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زمینه و هدف :کمبود مواد آلي در بيشتر خاکهاي ايران موجب پديد آمدن مشکالتي از قبيل ناپايداري ساختمان خاک ،کاهش محصول
و در نتيجه تخريب اراضي کشاورزي شده است .يکي از روشهاي بهبود کيفيت خاک و ارتقاء ميزان توليد ،استفاده از مواد زائد صنعتي
ارزان قيمت مانند خاکاره ميباشد .خاکاره به دليل هدايت الکتريکي پائين ،محتواي کم فلزات سنگين ،توانايي ايجاد خلل و فرج و
هوادهي بهتر و ظرفيت نگهداشت باالي آب ،ميتواند بهعنوان يکي از گزينهها جهت بهبود خواص فيزيکي و کيفيت خاک باشد .بنابراين
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تأثير نيتروژن و ضايعات خاکاره بر شاخصهاي کيفيت خاک در کشت لوبيا چيتي ميباشد.
روش پژوهش :آزمايش بهصورت اسلپيت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در شهرستان خوي اجرا گرديد.
خاکاره در چهار سطح صفر ،پنج 10 ،و  15تن در هکتار بهعنوان فاکتور اصلي و کود نيتروژني اوره در سه سطح 150 ،75 ،و  225کيلوگرم
در هکتار بهعنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شد .خاکاره و نصف کود نيتروژني مطابق تيمارهاي آزمايش همزمان با آمادهسازي کرتها
مصرف و با خاک مخلوط شد .باقيمانده کود نيتروژني در مراحل استقرار کامل گياه و شروع گلدهي مصرف شد .مطابق نتايج آزمون خاک
کودهاي پتاسيمي و فسفري در خاک مصرف نشد .صفات تعداد نيام در بوته ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت و پروتئين در لوبيا اندازهگيري
شد و پس از برداشت محصول برخي از شاخصهاي کيفيت خاک شامل کربن آلي ،تخلخل ،درصد اشباع رطوبتي ،PWP ،FC ،جرم
مخصوص حقيقي و ظاهري و ميانگين وزني قطر خاکدانه تر ( )MWDwetاندازهگيري شد.
يافتهها :نتايج نشان داد که خاکاره و کود نيتروژني تأثير معنيداري بر صفات مورد مطالعه در لوبيا و خصوصيات خاک داشت .با افزايش
در سطوح هر دو فاکتور تمامي صفات مورد مطالعه افزايش يافت .بر اساس نتايج مقايسه ميانگينها ،بيشترين عملکرد دانه به ميزان 1302
کيلوگرم در هکتار با مصرف  225کيلوگرم در هکتار اوره بهدست آمد که نسبت به سطوح  150و  75کيلوگرمي آن به ترتيب  9و  44درصد
افزايش داشت .همچنين با افزايش مصرف خاکاره ،کليه صفات مورد مطالعه در خاک ارتقاء يافت و چنين روندي در مصرف کود نيتروژني
در برخي صفات هم مشاهده شد .در سطوح خاکاره مصرفي نيز بيشترين عملکرد به ميزان  1269/2کيلوگرم در هکتار با مصرف  15تن در
هکتار خاکاره بهدست آمد که در مقايسه با تيمار عدم مصرف آن  21/2درصد افزايش داشت .از لحاظ خصوصيات خاک ،خاکاره بر کليه
صفات مورد بررسي و کود نيتروژني بر کربن آلي ،جرم مخصوص ظاهري و  MWDwetتأثير معنيداري داشت.
نتیجهگیري :کاربرد خاکاره بهعنوان ماده آلي تأثير مثبت بر خواص فيزيک و شيميايي مورد مطالعه خاک داشت ،بهطوريکه کاربرد
آن در خاک ،باعث بهبود تخلخل ،کربن آلي و افزايش محتواي آب خاک در حالت ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم شد .بنابراين
خاکاره ميتواند بهعنوان يک کود آلي مناسب و مقرون بهصرفه و همچنين براي جبران کمبود مواد آلي در خاک و به دنبال آن بهبود
شرايط نامناسب خاک استفاده شود.
کلید واژهها :ساختمان خاک ،خواص خاک ،عملکرد ،ماده آلي
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مقدمه
مديريت ضايعات آلي يکي از معضالت جهاني
ميباشد ،زيرا اين ضايعات به خاطر آلودگي منابع آب

کاربرد مستقيم آن به علت باال بودن  C/Nآن محدود شده
است و بايستي قبل از مصرف ،تمهيداتي در راستاي باال
بردن مقدار نيتروژن آن انديشيده شود.

زيرزميني و خاک ميتواند براي سالمتي انسان و

از سوي ديگر ،حبوبات با داشتن حدود  25درصد

محيطزيست مضر باشد (.)Najjari and Ghasemi, 2018

پروتئين ،نقش مهمي در تأمين پروتئين مورد نياز انسان

از طرف ديگر حفظ منابع سنتي و محدود مواد آلي در

دارند .مصرف لوبيا بهعنوان تأمين کنندهي پروتئين گياهي

مناطق خشک و نيمهخشک ،جوابگوي نياز روزافزون

در کشورهاي در حال رشد خيلي زياد و در کشورهاي

بخش کشاورزي به کودهاي آلي نيست .از اين رو ،امروزه

پيشرفته نيز بهعنوان مکمل غذايي داراي مصرف زيادي

استفاده از موادي نظير ضايعات کشاورزي و مواد زائد

است .دانه حبوبات بهعنوان يکي از مهمترين منابع گياهي

صنعتي ،بهعنوان منابع تأمين کننده مواد آلي رو به گسترش

غني از پروتئين ،بعد از غالت ،دومين منبع مهم غذايي

است .با توجه به وجود ضايعات انواع کارخانههاي توليد

انسان به شمار ميرود که بهطور مســتقيم مورد اســتفاده

تخته فشرده ،نئوپان و چوب ،ضايعات حاصل از

انســان قرار ميگيرد و  50درصد حبوبــات مورد

سرشاخههاي هرس درختان ،باغات و فضاي سبز شهري و

اســتفاده در جهان توسط لوبيا تأمين ميشــود

ضايعات حاصل از کارگاههاي چوببري و نجاري که

( .)MajnoonHoseini, 2008بنابراين ،با ارتقاء کيفيت

همه اين موارد منابع ارزان و قابل دسترسي را به

خاک ،ميزان توليد و کيفيت دانه لوبيا نيز بهبود خواهد

محيطزيست اضافه ميکنند .تحقيق در خصوص کاربرد

يافت .همچنين بهعنوان گياه تثبيت کننده نيتروژن ميتوانند

آنها بهعنوان منبع تأمين کننده مواد آلي خاک ،ميتواند در

در اصالح  C/Nخاک و يا مواد آلي که در آنها اين نسبت

ارتقاء مواد آلي خاک مؤثر باشد .خاکاره يکي از

باال است بکار گرفته شود.
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عمدهترين ضايعات صنايع چوببري است و توليد اين

مقدار کربن آلي خاک ،پايداري خاکدانهها ،جرم

ضايعات در اين صنايع اجتنابناپذير بوده است ،لذا

مخصوص ظاهري ،تخلخل و اسيديته خاک ازجمله

کوششهاي عمده براي استفاده مستقيم از اين ضايعات

شاخصهاي کيفيت خاک محسوب ميشوند (

Shukla

است ( .)Ekhuemelo et al., 2017خاکاره در گذشته

 )and Ebinger, 2004که ميتواند تحت تأثير مواد اصالح

بهعنوان مواد زائد کارخانههاي چوببري محسوب شده و

کننده خاک ،ازجمله مواد آلي قرار گيرد .فعاليتهاي

مورد مصرف چنداني نداشت ،اما امروزه به کمک

کشاورزي نقش عمدهاي در ايجاد آلودگيهاي زيست-

تحقيقات و بررسيهاي گسترده ،موارد مصرف آن در

محيطي دارد .کاربرد کودهاي شيمايي ،سموم و صنايع

صنايع با ارزش افزوده باال مانند تخته خرده ،کاغذسازي،

تبديلي کشاورزي از قبيل فراوري چوب را ميتوان از

تخته فيبر و غيره به کار گرفته ميشود .ضايعات خاکاره

عوامل ايجاد آلودگي برشمرد .استفاده از روشهايي

به دليل هدايت الکتريکي پائين ،محتواي کم فلزات سنگين

جايگزين مناسب براي از بين بردن اين عوامل آاليندگي،

و نيز توانايي ايجاد خلل و فرج و هوادهي بهتر و ظرفيت

يکي از اساسيترين مقولههاي مديريت محيطزيست

نگهداشت باالي آب ،ميتواند بهعنوان يک گزينه مناسب

محسوب ميشود .تحقيقات در خصوص تأثير خاکاره بر

براي بهبود خواص فيزيکي و کيفيت خاک باشد

خواص خاک بسيار اندک بوده است .گزارش شده است

( )Oyedepo et al., 2014و استفاده مستقيم از آن در

که اضافه کردن ضايعات خمير کاغذ و کمپوست باعث

کشاورزي ،آسانترين روش در مقايسه با ساير روشهاي

افزايش کربن آلي خاک شد و پس از اضافه کردن متوالي

در دسترس است ( .)Olugbenga et al., 2014با اينحال،

اين مواد به مدت دو سال ،مقدار آب قابل استفاده در خاک
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تا  45درصد افزايش يافت .در آن پژوهش بين ميزان آب

اينحال با گذشت زمان ،اثر مالچ کلشي نسبت به سايرين

قابل استفاده و ميزان کربن آلي رابطه خطي مشاهده شد

بيشتر بود ( .)Ahmadi Moghdam 2016در آزمايشي با

( .)Foley and Copper band, 2002استفاده از کودهاي

اضافه کردن کمپوست به خاک ،درصد تخلخل افزايش و

آلي بهمنظور بهبود خصوصيات فيزيکي ،شيميايي و کيفي

جرم مخصوص ظاهري نسبت به شاهد کاهش يافت

خاک توصيه شده است .در آزمايشي ،تأثير بقاياي آلي بر

( )Zeytin and Aran,2003در تحقيق ديگري نتيجهگيري

خصوصيات فيزيکي خاک در کاشت برنج در تناوب با

کردند که با بهکارگيري  25تن کمپوست در هکتار ،ميزان

گندم مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که کود آلي

تخلخل از  62/5به  82/5درصد افزايش يافت (

Serhat

باعث افزايش قابل توجه کربن آلي ،کاهش وزن

 .)and Baran, 2003هرچند که جرم مخصوص حقيقي

مخصوص خاک و از طرف ديگر ،افزايش تخلخل آن شده

خاک ،تابع نوع کانيهاي خاک است ولي فراواني ماده آلي

است ( .)Sharma and Bhushn, 2001پژوهشگران نتيجه-

اين ويژگي را تحت تأثير قرار داده و آن را کاهش ميدهد

گيري کردهاند که با اضافه کردن مواد افزودني به خاکاره،

( .)Alizadeh, 2004با بهکارگيري تيمارهاي کمپوست،

سرعت تجزيه آن افزايش و به تبع آن ارزش تغذيهاي آن

کود شيميايي و کود دامي بر روي خصوصيات فيزيکي

بهعنوان کود آلي افزايش مييابد بهطوريکه در تيماري با

خاک ،گزارش شده است ( )Kasia et al., 2002که اضافه

افزودن کمپوست زباله و برگ خشک ،ارزش تغذيهاي آن

کردن اين تيمارها به خاک به ترتيب باعث افزايش 32 ،47

براي کرم خاکي افزوده شده است (.)Saffari et al., 2010

و  42درصدي تخلخل نسبت به شاهد شد .گزارش شده

در پژوهشي کاربرد ورميکمپوست خاکاره سبب افزايش

است که بهکارگيري ورميکمپوست بهعنوان يک کود آلي

معنيدار طول ريشه ،وزن تر و طول شاخساره در نشاء

در خاک با تغيير در اندازه خلل و فرج و افزايش منافذ ريز

خيار شد ( .)Eshtayaghi and Gasemi, 2018در پژوهش

و متوسط ،باعث افزايش ظرفيت نگهداشت آب در خاک

ديگري مشخص شد که افزودن منابع نيتروژن به خاکاره،

ميشود (.)Rochana et al., 2006

ميزان نيتروژن کل را در کمپوست توليدي افزايش داد به-

در مناطق با آب و هواي خشک و نيمهخشک ،با

طوريکه از بين کودهاي آلي حاوي نيترون ،بيشترين

توجه به شرايط نامناسب خاک ،بهکارگيري کمپوست

درصد نيتروژن خاکاره در فرايند کمپوست شدن در

حاصل از زباله شهري و ساير فراوردهها بهعنوان يک کود

ترکيب با کود گاوي بهدست آمد (

Ebrahimi et al.,

آلي ميتواند راهي براي بهبود شرايط خاک از لحاظ جرم

مختلف بر رشد درخت چنار انجام شد ،نتايج نشان داد که

کودهاي آلي کمپوست ،ورميکمپوست و کود دامي در

خاکپوش خاکاره با ضخامت  15سانتيمتر ،بيشترين

خاک ،کاهش جرم مخصوص ظاهري و افزايش در منافذ

مقدار درصد رطوبت وزني و کمترين درجه حرارت خاک

خاک گزارش شده است و بيشترين اثر را به کمپوست

را دارا بود و از لحاظ صفات رشدي مانند وزن تر و

نسبت دادهاند ( .)Tejada and Gonzalez, 2008با افزايش

خشک ،ارتفاع و اندازه محيط تنه نيز بيشترين مقادير

سطوح ورميکمپوست حاصل از ترکيب کود گاوي و

مربوط به همين تيمار بود (.)Pakdel et al., 2011

خاکاره ،قدرت نگهداري آب در بستر کشت در مقايسه با

در پژوهشي که در آن اثر چهار نوع مالچ ازجمله

پيت افزايش يافته و بيشترين مقدار افزايش مربوط به

خاکاره روي خصوصيات خاک بررسي شده بود نتايج

جايگزيني  100درصد بستر کشت با ورميکمپوست

نشان داد که مالچها سبب کاهش وزن مخصوص ظاهري

حاصل از ترکيب کود گاوي و خاکاره بود ،بهطور کلي

خاک و افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاک شدند .با

بسترهاي جايگزيني با ورميکمپوست خاکاره در مقايسه

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

 .)2015در پژوهشي که در خصوص تأثير خاکپوشهاي

مخصوص ظاهري و تخلخل خاک باشد .با کاربرد
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با پرليت و پيت ،باعث ارتقاء صفات رشد گياه ازجمله

 ،)2015حذف سيانيد از محلولهاي آبي (

Rahmani et

ارتفاع ،قطر ،وزن خشک ساقه و برگ ديفن باخيا شد

 )al., 2011و يا بهبود پسماند شهري (

Yousefi and

( .)Khomami, 2010با بهکارگيري  25تن در هکتار

 )Younesi, 2013صورت گرفته است و در خصوص اثر

کمپوست ،گزارش شده است که ظرفيت نگهداري آب در

آن بر رشد گياه و شاخصهاي کيفي خاک تحقيقات کمي

خاک نسبت به شاهد  35درصد افزايش يافته است

صورت گرفته است در يک بررسي در خصوص اثر تيمار

( .)Gelik et al., 2004در تحقيق ديگري استفاده از

يک خاکآلوده به نفت خام با خاکاره بر تغييرات

کمپوست حاصل از بقاياي سيبزميني ،خاکاره و کود

فيزيولوژيک ذرت ،نتايج نشان داد که کاربرد خاکاره

دامي ظرفيت نگهداري آب را در خاک افزايش داد

منجر به بهبود شاخصهاي فيزيولوژيک و فعاليت آنزيم-

(.)Edward et al., 2000

هاي آنتياکسيدانت شد ( .)Eluehike et al., 2019خاکاره
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در نواحي خشک و نيمهخشک ايران ،خاکها معموالً

يکي از محصوالت جانبي غيرقابل استفاده در کارگاههاي

از نظر ماده آلي فقير هستند .لذا افزايش ماده آلي در چنين

چوببري است .مطابق بررسيهاي انجام شده ،ساليانه

مناطقي از اهميت ويژهاي برخوردار است ،پايداري

بيش از  40تن ضايعات آلي در جهان توليد ميشود و

خاکدانهها اثر مهمي در گسترش سيستم ريشهاي ،چرخه

مديريت اين ضايعات يکي از معضالت جدي دنيا است

کربن و آب و نيز مقاومت خاک در برابر فرسايش ايفا

( .)Kumar et al., 2013با توجه به اينکه از کل چوب

ميکنند .ماده آلي بهعنوان يک عامل سيماني کننده عمل

توليدي  20درصد آن به ضايعاتي تبديل ميشوند که در

کرده و براي هماوري ذرات خاک و تشکيل خاکدانههاي

محل تأسيسات فرآوري چوب انباشته شده و تنها مقدار

مقاوم اهميت داشته و نيروي چسبندگي بيشتر بهواسطه

کمي از آنها مورد استفاده قرار ميگيرد .از سوي ديگر نظر

تشديد نيروهاي همچسبي بين ذرات معدني و پليمرهاي

به اينکه ضايعات چوب از ارزش اقتصادي پاييني

آلي ايجاد کرده و در نتيجه تخريب و فروپاشي آنها را

برخوردار بوده و دورريزي آنها نهتنها باعث اتالف منابع

کاهش ميدهد .ساختمان خاک به دليل رابطۀ مستقيمي که

آلي ميشود همچنين ميتواند معضالت زيستمحيطي به

با کارايي و عملکرد خاک بهويژه در کشاورزي دارد ،بسيار

همراه داشته باشد .در حاليکه اين مواد ميتوانند بهعنوان

با اهميت است .پايداري خاکدانهها يکي از شاخصهاي

جايگزين و در اکثر موارد بهعنوان مکمل کودهاي

ارزيابي عملکرد خاک است که براي تعيين کيفيت خاک

شيميايي ،پايداري توليد را در نظامهاي کشاورزي تضمين

مورد استفاده قرار ميگيرد .محققان رابطه معنيداري بين

کنند .خاکاره که محتوي مقدار قابل مالحظهاي ماده آلي و

پايداري تحت باران خاکدانه با ميزان ماده آلي شبيه سازي

کربن هست ،عالوه بر باال بردن کارايي عناصر غذايي،

شده به دست آوردهاند ( .)Jordan et al., 2010در

موجب توليد گياهان سالمتر با استفاده از مصرف کمتر

پژوهشي افزودن مواد آلي به خاک سبب افزايش شاخص

عناصر شيميايي و افزايش مقاومت و کيفيت بافت خاک

پايداري خاکدانه شد (.)Karami et al., 2012

شده و اين موضوع نيز به پايداري کشاورزي کمک خواهد

در گذشته تحقيقاتي در خصوص اثر خاکاره و ديگر

کرد .با اينحال کاربرد مستقيم آن بهعنوان ماده اصالح

ضايعات چوب براي حذف يا کاهش شوري و آاليندههاي

کننده خاک و يا ماده آلي تغذيهاي گياه ،به علت سرعت

;Ngah and Hanafiah, 2008

کم تجزيه و پائين بودن ميزان نيتروژن آن محدود بوده

;Rafatullah et al., 2009; Tarun et al., 2009
 ،)Pourvaezi et al., 2013کاهش رواناب و فرسايش

است ( .)Abdel Halim and El Baraody., 2014در

معدني و آلي از آب (

خاک ( ،)Prats et al., 2012کاهش اثرات آاليندگي
روغنهاي ديزلي بر خاک (

Akinpelumi, Olatunji,

تحقيقات گذشته از روشهاي کمپوستسازي و ورمي-
کمپوستسازي در اثر افزودنيهاي مختلف براي استفاده
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از خاکاره پيشنهاد شده است ( .)Gasemi, 2018در

هواشناسي سينوپتيك شهرستان خوي ،عمده بارشها ،طي

پژوهش حاضر از نيتروژن بهعنوان افزودني و تسريع

سه ماه اول سال صورت ميگيرد (جدول .)1

فرايند تجزيه خاکاره و در شرايط واقعي رشد گياه

قبل از اجراي آزمايش بهمنظور بررسي وضعيت

استفاده شده است .لذا هدف از انجام اين تحقيق بررسي

حاصلخيزي و ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک،

تأثير سطوح مختلف خاکاره و کود نيتروژني بر عملکرد

نمونه مرکب خاک تا عمق  30سانتيمتري تهيه گرديد که

لوبياچيتي و برخي شاخصهاي کيفي خاک است.

نتايج آن در جدول ( )2درج شده است.
آزمايش بهصورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوکهاي
کامل تصادفي در سه تکرار با دو عامل که در آن خاکاره

مواد و روشها
اين تحقيق در اراضي اطراف شهرستان خوي با عرض

بهعنوان عامل اصلي با چهار سطح ( 15 ،10 ،5 ،0تن در

جغرافيايي  38درجه و  9دقيقه و  17ثانيه شمالي و طول

هکتار) در کرتهاي اصلي و کود نيتروژني از منبع اوره

جغرافيايي  44درجه و  49دقيقه و  22ثانيه شرقي و ارتفاع

در سه سطح ( 225 ،150 ،75کيلوگرم در هکتار) در

از سطح دريا  1083متر ،در نيمه اول اسفند سال 1397

کرتهاي فرعي با ابعاد  4×3مترمربع اجرا گرديد.
سطوح فاکتورهاي آزمايشي با توجه به نسبت

اجرا شد.

C/N

بر اساس اطالعات هواشناسي موجود و طبق طبقه-

خاکاره ،لوبيا بهعنوان گياه تثبيت کننده نيتروژن و ميزان

بندي اقليمي كوپن ،منطقه خوي داراي اقليم نيمهخشک

ماده آلي خاک ،انتخاب شد .نوع خاکاره مورد استفاده از

با تابستانهاي خشك است .بر اساس گزارش ايستگاه

درختان صنوبر بود که از کارگاههاي چوببري و نجاري
تهيه شد .جدول ( )3آناليز برخي ويژگيهاي خاکاره
مورد استفاده را نشان ميدهد.

جدول .1آمار هواشناسي محل اجراي آزمايش در دوره رشد گياه
ميانگين حداکثر دما

درصد

ميليمتر

اسفند 1397

10/7

-2/1

61

21/5

فروردين 1398

20/1

5/3

54/6

49/8

ارديبهشت 1398

21/2

9/7

63

58/4

خرداد 1398

27/8

13/6

59

49/3

تير 1398

35/7

19/8

48

5/6

مرداد 1398

34/3

19/6

46

4/3

شهريور 1398

31/6

14/7

54/2

9/8

ماه

ميانگين حداقل دما

درجه سلسيوس

جدول  .2خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک محل اجراي آزمايش
mg kg-1

جرم مخصوص ظاهري
K

P

()g.cm-1

%
pHe

SP

CCE

N

O.C

سيلت

رس

ECe
)(dS.m-1

کالس عمق خاک
بافت
خاک

30-0
0/51
30
50
1
0/01
15
46 7/6
1/43
10/2 319
CL
 ECهدايت الکتريکي عصاره گل اشباع :pHe ،واکنش گل اشباع :CCE ،کربنات کلسيم معادل خاک :OC ،ميزان کربن آلي :SP،ميزان رطوبت گل

اشباع :Pava. ،فسفر قابل استفاده :Kava.،پتاسيم قابل استفاده و :bρجرم مخصوص ظاهري.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

متوسط رطوبت نسبي

ميزان بارش
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جدول  .3نتايج آناليز برخي از خصوصيات خاکاره
OC

N

Na

26/1

0/14

0/08

K

Ca

Mg

EC1:1
)(dS.m-1

%

0/014

0/021

0/46

0/13

زمين محل آزمايش در پائيز ،شخم عميق خورده و

 10سانتيمتري بهصورت دستي انجام گرفت .عمليات

عمليات ديسکزني و تسطيح انجام شد و در اسفند ماه

برداشت بعد از رسيدگي کامل در  10شهريور صورت

 1397بر اساس نقشه طرح (شکل  ،)1خاکاره و نصف

گرفت و صفات تعداد نيام در بوته ،عملکرد دانه ،شاخص

کود نيتروژني از منبع اوره مطابق تيمارهاي آزمايش

برداشت و درصد پروتئين اندازهگيري شد .بهمنظور تعيين

همزمان با آمادهسازي کرتها مصرف و تا عمق 20

ميزان پروتئين دانه ،به روش کجلدال ،ميزان نيتروژن آن

سانتيمتري خاک مخلوط شد .باقيمانده کود نيتروژني در

اندازهگيري شده و با ضرب آن در ضريب ثابت ،6/5

مراحل استقرار کامل گياه و شروع گلدهي مصرف شد.

درصد پروتئين محاسبه شد .در نيمه دوم اسفندماه 1398

مطابق نتايج آزمون خاک ،کودهاي پتاسيمي و فسفري در

از تمامي کرتها تا عمق  20سانتيمتري خاک نمونه

خاک مصرف نشد.

برداشته شد و برخي از ويژگيهاي خاک شامل کربن آلي

بذر مورد استفاده رقم تالش بود که از ايستگاه ملي

بهروش  Walkleyو  ،)1934( Blackجرم مخصوص

تحقيقات لوبياي خمين تهيه شد .عمليات کاشت با فاصله

حقيقي به روش آزمايشگاهي با استفاده از پيکنومتر ،جرم
()bρ

رديفهاي  50سانتيمتر و فاصله بوته روي رديف 20

مخصوص

سانتيمتر در بيستم ارديبهشت  1398انجام شد .بذور در

دستنخورده با استفاده از استوانه نمونهبرداري از خاک و

عمق پنج سانتيمتري کشت شده و بهمنظور جوانهزني بهتر

توزين پس از خشک شدن در دماي  105درجه سلسيوس،

و جلوگيري از سله بستن خاک ،روي بذور کاشته شده با

تخلخل به روش انجام محاسبه با توجه به مقادير جرم

ماسه نرم پوشانده شد .اولين آبياري بالفاصله پس از

مخصوص حقيقي و ظاهري ( ،)Alizadeh, 2004رطوبت

کاشت و آبياريهاي بعدي مطابق عرف معمول منطقه 12

در نقطه ظرفيت زراعي به روش  ،)1996( Kluteرطوبت

روز يکبار بهروش غرقابي صورت گرفت .عمليات وجين

ظاهري

بهروش

در نقطه پژمردگي دايم به روش  Briggsو

نمونهبرداري

Shantz

علفهاي هرز به همراه تنک کردن بوتهها در مرحله -15
بلوک اول
0

خاکاره
اوره

75

225

15
150

225

150

10
75

225

75

5
150

150

225

75
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بلوک دوم
10

خاکاره
اوره

150

225

5
75

75

225

15
150

225

150

0
75

225

75

150

بلوک سوم
خاکاره
اوره

10
225

75

0
150

75

150

5
225

150

75

15
225

75

شکل .1نقشه اجرايي طرح آزمايشي با عامل خاکاره در کرت اصلي و عامل کود نيتروژني در کرت فرعي

150

225

تأثیر نیتروژن و ضایعات خاکاره بر شاخصهای کیفیت خاک در کشت لوبیا چیتی 39 /

( )1912و ميانگين وزني قطر خاکدانه ( )MWDwetبه-

در تيمار  15تن در هکتار خاکاره عملکرد دانه 1269/2

روش الکتر ( )Kemper and Rosenau, 1986تعيين شد.

کيلوگرم در هکتار بود که نسبت به تيمار عدم مصرف

SAS

خاکاره  21درصد افزايش داشت (جدول  .)5اين افزايش

تجزيه واريانس شده و ميانگينها با آزمون چند دامنهاي

در تيمارهاي کود نيتروژني بيشتر شد و باالترين عملکرد

دانکن در سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند.

دانه به ميزان  1302/8کيلوگرم در هکتار از مصرف 225

دادههاي بهدست آمده با استفاده از برنامه آماري

کيلوگرم در هکتار اوره بهدست آمد که نسبت به تيمار 75
نتايج و بحث

کيلوگرم در هکتار آن 45 ،درصد افزايش داشت (جدول

صفات مورد مطالعه در لوبيا چيتي

 .)6تغييرات عملکرد دانه در لوبيا چيتي متأثر از اجزاي

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که فقط اثر ساده

عملکرد ازجمله تعداد نيام در بوته است .با عرضه کافي

خاکاره و کود نيتروژني بر تمامي صفات مورد مطالعه

نيتروژن ،رشد رويشي گياه افزايش يافته و چنين روندي

معنيدار بود (جدول  .)4همانطوريکه مقايسه ميانگينها

منجر به افزايش تعداد نيام در بوته شده است .با افزايش

نشان داد با افزايش سطوح هر دو فاکتور بر ميزان صفات

اين جزء مؤثر در عملکرد ،به تبع آن عملکرد دانه نيز

مورد مطالعه افزوده شد .بيشترين تعداد نيام در بوته با

افزايش يافته است.

مصرف  15تن در هکتار خاکاره بهدست آمد ،هر چند که

از لحاظ شاخص برداشت نيز تفاوتهايي در سطوح

اين تيمار با مصرف  10تن در هکتار خاکاره در يک

خاکاره مصرفي وجود داشت با اين حال اختالف بين

گروه آماري قرار داشت با اينحال مصرف خاکاره در

مصرف  5و  10تن در هکتار خاکاره و عدم مصرف

مقدار  15تن در هکتار باعث افزايش  32/6درصدي تعداد

معنيدار نبود ولي تفاوت بين عدم مصرف و  15تن در

نيام در بوته در مقايسه با تيمار عدم مصرف خاکاره شد

هکتار معنيدار شد .در خصوص سطوح کود نيتروژني،

(جدول  .)5مصرف خاکاره همراه با سطوح متفاوت کود

ميزان افزايش در تيمار  225کيلوگرم در هکتار کود

نيتروژني ،منجر به افزايش بيوماس هوائي و توسعه سيستم

نيتروژني در مقايسه با ديگر تيمارها معنيدار شد که

ريشهاي ميگردد و اين توسعه سيستم ريشهاي ،هم مواد

افزايش  14/7درصدي را نسبت به تيمار  75کيلوگرم در

ترشحي ريشه و هم بيوماس زميني گياه را افزايش داده و

هکتار نشان داد .پروتئين دانه تحت تأثير سطوح مصرفي

ماحصل آن ،افزايش در مؤلفههاي رشد گياه ،مانند تعداد

خاکاره قرار نگرفت با اين حال تفاوت بين مصرف و

غالف در دانه ،عملکرد دانه و غيره نمود پيدا ميکند .با

عدم مصرف خاکاره معنيدار شد .چنين وضعيتي بين

افزايش سطوح کود نيتروژني نيز تعداد نيام در بوته از 19

سطح اول کود نيتروزني با ديگر سطوح آن مشاهده شد

عدد در تيمار  75کيلوگرم در هکتار کود نيتروژني به 22/2

(جدولهاي  5و .)6

عدد در تيمار  225کيلوگرم در هکتار افزايش يافت
در مورد عملکرد دانه ،روند افزايش با مصرف خاکاره
مشابه روند موجود در تعداد نيام در بوته بود ،بهطوريکه

تأثير سطوح مختلف خاکاره در جدول  5ارائه شده است.
مقايسه ميانگين صفات مورد در لوبيا چيتي تحت تأثير
سطوح مختلف نيتروژن در جدول  6ارائه شده است.
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(جدول .)6

مقايسه ميانگين صفات مورد در لوبيا چيتي تحت
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جدول  .4نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در لوبيا چيتي
درجه آزادي

پروتئين

شاخص برداشت

عملکرد دانه

تعداد نيام در بوته

منابع تغيير
تکرار

2

2/58

5/10

2617/08

0/444

خاکاره

3

خطا

6

کود نيتروژنه

2

خاکاره* کود نيتروژنه

6

خطا

16

ضريب تغييرات

()CV%

**

**

7/52

1/21
**

34/0

2/34
**

18/58

ns

**

ns

0/77

**

83910/15

2587/33
**

42/0

5/20

2/22
**

502081/48

ns

63/58
31/69

ns

1522/54

2/14

1/26

4/67

5016/72

1/82

5/23

7/79

6/24

6/54

*** ،و  nsبه ترتيب معنيدار سطح احتمال پنج و يك درصد و غير معنيدار.
جدول  .5مقايسه ميانگين اثر خاکاره بر صفات مورد مطالعه در لوبيا چيتي
پروتئين
()%

شاخص برداشت ()%

عملکرد دانه
()kg.ha-1

سطوح خاکاره

تعداد غالف در بوته

()t.ha-1

20/3b

25/5c

1047/2c

17/7b

0

21/4a

26/9bc

1087/5bc

19/1b

5

21/6a

28/4ab

1134/9b

22/1a

10

22/5a

30/1a

1269/2a

22/5a

15

ميانگينهاي هر ستون كه حداقل يك حرف مشترك دارند تفاوت آماري معنيداري در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانكن ندارند.
جدول  .6مقايسه ميانگين اثر نيتروژن صفات مورد مطالعه در لوبيا چيتي
پروتئين
()%

شاخص برداشت ()%

عملکرد دانه
)(kg.ha-1

تعداد نيام در بوته

سطوح کود نيتروژني
)(kg.ha-1

20/0b

25/9b

905/3c

19/0c

75

22/0a

27/7b

1196/0b

20/7b

150

24/4a

29/6a

1302/8a

22/2a

225

ميانگينهاي هر ستون با حداقل يك حرف مشترك تفاوت آماري معني داري در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانكن ندارند.

صفات مورد مطالعه در خاک

مقايسه سطوح مصرف خاکاره بر ميزان کربن آلي نشان

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

نتايج تجزيه واريانس ويژگيهاي مرتبط با خاک نشان

داد که مصرف پنج تن در هکتار با عدم مصرف آن اختالف

داد که اثر ساده خاکاره بر تمامي صفات و اثر ساده کود

معنيداري نداشت اما با افزايش مصرف ،اختالف معنيدار

نيتروژني بر ميزان ماده آلي ،جرم مخصوص ظاهري و

شد بهطوريکه مصرف  15تن در هکتار نسبت به عدم

ميانگين وزني قطر خاکدانه در حالتتر ()MWDwet

مصرف و پنج تن در هکتار خاکاره به ترتيب باعث افزايش

معنيدار بود (جدول  .)7مقايسه ميانگين صفات نشان داد

 42و  33درصد کربن آلي خاک شد .در مورد سطوح کود

با افزايش در سطوح مصرفي فاکتورها ،جرم مخصوص

نيتروژني نيز بيشترين ميزان کربن الي  1/36درصد بود که با

ظاهري کاهش يافت اما بر ميزان ساير صفات افزوده شد

مصرف  225کيلوگرم در هکتار کود نيتروژني به دست آمد

(جدولهاي  8و .)9

که نسبت به تيمار  75کيلوگرم در هکتار باعث افزايش هشت
درصد کربن آلي شد (جدولهاي  8و .)9

تأثیر نیتروژن و ضایعات خاکاره بر شاخصهای کیفیت خاک در کشت لوبیا چیتی 41 /

مقايسه ميانگين سطوح خاکاره بر تخلخل خاک نشان

دو ويژگي معنيدار بود اما از لحاظ درصد اشباع رطوبتي،

داد که بين مصرف پنج و  10تن در هکتار خاکاره بر

تفاوت بين پنج و  10تن در هکتار خاکاره معنيدار نبود

تخلخل خاک تفاوت معنيدار نبود در حاليکه مصرف 15

ولي اين دو سطح تيماري با تيمارهاي  15تن در هکتار و

تن در هکتار نسبت به ساير سطوح اختالف معنيدار بود.

عدم مصرف تفاوت آماري معنيداري داشت (جدول .)8
اثر سطوح خاکاره و کود نيتروژني بر

ميزان تخلخل در اين تيمار  56/4درصد بود که در مقايسه

MWDwet

با تيمار  10تن در هکتار و عدم مصرف به ترتيب باعث

معنيدار شد (جدول  .)7بر اساس نتايج مقايسه ميانگينها،

افزايش  10/6و  22درصدي تخلخل شد (جدول .)8

بيشترين مقدار آن  0/84ميليمتر بود که از تيمار  15تن در

 Ahmad Abadiو همکاران ( )2011در بررسي اثر کاربرد

هکتار خاکاره بهدست آمد .تفاوت بين سطوح پنج و 10

ورميکمپوست بر برخي ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي

تن در هکتار معنيدار نشد اما با عدم مصرف خاکاره

خاک نتيجه گرفتند که تيمارهاي آزمايش بر کليه

تفاوت معنيداري داشت (جدول  .)8اثر سطوح کود

ويژگيهاي مورد مطالعه ازجمله ،کربن آلي ،جرم

نيتروژني بر  MWDwetمعنيدار شد بهطوريکه مصرف

مخصوص ظاهري و حقيقي اثر معنيداري داشت ،به اين

 150و  225کيلوگرمي آن باعث افزايش به ترتيب  13و

معني که با افزايش مقدار ورميکمپوست مصرفي ،کربن

 30درصدي  MWDwetنسبت به مصرف  75کيلوگرمي

آلي خاک افزايش ،در حاليکه جرم مخصوص ظاهري و

کود نيتروژني شد (جدول .)9
نتايج مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه خاک ،تحت

حقيقي کاهش مييابد.
با افزايش سطوح خاکاره ،ويژگيهاي مرتبط با
رطوبت خاک افزايش يافت .تغييرات در ميزان رطوبت در

تأثير سطوح متفاوت خاکاره در جدول ( )8ارائه شده
است.

حالت  FCو  PWPبا تغييرات ميزان خاکاره مصرفي

نتايج مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه خاک تحت

هماهنگ بود بهطوريکه اختالف بين سطوح تيمار بر اين

تأثير سطوح متفاوت نيتروژن در جدول  9ارائه شده است.

جدول  .7نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در خاک
منابع تغيير

درجه

جرم خصوص

PWP

درصد

تکرار

2

0/001

0/006

0/062

1/12

3/44

19/44

0/001

خاکاره

3

**0/622

**0/057

**60/61

**251/83

**202/18

**174/11

**0/398

خطا

6

0/004

0/001

0/081

0/535

7/52

14/44

0/006

کود نيتروژنه

2

**0/045

0/010ns

0/549ns

0/964ns

3/69ns

17/03ns

**0/029

6

0/006ns

0/0001ns

0/113ns

0/521ns

1/21ns

1/36ns

0/009ns

16

0/001

0/001

0/205

0/520

3/00

5/15

0/004

خاکاره* کود
نيتروژنه
خطا
ضريب تغييرات

MWDwet

آزادي

()CV%

FC

ظاهري

7/16

2/47

اشباع

3/55

* ** ،و  nsبه ترتيب معنيدار سطح احتمال پنج و يك درصد و غير معنيدار.

2/82

3/35

4/49

4/53

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

تخلخل

کربن آلي
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جدول  .8مقايسه ميانگين اثر خاکاره بر صفات مورد مطالعه در خاک
درصد

تخلخل

کربن آلي

اشباع )(%

سطوح خاکاره

)(%

)(%

)(t.ha-1

46/1c

1/13c

0

1/21c

5
10
15

MWDwet
)(mm

bρ
)(g.cm-3

PWP
)(%

FC
)(%

0/23c

1/42a

10/1d

20/6d

46/8c

0/36b

1/36b

11/6c

23/0c

49/7bc

49/2bc

0/42b

1/31c

13/1b

25/9b

52/5b

51/0b

1/30b

0/84a

1/23d

16/2a

32/8a

57/9a

56/4a

1/61a

ميانگين هاي هر ستون با حداقل يك حرف مشترك تفاوت آماري معني داري در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانكن

ندارند.

جدول  .9مقايسه ميانگين اثر نيتروژن بر صفات مورد مطالعه در خاک
MWDwet
)(mm

bρ
)(g.cm-3

PWP
)(%

FC
)(%

درصد
اشباع )(%

تخلخل)(%

کربن آلي
)(%

سطوح نيتروژن
)(kg.ha-1

0/40c

1/36a

12/5

25/3

51/2

49/6

1/26b

75

0/46b

1/33b

12/7

25/6

51/6

50/3

1/32a

150

0/52a

1/30c

12/9

25/9

52/3

51/9

1/36a

225

ميانگين هاي هر ستون با حداقل يك حرف مشترك ،تفاوت آماري معنيداري در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانكن

ندارند.

پايداري خاکدانه تحت تأثير ويژگيهايي مانند مقدار

شاخصهاي کيفي خاک بر رشد لوبيا نيز تأثيرگذار بود،

رس ،مواد آلي ،کربنات کلسيم و اکسيدهاي آهن و

بهطوريکه ارتباط مستقيمي بين بهبود اين شاخصهاي

آلومينيوم قرار ميگيرد ( .)Barthes et al., 2008ماده آلي

کيفي و افزايش عملکرد دانه ،شاخص برداشت و ميزان

نيز يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر هماوري ذرات خاک،

پروتئين دانه مشاهده شد .در تحقيق ديگري با ترکيب

خاکدانه سازي و پايداري خاکدانه است .مواد آلي با پيوند

خاکاره و کود مرغي ،از شاخصهاي کيفي خاک ميزان

دادن ذرات خاک ،افزايش آبگريزي خاکدانهها ،تشديد

کربن آلي و نسبت کربن به نيتروژن افزايش يافته بود

فعاليت ميکروبي و رشد ريشه ،تشکيل و پايداري

( .)Ebrahimi et al., 2015در تحقيق مزرعهاي با بررسي

Onweremadu et

اثر گوگرد و کود دامي بر برخي ويژگيهاي فيزيکي و

خاکدانهها را تحت تأثير قرار ميدهد (

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

.)al., 2007

شيميايي خاک و عملکرد گندم نتيجهگيري شد (

تغيير در خصوصيات خاک در اثر اضافه کردن خاکاره

 )2017که افزايش در سطوح کود دامي منجر به ارتقاء در

مربوط به افزايش درصد ماده آلي آن است .بر اساس نتايج

ويژگيهاي عملکردي محصول ميگردد ،بهطوريکه در

اين تحقيق با افزايش در سطوح خاکاره ،ضمن اينکه

تيمار  40تن در هکتار کود دامي ،بيشترين مقدار وزن هزار

ميزان کربن آلي خاک افزايش يافت ،ميانگين وزني قطر

دانه ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت و درصد پروتئين،

خاکدانه که شاخصي از پايداري خاک است افزايش و

مشاهده گرديد ،همچنين کود دامي باعث کاهش جرم

جرم مخصوص ظاهري کاهش يافت و به دنبال آن،

مخصوص ظاهري از  1/49به  1/26گرم بر

PWP

سانتيمترمکعب و افزايش کربن آلي خاک از  1/05به

نيز در اثر افزايش کربن آلي خاک افزايش يافت .بنابراين

 1/49درصد شد .در تحقيقات  Pakdelو همکاران

کربن آلي ،يک عامل اساس در پايداري خاکدانهها

( )2015کاربرد خاکاره و ديگر ضايعات آلي به افزايش

محسوب ميشود ( .)Niamangara et al., 2001ارتقاء اين

ذخيره رطوبتي خاک و بهتبع آن به افزايش رشد درخت

تخلخل و ظرفيت نگهداشت رطوبت در نقاط  FCو

Jalili,

تأثیر نیتروژن و ضایعات خاکاره بر شاخصهای کیفیت خاک در کشت لوبیا چیتی 43 /

چنار منجر شده بود .در مطالعه ديگري که اثر چند ماده

 )2005که ميزان کربن آلي و درصد استحکام خاکدانهها

اصالحي بر خواص خاک بررسي شده بود نتيجهگيري شد

افزايش و جرم مخصوص ظاهري خاک کاهش يافت.

که مواد اصالحي منجر به افزايش قطر خاکدانهها و ميزان
آب در خاک گرديد و همچنين باعث افزايش جرم-
مخصوصظاهري خاک شد (.)Materechera, 2009

نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش نشان داد کود نيتروژني بر تمامي

حاصلخيزي و کيفيت خاک ميباشد که از طريق کاربرد

ميزان کربن آلي ،جرم مخصوص ظاهري خاک و ميانگين

کودهاي آلي و متعادلسازي مصرف بهينه کودهاي

وزني قطر خاکدانه داشت .همچنين ،مشخص شد که

پرمصرف حاصل ميگردد Zamani Bobgahri .و همکاران

کاربرد خاکاره در خاکهاي زراعي بهعنوان کود آلي،

( )2010نشان دادند که کاربرد پسماند آلي عالوه بر

داراي تأثير مثبت و معنيداري بر عملکرد لوبيا چيتي و

افزايش عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک ،ارتفاع بوته و

وضعيت فيزيک و شيميايي خاک بوده و کاربرد آن در

وزن هزار دانه ذرت دانهاي ،باعث بهبود ويژگيهاي

خاک بهعنوان کود باعث افزايش محتواي آب ،تخلخل،

فيزيکي خاک ازجمله ميزان ماده آلي و جرم مخصوص

ميانگين وزني قطر خاکدانه و کربن آلي خاک شد .به-

ظاهري خاک ميشود .تأثير مواد آلي و کمپوست بر جرم

طوريکه باالترين عملکرد دانه به ميزان  1302/8کيلوگرم

مخصوص ظاهري خاک به دليل کم بودن چگالي خود

در هکتار از مصرف  225کيلوگرمي کود نيتروژني به

مواد آلي و کمپوست و تأثير آن بر افزايش اندازه و مقدار

دست آمد که نسبت به تيمار  75کيلوگرم در هکتار آن،

خلل و فرج خاک ميباشد ( .)Gelik et al., 2004در واقع

 45درصد افزايش داشت .روند افزايش با مصرف خاکاره

با افزايش مقدار کود آلي در خاک ،ميزان ظرفيت نگه

مشابه روند موجود در کود نيتروژني بود ،بهطوريکه در

داشت آب در خاک به دنبال افزايش حجم خلل و فرج

تيمار  15تن در هکتار خاکاره عملکرد دانه 1269/2

کل افزايش پيدا ميکند (.)Akanni and Ajeniye, 2007

کيلوگرم در هکتار بود که نسبت به تيمار عدم مصرف

بهطوريکه  Stoneو  )1993( Ekwueگزارش کردند که

خاکاره  21درصد افزايش داشت .از لحاظ ويژگيهاي

بهکارگيري کمپوست بهعنوان يک کود آلي در خاک با

مرتبط با خاک نيز نتيجهگيري شد که اثر خاکاره بر تمامي

تغيير اندازه خلل و فرج خاک و افزايش منافذ ريز و

صفات و اثر کود نيتروژني بر ميزان ماده آلي ،جرم

متوسط ،باعث افزايش ظرفيت نگهداري آب در خاک

مخصوص ظاهري و ميانگين وزني قطر خاکدانه در حالت

ميشود )2002( Ortas .نيز با بهکارگيري کمپوست و کود

تر ( )MWDwetمؤثر بود .مقايسه ميانگين صفات نشان داد

شيميايي در خاک ،به ترتيب افزايش  35و  29درصدي را

با افزايش در سطوح مصرفي فاکتورها ،جرم مخصوص

در ظرفيت نگهداشت آب در خاک نسبت به شاهد گزارش

ظاهري کاهش يافت اما بر ميزان ساير صفات افزوده شد.

کرد .بهکارگيري کودهاي آلي در خاک ،با افزايش درصد

بهطوريکه مصرف  15تن در هکتار نسبت به عدم مصرف

منافذ خاک ،باعث کاهش جرم مخصوص ظاهري خاک

باعث افزايش 42درصد کربن آلي خاک شد .در کود

ميشود ( .)Mirzaii Talarposhti et al., 2009با بررسي

نيتروژني نيز بيشترين ميزان کربن الي  1/36درصد بود که

فاکتورهاي کنترل کننده استحکام خاکدانهها و جرم

با مصرف  225کيلوگرم در هکتار کود نيتروژني بهدست

مخصوص ظاهري در خاکهاي تيمار شده با لجن

آمد .بنابراين خاکاره ميتواند بهعنوان يک ماده آلي

فاضالب نشان داده شده است (

Garcia Orenes et al.,

مناسب و مقرون بهصرفه براي جبران کمبود مواد آلي در
خاک و به دنبال آن بهبود شرايط نامناسب خاک در شرايط

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

يکي از جنبههاي کشاورزي پايدار ،بهبود و حفظ

صفات مورد ارزيابي لوبيا و از خواص کيفي خاک بر روي
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 مصرف آن همراه با نيتروژن و، باالي آنC/N نسبت

 کاربرد، با اينحال.اجراي اين آزمايش استفاده شود

 ميتواند از عوامل محدود کننده،کندي روند تجزيه آن

،گسترده آن در کشاورزي به تحقيقات بيشتري نياز دارد

.مصرف خاکاره در مقياس وسيع باشد

بخصوص هرچند که خاکاره در خيلي از مناطق بهصورت
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Abstract:
Background and Aim: The lack of organic matter in various kinds of soil in Iran caused
unstable soil structure, crop decreases, and land degradation. One of the methods of improving
soil quality is the application of a cheap organic conditioner such as sawdust. Sawdust represents
a soil conditioner that can change the physical and chemical properties of soil.Sawdust can be
one of the options to improve the physical properties and quality of soil due to its low electrical
conductivity, low heavy metal content, ability to create pores and better aeration, and high water
holding capacity.Therefore, the aim of this research is to investigate the effect of sawdust and
nitrogen on soil quality indices in bean cultivation.
Method: This experiment was conducted in the form split-plot with RCBD with three
replications. Sawdust was considered in four levels 0, 5, 10 and 15 ton/ha as the main factor and
nitrogen fertilizer in three levels 75, 150, and 225 kg/ha. Sawdust and half of nitrogen fertilizer
with preparing of plots were used and residual of nitrogen fertilizer applied in full established
and flowering stage. According to oil testing, potassium and phosphorus fertilizers are not used.
In this experiment, the number of bush, grain yield, harvest index, and protein were measured.
After crop harvesting, the physicochemical properties of soil such as OC, SP, FC, PWP, p b, and
MWDwet were measured.
Results: The results showed the use of sawdust and nitrogen fertilizer had a meaningful effect on
the traits in bean and soil characteristics, with the increase of two factors, all traits increased. In
the use of nitrogen, the maximum grain yield was 1302 kg/ha which was obtained of 225 kg/ha
of urea application compared with the level of 150 and 75 kg/ha, 9 and 44% increased
respectively. In the use of sawdust, the maximum yield of grain was 1269.2 kg//ha obtained the
use of 15 ton/ha of sawdust in comparing with no use of sawdust increased 21.2%. In traits of
soil properties, sawdust in all traits and nitrogen fertilizer on OC, pb, and MWDwet are
meaningful effects.
Conclusion: sawdust as an organic material improved the quality of the soil. Thus, the use of
these treatments increased soil porosity, organic carbon, and water-holding capacity in FC and
PWP points. Therefore, sawdust can as a suitable organic fertilizer for improving the organic
matter of soil and the unsuitable condition of the soil.
Keywords: Organic matter, Soil structure, Soil properties, Yield
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