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  چکيده

 اثـرات  ارزيابي منظوربه دارند. خاک کيفيت افزايش يا حفظ در مهمي نقش آلي کودهاي و يحفاظت ورزيخاک هايسيستم پوششي، گياهان

 سـال  تکرار در سه در تصادفي، کامل هايبلوک طرح قالب درشده  خرد هايکرت صورتبه آزمايشي خاک کيفيت بر هاتکنيک اين ترکيبي

گرديد. نحوه برگرداندن گياهـان پوششـي بـه     اجرا کرمان باهنر شهيد هدانشگا کشاورزي دانشکدة تحقيقاتي مزرعه در ،۱۳۹۱-۱۳۹۲ زراعي

 پوششي گياهان کودي مديريت و اصلي عامل عنوانبه کش گليفوسيت+ برش)ورزي (علفخاکبي و) ديسک( ورزيخاککم  خاک شامل:

 و اوره کـود  کيلـوگرم  ۷۵ دامـي،  کـود  تارهک در تن ۲۵ مصرف با نيتروژن، کود مصرف بدون نخود) و کلزا گياهان پوششي (گندم،: شامل

نتايج نشان داد بيشترين عملکرد عناصر نيتروژن و فسفر و بيوماس گياهان پوششي به تيمار گنـدم بـا    .بودند فرعي عامل عنوانبه آيش تيمار

نيتـروژن و فسـفر در    مصرف کود اوره تعلق داشت. خصوصيات خاک شامل چگالي ظاهري، اسيديته، ماده آلي خاک، غلظت عناصر غذايي

) و مقدار ماده آلي و غلظت عناصر غذايي خـاک تحـت   pHمديريت کودي و نحوه برگرداندن گياهان پوششي (به استثناي  تأثيرخاک تحت 

 درصد افزايش در ۸۸/۲۰، چگالي ظاهريدر  درصد کاهش ۵۳/۲۷برهمکنش آنها قرار گرفتند. در تيمار گياه پوششي گندم با کود اوره  تأثير

داري با تيمار گياه پوششي گنـدم بـا   برابر نسبت به تيمار آيش بهترين تيمار بود که اختالف معني ۵/۱ و نيتروژن برابر ۴/۲تخلخل، ماده آلي 

برابر غلظت فسفر در  ۵/۳دامي بود که با کود گندم  گياه پوششيبيشترين مقدار فسفر متعلق به نداشت و  ورزيخاککم کود دامي در تيمار 

 گنـدم  پوششي گياه تيمار زيست محيط حفظ و شيميايي کودهاي مصرف کاهش کشاورزي، پايدار توسعه جهت در بنابراين آيش بود. يمارت

  .بود خواهد مناسب شهر کرمان در ورزيخاککم  نحوه برگرداندن دامي کود مصرف با
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۳۸  

  مقدمه

ــان ــزايش رشــد جمعيــت در کشــورهاي در حــال   همزم ــا اف ب

هاي حاصلخيز و افزايش نياز بـراي غـذا،   پيشرفت، کاهش زمين

 ينتوليد پايدار کشاورزي از طريق مديريت بهبود خاک براي تأم

بـراي  ). ۱امنيت غذايي و کـاهش فقـر بسـيار ضـروري اسـت (     

خـاک و محـيط زيسـت بسـياري از کشـورها از قبيـل        حفاظت

هــاي آلمــان، اســپانيا و آمريکــا از گياهــان پوششــي در سيســتم

گياهان پوششي غيرلگوم ). ۲۷و  ۱۴( کنندکشاورزي استفاده مي

) ۳۰خـاک ( از قبيل گندم، چاودار و يوالف در افزايش ماده آلي 

 دارنـد. نقـش  ) ۳۵( همچنين افزايش موجـودات زنـده خـاک    و

عنوان گياهان گيرنده نيتروژن معموًال گياهان پوششي غيرلگوم به

در خـاک بـراي جلـوگيري از     باقيمانـده جذب نيتـروژن   جهت

عـالوه بـر کـاهش    ). ۱۸و  ۸( شـوند آبشويي نيترات استفاده مي

تلفات نيترات کاشت گياهان پوششـي مزايـاي متعـددي شـامل     

وقـف رشـد   هـاي کشـاورزي، ت  بهبود وضعيت سالمتي بوم نظام

برداري آفات و عوامل بيماريزا، تعديل درجه حرارت خاک، بهره

هاي هرز از اضافات کودها و کاهش رواناب کودها، کنترل علف

ــود ســاختمان خــاک   ــود و کــاهش فرســايش خــاک، بهب و بهب

 دليـل بهگياهان پوششي لگومينوز ). ۳۶( حاصلخيزي خاک دارند

مـورد توجـه هسـتند. از     نيتروژن بسياربيولوژيکي توانايي تثبت 

هـا در خـاک   نظر بيولوژيکي نيتروژن تثبيت شده از طريق ريشه

تجزيه بقايا بعـد   فرايندبعدًا در طول ) و ۱۷( شودانتقال داده مي

 .)۵( شـود آزاد مـي تـدريجي   طـور بـه از مخلوط شدن در خاک 

حاصـلخيزي   توانايي افـزايش گياهان پوششي لگومينوز  بنابراين

) ۲۲( بعديو نيتروژن را براي گياهان ) ۳۴و  ۳۱( خاک را دارند

 حـرارت،  درجه ي،بارندگ از قبيل يطيمح . عواملکنندم ميهفرا

 يتـروژن ن مقدار بر توانديم خاک يزيحاصلخ و رشد دوره طول

 يـاه گ يبـرا  آن يدسترسـ  يـت قابل و يپوشش ياهگ در يافتهتجمع

 يطـي، مح يفاکتورهـا  بـر  عـالوه . )۳۷و  ۱۱( گذاردتأثير  يبعد

ــهمــد يماتتصــم ــاتعمل يريتي از جمل ــان و ورزيخــاک ي  زم

 و يتروژنن يدسترس يتقابل ي به خاک، برپوشش ياهگ برگرداندن

 عملکـرد  توليـد حـداکثر   يبـرا  يـاز ن مـورد  يتـروژن ن کود مقدار

  .)۱۳( گذارديتأثير م يبعد ياهگ ياقتصاد

يات صخصو شدتبه ي گياهيمالچ بقاياتوليد و ورزي خاک  

ک، کيفيت محيط زيست و توليد گياهان زراعي را تحت تأثير خا

ورزي شديد و بدون حفظ بقاياي . خاک)۲۸و  ۲۴(دهد قرار مي

گياهي کيفيت فيزيکي خاک، غلظت کربن آلي خاک و عملکـرد  

کيـد زيـادي بـر    أ. بنابراين ت)۴( دهدگياهان زراعي را کاهش مي

مالچ گياهي بـراي  ورزي حفاظتي با استفاده از هاي خاکسيستم

کاهش خطر فرسايش، بهبود کيفيت خاک از طريق افزايش مـاده  

خيـره آب،  ذآلي و حاصلخيزي خاک، سرعت نفـوذ و ظرفيـت   

تنوع زيستي، ثبات اکوسيستم و کارايي استفاده از انرژي وجـود  

ورزي حفـاظتي تخلخـل   هاي خـاک . همچنين سيستم)۲۰(دارد 

بخشند که محـيط  ود ميخاک و ظرفيت آب قابل دسترس را بهب

چن  .)۲۵( دهندها را افزايش ميخاک و کارايي استفاده از نهاده

 ورزيخــاکمــديريت تحــت گــزارش کردنــد کــه و همکــاران 

غلظت درصد  ۹/۷کربن آلي و  درصد ۳/۷حاوي خاک حفاظتي 

 ۲۰صـفر تـا   نسبت به شخم با گاوآهن در عمـق   بيشترنيتروژن 

  .)۷بود ( يمترسانتي

ـ  کـود  ي،کشـاورز  هـاي يستمس يتمام در يگرد يسو از  يآل

 و مثبـت  نقـش  يميايي،شـ  يکودهـا  يعـي طب يگزينعنوان جـا به

 کل يداريپا درنهايت و خاک يدارپا يريتمد در يانکار يرقابلغ

 يـت، پ ماننـد  يآل يهاکنندهاصالح از ياري. بس)۲۳( دارد يستمس

 اراد را ياهـان گ ييغـذا  عناصر يرهغ و يدام يکودها و کمپوست

 عالوه يدام ي. کودها)۳( کننديم عمل يآل کودعنوان به و بوده

 و يزيکـي ف ياتخصوصـ  اصـالح  و يولوژيـک ب مثبـت  اثرات بر

 آزاد يآهستگ عناصر غذايي آنها به کهينا علتبه خاک يمياييش

 يآلـودگ  زيستيطمح در گيرد،يم قرار ياهگ ياراخت در شود ومي

 توانيم که نمود اظهار يشاه انغاز. )۲۹( کننديم يجادا يکمتر

 درصـد  ۴۲ حـدود  يدام يکودها مصرف با يزراع هايينزم در

 .)۲کرد ( ينتأم را يمپتاس درصد ۵۷ و فسفر درصد ۲۹ يتروژن،ن

ورزي هـاي خـاک  با توجه بـه اينکـه گياهـان پوششـي، سيسـتم     

حفاظتي و کودهاي آلي نقش مهمي در حفظ يا افزايش کيفيـت  

). ۳کمتر شناخته شـده اسـت (   آنهاثرات متقابل خاک دارند، اما ا
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۳۹  

هـا بـر   ارزيابي اثرات ترکيبي ايـن تکنيـک   منظوربهاين پژوهش 

شيميايي و حاصلخيزي خـاک در کرمـان    -خصوصيات فيزيکي

  انجام شد.

  

  هامواد و روش

، در مزرعــه تحقيقــاتي ۱۳۹۱-۱۳۹۲آزمــايش در ســال زراعــي 

رمـان اجـرا گرديـد.    دانشگاه شـهيد بـاهنر ک   يکشاورز ةدانشکد

بـه ترتيـب   شهر کرمان متوسط درجه حرارت و بارندگي ساليانه 

است. بافت خاک مزرعه  متريليم ۴/۱۶۶و  گراديدرجه سانت ۱۷

. بـود مکعـب   مترسانتيگرم بر  ۶۵/۱ظاهري  چگاليبا  لوم شني

 قابليـت کـل،   نيتـروژن درصد  ۰۷۵/۰خاک محل آزمايش داراي 

زيمـنس بـر متـر،     يدسـ  ۳۷/۱باع کتريکي عصاره اشـ لهدايت ا

گرم در ميلي ۹/۲۹۹و  ۴/۲۱جذب به ترتيب فسفر و پتاسيم قابل

 فوقـاني بـود.   متـر سانتي ۳۰صفر تا در اليه  pH ۸/۷و  کيلوگرم

 يهـا خردشده در قالب طرح بلوک يهاصورت کرتآزمايش به

نحوه برگرداندن گياهـان  کامل تصادفي، در سه تکرار انجام شد. 

(ديســک) و  ورزيخــاککــم ل ه خــاک شــام پوششــي بــ 

اصـلي و مـديريت کـودي گياهـان      عاملعنوان به ورزيخاکيب

گياه  -۱شامل: قبل از کاشت گياه اصلي سورگوم  پاييزه پوششي

گيـاه   -۲و کود دامي،  بدون مصرف کود نيتروژن گندمپوششي 

گيـاه   -۳و کود دامـي،   بدون مصرف کود نيتروژنپوششي کلزا 

گيـاه   -۴و کود دامي،  بدون مصرف کود نيتروژند پوششي نخو

و بدون کود  تن در هکتار کود دامي ۲۵با مصرف پوششي گندم 

تن در هکتار کـود   ۲۵با مصرف گياه پوششي کلزا  -۵نيتروژن، 

 ۲۵با مصرف گياه پوششي نخود  -۶و بدون کود نيتروژن،  دامي

پوششـي   گيـاه  -۷و بدون کود نيتروژن،  تن در هکتار کود دامي

گياه پوششي کلـزا   -۸ف کيلوگرم کود نيتروژن اوره ۷۵با گندم 

بـا  گياه پوششـي نخـود    -۹ف کيلوگرم کود نيتروژن اوره ۷۵با 

عنوان عامـل  به تيمار آيش -۱۰ و کيلوگرم کود نيتروژن اوره ۷۵

در بيستم آبـان  گياهان پوششي گندم و کلزا فرعي بودند. کاشت 

متـر   ۸×۴بـه ابعـاد    ييهـا اه در کرتم اسفندو نخود در اول  ماه

 ۱۵۰گنـدم  بـراي  پاش انجام گرفت. ميزان بـذر  صورت دستبه

 ۲کيلـوگرم در هکتـار و کلـزا     ۲۵۰کيلوگرم در هکتـار، نخـود   

گرفته شد. در زمان کاشت کود سـوپر   درنظرکيلوگرم در هکتار 

کيلوگرم در هکتار به خـاک اضـافه    ۲۵۰فسفات تريپل به ميزان 

گياهـان  تيمارهـاي  ابتـدا از   مـاه  يبهشتارد دهه اول اواخرشد. 

متـر   ۵/۰× ۵/۰با ابعـاد   پوششي با استفاده از کوادرات کوادرات

درجــه  ۷۰هــا در آون در دمــاي انجــام و نمونــه يبــردارنمونــه

ساعت خشک شدند و توزين گرديدنـد.   ۴۸به مدت  گراديسانت

 بـراي گاه ها بعـد از آسـياب شـدن بـه آزمايشـ     مقداري از نمونه

 تيمـار شـدند. در   انتقـال داده فسفر  نيتروژن وميزان  يريگاندازه

خـاک   بـه  پوششـي  با استفاده از ديسک گياهـان  ورزيخاککم 

ــ برگردانــده شــد کــش ابتــدا علــف ورزيخــاکيو در تيمــار ب

پوششـي  ليتـر در هکتـار روي گياهـان     ۲گليفوسيت بـه ميـزان   

برش داده شدند و ششي پوپاشيده شد و بعد از سه روز گياهان 

در سطح کرت رها شدند. سه هفته بعـد از اعمـال تيمـار نحـوه     

 ۳۰صفر تا از عمق  ي خاکها، نمونهگياهان پوششي برگرداندن

متري خاک با استفاده از اوگر برداشت شد و به آزمايشگاه سامتي

، متـر)  pHخاک (به روش گـل اشـباع بـا     pH يريگاندازهبراي 

(بـه روش   ، نيتروژن کـل (به روش کوره) کدرصد ماده آلي خا

 (بـا دسـتگاه اسـپکتروفتومتر) و    دسـترس ، فسفر قابـل کجلدال)

شـد.   ارسـال  (بـا دسـتگاه جـذب اتميـک)     دسترسپتاسيم قابل

نيـز در  درصد تخلخل  و حقيقي، چگالي ظاهريتعيين  منظوربه

وسيله سـيلندر انجـام شـد.    همان نقاط نمونه برداري از خاک به

 SAS.V.9 افـزار آمـاري  ها با استفاده از نرمتحليل داده يه وتجز

 Microsoft Excelافزار انجام گرفت و نمودارها با استفاده از نرم

  رسم شدند.

  

  نتايج و بحث

: تيمارهـاي مختلـف مـديريت کـودي،     بيوماس گياهان پوششي

طور معني داري تحت تـأثير قـرار   بيوماس گياهان پوششي را به

حداکثر مقدار بيوماس توليدي به تيمار مصـرف  ). ۱داد (جدول 

) کـه از  ۲کود اوره در گياه پوششي گندم تعلق داشـت (جـدول   

داري با تيمار مصرف کود دامـي در گيـاه   اين نظر اختالف معني



  ۱۳۹۶ بهار/ يك/ شماره  بيست و يك/ سال  )ن كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنو(علوم آب و خاك  نشريه

  

۴۰  

 . تجزيه واريانس وزن خشک، درصد نيتروژن، درصد فسفر، عملکرد نيتروژن و فسفر گياهان پوششي۱جدول 

  درجه آزادي  منابع تغييرات
  ميانگين مربعات

  عملکرد فسفر  عملکرد نيتروژن  بيوماس

  ۰۵/۲۶ ۲۶/۶۱۱  ۶۲/۸۹۵۲۲۹  ۲  بلوک

  ۲۱/۲۰۵** ۳۰/۷۷۵۵**  ۶۵/۶۸۳۴۲۱۹**  ۸  گياه پوششيمديريت کود 

  ۵۲/۳۳  ۸۵/۹۵۷  ۳۸/۱۱۸۱۶۱۴  ۱۶  خطا

  درصد ١و  ٥دار در سطح احتمال يمعن: به ترتيب **و  *
  

  ين وزن خشک گياهان پوششي، درصد نيتروژن، عملکرد نيتروژن، درصد فسفر و عملکرد فسفر. مقايسه ميانگ۲جدول 

  )Kg.ha-1( عملکرد فسفر  )Kg.ha-1( عملکرد نيتروژن  )Kg.ha-1( بيوماس  

 ۲۳۷۰/۷۰bc ۶۰/۸۰b-d ۱۳/۴۱b-d گندم

 ۴۳۲۲/۰۰ab ۱۰۵/۹۰bc ۲۲/۳۷ab گندم و کود دامي

 ۶۰۳۰/۴۰a ۲۰۷/۵۰a ۲۸/۷۸a گندم و اوره

 ۱۹۱۰/۷۰c ۶۷/۸۰b-d ۸/۸۲cd کلزا

 ۳۲۱۷/۷۰bc ۹۸/۶۰b-d ۱۷/۹۴bc کلزا و کود دامي

 ۲۷۸۵/۲۰bc ۱۱۶/۷۰b ۱۲/۲۷b-d کلزا و اوره

 ۱۲۷۲/۰۰c ۳۹/۰۰d ۵/۱۷e نخود

 ۱۴۲۳/۱۰c ۴۷/۴۰cd ۴/۶۵e نخود و کود دامي

 ۲۴۴۱/۶۰bc ۸۰/۳۰b-d ۶/۸۴e  اوره ونخود 

درصـد   ۵اساس آزمون دانکن در سـطح  مشابه در هر ستون فاقد تفاوت آماري برهاي داراي حداقل يك حرف ميانگين

  باشندمي

 

پوششي گنـدم نداشـت و کمتـرين بيومـاس توليـدي بـه گيـاه        

پوششي نخود در تيمار عدم استفاده از کود نيتروژن متعلـق بـود   

). در واقع در هر سه مـديريت کـودي گيـاه پوششـي     ۲(جدول 

قدار بيوماس را توليد نمايد، گيـاه کلـزا   گندم توانست بيشترين م

 خـود بـه در رتبه دوم و گياه نخـود کمتـرين توليـد بيومـاس را     

اختصــاص دادنــد کــه از يکســو بــه خصوصــيات رشــدي ايــن 

شود و از سوي ديگر به مقاومت بـاال  هاي گياهي مرتبط ميگونه

به سرما در طول زمستان و رشد سريع گياه پوششي گندم و کلزا 

كند. همان گونـه کـه   يش دما در اوايل بهار ارتباط پيدا ميبا افزا

در بسياري از مطالعات تأثير مثبـت کـود نيتـروژن بـر بيومـاس      

توليدي گياهان مشخص شده است، در اين آزمـايش نيـز در دو   

تيمار مصرف کود دامي و عدم استفاده از کود اوره ميزان توليـد  

ترتيب در گياه گندم  بهبيوماس نسبت به تيمار مصرف کود اوره 

 ۷۱/۴۱درصد و در گياه پوششـي نخـود    ۶۹/۶۰درصد،  ۳۲/۲۸

درصد کمتر بود، اما در مورد گياه پوششي کلزا  ۹۰/۴۷درصد و 

تيمار کود دامي بيشترين بيومـاس را توليـد نمـود کـه اخـتالف      

). گياهان خانواده ۱داري با تيمار کود اوره نداشت (جدول معني

وانايي زيادي در جذب مقـادير بـاالي فسـفر    براسيکاسه داراي ت

)، ۲) که در حضور کود دامي بر طبق نتايج جـدول ( ۱( باشندمي

درصد فسفر در بافت گياهي کلزا در تيمار مصـرف کـود دامـي    

بيشتر از تيمار مصرف کود اوره و عدم مصـرف کـود اوره بـود.    

  بنابراين در اين تيمار توليد بيوماس گياهي بيشتر بود. 

 
 گياهان پوششي لکرد نيتروژنعم

طور معني داري تحـت تـأثير   نيتروژن به نتايج نشان داد عملکرد

در  ) و۱قرار گرفت (جـدول  تيمارهاي مختلف مديريت کودي 

هر سه گياه پوششي بيشترين نيتروژن متعلق به تيمـار کـود اوره   

کـود   مصـرف  بـا  گياه پوششي گندم تيمار ) اما در۲بود (جدول 



  ... تأثير مديريت كاربرد كود سبز و تيمارهاي كود دهي آن بر خصوصيات فيزيکي

  

۴۱  

  آلي، چگالي حقيقي، مادهشيميايي خاک شامل  -زيه واريانس خصوصيات فيزيکي. تج۳جدول 

  نيتروژن، غلظت فسفر غلظتخاک،  pHجرم ظاهري خاک، تخلخل خاک، 

 ميانگين مربعات  
درجه 

 آزادي
  فسفر منابع تغييرات

)1-mg.kg(  

  نيتروژن

(%) 
pH 

  تخلخل

(%)  

چگالي 

 ظاهري

)3-(gr.cm 

چگالي 

حقيقي 

)3-(gr.cm 

آلي  ماده

(%) 

  بلوک ۲ ۷۵۲/۱ ۰۶۶/۰ ۰۱۷/۰  ۵۷/۱۵۴ ۰۰۶/۰  ۰۰۰۰۰۲/۰ ۳۷/۷
**۴۴/۲۳۰۱ **۰۰۱۵/۰ ns۰۵/۰ *۹۶/۲۲۷۸ **۸۰/۰ ns۱۹۱/۰ **۵۸۷/۵ ۱ نحوه برگرداندن 

 aخطاي  ۲ ۰۴۴/۰ ۰۷۰/۰ ۰۱۵/۰ ۰۷۳/۸۵ ۰۰۸۲/۰ ۰۰۰۰۰۷/۰ ۰۰۰۲/۰
**۵۸/۴۱۶ **۰۰۰۳۸/۰ **۰۲۱/۰ **۶۱/۲۰۷ **۱۶/۰ ns۰۷۵/۰ **۷۷۲/۱ ۹ مديريت کود  
**۱۱۴/۲۵۵ **۰۰۰۲۹/۰ ns۰۰۷/۰ ns۷۲/۲۹ ns۰۰۶/۰ ns۰۴۰/۰ **۹۵۷/۰ ۹ نحوه برگرداندن*مديريت کود 

 bخطاي  ۳۶ ۰۴۴۸/۰ ۰۷۲/۰ ۰۲۸/۰ ۰۶۷/۵۲ ۰۰۴/۰ ۰۰۰۰۰۰۷/۰ ۰۰۰۲/۰
 داريمعندرصد و غير  ۱، ۵دار در سطح احتمال يمعن: به ترتيب nsو  ** ،*

 
نيتروژن مشاهده شد و گياه پوششي کلـزا  بيشترين عملکرد  اوره

در رتبه دوم و گياه وششي نخـود در رتبـه سـوم قـرار گرفتنـد      

 کـه  هستند گيرنده گياهان پوششي گندم و کلزا گياه. )۲(جدول 

 مفيدي نقش تواننديم غذايي عناصر باالي جذب توانايي علتبه

 عناصـر  به خاک آلودگي کاهش و زراعي هاييستماکوس براي را

 از برخي که دادند نشان نيز محققين ساير). ۱( کنند بازي غذايي

 پـاييز  در نيتروژن انداختن دامبه در گندميان و براسيکا يهاگونه

) کـه بـا نتـايج ايـن مطالعـه      ۱۰( باشـند يمـ  استثنايي زمستان و

مطابقت دارد. عملکرد نيتـروژن در گيـاه پوششـي گنـدم در دو     

کـود اوره نسـبت بـه تيمـار     تيمار کود دامـي و بـدون مصـرف    

درصـد و در گيـاه    ۷۰/۷۰و  ۹۶/۴۸ترتيـب  مصرف کود اوره به

درصد و در گيـاه پوششـي نخـود     ۹/۴۱و  ۵۰/۱۵پوششي کلزا 

 بـه  توجـه  بـا  ).۲درصد کاهش يافت (جـدول   ۴۳/۵۱و  ۹۷/۴۰

ــتگي ــت همبس ــ و) r=۹۵/۰( مثب ــاس داريمعن ــدي بيوم  و تولي

کلـزا و   به نسبت گندم در ترباال بيوماس توليد نيتروژن، عملکرد

 . باشد داشته بيشتري نيتروژن عملکرد که است شده باعث نخود

اگرچه بين جـذب نيتـروژن   : پوششي گياهان عملکرد فسفر

خاک و فسفر اثرات آنتاگونيستي وجود دارد و با افزايش ميـزان  

نيتروژن در خاک جذب فسفر کاهش مي يابـد (غـازان شـاهي،    

داد بيشترين عملکرد فسفر متعلق بـه تيمـار   )، نتايج نشان ۱۳۷۸

 بـه  توجـه  ) کـه بـا  ۲گندم با مصـرف کـود اوره بـود (جـدول     

 عملکرد و گياهي بيوماس) r=۹۷/۰( داريمعن و مثبت همبستگي

 کـود  تيمـار  در گندم گياه در باالتر بيوماس توليد آن علت فسفر

و کمترين عملکرد فسفر متعلق به گياه پوششي نخود  است اوره

). در گياه پوششي کلزا بيشترين عملکرد فسفر در ۲بود (جدول 

تيمار مصرف کود دامي مشـاهده شـد کـه نسـبت بـه دو تيمـار       

 ۰۳/۲و  ۵/۱ترتيب مصرف کود اوره و عدم مصرف کود اوره به

 وجـود  علـت بـه  دامـي  کودهاي از استفاده صورت برابر بود. در

 يجهدرنت و ابدييم افزايش خاک در فسفر حالليت آلي اسيدهاي

 .)۱( شوديم زياد نيز گياه توسط آن جذب

: نتـايج نشـان داد چگـالي    چگالي حقيقي و ظـاهري خـاک    

حقيقي خاک تحت تأثير عمليات مديريت برداشـت و مـديريت   

). ۳کود گياهان پوششي و برهمکنش آنها قرار نگرفت (جـدول  

) بيــان نمــوده اســت کــه چگــالي حقيقــي از ۳غــازان شــاهي (

کند ت ذرات خاک بوده و با عمليات زراعي تغيير نميخصوصيا

ماند، اما چگالي ظاهري خاک کـه نشـاندهنده تـراکم    و ثابت مي

درصـد تحـت تـأثير     ۱داري در سـطح  طور معنـي خاک است به

ورزي مورد استفاده در تيمار نحوه برگرداندن گياهان تيمار خاک

 پوششي قرار گرفت.

 ورزيخـاک کم ک در تيمار اي که چگالي ظاهري خاگونهبه

ورزي کاهش يافـت (جـدول   خاکدرصد نسبت به تيمار بي ۱۳

)، که علت آن مدفون شدن حجـم زيـادي از بقايـاي گياهـان     ۴



  ۱۳۹۶ بهار/ يك/ شماره  بيست و يك/ سال  )ن كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنو(علوم آب و خاك  نشريه

  

۴۲  

  شيميايي خاک -خصوصيات فيزيکي همبستگي. ضرايب ۵جدول 

 فسفر خاک نيتروژن خاک تخلخل نهايي چگالي ظاهري چگالي حقيقي ماده آلي خاک 

      ۱ خاک ماده آلي
     ۱ ۰۵۴/۰ چگالي حقيقي
    ۱ ۱۸/۰ -۶۶/۰** چگالي ظاهري
   ۱ -۷۵/۰** ۵۰/۰** ۶۰/۰** تخلخل نهايي
  ۱ ۴۶/۰** -۴۹/۰** ۰۴/۰ ۶۲/۰** نيتروژن خاک
 ۱ ۵۵/۰** ۴۳/۰** -۴۱/۰** ۱۲/۰ ۴۷/۰** فسفر خاک

pH ۱۴/۰ - ۰۸/۰- ۲۰/۰ ۲۲/۰ - ۲۵/۰ - ۱۲/۰ - 
  درصد ۱ سطح در داريمعن درصد، ۵ سطح در داريمعن ترتيب به ** ،*

  

پوششي در خاک و کاهش فشردگي خاک اسـت. در واقـع هـر    

تر باشد چگالي ظاهري آن کمتر است، خاکي که از ماده آلي غني

تدريج ساختمان فيزيکي با تخلخـل بيشـتري را   زيرا ماده آلي به

گـردد و درنتيجـه جـرم معينـي از خـاک در حجـم       موجب مـي 

 تـراکم  ) بيشـترين ۱۵( همکاران نمايد. گال وري تظاهر ميبيشت

 حـداقل ورزي خاک به نسبت ورزيخاکيب سيستم در را پوسته

خـاک،   بـاالتر  هـاي يهال درتنها  نه که نمودند مشاهده متداول و

 درآوردنـد.   دسـت بـه  نتـايجي  چنين خاک پروفيل کل در بلکه

 تفـاوتي  هيچ ولس خاک ورتي ) در۹( همکاران داالل و يکهحال

ــراکم در  تيمارهــاي يجــهنت در خــاک ســطح نزديــک پوســته ت

) نيـز کـاهش   ۶( نکردنـد. بـو و همکـاران    مشـاهده ورزي خاک

ــ  ۱۵ -۳۰و  ۰-۱۵دار در تـــراکم پوســـته را در اعمـــاق يمعنـ

را بعد از گياهان پوششـي زمسـتانه ريگـراس و گـون      مترسانتي

هـاي  يشـه ري هـاي فيزيکـ  يتفعالگزارش نمودند و علت آن را 

دنيش و همکاران  قوي گياهان پوششي در خاک بيان نمودند. اما

) اثر کم گياهان پوششي بر تراکم ۳۰) و سانجو و همکاران (۱۲(

هـاي  تيمـار پوسته خاک را گزارش نمودند. نتـايج متفـاوت اثـر    

 دليـل بهها گوناگون يشآزمابر خصوصيات خاک در  ورزيخاک

. همچنـين چگـالي   اسـت مايش تفاوت در طول مدت اجراي آز

ظاهري خاک تحت تأثير تيمارهاي مختلف مديريت کود گياهان 

). بيشــترين ۳داري نشــان داد (جــدول پوششــي تفــاوت معنــي

چگالي ظاهري خاک به تيمار آيش و کمترين آن به تيمـار گيـاه   

پوششي گندم با مصرف کود اوره تعلق داشت که از اين نظر بـا  

ي در گنـدم، کلـزا و نخـود اخـتالف     تيمارهاي مصرف کود دامـ 

داري نداشت. کاهش چگالي ظاهري در اين تيمـار نسـبت   معني

) ۵). بر طبق جدول (۴درصد بود (جدول  ۵۳/۲۷به تيمار آيش 

داري بين چگالي ظاهري خـاک و مـاده   يمعنهمبستگي منفي و 

  آلي خاک وجود داشت.

  

  خاک ماده آلي

 کـه  اسـت  عـاملي  کخـا  آلـي  ماده خاک، هاييژگيو تمامي از

 ماده .باشد داشته آن تغييرات در را نقش بيشترين توانديم انسان

 پايـداري  در و کنـد يمـ  بازي را مهمي بسيار نقش خاک در آلي

 غـذايي  منبـع  اينکـه  بـر  عالوه آلي ماده. دارد اهميت کشاورزي

 تکامـل،  ساخت، در سازد،يم فراهم گياهان رشد براي را مهمي

اسـت و   اهميـت حائز  نيز خاک اکوسيستم نگهداري و حفاظت

 و آب نگهـداري  افزايش جهت خاک ساختمان مهم جزعنوان به

 خـاک  هاييکروارگانيسمم براي غذا منبععنوان به غذايي عناصر

 بسـته اسـت.   مطرح خاک سطح مکانيکي حفاظتکننده فراهم و

 توانـد يمـ  خصوصيات ايناستفاده  مورد زراعي عمليات نوع به

مقـدار مـاده    )۳جدول (اساس نتايج . برکند پيدا تغييرسرعت به

تحت تأثير نحـوه  درصد  ۱در سطح  دارييطور معنآلي خاک به

برگرداندن گياهان پوششي و مديريت کودي گياهان پوششـي و  

هـاي  يـانگين ممقايسـه  ). P<0/01آنها قـرار گرفـت (   برهمکنش

کـودي   ي مـديريت در کليه تيمارهـا  يبًابرهمکنش نشان داد تقر

مقـدار   ورزيخـاک کم با مديريت  يهادر کرت گياهان پوششي



  ... تأثير مديريت كاربرد كود سبز و تيمارهاي كود دهي آن بر خصوصيات فيزيکي

  

۴۳  

  
  خاک آلي ماده ميانگين نحوه برگرداندن و مديريت کودي گياهان پوششي بر برهمکنش تأثير .۱ شکل

  

ـ   وجـود داشـت   ورزيخـاک يماده آلي بيشتري نسبت به تيمار ب

ورود حجـم زيـادي از بقايـاي     دليـل بـه )، که احتمـاال  ۱(شکل 

 ۰۳۷/۵(بيشترين مقدار ماده آلي خـاک  . باشدميگياهي به خاک 

 تيمارگندم با مصرف کود اوره و  گياه پوششيمتعلق به ) درصد

کـم  ورزي بود که در اين تيمار نسبت بـه تيمـار آيـش    کم خاک

برابر و نسـبت بـه تيمـار آيـش      ۴/۲، مقدار ماده آلي ورزيخاک

 گياهـان  درمجمـوع   ت. درداشافزايش  برابر ۱/۲ زيورخاکيب

 بيشـترين  ورزيخـاک کـم   تيمـار  و دامي کود کاربرد با پوششي

 ورزيخاککم آيش  تيمار دو مقايسه در. داشت وجود آلي ماده

 تيمـار  در بيشـتري  آلـي  مـاده  مقـدار  اگرچـه  ورزي،خـاک و بي

 آيـش  تيمـار  دو بـين  تفـاوت  امـا  شـد،  مشـاهده  ورزيخاکيب

 شـوند يمـ  برگردانـده  خاک به که پوششي گياهان .نبود داريمعن

هـي و   .شـود يمـ  محسـوب  آلـي  مـواد  منـابع  ينترمهم از يکي

مـــدت تيمـــار يطـــوالن) در بررســـي اثـــرات ۱۶همکـــاران (

متـداول بـر خصوصـيات خـاک و      ورزيخاک و ورزيخاکيب

ذرت  -عملکرد گياهان در سيستم کشت مضاعف گندم زمستانه

طور مدت بهي طوالندر  ورزيخاکيبنه نشان دادند تيمار تابستا

را بـه   دسـترس  قابلداري ماده آلي خاک، نيتروژن و فسفر يمعن

 ورزيخـاک درصد در مقايسه با تيمـار   ۲۹۶و  ۳۱، ۱/۱۶ترتيب 

ــه   ــزايش داد ک ــداول اف ــامت ــار    آنه ــتر در تيم ــي بيش ــاده آل م

 باقيمانـده اي گياهي ورزي را به ورود کربن بيشتر از بقايخاکيب

نسبت  2COو کاهش اکسيداسيون بيولوژيکي کربن آلي خاک به 

) گزارش کردند که از ماده آلـي در  ۳۹دادند. ژانگ و همکاران (

ي با تيمار هاخاکي در مترسانتي ۱۰-۲۰و  ۱۰صفر تا هاي يهال

متداول  ورزيخاکدرصد نسبت به  ۶/۱۳و  ۵/۱۰ورزي خاکيب

) نيـز نشـان   ۱۹ر مشابهي هوانـگ و همکـاران (  طوبيشتر بود. به

ي خاک در تيمار مترسانتي ۲۰دادند که غلظت ماده آلي در اليه 

  متداول بيشتر بود. ورزيخاکدرصد مقايسه  ۴ورزي خاکيب

  

 خاک تخلخل درصد
 ميـزان اسـت   گـذار تأثير خاک کيفيت تعيين در که ديگري عامل

 طـور به خاک خلتخل درصد نتايج اساساست. بر خاک تخلخل

 گياهان کودي مديريت و نحوه برگرداندنتأثير  تحت دارييمعن

 تخلخـل  درصـد  کـه  ياگونه. به)۳گرفت (جدول  قرار پوششي

 تيمــار بـه  نسـبت  درصـد  ۱۲ ورزيخــاککـم   تيمـار  در خـاک 

 تخلخـل  ميزان کمترين ).۴ جدول( يافت افزايش ورزيخاکيب

 تيمـار  در آن بيشـترين  و درصـد  ۰۱/۲۵ ميزان به آيش تيمار در

 ايـن  از که شد مشاهده درصد ۸۹/۴۵ ميزان به اوره کود با گندم



  ۱۳۹۶ بهار/ يك/ شماره  بيست و يك/ سال  )ن كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنو(علوم آب و خاك  نشريه

  

۴۴  

 در. نداشـت  دامـي  کود و گندم تيمار با دارييمعن اختالف نظر

 تخلخـل  ميـزان  بيشـترين  گرچـه  نخـود  و کلزا پوششي گياهان

 سـه  بـين  دارييمعنـ  اختالف ولي بود دامي کود تيمار به متعلق

ها داده همبستگي به توجه با .نداشت وجود مديريت کودي نوع

 منفـي  رابطه خاک ظاهري چگالي با تخلخل درصد شد مشاهده

 دارييمعن و مثبت همبستگي آلي ماده با و) r=۷۵/۰( داريمعن و

)۵۹/۰=r (داشت )درصـد تخلخـل   کـه  ييهـا خـاک  .)۵ جدول 

 کمتـري  پوسـته  تـراکم  يا ظاهري مخصوص وزن دارند بيشتري

 بـراي  کـربن  منبـع  تـازه  گزارش شده اسـت بقايـاي   .)۲( دارند

 تشـکيل  را خاکدانـه  هسـته  مرکـز  و باشـند يم ميکروبي فعاليت

 تشــکيل در ميکروبــي فعاليــت افــزايش بــا همــراه و دهنــديمــ

 افـزايش  يعبارتبه )،۳۳و  ۲۱دارند ( اهميت بزرگ يهاخاکدانه

 توانسـته  و اسـت  شـده  خـاک  يبنـد دانـه  بهبود سبب آلي ماده

 همکـاران  و ژانـگ . دهـد  بهبـود  را خاک يرينفوذپذ و خلتخل

 ۱۰صـفر تـا    اليه در متوسط فرج و خلل افزايش دريافتند )۳۹(

 طـول  درورزي خاکبا  مقايسه در درصد ۶/۱ خاک يمترسانتي

  .يافت افزايش آزمايش سال سه

 

 )pHاسيديته خاک (
 غـذايي،  عناصـر  به مانند دسترسي عواملي بر خاک pH تغييرات

اسيديته خاک  .گذارديم اثر خاک ميکروبي فعاليت و ريشه شدر

در . تحت تأثير تيمار مديريت کودي گياهان پوششي قرار گرفت

تيمارهايي که گياهان پوششي کود دامي دريافـت کردنـد ميـزان    

(جـدول   اسيديته خاک نسبت به تيمارهاي آيش افـزايش يافـت  

يمار نخود با کـود  ) متعلق به ت۹/۷خاک ( pH. بيشترين ميزان )۴

بـا تيمـار کلـزا و کـود دامـي       دارييدامي بود که اخـتالف معنـ  

امـا در سـاير    ،از تيمار آيش بـود  ربيشت ۱۲/۰نداشت و به ميزان 

خاک کمتر از تيمار آيش بود گرچـه   pHتيمارهاي کودي ميزان 

 نداشـتند  دارييدر برخي مـوارد بـا تيمـار آيـش اخـتالف معنـ      

 و آلـي  مـاده  افـزايش  موجـب  آلـي  ايکوده کاربرد .)۴(جدول 

 شـيميايي  کودهـاي بـرخالف   و گردديم خاک نيتروژن محتواي

 آمونيـومي  نيتـروژن  کـاهش  و نيتراتـي  يتـروژن ن افزايش موجب

 موجـب  يجه. درنتداردpH تغييرات با نزديکي ارتباط شود کهيم

 بـه  نيتراتـي  نيتـروژن  نسـبت  افـزايش  دليـل به خاک pH افزايش

 خاک pH تعادل حفظ سبب دد. گياهان پوششيگريم آمونيومي

 اين اصلي دليلي نماينديم جلوگيري آن نوسانات از و گردنديم

  .)۱است ( خاک بيولوژيکي فعاليت افزايش پديده

 

  نيتروژن خاک

تحـت تــأثير نحــوه   دارييطــور معنــميـزان نيتــروژن خــاک بـه  

آنهـا   بـرهمکنش برگرداندن و مديريت کودي گياهان پوششي و 

). بـرهمکنش مـديريت کـودي و نحـوه     ۳(جـدول   رار گرفتق

مقـدار نيتـروژن خـاک در    برگرداندن گياهان پوششي نشـان داد  

نسبت به  ورزيخاککم  تيمارکليه تيمارهاي گياهان پوششي با 

اين امـر  . )۲(شکل  و تيمار آيش بيشتر بود ورزيخاکيبتيمار 

ورزي خـاک مار بـي فرايند دنيتريفيکاسيون در تي علتبهتواند مي

ــيون در    ــق دنيتريفيکاس ــروژن از طري ــات نيت ــه تلف ــد. اينک باش

ورزي هاي بـا خـاک  ورزي نسبت به خاکهاي بدون خاکخاک

قبول واقع شده است. اين  اي موردصورت گستردهباالتر است به

ورزي نظير هاي خاک در سيستم بدون خاکامر از برخي ويژگي

شـود ناشـي   دار آب بيشـتر مـي  چگالي ظاهري باالتر و نيـز مقـ  

 گردد. مي

مطالعات آزمايشگاهي نشان داده است که محل قرارگيـري         

بقاياي گياهي بـر ميـزان دنيتريفيکاسـيون مـؤثر بـوده و مقـدار       

دنيتريفيکاسيون زماني که بقايا در سطح قرار گرفتنـد نسـبت بـه    

کـم   تيمـار در زماني که بـا خـاک اخـتالط يافتنـد بيشـتر بـود.       

مقدار نيتروژن خاک در هر سه مـديريت کـودي در    ورزيخاک

کلزا و نخود بيشتر پوششي گندم نسبت به دو گياه پوششي گياه 

 . حفـظ برابر شـد  ۵/۱ن ژنسبت به تيمار آيش نيترو يبًابود و تقر

 رشـد  زمـين  زير در فعال هاييشهر و زمين روي گياهي پوشش

 دهـد، يمـ  يشافـزا  را غـذايي  مـواد  جـذب  و خـاکزي  جانوران

 گنـدم . گردديم نيتروژن آبشويي کاهش موجب امر اين يجهدرنت

 طـي  در را مناسـبي  اييشهر هاييستمس و شده مستقرسرعت به

 بـا  و اسـت  نموده توليد بهار اوايل يا و پاييز اوايل سرماي دوره



  ... تأثير مديريت كاربرد كود سبز و تيمارهاي كود دهي آن بر خصوصيات فيزيکي

  

۴۵  

  
  خاک نيتروژن ميانگين نحوه برگرداندن و مديريت کودي گياهان پوششي بر برهمکنش تأثير .۲شکل 

  

 گيرنـده  گياهـان عنوان به دارد نيتروژن به که بااليي نياز به توجه

گنـدم، گيـاه   پوششـي  بعـد از گيـاه    اسـت.  نمـوده  عمل مناسبي

مقـدار بيشـتر نيتـروژن را     ورزيخاککم کلزا در تيمار پوششي 

کم که بيشترين مقدار نيتروژن خاک در تيمار  ياگونهبه دارا بود

ين گياه در تيمار کود دامي مشاهده شد کـه نسـبت   ا ورزيخاک

 در گيرنـده  . گياهـان يافـت  يشبرابـر افـزا   ۴۲/۱به تيمار آيـش  

 زيـاد  مقـادير  جذب در کلم و کلزا خردل، مانند براسيکا خانواده

 آبشـويي  کنتـرل  در و دارنـد  بـااليي  بسيار کارايي غذايي عناصر

دار نيتـروژن  در تيمـار آيـش مقـ    ).۱باشـند ( يکارآمد م نيتروژن

 دليل بود ورزيخاکيکمتر از ب ورزيخاککم خاک در سيستم 

 کاهش و شدن اکسيد و بهتر تهويه به توانديم کاهش اين اصلي

اسـاس نتـايج مـا همبسـتگي مثبـت و      بـر . باشـد  خاک آلي مواد

يتروژن خاک و ميزان ماده آلي ن) بين درصد r=۶۲/۰داري (يمعن

نتايجي عکس  ورزيخاکيمار بدر تي). ۵وجود داشت (جدول 

بيشـترين مقـدار    ياگونـه ده شـد بـه  همشا ورزيخاککم تيمار 

نخـود مشـاهده   گياه پوششـي  نيتروژن خاک در تيمار کود دامي 

برابر تيمار آيش بود و کمترين مقدار آن در تيمار  ۱۲۵/۱شد که 

 ۰۳/۰گندم مشاهده شد که نسبت به تيمـار آيـش   گياه پوششي 

کــم  تيمارهــاي در نيتــروژن مقــدار افــزايش وددرصــد کمتــر بــ

 بقايـاي  از زيـادي  حجـم  پوسـيدگي  بـه  تـوان يم را ورزيخاک

 نسـبت آنها  نيتروژن شدن آزاد و اختالط محدود، عمق تا گياهي

   .داد

  

  خاکفسفر 

اساس نتايج حاصل از تجزيـه واريـانس مقـدار فسـفر خـاک      بر

مـديريت کـودي    تحت تأثير نحوه برگرداندن، دارييطور معنبه

آنها قرار گرفت. نتايج نشان داد در  برهمکنشگياهان پوششي و 

غلظت فسفر خـاک در تيمارهـاي گياهـان     ورزيخاککم  تيمار

 پوششــي . گياهــانپوششــي نســبت بــه شــاهد افــزايش داشــت

عنـوان  بـه  عمل با يا خاک يبنددانه افزايش با را فسفر تواننديم

. البتـه غلظـت فسـفر در    )۱( دهنـد  افـزايش  فسـفر  از غني منبع

پوششي در تيمارهاي کود دامي نسبت به سـاير تيمارهـا    انگياه

مخلوط کردن کـود آلـي و بقايـاي گيـاهي     . )۳(شکل  بيشتر بود

طور عمـده اسـيدهاي   موجب افزايش مقدار مواد آلي محلول (به

گردد که خود موجب افزايش آزادسازي فسفات گرديده آلي) مي

بخشد دسترس خاک را بهبود ميواي فسفر قابل و بنابراين، محت

 گيـاه پوششـي  مجموع بيشترين مقدار فسفر متعلق بـه   در ).۴۱(

آيـش   تيماربرابر غلظت فسفر در  ۵/۳دامي بود که با کود گندم 

کلزا در دو تيمار مـديريتي کـود اوره و عـدم     پوششي بود. گياه

فسـفر  ديگـر غلظـت   پوششـي  استفاده از کود نسبت به دو گياه 



  ۱۳۹۶ بهار/ يك/ شماره  بيست و يك/ سال  )ن كشاورزي و منابع طبيعيعلوم و فنو(علوم آب و خاك  نشريه

  

۴۶  

  
  خاک (ميلي گرم در کيلوگرم) فسفر ميانگين نحوه برگرداندن و مديريت کودي گياهان پوششي بر برهمکنش تأثير .۳شکل 

  

 کلزا گياه که است اين علتبه امر اينبيشتري در خاک دارا بود. 

 موفـق  بسـيار  فسـفر  جـذب  در و شوديم محسوب گيرنده گياه

 تيمارهـاي دار فسـفر در  نظـر مقـ   است. بين دو تيمـار آيـش از  

ــاک ــتالف معنــ خ ــد. در   دارييورزي اخ ــاهده نش ــارمش  تيم

کلزا در دو تيمار کـود دامـي و اوره   پوششي گياه  ورزيخاکيب

 و سـيهم ديگر نشان داد. پوششي نتايج بهتري نسبت به دو گياه 

 و متـــداولورزي خــاک  اثــرات  بررســي  در )۳۲( همکــاران 

 تيمــار داشــتند اراظهــ خــاک خصوصــيات بــر ورزيخــاکيبــ

. نداشـت  دارييتـأثير معنـ   خـاک  فسفر محتواي برورزي خاک

 عمليـات  کـه  گـزارش کردنـد   )۳۸( همکـاران  و واگلر همچنين

. دهدينم قرارتأثير  تحت خاک در را فسفر محتوايورزي خاک

 داريمعن افزايشوضوح  به )۲۶( همکاران لپازفاندو و يکهحال در

ـ  تيمـار  در را پتاسـيم  و فسفر غلظت  بـه  نسـبت  ورزيخـاک يب

 نيـز بيـان   )۱۶و همکـاران (  هي. دادند نشان متداولورزي خاک

 ۱۰صـفر تـا    عمـق  در خـاک دسـترس  قابل فسفر غلظت کردند

 تجمـع آنهـا   و يافت افزايش ورزيخاکيب تيمار در يمترسانتي

 بـه  را ورزيخـاک يب سيستم در خاک سطحي هاييهال در فسفر

 يهـا خـاک  در فسـفر  ذرات پـايين  بـه  رو حرکت شدن محدود

 هـاي يـه ال از غـذايي  عناصـر  باالي به رو حرکت و شخم بدون

 کردند. بيان ريشه يلهوسبه آنها جذب طريق از تريقعم
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Abstract 
Cover crops, conservation tillage systems and organic fertilizers have played an important role in maintaining or 
enhancing soil quality. In order to assess the combined effects of these techniques on soil quality an experiment was 
conducted as split Plot experiment based on randomized complete block design with three replications at Shahid 
Bahonar University of Kerman in 2011-2012.  
     The method of return of cover crops to soil included reduced tillage (disc) and no-till (herbicide glyphosate + 
cutting) as the main factor and manure application management included cover crops (wheat, canola and peas) without 
the use of urea, cover crops with a consumption of 25 t/ha of manure, Cover crop with 75 kg of urea and fallow 
treatments (without cover crop) as subplots. The results showed that the highest concentration of nutrients (except N 
and P concentrations in the plant), the nutrient yield and biomass of cover crops belonged to wheat treated with urea 
fertilizer. Soil properties such as bulk density, pH, organic matter and soil nutrient concentrations (nitrogen, phosphorus 
and potassium) were significantly affected by fertilizer management and the method of return of cover crops to soil 
(except pH) and soil organic matter content and nutrient concentration were affected by their interactions. In wheat 
cover crop treatments with urea with %27.53 reduction in bulk density, %20.88 increase in the porosity, organic matter 
2.4 times and nitrogen 1.5 times compared to the fallow treatment was the best treatment that wasn’t significantly 
different from the wheat treated with manure in low- tillage system. Wheat treated by manure had the highest 
phosphorus that was 3.5 times of the phosphorus concentration in the fallow treatment. So, in order to develop 
sustainable agriculture, reducing the use of synthetic fertilizers and environmental protection, the wheat cover crop 
treatments with manure and low- tillage cropping systems would be appropriate in Kerman. 
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