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 تبخیر در گلدان کشت و  برخی از خواص فیزیکی محیط بران سر ساریبند  آبتاالبثیر مواد آلی موجود در أت
 

 3 کامبیز مشایخی و2سید علیرضا موحدی نائینی ،1کلثوم عبداللهی*
استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و 2، خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه کارشناسی ارشد  آموخته دانش1

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانباغبانیاستادیار گروه 3،  طبیعی گرگانمنابع
 26/1/86 :؛ تاریخ پذیرش 3/10/84 :تاریخ دریافت

 
 
 

 چکیده
ر خصوصیات در گلدان بو ماسه خاک اضافه شده به  ساری پیت حاصل از مرداب آب بندان سرِثیر أدر این تحقیق ت
آزمایشگاه ارزیابی در  تبخیر و  وزن مخصوص ظاهری، ظرفیت نگهداری آب،قاومت مکانیکیحرارت، مفیزیکی خاک شامل 

 .طور جداگانه مخلوط شد  درصد حجمی با خاک زراعی و ماسه به100 و 75، 50، 25های صفر،   پیت مذکور در نسبت.شد
  پیت بر افزایش ظرفیت نگهداری آب دردار کاربرد ثیر معنیأکشت خاک و ماسه بیانگر ت  در محیطها نتایج حاصل از آزمایش

حالت اشباع، ظرفیت مزرعه و نقطه پژمردگی، افزایش ناچیز دمای خاک و همچنین کاهش وزن مخصوص ظاهری و مقاومت 
 در خاک مرطوب کاهش یافت  شدت تبخیر،کشت خاک با اختالط پیت در محیط. باشد مکانیکی نسبت به تیمار فاقد پیت می

با توجه به اثر پیت در افزایش رطوبت قابل  .کشت ماسه موجب افزایش شدت تبخیر گردید ط در محیطکه اختالدر صورتی 
نظر  هکشت مختلف مثل خزانه و ظروف ویژه رشد گیاه مناسب ب های های معدنی کاربرد آن برای تهیه محیط استفاده خاک

 .رسد می
 

 نیکیتبخیر، دما، مقاومت مکامحیط کشت،  پیت، :کلیدیهای  واژه
 

  مقدمه
کننـد ریشـه آنهـا       زمانی که گیاهان در گلدان رشـد مـی        

 در نتیجه نیـاز آن بـه     ،شود توسط حجم کوچکی محدود می    
 خواهـد   ا و موا د غذایی شدیدتر و زیادتر از زمانی          هو  آب،
 که ریشه در حجم بزرگـی از خـاک بـدون محـدودیت              بود

عدم توجه بـه ایـن مسـئله و اصـالح نکـردن             . کند رشد می 
ای خــاکی کــه در گلــدان قــرار  خــواص فیزیکــی و تغذیــه

 . گیرد باعث ایجاد نتایج منفی در رشد گیاه خواهد شد می
 دهــکنن ی اغلب موادی اصالحـداندگان گلـدهن رورشـپ

 
 خاکستر چوب و برگ، کودهای حیوانی، پیت چون خاک

ظرفیت فیزیکی و افزایش بهبود وضعیت منظور  بهرا 
های معدنی اضافه  به خاک نگهداری آب و مواد غذایی

 تهویه خوب و فراهمی منظور ماسه نیز به. کنند می
مورد استفاده قرار  های گلدانی در مخلوطزهکش سریع 

 که  استالعات صورت گرفته نشان دادهمط. گیرد می
های سنگین سبب افزایش نفوذ  افزودن مواد آلی در خاک

های شنی سبب نگهداری بیشتر آب و  در خاکآب و 
  .شود آبیاری می نیازکاهش 

                                                 
 k_abdolahi@yahoo.com : مسئول مکاتبه- *
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در آزمایشی با افزایش مواد  در )1992( باور و بلک
های درشت  درصد در خاک 7/3درصد به 7/0آلی خاک از 

  مزرعهبافت دریافتند که مقدار رطوبت وزنی در ظرفیت
افزایش بیشتری نسبت به مقدار رطوبت در نقطه پژمردگی 

با بافت متوسط تا ریز های   اما در خاک،خواهد داشت
افزایش مواد آلی خاک سبب افزایش یکسانی در مقدار 

ه  و ظرفیت مزرعPWP(1(  نقطه پژمردگیرطوبت در
)F.C(2 شود می.  

عنوان یک  ن پیت ماس را بهابسیاری از محقق
ثیر خواص فیزیکی آن أکشت گیاهی مطلوب تحت ت محیط

باالی محصوالت اند که سبب عملکرد  معرفی کرده
دلیل  ه معتقدند که بسترهای پیت بانآن. شود مختلف می

ظرفیت تبادل کاتیونی باال و تخلخل مطلوب سبب رشد 
باور . (شود بهینه ریشه و در نتیجه افزایش عملکرد گیاه می

 ). 1986 ، پاپادوپلوس؛1989 ،؛ شلدارک1984 ،و گاترسن
، کود پیتدر بررسی اثرات ) 2001( مارتین وهولکر

 حیوانی بر خواص فیزیکی خاک استحکام سبز و کود
ها، افزایس نفوذ آب و باال رفتن ظرفیت نگهداری  خاکدانه

آب را گزارش و بیان کردند کربن آلی به علت 
ایدار سبب کاهش پهای  سازی و ایجاد خاکدانه خاکدانه

 .گردد وزن مخصوص ظاهری می
 کاربرد پیت در دربارهدر مطالعات خود ) 1984( بونت

کشت گلدانی بیان کرد، قابلیت نگهداری باالی  های محیط
های  آب در پیت یکی از دالیل عمده کاربرد پیت در محیط

او همچنین عنوان کرد زمانی که پیت با . باشد کشت می
 جرم مخصوص ظاهری و شود، میمواد معدنی مخلوط 

اندازه مواد معدنی مخلوط با پیت مقدار آب نگهداری 
 در .دهد  تأثیر قرار میشده در مخلوط را تحت

 گرم بر 15/0هایی که جرم مخصوص ظاهری آن  مخلوط
باشد مقدار نگهداری  آب در مورد  متر مکعب می سانتی
  درصد75 و برای ذرات درشت  درصد85ریز  ذرات
 8/0 با افزایش جرم مخصوص ظاهری به .باشد می

                                                 
1- Wilting point 
2- Field capacity 

یابد که در  های پیت کاهش می نگهداری آب در مخلوط
 45 درصد و برای ذرات درشت به 66ت ریز به مورد ذرا
 .رسد  میدرصد

 درصد 8/28( پیت در بررسی اثر )1993( بوی کاس
 برروی ) درصد کربن آلی21( و کود حیوانی) کربن آلی

عنوان هایی با بافت شنی، سیلتی، لوم شنی و رسی  خاک
افزودن مواد آلی سبب افزایش آب قابل استفاده گیاه کرد 
های درشت بافت از ریز  ین امر در مورد خاکاکه  شود می

 .است بافت بیشتر
رسی  دریافتند اگرچه خاک لوم) 1936(فوستل و بایر 

 رطوبت  درصد50 تا 40مخلوط با پیت قادر به جذب 
اما افزایش سرعت تبخیر و  بیش از خاک به تنهایی است

مقدار آب بیشتر در نقطه پژمردگی اثر مثبت جذب آب 
 بنابراین میزان نگهداری آب قابل ،کند ی میبیشتر را خنث

 عنوان کردند که انآن. ای ندارد تغییر قابل مالحظهاستفاده 
که پیت با خاک شنی مخلوط  بهبود شرایط رطوبتی زمانی

گردد بسیار بیشتر است و افزایش تبخیر یا افزایش رطوبت 
بت جذب بیشتر آب را  اثر مث)PWP( نقطه پژمردگی در

با افزودن پیت، ظرفیت نگهداری آب . دکن خنثی نمی
 این .یابد  افزایش می درصد80های شنی بیش از  خاک

 .  قابل توجه است،نتایج زمانی که پیت کامالً پوسیده باشد

دهندگان گلدانی برای بهبود کیفیت  در ایران پرورش
کنند که  خاک گلدان اغلب از پیتهای وارداتی استفاده می

با توجه به منابع فراوان موجود در . بسیار هزینه بر است
ئه راه کارهای کاربردی جهت استفاده از این اکشور ار

 های هدفاز جمله  .آید شمار می همنابع امری ضروری ب
بررسی میزان تبخیر، دمای خاک، ظرفیت این تحقیق 

نگهداری آب و مقاومت مکانیکی خاک در اختالط پیت 
 .شدبا  با خاک و ماسه در گلدان میمذکور

 
 ها روش مواد و

  تاالبپیت حاصل از الیروبیدر این تحقیق 
 برای تغییر کاربری به 1381 سر که در پاییز سال بندان آب

تحقیق برآورد منظور   بهشد استخر پرورش ماهی آماده می
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برداری  کیفیت پیت جهت کاربرد در امور کشاورزی نمونه
نی، اهی  با قدمتی صد ساله و با پوشش گیاین مرداب. شد

 شرق ساری واقع  کیلومتری جنوب5جگن و سرخس در 
  . استشده

، 25های صفر،  نسبتشامل در این آزمایش تیمارها 
 درصد پیت در اختالط با خاک زراعی و 100 و 75، 50

 بوده  تصادفیبا سه تکرار و در قالب طرح کامالًماسه 
خاک مورد استفاده در این آزمایش از خاک سطحی . است
دانشگاه علوم کشاورزی و ه دانشکده کشاورزی مزرع

با بافت ) اینسپتی سول(گرگان منابع طبیعی 
 15 درصد سیلت و 53 درصد رس، 32(سیلتی  رسی لومی

 و ارتفاع آنها 5/20ها  قطر گلدان .تهیه گردید) درصد ماسه
ی از اطراف منظور کاهش ورود انرژ به. متر بود  سانتی18

شده در ابتدای  ی زهکشیها آوری آب گلدان و جمع
آمیزی گردید و هر  آزمایش سطح آنها با رنگ سفید رنگ

گلدان در داخل گلدان مشابهی برروی سطح اتکا کوچکی 
سازی هر کدام از تیمارها با سه  پس از آماده. قرار داده شد
 زمانی. ها اشباع و سپس سطح آنها پوشیده شد تکرار خاک

سطحی آنها که آب زهکش به حداقل رسید پوشش 
 . طور مستمر توزین شد هبرداشته و جهت تعیین تبخیر ب

) الف: موارد مورد بررسی در این تحقیق شامل
گیری دمای ماکزیمم و مینیمم هوای آزمایشگاه و  اندازه

متری توسط   سانتی10 و 2های  دمای خاک در عمق
تعیین سرعت تبخیر  و ترمومتر دیجیتالی هر صبح و عصر

. دست آمد ه عصر ب4 صبح و 8ها در  گلدانکه از توزین 
 .ها توزین شدند بار گلدان  روز اول هر دو ساعت یک2در 

زن مخصوص ظاهری هر یک از تیمارها و تعیین و) ب
 1/0پتانسیل (درصد رطوبت وزنی آنها در ظرفیت زراعی 

گیری وزن   اندازه،)بار -15پتانسیل ( و نقطه پژمردگی) بار
ها و  ا پس از اتمام توزین گلدانمخصوص ظاهری تیماره

تعیین درصد رطوبت وزنی تیمارها در ظرفیت زراعی و 
) ج. ها انجام شد نقطه پژمردگی قبل از اشباع گلدان

. گیری مقاومت مکانیکی خاک با پنترومتر مخروطی اندازه
ها و  پس از اتمام توزین گلدانتعیین مقاومت مکانیکی 

 روز از یکدیگر 15 فاصله  مرحله به4اشباع مجدد آنها در 
 و روش SASافزار  ها با استفاده از نرم داده .انجام شد

 . تجزیه گردید Anovaآماری
 

  و بحثنتایج
مدت زمان مرحله اول تبخیر تا قبل از زمانی است که           
منحنی تبخیر تجمعـی تیمـار و آب آزاد از یکـدیگر جـدا              

کشت خـاک زراعـی همـه         در محیط  در این تحقیق   .شوند
وارد ) ساعت پس از شروع آزمایش     54( هم زمان    یمارها  ت

 تیمـار کشت ماسـه     در محیط مرحله دوم تبخیر شدند ولی      
 تیمارهـا وارد  ه بقیـ تری نسبت بـه  در زمان کوتاه   فاقد پیت 

 ) ســاعت پــس از شــروع آزمــایش40( مرحلــه دوم شــد
 .)1 جدول(

به مجموع مقادیر آب تبخیر شده از سطح خاک تا هر 
نمودار مربوط به . شود  تبخیر تجمعی گفته میزمان معین

تبخیر تجمعی میانگین تکرارهای تیمارهای آزمایش در 
 .شود مشاهده می 2 و 1 های لشکدمای آزمایشگاه در 

 
 .در مرحله اول تبخیر) متر میلی( مقایسه میانگین میزان تبخیر تجمعی -1 جدول

 A16T A40T A54T B16T B40T B54T منابع تغییر

       )درصد حجمی(وح ماده آلی سط
0 a26/2 a60/4 b 37/5 a 98/1 b82/3 b 82/4 
25 a95/1 a63/4 b 46/5 a90/1 ab34/4 b 05/5 
50 a19/2 a59/4 b 26/5 a90/1 ab39/4 b 05/5 
75 a0037/2 a99/3 b 09/5 a80/1 ab49/4 b 31/5 
100 a0037/2 a64/4 b 17/5 a003/2 ab64/4 b 17/5 
 a58/2 a08/6 a55/7 a58/2 a08/6 a55/7 آب

 . درصد براساس آزمون دانکن است05/0دار در سطح  حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی
A :محیط کشت خاک B :محیط کشت ماسه 
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کاخ تشک طیحم  یعمجت ریخبت رادومن
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رامیت75 % یلآ هدام یمجح+کاخ رامیت50 % یلآ هدام یمجح+کاخ
  بآ یلآ هدام

 .کشت خاک زراعی  تبخیر تجمعی در محیط-1 شکل
 

م تشک طیحم یعمجت ریخبت رادومن هسا
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رامیت50 % یلآ هدام یمجح+هسام رامیت75 % یلآ هدام یمجح+هسام
یلآ هدام  بآ

 .کشت ماسه   تبخیر تجمعی در محیط-2 شکل
 

یه واریانس میزان تبخیر نتایج حاصل از تجزبراساس 
 از شروع آزمایش کشت خاک زراعی  در محیط1تجمعی

 بین تیمارها اختالف 110تا قبل از ساعت ) زمان صفر(
 تا قبل 110از ساعت ). p<05/0( داری وجود ندارد معنی

 تا پایان 318و از ساعت ) p>05/0( 318از ساعت 
  ساعت پس از شروع تبخیر2122آزمایش یعنی 

)01/0<p ( بین تیمارها از نظر میزان تبخیر تجمعی تفاوت
اعداد جدول مقایسه میانگین . داری وجود داشت معنی

  درصد25دهد که بین تیمار صفر و تیمار  نشان می

                                                 
1  -  Cumulative Evaporation 

در هیچ زمانی در میزان تبخیر )  با خاک پیت حجمی(
 ،همچنین. داری وجود نداشت تجمعی اختالف معنی

داری را  ز تفاوت معنی نیدرصد پیت 100 و 75تیمارهای 
تیمارهای صفر و  .)2جدول  (در هیچ زمانی نشان ندادند

آزمایش تا   ساعت پس از شروع318 از درصد پیت25
 100 و 75 یداری با تیمارها پایان آزمایش تفاوت معنی

 داشتند و براساس اعداد جدول مقایسه درصد پیت
سبب کاهش تبخیر شده پیت افزودن ) 2جدول (میانگین 

میزان تبخیر کاهش پیت که با افزایش درصد  طوری ست بها
ای که در پایان آزمایش میزان  گونه دهد به بیشتری نشان می
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) تیمار فاقد پیت(پیت تبخیر تجمعی در تیمار صفر درصد 
متر   میلی9/46 درصد پیت  100 تیمار در متر و  میلی1/54

 حجمی(   درصد75 و 50، 25در تیمارهای . بوده است
میزان تبخیر تجمعی در پایان )  در اختالط با خاکیتپ

 بوده است متر  میلی3/47 و 4/49، 4/52ترتیب  آزمایش به
کاهش بیشتری را در میزان پیت افزایش درصد با که 

 .تبخیر تجمعی سبب شده است
در محیط کشت ماسه از شروع آزمایش تا قبل از 

.  نشدداری مشاهده  بین تیمارها اختالف معنی76ساعت 
و از ) P>05/0 (110 تا قبل از ساعت 76از ساعت 

بین تیمارها از ) P>01/0(  تا پایان آزمایش110ساعت 
. شدداری مشاهده  ر تجمعی تفاوت معنینظر میزان تبخی

 )3 جدول( براساس اعداد جدول مقایسه میانگین
در هیچ زمانی  پیت درصد حجمی 50 و 75تیمارهای 

 از شروع ،همچنین. نداشتندداری با هم  تفاوت معنی
  درصد75 و 50 ،25 بین تیمارهای 725آزمایش تا ساعت 

، 50، 25 مارهایتی. شود داری مشاهده نمی اختالف معنی
 درصد نیز از شروع آزمایش تا قبل از ساعت 100 و 75

بین تیمار فاقد . دهند ری را نشان نمیاد  تفاوت معنی318
ایان آزمایش اختالف  تا پ76از ساعت ) ماسه خالص(پیت 
طوری که   به،داری با سایر تیمارها وجود داشت معنی

کمترین میزان تبخیر مربوط به این تیمار بوده که در پایان 
بیشترین میزان تبخیر نیز در . باشد متر می  میلی36آزمایش 

 .متر بوده است  میلی4/51  درصد پیت75 تیمار 
اختالط رسد  نظر می در محیط کشت خاک زراعی به

با خاک زراعی و به تبع آن کاهش وزن مخصوص پیت 
و هدایت حرارتی اندک مواد آلی سبب کاهش  ظاهری

این پیت تبخیر در تیمارها شده است که در سطوح باالتر 
کاهش ) 1974( یونگر و استوارت .امر مشهودتر است

اند و  تبخیر را در اختالط خاک با کمپوست گزارش کرده
اهش هدایت هیدرولیکی غیراشباع در دلیل آن را در ک

 .اند ههای باال ذکر کرد مکش
کمتر بودن تبخیر در تیمار ماسه خالص را نسبت به 

موجود در  میزان آب ندر کم بودپیت تیمارهای واجد 
 در این تیمار نسبت به های باال مخلوط ماسه در پتانسیل

توان محتمل  میدر اختالط با ماسه پیت تیمارهای واجد 

تبخیر نیز در  مدت اول مرحله 1 براساس جدول ،نستدا
 .ماسه خالص کمتر از سایر تیمارها بوده است
بر  MER(1(ماکزیمم مقدار کاهش تبخیر تجمعی 

در مقابل  CER(2( س منحنی کاهش تبخیر تجمعیأر
مقدار ). 2000 ،موحدی و کوک( زمان واقع شده است

MER در   درصد پیت100 و 75، 50 برای تیمارهای
 بوده 75/12 و 8/12، 2/5ترتیب برابر   بهکشت خاک محیط
 ساعت پس 841 و 752، 1097ترتیب پس از  که به است

 آزمایش طول مدت انجام در .از شروع آزمایش بود
 درصد اختالط 25 برای تیمار MER)  ساعت2122(

دهنده این است که  ایج نشاننت). 4جدول (حاصل نشد 
د حجمی پیت ناچیز بوده  درص25در سطح  MER مقدار

فاوت میزان تبخیر تجمعی دار نبودن ت  علت معنی و این به
 . باشد ک فاقد پیت با آن میتیمار خا

 بیشتر و در زمان MERطورکلی هر چقدر مقدار  هب
ثیر مفیدتری بر أ ت تیمار مورد نظرتری حادث گردد طوالنی

مین آب مورد نیاز أکاهش تبخیر و حفظ رطوبت برای ت
تیمارهایی که . اه و کاهش مقاومت مکانیکی خاک داردگی

 طوالنی ولی مقدار آنها بسیار کم است MERمدت زمان 
گذارند  ثیر چندانی بر افزایش ذخیره رطوبت خاک نمیأت

 تیمارهایی که هر دو مورد یعنی هم مدت و هم مقدار اما
MERثیر آنها بر افزایش رطوبت أدهند ت  را افزایش می

 درصد 100 و 75مانند تیمارهای  (وجه استخاک قابل ت
  .)حجمی پیت

 و 75براساس نتایج مقایسه میانگین اختالف سطوح 
 درصد حجمی پیت از لحاظ کاهش تبخیر تجمعی از 100
 ساعت پس از شروع آزمایش تا  پایان آزمایش با  318

 318همچنین از . دار بوده است  درصد معنی25سطح 
 ساعت پس از آن با 973 تا ساعت پس از شروع آزمایش

 ).4جدول (اند  دار داشته  درصد نیز اختالف معنی50تیمار 

                                                 
1  - Maximum Evaporation Increase  -  
2- Cumulative Evaporation Reduction 
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در محیط کشت ماسه پس از پایان آزمایش میزان 
 در ،-94/11 درصد 25کاهش تبخیر تجمعی در سطح 

 و -39/15 درصد 75، در سطح -72/13 درصد 50سطح 
  ولی. بوده است-91/10 درصد پیت 100در سطح 

MERی با عالمت منفی که معادل حداکثر افزایش  ول
 75 و 50، 25باشد برای تیمارهای  تبخیر تجمعی می
 -29/18 و -63/15، -94/13ترتیب برابر درصد اختالط به

 ساعت پس از 813 و 689، 497ترتیب  متر بود که به میلی
 2112برای تیمار پیت خالص پس از . شروع آزمایش بود

 .ساعت این رقم حاصل نشد
از ) 5جدول (میانگین های  هبراساس جدول مقایس

 درصد پیت با سایر تیمارها تا 100 بین تیمار 379ساعت 
دار مشاهده شد و در ساعت   اختالف معنی2112ساعت 

 درصد پیت 100 درصد با 75 تنها اختالف تیمار 2112
 .دار بوده است معنی

 منفی مقدار تبخیر تجمعی از تیمار مورد CERدر 
کشت ماسه  گردد که در مورد محیط یش از شاهد مینظر ب

 کم ،ها مشاهده شد که علت این امر در مورد تمام زمان
  نگهداریدلیل کم بودن میزان هبودن میزان تبخیر در ماسه ب

نمودار کاهش تبخیر تجمعی . باشد  پتانسیل باال میدرآب 
 آمده 4  و3 های لشک کشت خاک و ماسه در در محیط

 .است
 عصر در 4 صبح و 8دمای خاک هر روز در دو زمان 

دمای آزمایشگاه برای کل گیری شد و  طول آزمایش اندازه
گراد  درجه سانتی 21 با میانگین 25تا  18مدت آزمایش از 

میانگین دمای روزانه و شبانه تیمارها در . کرد تغییر می

 آورده شده 6متری در جدول   سانتی10 و 2های  عمق
گیری دما در   تجزیه واریانس مربوط به اندازهج  نتای.است

در  دهد نشان می ) صبح8گیری دما در  اندازه(طول شب 
و ) >01/0p (2بین تیمارها در دو عمق ماسه  محیط کشت

داری وجود دارد  اختالف معنی) >P 05/0(متری   سانتی10
کشت خاک زراعی اختالف تیمارها در عمق  اما در محیط

دار شده است و در عمق  معنی) >05/0P(متری   سانتی2
داری بین تیمارها مشاهده  متری تفاوت معنی  سانتی10
 .شود نمی

افزایش سطوح پیت کشت خاک زراعی  در محیط
متری   سانتی2دار دمای خاک در عمق  سبب افزایش معنی

.  درصد پیت شده است25نسبت به سطوح صفر و 
راعی در کشت خاک ز بیشترین حرارت شبانه در محیط

 درصد پیت 100متری مربوط به تیمار   سانتی2عمق 
 25باشد و حداقل حرارت مربوط به تیمارهای صفر و  می

متری نیز بیشترین   سانتی10در عمق . باشد درصد پیت می
 درصد پیت است که 100حرارت شبانه مربوط به تیمار 

در محیط کشت . داری با سایر تیمارها ندارد اختالف معنی
 روند خاصی در حرارت خاک با افزایش سطوح پیت ماسه

 .شود مشاهده نمی
گیری دمای  نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه

نشان )  عصر4گیری دما در  اندازه(خاک در طول روز 
دهد که در دو محیط کشت خاک زراعی و ماسه در هر  می

متری بین تیمارها تفاوت   سانتی10 و 2دو عمق 
 ).>05/0P( دارد داری وجود معنی
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-20

-15

-10

-5

0

5

0 500 1000 1500 2000 2500

اعت) س زمان(

تر)
 م

میلی
ی (

مع
ر تج

بخی
ش ت

اه
ک

%25 تیپ یمجح+هسام %50 تیپ یمجح+هسام %75 تیپ یمجح+هسام تیپ

بخیر تجمعی ت اهش  دار ک نمو

-5

0

5

10

15

0 500 1000 1500 2000 2500

اعت) س زمان(

تر)
 م

میلی
ی (

مع
ر تج

بخی
 ت
اهش

ک

پیت خاک جمی پیت + %25ح خاک جمی پیت + %50ح خاک جمی پیت + %75ح
  

 . کاهش تبخیر تجمعی در محیط کشت خاک زراعی-4شکل                 .کاهش تبخیر تجمعی در محیط کشت ماسه -3 شکل
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 

 .متر  سانتی10 و 2در دو عمق ) رادگ درجه سانتی(  مقایسه میانگین دمای خاک گلدان-6 جدول

 )طول روز(صر ع4دمای خاک در    ) شبطول( صبح8دمای خاک در 

 2A 10A 2B 10B 2A 10A 2B 10B تغییر منابع

         )درصد حجمی( سطوح ماده آلی

0 c83/20 a16/21 ab03/21 ab23/21 b46/21 b70/21 b43/21 b73/21 

25 c80/20 a20/21 c80/20 b06/21 ab50/21 ab83/21 b50/21 b76/21 

50 b03/21 a23/21 ab21 a40/21 ab60/21 ab86/21 ab53/21 ab80/21 

75 b98/20 a4/21 bc93/20 ab38/21 a63/21 ab90/21 ab56/21 a22 

100 a16/21 a46/21 a16/21 a46/21 a63/21 a03/23 a63/21 a03/23 

A محیط کشت خاک Bمحیط کشت ماسه  
 .باشند گیری دمای خاک می یانگر عمق اندازه بB و Aاعداد کنار   درصد براساس آزمون دانکن5دار در سطح  حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی

 
 نتایج حاصل از میانگین دمای تیمارها در طول روز

دهد که  نشان می)  عصر4گیری دما در ساعت  اندازه(
متر در هر دو   سانتی10 و 2میانگین دمای هر دو عمق 

 بیشترین است و در  درصد پیت100تیمار در کشت  محیط
 درصد 25 سطح صفر و ن  بی اختالفکشت ماسه محیط

 باو متری   سانتی2 درصد در عمق 100پیت با تیمار 
متری   سانتی10پیت در عمق   درصد75 و 100تیمارهای 

اختالف مشاهده شده بین سایر . دار شده است معنی
کشت  در محیط. دار نیست تیمارها از نظر آماری معنی

 خاک زراعی کمترین دما مربوط به تیمار خاک زراعی
 50 و 25 بوده و بین این تیمار و تیمار )سطح صفر پیت(

متری   سانتی2 در عمق اختالف مشاهده شدهدرصد پیت 
 درصد 100 و 75دار نیست و همچنین تیمارهای  معنی
داری با هم ندارد و تنها اختالف بین  نیز تفاوت معنیپیت 
 در .دار است معنیدرصد پیت  صفر  با تیمارتیمارهااین 
 خاک، پیت با کاهش سرعت تبخیر منجر به کشت محیط

نتیجه افزایش حرارت  کاهش تلفات حرارت نهان و در
در . گردد متری می  سانتی10 و 2محسوس خاک در عمق 

محیط کشت ماسه دمای باالی محیط کشت در اثر اختالط 
توان به کاهش  رغم افزایش شدت تبخیر می بهپیت را 

 ،همچنین. بت دادهدایت حرارتی و پخشیدگی حرارت نس
دهد که   نشان می)6 جدول (ها اعداد جدول میانگین

 2متری از عمق   سانتی10میانگین دمای تیمارها در عمق 
بنابراین تبخیر در طول شب و روز ، متری بیشتر بوده سانتی

صورت انتقال  تحت اثر جذب انرژی از دیواره گلدان و به
 .گرمای نهان صورت گرفته است

پیت با افزایش سطوح  مقایسه میانگین 7 مطابق جدول
درصد رطوبت در  خاک و ماسه کشت در هر دو محیط

 همچنین رطوبت قابل نقطه پژمردگی و ظرفیت زراعی
 افزایش یافته و وزن مخصوص ظاهری کاهش استفاده

مواد آلی از جمله پیت رطوبت زیادی را نسبت . یابد می
تر جذب و  بار و کم-15به اجزای معدنی در پتانسیل 

آن چه که در مورد این پیت نسبت به . کنند نگهداری می
های آلی مثل کمپوست متمایز است  کننده سایر اصالح

 ،ظرفیت باالی نگهداری رطوبت در ظرفیت زراعی است
که میزان رطوبت قابل استفاده را به میزان قابل  طوری هب

توجهی نسبت به خاک زراعی و ماسه خالص افزایش 
 4/2میزان رطوبت قابل استفاده برای پیت خالص . دهد می

 ،بنابراین. باشد  برابر ماسه می6/7برابر خاک زراعی و 
ست که هم  اای توزیع اندازه ذرات این پیت به گونه

رطوبت قابل استفاده را به میزان قابل توجهی افزایش 
فرج درشت کافی برای  دهد و هم دارای خلل و می

 .ی استزهکشی سریع و تهویه کاف
 درصد است 87/68درصد رطوبت اشباع با این پیت 

، ) درصد21/47(که نسبت به رطوبت ظرفیت زراعی 
 این خلل و  درصد رطوبت بیشتری است که66/21حاوی 

 امکان زهکشی و تهویه سریع را فراهم فرج درشت
 در مطالعات خود برروی کاربرد )1983 (بونت. کند می
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قابلیت نگهداری   بیان کردکشت گلدانی های پیت در محیط
باالی آب در پیت یکی از دالیل عمده کاربرد پیت در 

 )1985 ( مطابق تحقیقات بونت.باشد کشت می  های محیط
برحسب گونه کشت   ثیر پیت بر میزان رطوبت محیطأت

های تشکیل شده از   پیتال،مث، برای پیت متفاوت است
اسفنجی که بافتی فیبری و ) خزه پیت(خزه اسفاگنوم 

باشند ولی  دارند دارای ظرفیت باالی نگهداری آب می
 .ری برای  نگهداری  آب دارندپیت نیها ظرفیت کمت
  در محیط قابل استفادهدرصد رطوبتدر این تحقیق 

  اما اثر،کشت خاک بوده است  کشت ماسه کمتر از محیط 
کشت ماسه بیشتر از خاک بوده   دی روی محیطر کاربپیت
کشت خاک زراعی    کاربرد پیت در محیطکه طوری هب است

 35/20با رطوبت قابل استفاده (  درصد75در سطح 
 درصدی رطوبت قابل استفاده 49سبب افزایش ) درصد

شده است، در  )تیمار خاک فاقد پیت( آن نسبت به شاهد
کشت ماسه افزایش درصد رطوبت قابل   که در محیط حالی

نسبت به شاهد بیش ) 75/15( درصد 75استفاده در سطح 
  هادسون و)1993( بوی کاس.  درصد بوده است250از 

افزایش درصد نگهداری آب و افزایش درصد ) 1994(
در ظرفیت زراعی در اثر کاربرد مواد آلی را رطوبت خاک 

. اند گزارش کرده) کود حیوانی و پیت(ابع مختلف ناز م
های  معتقد است که این مواد در خاک) 1993(کاس  بوی

 .باشد های ریز بافت می ک ثرتر از خاؤشنی م

 100کمترین وزن مخصوص ظاهری مربوط به تیمار 
کشت ماسه   در محیطو بیشترین آن  )58/0(درصد پیت 

شت ک   و در محیط)58/1(مربوط به تیمار ماسه خالص 
زراعی فاقد پیت خاک زراعی مربوط به تیمار خاک 

 اغلب  درصد25در سطح پیت افزودن . باشد  می)21/1(
گیری شده نداشته  داری بر فاکتورهای اندازه ثیر معنیأت

 کاهش وزن مخصوص ظاهری با اختالط پیت .است
آن ) 58/0( دلیل کمتر بودن وزن مخصوص ظاهری هب

) 2003( فکری و اشیدری. باشد نسبت به خاک و ماسه می
در کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک  را ثیر مواد آلی أت

سازی و افزایش درصد  واد در خاکدانهدر نقش این م
 بیان کرده )1974(استیونسون . اند ها بیان کرده خاکدانه

های آلی  است وزن مخصوص ظاهری اندک در خاک
های آلی دارای تخلخل زیاد  بدین معنی است که خاک

بوده و ظرفیت نگهداری آب در آنها چندین برابر وزن 
در ی  آب  ظرفیت نگهداری باال و همینخشک آنهاست

  در تهیه خزانه و  این موادیکی از دالیل کاربردآنها 
 .باشد ظروف ویژه رشد گیاه می

  مقاومت مکانیکی محیط ثیر پیت برأنتایج حاصل از ت
سبب پیت  که افزودن )8 جدول( دهد نشان میکشت 

کشت شده  کاهش مقاومت مکانیکی در هر دو محیط
بین تیمارهای اختالف  کشت خاک زراعی در محیط. است

های  با تیمار درصد پیت25و تیمار پیت خاک زراعی فاقد 
دار بوده  معنیها   در تمامی زمان درصد پیت100 و 75

داری را با هم نشان  سایر تیمارها اختالف معنی است و
 100 کمترین مقاومت مکانیکی مربوط به تیمار .دهند نمی

 تیمار درصد پیت و بیشترین مقاومت مکانیکی مربوط به
های  در قرائتکشت ماسه    در محیط.باشد خاک زراعی می

  درصد پیت100 تیمار  روز پس از زهکشی45  و36
و )  پیتفاقد( داری را با تیمار ماسه خالص اختالف معنی

 65( و در قرائت آخر دهد  نشان می درصد پیت25تیمار 
سطح (اختالف تیمار ماسه خالص ) روز پس از زهکشی

دار است، به جز  معنی) 100سطح ( خالص و پیت) صفر
 درصد اختالط که 100 و 75 تیمار ماسه با سطوح
 در ، روز دارند65 یکسانی پس از مقاومت مکانیکی تقریباً

 کمترین مقاومت  درصد پیت100ها تیمار  تمامی زمان
مکانیکی را داشته و بیشترین مقاومت مکانیکی مربوط به 

 .بوده استتیمار فاقد پیت 
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 . روز پس از زهکشی65 و 45، 36، 25در  )کیلو پاسکال(  مقایسات میانگین مقاومت مکانیکی خاک گلدان-8 جدول

 منابع تغییر  خاک اشباع تعداد روزها پس از زهکشی
25 36 45 65 

 a115/1 a85/3 a19/4 a6/4 خاک
 a07/1 a58/3 a09/4 ab25/4  خاک25
 ab96/0 ab51/3 ab65/3 ab18/4  خاک50
 bc74/0 b97/2 b18/3 b92/3  خاک75
 c60/0 b57/2 b04/3 b31/3 خاک% 100

 a95/0 a72/3 a92/3 a98/3 ماسه
 a94/0 ab51/3 a72/3 ab92/3  ماسه25
 a75/0 abc31/3 ab58/3 ab65/3  ماسه50
 a64/0 bc84/2 ab32/3 ab46/3  ماسه75
 a60 /0 c57/2 b04/3 b18/3 ماسه 100%

 .استبراساس آزمون دانکن  05/0دار در سطح  اوت بیانگر اختالف معنیحروف متف

 
 را به پیتکاهش مقاومت مکانیکی در تیمارهای واجد 

  افزایش حجم خلل و فرج،کاهش وزن مخصوص ظاهری
واسع و  .توان نسبت داد  در این تیمارها می)7 جدول(

ثیر ضایعات خام و پوسیده أبا بررسی ت) 2003( همکاران
ی به این نتیجه رسیدند که این ضایعات بر وزن چا

مخصوص ظاهری و شاخص مخروطی در سطح یک 
نیز کاهش ) 2004( جودی. دار بوده است درصد معنی

مقاومت مکانیکی خاک را در اثر اضافه کردن کمپوست 
 . صورت سطحی و مخلوط به خاک گزارش کرده است به

 کاربردی نتایج کلی این تحقیق بیانگر آن است که پیت
دلیل وزن مخصوص ظاهری اندک آن و ظرفیت  هب

تواند برای اصالح اراضی با  نگهداری باالی آب می
. استفاده قرار گیرد وضعیت فیزیکی نامطلوب مورد

 با توجه به میزان باالی رطوبت قابل استفاده، ،همچنین
های  ها برای تهیه مخلوط پیت مزبور یکی از بهترین گزینه

هیه خزانه و ظروف ویژه رشد گیاه به شمار گلدانی، در ت
  این در حالی است که شدت تبخیر در محیط. رود می

  کشت خاک کمتر و از محیط  کشت پیت خالص از محیط
افزایش شدت تبخیر در . کشت ماسه خالص بیشتر است

کشت ماسه خالص در اثر اختالط پیت بسیار کمتر   محیط
 .اده استاز افزایش ذخیره رطوبت قابل استف
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Abstract 

Abbandansar peat from a natural water tank, 5 kilometers southwest of Sari city (the Mazandaran 
province) was used in this research. Four rates of peat (0, 25, 50 and 75 percentage volume) were 
mixed with a sandy clay loam soil and a sand soil and their effect and also the effect of mere peat (100 
percent) on evaporation, temperature and mechanical resistance. Dry bulk density and water holding 
capacity at different pressure steps (0, 0.1 and 15 bars) were also measured and compared statistically. 
Incorporating peat increased soil and sand water content at 0, 0.1 and 15 bars and also available water. 
Soil and sand temperatures were slightly increased and mechanical resistance decreased. Evaporation 
rates were increased for sand cultures and decreased for soil. The magnificent effect of this peat on 
improving mineral soil available water is ideal for mixtures used in specific plant growth media and 
nursery.  
 
Keywords: Peat; Plant growth media; Evaporation; Temperature; Waterholding capacity; Mechanical 
resistance 
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