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 چکیده

های کشاورزی را در بسیاری از مناطق ایران تخریب ورزی بیش از حد، خاککشتی و خاکهای تکاستفاده مداوم از سیستم

مورد  1397ای در سال های منتخب خاک در یک مطالعه مزرعهمدت گیاهان پوششی روی ویژگیکرده است. تأثیر کوتاه

کشتی های کامل تصادفی با سه تكرار انجام شد. چهار تیمار آزمایشی شامل، تکآزمایش به صورت بلوک بررسی قرار گرفت.

توده اندام هوایی ها و کنترل بدون گیاه پوششی بود. باالترین و کمترین زیستکشتی خلر، کشت مخلوط آنیوالف، تک

توده باال منجر به دست آمد. زیستکشتی خلر بهو تکترتیب از کشت مخلوط گرم در مترمربع بود و به 06/124و  13/198

درصد در  12/41و  04/33میزان ترتیب بههای هرز بههای هرز در مقایسه با کنترل شد. وزن خشک علفسرکوب علف

درصد( و بیشترین جمعیت میكروبی  21/1کشتی یوالف و کشت مخلوط کاهش یافت. باالترین میزان کربن آلی خاک )تک

کشتی خلر کشتی یوالف و تکدست آمد. کشت مخلوط، تک( از تیمار آزمایشی کشت مخلوط بهتعداد در گرم 5/6×510)

درصد فشردگی خاک را کاهش دادند. با این حال، جرم مخصوص ظاهری خاک، تخلخل  11/49و  72/50، 53/51ترتیب به

ج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که تغییرات خاک و میزان نفوذ آب تحت تأثیر گیاهان پوششی قرار نگرفت. نتای

های گیاهان پوششی است. به طور کلی، ترکیبی از توده و گونههای خاک مرتبط با زیستکوتاه مدت در برخی از ویژگی

 های خاک تأثیر بیشتری داشت.گیاهان پوششی بر تغییر ویژگی
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 مقدمه

 نیاست و تأم یمحصوالت کشاورز دیبستر تول خاک

از  یبشر به خاک وابسته است. عوامل متعدد یازهاین

-ستمیاکوس تیفعال نحوهو  یطیمح ستیز طیجمله شرا

 یهازباله لیو تبد هیمانند تجز ،خاک در مختلف یها

 زجاندارانیر بر هاآن ریتأث و ییغذا عناصر چرخه ،یستیز

 & Sing) است مؤثر زیحاصلخ خاک کی جادیا در خاک

Ryan, 2015 .) 

کره  تیجمع شیبا افزا یکشتتک یهاستمیس به شیگرا

 Ghanbari) افتی شیافزا ،یکشاورز شدنیصنعت و نیزم

et al., 2010 .)تک یهانظام جهان، نقاط از یاریبس در-

 یبا عوارض جیرا یتحت عنوان کشاورز ،غذا دیتول یکشت

 نیگزیجا ،یکشاورز منابع حد از شیب یبردارمانند بهره

 ظهور هامدت از بعد و شد یچندکشت یسنت یکشاورز

 استفاده به لیتما شیافزا ،یکشتتک نظام نامطلوب اثرات

 یاجرا و یریکارگبه همانند داریپا یکشاورز یهانظام از

 داریپد متخصصان اذهان در ،مخلوط یهاکشت انواع

 یكی یپوشش اهانیگ(. Badahkshan et al., 2018) گشت

 تیفیک و سالمت تیتقو یبرا شده یطراح یاستراتژها از

 ,.Finney et al) باشندیم یکشاورز یهاستمیس در خاک

 یمستمر برا تیخاک تحت عنوان ظرف سالمت (.2017

در  یاتیزنده مهم و ح ستمیس کینقش به عنوان  یفایا

-و کاربر خاک به منظور حفظ بهره ستمیاکوس مرز درون

 یارتقا و هوا و آب ط،یمح تیفیک حفظ ،یستیز یور

 Doran) شودیم فیتعر انسان و وانیح اهان،یگ سالمت

et al., 1996 .)زنده موجودات یمحور نقش مفهوم نیا 

 در که کندیم انیب ستمیاکوس یهاازین نیتأم در را خاک

 ،یمغذ مواد نیتأم و حفظ جمله از یکشاورز یهاستمیس

 یدارسازیپا و ساختار تیتقو ها،یماریب بردن نیب از

 تیاهم حائز هرز یهاعلف تیریمد و خاک ساختمان

 از غالبا   یپوشش اهانیگ (.Lehman et al., 2015) است

 یهایژگیو از یاریبس خاک، یآل کربن بر ریتأث قیطر

-یم قرار ریتأث تحت را خاک یستیز و ییایمیش ،یكیزیف

 Shamsaddin Saiedi et al., 2016; Lamei) دهند

Hervani et al., 2013 .)یاز ماده آل یبخش ،نیهمچن 

-فتوسنتز در بخش قیاست که از طر یخاک، حاصل کربن

 یط در و گرددیم رهیذخ و تیتثب یاهیگ مختلف یها

 شودیم لیبه هوموس خاک تبد ،هیتجز ندیفرآ

(Dinakaran & Rao, 2018ماده آل .)تا  50خاک شامل  ی

 (.Dinakaran & Rao, 2018) است یآل کربن درصد 58

 یهاخاک و یاهیگ تودهستیکربن در ز بیترس تیاهم

 یاهیگ یایبقا افزودن قیطر از توده،ستیز نیا ریتأث تحت

 یهاتیفعال شیافزا به منجر که خاک به کربن یحاو

 شوند،یم ییغذا عناصر و کربن شیافزا خاک، یكروبیم

 ;Yuste et al., 2007; Wang et al., 2003) است آشكار

Juan et al., 2008 .)یکربن اتمسفر بیترس ،نیا بر عالوه 

-ید کاهش یهاروش نیتراز ساده یكیبه عنوان 

 گرددیم محسوب آن از یناش مشكالت و دکربنیاکس

(Noel & Bloodworth, 2000; Karami et al. 2019 .)

 حرارت، درجه ،یبارندگ مقدار ریتأث تحت خاک یآل کربن

 Haghian) ردیگیم قرار یاهیگ پوشش نوع و خاک بافت

& Salari, 2018 .) 

 مخرب اثرات کاهش قیطر از یپوشش اهانیگ یکل طوربه

 خاک، شیفرسا از یریجلوگ خاک، در ییایمیش یهانهاده

 یهاعلف خاک،کنترل یكروبیم و یستیز تنوع شیافزا

 ستیز یهایآلودگ کاهش ،یمغذ مواد شیافزا هرز،

 یهاستمیس بر محصوالت عملكرد شیافزا و یطیمح

 ,.Esfandiary Ekhlas et al) رگذارندیتأث یکشاورز

2018; Parmodh et al., 2018; Pfeiffer et al., 2016; 

Linars et al., 2014; Asghari & Najafian, 2015 .) در

از  یاریبر بس یپوشش یاهانگ یرتأث ،متعددی هایبررسی

 ظاهری،خاک همانند جرم مخصوص  فیزیكی هاییژگیو

 رطوبتی محتوی افزایشخاک، تخلخل خاک،  نفوذپذیری

 ,.Hesami et alاست ) رسیدهخاک به اثبات  فشردگیو 

2018; Linars et al., 2014; Almeida et al., 2017; 

Virto et al., 2012; Haghdoost Ghhremanloo et al., 

 جادیا قیطر از قادرند یپوشش اهانیگ ،همچنین(. 2019

 هرزیهادر مقابل علف ،منابع جذب یبرا رقابت

(Lemessa & Wakjira, 2015 ،)بیدگرآس مواد دیتول 

(Sturm et al., 2018 )تاج شدنبسته ندیفرآ عیتسر و 

پراکنش و  ،(Teasdal & Mohler, 1993) یاهیگ پوشش

 را کاهش دهند.  هرز یهاعلف یاتنوع گونه

 زیردانه غالت نیمهمتر از یكی( .Avena sativa L) والفی

 جهان در یتوجه قابل دیتول و کشت ریز سطح که باشدیم

 باال یسازگار با والفی اهیگ(. Khodabandeh, 2014) دارد

-است که در کشت یاهانیگ از جمله ،یطیمح طیشرا به

 یپوشش اهانیگ مانند یاهداف با غالت -لگوم مخلوط یها

 و مورنگو. ردیگیم قرار استفاده مورد علوفه دیتول و

داشتند کشت  انی( بMurungo et al., 2011) همكاران
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 Vicia) ماشک و( .Avena sativa L) والفی مخلوط

dasycarpa L. )ستیز از یمناسب پوشش جادیا قیطر از-

-و کنترل علف یزیبر حاصلخ ،در سطح خاک یاهیگ توده

 به( .Lathyrus sativaus L) خلر .است مؤثر هرز یها

 همانند ییهاتنش به تحمل ع،یسر رشد تیقابل لیدل

 تیتثب یباال تیقابل و آفات سرما، ،یغرقاب ،یخشك

مناطق مورد توجه بوده و به عنوان  شتریدر ب ،تروژنین

 گرددیعلوفه کشت م نیتأم یو برا یپوشش اهانیگ

(Lamei Heravani & Alizadeh Dizaj, 2014 در .)کی 

( Ahmadnia et al., 2019) همكاران و ایاحمدن یبررس

 ،یاخوشهگلماشک+ خلر مخلوط یهاکشت داشتند انیب

 نیا گانهسه مخلوط کشت و یاخوشهگلماشک+ چاودار

خاک،  یكروبیم تیجمع شیبر افزا ،یپوشش اهانیگ

نفوذ  یو مدت زمان الزم برا یکاهش جرم مخصوص ظاهر

 آب به خاک مؤثر بود.

 لزوم دام، و انسان یازهاین نیتأم در خاک یاتیح نقش

. سازدیم آشكار را خاک سالمت و تیفیک به توجه

از  یكیسالمت خاک  یتالش در حفظ و نگهدار ،نیبنابرا

 باشدیم داریپا یکشاورز نهیزمدر  شرفتیپ یعوامل اساس

(Ahmadvand & Hajinia, 2015 .)پژوهش از هدف 

 اهانیگ یکشتتک و مخلوط کشت ریتأث یبررس حاضر،

-یژگیاز و یبر برخ مدت کوتاهو خلر در  والفی یپوشش

 .بود خاک یستیز و ییایمیش ،یكیزیف یها

 

 هاروش و مواد

دانشكده  یقاتیدر مزرعه تحق 1397در سال  شیآزما نیا

 ارتفاعبا  یلیدانشگاه محقق اردب یعیو منابع طب یکشاورز

 48˚ 20΄متر از سطح دریا و مختصات جغرافیایی  1350

آب و  طیبا شرا یعرض شمال 38 ˚ 19΄طول شرقی و 

اجرا شد. به منظور مطالعه  خشک مهینسرد و  ییهوا

 یكیزیف یهایژگیاز نظر و یشیخاک مزرعه آزما تیوضع

 تا صفر عمق از یتصادف صورتبه ییهانمونه ،ییایمیش و

 ،اختالط از پس و یآورجمع مزرعه سطح یمتریسانت 15

 دانشگاه یشناسخاک شگاهیآزما یمرکز شگاهیبه آزما

 از کردن خشک هوا از پس و شده منتقل یلیاردب محقق

قابل  میپتاس ،سپس. شدند داده عبور یمتریلیم دو الک

فسفر قابل جذب به روش  ،یفتومتر میجذب با روش فل

 تروژنین (،Olsen & Sommers, 1982اولسن و سامرز )

به  میکلس کربنات(، Page, 1982) کجلدال روش به کل

عصاره گل  در EC و pH(، Page, 1982) ونیتراسیت روش

 ,Gupta) سنج ECو  متر pHاشباع با استفاده از دستگاه 

 & Walkley) بلکو  یوالكبا روش  ی(، کربن آل2004

Black, 1934 )دو درومتریه روش به خاک بافت نییتع و 

 از یبرخ. شد انجام( Dane & Topp, 2002) قرائته

-یم 1به شرح جدول  یشیآزما مزرعه خاک یهایژگیو

 . باشد

 یشیآزما طرح

 سه با یتصادف کامل یهابلوک طرح قالب در شیآزما 

 اهانیگ کشت از قبل شیآزما مورد نیزم. شد اجرا تكرار

 ادوات از استفاده بدون و یدست صورتبه ،یپوشش

 یشیآزما یمارهایت. دیگرد مسطح زهیمكان یکشاورز

( .Avena sativa L) والفی یپوشش اهیگ دو کشت شامل

 و یکشتتک صورتبه( .Lathyrus sativus L) خلر و

)بدون  کنترل ماریت و+خلر( والفی) دوگانه مخلوط کشت

 از یپوشش اهانیگ بذور منظور، نیا به. بود( یپوشش اهیگ

 و باشندینم رقم یدارا)بذور  اصفهان بذر پاکان موسسه

 3×6 ابعاد به ییهاکرت در و هیته( هستند توده صورتبه

کشت  1397 نیفرورد 15 خیدر تار یدست صورتبه متر

-و خلر به والفی اهیگ یبرا یبذر مصرف زانیم .نددیگرد

 بذر نسبت. بود هكتار در لوگرمیک 50و 100 بیترت

 کشت در و درصد 100 یکشتتک ستمیس در یمصرف

درصد محاسبه شد.  50و خلر  والفی مخلوط دوگانه

-یسانت 20 یپوشش اهانیگ کاشت یهافیرد نیفواصل ب

. بود کاشت فیرد 10 شامل یشیآزما کرت هر و بود متر

-فیرد صورتکشت به ،یپوشش اهانیمخلوط گ کشت در

 دورهدر طول  یکود نوع چیه. شد انجام انیم در کی یها

 دورهدر طول  یاریآب .دیاستفاده نگرد یپوشش اهیرشد گ

براساس روال مرسوم منطقه، هفت  یپوشش اهانیرشد گ

 یهابه منظور کنترل علف نیانجام شد. همچن كباریروز 

 نیمانند وج ییایمیو ش یكیزیف کنترل چگونهیه از هرز،

 طیشرا. دیاستفاده نگرد ییایمیش یهاکشو علف یدست

 یشیرو رشد دوران طول در یبارندگ زانیم و ییدما

 . باشدیم  2 جدول  شرح به یپوشش اهانیگ

 خشک تودهستیز

و  یپوشش اهانیگ ،خشک تودهستیز سنجش منظوربه 

 اهانیرشد گ خاتمه از قبل همزمان طوربه هرز یهاعلف

از  یاهیاثر حاش تیبا رعا 1397 ریت 15 خیدر تار یپوشش
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 50× 50به ابعاد  ینکوادرابا استفاده از  یانیم یهافیرد

-علف یاگونه کیتفكانجام شد.  یبردارنمونه متریسانت

 مورد هرز یهاعلف مجموع صورتهب و نشد انجام هرز یها

 از هرز یهاعلف ی. پس از جداسازگرفت قرار یریگاندازه

 70 یدما با آون به هانمونه ،یپوشش اهانیگ یهانمونه

 ثابت وزن حصول از پس و شد منتقل گرادیسانت درجه

با دقت  ییبا ترازو هانمونه نیتوز به(، ساعت 48 گذشت)با 

 اقدامساخت ژاپن  A&D company limitedمدل  001/0

به منظور  ،یپوشش اهانیگ از یبردار. پس از نمونهدیگرد

در  یفصل زراع یبا توجه به کوتاه ،هیتجز ندیفرآ عیتسر

 زانیپاراکوات به م کشبا استفاده از علف لیاستان اردب

 شد داده خاتمه یپوشش اهانیگ رشد به هكتار در تریل سه

 یشیآزما یهاکرت خاک سطح در هاآن از حاصل یایبقا و

 یهایژگیاز و یبرخ ،روز 20 گذشت از پس و یگذاریجا

شد. در  یریگاندازه خاک یستیز و ییایمیش ،یكیزیف

 خاتمهو در زمان  یپوشش اهانیگ یشیطول مدت رشد رو

-خاک اتیعمل چگونهیاز ه ،یپوشش اهانیبه رشد گ دادن

 یهایژگیو یبرا خاک یبردارنمونه. دینگرد استفاده یورز

-یسانت 15 تا صفر عمق از شیآزما نیا در یبررس مورد

 (. Sintim et al., 2018) گرفت انجام خاک یمتر

 

 

 شیآزما مورد مزرعه خاک یهایژگیو یبرخ -1 جدول

Table1. Some characteristics of the experimental soil 
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1397 سال در شیزماآمحل  یاشناسهواطالعات  -2دول ج  

Table2: Climatic information of the experimental site in 2018 growing seasons 

 Mean Temperature (◦C) Precipitation (mm) 

21March-21April 9 9.3 

21April-21May 12.3 60.3 

22May-21June 16.8 28.2 

22June-22July 21.5 3.9 

23July-22August 20.3 0.9 

23August-22September 17.5 7.3 

 

 خاک یآل کربن

 از نمونه)سه  یشیآزما یهاکرت یتمام از یبردارنمونه 

 و شده انجام( کرت هر در یمتریسانت 15 تا صفر عمق

 به خاک یآل کربن درصد مقدار کردن، مخلوط از پس

-اندازه( Walkley & Black, 1934) بلکو   یوالك روش

 .شد یریگ

 خاک یکروبیم تیجمع

 نیشتریخاک با استفاده از روش ب یكروبیم تیجمع 

نمونه  کیمنظور  نیا ی. برادیتعداد محتمل محاسبه گرد

 با هاو اختالط آن یشیمرکب )سه نمونه از هرکرت آزما

 و مزرعه سطح از یبردارنمونه از پس. شد هیته( گریكدی

 5 یبا دما خچالیدر  ها)نمونه شگاهیآزما به آن انتقال

 سنجش زمان تا روز سه مدت به گرادیسانت درجه

 کیولوژیزیف سرم با نمونه خاک از گرم کی(، شد ینگهدار

از  ،سپس. شد هیته یدهده رقت یسر و دیگرد مخلوط

 طیمح یحاو شیشده به داخل لوله آزما هیهر رقت ته

 کیشد و به مدت  منتقل Nutrient Broth عیکشت ما

و  یآلودگ ،ی. پس از گرماگذاردیگرد یهفته گرماگذار

 نیشتریشد. ب ادداشتی ،کشت طیمح در یآلودگعدم 

 ونیسوسپانس از تریلیلیدر هر م یتعداد محتمل باکتر

محاسبه  یدیگرمک یآمار جدول از استفاده با یباکتر

 (.Ball, 2014شد )
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 خاک به آب نفوذ زانیم

حلقه  کیابتدا  ،خاک به آب نفوذ زانیم یبررس یبرا 

 نیزم در متریسانت 5/7 و ارتفاع 15به قطر  یومینیآلوم

 مرکز در یپوشش اهانیگ یای)بقا یپوشش اهیگ از یعار

 به آب نفوذ از مانع تا شد یپاکساز یشیآزما کرت هر

 فرو خاک در آن از یمین که یطوربه حلقه و( نگردد خاک

آب به  لیترمیلی 500. مدت زمان نفوذ شد داده قرار رود،

 نفوذ زمان عنوان بهداخل خاک با کورنومتر ثبت شد و 

 گرفته نظر در یپوشش اهانیگ یمارهایت یبرا خاک به آب

 (.Moebius-Clune et al., 2016) شد

 خاک یفشردگ

خاک با دستگاه  یمتریسانت 15در عمق صفر تا  یفشردگ 

 Hand penetrometer Eijkelkamپنترومتر مدل 

06.01SA  قرار گرفت  یساخت هلند مورد بررس

(Lowery & Morrison, 2002.) 

 خاک جرمیرطوبت 

نمونه  یکخاک،  جرمیبه منظور سنجش درصد رطوبت  

با استفاده از اوگر از عمق صفر  آزمایشیاز مرکز هر کرت 

 فشردگیخاک همزمان با سنجش  متریسانتی 15تا 

خاک با  جرمیخاک برداشت شد. محاسبه درصد رطوبت 

 (.Klute, 1986) گردید( انجام 1استفاده از رابطه )

(1                                )   𝜃𝑚 =
𝑊𝑠𝑤−𝑊𝑠𝑑

𝑊𝑠𝑑
× 100  

𝑊𝑠𝑤  یهوزن تر نمونه اول (خاک برداشت شدهg،)𝑊𝑠𝑑   

درصد رطوبت     𝜃𝑚و  (gخشک شده )وزن خاک آون 

 باشد.می جرمی

 خاک یظاهر مخصوص جرم

 یحاو اوگر لهیبوس یشیآزما کرت هر از الزم یهانمونه 

 دست صورتبه یمتریسانت 15 تا صفر عمق از لندریس

 لندرهایس طرف کی سپس. شد نیتوز و برداشت نخورده

 یدما در آون در و داده پوشش یومینیآلوم لیفو با را

 و داده قرار ساعت 24 مدت به گرادیسانت درجه 105

 یریگاندازه از پس. دیگرد لندرهایس نیتوز به اقدام مجددا 

 یجرم مخصوص ظاهر ،(2) رابطه قیطر از لندریس حجم

 .                                        دیمحاسبه گرد ماریهر ت یخاک برا

 Ρb =
Wsd

V
 (2                                                    )  

 لندریس حجم V(، g) خشک خاک جرم  Wsdدر آن  که  

خاک  یجرم مخصوص ظاهر bρ(، 3cm) نظر مورد

(3g/cm )باشدیم (2002Dane & Topp, .) 

 خاک تخلخل درصد

 گرفتن نظر در با ،خاک تخلخل درصد نییتع منظور به 

( 3) رابطه از خاک، یقیحق جرمبه عنوان  65/2عدد 

 (  Ardakani et al., 2007) دیگرد استفاده

درصد تخلخل =
2.65− یظاهر چگالی 

2.65
× 100  (3            )  

 هاداده لیتحل

 با پژوهش، نیا در آمده دستبه یهاداده لیتحل و هیتجز

 ریتأث نیانگیم سهیمقا ، SAS 9.4یآمار افزارنرم از استفاده

با  هاشكل میو ترس  LSD%5با استفاده از آزمون  مارهایت

 انجام شد. Excel 2019استفاده از نرم افزار 

 

 بحث و جینتا

 هرز هایو علف پوششی گیاهانتوده زیست

هرز و  هایعلف پوششی، گیاهانتوده خشک زیست 

هرز( در سطح  های+ علفیپوشش یاهانکل )گتوده زیست

 بیشترین(. 3دار بود )جدول معنیدرصد  یکاحتمال 

و  13/198) ترتیببه پوششی گیاهانتوده خشک زیست

کشت مخلوط  تیمارهایگرم در متر مربع( از  40/174

 06/124آن )  کمترینو  یوالف کشتیو تک یوالفخلر با 

دست آمد خلر به کشتیتک تیمارگرم در متر مربع( از 

 ،یپوشش یاهانگ یشیرشد رو دوره طی(. در 4)جدول 

کنترل  تیمارهرز از  هایتوده خشک علفیستز یشترینب

و  66/210 ترتیبخلر )به کشتیو تک پوششی گیاهبدون 

توده خشک زیست کمترینگرم در متر مربع( و  80/194

و  فیوالکشت مخلوط خلر با  یمارهایاز ت ،هرز هایعلف

گرم در متر مربع(  141و  124 ترتیب)به یوالف کشتیتک

 آزمایش اصلی(. اگرچه از اهداف 4دست آمد )جدول به

هرز نبود،  هایبر مهار گونه پوششی گیاهان تأثیر بررسی

-شبیهو کشت مخلوط آن با خلر، در  یوالف کشتیاما تک

 عملیاتبدون  شرایطدر  کشاورزیمزارع  شرایطبا  سازی

 یشترینب یدتوانست با تول ،هرز هایعلف یدست ینجو

هرز را  هایاز علف یکنترل مناسب ،تودهیستز یزانم

-ینشان داد که اختالف معن یجنتا ،همچنینداشته باشد. 

و کشت مخلوط خلر و  کشتیتک تیمارهای بیندر  داری

-+ علف یپوشش یاهانتوده کل )گزیست میزاندر  یوالف

 میزان ترتیب(. به4هرز( وجود نداشت )جدول  های

هرز(  های+ علفیپوشش یاهان)گ تولیدیتوده کل زیست

گرم در  322) یوالفکشت مخلوط خلر با  یمارهایدر ت
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-گرم در متر مربع( و تک 318خلر ) کشتیمتر مربع(، تک

(. 4گرم در متر مربع( بود )جدول  315) یوالف کشتی

 سازییكسانهرز در  هایفتوده خشک علزیست تأثیر

عدم اختالف  اصلی دالیلتواند از میتوده کل زیست

باشد. هدف از  پوششی گیاهان تیمارهای بیندار در معنی

هرز(  های+ علفیپوشش یاهانتوده کل )گزیستارائه 

شده در سطح  رهاسازیتوده خشک کل زیست میزان بیان

از  برخیبر  گیاهی بقایای تأثیر بررسیخاک به منظور 

خاک بود. اگرچه  یستیو ز یمیاییش یزیكی،ف هایویژگی

-هرز در خاک هایبانک بذر علف ایجاداز  جلوگیری برای

 هایصورتهرز به هایغالبا  با گونه کشاورزی، های

در مزارع کوچک مبارزه  دستی وجیناز جمله  مختلفی

به عنوان  یزهرز ن هایعلف یاما به طور کل ،شودمی

 ،محیطی شرایطبه  سازگاری باالی  یلبا پتانس هانییاگ

باشند و فقط می مناسبی گیاهیتوده یستز یدقادر به تول

 ایجادو  گیاهان ایناز پراکنش گسترده  ناشیمشكالت 

مانع از  ،کشاورزیبر محصوالت  ناپذیرجبران هایخسارت

-می پوششی گیاهانهرز به عنوان  هایاستفاده از گونه

 گردد.

 

 توده کلیستهرز و ز یهاعلف ی،پوشش یاهانتوده خشک گیستز یانسوار یهتجز یجنتا -3جدول 
Table 3. Variance analysis of cover crops, weeds and total biomass 

Mean squares 

Total biomass 
(Cover crops+ Weeds) 

Weeds 

biomass 
Cover crops 

biomass 
Degree of 

freedom 
Source of variation 

218.5ns 38.4ns 78.7ns 2 Block 
8799** 5193** 23412** 3 Cover crops 
188.2 127.6 144.5 6 Error 

4.70 6.73 9.68 - CV (%) 

 باشد.یدار میدرصد و عدم وجود تفاوت معن یکدر سطح احتمال  یداریمعن یبترتبه ns و **

** and ns denote significant and significant difference at p ≤ 0.01 respectively. 

 

 توده کلزیستهرز و  هایعلف پوششی، گیاهانتوده خشک زیست تغییرات -4جدول 
Table 4. Variation of cover crops, weeds and total biomass 

Total biomass 

(g.m-2) 
Weeds biomass 

(g.m-2) 

Cover crops 

biomass 

(g.m-2) 

Cover crops mixture 

210.6b 210.6a 0 Control 
315.4a 141.0b 174.4a Oat 
318.8a 194.8a 124.0b Chikling pea 

322.2a 124.0b 198.1a Oat+ Chikling pea 

 دار ندارند.یدرصد تفاوت معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشترک با آزمون  یکبا  هایمیانگین

Means followed by same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by LSD multiple range test. 

 

 خاک آلیدرصد کربن 

در  پوششی گیاهان تأثیرخاک تحت  آلیدرصد کربن  

(. 5دار بود )جدول معنیدرصد  یکسطح احتمال 

 گیاهان تأثیرخاک تحت  آلیدرصد کربن  بیشترین

 21/1) یوالفکشت مخلوط خلر با  تیماراز  پوششی

درصد  ینکمتر ،همچنین(. 1دست آمد )شكل درصد( به

 یپوشش یاهکنترل بدون گ یمارخاک مربوط به ت یکربن آل

 ینب داریی(. اختالف معن1درصد( بود )شكل  6/0)

 12/1) یوالفدرصد( و  13/1خلر ) کشتیتک تیمارهای

 گیاهی بقایای جایگذاریدرصد( مشاهده نشد. با توجه به 

با  مقایسهخلر در  بقایایرود میدر سطح خاک، احتمال 

نسبتا   ،پایین نیتروژننسبت کربن به  دلیلبه  یوالف

 یزانم ،یگرد یاما از سو .شده باشند یهتجز یعترسر

با  مقایسهدر  یوالف کشتیشده در تک تولیدتوده یستز

 آلیکربن  میزانرود یاحتمال م ،بنابراینبود.  بیشترخلر 

 یجهدر نت یوالف کشتیافزوده شده به خاک در تک
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 این، همچنین باشد. یجیتدر یهو تجز یشترب تودهزیست

 سریعتر تجزیهاز  ناشیتواند میخلر  کشتیدر تک امر

 یکه همبستگ است شده بیانباشد.  یاهیگ هایبافت

خاک  آلیکربن  میزانو  گیاهی بقایای بین دارییمعن

 یکربن آل میزانو  ( Singh & Kaur, 2012وجود دارد )

با  یسهماشک و جو در مقا یپوشش یاهانخاک با کاشت گ

درصد  37/24و  45 ترتیببه ،یپوشش یاهانعدم کاشت گ

 ,Ahmadvand & Hajinia) نشان داده است افزایش

 Hesami etو همكاران ) حسامی هایبررسی(. در 2015

al., 2018 )یایبقا یدارا یمارهایت است که شده بیان 

 ترتیبخاک )به یکربن آل یزانم یشترینگندم، ب یاهیگ

-سانتی 30تا  15و  15( را در اعماق صفر تا 48/0و  80/0

 ند.اهداشت متری

 
خاک یستیو ز ییایمیش یهایژگیو انسیوار هیتجز جینتا – 5جدول  

Table 5. Variance analysis of soil chemical and biological properties 

Mean squares 
Soil microbial 

population 
Soil organic 

matter  

Degree of 

freedom 
Source of variation 

14.27×108 ns 0.0004ns 2 Block 
12.66×107** 0.23** 3 Cover crops 
75.22×106 0.001 6 Error 

18.99 3.34 - CV (%) 
 باشد.یدار میدرصد و عدم وجود تفاوت معن یکدر سطح احتمال  یداریمعن یبترتبه ns و **

** and ns denote significant and significant difference at p ≤ 0.01 respectively. 
 

 
 پوششی گیاهانو کشت مخلوط  کشتیتک یرخاک تحت تأث یدرصد کربن آل ییراتتغ-1شکل 

Fig 1. Variation of percentage of soil organic carbon as affected by cover crops monoculture and 

intercropping 
 ندارند. دارییدرصد تفاوت معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشترک با آزمون  یکبا  هایمیانگین

Means followed by same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by LSD multiple range test. 

 

 میکروبی جمعیت

در  پوششی گیاهان تأثیرخاک تحت  میكروبی جمعیت 

(. 5دار بود )جدول معنیدرصد  یکسطح احتمال 

 گیاهان تأثیرخاک تحت  میكروبی جمعیت بیشترین

 یوالفکشت مخلوط خلر با  تیمارهایمربوط به  پوششی

تعداد  6/5×510و   5/6×510 ترتیبخلر )به کشتیو تک

 یكروبیم یتجمع کمترین(. 2در گرم خاک( بود )شكل 

کنترل  تیماردر  نیزدر گرم خاک(  تعداد 5/1× 510)خاک 

با  یسه(. در مقا2)شكل  ( مشاهده شدپوششی گیاه)بدون 

 یایبقا یگذاریجا ی،پوشش یاهکنترل بدون گ یمارت

 یتجمع یشتوانست منجر به افزا یپوشش یاهانگ

 یتجمع افزایش .مدت شودخاک در کوتاه یكروبیم
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منابع  فراهمی دلیلاحتماال  به  تیمارها، ایندر  میكروبی

-میخاک  ریزجانداران فعالیت برایالزم  مغذیمتنوع و 

در بهبود  مهمی بسیارنقش  میكروبی جمعیتباشد. 

 غیرمستقیمو به طور  غذاییسالمت خاک، چرخه عناصر 

(. Soti et al., 2016دارد ) یمحصوالت کشاورز یدتول در

-آلودگیمانند  محیطی هایتنش تأثیرخاک تحت  محیط

 یناز مهمتر یكیبه  تواندمی ورزیخاک هایملیاتعها و 

 تبدیلخاک  میكروبی هاییتفعال کنندهمحدودعوامل 

 بقایای(. افزودن  Khodashenas et al., 2010شود )

خاک  میكروبی جمعیت افزایشبه خاک منجر به  گیاهی

(. Alexander, 1977گردد )می گیاهی بقایایدر اطراف 

 یجادسطح خاک با ا در گیاهی بقایای تجزیهحضور و 

رشد و  یشمنجر به افزا یو رطوبت ییمناسب دما یطشرا

 ,Alear & Bradfordگردد )میخاک  ریزجانداران تكثیر

 Chaichi etو همكاران ) چیچایی ،دیگر سوی(. از 2005

al., 2008)  و  زیستی هایفعالیتگزارش کردند که

 آلیخاک وابسته به حضور ماده  ریزجانداران افزایش

 آلیدست آمده از درصد کربن به نتایجبا توجه به  است.

 باالترینبا داشتن  یوالفکشت مخلوط خلر با  تیمارخاک، 

 یمساعد یطشرا است توانسته ،خاک آلیدرصد کربن 

 تیمار. یدخاک فراهم نما یزجاندارانر یتفعال یشافزا یبرا

 آلیدرصد کربن  باالترین دارایاگرچه  نیزخلر  کشتیکت

کربن  پاییننسبت  دلیلرود به میاما احتمال  ،خاک نبود

نسبتا   یهو تجز یرلگومغ یاهانبا گ یسهدر مقا یتروژنبه ن

 یكروبیم یتجمع یشموجب افزا ،گیاهی هایبافت یعسر

خاک در زمان سنجش شده باشد.

 
 پوششی گیاهان تأثیرخاک تحت  میکروبی جمعیت تغییرات -2شکل

Fig 2. Variation of soil microbial population as affected by cover crops 
 ندارند. دارییدرصد تفاوت معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشترک با آزمون  یکبا  هایمیانگین

Means followed by same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by LSD multiple range test. 

 
 و درصد تخلخل خاک ظاهریجرم مخصوص 

 تأثیرو درصد تخلخل خاک تحت  ظاهریجرم مخصوص  

قرار  پوششی گیاهانو کشت مخلوط  کشتیتک تیمارهای

 ظاهریرسد جرم مخصوص می(. به نظر 6نگرفت )جدول 

است که  فیزیكی هایویژگیو درصد تخلخل خاک جزء 

در  ریشهمدت و با حضور طوالنیها غالبا  در آن تغییرات

شده است که جرم  بیانگردد. اگرچه میخاک مشاهده 

و نوع  گیاهی بقایای تأثیرخاک تحت  ظاهریمخصوص 

اما در  ،(Hesami et al., 2018) گیردمیبافت خاک قرار 

 یاهانحاصل از گ یایبقا یگذاریبا وجود جا ،یشآزما ینا

در خاک، در زمان  گیاهان این ریشهو حضور  پوششی

 کشتیتک تیمارهای بیندر  دارییاختالف معن ،سنجش

 یسهدر مقا ،حال این. با نگردیدو کشت مخلوط مشاهده 

کنترل  یماربا ت یپوشش یاهانگ یایبقا یدارا یمارهایت

خاک درکشت  یجرم مخصوص ظاهر ی،پوشش یاهبدون گ

-)به یوالفخلر و  کشتیکت یوالف،مخلوط خلر با 

 جزئیصورت به ،درصد( 63/1و  43/5، 40/14ترتیب

دار جرم مخصوص معنی غیرو  جزئی. کاهش یافتکاهش 

و  یوالف پوششی گیاهانخاک در کشت مخلوط  ظاهری

در  یاهانگ ینا ریشهپراکنش متنوع  یلبه دل تواندمیخلر 

خاک و  ظاهریجرم مخصوص  کلی،طور خاک باشد. به

خاک هستند  فیزیكیدرصد تخلخل از جمله مشخصات 
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باشند می یكدیگربا  معكوسیرابطه  دارایکه 

(Esfandiary Ekhlas et al., 2018 درصد تخلخل خاک .)

اختالف  دارایخاک  ظاهریهمانند جرم مخصوص  نیز

 پوششی گیاهانمختلف  تیمارهای بیندر  داریمعنی

 یایدر حضور و عدم حضور بقا یمارهات مقایسهاما در  ،نبود

 یوالفکشت مخلوط خلر با  ی،پوشش یاهانحاصل از گ

در تخلخل خاک داشت.  یجزئ یشدرصد افزا 37/6

 (Chaichi et al., 2008و همكاران ) چیچایی ینهمچن

منجر  مدت بلنددر خاک در  یماده آل یشداشتند افزا یانب

 یریذرات خاک، تخلخل و نفوذپذ یچسبندگ یشبه افزا

 گیاهانحاصل از کشت  نتایجگردد. با توجه به یخاک م

 کوتاهدر  یاهانگ ینحاصل از ا یایبقا یرتأث ،یبهار پوششی

و درصد تخلخل خاک  یبر جرم مخصوص ظاهر مدت

 مؤثر نبود.  

 نفوذ آب به خاک میزان

 ،یوالفخلر و  پوششی گیاهانو کشت مخلوط  کشتیتک 

-یاختالف معن یدر کاهش زمان نفوذ آب به خاک دارا

-معنی(. اگرچه اختالف 3نبودند )شكل  یكدیگربا  داری

و کشت مخلوط خلر و  کشتیتک تیمارهای بیندر  داری

 یدارا یمارهایت مقایسهوجود نداشت، اما در  یوالف

 ،یپوشش یاهکنترل بدون گ یماربا ت یپوشش یاهانگ یایبقا

 کشتیدرصد(، تک 99/46) یوالفبا  کشت مخلوط خلر

درصد(  36/33) یوالف کشتیدرصد( و تک 50/41خلر )

(. با توجه 3زمان نفوذ آب به خاک را کاهش داد )شكل 

کشت  تیماردرصد تخلخل خاک در  جزئی افزایشبه 

آمده دور از انتظار  دستبه نتایج یوالف،مخلوط خلر با 

 یمارها،ت ینب دارمعنیبا وجود عدم اختالف  یننبود. همچن

کشت مخلوط خلر  یمارخاک در ت یدرصد کربن آل یشافزا

کاهش  یاحتمال یلاز دال یگرد یكی تواندیم یزن یوالفبا 

کنترل  یماربا ت یسهزمان نفوذ آب به خاک در مقا یجزئ

از جمله  یمتعدد عواملکردند که  یانباشد. پژوهشگران ب

و تخلخل  یجرم مخصوص ظاهر یاهی،شخم و پوشش گ

 ،هاخاکدانه پایداری، سطح و خاک آلیکربن  میزانخاک، 

 ,.Almeida et al) یرگذارندنفوذ آب به خاک تأث یزاندر م

پوشش  یزانو م ینوع کاربر ، با توجه بههمچنین(. 2017

 یاهانحاصل از گ یایبقا ی،کشاورز یدر اراض یاهیگ

نفوذ قطرات باران و  یزاندر م یریچشمگ یرتأث یپوشش

منجر  یاهیگ یایپوشش و بقا ،اینعالوه بر دارد.  یاریآب

از سطح خاک  روانابو  یشو تعرق، فرسا یربه کاهش تبخ

 ,.Carlesso et al., 2011; Derpsch et alگردد )یم یزن

منجر به  نیزدر خاک  آلیماده  افزایش همچنین(. 2014

در خاک شده و باعث حفظ  بیولوژیكی هایفعالیت افزایش

گردد میشده در خاک  ذخیرهرطوبت  میزاندر  تغییرو 

(Derpsch et al., 2014 .)با  آزمایش اینحاصل از  نتایج

 هایفعالیت افزایشخاک و  آلیوجود بهبود کربن 

با  ،یپوشش یاهانگ یایبقا یگذاریجا یجهدر نت ،میكروبی

 ینا یلدال یننداشت. از مهمتر یهمخوان یشینمطالعات پ

 یدتول یزانتراکم کاشت و م ی،فصل زراع یامر، کوتاه

 باشد.می پوششی گیاهانتوده خشک یستز

 
 خاک یکیزیف یهایژگیواز  یبرخ انسیوار هیتجز جینتا -6جدول 

Table 6. Variance analysis of soil physical properties 

Mean squares 

Soil moisture 

percentage   
Soil 

compaction 

Rate of water 

penetration 
Porosity 

soil  
Bulk 

density 

Degree 

of 

freedom 

Source of 

variation 

ns8.54 ns0.12 ns0.76 ns112.86 ns0.079 2 Block 
**97.09 *0.81 **6.60 ns26.65 ns0.018 3 Cover crops 

4.29 0.08 0.51 45.28 0.031 6 Error 
11.07 23.13 14.63 11.97 15.36 - CV (%) 

 باشد.یدار میدرصد و عدم وجود تفاوت معن یکدر سطح احتمال  یداریمعن یبترتبه ns و **

** and ns denote significant and significant difference at p ≤ 0.01 respectively. 
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 نفوذ آب به خاک  یزانبر م یپوشش یاهانگ یرتأث -3شکل

Fig 3. Effected of cover crops on rate of water penetration to soil 
 دار ندارند.یدرصد تفاوت معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشترک با آزمون  یکبا  هایمیانگین

Means followed by same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by LSD multiple range test. 

 

 خاک جرمیخاک و رطوبت  فشردگی

درکاهش  یوالفخلر و  کشتیکشت مخلوط، تک 

تفاوت  سانتیمتری 15خاک در عمق صفر تا  یفشردگ

خاک  یفشردگ یشترین(. ب4)شكل  داشتندن داریمعنی

 یپوشش یاهکنترل بدون گ یمارپاسگال( مربوط به ت 06/2)

 یوالفکشت مخلوط خلر و  یمارهای(. ت4بود )شكل 

-درصد( و تک 72/50) یوالف کشتیدرصد(، تک 53/51)

 ،کنترل تیماربا  مقایسهدرصد( در  11/49خلر ) کشتی

(. اگرچه اختالف 4خاک را کاهش دادند )شكل  فشردگی

وجود  پوششی گیاهان تیمارهای نبیدر  داریمعنی

 یاربس یشخاک و افزا یکربن آل یزانم یشاما افزا ،نداشت

 یوالفدرصد تخلخل خاک در کشت مخلوط خلر با  یجزئ

 فشردگیتواند در کاهش یم ،یمارهات یربا سا یسهدر مقا

 یفشردگ تواندیبه خاک م یافزودن کربن آل  مؤثر باشد.

و  لینارس(. Gupta et al., 1987خاک را کاهش دهد )

 میزان( گزارش کردند که Linars et al., 2014همكاران )

 گیاهانخاک با کاشت  ظاهریو جرم مخصوص  فشردگی

از حضور  ناشیتوان میاثر را  این. یافتکاهش  پوششی

 محتوی افزایش همچنینو  پوششی گیاهان هایریشه

 شهریساختمان خاک بعد از رشد  پایداریخاک،  آلیکربن 

 جرمیرطوبت  (.Virto et al., 2012غالت نسبت داد )

 گیاهان تأثیرخاک تحت  فشردگیخاک در زمان سنجش 

 میزان باالترین دارایخلر  کشتیتک تیماردر  پوششی

خاک در  میكروبی جمعیت بیشترینخود بود. حضور 

 گیاهیتوده یستافزودن ز نتیجهخلر در  کشتیتک تیمار

خاک در  جرمیبهبود رطوبت  دالیلتواند از جمله می

خاک باشد.  متریسانتی 15عمق صفر تا 

 

 

  یپوشش یاهانگ یربقایایخاک و درصد رطوبت خاک تحت تأث یفشردگ -4 شکل
Fig 4. Soil compaction and soil moisture percentage under the influence of cover crop residues 

 ندارند. دارییدرصد تفاوت معن 5در سطح احتمال  LSD حرف مشترک با آزمون  یکبا  هایمیانگین
Means followed by same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by LSD multiple range test 
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 همبستگی

 داریمعنی همبستگی پیرسون، همبستگی آنالیزبراساس  

با درصد  پوششی گیاهانتوده زیست  میان آماریاز نظر 

**خاک ) آلیکربن 
0.964r= ،)خاک میكروبی جمعیت 

(**0.835r= نفوذ آب به خاک ،) (**0.910-r= ،)فشردگی 

خاک در زمان  یجرم ( و درصد رطوبت=r-0.800**خاک )

 تأثیر(. 7( بود )جدول =r-0.647*خاک ) یسنجش فشردگ

 جایگذاری طریقاز  پوششی، گیاهانتوده زیستمثبت 

در سطح خاک موجب بهبود درصد کربن  گیاهی بقایای

 گیاهی بقایای.  گردیدخاک  میكروبی جمعیتخاک و  آلی

 دارایو درصد رطوبت موجود در خاک  فشردگیبا 

 بیانگرموضوع  اینبودند.  داریمعنیو  منفی همبستگی

در سطح خاک،  گیاهی بقایای جایگذاریاست که آن 

 فشردگیگردد. بهبود میخاک  فشردگیموجب کاهش 

همانند نفوذ آب به خاک  هایویژگیتواند بر میخاک 

جدول  همبستگی آنالیز نتایجباشد. همانطور که  تأثیرگذار

درصد  میان داریمعنی همبستگی ،دهدمی( نشان 7)

(، زمان =0.832r**) میكروبی جمعیتخاک با  آلیکربن 

( =r-0.867**) فشردگی(، =r-0.868**نفوذ آب به خاک )

( وجود دارد =0.606r*خاک ) جرمیو درصد رطوبت 

 میزانخاک با  میكروبی جمعیت این(.  عالوه بر 7)جدول 

 =r-0.806** ترتیبخاک )به فشردگینفوذ آب به خاک و 

 داریمعنی همبستگی یادار آماری( از نظر *r=0.596و 

و درصد  فشردگینفوذ آب به خاک با  همچنینباشد. می

( =0.608r*و  =0.660r* ترتیبخاک )به یجرم رطوبت

 جایگذاری(. 7دارد )جدول  داریمعنیمثبت و  همبستگی

خاک  آلیبر درصد کربن  تأثیر طریقاز  گیاهی بقایای

مانند نفوذ آب به خاک و  فیزیكیتوانسته بر صفات 

 بقایای تدریجی تجزیهو  جایگذاریثر باشد. ؤم فشردگی

 فعالیتتنوع و  افزایشدر خاک منجر به  گیاهی

خاک  محیطی شرایطخاک و به تبع آن بهبود  ریزجانداران

 یک یشده در خاک در ط یجادا ییرات. گرچه تغگرددمی

موجب اما  ،نبودقابل توجه پژوهش  یندر ا یفصل زراع

از عوامل کاهنده  یكی که شد آب به خاک نفوذ افزایش

برخورد قطرات  و آبیاری نتیجهخاک در  سطحی فرسایش

 .است باران

 
 
 

 گیری کلینتیجه

مدت گیاهان پوششی یوالف و نتایج حاصل از کشت کوتاه

توده خشک خلر نشان داد که اگرچه بیشترین زیست

کشتی یوالف و کشت گیاهان پوششی از تیمارهای تک

دست آمد، اما تأثیر کشت مخلوط مخلوط آن با خلر به

کشتی گیاهان پوششی یوالف و خلر در مقایسه با تک

یوالف و تیمار کنترل یا بدون گیاه پوششی بر برخی از 

های خاک از جمله درصد کربن آلی و جمعیت ویژگی

میكروبی خاک بیشتر بود. از دالیل احتمالی این امر عالوه 

های تواند سودمندییتوده باالی گیاهی، مبر تولید زیست

کشت مخلوط در استفاده از منابع محیطی باشد. فشردگی 

گیری فشردگی خاک و رطوبت جرمی خاک در زمان اندازه

های فیزیكی بودند که تحت تأثیر ویژگی خاک، از جمله

گیاهان پوششی قرار گرفتند. بقایای گیاهان پوششی در 

مقایسه  سطح خاک و حضور ریشه این گیاهان در خاک در

با تیمار کنترل یا بدون گیاه پوششی منجر به بهبود این 

مدت شد. به طور کلی از نتایج چنین ها در کوتاه ویژگی

های خاک گردد، لزوم ایجاد تغییر در ویژگیاستنباط می

-توده گیاهی باقیمدت وابسته به میزان زیست در کوتاه

از این مانده در سطح خاک، فراهمی عناصر غذایی حاصل 

بقایا برای فعالیت ریزجانداران خاک و افزایش درصد کربن 

آلی خاک است. همچنین انتخاب گیاهان پوششی مناسب 

با توجه به شرایط محیطی منطقه و تراکم مناسب کشت 

تواند با افزایش تولید ماده خشک همراه باشد و در می

مقایسه با عدم حضور بقایای گیاهان پوششی در بهبود 

 های خاک مؤثر باشد.ویژگی
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خاک یستیو ز ییایمیش ،یکیزیف یهایژگیواز  یو برخ یپوشش اهانیگ تودهستیز رسونیپ یهمبستگ جینتا -7جدول   
Table7. Correlations Pearson between cover crops biomass some soil physical, chemical and biological characteristics 

 
Cover crops 

biomass 

Percentage of 

soil organic 

carbon 

Soil 

microbial 

population 

Bulk 

density 

Porosity 

soil 

Rate of 

water 

penetration 

Soil 

compaction 

soil 

moisture 

percentage 

Cover crops biomass 1        

Percentage of soil organic 

carbon 
0.964** 1       

Soil microbial population 0.835** 0.832** 1      

Bulk density -0.24 ns -0.204ns -0.255ns 1     

Porosity soil 0.247ns 0.204ns 0.255ns -1.000** 1    

Rate of water penetration -0.910** -0.868** -0.806** 0.5ns -0.5ns 1   

Soil compaction -0.800** -0.867** -0.596* -0.11ns 0.11ns 0.660* 1  

soil moisture percentage 0.647* 0.606* 0.504ns -0.189ns 0.189ns -0.608* -0.507ns 1 

 باشد.یدار میمعن تفاوت وجود عدم و درصد کیدر سطح احتمال  یداریمعن بیترتبه ns و **

** and ns denote significant and significant difference at p ≤ 0.01 respectively. 

 

 



1400 ،  بهار1، شماره 9لد ج                                                                           خاک                       یکاربرد یقاتتحق  

84 

References 
Ahmadnia f., Ebadi A., Hashemi M., and Ghavidel A. 2019. Investigating the short time effect of 

cover crops on biophysical properties of soil. Journal of Water and Soil Conservation, 26(6): 277-

290. (In Persian) 

Ahmadvand G., and hajinia S. 2015. The effect of cover crop and different tillage systems on soil 

physical properties and yield of potato. Journal of Crop Production, 8(4): 163-182. (In Persian) 

Alear L., and Bradford J. 2005. Oxygen effects on carbon, polyphenols, and nitrogen mineralization 

potential in soil. Soil Science Society of America Journal, 51(1):13-33. 

Alexander M. 1977. Introduction to Soil Microbiology (2nd Ed). John Wiley and Sons Inc, New York, 

467p. 

Almeida W.S., Panachuki E., Oliveira P.T.S., Menezes R.S., Sobrinho T.A., and Carvalho D.F. 2017. 

Effect of soil tillage and vegetal cover on soil water infiltration. Soil and Tillage Research, 175: 

130-138. 

Ardakani M.R., Razavi M., and Zafarian F. 2007. Experimental Methods in plant Ecology 

(Translate). University of Tehran Press (UTP),180p. 

Asghari Sh., and Najafian M. 2015. Interactive effects of organic matters and earthworm on some 

physical and chemical properties of Two soils under different compaction conditions. Applied Soil 

Research, 3(1): 89-102. (In Persian) 

Badakhshan C., Amiry Nejad M., Tohidi Nejad A.A. and Parsa Motlagh B. 2018.  Evaluation of the 

replacement of intercropping of Phaseolus acutifolus and two millet cultivars (Panicum 

miliaceum) on some characteristics of quantitative and qualitative forage yield. Crop production 

publication,11(2):151-167. (In Persian) 

Ball A.S. 2014. Cell Bacterial Culturing. (Ghavidel, A. and Najirad, S). Published at Ardebil 

Jihad,118p. 

Carlesso R., Spohr R.B., Eltz F.L.F., Flores C.H. 2011. Runoff estimation in southern Brazil based 

on Smith’s modified model and the Curve Number method. Agricultural Water Management, 98: 

1020–1026. 

Chaichi M.R., Farhoodi R., Majnoun Hosseini N., Savachebi GH. 2008. Effect of wheat residue 

management on soil properties and on sunflower yield in double cropping system. Iranin Journal 

of Field Crop Science, 39(1): 11-20. (In Persian) 

Dane J.H., and Topp G.C. 2002. Methods of Soil Analysis, Part 4, Physical Method. Soil Science 

Society of America Journal., Inc. Madison, Wisconsin, USA. 

Derpsch R., Franzluebbers A.J., Duiker S.W., Reicosky D.C., Koeller K., Friedrich T., Sturny W.G., 

Sá J.C.M., and Weiss K., 2014. Why do we need to standardize no-tillage research? Soil Tillage 

Research, 137:16–22. 

Dinakaran J., and Rao K.S. 2018. Soil organic matter pools: a conundrum. The Botanica, 68: 86-898.  

Doran J.W., Sarrantonio M., and Liebig M. 1996. Soil health and sustainability. In Advances in 

Agronomy, ed. D.L. Sparks, 1-54. San Diego: Academic Press. 

Esfandiary Ekhlas E., Nael M., and Hamzei J. 2018. The effect of integrated management of 

conservation tillage and Lathyrus sativus cover cropping on cucurbita pepo yield and selected soil 

quality indicators. Iranian Journal of Field Crops Research, 16(2): 421-434. (In Persian) 

Finney D.M., Buyer J.S., and Kaye J.P. 2017. Living cover crops have immediate impacts on soil 

microbial community structure and function. Journal of Soil and Water Conservation, 2(4): 361-

373. doi:10.2489/jswc.72.4.361. 

Ghanbari A., Ghadiri H., Ghafari-Moghadam M., and Safari M. 2010. Study of maize (Zea mays L.) 

and pumpkin (Cucurbita sp.) intercropping and its effect on weed control. Iranian Journal of 

Crop Sciences, 41(1):43-55. (In Persian) 

Gupta PK. 2004. Soil, Plant, Water and fertilizer analysis. Agro bios, India. 438p. 

Gupta S.C., Schneider E.C., Larson W.E., and Hadas A.1987. Influence of corn residue on 

compression and compaction behavior of soils. Soil Science of Society America Journal, 51: 207-

212. 

Haghdoost Ghahremanloo N., Rezaverdinejad V., and Montaseri M. 2020. Experimental study of 

sunflower organic mulch effect on soil hydraulic and mechanical properties under different 

compaction energy. Applied Soil Research, 8(3): 27-39. 

https://ijfcs.ut.ac.ir/article_19613_en.html
https://ijfcs.ut.ac.ir/article_19613_en.html


 ...مدت گیاهان پوششیارزیابی تأثیر کوتاه

85 

Haghian I., and Salari A. 2018. Investigation of environmental factors controlling soil organic carbon 

in rangelands of arid regions (Case study: Yansi region of Gonabad). Journal of Water and Soil 

Conservation, 2(3): 281-289. (In Persian) 

Hesami E., Jahan M., Nassiri-Mahallati M., and Farhoudi R. 2018. Effects of plant residues in two 

types of soil texture on soil characteristics and corn (Zea mays L.) NS640 yield in a reduced -

Tillage cropping system. Iranian Journal of Field Crops Research, 16:(1). 67-81. (In Persian) 

Juan L., Bing-qing Z., Xiu- ying L., Rui-bo J., and Hwat Big S. 2008. Effect of long- term combined 

application of organic and mineral fertilizers on microbial biomass, soil enzyme activities and soil 

fertility. Agricultural sciences in china, 7(3): 336- 343. 

Karimi M., Rostami A., and Heydari M. 2019. Carbon sequestration and its relation with some 

physical and chemical characteristics in soil of natural oak forest and afforestation’s in Ilam 

County. Journal of Science and Technology, 21(10): 184-197. (In Persian) 

Khodabandeh N. 2014. Cereals. Published by  Institute of printing and publishing, University of 

Tehran, 538p. (In Persian) 

Khodashenas A., Koocheki A., Rezvani Moghadam P., Lakzian A., and Nassiri Mahallati M. 

2010.  Evaluation of agricultural practices effect on soil bacterial diversity and abundance. JWSS- 

Journal of Water and Soil Scienc, 14(52): 99-114. (In Persian) 

Klute A.1986. Water retention: Laboratory Methods. Methods of Soil Analysis: Part1- Physical and 

Mineralogical Methods (methods of soil anl.), Madison, Wis: American Society of Agronomy: 

Soil Science Society of America, pp. 635–662. 

Lamei Hervani J. 2013. Assessment of dry forage and crude protein yields. competition and 

advantage indices in mixed cropping of annual forage legume crops with barley in rainfed 

conditions of Zanjan province in Iran. Seed and Plant Production Journal, 29: 169-183. (In 

Persian) 

Lamei Hervani J., and Alizadeh Dizaj Kh. 2014. Grass pea (Latyrus sativus) and common vetch 

(Vicia sativa) as suitable green manure after wheat in the cold regions of Iran. Applied Field Crops 

Research, 27(104):106-112. 

Lehman R.M., Cambardella C.A., Stott D.E., AcostaMartinez V., Manter D.K., Buyer J.S., Maul 

J.E., Smith J.L., Collins H.P., Halvorson J.J., Kremer R.J., Lundgren J.G., Ducey T.F., Jin V.L., 

and Karlen D.L. 2015. Understanding and enhancing soil biological health: The solution for 

reversing soil degradation. Sustainability Journal, 7(1): 988-1027. 

Lemessa F., and Wakjira M. 2015. Cover crops as a means of ecological weed management in 

agroecosystems. Journal of Crop Science and Biotechnology,18(2):123-135.  

Linars R., de-la Fuente M., Junquera P., Lissarrague J.R., and Baeza P. 2014. Effects of soil 

management in vineyard on soil physical and chemical characteristics. BIO web of conferences, 

37th world congress of vine and wine and 12th general assembly of the OIV. 3: 01008. November 

2014. 

Lowery B., and Morrison J.E. 2002. 2.8 Soil Penetrometers and Penetrability. Methods of Soil 

Analysis: Part 4 Physical Methods (Methods of Soil Analysis 4), pp. 363–388. 

Moebius-Clune B.N., Moebius-Clune D.J., Gugino B.K., Idowu O.J., Schindelbeck R.R., Ristow 

A.J., Van-Es H., MThies J.E., Shayler H.A., McBride M.B., Kurtz K.S.M., Wolfe D.W., and 

Abawi G.S. 2016. Comprehensive assessment of soil health – The cornell framework, Edition 3.2, 

cornell university, Geneva, NY.   

Murungo F., Chiduza C., Muchaonyerwa P. 2011. Mulch effects on soil moisture productivity in 

warm-temperate climate of South Africa. Soil Tillage and Research, 112, 58–65. doi:10.1016/j. 

still.2010.11.005 

Noel D., and Bloodworth H. 2000. Global climate change and the effect of conservation practices in 

US agriculture. Global of Environmental Change,10(6): 197-209. 

Olsen SR., and Sommers LE. 1982. Phosphorus. In: Page AL. (Ed), Methods of Soil Analysis, 

Agronomy. No. 9, Part 2: Chemical and Microbiological Properties (2nd Ed). American Society 

Agronomy, Madison, pp. 403- 430. 

Page AL., Miller RH., and Keeney DR. 1982. Method of Soil Analysis (part 2: Chemical and 

Microbiological Properties). American society of Agronomy, Madison, 1121p. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D9%2587-%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586/&usg=ALkJrhgKTld7IEJclaXx78IY5DLynf0UCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D9%2587-%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586/&usg=ALkJrhgKTld7IEJclaXx78IY5DLynf0UCQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B3%25D9%2587-%25DA%2586%25D8%25A7%25D9%25BE-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586/&usg=ALkJrhgKTld7IEJclaXx78IY5DLynf0UCQ
https://jstnar.iut.ac.ir/article-1-1227-en.html


1400 ،  بهار1، شماره 9لد ج                                                                           خاک                       یکاربرد یقاتتحق  

86 

Parmodh S., Atinderpal S., Charanjit S.K., Amandeep S.B., Kulbhushan K.G., Mahendra D., Robert 

L.S. 2018. The role of cover crops towards sustainable soil health and agriculture-A Review 

paper. American Journal of Plant Sciences, 9: 1935-1951. 

Pfeiffer A., Silva E., Colquhoun J. 2016. Living mulch cover crops for weed control in small-scale 

applications. Renewable Agriculture and Food Systems, 31: 309–317.  

Shamsaddin Saiedi M., Ghanbari A., Ramroudi M., and Khezri A., 2017. Effects of green manure 

management and fertilization treatments on the chemical and physical properties and fertility of 

soil journal. Journal of Water and Soil Science, 21(1): 37-49. (In Persian) 

Sing B., and Ryan J. 2015. Managing fertilizers to enhance soil health. International Fertilizer 

Industry Association. IFA, Paris, France. publications@fertilizer.org. downloaded from IFA’s 

website www.fertilizer.org/Library 

Singh A., and Kaur J. 2012. Impact of conservation tillage on soil properties in rice wheat cropping 

system. Agricultural Science Research Journal, 2(1): 30-41. 

Sintim H.Y., Bandopadhyay S., English M.E., Bary A.I., DeBruyn J.M., Schaeffer C.A., Reganold 

J.P., and Flury M. 2018. Impacts of biodegradable plastic mulches on soil health. Agriculture, 

Ecosystems and Enviroment, 273: 36-49.  

Soti P.G., Rugg S., and Racelis A. 2016. Potential of cover crops in promoting mycorrhizal diversity 

and soil quality in organic farms. Journal of Agricultural Science, 8(8):42-47. 

Sturm D.J., Peteinatos G., and Gerhards R. 2018. Contribution of allopathic effects to the overall 

weed suppression by different cover crops. Weed Research, 58(5): 331-337. 

Teasdale J.R., and Mohler C.L. 1993. Light transmittance, soil temperature, and soil moisture under 

residue of hairy vetch and rye. Agronomy Journal, 85(3):673-680. 

Virto I., Imaz M.J., Fernández-Ugalde O., Urrutia I., Enrique A., Bescansa P. 2012. Soil quality 

evaluation following the implementation of permanent cover crops in semi-arid vineyards. 

Organic matter, physical and biological soil properties. Spanish Journal Agriculture Research, 

10(4): 1121-1132.  

Walkley A., and Black I.A. 1934. Estimation of soil organic carbon by the chromic acid titration 

method. Soil Science, 37: 29-38. 

Wang W.J., Dalal R.C., Moody P.W., and Smith C.J. 2003. Relationships of soil respiration to 

microbial biomass, substrate availability and clay content. Soil Biology and Biochemistry, 35: 273 

-284. 

Yuste C.J., Baldocchi D.D., Gershenson A., Goldestein A., Mission L., and Wong S. 2007. Microbial 

soil respiration and its dependency on carbon inputs, soil temperature and moisture. Global 

Change Biology, 13: 1–18. 

 

mailto:publications@fertilizer.org
http://www.fertilizer.org/Library


 ...مدت گیاهان پوششیارزیابی تأثیر کوتاه

87 

 

Evaluation of Short-Term Effect of Oat (Avena sativa L.) and Chickling 
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Abstract 
Continuous use of monoculture systems and excessive tillage has degraded agricultural soils in many 

regions of Iran. The short-term impact of cover crops on selected soil properties was investigated in 

a field study in 2018. The experiment was laid out as complete randomized block with three 

replications. The four experimental treatments included, monoculture of oat and monoculture 

chickling pea, their mixture, and no cover crop as control. Highest and lowest aerial biomass were 

198.1 gm-2 and 124.1 g m-2 and obtained from mixed cover crop and sole chickling pea, respectively. 

The higher biomass resulted in significant weed suppression, compared with control. Weed dry 

weight reduced by 33.04% and 41.12% in oat monoculture and mixed cover crops, respectively. The 

highest soil organic carbon (1.21%) and highest microbial population (6.5 × 105 per gram of soil) 

were obtained from mixed cover crop experimental plots. Cover crop mixture, and monoculture of 

oat and monoculture chickling pea reduced soil compaction by 51.5%, 50.7%, and 49.1%, 

respectively. However, soil bulk density, soil porosity, and rate of water infiltration were not affected 

by cover crop treatments. Results obtained in this study indicated that short-term changes in some 

soil properties are related to both, biomass and cover crop species. Overall, a mixed of cover crops 

was more influential on changing soil properties.  

 

Keywords: Biomass, Carbon sequestration, Microbial population, Soil compaction, Soil health  
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