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  ها ترین یافته مهم
 فـسفر   ورصد رطوبـت اشـباع، درصـد ازت        در میانگین درصد رس، د     )>05/0P( داري  نتایج نشانگر تفاوت معنی    ◄
  .)<05/0P( شود داري مشاهده نمی وت معنیاباشد و بین میانگین سایر خصوصیات مورد مطالعه، تف میجذب  قابل

  
دست آمده در خصوص میانگین تنفس میکربی در تیمارهاي مورد مطالعه نشانگر آن اسـت کـه کـاربرد                نتایج به  ◄

   .میانگین تنفس میکربی خاك شده است) >1/0P(دار  اکوکاور باعث کاهش معنی

 اکوکاور، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، تنفس میکربی خاك : کلیديهاي واژه

 92- 314- 100 شناسه طرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  بنی معصومه احمدي ،نهاد قرماخر حمید نیک ):گان(نویسنده

  بررسی اثرات اکوکاور بر برخی خصوصیات خاك :عنوان

  92-314-100 :شماره

 4/12/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
داري بـر درصـد تخلخـل خـاك          مـدت اثـر معنـی      نشانگر آن است که کاربرد اکوکاور در کوتاه        )1-3جدول  (نتایج  

در   درصـد 01/2میزان ماده آلی خاك از ،  )2-3 و   1-3هاي    جدول( دست آمده   بنابر نتایج به   ).<05/0P(نداشته است   
اسـتفاده از اکوکـاور باعـث کـاهش     همچنـین،  .  تحت اکوکاور افزایش یافته اسـت درصد در خاك 91/2خاك شاهد به   

 خاك تحـت   در06/0 درصد در خاك شاهد به     1/0شده است و میانگین آن از        درصد ازت خاك  ) >05/0P(دار   معنی
   .اکوکاور کاهش یافته است

ر تیمارهـاي مـورد مطالعـه    در خصوص میـانگین تـنفس میکربـی د     ) 4-3 و   1-3هاي    جدول(دست آمده    نتایج به 
 در 88/0 در خـاك شـاهد بـه    64/1نشانگر آن است که کاربرد اکوکاور باعث کاهش میانگین تنفس میکربی خـاك از         

  . خاك تحت اکوکاور شده است

  اهمیت موضوع
نماید و شرایط مرطـوبی فـراهم    اکوکاور سالمت اکوسیستم را از طریق بهبود حرکت هوا و آب در خاك، تقویت می   

 تعـادل اسـیدیته خـاك نیـز     یافتـه، ها و کرم خاکی در خاك افـزایش          آن جمعیت میکروارگانیسم  کند که از طریق       می
افزایـد، بلکـه    تنها هیچگونه مواد سـمی بـه خـاك نمـی     شود و نه  تجزیه میاکوکاور باگذشت زمان کامالً. یابد بهبود می 

ك را ازطریـق کـاهش تبخیـر آب از    اکوکـاور، رطوبـت خـا   ). 2004 بدفورد،( گردد باعث افزایش ماده آلی خاك نیز می  
رسـد   اثر کـاربرد اکوکـاور بـه صـفر مـی      شدت باد در سطح خاك در . کاهد ش خورشید یا وزش باد می     بخاك توسط تا  

کاهد پایداري دمـاي خـاك، محـیط      پوشش اکوکاور دماي خاك را ثابت نگه داشته، تفاوت دماي روزانه و شبانه را می              
الیاف سطح تحتانی اکوکاور درطـول زمـان   . نماید ها و رشد گیاهان فراهم می      نیسمتري جهت فعالیت میکروارگا    مناسب

دهـد و   نماید و تخلخل خاك سطحی را افـزایش مـی   با خاك سطحی مخلوط شده و از سله بستن خاك جلوگیري می  
  .دهد کاهش می دار میزان رواناب را در اراضی شیب

  )شرح مساله(مقدمه 
کـاهش میـزان    بسیاري از نقاط جهان، عواملی مانند کاهش مقدار ماده آلـی، افـزایش میـزان سـدیم تبـادلی و         در

مـالچ، افـزایش    انگیـزه اصـلی اسـتفاده از    . هاي خاك سبب کاهش باروري اراضی گردیده اسـت         فعالیت میکروارگانیسم 
 ایـن  .شـوند   و پالسـتیک سـیاه سـاخته مـی    اهتن سی کلش، پلی ها از مواد مختلفی مانند کاه و مالچ. باروري خاك است  

 و افزودن  دادن دماي خاك  تاثیر قرار  مواد در خصوصیاتی چون قیمت تمام شده، نفوذپذیري نسبت به آب باران، تحت            
ولوژي جدیدي است که قبل از کـاربرد وسـیع آن در اراضـی    اکوکاور، تکن. ماده آلی به خاك با یکدیگر متفاوت هستند    

  .بیولوژیک خاك ضرورت دارد  وت آن بر خصوصیات فیزیکی، شیمیاییمرتعی، شناخت اثرا
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 

  . رهاي مورد مطالعه مستقل خصوصیات خاك در تیماt نتایج آزمون -1-3جدول 
داري سطح معنی  T منابع تغییر متغیر درجه آزادي 

587/0  586/0  395/4  درصد تخلخل 
038/0  546/2  درصد رس 7 
316/0  080/1-  درصد سیلت 7 
809/0  251/0-  درصد شن 7 
034/0  632/2  درصد رطوبت اشباع 7 
237/0  293/1-  7 pH 

736/0  351/0-  7 EC 

407/0  883/0  درصد ماده آلی 7 
021/0  382/3  838/4  درصد ازت 
021/0  960/2- جذب ابلقفسفر  7   
945/0  071/0-  تبادلی سدیم 7 
549/0  629/0  تبادلی پتاسیم 7 
846/0  202/0  تبادلی کلسیم 7 
059/0  548/2-  284/4  تبادلی منیزیم 
093/0  126/2  491/4  میزان تنفس میکربی 

 اکوکاور

  
  . گیري شده در تیمارهاي مورد مطالعه میانگین خصوصیات فیزیکی اندازه -2-3جدول 

 تیمار
 تخلخل

(%) 
 رطوبت
(%)اشباع خاك   

 رس
(%) 

 سیلت
(%) 

 شن
(%) 

 بافت خاك

86/43 ±72/5 اکوکاور  72/0± 05/41  82/0± 66/27  06/2± 33/61  09/2± 00/11  سیلتی کلی لومی 
12/46 ±31/5 خاك لخت  39/0± 25/42  15/1± 33/29  0± 00/60  15/1± 66/10  سیلتی کلی لومی 
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

  . گیري شده در تیمارهاي مورد مطالعه میانگین خصوصیات شیمیایی اندازه -3-3جدول 

 pH تیمار
-log [H+]  

EC  
)dSm-1( 

  ماده آلی
(%)  

  ازت
(%)  

  فسفر
جذب  قابل
)ppm( 

  مسدی
  تبادلی

  )ppm(تبادلی 

  پتاسیم
  )ppm(تبادلی 

  منیزیم
تبادلی 

)ppm( 

 کلسیم
تبادلی 

)ppm( 

46/7±06/0  اکوکاور  67/0±38/4  63/0±91/2  017/0±06/0  28/0±49/11  8/129±66/351  5/115±281  7/3±33/19  3/2±26/19  
50/7±03/0  لخت خاك  22/0±24/4  65/1±01/2  014/0± 1/0  17/6± 56/4  3/115±33/345  7/127±334  5/3±93/12  4/2±60/19  

  
  

  . تیمارهاي مورد مطالعه گیري شده در  میانگین تنفس میکربی اندازه-4-3جدول 
 ) کربناکسید گرم دي میلی (تنفس میکربی  تیمار

88/0 ±53/0  اکوکاور  
64/1 ±48/0   لختخاك  

 


