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 چکیده

و رسيیدن بيه تولیيد  خیزی خاکهای کشاورزی پایدار به منظور حفظ حاصلسیستم در کود آلی عنوانبهی استفاده از بقایای گیاه

هدف از مطالعه حاضر بررسی بقایای گیاهی گندم، ذرت و نیشکر سبز بر  خصوصیات شیمیایی خياک در اهمیت زیادی دارد.  پایدار

گلخانيه  در تکيرار سيه کيامً  تصيادفی بيا هایبلوک قالب طرح در آزمایشی گلدانیچند بافت متفاوت خاک است. برای این منظور، 

هيای شد. برای این منظور بقایای کاه و کلش گندم، ذرت و نیشکر سبز به سه خاک با بافت شیراز انجام دانشگاه کشاورزی دانشکده

-روزه قرار گرفتند. تغییرات خصوصیات کيربن 120و  30ها در شرایط انکوباسیون در دو دوره سیلتی لوم، لوم و شنی اضافه و خاک

کيه  داد نشان آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، اسیدیته و شوری خاک تحت تأثیر تیمارهای مختلف بقایای گیاهی بررسی شدند. نتایج

که شوری زایش یافت درحالیداری افبقایای گیاهی به طور معنی کاربرد با پتاسیم و اسیدیته خاک فسفر، آلی، نیتروژن، میزان کربن

خاک تحت تأثیر بقایای گیاهی قرار نگرفت. بقایای نیشکر بر میزان کربن آلی و اسیدیته، بقایای گندم بر میزان پتاسیم و نیتروژن و 

ویيهه هدرصد از بقایای گیاهی بي 50بقایای ذرت بر فسفر و نیتروژن بیشترین تأثیر را داشت. در این تحقیق مشخص شد که با حفظ 

 کاه و کلش گندم، عًوه بر بهبود شرایط فیزیکوشیمیایی خاک نیاز به مصرف عناصر غذایی نیز به طور چشمگیری کاهش یافت.

 کشت و صنعت امیرکبیر ؛کربن آلی ؛دژگاه ؛: بقایای گیاهیكلیدي يهاواژه
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 مقدمه -1

 حفظ خاک، در عناصر غذایی کردن فراهم بقایای گیاهی در

 حفظ خاک، آلی ماده افزایش غلظت خاک، باروری قدرت

 میکروبی، هایفعالیت تبخیر، تحریك کاهش خاک، در آب

 قدرت و دمایی کاهش نوسانات سازی،خاکدانه افزایش

بهبود  با همچنین این مواد شود.می خاک پذیریشخم

ساختمان خاک و افزایش نفوذپذیری آن سبب کنترل 

فرسایش خاک و در نتیجه  کاهش نتیجه رواناب و در

-های سطحی و زیرزمینی میآب آلودگی کاهش موجب

(. عًوه بر کمبود مواد آلی در Iqbal et al. 2009شوند )

نادرست  هایسیستم از ناشی آلی ماده ها، تخریبخاک

 شناخته هاخاک اغلب در مهم مشکل یك عنوانزراعی به

 مناطق در شیمیایی کودهای حد از مصرف بیش. است شده

مسمومیت  موجب خاک در نمك افزایش غلظت با خشك

(. یکی از منابع Bullock et al.  2002گردد )می گیاهی

اصلی عناصر غذایی بقایای گیاهی در حال تجزیه از قبیل 

که توسط  یپتاسم یبخش عمدهها و کاه هستند. ریشه

 یابد،یم تجمع هاآن و کلش در کاه شودیغًت جذب م

 یاهیگ ییهتغذ یریتاز مد یبخش مهم یابقا حفظ ینبنابرا

ترین گیاهانی که در مناطق مختلف ایران . عمده است

ها به منظور افزایش مواد آلی و بهبود کشت و بقایای آن

ت و تا حدودی گیرند گندم، ذرخاک مورد استفاده قرار می

است که  زراعی گیاه و غله نیشکر هستند. گندم مهمترین

کشت  در سطح وسیعی هاها و بیشتر خاکدر تمامی قاره

بقایای خرد شده گندم درصد نیتروژن کل، کربن  شود.می

-Blancoدهد )آلی و ظرفیت نگهداری آب را افزایش می

Canqui et al. 2009مهم زراعی گیاه پنج جزء (. ذرت 

 مادة تولید از قابلیت این گیاه رود.دنیا و ایران بشمار می

 از هزار هکتار 700 است. ذرت در برخوردار باالیی خشك

غًت  کل از درصد 8/2تولید  و شودمی کشت ایران اراضی

نیشکر (. FAO 2010است ) داده اختصاص خودبه را

انرژی  ترین گیاه زراعی در تبدیلگیاهی گرمسیری و قوی

که در مقایسه با  استخورشیدی به ماده خشك گیاهی 

سایر گیاهان مناطق معتدله توان جذب انرژی خورشیدی 

های آلی متعددی از . از نیشکر باقیماندهبیشتری را داراست

شود که جمله باگاس، مًس، ویناس و فیلترکیك تولید می

 مطالعات زیادی در یرات مهمی در بهبود خاک دارند.تأث

های گیاهی بر خصوصیات خاک بررسی اثرات باقیمانده

با این حال تاکنون مطالعه جامعی در  .انجام شده است

های نیشکر سبز صورت نپذیرفته خصوص تأثیر باقیمانده

 بیان داشتند که بخش Akbari et al.) (2011است. 

 آزادسازی بیشترین و گیاه در شده جذب پتاسیم عمده

 استفاده لذا .باقیمانده در خاک است کلش و کاه پتاسیم در

و ارزان  آلی نهاده یك عنوانبه تواندمی گیاهی بقایای از

 .گیرد قرار حفظ پایداری حاصلخیزی خاک مدنظر با قیمت

and Kazemeyni 2011) (Sadeghi کردن مخلوط تأثیر 

درصد  بر نیتروژن کود و جو گیاهی بقایای مختلف مقادیر

 دو رقم کل خشك وزن و برگ سطح شاخص خاک، رطوبت

ها نشان داد دیم را بررسی کردند. نتایج آن شرایط در جو

 در نیتروژن کیلوگرم 80 و بقایا درصد 100 که کاربرد

فصل  طول در خاک رطوبت حفظ روی مثبت تأثیر با هکتار

شد.  تیمارها این در برگ سطح شاخص بهبود باعث رشد

(2011) Salehi et al. نیتروژن، آلی، کربن که دادند نشان 

 افزایش بقایای گیاهی کاربرد با خاک پتاسیم و فسفر

 بقایای مطلوب یافتند. در این مطالعه مشخص شد میزان

درصد بقایای  50 حفظ خاک مناسب برای کیفیت گیاهی

بخش وسیعی از کشور ایران بر روی  .بود گندم گیاهی

ای که نزوالت است بگونهکمربند خشکی جهان قرار گرفته 

کند از این رو به طور آسمانی بسیار کمی دریافت می

های این مناطق بسیار طبیعی میزان مواد آلی در خاک

ناچیز است. لذا برای رسیدن به تولید پایدار حفظ و اضافه 

عنوان راه حلی ساده، ارزان کردن بقایای گیاهی به خاک به

ثیرات بسیار مفیدی خطر از نظر زیست محیطی تأیبو 

حفظ و  اثرات ارزیابی از پهوهش حاضر  دارد. لذا هدف

گیاهی گندم، ذرت و نیشکر بر برخی از  بقایای اضافه کردن

های شیمیایی و کیفی خاک و همچنین انتخاب ویهگی

بهترین نوع بقایا در افزایش مواد آلی و درصد برخی 

 های جنوب ایران است.های شیمایی خاکویهگی
 

 هاروش و وادم -2

 منطقه مورد مطالعه -1-2

برای انجام این پهوهش دو منطقه بيا خصوصيیات اقلیميی، 

ی اول، منطقه خاکی و زراعی متفاوت انتخاب شدند. منطقه

کشت و صنعت نیشکر واحد امیرکبیر بيا مسياحت تقریبيی 

کیلييومتری جنييوب اهييواز بييا  45هکتييار واقييع در  10221

شرقی   18ʹو  48˚شمالی و  6ʹو  31˚مختصات جغرافیایی 

 این منطقه از سيطح دریيا(.  میانگین ارتفاع 1است شکل )
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m 18  و متوسط بارندگیmm 170  3است. دما از حداقل 

در ميرداد متغیير اسيت.  C 52˚ در بهمن مياه تيا حيداکثر

کًس بافتی خاک در این منطقه متوسط تا سينگین بيوده 

ی دوم، منطقيه دژگياه بيا که غالبا  سیلتی لوم است. منطقه

در شهرستان فراشيبند اسيتان  ha 3800 وسعتی در حدود

 تييا 52 ْ 14  55َ″ جغرافیيياییهييای طييول فييارس کييه در

 08 َ 18″ تيا 28  ْ 01 َ 25″های شمالیو عرض 52 ْ  23 َ ″55

(. میيانگین بارنيدگی و تبخیير و 1واقع اسيت شيکل )  28 ْ 

 mm و 19/190یييب بيه ترتتعير  سياالنه در ایيين منطقيه 

و متوسييط  m 211 اسييت. ارتفيياع متوسييط منطقييه 1928

های متغیر است. خاک C 34˚ تا 17دمای ساالنه از حداقل 

منطقه عمدتا  در دو کًس نسبتا  سبك لوم شينی و بسيیار 

 سبك شنی بودند. 

 

 

مناطق مورد مطالعه واقع در استان فارس )منطقه  -1شکل 

دژگاه واقع در فراشبند( و استان خوزستان )کشت و صنعت 

 امیرکبیر مجاور شهر اهواز(
 

Fig. 1 Studied areas in Fars Province (Dehsan 

area located in Farashband) and Khuzestan 

province (Amirkabir agriculture and industry in 

Ahvaz city 

  
 هاي آزمایشگاهيگیريبرداري و اندازهنمونه 2-2

برداشيت و   2و 1منياطق  30تا  0های خاک از عمق نمونه

 mm 2 اليك پس از مخلوط کردن هيوا خشيك شيده و از

هيای (. مقداری از باقیماندهGupta 1999داده شدند ) عبور

آوری، بيا گیاهی ذرت و کاه و کلش گندم نیز از مزرعه جمع

 mm 36/0دستگاه چاپر خرد و پس از آسیاب کردن از الك 

گیياهی  هيایعبور داده شدند. جهت ارزیابی تأثیر باقیمانده

هيای کيامً  صورت طيرح بليوکگلدانی بهبر خاک، آزمایش

تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجيام 

های الك شده کًس سيیلتی ليوم از خاک kg 1شد. مقدار 

امیرکبیير(، شينی ليومی  و  و صينعت)خاک منطقه کشت 

کیلوگرمی های دو های منطقه دژگاه( در گلدانشنی )خاک

هيا از یيك الیيه ریخته شد. جهت تخلیه آب اضافی گليدان

عنوان سیسيتم هيا بيههای ریيز و درشيت در کيف آنسنگ

ها اعميال شيد. زهکشی استفاده شد. سه نوع تیمار بر خاک

هيای اليك شيده ذرت، گنيدم و بدین شيرح کيه باقیمانيده

بيه سيه  ton/ha 40باقیمانده سبز نیشکر به میزان معيادل 

ن از هير کيًس بيافتی خياک اضيافه و مخليوط شيد. گلدا

 120    و 30 هيای زميانیهای تیميار شيده در دورهگلدان

تحيت انکوباسيیون  %70و رطوبيت  C 50˚روزه در دمای 

قرار گرفتند. همچنین برای هریك از تیمارهيا یيك گليدان 

شاهد با خاک انکوباسیون شده در نظير گرفتيه شيد. بيرای 

هيا را بيا پًسيتیك زی تمامی گلدانجلوگیری از تبادل هوا

ظرفیيت زراعيی خياک را مرطيوب  %70سیاه پوشانده و تا 

بيار و روز اول هر سيه روز یك 20گشت. مقدار آب خاک در

 .Thiessen et. alبار تنظیم شيد )بعد از آن هر هفته یك

ها در گلخانيه را ( وضعیت نگهداری گلدان2(. شکل )2013

 دهد.نشان می

الکتریکيی  ، هيدایتpHشیمیایی خاک شيامل  خصوصیات

(EC عصياره اشيباع توسيط دسيتگاه )EC ، غلظيت متير 

 آليی کيربن (،Gupta 1999کجلدال ) روش با کل نیتروژن

 روش فسيفر بيه ،(Nelson 1982) بليك-والکيی روش بيه

( Jones 1971) فتيومتر فليیم دسيتگاه بيا پتاسیم و اولسن

رطوبيت ظرفیيت مزرعيه بيا اسيتفاده از . شدند گیری اندازه

مقایسييه  و واریييانس روش وزنيی بيه دسيت آمييد. تجزیيه

 بيا نمودارهيا رسم و SASافزار نرم از استفاده با هامیانگین

 انجام گرفت.   Excelافزارنرم
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 نتایج و بحث -3

 خالصه آماري -1-3

های مورد مطالعه در سه خًصه آماری خصوصیات خاک

( آمده است. 1کًس سیلتی لوم، لوم و شنی در جدول )

نشان داد مقدار شوری در منطقه دژگاه  t-testآزمون 

شوری در منطقه کشت و های لوم و شنی( بیشتر از )کًس

در  pHکه مقدار درحالی .(p<0.05صنعت امیرکبیر است )

(. p>0.05داری با یکدیگر نداشت )دو منطقه تفاوت معنی

آلی در خاک منطقه کشت و صنعت میانگین مقدار ماده 

داری بیشتر از ( به طور معنیOM% 0.03=امیرکبیر )

( OM=0.075%منطقه دژگاه ) آلی در خاکمیانگین ماده

که میزان فسفر و نیتروژن در (. در حالیp<0.05بود )

داری با هم نداشتند های دو منطقه تفاوت معنیخاک

(0.05<p در منطقه کشت و صنعت امیرکبیر به دلیل .)

تر و گاها  بارندگی بهتر در دمایی مناسب-شرایط اقلیمی

منطقه طول فصل رویش گیاهان میزان ماده آلی بیشتر از 

دژگاه است. پتاسیم در خاک منطقه کشت و صنعت 

داری کمتر دارمعنی( به طور معنیmg/Kg 4.2امیرکبیر )

منطقه دژگاه است. این  ( پتاسیم خاکmg/Kg 17.25از )

تواند به ترکیبات فلدسپار موجود در ذرات شن تفاوت می

مربوط باشد. مقدار رطوبت در خاک منطقه کشت و صنعت 

داری بیشتر تر به طور معنیبا داشتن بافت سنگین امیرکبیر

(. p<0.05است ) ترسبكهای منطقه دژگاه با بافت از خاک

های سنگین دارای درصد رس بیشتری هستند زیرا خاک

( خصوصیات 2جدول )شود. که موجب جذب بیشتر آب می

های گیاهی ذرت، کاه و کلش گندم و شیمیایی باقیمانده

دهد. مقادیر نیتروژن در یشکر را نشان میباقیمانده سبز ن

( و کاه و کلش mg/Kg = 0. 43  Nباقیمانده سبز نیشکر )

داری با یکدیگر ( تفاوت معنیmg/Kg = 0.106 Nگندم )

داری کمتر از که به طور معنی( درحالیp>05/0نداشتند )

( بودند. mg/Kg =1.24 Nمقدار نیتروژن در بقایای ذرت )

تواند به قدرت زیاد گیاه ذرت در جذب این تفاوت می

نیتروژن ارتباط داشته باشد. مقدار پتاسیم در بقایای گندم 

( p>0.05داری با یکدیگر نداشتند )و ذرت تفاوت معنی

داری بیشتر از که این مقادیر به طور بسیار معنیدرحالی

 باقیمانده سبز نیشکر است. 

( 3ر جدول )نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارها د

آورده شده است. آنالیز واریانس نشان داد که تمامی صفات 

های تیمار شده شامل کربن آلی، مورد بررسی در خاک

در دو دوره زمانی  pHو  ECپتاسیم، نیتروژن، فسفر، 

داری با یکدیگر داشتند انکوباسیون تفاوت معنی

(01/0>p.) 

 

 اثر بقایا بر كربن خاک -2-3

تأثیر تیمارهای مختلف بقایای گیاهی بر مقدار (  3شکل )

دهد. میزان مواد آلی خاک به کربن آلی خاک را نشان می

داری تحت تأثیر بقایای اضافه شده قرار گرفته طور معنی

است و برگرداندن بقایای گیاهی به خاک موجب افزایش 

( مواد آلی خاک نسبت به شاهد شد. > p 1/0دار )معنی

کربن آلی در تیمار بقایای سبز نیشکر و در  بیشترین میزان

خاک بسیار شنی و پس از آن در تیمار کاه و کلش گندم 

(. این شکل 3در خاک سیلتی لوم مشاهده شد شکل )

دهد که در میان تیمارهای موجود کمترین میزان نشان می

ی ذرت و در خاک بسیار شنی کربن آلی در تیمار باقیمانده

تمام تیمارها میزان کربن آلی در  دیده شد. همچنین در

روزه  30روزه نسبت به انکوباسیون  120زمان انکوباسیون 

 (. p<05/0داری بیشتر بوده است )به طور معنی

  

 شها در گلخانه در طول دوره آزمایوضعیت گلدان -2شکل 

Fig. 2 The condition of the pots in the greenhouse 

during the experiment period 
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 هاي مورد مطالعهخالصه آماري خصوصیات فیزیکوشیمیایي خاک -1جدول
Table 1 Statistical summary of physicochemical properties of studied soils. 

 

Bulk 
density 

)3g/cm) 

electrical 
conductivity  

(dS/m) 

 

pH Organic 
matter 

(%) 

Organic 
carbon 

(%) 

phophorus 

(mg/Kg) 

Nitrogen 
(%) 

C/N potassium 
(mg/Kg) 

Initial 
moisture 

(%) 

Field 
capacity 

 (%) 

Texture 

 

1.65 1.61 7.31 0.30 0.17 0.80 0.011 1.71 4.20 1.3 33 Loam 
silty 

1.53 3.25 7.3 0.10 0.06 0.63 0.010 6.32 17.07 5 16  
Loam 

1.54 2.17 7.7 0.15 0.09 1.56 0.007 12.9 17.47 5 20 Sandy 

 

  هاخاک به شده افزوده گیاهی بقایای شیمیایی خصوصیات -2 جدول

Table 2 Chemical properties of plant residues added to soils 

Crop residual Potassium 

(mg/kg) 

C/N Nitrogen 

(mg/kg) 

Phosphorus 

(mg/kg) 

pH EC 

(ds/m) 

Initial 

moisture (%) 

Green sugarcane  1.20 13.5 0.43 0.056 6.8 2.5 3.8 

Wheat 300 86 0.106 0.03 6.4 3 2.5 

Maize  301 35.4 1.24 - - - 2.4 

 

 مقایسه میانگین خاک، زمان و بقایای گیاهی اضافه شده به خاک -3جدول 
Table 3 Comparison of mean soil, time and plant residues added to soi

average of squares   

carbon 

)%( 

potassium 
 

( mg/Kg) 

Nitrogen 
)%( 

Phophorus 

(mg/Kg) 

EC pH  

Df 

 

Sources of changes 
 

0.070 846.5 0.001 2.13 68.4 0.38  The interaction between the soil and the time factor 

0.001 28.6 0.0001 0.10 4.5 0.018 23 Experiment error 

      47 Total 

13.62 19.04 15.3 17.2 37.8 1.7 71 Coefficient of variation 
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شود که تیمار باقیمانده ( مشاهده می3با توجه به شکل )

روزه در مقایسه با  120و  30سبز نیشکر در هر دو زمان 

سایر تیمارها افزایش کربن آلی را منجر شده است. زیرا 

نیشکر گیاهی گرمسیری و قویترین گیاه زراعی در تبدیل 

که در  استانرژی خورشیدی به ماده خشك گیاهی 

جذب انرژی  مقایسه با سایر گیاهان مناطق معتدله توان

. این اختًف در زمان خورشیدی بیشتری را داراست

-روزه بسیار مشهودتر است. انجام فعالیت 120انکوباسیون 

های بیولوژیك در خاک وابسته به حضور مواد آلی است 

عنوان یك منبع غذایی برای زیرا مواد آلی خاک به

 کنند. ها عمل مییکروارگانیسمم

هوموس و از  یدسبب تول سویكز در خاک ا یمواد آلتجزیه 

و  هایکروارگانیسمم یتجمع یشموجب افزا یگرد یسو

دادند  نشان Talgre et al. (2009) .شودیها مترشحات آن

کربن و  یشسبز در خاک باعث افزا یاهانکه برگشت گ

 یندهایفرآی خاک شد که در پی آن ماده آل

یکروبیولوژیکی حاصلخیزی خاک افزایش یافته و میزان م

آزادسازی عناصر غذایی قابل استفاده گیاه افزایش یافت. 

Abdi et al  (2012 ) در پهوهشی اثر افزودن بقایای

بر خاک را طی یك، سه و پنج  عنوان کود سبزبه یاهانگ

اثر متقابل  ماه بررسی کردند. نتایج پهوهش نشان داد که

 یشترینب و بودهدار معنیدرصد  99در سطح  یاهگ زمان با

به  یاهانسه ماه بعد از برگرداندن گخاک  یکربن آل یزانم

ها و آن یینپا C/N یلخاک مشاهده شد. کودهای سبز بدل

بعد از  ها،یا توسط میکرواورگانیسمباال بقا یهسرعت تجز

با خاک سبب کاهش در  یاماه از اختًط بقا یكگذشت 

 .Abdi et al). نتایج اندخاک شده یصد کربن آلدر یزانم

بقایای  .با نتایج حاصله از این تحقیق مطابقت دارد، (2012

گیاهانی مانند نیشکر با باقی ماندن در سطح خاک باعث 

تجمع کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم و برخی دیگر 

از عناصر غذایی قابل جذب در خاک و بهبود بسیاری از 

شود. در تحقیق حاضر نیز ت فیزیکی خاک میخصوصیا

یات شیمیایی خصوصافزودن بقایای نیشکر سبب افزایش 

خاک گردید. برداشت بقایای گیاهی از مزارع باعث تهی 

شدن خاک از مواد آلی شده و خصوصیات فیزیکی خاک 

 یابند. یج تنزل میتدربه

کاه و افزودن بقایای Salehi et al. 2011) ) یجنتا بر اساس

گندم بيه خياک در مقایسيه بيا تیميار شياهد سيبب کلش 

شيده اسيت. آلی خاک  و ماده دار میزان کربنافزایش معنی

میيزان  درصد بقایای گنيدم 50 ظحفدر مطالعه حاضر نیز 

-( در خاک حفظ می%50کربن خاک را به میزان مناسب )

ن نسيبت تيواهای خاک می. بنابراین برای بهبود ویهگیکند

افيزایش به حفظ حدود نیمی از بقایای گنيدم اقيدام کيرد. 

کربن آلی حاصل از افزودن بقایای ذرت در تحقیيق حاضير 

درصييد در  24/0درصييد در خيياک سييیلتی،  6/7در حييدود 

درصد در خياک شينی در زميان  10/0خاک لوم متوسط و 

 روزه بود.  120انکوباسیون 

 

 اثر بقایا بر پتاسیم خاک -3-3

مقدار پتاسیم خياک حاصيل از تیمارهيای مختليف در سيه 

( نشان داده شده اسيت. بیشيترین 4کًس خاک در شکل )

میزان پتاسیم در تیمار کاه و کلش گنيدم و در خياک ليوم 

های مقایسه ی خاک(. میزان پتاسیم در همه4است )شکل 

 120زميان ی انکوباسیون نسبت بيه روزه 30شده در زمان 

(. کمتييرین میييزان 4روزه میييزان بیشييتری را دارد شييکل )

پتاسیم نیز در تیمار باقیمانيده سيبز نیشيکر مشياهده شيد 

(. این نکته برای کاربرد تیمار سبز در مزارع نیشکر 4شکل )

هيای بسیار مفید است چون با وجيود پتاسيیم زیياد خياک

أثیر آنکه ت کشت و صنعت، افزودن بقایای سبز نیشکر بدون

داری بگذارد، سایر خيواص فیزیکوشيیمیایی خياک را معنی

دهيد کيه بيین ( نشيان ميی4بهبود بخشیده است.  شکل )

نیتروژن با فسفر رابطه مثبت و با پتاسیم رابطه عکس دارد. 

(Soltani et al.2010) بيین جيذب را مثبتيی نیز روابيط 

 بقایيای. کردنيد گيزارش فسيفر و نیتيروژن پتاسیم، عناصر

 ميورد تیمارهيای بيین در را C/Nنسيبت  کمتيرین نیشکر

بقایيای  بهینيه مدیریت با (. بنابراین2دارد جدول ) استفاده

 هيایسيامانه اکولوژیيك کيارآیی افيزایش به توانمی غًت

به پتاسیم به نظر  زیاد به نیاز توجه با. کرد کمك کشاورزی

در  مهميی بسیار رسد که مدیریت بقایای گیاهی جایگاهمی

 Soltani etشدن به کشاورزی پایدار را خواهد داشت لینا

al. 2010)).  
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 .دهدمی نشان را دارمعنی اختًف عدم مشابه حروف. خاک آلی کربن میزان بر مختلف گیاهی بقایای نمودن اضافه اثر -3 شکل

Fig. 3 Effect of adding different plant residues on soil organic carbon. The same letters show no 

significant difference. 
 

 
 
 

 .ددهدار را نشان میاثر اضافه نمودن بقایای گیاهی مختلف بر میزان پتاسیم خاک. حروف مشابه عدم اختًف معنی -4شکل 

Fig. 4 Effect of adding different plant residues on potassium content of soil. The same letters show no 

significant difference. 

 اثر بقایا بر نیتروژن خاک -4-3

( اثير بقایيای گیياهی ذرت، کياه و کليش گنيدم و 5شکل )

دهيد. نیشکر سبز را بر مقدار نیتيروژن خياک را نشيان ميی

اضافه نمودن بقایای مختلف بر روی درصد نیتيروژن خياک 

(. بيا گذشيت زميان میيزان p<01/0داری دارد )تأثیر معنی

کيه بیشيترین درصد نیتروژن افزایش یافتيه اسيت بطيوری

ی ذرت در خاک سيیلتی درصد نیتروژن در تیمار باقیمانده

ی گندم در رین درصد نیتروژن در تیمار باقیماندهلوم و کمت

 .(5روزه مشاهده شد شيکل ) 120خاک لوم در انکوباسیون 

در تحقیق حاضر نیيز افيزودن بقایيا سيبب افيزایش درصيد 

مطالعيات صيورت گرفتيه اثبيات  یتروژن خاک شده است.ن
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 افيزایش خياک سيبب بيه آليی مواد کرده است که افزایش

تيأثیر افيزودن (. Iqbal, 2009شيود )ميی خياک نیتيروژن

زمان بقایای گیاهی به خاک به دمای محيیط و طيول ميدت

نگهداشت آن در خاک بستگی دارد. بيدین صيورت کيه در 

های گرم، تجزیه سریع بقایا در کوتاه مدت منجر بيه محیط

شود، در حالی کيه در بلنيد میتغییر ناچیز مقدار ماده آلی 

گيردد مدت سبب افزایش نیتروژن و مياده آليی خياک ميی

(Yanni et al. 2011.)  در این پهوهش نیز با گذشت زمان

و تحت تأثیر دمای محیط، مقدار نیتيروژن افيزایش یافيت. 

Nourbakhsh et al. ((2002  نشييان دادنييد کييه میييزان

معدنی شدن نیتروژن به نیتروژن آليی خياک بسيتگی دارد. 

بنابراین در خاکی که میزان کربن و نیتروژن آلی آن بیشتر 

است )مانند خاک رسی( معدنی شدن نیتروژن بیشتر است. 

در خاک رسی و  (Nourbakhsh et al.2002)در پهوهش 

مقيدار  یایش مقيدار مياده آليدر دو سيطح رطوبيت بيا افيز

هيای مطالعيه یافت که با یافتهافزایش نیتروژن معدنی شده 

کيود سيبز در خياک  یاهيانبرگشت گحاضر مطابقت دارد. 

 یزیکل و حاصيلخ یتروژنن ی،کربن و ماده آل یشباعث افزا

 ینييدهایفرآ یجييهدر نت یييدهپد یيينخيياک شييده کييه ا

زی عناصيير اتفييا  افتيياده و باعييث آزادسييا یکروبیولييوژیکیم

(. در (Talgre et al. 2009شيود یمي یاهيانبرای گ ییغذا

 Maiksteniene and)مطالعييات انجييام شييده توسييط 

Arlauskiene 2004)، شيبدر قرميز،  یاهياندر مورد اثر گ

 یيزانعنوان کود سبز بر مبه یوالفماشك و  ی،معمول یونجه

 یتيروژنن یيزانخاک، مشاهده شد کيه م یولوژیكب یتروژنن

 یشبه خاک افيزا یمعمول یونجه یایخاک بعد از افزودن بقا

 یييانب، Thonnissen et al. (2000) .نشييان داد یييادیز

به نوع  ییعناصر غذا یشکود سبز در افزا ییکه کارا داشتند

خيياک  یریتیمييد یسييتمو س یدیتهاسيي یط،خيياک، دمييا محيي

بز میزان نیتيروژن را در ایين افزودن بقایای س دارد. یبستگ

بيا توجيه بيه  .آزمایش نسبت به شاهد افيزایش داده اسيت

( افزایش نیتروژن در هر سيه نيوع خياک مشياهده 5شکل )

شده اما در خاک سیلتی لوم نسبت به دو نوع دیگير خياک، 

 افزایش معنی دار بیشتری وجود داشت.

 اثر بقایا بر فسفر خاک -5-3

تیمارهای مختلف بر مقدار فسفر خاک ( اثر 6در شکل )

نشان داده شده است. به طورکلی در همه تیمارها مقدار 

روزه بیشتر از  120های تحت انکوباسیون فسفر در خاک

(. p<01/0روزه است ) 30خاک های تحت انکوباسیون 

و مانده کاه یباقبیشترین میزان فسفر در تیمار ذرت و 

 گیاهی بقایای افزودن با(. 6گندم مشاهده شد شکل ) کلش

 در و خاک ذرات با آلی فسفر کمتر تماس علت به به خاک

 دسترسقابل فسفر مقدار فسفر، تثبیت شدن نتیجه کمتر

با  خاک به گیاهی بقایای یابد. همچنین افزودنافزایش می

 سبب خاک، بیولوژیك و فیزیکوشیمیایی شرایط بهبود

 و کلسیم پتاسیم، مانند تبادل قابل هایافزایش کاتیون

  .Bahrami et al (.Iqbal 2009) می شود منیزیم

گزارش نمودند که میزان فسفر در بقایای مختلف  (2012)

داری با یکدیگر ندارند اما بقایای گندم گیاهی اختًف معنی

( است. در مطالعه حاضر %3دارای کمترین درصد فسفر )

در خاک سیلتی میزان فسفر در تیمار کاه و کلش گندم 

لوم و بسیار شنی به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار فسفر 

تواند به باندهای ایجاد شده بین را داشتند. این تفاوت می

فسفر خاک و ذرات رس خاک سیلتی لوم ارتباط داشته 

 بقایای مقادیر با بررسی تأثیر Salehi et al. (2011). باشد

 زراعت خاک در های ویهگی برخی بر نیتروژن کود و گندم

لوبیا گزارش کردند که برخی ویهگی های خاک )نیتروژن، 

فسفر، پتاسیم و کربن آلی( در بین تیمارهای مختلف 

 .Salehi et al)دار داشتند بقایای گندم تفاوت معنی

. افزایش فسفر، پتاسیم، نیتروژن و ماده آلی خاک (2011

 (Wang et al. 2008)در اثر بقایای گیاهی در مطالعات 

-شده است که همگی این مطالعات مبین یافته نیز گزارش

 های پهوهش حاضر است.

 خاک ECو  pHاثر بقایا بر  -6-3

( اثرات تیمارهای مختلف بقایای گیاهی بر 7در شکل )

دهد. میزان اسیدیته مقدار اسیدیته خاک را نشان می

 99ها با افزودن بقایای آلی گیاهی مختلف در سطح خاک

( 7(. چنانچه در شکل )p>01/0ست )دار بوده ادرصد معنی

ها و تیمارهای خاک مشخص است میزان اسیدیته در همه

تر( از دوره روزه انکوباسیون کمتر )اسیدی 120در دوره 

(. چنانچه گفته شد با p<01/0روزه است ) 30انکوباسیون 

بنابراین . یابدگذشت زمان مقدار نیتروژن خاک افزایش می

در خاک آزاد  H+با افزایش نیتروژن خاک مقدار زیادی 

شود. شود که منجر به کاهش اسیدیته خاک میمی

ی یماندهباقدر بین تیمارها مربوط به  pHبیشترین میزان 

های شنی و لوم سبز و کمترین میزان در تیمارهای خاک

در  (.7ی انکوباسیون بود شکل )روزه 30متوسط در زمان 

در خاک  pHهای مورد مطالعه بیشترین افزایش ن خاکبی
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سیلتی لوم مشاهده شده است، که این اختًف مربوط به 

میزان رس موجود در این نوع خاک در مقایسه با دیگر 

های تبادلی زیادی برای ها مکانها است. زیرا رسخاک

 های هیدروژن و اسیدی کردن خاک دارند.تبادل یون

 

 
دهد.دار را نشان میاثر اضافه نمودن بقایای گیاهی مختلف بر میزان نیتروژن خاک. حروف مشابه عدم اختًف معنی -5شکل   

Fig. 5 Effect of adding different plant residues on soil nitrogen. The same letters show no significant 

difference. 

 

 

 
 دهد.دار را نشان میاثر اضافه نمودن بقایای گیاهی مختلف بر میزان فسفر خاک. حروف مشابه عدم اختًف معنی -6شکل 

Fig. 6 Effect of adding different plant residues on soil phosphorus. The same letters show no significant 

difference 
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 دهددار را نشان میخاک. حروف مشابه عدم اختًف معنی pHاثر اضافه نمودن بقایای گیاهی مختلف بر میزان  -7شکل 

Fig. 7 Effect of adding different plant residues on soil pH. The same letters show no significant difference 

 
 دهددار را نشان میمشابه عدم اختًف معنیاثر اضافه نمودن بقایای گیاهی مختلف بر میزان شوری خاک. حروف  -8شکل 

Fig. 8 Effect of adding different plant residues on soil salinity. The same letters show no significant difference 

 

رگرداندن بقایيای گیياهی بيه خياک سيبب حفيظ تعيادل ب

تواند از نوسيانات و تغییيرات شود و مییمی خاک اسیدیته

شدید اسیدیته جليوگیری کنيد. دلیيل اصيلی ایين پدیيده 

های بیولوژیکی خاک است زیرا با زیر خياک یتفعالافزایش 

کردن بقایای گیاهی میزان اسیدیته خاک کاهش و فعالیيت 

یابيد. از دیگير سيو افيزایش ها افزایش ميیمیکرواورگانسیم

و کلسيیم از بقایيای  پتاسيیم خصيوصبهآزادسازی عناصير 

-دار اسیدیته بخصوص در خياکگیاهی سبب افزایش معنی

بيا سيوزاندن  (Alberta 1995) شود.های کمی اسیدی می

بقایای گندم مشاهده کرد که بيا افيزایش کلسيیم و فسيفر 

از سييوی دیگيير کيياهش گييوگرد میييزان  وسييو یكاز خيياک 

 .Varamesh et al. ی خيياک افييزایش یافييتاسييیدیته

نشييان داد کييه بييین کييربن آلييی خيياک بييا درصييد  (2011)

درصيد  یدیته،دار و با اسيسنگریزه و شن رابطه مثبت معنی

یعنيی بيا  دار وجود داشيت.سیلت و رس رابطه منفی معنی

یابيد کيه افزایش بقایای گیاهی مقدار کربن آلی افزایش می
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( 8شود. چنانچه در شکل )در پی آن میزان اسیدیته کم می

داری از نظر شيوری تیمارها تفاوت معنی مشخص است بین

(. بیشترین میزان هيدایت الکتریکيی p>01/0وجود ندارد )

ی روزه 120و  30های سييييبز در زمييييان یمانييييدهباقدر 

در  ECانکوباسیون بوده است. پيس از آن بیشيترین مقيدار 

در سيایر  ECتیمار کاه و کلش گندم مشاهده شيد. میيزان 

با توجه به گسترش (. 8دار نشده است شکل )تیمارها معنی

 یشيور اثرات سيوء، ینشور و سنگ یدر اراض یشکرکشت ن

ارقام  یکهدر حال بوده یصقابل تشخ یشکردر ارقام حساس ن

واسيطه را به یطمحي یاز شيور یناش ییراتتغ یشکرمقاوم ن

خوبی تحميل خود، با حداقل تلفات بيه یکیژنت یذات ییناتوا

های سیلتی در میان مواد آلی اضافه شده به خاک نند.کیم

مربييوط بييه  ECلييوم و بسييیار شيينی، بیشييترین میييزان 

هيا کمتيرین های سبز بوده است. در میيان خياکیماندهباق

در خاک لوم متوسط و در بقایای نیشيکر، دیيده  ECمیزان 

 (.8)شد شکل 

Rousta and Enayati  ((2011 کيه افيزودن  بیان کردند

یی، با کاربرد گچ بيه تنهيا یسهکود سبز همراه با گچ در مقا

 یشتری افييزایشييخيياک را بييه مقييدار ب یکييیالکتر هييدایت

کياربرد  که گزارش کردند Tejada et al. (2006). دهدمی

-گچ در اصًح خياک یبو همراه با ترک تنهاییبه  یمواد آل

 یيندر ا یکيیالکتر یش هيدایتمنجر بيه افيزا یمیهای سد

 .شده است هاخاک

 گیري كليیجهنت -4

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر باقیمانيده گیياهی گنيدم، 

بود. نتایج  ذرت و نیشکر سبز بر خصوصیات شیمیایی خاک

 نشان داد که:

با افزودن بقایای نیشکر سبز به خاک میزان کيربن آليی  -1

داری در مقایسه با بقایای گندم و به طور بسیار معنیخاک 

 ذرت افزایش یافت.

داری تحت تيأثیر بقایيای خاک به طور معنی pHمقدار  -2

کيه شيوری خياک تحيت تيأثیر یدرحالگیاهی قرار داشيت 

 بقایای گیاهی قرار نگرفت.

درصيد از بقایيای گیياهی بخصيوص کياه و  50با حفظ  -3

بهبود شيرایط فیزیکوشيیمیایی خياک کلش گندم عًوه بر 

نیاز به مصرف عناصر غذایی نیز به طور چشمگیری کياهش 

 یافت.

که افزودن نگهداشت بقایای گیاهی در خاک عيًوه بير  -4 

های برداشت بقایيای گیياهی موجيب افيزایش حذف هزینه

شييود.مييواد آلييی و عناصيير غييذایی مييورد نیيياز گیيياه مييی

References 

Abdi S., Tajbakhsh M. and Rasooli M. 

(2012). Effect of different green manure on 

soil organic matter and nitrogen in saline 

condition. J. Res. Plant Produc., 19(1), 133-

145 [In Persian]. 

Akbari F., Puri G., Kamkar B., and Aali M. 

(2011). The Impact of Wheat, Alfalfa, 

Corn, Soybeans, and Cotton the Potassium 

Content of the Soil and Obsorbency in 

Wheat. J. Plant. Sci. Biotech. Agri. 3(2), 

163-171. [In Persian]. 

Alberta E. (1995). Stubble Burning. 

Columbia Basin Agricultural. Res. Ann. 

Rep. 105-109. 

Bahrami N., Ayene A., and Lor-zade S. 

(2012). Effect of crop residues on growth 

and mineral uptake from the soil by the 

sugarcane. J. Agri., 96, 234-242 [In 

Persian]. 

Blanco-Canqui H., and Lal R. (2009). Crop 

residue removal impacts on soil 

productivity and environmental quality. 

Crit. Rev. Plant Sci., 28, 139–163. 

تأثیر باقیماندههای محصوالت کشاورزی بر خصوصیات خاک                                                                                         133    
 



 1397تابستان ، 2 ، شماره4 مجله محیط زیست و مهندسی آب، دوره

Bullock L.R., Brosius M., Evanylo G.K., 

and Ristaino, J.B. (2002). Organic and 

synthetic fertility amendments influence 

soil microbial, physical and chemical 

properties on organic and conventional 

farms. Appl. Soil Eco., 19, 147-160. 

FAO. (2010). Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Q. 

Bull. Stat., Rome, Italy. 108, 15–21. 

Gupta P. (1999). Soil, Plant, Water and 

Fertilizer Analysis. Agrobios, India.  

Iqbal M. (2009). Effect of crop residue 

qualities on decomposition rates, soil 

phosphorous dynamics and plant 

phosphorous uptake. PhD Thesis, 

University of Adelaide, Adelaide, 

Australia. . (9), 57-63. 

Jones M.J. (1971). The Maintenance of soil 

organic matter under continuous cultivation 

at Samaru, Nigeria. J. Agric. Sci., 77, 473–

482. 

Maiksteniene, S. and Arlauskiene, A. 

(2004). Effect of preceding crops and green 

manure on the fertility of clay loam soil. 

Agron. Res., (2), 87-97. 

Nelson R.E. (1982). Carbonate and 

gypsum. In: Methods of soil analysis. Part 

II. Page, A.L. (Ed American Society of 

Agronomy, Madison, Wisconsin, USA. 

Arid. Land. Res. Manage., 23, 417-424. 

Nourbakhsh F., Moneral C.M., Emtiazy G., 

and Dinel, H. (2002). L- Asparginase 

activity in some soils of central Iran. Arid 

Land Res. Manage., 16(4), 377-384 [In 

Persian]. 

Rousta M.j. and Enayati, K. (2011). Effects 

of organic and mineral amendments on 

mean-weight diameter of soil aggregates. 

Watershed Manage. Res., (Pajouhesh & 

Sazandegi)., 98, 24-33 [In Persian]. 

Sadeghi H., and Kazemeyni A.R. (2011). 

Physiolgical characteristics of two varieties 

of barley (Hordeum vulgare L.) and soil 

moisture and nitrogen levels in response to 

residue management in rainfed conditions. 

Iran. Agri. Res., 9(3), 554-556 [In Persian]. 

Salehi F., Bohrani M.G., Pakniyat H., and 

Karimiyan N. (2011). Effects of wheat 

residue and nitrogen fertilizer on some soil 

properties in agriculture bean. J. Soil Water 

Sci., 15(55), 209-218 [In Persian]. 

Soltani A., Torabi, B., Ghaleshi S. and 

Zeinali E. (2010). Analysis yield 

constraints with comparative performance 

analysis (CPA) method in Gorgan. 

Research Report 89-3-265. Gorgan 

University of Agricultural Science and 

Natural Resources, Iran [In Persian]. 

Talgre L., Lauringson E., Roostalu H. and 

Astover A. (2009). The effects of green 

manures on yields and yield quality of 

spring wheat. Agron. Res., 7(1), 125-132. 

Tejada M., Gonzalez J. and Europ. J. 

(2005).  Beet vinasse applied to wheat 

under dryland conditions affects soil 

properties and yield. Agro., 23, 336–347. 

Thiessen S., Gleixner G., Wutzler T. and 

Reichstein M. (2012). Both priming and 

temperature sensitivity of soil organic 

matter decomposition depend on microbial 

biomass- an incubation study. Soil Biol. 

Biochem., 57, 739-748. 

Thonnissen C., Midmore D.J., Ladha J.K., 

Olk D.C., and Schmidhalter U. (2000). 

Legume decomposition and nitrogen 

release when applied as green manure to 

tropical vegetable production system. 

Agron. J., 92, 253-260. 

Varamesh S., Hoseyni S.M., and Abdi N. 

(2011). Estimation energy of urben forest 

to atmospheric carbon sequesteration. J. 

Agroecol., 37(5), 113-120 [In Persian]. 

134                                                                                                                                            مکاری و افضلی 



 

 1397تابستان ، 2 ، شماره4 مجله محیط زیست و مهندسی آب، دوره

Wang Q., Y. Bai H. Gaom J. He H. Chen 

R.C. Chesney N.J. Kuhn and Li H. (2008). 

Soil chemical properties and microbial 

biomass after 16 years of no-tillage farming 

on the Loess Plateau, China. Geoderma., 

144, 502–508. 

Yanni S., Whalen K., Simpson M., and 

Henry-Janzen H. (2011) Plant lignin and 

nitrogen contents control carbon dioxide 

production and nitrogen mineralization in 

soils incubated with Bt and non-Bt corn 

residues. Soil Biol. Biochem., 43, 63-66.

 تأثیر باقیماندههای محصوالت کشاورزی بر خصوصیات خاک                                                                                        135    



     

 1397تابستان ، 2 ، شماره4 مجله محیط زیست و مهندسی آب، دوره

 

Effect of Corn, Wheat, and Green Sugarcane Residues on Soil 

Properties 

 

1Graduated Student, Department of Natural Resource and Environmental Engineering, Faculty of 

Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran 

 afzalif@shirazu.ac.ir: *Corresponding author 

Original Paper 

Abstract 

The use of plant residues as fertilizer in sustainable agricultural systems is important in order to maintain 

soil fertility and achieve sustainable production. The purpose of this study was to evaluate the effect of 

plant residues of wheat, corn, and green sugarcane on some soil chemical properties. For this purpose, a 

pot experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications in the 

greenhouse of the Faculty of Agriculture, Shiraz University. To test the straw and wheat straw, corn, and 

sugarcane residues, three types of soils with silty loam texture, loam, and sand were added under 

incubation conditions in two periods of 30 and 120 days. Changes in organic carbon, nitrogen, 

phosphorus, potassium, acidity, and soil salinity were investigated under different treatments of plant 

residues. The results showed that the amount of organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium and soil 

acidity increased significantly with application of plant residues. Soil salinity was not affected by plant 

residues. Residues of sugarcane on the amount of organic carbon and acidity, wheat residues on 

potassium and nitrogen and corn residues on phosphorus and nitrogen had the most effect. In our 

research, it was found that maintaining 50% of plant residues, especially straw and wheat straw, not only 

improved the physicochemical conditions of the soil, but also the need for nutrient consumption 

decreased significantly. 

Key Words: Plant residues; Dezhgah; Organic Carbon; Amir Kabir Culture and Industry.
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