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چکیده
اهداف :گیاهان پوششی توانایی باالیی برای کمک به کشاورزی پایدار دارند .هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی
استفاده از گیاهان پوششی زمستانه تربسفید و یوالف بهصورت تککشتی یا مخلوط بر بهبود عملکرد سیبزمینی و
برخی ویژگیهای خاک بود.
مواد و روشها :آزمایش مزرعهای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
محقق اردبیلی در سالهای 0181و  0181اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل کشت پاییزه گیاهان پوششی یوالف
( ،)Avena sativa L.ترب سفید ( )Raphanus sativus L.و کشت مخلوط آنها با نسبت بذر  01درصد و تیمار شاهد در
سال  0181و کاشت سیب زمینی متعاقب آن در سال 0181بود.
یافتهها :نتایج نشان داد که بیشترین زیستتوده گیاهان پوششی از تیمار تککشتی ترب سفید ( 011/0گرم در متر مربع)
حاصل شد .بیشترین زیستتوده علفهای هرز از تیمار شاهد ( 101/1گرم در متر مربع) بهدست آمد .تککشتی و کشت
مخلوط یوالف و ترب سفید اختالف آماری معنیداری از نظر کاهش زیستتوده علفهای هرز نداشتند .غالب ویژگیهای
خاک مورد اندازهگیری بجزء کربن آلی خاک ،تحت تاثیر گیاهان پوششی قرار گرفتند .عملکرد سیبزمینی در تککشتی و
کشت مخلوط گیاهان پوششی دارای اختالف آماری معنیداری نبود اما در مقایسه با تیمار شاهد بدون کشت گیاهان
پوششی ،تککشتی یوالف ،ترب سفید و کشت مخلوط آنها به ترتیب  10/00 ،10/00و  11/01درصد عملکرد سیبزمینی
را افزایش دادند.
نتیجهگیری :نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر تأثیر مثبت گیاهان پوششی زمستانه بصورت تککشتی و کشت مخلوط
بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک و همچنین عملکرد سیبزمینی بود.
واژه های کلیدی :ترب سفید ،جمعیت میکروبی خاک ،سالمت خاک ،کربن آلی خاک ،کرم خاکی
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Abstract:
Background & Objective: Cover crops have a high ability to help sustainable agriculture. The aim
of the present study was to investigate the effectiveness of using white radish and oat cover crops as
monoculture or mixed on improvement of some soil properties and potato yield.

Materials & Methods: A field experiment in the form of randomized complete block design with
three replications at Research Field of University of Mohaghegh Ardabili in 2017 and 2018. Experimental
treatments included of oat (Avena sativa L.) and white radish (Raphanus sativus L.) monoculture or their
intercropping with 50% seed from each other and control (no cover crop) in 2017 and subsequently potato
planting in 2018.

Results: The results showed that the highest biomass of cover crops was obtained from monoculture of white
radish treatment (466.1 g. m-2). The highest biomass of weeds was obtained from control treatment (353.6 g.
m-2). Monoculture and intercropping of oats and white radish did not have a statistically significant difference
in terms of weed biomass reduction. Most of the measured soil properties, except for soil organic carbon, were
affected by cover crops. Potato yield in monoculture and intercropping of cover crops did not have a
statistically significant difference, but compared to the control treatment without cultivation of cover crops,
monoculture of oats, white radish and their intercropping 31.45, 24.55% and 20.56% respectively, increased
potato yield.

Conclusion: The results of this experiment showed the positive effect of winter cover crops as monoculture
and intercropping on physical, chemical and biological properties of soil as well as potato yield.
Keywords: Earthworm, Soil Health, Soil Microbial Population, Soil Organic Carbon, White Radish

تولید غذا را تحت تاثیر قرار داده و امنیت غذایی مردم را

مقدمه

 تخمین.)1118 به مخاطره میاندازد (صمدانی و منتظری

.افزایش جمعیت جهان به تولید بیشتر غذا نیاز دارد

 درصد از مزارع دنیا01 زده میشود که تقریبا

کاهش سریع حاصلخیزی خاک یکی از عواملی است که

تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی زمستانه بر بهبود برخی ویژگیهای خاک و عملکرد سیبزمینی

11

حاصلخیزی خود را از دست دادهاند که این امر روی

میشووکافند و به زهکشووی خاکهای خیلی مرطوب کمک

تولید  01درصد از مزارع اثر معنیداری داشته است

میکنند(صمدانی و منتظری .)1118

(صمدانی و منتظری  .)1118در حال حاضر ،به منظور

گیاهان پوششی ممکن است مناسبترین گزینه برای

افزایش تولید در واحد سطح تقریبا بدون توجه به محیط

دستیابی به اهدافی مانند حفاظت از خاک و کنترل علف-

زیست از هر گونه روش و نهادهای مانند خاکورزی بی-

های هرز به طور همزمان باشد ،پیش از این نیز ،از

رویه و کاربرد ناصحیح کودها و آفتکشهای شیمیایی

گیاهان پوششی برای جلوگیری از رشد علفهای هرز در

بهرهبرداری میشود .از اهداف عمده کشاورزی پایدار،

محصوالت باغی و زراعی استفاده شده است (پفیفر و

کاهش و یا عدم استفاده از نهادههای مصنوعی مانند

همکاران  .)1100اشمیت و همکاران ( ،)1109تعداد

کودها و آفتکشهای شیمیایی است .در چنین سیستمی

باکتریهای بیشتری در تیمار گیاهان پوششی نسبت به

در جهت حفظ ذخایر طبیعی خاک و تعادل طبیعی آفات،

تیمار کنترل به دست آوردند ،آنها احتمال دادند دلیل این

عوامل بیماریزای گیاهی و علفهای هرز ،استفاده از

افزایش ،به اثرات تجمعی گیاهان پوششی مانند ورودی-

روشهای طبیعی ترغیب میشود تا پتانسیل عملکرد

های کربن آلی باال مرتبط است .مکدانیل و همکاران

گیاهان زراعی و باغی با حداقل آثار سوء زیستمحیطی

( )1100عنوان کردند که گیاهان پوششی با افزایش کربن،

برای درازمدت حفظ شود (صمدانی و منتظری .)1118

نیتروژن و بیومس میکروبی خاک ،کیفیت و باروری خاک

واژه گیاه پوششی به گونههایی اطالق میشود که

را حفظ کرده و میتواند به پایداری اکوسیستلهای

برای بهبود باروری خاک ،جلوگیری از فرسایش خاک،

کشاورزی کمک نمایند .غنیسازی و بهبود ویژگیهای

غنیسازی و حفاظت از خاک ،افزایش مواد مغذی ،کیفیت

خاک بدون کاربرد مقادیر باالتر نهادههای شیمیایی به-

خاک و آب قابل دسترس گیاه استفاده میشوند .این

عنوان یکی از مزیتهای اصولی کشوت مخلوط جو با

گیاهان همچنین باعث حفظ تنوع زیستی و میکروبی خاک

گونههای ماشک پیشنهاد شده است (ییلماز و همکاران

میگردند (پارمود و همکاران  .)1109گیاهان پوششی

 .)1100ویلیامز و همکاران ( )1101گزارش کردند گیاهان

میتوانند باعث کاهش فرسایش ،افزایش جمعیت

پوششی دارای مزایای زراعی و زیستمحیطی زیادی

میکروبی ،نیتروژن و کربن خاک ،کنترل علفهای هرز و

هستند ،همچنین تاثیرات آنها بر عملکرد محصول بعدی

کمک به جلوگیری از ورود بیش از حد عناصر معدنی به

در مناطق ،خاک و یا عملیات مختلف مزرعهای متفاوت

آبهای زیرزمینی شوند (پوپلو و دون .)1100

است .این گیاهان با افزایش نفوذپذیری و ظرفیت ذخیره
سازی آب میتوانند باعث ثبات عملکرد محصول شود.

گیاهان پوششی به چند طریق موجب بهبود خاک
میشوووند .جلوگیری از فرسووایش خاک واضووحترین اثر

تربسفید ( )Raphanus sativus L.گیاه پوششی

مفید گیاهان پوششی روی خاک است ،اما تاثیر آنها بر

زمستانه منحصر به فرد که در دنیا به طور فزایندهای

افزایش مواد آلی در بلند مدت بدست خواهد آمد .گیاهان

کاشته میشود و رفتار متفاوتی با دیگر گیاهان پوششی

پوشووشووی بطور مسووتقیل بوسوویله جذب مواد غذایی که

دارد (ویل و کرمن  .)1111کاهش تراکل خاک (چین و

ممکن است از پروفیل خاک آبشویی شوند موجب کاهش

همکاران  ،)1101افزایش نفوذپذیری خاک ،سرکوب علف-

هودر رفت عناصووور غذایی خاک میشووووند .این گیاهان

های هرز (الولی و همکاران  )1100و افزایش میزان فسفر

زیسوووتگوواه یووا منبع غووذایی خوبی برای بسووویوواری از

خاک (وایت و ویل  )1100از جمله مزایای این گیاه می-

ارگانیسووولهای مهل خاک بوده ،الیههای زیرین خاک را

باشد .ترب سفید به سرعت در پاییز رشد میکند که ممکن
است به مهار علفهای هرز زمستانه یکساله نیز کمک
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کند .این گیاه پوششی به یخزدگی حساس است و در

مزرعه آزمایشی از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی،

زمستان با قرارگیری در دمای  -0درجه سانتی گراد از

نمونههایی بصورت تصادفی ازعمق صفر تا  11سانتی-

بین می رود (ویل و همکاران  .)1118ریشه و بخش هوایی

متری سطح مزرعه جمعآوری و پس از مخلوط کردن به

ترب سفید دارای نسبت کربن به نیتروژن کمتری است به

آزمایشگاه خاکشناسی منتقل گردید .نتایج آزمون خاک

همین دلیل بقایای آن در طول دوره زمستان به سرعت

به شرح جدول  0میباشد .همچنین اطالعات آب و هوایی

تجزیه شده و بقایای اندکی در بهار بر روی سطح خاک

محل در سال اجرای آزمایش در جدول  1آورده شده

باقی میماند (الولی و همکاران  .)1101برعکس تربسفید

است .آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 1

گیاهان پوششی از خانواده غالت بدلیل باال بودن نسبت

تکرار اجرا شد .تیمارهای آزمایشی شامل کشت گیاهان

کربن به نیتروژن نیاز به مدیریت زمانی دقیقی دارند تا

پوششی یوالف ( ،)Avena sativa L.ترب سفید

کاشت گیاه بعدی به تاخیر نیفتد (الولی و همکاران

( )Raphanus sativus L.و کشت مخلوط آنها با نسبت

.)1101

بذر  01درصد و یک تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی)

استفاده از گیاهان پوششی سالهاست که مورد توجه

بود .زمین مورد نظرشخل خورده و تسطیح شد و گیاهان

انسان بوده ولی با عرضه آفتکشها ،علفکشها و

پوششی بصورت ردیفی در کرتهای 1×1متری در

کودهای شیمیایی محدود و تقریبا فراموش شده است.

تاریخ  11شهریور  0181کشت گردید .میزان بذر مصرفی

بیاطالعی از نحوه بکارگیری گیاهان پوششی و مزایای

برای یوالف و ترب سفید به ترتیب  011و  11کیلوگرم

آن از عواملی است که موجب عدم استفاده از آنها شده

در هکتار در نظر گرفته شد .بالفاصله بعد از کاشت

است .در حال حاضر در ایران بررسیهای منسجمی در

گیاهان پوششی آبیاری انجام گرفت .با توجه به میزان

مورد گیاهان پوششی و فواید آن به عمل نیامده است.

بارندگی در پاییز و زمستان نیازی به آبیاری مجدد در

بنابراین نیاز است که در زمینه گیاهان پوششی و روش-

گیاهان پوششی نبود .تیمار شاهد همزمان با سایر

های استفاده از آن بررسیهایی صورت گیرد .هدف از

تیمارهای گیاهان پوششی آبیاری شد .برای تعیین

اجرای این پژوهش دسترسی به ترکیب مناسب گیاهان

زیستتوده گیاهان پوششی و علفهای هرز یک مرحله

پوششی زمستانه جهت افزایش حاصلخیزی ،بهبود

نمونهبرداری از تیمارهای آزمایشی در اواخر آذر 81

شرایط خاک و افزایش عملکرد سیبزمینی و در راستای

انجام شد .از هر کرت دو کوآدرات یک مترمربعی به

اهداف کشاورزی پایدار بود.

صورت تصادفی برداشت و علفهای هرز و گیاهان
پوششی آن تفکیک شد .نمونهها به مدت  09ساعت در

مواد و روش ها

آون با دمای  11درجه سانتیگراد خشک و سپس توزین

به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی بر روی

شدند .ده روز قبل از کشت سیب زمینی بقایای گیاهان

برخی خصوصیات فیزیکی و زیستی خاک و عملکرد

پوششی بوسیله دیسک با خاک مخلوط گردید .در این

سیبزمینی آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل

آزمایش ،از سیب زمینی رقل آگریا استفاده شد .هر کرت

تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق

آزمایش شامل  0ردیف کاشت با فاصله  01سانتیمتر و

اردبیلی با ارتفاع  0101متر از سطح دریا و مختصات

فاصله بوتهها روی ردیف  10سانتیمتر و عمق کاشت

جغرافیایی ΄ 09˚ 11طول شرقی و ΄ 19 ˚ 08عرض شمالی

 00سانتیمتر بود .تاریخ کاشت سیب زمینی 00

با شرایط آب و هوایی سرد و نیمه خشک در سالهای

اردیبهشت ماه  0181و تاریخ سبز شدن بوتهها  0خرداد

 0181و  0181اجرا شد .به منظور مطالعه وضعیت خاک

ماه بود.
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جدول  -۱برخی ویژگیهای خاک مزرعه مورد آزمایش
pH

هدایت
الکتریکی

سیلت

شن

()dS. m-1
1/9

1/1

بافت

رس

کربنات

کربن

نیتروژن

کلسیل

آلی

کل

%
01

10

فسفر

پتاسیل

قابل

قابل

جذب

جذب

()Mg. kg-1

%
11

00/0

لوم

1/1

1/11

18/91

80/80

جدول  -۲میانگین بارش و دمای در محل آزمایش (اردبیل ،ایران)
0181
میانگین دما

میزان بارش

()oC

()mm

اردیبهشت

00/0

11/8

خرداد

01/1

1/0

تیر

08/0

8/1

مرداد

11/8

0/1

شهریور

11/1

1/0

مهر

00/9

01/1

آبان

00/1

8/1

اندازهگیری مدت زمان نفوذ آب به خاک :در بررسی

درصد رطوبت جرمی خاک :در بررسی درصد رطوبت

میزان نفوذپذیری خاک ابتدا یک حلقه آلومینیومی به قطر

جرمی خاک یک نمونه خاک از مرکز هر کرت آزمایشی

 00و ارتفاع  1/0سانتیمتر در زمین (بطوری که نیمی

با استفاده از اوگر به میزان  011گرم و از عمق  1تا 11

از رینگ در خاک فرو رود) قرار داده شد و مدت زمان

سانتیمتری برداشت شد و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل

نفوذ مقدار  011میلیلیتر آب به داخل خاک با کورنومتر

گردید .بعد از توزین وزن تر ،نمونهها در ظروف

اندازهگیری شد و به عنوان میزان نفوذپذیری خاک برای

مخصوص در دمای  010درجه سانتیگراد به مدت 09

تیمارهای مختلف گیاهان پوششی تعیین گردید

ساعت قرار داده شد .سپس اقدام به توزین مجدد نمونهها

(موبیوس-کلون و همکاران .)1101

گردید و با استفاده از رابطه زیر رطوبت خاک تعیین
گردید.

مقاومت فروروی خاک :میزان مقاومت فروروی خاک
با دستگاه پنترومتر مدل

× 100

Hand penetrometer

 06.01SA Eijkelkamساخت هلند مورد بررسی قرار

𝑑𝑠𝑊𝑊𝑠𝑤−
𝑑𝑠𝑊

= 𝑚𝜃

 Wswوزن تر نمونه اولیه خاک برداشت شده (گرم)،
 Wsdوزن خاک خشک شده (گرم) ،و  θmدرصد

گرفت .همچنین همزمان با اندازهگیری مقاومت فروری
خاک ،درصد جرمی رطوبت خاک نیز مورد سنجش قرار
گرفت (لویی و موریسون .)1111
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رطوبت وزنی می باشد (کلوت .)0891

کربن آلی خاک :نمونهبرداری از تمامی کرتهای
آزمایشی (سه نمونه از عمق  1تا  01سانتیمتری) انجام

جمعیت میکروبی خاک :جمعیت میکروبی خاک با

شده و پس از مخلوط کردن به منظور بررسی کربن آلی

استفاده از روش بیشترین تعداد محتمل محاسبه گردید.

به روش والکی و بلک (واکلی و بلک  )0810مورد سنجش

برای این منظور پس از نمونه برداری از سطح مزرعه و

قرار گرفت.

انتقال آن به آزمایشگاه ،یک گرم از خاک نمونه با سرم

درصد تخلخل :به منظور تعیین درصد تخلخل خاک با

فیزیولوژیک مخلوط گردید و سری رقت ده دهی تهیه

در نظر گرفتن مقدار چگالی حقیقی خاک  1/10از رابطه

شد .سپس از هر رقت تهیه شده به داخل لوله آزمایش

زیر استفاده گردید(اردکانی و همکاران )1111

حاوی محیط کشت مایع  Nutrient Brothمنتقل شد و

چگالی ظاهری 2.65 −

انکوبه گردید .پس از انکوباسیون ،رشد یا عدم رشد
باکتری درمحیط کشت یادداشت شد .بیشترین تعداد

= درصد تخلخل

× 100
2.65
تحلیل دادهها :تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده در

محتمل باکتری در هر میلیلیتر از سوسپانسیون باکتری

این پژوهش ،با استفاده از نرمافزار آماری  SAS 9.4و

با استفاده از جدول آماری مخصوص این روش ( جدول

مقایسه میانگین تاثیر تیمارها با استفاده از آزمون Lsd

مکگریدی) محاسبه شد (بال .)1100

در سطح احتمال  α ≥ %0انجام گرفت.

جرم مخصوص ظاهری خاک :نمونههای الزم از هر
کرت آزمایشی بوسیله آوگر حاوی سیلندر از عمق صفر
تا 01سانتیمتری بصورت دست نخورده برداشت شد و
بالفاصله به آزمایشگاه منتقل و توزین شد .سپس یک
طرف سیلندرها را با فویل آلومینیومی پوشش داده و در
آون در دمای  010درجه سانتیگراد به مدت  10ساعت
قرار داده شد و مجدداً اقدام به توزین سیلندرها گردید.
پس از اندازهگیری حجل سیلندر از طریق رابطه زیر وزن
مخصوص ظاهری خاک برای هر تیمار محاسبه گردید.
Wsd
v

= ρb

که در آن  Wsdوزن خاک خشک (گرم) V ،حجل
سیلندر مورد نظر(سانتیمترمکعب) ρb ،وزن مخصوص
ظاهری خاک (گرم بر سانتیمترمکعب) میباشد
(الکساندر .)0811
شمارش کرمهای خاکی :برای این منظور از پودر
خردل به میزان  01گرم در لیتر استفاده شد و گودالهایی
به مساحت  10×10×10سانتیمتر ایجاد گردید و پس از
گذشت  11دقیقه از زمان افزودن محلول اقدام به شمارش
کرمخاکی شد (موبیوس-کلون و همکاران .)1101

نتایج و بحث
زیستتوده گیاهان پوششی :تیمارهای گیاهان
پوششی از نظر مقدار ماده خشک تولیدی تفاوت معنی-
داری نشان دادند (جدول .)0بیشترین زیستتوده گیاهان
پوششی ( 011/0گرم در مترمربع) مربوط به تربسفید
بود (جدول  .)0اکبری و همکاران ( )1108گزارش کردند
تربسفید در مقایسه با دیگر گیاهان پوششی زیست توده
بیشتری را در پاییز تولید کرد .تربسفید در طی چند هفته
پس از کاشت سطح خاک را به طور کامل میپوشاند و
ماده خشک هوایی و ریشهای زیادی تولید میکند که
منجر به تجمع بیومس بیشتر میشود (کالرک 1111؛
قهرمانی و همکاران .)1111

زیستتوده علفهای هرز داخل گیاهان پوششی:
اثر گیاهان پوششی بر بیومس علفهای هرز زمستانه در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1
اثربخشی تربسفید درکاهش علفهای هرز در مقایسه
با یوالف ممکن است به علت اثرات آللوپاتی
گلوکوزینوالتها و ایزوتیوسیاناتهای تولید شده توسط
تربسفید و یا از طریق استقرار سریع ،توسعه کانوپی و

تاثیر کوتاه مدت گیاهان پوششی زمستانه بر بهبود برخی ویژگیهای خاک و عملکرد سیبزمینی

11

تولید بیومس زیاد سبب جلوگیری از جوانهزنی بذر علف-

جمعیت میکروبی خاک برای کشت مخلوط و تککشتی

های هرز باشد (برمن و اسمیت 1110؛ مالیک و همکاران

گیاهان پوششی وجود ندارد .افزایش بیومس میکروبی

 .)1119کنترل علفهای هرز بوسیله گیاهان پوششی را

در این تیمارها ،احتماالً به دلیل وجود منابع متنوع و

میتوان با رقابت برای آب ،مواد غذایی ،سایهاندازی و

مغذی بیشتر و فراهل شدن مواد غذایی الزم برای

ایجاد شرایط نامساعد برای جوانهزنی علفهای هرز در

فعالیت ریزجانداران خاک است .میکروارگانیسلها برای

زیر تاجپوشش گیاهان پوششی توصیف نمود .تغییرات

حفظ ساختار فیزیکی و زیستی خاک بسیار مهل هستند،

دمایی و کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور در زیر

هنوز اطالعات کمی در مورد تاثیر گیاهان پوششی و

کانوپی گیاهان پوششی نیز از دیگر دالیل کاهش جوانه-

خاکورزی بر ترکیب جمعیت میکروبی خاک و خدماتی

زنی بذر علفهای هرز است (براست و همکاران .)1100

که در سیستلهای کشاورزی ارائه میدهند وجود دارد

استفاده از گیاهان پوششی مانند تربچه بیومس علفهای

(بندر و همکاران  .)1101گیاهان پوششی میتوانند

هرز را در پاییز کاهش داد که در نتیجه توانست در کاهش

جمعیت میکروبی خاک و مقدار  Nو  Cخاک را افزایش

استفاده از سموم مفید باشد (اریلی و همکاران .)1100

دهند (ناوارو-نویا و همکاران 1101؛ پوپلو و دون
 ،)1100اثر این گیاهان بر روی جوامع میکروبی در

تاثیر گیاهان پوششی بر صفات خاک

کوتاه مدت آشکار شده و فراتر از ریزوسفر گسترش

کربن آلی خاک :بر اساس نتایج ،گیاهان پوششی اثر

مییابد .یک توجیه مهل و مرتبط برای استفاده از

معنیداری بر میزان کربن آلی خاک نداشتند (جدول .)1

گیاهان پوششی به منظور بهبود سالمت خاک این است

فعالیتهای انسان میتواند بیشترین نقش را بر روی ماده

که آنها منابع الزم را برای تغذیه جوامع میکروبی خاک

آلی خاک داشته باشد .ماده آلی خاک عالوه بر اینکه منبع

در طی دورهای که مزرعه خالی از گیاه اصلی است،

غذایی مهمی را برای رشد گیاه فراهل میسازد ،در

فراهل میکند ،مسلماً جمعیت علفهای هرز که در طی

ساخت ،تکامل ،حفاظت و نگهداری اکوسیستل خاک نیز

فصل آیش رشد میکنند میتواند همین کار را انجام

دارای اهمیت فراوانی است و به عنوان جزء مهل ساختمان

دهد ،اما گیاهان پوششی کاری فراتر از فراهل کردن

خاک جهت افزایش ظرفیت نگهداری آب و عناصر غذایی

منابع برای جوامع میکروبی خاک انجام میدهند و آن

بهعنوان منبع غذا برای میکروارگانیسلهای خاک و فراهل

افزایش جمعیت گروه خاصی از میکروبهای خاک

کننده حفاظت مکانیکی سطح خاک مطرح است (شمس-

است که میتواند به طور مستقیل باعث بهبود سالمت

الدین سعید و همکاران  .)1101بیشتر مطالعات نشان

خاک شود برای مثال ،بازسازی جمعیت قارچی که

دادهاند که گیاهان پوششی غلظت کربن آلی خاک را در

معموالً در سیستلهای مدرن کشاورزی کاهش مییابد

طوالنی مدت افزایش میدهند و اثرات آنها در چند سال

و میتواند ماده آلی خاک را بهبود داده و باعث افزایش

اول پس از استقرار قابل تشخیص نیست (بالنکو کانکویی

ثبات خاکدانهها شود (فاینی و همکاران .)1101

و همکاران .)1100

کرم خاکی :نتایج تجزیه دادههای آزمایش نشان داد که

جمعیت میکروبی خاک :نتایج مقایسه میانگین

گیاهان پوششی بر جمعیت کرمهای خاکی اثر معنیدار

دادهها نشان داد که بیشترین جمعیت میکروبی خاک

داشتند (جدول  .)1کشت خالص تربسفید دارای

مربوط به کشت تربسفید بود که نسبت به تیمار شاهد

بیشترین تعداد جمعیت کرم خاکی بود و کمترین

 01برابر افزایش نشان داد (جدول  .)0کالدرون و

میانگین از تیمار شاهد به دست آمد (جدول  .)0احتماالً

همکاران ( )1100گزارش کردند که هیچگونه تفاوتی در

وجود زیستتوده تولیدی بیشتر در کشت تربسفید
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منبع غذایی الزم برای کرمهای خاکی را فراهل کرده

مقایسه با تیمار شاهد کاهش  11/1درصدی داشت .در

است .پژوهشگران نشان دادند که تعداد و بیوماس کرم-

همین راستا ،سایر پژوهشگران نیز کاهش معنیداری در

های خاکی در تیمارهای دارای گیاهان پوششی نسبت

مقاومت فروروی خاک بعد از کاشت گیاهان پوششی را

به تیمار بدون گیاه پوششی به ترتیب  0/1و 0/0برابر

گزارش نموده و دلیل آن را فعالیتهای فیزیکی ریشههای

بیشتر بود (کروکو و همکاران  .)1109در پژوهشی

قوی گیاهان پوششی در خاک بیان کردهاند (بو و

کشت گیاهان پوششی نخود و جو دوسر نیز در مقایسه

همکاران  .)1101کاهش میزان مقاومت فروروی و جرم

با تیمار بدون گیاه پوششی ،جمعیت کرمهای خاکی

مخصوص ظاهری خاک با کاشت گیاهان پوششی

بیشتری داشت (روآرتی و همکاران .)1101

گزارش شده است .این اثر را میتوان به انعطافپذیری

زمان نفوذ آب به خاک  :تأثیر گیاهان پوششی بر

خاک در اثر ریشههای گیاهان پوششی و همچنین افزایش

زمان نفوذ آب به خاک در سطح احتمال یک درصد معنی-

محتوی ماده آلی خاک ،پایداری ساختمان یا توسعه

دار بود (جدول  .)1بیشترین زمان نفوذ آب در تیمار

بیوپورها بعد از رشد ریشه نسبت داد (لینارس و

شاهد بود و کشت گیاهان پوششی موجب افزایش سرعت

همکاران 1100؛ ویترو و همکاران .)1101

نفوذ (کاهش زمان) گردید بهطوری که تیمارهای گیاهان
پوششی دارای کمترین زمان نفوذ در مقایسه با تیمار

درصد رطوبت جرمی خاک :بیشترین درصد رطوبت

شاهد بودند .به نظر میرسد گیاهان پوششی هدایت

جرمی خاک از تیمار تربسفید بدست آمد که با تیمار

هیدرولیکی خاک را با افزایش درصد خلل و فرج خاک

تربسفید  +یوالف تفاوت معنیداری نداشت (جدول .)1

بهبود میبخشد (دیورر و همکاران  .)1118در بیشتر

احتماالً بدلیل ایجاد تخلخل در خاک توسط ریشه ها و

خاکها نفوذپذیری آب تحت تأثیر قابلیت الیه سخت سطح

زیست توده تولیدی زیاد توسط گیاهان پوششی و بر

خاک قرار میگیرد که به ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و

جای ماندن بقایای این گیاهان بصورت خاکپوش در

بیولوژیکی خاک بستگی دارد .بهبود ظرفیت نفوذ در

سطح خاک میزان تبخیر و رواناب از سطح خاک کل شده

خاکهای مدیریت شده توسط گیاهان پوششی چندین

و نتیجه آن افزایش درصد رطوبت جرمی خاک میباشد.

دلیل دارد ،نخست ،بیوماس تولیدی این گیاهان و تجزیه

گیاهان پوششی به کاهش تبخیر از سطح خاک و حفظ

آن ویژگیهای خاک را بهبود بخشیده و مقدار آبی که

رطوبت حاصل از آبیاری و بارندگی کمک میکند و

میتواند از طریق پروفیل خاک نفوذ کند را افزایش می-

قابلیت دسترسی گیاه به آب در کشتهای بعدی را

دهد ،بهبود ثبات خاکدانهها و حفظ آنها در مقابل اثرات

افزایش میدهد ،این گیاهان قابلیت نگهداری آب در خاک

مستقیل قطرات باران و سرانجام افزایش تعداد

در پتانسیل آب مربوط به ظرفیت مزرعهای و آب در

ماکروپورها که باعث افزایش نفوذ و کاهش روانآب می-

دسترس گیاه را به ترتیب  00-01و 10-11درصد افزایش

شود (دیورر و همکاران 1118؛ گومز و همکاران .)1118

داد (پارمود و همکاران  .)1109گیاهان پوششی مثل یک

مقاومت فروروی خاک :میزان مقاومت فروروی خاک

مانع بین سطح خاک و بارش باران عمل کرده و آن را

تحت تأثیر تیمارهای گیاهان پوششی قرار گرفت،

قادر میسازد شدت برخورد قطرات باران با خاکدانه ها

بهطوری که کاشت گیاهان پوششی موجب کاهش میزان

را کاهش دهد که نتیجه آن ثبات خاکدانه ها و افزایش

مقاومت فروروی خاک در مقایسه با تیمار شاهد گردید

نفوذ و ذخیره آب و کاهش رواناب میباشد (شارما و

(جدول  .)0کمترین میزان مقاومت فروروی خاک در

همکاران 1101؛ سامیس و همکاران .)1101

کشت تربسفید با میانگین  0/01پاسکال بود که در
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جرم مخصوص ظاهری خاک :اثر گیاهان پوششی بر

(شمسالدین سعید و همکاران  .)1101احتماالً سامانهی

جرم مخصوص ظاهری خاک معنیدار بود (جدول .)1

ریشهای گیاهان پوششی و گسترش آن که نوعی شخل

نتایج مقایسه میانگین دادهها نشان داد که کاشت گیاهان

زیستی است ،سبب افزایش این ویژگی شده است.

پوششی منجر به کاهش معنیدار جرم مخصوص

بالزویز -ووزنیاک و کونوپینسکی ( )1101گزارش کردند

ظاهری خاک در مقایسه با تیمار شاهد گردید ،بهطوری

بیومس گیاهان پوششی تاثیر مثبتی بر تخلخل خاک پس

که بیشترین وزن مخصوص ظاهری در تیمار شاهد

از زمستان داشت و بیشترین درصد تخلخل از تیمار

مشاهده شد (جدول  .)0جرم مخصوص حقیقی از

گندمسیاه بدست آمد .در میان عوامل مختلف محرک

خصوصیات ذرات خاک بوده و با عملیات زراعی تغییر

تخلخل خاک ،پوشش گیاهی نقش مهمی ایفا میکند.

نمیکند و ثابت میماند ،اما جرم مخصوص ظاهری خاک

ریشهها نقش کلیدی در اثرات مرتبط بر ساختمان و

نشان دهنده تراکل خاک است که در پژوهش حاضر تحت

هیدرولوژی خاک دارند (بنگوگ  1101؛ الگسون .)1101

تأثیر گیاهان پوششی تفاوت معنیدار داشت و کاشت
گیاهان پوششی منجر به کاهش میانگین این صفت گردید.

تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد سیبزمینی:

از دالیل این امر میتوان به کاهش فشردگی خاک در اثر

نتایج نشان داد که گرچه اختالف آماری معنیداری از

مدفون شدن حجل زیادی از بقایای گیاهی و به دنبال آن

نظر عملکرد سیبزمینی در تککشتی یوالف ،ترب سفید

افزایش خلل و فرج اشاره کرد .در واقع هر چه خاکی از

و کشت مخلوط آنها وجود نداشت اما در مقایسه با

نظر مواد آلی غنیتر باشد ،جرم مخصوص ظاهری آن

تیمار شاهد بدون کشت گیاهان پوششی ،تککشتی

کمتر است ،زیرا ماده آلی بهتدریج ساختمان فیزیکی با

یوالف ،ترب سفید و کشت مخلوط آنها به ترتیب ،10/00

تخلخل بیشتری را موجب میگردد و در نتیجه جرم

 10/00و  11/01درصد عملکرد سیبزمینی را افزایش

معینی از خاک در حجل بیشتری تظاهر مینماید

دادند (جدول  .)0از آنجاییکه در تولید سیب زمینی

(گرونیگن و همکاران  .)1100پژوهشگران کاهش معنی-

کودهای شیمیایی خصوصاً نیتروژنی استفاده نشده بود،

داری در تراکل خاک و افزایش خلل و فرج بعد از کشت

افزایش عملکرد میتواند بدلیل افزایش زیست توده و

گیاهان پوششی را گزارش نموده و علت آن را فعالیت-

فراهمی نیتروژن بوسیله گیاه پوششی زمستانه یوالف

های فیزیکی ریشههای قوی گیاهان پوششی در خاک

در تککشتی و کشت مخلوط باشد که در پژوهشهای

بیان کردند (بو و همکاران  .)1101همچنین باقی گذاشتن

دیگران نیز به چنین نتایجی اشاره شده است (بالنکو

بقایا در سطح زمین ،چگالی خاکدانه را کاهش داده و

کانکی و همکاران 1100؛ قهرمانی و همکاران .)1110

باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری میشود (گرونیگن

همچنین احتمال میرود با توجه به نسبت کربن به

و همکاران .)1100

نیتروژن کمتر در تربسفید و تجزیه نسبتاً سریع این گیاه

درصد تخلخل  :درصد تخلخل خاک تحت تأثیر

پوششی ،عناصر غذایی کافی در خاک فراهل و منجر به

تیمارهای گیاهان پوششی تفاوت معنیداری نشان داد.

افزایش عملکرد سیبزمینی شده باشد .صمدانی و

بهطوری که کمترین میانگین مربوط به تیمار شاهد بود

منتظری (صمدانی و منتظری  )1118بیوان کردنود،

و کشت تمامی تیمارهای گیاهان پوششی بیشترین

چنانچه یک گیاه پوششی از تیره خردل در پاییز کشت

درصد تخلخل خاک را نشان دادند .پژوهشگران بیان

شود و پوس از رشد کامل و پیش از کاشت سویبزمینوی

داشتند که خاکهایی که درصد تخلخل بیشتری دارند

بوا انجوام خواکورزی وارد خاک گردد ،عملکرد سویب

جرم مخصوص ظاهری یا تراکل پوسته کمتری دارند

زمینوی افوزایش یافتوه و میوزان مصورف علفکش کاهش
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قهرمانی ،عبادی

مییابد .جهانزاد و همکاران (جهانزاد و همکاران )1101

 .)1101گیاهان پوششی دارای مزایای زراعی و زیست-

مشاهده نمودند که تیمار تربسفید و نخود زمستانه

محیطی هستند ،همچنین تاثیرات آنها بر عملکرد

نسبت به چاودار زمستانه و تیمار بدون گیاهان پوششی

محصول بعدی در مناطق ،خاک و یا عملیات مختلف

دارای بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی بود.

مزرعهای متفاوت است .این گیاهان با افزایش نفوذپذیری

گیاهان پوششی بخصوص تربسفید و نخود زمستانه

و ظرفیت ذخیره سازی آب میتوانند باعث ثبات عملکرد

نیاز به کود نیتروژن سیبزمینی را کاهش داده و باعث

محصول شود (ویلیامز و همکاران .) 1101

بهبود کارایی مصرف نیتروژن شدند (جهانزاد و همکاران
جدول -۳نتایج تجزیه واریانس اثر گیاهان پوششی بر صفات خاکی و عملکرد سیبزمینی
میانگین مربعات
منابع تغییر
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میانگین های با حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنی داری با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد در آزمون  LSDندارند.
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بین تیمارهای تککشتی ترب سفید ،یوالف و کشت

نتایج به دست آمده نشان داد که اگرچه بیشترین

مخلوط آنها وجود نداشت .در مقایسه با تیمار شاهد یا

زیستتوده گیاهان پوششی از تیمار تککشتی ترب سفید

بدون کشت گیاهان پوششی ،تیمارهای تککشتی و کشت

( 011گرم در متر مربع) حاصل شد اما اختالف آماری

مخلوط یوالف و ترب سفید بر بسیاری از ویژگیهای

معنیداری از نظر کاهش زیستتوده علفهای هرز در

فیزیکی ،شیمیایی و زیستی مانند زمان نفوذ آب ،مقاومت
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