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چکیده
به منظور بررسي اثر میانمدت سیستمهاي مختلف خاکورزي و گیاه پوششي خلر بر کیفیت خاک و علمکرد کدو ،آزمايشي در قالب ااکتوريبب ببر
پايه طرح بلوکهاي کامب تصاداي در يک دورهي چهار ساله ( )1390-1393در مزرعه تحقیقباتي داششبهاه ببوعليسبینا همبدان اابرا گرديبدک اباکتور
خاکورزي در سه سطح شامب  :NTبدون خاکورزي (کاشت مستقیم بذر در زمین زراعي) :MT ،خاکورزي کمینه (شخم با چیزل  +ديسبک) و :CT
خاکورزي مرسوم (شخم با گاوآهن برگرداندار  +ديسک)؛ و ااکتور گیاه پوششي در دو سطح شامب  :C1گیاه پوششي لهوم (خلبر) و  :C0ببدون گیباه
پوششي بودشدک شتايج ششان داد شاخصهاي کربن آلي کب ،کربن اعال ،تنفس پايه ،میاشهین وزشي قطر خاکداشبههبا ( ،)MWDکبربن خاکداشبهاي ،ابرم
مخصوص ظاهري ،تخلخب و همچنین عملکرد داشه کدو به طور معنيداري تحت تأثیر گیاه پوششي و خاکورزي قرار گراتندک مقدار کربن آلي خباک از
 0/4درصد در تیمار  CT-C0به حدود  0/7درصد در تیمار  NT-C1اازايش داشتک در اکثر شاخصها ،بین خاکورزي کمینه و بي خباکورزي تفباوت
معنيداري مشاهده ششد ،مثال بیشترين مقدار  2/14( MWDمیليمتر) در تیمار  NT-C1مشاهده شد که با تیمار  1/56( MT-C1میلي متبر) تفباوت
معنيداري شداشت؛ کمترين مقدار اين شاخص ( 0/48میليمتر) در  CT-C0بهدست آمدک همچنین بیشترين عملکرد داشبه کبدو تخمبه کا بذي (g/m2
 )142/0در تیمار  MT-C1به دست آمد که تفاوت معنيداري با تیمار  NT-C1شداشت و کمترين عملکرد داشه کدو ( )115/3 g/m2در تیمار خاکورزي
مرسوم بدون گیاه پوششي مشاهده شد ،اما با تیمارهاي  MT-C0 ،NT-C0و  CT-C1در يک گروه آماري قرار گراتک در شهايت ،تیمبار  MT-C1از
شظر بهبود عملکرد گیاه و خصوصیات مختلف کیفیت خاک بهتر از تیمارهاي ديهر بود امبا تفباوت معنبي داري ببا  NT-C1شداشبت ،ببه همبین دلیبب
تیمارهاي خاکورزيهاي حفاظتي همراه با گیاه پوششي خلر به عنوان مناس ترين رويکرد مديريتي در بهبود خصوصیات کیفیت خاک و عملکرد گیاهي
معراي ميشوشدک
واژههای کلیدی :بخشهاي کربن آلي ،خاکورزي حفاظتي ،کشاورزي پايدار ،همدان

مقدمه 1
خاک يک منبع طبیعي محدود است و استفاده مسبتمر و پايبدار از
آن در بخش کشاورزي شیازمند ااراي مبديريت پايبدار اراضبي اسبت
()34-34ک در علوم کشاورزي پیروي از قواشین طبیعي ببه شبکبهباي
گوشاگون متجلي شبده اسبت کبه شموشبه آن کشباورزي پايبدار اسبتک
کشاورزي پايبدار ،سبودمند ،مسبتمر و درعبینحبال مبرثرترين شحبوه
 3 ،2 ،1و  -5به ترتی داششجوي دکتبري ،اسبتادياران و اسبتاد گبروه خاکشناسبي،
داششکده کشاورزي ،داششهاه بوعلي سینا همدان
)Email: moh_nael@yahoo.com
(* -شويسنده مسئول:
 -4داششیار گروه زراعت و اصالح شباتات ،داششکده کشاورزي ،داششبهاه ببوعلي سبینا
همدان
DOI: 10.22067/jsw.v32i1.66383

بهرهگیري از اشرژي خورشید و تببديب آن ببه محصبوكت کشباورزي
است که بدون تخري خاک ،آب و محیط زيست اشجام ميگیرد (-16
)16ک از مرلفههاي تشکیبدهنده و مرثر در اازايش تولید پايدار ميتوان
به سیستمهاي بهرهگیري از گیاهان پوششي بهويژه گیاهبان خباشواده
حبوبات براي تثبیت شیتروژن و همچنین مديريت خاکورزي با هبد
بهبود کیفیت خاک اشاره کرد ()20ک از طر ديهر ،گاوآهن برگرداندار
ازامله ادواتي است که هر ساله ميتواشد تخري خاک را تشديد کنبد،
که در بسیاري از مناطق دشیا بهبرهگیبري از آن منسبوش شبده اسبت،
بنابراين کاربرد انآوريهاي مطلوبي هماشند سیستمهباي خباکورزي
حفاظتي بهعنوان يکي از روشهباي کباربردي در کشباورزي پايبدار،
ميتواشد سب کند کردن روشد تخريب زمبینهبا و اابزايش پايبداري
کشاورزي گردد ()15-15ک خاکورزي حفاظتي به آن دسته از عملیات
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خاکورزي گفته ميشود که طي آن کمترين آسی به منبابع خباک و
آب وارد گردد و همه يا حداقب  30درصد ماشدههاي گیاه زراعت قبلي،
بعد از کشت محصول اديد در سطح خاک باقي بماشبد ( )30و شبامب
روشها و تکنیکهايي براي کاشت محصول روي ماشبدههبا و کلبش
بهااماشده از محصول قبلي ميباشدک
تحقیقباتي زيببادي در مبورد اثببر مبديريت خبباکورزي و گیاهببان
پوششي بر عملکرد گیاهي و کیفیت خاک اشجام شده استک مبديريت
درست ماشدههاي گیاهي باعث اابزايش کبربن آلبي خباک ،اابزايش
پايداري خاکداشهها ،اازايش گنجايش تبادل کباتیوشي خباک ،اابزايش
زيستاراهمي عناصبر بذايي و کباهش وابسبتهي اکوسیسبتمهباي
کشاورزي به کودهاي شیمیايي شده و سراشجام باعث حفظ و اابزايش
پايداري اکوسیستم ميگردد ( 21و )24ک مسیها و همکاران ( )18-18و
باهاتاچاريا و همکاران ( )6گزارش کردشد کاربرد شهادههاي آلبي ماشنبد
گیاهان پوششي مي تواشد اازون بر بهبود ساختمان ایزيکبي خباک ،ببا
اازايش مقدار ماده آلي خاک به بهبود شرايط زيستي و آشزيمبي خباک
شیز منجر گرددک دهاينوت مدينا ( )8و بحراشي و همکاران ( )3-3بیبان
کردشد سیستمهاي بيخاکورزي با حفظ ماشدههباي گیباهي در براببر
خاکورزي مرسوم ،مقدار کربن آلي خاک ،اشدازه خاکداشههبا ،شیتبروژن
آلي خاک سطحي و اعالیت زيستي را اازايش ميدهندک
با تواه به شتايجي که محقیقن مختلبف گبزارش کبردهاشبد ،شبو
خاکورزي مناس و يبا اسبتفاده از گیاهبان پوششبي ببراي منباطق
مختلف از شظر شو خاک و اقیلم ،متفباوت مبيباشبدک پبالزا ببوشیال و
همکاران ( )25گزارش کردشد کبه اسبتفاده از خباکورزي مرسبوم در
اقلیم معتدل اروپا باعث کاهش مقدار ماده آلي خباک و اابت کیفیبت
خاکها ميگردد ،اما زمباشي کبه همبین خباکورزي همبراه ببا گیباه
پوششي لهوم اعمال شود تلفات کربن و شیتروژن آلي خاک کباهش و
راشدمان محصول اازايش مييابدک میچب و همکاران ( )20بیان کردشبد
گیاهان پوششي و شیوه بدون خاکورزي تاثیر مثبت بر سالمت خاک
در کالیفرشیا گذاشتندک اگرچه اين پاسخ ممکن است براي سیستمهباي
کشاورزي ديم مناس باشد و در سیستمهاي کشاورزي آبي ببه طبور
مستقیم بر تولید محصوكت در کوتاه مدت تاثیر شهذارد ،اما اطالعبات
به دست آمده ششان داد که اين مديريتها باعث بهببود کلبي خبواص

شیمیايي ،ایزيکي و بیولوژيکي خاک در اين شاحیه شدک لذا اين شتبايج،
ارزش تالشهاي آينبده را ببراي گسبترش و پبذيرش سیسبتمهباي
کشاورزي حفاظتي در منطقبه ،اهبت بهببود سبالمت خباک تقويبت
ميکند ()20-20ک
با واود تحقیقبات ابراوان صبورت گراتبه پیرامبون اثبر گیاهبان
پوششي متفاوت و خاکورزيهاي مختلف ببر شباخصهباي کیفیبت
خاک ،تاکنون تحقیقي در زمینه تأثیر مديريت تلفیقي خاکورزيهباي
مختلبف ببا گیباه پوششبي خلبر در زراعبت کبدو تخمبه کا بذي بببر
شاخصهاي کیفیت خاک و همچنین عملکرد کدو تخمبه کا بذي در
ايران و اهان صورت شهراته استک ازايبنرو ايبن تحقیبق ببا هبد
بررسي تبأثیر میبانمبدت (چهارسبال) دو روش خباکورزي حفباظتي
(بدون خاک ورزي و خباک ورزي حبدداقب) و گیباه پوشبش خلبر در
مقايسه با مديريت مرسوم منطقبه (خباکورزي برگبردان ببدون گیباه
پوششي) بر برخي از مهمترين انبههاي کیفیت خاک و شیبز عملکبرد
زراعي کدو تخمهکا ذي در منطقه شیمهخشک همدان اشجبام شبد تبا
بهترين مديريت از شظر شو خاکورزي و گیاه پوششي اهبت حفبظ و
بهبود کیفیت خاک و همچنین اازايش عملکرد کدو براي اين منطقبه
به دست آيدک

مواد و روشها
موقعيت و ویژگیهای محل انجام آزمایش

آزمايش در دو گام مزرعهاي و آزمايشهاهي اشجام گرابتک بخبش
زراعي آن در سال زراعي  1392-93در مزرعه پژوهشهاي داششبکده
کشاورزي داششهاه بوعلي سینا واقع در روستاي دستجرد در ااصله 37
کیلومتري از شهر همدان اشجام گراتک اايهاه اشجبام آزمبايش در 48
دراه و  31دقیقه طول شرقي ،و  35دراه و  1دقیقه عبر شبمالي،
با ارتفا  1690متر از سطح دريا قرار داردک برخي از ويژگيهاي خباک
محب ااراي آزمايش در ادول  1آمده استک میبزان کبب بارشبدگي در
طول اصب زراعي 93-92حدود  330میليمتر و دماي کمینه و بیشینه
به ترتی  -6/1و  38/8بود ()14ک

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک محل اجرای آزمایش
Table 1- physicochemical properties of soil in experimental site

pH

هدایت الکتریکی

ظرفیت تبادل کاتیونی

پتاسیم

فسفر فراهم

EC
)(dS m-1

CEC
)(Cmolc kg-1

K
)(mg kg-1

available P
)(mg kg-1

7.45

0.41

15

350

13

ازت

رس

سیلت

شن

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

N
)(%
0.3

clay
)(%
27

silt
)(%
30

sand
)(%
43

بافت خاک
soil texture
Clay Loam
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طرح آزمایشی ،آمادهسازی زمين و کشت گياه

نمونهبرداری از خاک و گياه

آزمايش به شکب ااکتوريب در قال طرح پايه بلبوکهباي کامبب
تصاداي با سه تکرار اارا گرديد که شامب ترکی ااکتوريب سه سطح
مديريت خاکورزي شامب بدون خاکورزي ( ،)NTخاکورزي کمینبه
( )MTو خاکورزي مرسوم ( )CTبه همراه دو سبطح گیباه پوششبي
خلر ( )C1و بدون گیاه پوششي ( )C0بودک كزم به يادآوري است زمین
مورد مطالعه به مدت  4سال متوالي تحت شظامهاي خاکورزي ابو
(خاکورزي مرسوم ،خاکورزي کمینه و بدون خاکورزي) ،و وابود و
عدم واود گیاه پوششي خلر مديريت شده بودک سال قبب از اشجام ايبن
آزمايش (بهار  ،)1392ذرت بهعنوان گیاه اصلي کشت شبده و پبس از
برداشت ،ماشدههاي آن در سطح خاک رها شده بودک بذر خلر در تباريخ
 15اسفند هرسال به میزان  100کیلوگرم در هکتار کشت شد ،سبسس
در اواخر ارديبهشت همان سال و دو هفته قبب از کاشبت گیباه اصبلي
(ذرت يا کدو تخمه کا ذي) ،زماشي که حدوداً  30درصد گیاه ببه گبب
راته بود ،خلر با يک ديسک سطحي کف بر شده و در سطح کرتهبا
رها شدک مقدار زيست توده برگرداشده شده به خاک در تیمارهاي داراي
گیاه پوششي حدود  300گرم بر متر مربع بودک در کرتهاي بدون گیاه
پوششي ،علبفهباي هبرزي کبه رشبد کبرده بودشبد از سبطح خباک
امعآوري و بیرون برده شدشدک پس از گذشبت يبک هفتبه ،ببا ادوات
مخصوص براي هر شو از شظامهاي خاکورزي ،زمین شخم زده شدک
براي ااراي خاکورزي مرسبوم از گباوآهن برگبردان  +ديسبک
بهرهگیري شدک اين شو گاوآهنها  90تا  95درصد ماشدههباي گیباهي
را در هر سري عملیات دان ميکنند و تنها  5تا  10درصد از ماشدههبا
و خاک سطحي زير و رو شميشودک براي اشجبام خباکورزي کمینبه از
گاوآهن چیزل که شمعکوب (پیلر) شیز به آن وصب بود بهرهگیري شدک
ايببن گبباوآهن بببرخال گبباوآهن برگببرداندار و بشببقابي خبباک را
برشميگرداشد ،بلکه هماشند يک ابزار برشده در خاک شفوذ شموده و اقبط
آن را شکا ميدهدک سبطح خباک شبخمخبورده ببا گباوآهن چیبزل
بهگوشهاي است که در برابر باد و باران مقاومبت ششبان مبيدهبد و در
اذب آب مفید است و چون ماشدههاي گیاهي در سبطح خباک بباقي
ميماشد ،تبخیر رطوبت را شیز کاهش مبيدهبدک در کبرتهباي ببدون
خاکورزي هیچگوشه عملیاتي اشجام ششبد و کلیبه ماشبدههبا در سبطح
خاک بهصورت پوشش باقي ماشدشدک كزم به ذکر اسبت روش مرسبوم
منطقه براي کشاورزي به گوشه خاکورزي مرسوم و بدن گیاه پوششي
است که به عنوان شاهد در اين مطالعه در شظر گراته شده استک
در شهايت در اواسط خرداد  93کاشت کدو تخمهکا ذي ببا تبراکم
 2/2بوته در مترمربع با ااصله رديف  150سباشتيمتبر و ااصبله بوتبه
روي رديف  30ساشتيمتر اشجام شد (در هر کرت  3رديف کشت شبد)ک
آبیاري زمین به صورت باراشي و هر  6روز يک بار اشجام گراتک

شموشهبرداري از خاک اهت بررسي شاخصهاي مختلبف کیفیبت
خاک در پايان سال زراعي چهارم (اوايب مهر ماه  ،)93پس از برداشت
کدو و از عمق  0-20ساشتيمتري با سه تکرار اشجام گرديدک سعي شبد
شموشههاي هر تکرار از ترکی شموشهي کنار بوته و میان رديفها اشجام
گیردک شموشهها بالااصله ببه آزمايشبهاه منتقبب و دور از شبور مسبتقیم
خورشید و در سايه هوا خشک شدشدک مقبداري از شموشبههبا ببه گوشبه
دستشخورده و بقیه آنها پس از کوبیده شدن با تواه به آزمايشهاي
مورد شظر از الک دو و الک شبیم میلبيمتبر عببور داده شبدشدک برخبي
شاخص هاي کیفیت خاک شامب کبربن آلبي ،ببه روش اکسبايش تبر
( ،)36-36کربن اعال ،با محلول  0/02موكر پرمنهنات پتاسبیم (-37
1
 ،)37میاشهین وزشي قطبر خاکداشبههباي پايبدار در آب ( ،) MWDببا
روش الک تر ( )38-38تعیین شدک عالوه بر اين ،کربن خاکداشهاي ،در
خاکداشههاي درشت و ريز ادا اشدازه گیبري شبد ،ببه ايبن گوشبه کبه
خاکداشههاي بزرگ تبر از  0/25میلبيمتبر درشبت خاکداشبه (4-0/25
میليمتر) و خاکداشههاي کوچک تر از  0/25میليمتبر (،)0/053-0/25
ريزخاکداشه در شظر گراته شد ()23-23ک درشت خاکداشهها با تواه ببه
خاک ماشده روي هر الک ،از ترکی شسبي خاک روي البک  2و 0/25
میليمتر ببه دسبت آمبد و ريزخاکداشبههبا تنهبا از روي البک 0/053
برداشت شدشد ( )31-31و کربن آلي آنها با روش اکسايش تر والکي
و بلک ( )36-36اشدازهگیري شدک تنفس پايه شیز با روش آيزرماير ()32
اشدازهگیري شدک
کدو تخمه کا ذي از امله گیاهان دارويي ميباشد که در مناطق
مختلف کشور ببراي مصبار خبوراکي و بخصبوص دارويبي کشبت
ميشودک در استان همدان شیز به خاطر شرايط اقلیمي (خشبک و شیمبه
خشک) و کم شیاز بودن خاشواده کدويیان به منابع آبي ،کاشت گیاهبان
اين خاشواده هماشند کدو تخمه کا ذي رايج ميباشدک براي اشدازهگیري
عملکرد داشه کدو تخمه کا ذي ،شموشهبرداري از کرتها با پالت يبک
متر مربعي و با رعايت اثر حاشیهاي اشجام شدک
درشهايت براي آزمون میاشهینها از آزمون حداقب تفاوت معنبيدار
( )LSDدر سطح احتمال  5درصد بهرهگیري شدک

نتایج و بحث
کربن آلی

مواد آلي خاک يبک ترکیب پیچیبده شباهمهون از مبواد ،شبامب
ماشدههاي گیاهي تازه ،ماشدههاي میکروبي و ترکیبات هومیکي با زمان
بازچرخش هزارساله است کبه مقبدار آن تحبت تباثیر مبديريتهباي
1- Mean Weight-Diameter
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ميشود ،شسبت دادک پايین بودن کربن آلبي در تیمارهباي خباکورزي
مرسوم را شیز ميتوان به در دسترس قرارگراتن مواد آلبي تبازه ببراي
ااشببداران تجزيببه کننببده بببه واسببطه برگرداشببدن و آمیختهببي کامببب
ماشده هاي گیاهي با خباک ،خبرد شبدن خاکداشبههبا در اثبر شبخم و
درشتیجه تهويه بیشتر و تسريع اکسیداسیون مواد آلبي شیبز شسببت داد
()31-31ک بوري و همکاران ( )7-7ششان دادشد که شظامهاي مختلبف
شخم و مديريت ماشدههاي گیاهي گندم تفاوت معنبيداري در میبزان
کربن آلي کب خاک اولتي سول داردک ببهطبوري کبه بیشبترين اشبدازۀ
کربن در شظام بدون شخم و پبس از آن در شظبام خباکورزي کمینبه
اشدازهگیري شد ،درحاليکه خاکورزي مرسوم کمترين مقدار کبربن را
دارا بود .همچنین پالزا بوشیال ( )25-25در مطالعهي مبديريت تنباوب
بر پايه کشت حبوبات و تحت شخم مرسوم گزارش کردشد کبه ببراي
کاهش تلفات مواد آلي خاک در اين شو مديريتها استفاده از گیاهبان
پوششي ضروري استک آنها گزارش کردشد که بیشترين کربن آلي در
تیمارهاي داراي گیاه پوششي به دست آمد زيرا در اين تیمارها تلفبات
کربن آلي و شیتروژن آلي کاهش مبيياببد؛ در ايبن مطالعبه ،کمتبرين
مقدار کربن آلي و شیتروژن آلي در تیمار خاکورزي مرسوم بدون گیباه
پوششي مشاهده شد ()25ک همچنین میشب و همکباران ( )19-19شیبز
گزارش کردشد پس از  14سال اعمال خاکورزيهاي مختلبف و گیباه
پوششي ،در تمام تیمارهايي که گیاه پوششي درياات کرده بودشد مقدار
کربن خاک شسبت به شرايط اولیبه ،در عمبق  0تبا 30سباشتي متبري،
اازايش پیدا کرده استک

مختلف در زمان تغییر ميکند ()4ک شتايج تجزيه وارياشس ششان داد کبه
شاخص کربن آلي خاک به طور معنيداري تحت تاثیر گیباه پوششبي
( )P <0/01و اثر دوگاشه خاکورزي در گیاه پوششي ( )P <0/05قبرار
گرات اما با اثر ساده خاکورزي معنيدار شببود (ابدول )2ک بیشبترين
مقدار کربن آلي خاک ( 0/78درصد) در تیمار ببيخباکورزي ببا گیباه
پوششي خلر بهدست آمد ،با اين حال ايبن تیمبار ببا تیمارهباي ديهبر
خاکورزي که گیاه پوششي درياابت کبرده بودشبد ( MT-C1و CT-
 )C1در يک گروه آماري قرار گراتندک همچنبین کمتبرين مقبدار ايبن
شاخص ( 0/39درصد) در تیمار خاکورزي کمینه بدون گیاه پوششبي
( )MT-C0مشاهده شد که البته با ديهر تیمارهاي خباکورزي ببدون
گیاه پوششي ( NT-C0و  )CT-C0تفاوت معنيداري شداشبت (شبکب
)1ک همان گوشه که در اين شکب قابب مشاهده است ،اثر گیاه پوششبي
بر اين ويژگي در تمام تیمارهاي خاکورزي قابب تواه بوده ولي تنهبا
در تیمارهاي خاکورزي حفاظتي معنيدار شده استک در کب ميتبوان
گفت بعد از چهار سال اعمال مديريتهاي مختلف ،مقدار کبربن آلبي
خاک از حدود  0/4درصد در شیوه مديريتي مرسوم منطقه (خاکورزي
مرسوم ببدون گیباه پوششبي) ببه  0/74درصبد در خباکورزيهباي
حفاظتي (بدون خاکورزي و خاکورزي کمینه) با گیاه پوششبي خلبر
( NT-C1و  )MT-C1رسیده است (شکب )1ک
اازايش کربن آلي در تیمارهاي خاکورزي حفاظتي همراه با گیاه
پوششي را ميتوان به برگرداشدن گیاه پوششي و ماشدههباي محصبول
به سطح خاک و همچنین خاکورزي حفاظتي که باعث تداوم حضبور
مواد آلي و در دسترس قرار شهراتن سريع آنها براي تجزيهکننبدههبا

جدول  -2تجزیه واریانس برخی شاخصهای کیفیت خاک
Table 2- Analysis of variance of some of soil quality indicators
میانگین مربعات MS

عملکرد

جرم

تنفس

میانگین

کربن

کربن

خاکدانههای

خاکدانه-

کربن

کربن

basal
respira
tion

خاکدانهها

کوچک

های بزرگ

فعال

آلی

MWD

micro
aggregate
carbon

macro
aggregate
carbon

active
carbon

organic
carbon

df

0.16 ns

0.004 ns

**0.005

*34510

0.047 ns

2

0.002 ns

**0.009

22996 ns

0.27 ns

2

**0.011

**157341

**0.289

1

*43521

*0.078

5

0.022

12

27.12

-

مخصوص

تخلخل
porosi
ty

**182.4

*0.003

*4.3

0.002 ns

**188.2

**0.011

**18.9

0.000 ns

**0.96

**709.4

**0.274

**475.3

**0.019

**2.33

**0.014

**241.3

**0.060

**103.9

0.004 ns

**0.91

0.004 ns

*0.006

28.0

0.000

0.78

0.002

0.11

0.001

0.001

6507

5.2

1.67

1.67

28.82

25.92

8.50

12.02

6.43

دانه کدو
pepo
grain
yield

ظاهری
bulk
density

پایه

وزنی قطر

درجه
آزادی

* **،و  nsبه ترتی معني دار در سطح پنج درصد ،يک درصد و یر معنيدار
* ،** and ns, Significant at 1% and 5% levels of probability and no Significant, respectively

منبع تغییرات
S.O.V

تکرار
Replication

خاکورزي
Tillage

گیاه پوششي
Cover crop
T× C

خطاي آزمايشي
Error
%CV
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شکل  -1اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کربن آلی خاک .میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف آماری معنیداری در سطح
احتمال پنج درصد ندارند
Figure 1- Effects of different tillage and cover crop treatments on soil organic carbon. Means followed by similar letter are
not significantly different at P < 0.05

کربن فعال

بخش پوياي مواد آلي در برابر تغییرات شرايط محیطي حساسبیت
بیشتري شسبت به کربن آلبي کبب داردک بخبش پويبا شبامب کبربن و
شیتروژن زيستتوده میکروبي ،مواد آلي داشهاي ،کربن محلبول در آب،
بخش بهآساشي قابب عصارهگیري و با تندي باك معدشي شبوشده اسبت
()-31ک اين شاخص از شظر آماري به صورت معنبيداري تحبت تباثیر
گیاه پوششي ( )P <0/01و اثر دوگاشبه خباکورزي در گیباه پوششبي
( )P <0/05قرار گرات (ادول )2ک هماشند کربن آلي خباک ،بیشبترين
مقدار کربن اعال خاک ( )1417 mg/kg soilدر تیمار ببيخباکورزي
با گیاه پوششي خلر مشاهده شد و ببا تیمارهباي  MT-C1و CT-C1
در يک گروه آماري قرار گراتک کمترين مقدار اين شباخص ( mg/kg
 )1134 soilدر تیمار خاکورزي مرسوم بدون گیاه پوششي ببهدسبت
آمد که تفاوت آماري معنبيداري ببا تیمارهباي  NT-C0 ،MT-C0و
 CT-C1شداشت (شکب )2ک به شظر ميرسد گیاه پوششي خلر شسبت به
شو خاکورزي تاثیر بیشتري بر اين ويژگي گذاشته استک با اين حال،
اثر گیاه پوششي بر اين شاخص تنها در تیمارهاي خاکورزي حفاظتي
معنيدار بوده استک به عبارت ديهر پس از چهبار سبال ،کبربن اعبال
خبباک از  1134 mg/kg soilدر شببیوه مببديريتي مرسببوم منطقببه
(خاکورزي با گاوآهن برگرداندار ،ببدون کاشبت گیباه پوششبي) ببه
حدود ( 1400 mg/kg soilبرابر با  23/46درصبد اابزايش) در شبیوه
مديريتي خاکورزي حفاظتي با گیاه پوششي خلر رسیده است (شبکب
)2ک
اازايش کربن اعال در تیمارهاي يادشده ميتواشد به علبت وابود
ماشدههاي گیاه پوششي خلر و گیباه اصبلي و همچنبین تجزيبه کمتبر
آنها در اثر آمیخته ششدن ماشدههبا در یباب خباکورزي ( )33-33و
اشتشببار  CO2کمتببر بببه اتمسببفر باشببد ()1-1ک کببربن اکسیدشببده بببا
پرمنهنات پتاسیم  0/02مبوكر شزديبک  5-30درصبد (ا لب 15-20

درصد) کبربن آلبي کبب را شبامب مبيشبود ( )1-1و از آشجبايي کبه
تیمارهاي خاکورزي حفاظتي با گیاه پوششي خلر ،کربن آلي بیشتري
شسبت به ساير تیمارها دارا بودشد بنابراين اازايش کربن اعبال در ايبن
تیمارها ميتواشد به دلیب باك بودن کربن آلي آنها شیز باشدک همچنین
بسیاري از آزمايشهاي مزرعبهاي ششبان داده کبه عملیبات مبديريتي
مقدار مواد آلي را تغییر ميدهد که اين تغییر در بخش شاپايدار با تندي
بیشتري شسبت به کربن و شیتروژن کب رش ميدهد ()13-13ک عزيبز و
همکاران ( )2-2در بررسي اثر بلندمدت خاکورزي ببر کیفیبت خباک
گزارش کردشد که کربن آلي کب و کربن اعبال ببین دو شظبام کشبت
بدون خاکورزي و خاکورزي مرسوم متفاوت بود؛ به طبوري کبه در
طول مدت  6سال در سیستم بدون خاکورزي اابزايش پیبدا کردشبدک
همچنین لوپز-گاريدو و همکاران ( )17-17در مطالعه اثر شبخم روي
ويژگيهاي بیوایزيکي خاک در اقیلم پربباران مديتراشبهاي در انبوب
اسساشیا گزارش کردشد که کربن اعبال خباک در مبديريت خباکورزي
حفاظتي به طور معنيداري بیشتر از خاکورزي مرسوم استک
ميانگين وزنی قطر خاکدانههای پایدار در آب ()MWD

میبباشهین وزشببي قطببر خاکداشببههبباي پايببدار در آب تحببت تبباثیر
خاکورزي ،گیاه پوششي و اثر دوگاشه آنها قبرار گرابت و ايبن تباثیر
بسیار معنيدار ( )P <0/01بود (ادول )2ک بیشترين میاشهین وزشي قطر
خاکداشههاي پايدار در آب ( 2/14میليمتر) در تیمار بي خباکورزي ببا
گیاه پوششي خلر مشباهده شبد کبه تفباوت معنبيداري ببا MT-C1
شداشبت و کمتبرين مقببدار ايبن شباخص ( 0/48میلببيمتبر) در تیمببار
خاکورزي مرسوم بدون گیاه پوششي به دست آمدک در کب در همهي
خاکورزيها ،تیمارهاي داراي گیاه پوششي خلبر از تیمارهباي ببدون
گیاه پوششي MWD ،بیشتري را ششان دادشد (شکب )3ک به طور کلبي
بعد از چهار سال کاربرد مديريتهاي گوشاگون بر روي اين زمین ،قطر
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خاکداشهها از  0/5میلي متر در شیوه مديريتي مرسبوم منطقبه ببه 2/2
میلي متر در شیوهي مديريت خاکورزيهاي حفاظتي با گیاه پوششي

خلر اازايش يااته استک

شکل  -2اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کربن فعال خاک .میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف آماری معنیداری در سطح
احتمال پنج درصد ندارند
Figure 2- Effects of different tillage and cover crop treatments on soil active carbon. Means followed by similar letter are not
significantly different at P < 0.05

علت باك بودن  MWDدر تیمارهاي خاک ورزي حفاظتي و گیباه
پوششي را بايد در ماشدههاي گیاهي بیشتري که ببه ايبن تیمارهبا ،در
مقايسه با ديهر تیمارها وارد ميشود استجو کبرد ،از سبوي ديهبر ببا
اازايش پوشش گیاهي ،اعالیت میکروبي زياد و ششر مبواد ريشبهاي و
میکروبي اازايش يااته که ايبن مبواد سبب اابزايش خاکداشبهسبازي
ميشوشد ()31-31ک همچنین خباکورزي حفباظتي مباشع از متبراکم و
خورد شدن خاکداشهها شده استک ببه عبالوه ،سیسبتم ريشبهاي گیباه
پوششي به دلیب تراکم کشت بباك و پوشبش دادن بیشبتر سبطح ،در
اازايش خاکداشهسازي و شیز متصب کردن خاکداشههاي ريز به همديهر

شقش مهمي داشته و  MWDرا اازايش داده استک داکس و هاشهیبت
( )9-9در بررسي تجزيه كشبرگها در علفزارهاي يک ساله کالیفرشیبا
گزارش کردشد که تغییرات در گوشه گیاهي ،روي توزيع اامعه میکروبي
و تولیدات میکروبي مرثر در بهبود ساختمان خاک تأثیر مبيگبذاردک در
تیمار خاکورزي مرسوم بدون گیاه پوششي ،عملیات گوشباگون خباک
ورزي ،خاکداشههاي بزرگ را به خاکداشههاي کوچبکتبر شکسبته و از
سوي ديهر به علت ماده آلي کم ،ايجاد خاکداشههاي بزرگ شسبت ببه
ديهر تیمارها کمتر شده استک

شکل  -3اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر میانگین وزنی قطر خاکدانهها .میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف آماری
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Figure 3- Effects of different tillage and cover crop treatments on mean weight diameter. Means followed by similar letter are
not significantly different at P < 0.05
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شیکسور و همکاران ( )22-22در بررسي اثر ويژگيهاي ذاتي خاک
بر پايداري ساختمان برخي از خاکهاي استان همدان بیان داشتند که
ماده آلي مهمترين عامب تأثیرگذار ببر پايبداري خاکداشبههبا وMWD
خاکهاي مورد بررسي بودک
کربن درون خاکدانهها (کربن خاکدانهای)

کربن خاکداشههاي درشبت ببه صبورت معنبيداري تحبت تباثیر
خاکورزي ( ،)P <0/01گیاه پوششي ( )P <0/01و اثر دوگاشبه آنهبا
( )P <0/05قرار گرات ،اما تنها گیباه پوششبي ( )P <0/01ببر کبربن
خاکداشههاي ريز اثبر معنبيداري داشبت و ايبن ويژگبي تحبت تباثیر
خاکورزي و اثر دو گاشه خباکورزي در گیباه پوششبي قبرار شهرابت
(ادول )2ک مقدار کربن خاکداشههاي درشت (خاکداشههاي در اشبدازه 4
  0/25میلببيمتببر) بببین  0/27 – 0/17درصببد بببه دسببت آمببد کببهتیمارهاي خاکورزي حفاظتي با گیاه پوششي خلر با داشتن بیشبترين
مقدار خاکداشههاي بزرگ و کربن آلي کبب ،مقبدار کبربن خاکداشبهاي
بیشتري ( 0/27درصد) را شسبت ببه خباکورزي مرسبوم ببدون گیباه
پوششي ( 0/17درصد) ،با کربن آلي کب کمتر و میباشهین وزشبي قطبر
خاکداشببههبباي کمتببر ،ششببان دادشببد (شببکب  -4الببف)ک مقببدار کببربن
خاکداشههاي ريز (خاکداشههاي در اشدازه  0/053 - 0/25میلي متر) بین
 0/44-0/38درصد به دست آمد که بیشترين مقدار آن ( 0/44درصبد)
در تیمارهاي داراي گیاه پوششي خلر ببا خباکورزيهباي حفباظتي و
کمترين مقدار ( 0/38درصد) آن در تیمارهاي بدون گیباه پوششبي ببا
خاکورزي مرسوم مشاهده شدک عالوه براين ،ايبن مقبادير در تمبامي
تیمارهاي آزمايشي از مقدار کربن خاکداشههاي درشت بیشتر ميباشبدک
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كزم به ذکر است مقدار کربن خاکداشهها بر پايه وزن خاکداشبههبا ببه
دست آمده و شسبت به وزن کب خاک ،مقدار کربن خاکداشههاي بزرگ
درصد بیشتري را شسبت به کربن خاکداشههباي ريبز شبامب مبيشبود
(دادهها منتشر ششده است)ک بیشتر ببودن مقبدار کبربن خاکداشبههباي
درشت در تیمارهاي خاکورزي حفاظتي با گیباه پوششبي شسببت ببه
ديهر تیمارها ،و کربن خاکداشههاي ريز در تیمبار داراي گیباه پوششبي
خلر شسبت به بدون گیاه پوششي ،احتماكً به دلیب اابزايش مباده آلبي
شاشي از گیاه پوششي و اعالیبت ريزااشبداران و ترشبحات ريشبهاي و
همچنین بهم شخوردن خاک و ششکستن خاکداشههبا اسبت کبه باعبث
اازايش کربن آلي کب و همچنین  MWDدر اين تیمارها شده اسبت،
و اين شاخصها بر مقدار کربن خاکداشهاي تأثیر گذاشتهاشد؛ اما بیشبتر
بودن مقدارکربن خاکداشهاي در خاکداشههباي ريبز ،احتمباكً ببه علبت
سطح ويژه بیشتر آنها شسبت به خاکداشههاي بزرگ است که در يبک
وزن يکسان خاکداشهها ،مقدار بیشتري از کبربن را در خبود شهبهداري
کردهاشد؛ همچنین ميتواشد به اين علت شیز باشد که در خاکداشبههباي
بزرگ مقدار شن بیشتر از خاکداشههاي ريز بوده استک صفري سنجاشي
( )31-31گزارش کرد خاکداشبههباي ببزرگ و مبواد آلبي درون آن از
بخشهاي پاسخ دهنده مواد آلي خاک است که ببراي ارزيبابي پیامبد
دگرگوشي کاربري زمین و شیوه بهرهبرداري از آن بسیار کاربرد داردک
تنفس پایه

اين شاخص تنها تحت تاثیر گیاه پوششي ( )P <0/01قرار گرابت
و از شظر آماري ،خاکورزي و اثر دوگاشه خاکورزي در گیباه پوششبي
تاثیر معنيداري بر اين ويژگي شداشتند (ادول )2ک اين تاثیر ايبنگوشبه

شکل  -4اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر کربن درشت خاکدانهها (الف) و کربن ریز خاکدانهها (ب) .میانگینهای دارای حروف
مشترک اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Figure 4- Effects of different tillage and cover crop treatments on macro aggregate carbon (A) and micro aggregate carbon
(B). Means followed by similar letter are not significantly different at P < 0.05
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بود که پس از چهار سال اعمال مديريتهاي مختلف ،تیمارهبايي کبه
گیاه پوششي خلر درياات کرده بودشد مقبدار تبنفس پايبه خباک را در
مقايسه ببا تیمارهباي ببدون گیباه پوششبي از  0/11ببه mg ( 0/17
 ) CO2/g soil*dayاازايش دادشدک هرچند اثر دو گاشه خباکورزي در
گیاه پوششي معنيدار شبود ،با اين حال بیشبترين مقبدار تبنفس ( mg
 )19 CO2/g soil*dayدر تیمار خاکورزي مرسوم ببا گیباه پوششبي
مشاهده شدک افزايش تنفس در تيمار خاکورزي مرسوم باا يياا
پوششي احتماالً با اياد دلياو باود را در روش خااکورزي
مرسوم ،ب هم خوردن خاک باعث ميشود ماواد للاي تااز در
اختيار جمعيت ميکروبي قرار يرفتا  ،در نتيجا باعاث تجزيا
بيشتر و سريعتر ماند هاي يياهي شاد و راربد و ازت ماواد
للي زودتر معدني ميشود را متعاقاااً ماواد للاي ساريعتار از
دست ميرود .بنابرايد بعد از مدتي ر ايد بستر ي با لسااني
قابو دسترس راهش پيدا رند ايد روند نيز متوقف خواهد شاد.
صرف نظر از ايد تيمار ،بيشتريد مقدار تنفس پاي باا ميااننيد
 0/16 mg CO2/g soil*dayدر خاکورزيهاي حفاظتي با يياا
پوششي خلر مشاهد شد .در مقابو ،رمتريد مقدار تنفس پايا
در تيمار خاکورزي مرسوم بدون ييا پوششاي باا mg CO2/g
 0/09 soil*dayب دست لمد (شکب )5ک
اازايش تنفس پايه در تیمارهاي ذکر شده احتماكً ببه ايبن علبت

باشببد کببه تیمارهبباي داراي گیبباه پوششببي خلببر اعالیببت و امعیببت
ريزااشداران خاک را از طريبق اابزايش مبواد آلبي خباک و همچنبین
ترشحات ريشهاي اين گیاهان اازايش ميدهد؛ تنفس خاک به وسبیله
کربن آلي خاک ،به عنوان منبع ذا و اشرژي ،کنترل ميشودک مواد آلي
ميتواشند هماشند منبع کربن و اشرژي احتماك باعبث اابزايش امعیبت
میکروبهاي هتروترو خاک شده و در شتیجه تنفس میکروبي خباک
که شاخص اعالیت میکروبي است را اازايش دهند؛ كزم ببه يبادآوري
است که بیشترين درصد کربن آلي کب و کربن اعال در ايبن تیمارهبا
مشاهده شدک همچنین ماشدههاي گیاه پوششي باعث حفبظ رطوببت و
کاهش تبخیر ميشوشد که شسبت به تیمارهباي ببدون گیباه پوششبي
باعث اازايش اعالیت میکروبي شده استک فباري و همکباران (-12
 )12اظهار داشتند محیط خاک مهمترين عامبب محدودکننبده اعالیبت
میکروبي و قابلیت دسترسي به بستره کربندار قابب استفاده است و با
ورود سوبستراي کربندار ماشند ماشدههاي گیاهي ببه خباک ،امعیبت
میکروبي بهخصوص در پیرامون بستره اازايش مييابدک رئیسبي (-28
 )28در بررسي معدشي شدن کربن و شیتروژن تحت تاثیر خاکورزي و
بقاياي محصول در اراضي تاكبيِ آهکي ايران گزارش کرد که کمّیت
و کیفیت مواد آلي بهعنوان منبع ذا و اشرژي براي ريزااشداران ،عامبب
مهمي در تشديد اعالیتهاي زيستي خاک بهشمار ميرودک

شکل  -5اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر تنفس پایه خاک
Figure 5- Effects of tillage and cover crop treatments on soil basal respiration

جرم مخصوص ظاهری و تخلخل خاک

ارم مخصوص ظاهري و تخلخب از شاخصهاي ایزيکي کیفیت
خاک هستند که به شیوههاي مختلف مديريتي پاسخ ميدهندک با تواه
به ادول تجزيه وارياشس هر دو شباخص تحبت تباثیر تیمارهبا قبرار
گراته و اين تاثیر از شظر آماري معنيداري بود (ادول )2ک اعمال چهار

ساله مديريتهاي گوشاگون ششان داد تیمارهاي خباکورزي حفباظتي
(بي خاکورزي و خاکورزي کمینه) با گیاه پوششي خلر کمترين ارم
مخصوص ظاهري (با میاشهین  )1/1 g/cm3و بیشترين مقدار تخلخب
( 53/7درصد) را شسبت به تیمارهاي ديهر داشتک در مقابببCT-C0 ،
بیشببترين اببرم خصببوص ظبباهري ( )1/42 g/cm3و کمتببرين مقببدار
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تخلخب ( 40/8درصد) را ششان داد که البته تفاوت معنيداري با تیمبار
 MT-C0شداشببتک بببین تیمارهبباي  NT-C0و  MT-C0شیببز تفبباوت
معنيداري براي اين دو شاخص مشاهده ششد (شبکب )6ک در کبب ،شبه
تنها خاکورزيهاي حفاظتي تباثیر قاببب تبواهي ببر بهببود ايبن دو
شاخص داشته است ،حضور گیاه پوششي شیز باعث بهبود معنيدار اين
ويژگيها در تمام تیمارهاي خاکورزي شده استک
تخلخب و ارم مخصوص ظاهري رابطه عکس با همديهر دارشبدک
اازايش ارم مخصوص ظاهري و کاهش تخلخبب احتمباكً ببه دلیبب
متراکم شدن و تجزيه سريعتر مواد آلبي خباک ،وابسبته ببه عملیبات
کشت و کار شظیر خباکورزي و عبدم ورود ماشبدههبا آلبي ببه خباک
ميباشدک احتماكً بیشترين تأثیر بر اين شباخص را اابزايش مبواد آلبي
وابسته به ماشدههاي گیاه پوششي خلر و کشت اصلي داشته است زيبرا
در تیمار خاکورزي مرسوم با گیاه پوششي ،ارم مخصبوص ظباهري
به گوشه معنيداري از خاکورزي مرسوم بدون گیاه پوششي کمتر شده
است؛ همچنین در تیمارهاي خاکورزي حفاظتي ،کرتهايي که ااقبد
گیاه پوششي بودهاشد متراکمتر شده و ارم مخصوص ظاهري خاک در
آنها شسبت به کرتهايي که گیاه پوششي داشتهاشد اازايش پیدا کرده
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است و همین روشد به گوشه عکس براي تخلخب در اين تیمارها ديبده
شد (شکب )6ک برگرداشدن ماشدههاي گیاهي به خباک ببه مبرور زمبان
باعث اازايش مواد آلي خاک و بهبود اشدازه خاکداشهها شده و ببه تببع
آن سب اازايش تخلخب و خلب و ارج خاک ميشود که اين موضبو
منجر به کباهش ابرم مخصبوص ظباهري خباک مبيگبرددک خباک
ورزيهاي حفاظتي شیز از راه تأثیر بر شههداشت مواد آلبي در خباک و
همچنین الوگیري از خرد شدن خاکداشههاي بزرگ ببر کباهش ابرم
مخصوص ظاهري و تخلخب خاک تأثیر بسزايي داشتهاشدک شتبايج ايبن
پژوهش در خصوص تأثیر مبواد آلبي ببر ابرم مخصبوص ظباهري و
تخلخب با گزارشهاي الس گارد و همکاران ( )10-10همسو است اما
با گبزارشهباي برزگبر و همکباران ( )5در بررسبي تباثیر تیمارهباي
خاکورزي بر خصوصیات ایزيکي خاک که گزارش کردشد خاکورزي
باعث کاهش ارم مخصوص ظاهري ميشود ،مخالف است کبه البتبه
شتايج پژوهش حاضر حاصب مديريت تلفیقي اشوا خاکورزي ببا گیباه
پوششي است که تواشسته وضعیت ساختمان خاک را بهبود ببخشد امبا
اين محققان اثر خاکورزي به تنهايي را بر اين شاشسهها مورد بررسي
قرار دادهاشدک

شکل  -6اثر تیمارهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی بر تخلخل (الف) و جرم مخصوص ظاهری خاک (ب) .میانگینهای دارای حروف مشترک
اختالف آماری معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Figure 6- Effects of different tillage and cover crop treatments on porosity (A) and bulk density (B). Means followed by
similar letter are not significantly different at P < 0.05

عملکرد دانه کدو تخمه کاغذی

عملکرد داشه کدو تخمهکا ذي تحت تأثیر خاکورزي (،)P<0/01
گیاه پوششي ( )P <0/01و ببرهمکنش خباکورزي در گیباه پوششبي
( )P <0/01قرار گرات که اين تاثیرها در سطح احتمبال يبک درصبد
معنيدار بودشد (ادول )2ک بیشترين عملکرد داشه کبدو تخمبه کا بذي
( )142/0 g/m2در تیمار خاکورزي کمینه ببا گیباه پوششبي خلبر ببه
دست آمد که تفاوت معنيداري با تیمبار  NT-C1شداشبت و کمتبرين
عملکرد داشه کدو ( )115/3 g/m2در تیمار خباکورزي مرسبوم ببدون

با تیمارهاي  MT-C0 ،NT-C0و CT-

گیاه پوششي مشاهده شد ،اما
 C1در يک گروه آماري قرار گرابت (شبکب )7ک ببا توابه ببه اينکبه
مديريت تلفیقي خاکورزي هاي حفاظتي با گیاه پوششي پس از چهبار
سال ،ويژگي هباي خباکي هماشنبد مقبدار کبربن آلبي خباک ،اعالیبت
میکروبي ،آشزيمي ،پايداري خاکداشهها ،و به تبع وضعیت عناصر ذايي
قابب دسترس ( )11را شسبت به مبديريتهباي ديهبر بهببود بخشبیده
است ،بنابراين باك بودن عملکرد داشه کدو تخمهکا ذي در اين ترکی
تیماري دور از اشتظار شیستک بباك ببودن عملکبرد در تیمبار MT-C1
شسبت به تیمار  NT-C1هر چند از شظر آماري معنيدار شببود ،احتمباكً
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به دلیب شفوذ و ااگیري بهتر ريشهها در اثر شبیارهاي ايجباد شبده در
اين خاکورزي ميباشدک اما از ديهبر عبواملي کبه در مزرعبهي مبورد
آزمايش ديده شد ،ميتوان به اثر آبیاري باراشي اشباره کبردک در کبرت
هاي داراي گیاه پوششي قطرات آب مستقیم به سطح خباک برخبورد
شميکرد و گیاهچههبا ببهراحتبي از خباک خبارج مبيشبدشد ولبي در
کرتهاي بدون گیاه پوششي ،مخصوصباً در خباکورزي مرسبوم ،ببا
برخورد قطرات به سبطح خباک ،ذرات خباک و آب روي گیاهچبههبا
ميپاشید و اين امر باعث سوختهي گیاهچبههبا شبده کبه مبيتواشبد
اتوسنتز را شیز کاهش دهدک همچنین در اين تیمارها ،سطح خاک بعبد
از خشک شدن سله ميبست و ايجاد مقاوت در برابر رشد گیاه ميکرد
که به شظر ميرسد همین عوامب ببر عملکبرد گیباهي تبأثیر بسبزايي
داشته و باعث شده تیمارهاي بدون گیاه پوششبي ببا تبأخیر در روشبد
رشد ،گیاهاشي ضعیفتر و درشتیجه عملکرد کمتري شسبت به تیمارهاي
داراي گیاه پوششي داشته باشندک

رديکتي و همکاران ( )27-27در بررسي اثر مديريت خاکورزي-
هاي گوشاگون و گیاهبان پوششبي مختلبف زمسبتاشه در يبک محبیط
مديتراشهاي بر عملکرد بادمجان به اين شتیجه رسیدشد کبه خباکورزي
کمینه با گیاهان پوششي شسبت به خاکورزي مرسوم با همان گیاهان
پوششي عملکرد بیشتري داشتند؛ همچنین وزن کاه و کلش بیشبتري
را شیز در تیمار خاکورزي کمینه با گیاه پوششي ديدشبدک آشهبا گبزارش
کردشد تیمارهايي که گیاهان پوششبي درياابت مبيکننبد شسببت ببه
تیمارهاي بدون گیاه پوششبي عملکبرد بیشبتري داشبتندک رمبرودي و
همکاران ( )29در بررسي اثرات گیاهان پوششي ،سیستمهباي خباک-
ورزي و کود شیتروژن بر برخي خصوصیات خاک و عملکبرد سبورگوم
علواهاي ،علت اازايش عملکرد علواه سورگوم در تیمارهاي گیاهبان
پوششي را به تجزيه و آزاد شبدن تبدريجي عناصبر بذايي ببه ويبژه
شیتروژن ،و کاهش آبشويي اين عنصر شسبت دادشدک

شکل  -7اثر تیمارهای مختلف خاک ورزی و گیاه پوششی بر عملکرد دانه کدو تخمه کاغذی .میانگینهای دارای حروف مشترک اختالف آماری
معنیداری در سطح احتمال پنج درصد ندارند
Figure 7- Effects of different tillage and cover crop treatments on grain yield in Cucurbita pepo. Means followed by similar
letter are not significantly different at P < 0.05

نتیجهگیری
پس از چهار سال اعمال تیمارهاي خباکورزي و گیباه پوششبي،
مديريت تلفیقي گیاه پوششي خلر با خاکورزيهاي حفاظتي به عنوان
بهترين مديريت شناسايي شبد چبرا کبه از اهبات مختلفبي تواشسبت
کیفیت خاک و عملکرد گیاهي را اازايش دهدک اين مديريت تلفیقي ببا
اازايش میزان مواد آلي و ترسی آن در خاک ،مواب بهببود اعالیبت
میکروبي و آشزيمي خاک و اراهم شمودن بهتر عناصر ذايي مورد شیاز
گیاه شده و تلفات عناصر را از خاک کاهش ميدهد و ضمن دسبتیابي
به عملکرد مطلوب ،تداوم آن را در طي زمان حفظ مبيکنبدک ببه هبم
شخوردن ساختمان خاک در روش بيخاکورزي و اازايش مواد آلي در
اثر بهرهگیبري از گیباه پوششبي خلبر ،باعبث حفبظ و ارتقباب بیشبتر

ويژگبيهباي مهبم خباک ازاملبه پايبداري خاکداشبههبا و پیبدايش
خاکداشههاي درشت خاک ميشود کبه شهايتباً باعبث حفاظبت خباک
ميگرددک
شکستن خاکداشهها بهوسیله خاکورزي مرسوم شیبز دلیلبي ببراي
هدرروي مواد آلي خاک مبيباشبدک خاکداشبههباي درشبت شسببت ببه
خاکداشههاي کوچک در برابر تبنشهباي مکباشیکي حاصبب از شبخم
مرسوم مقاومت کمي ششان ميدهند و اين امر سب ميشود مواد آلي
منااذ دروشي در برابر هوا قرار گیرشد و بیشتر اکسید شوشدک
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Introduction: Soil is a finite natural resource and non-renewable under agricultural production without
implementation of sustainable management practices. Ecological sustainability of agroecosystems can be
comparatively assessed by soil quality evaluation, which in turn is assessed by soil quality indices. Soil quality is
the general term used to refer to “the continued capacity of soil to function as a vital living system, within
ecosystem and land-use boundaries, to sustain biological productivity, maintain the quality of air and water
environments, and promote plant, animal, and human health”. Conservation tillage and use of cover crops are
some of the sustainable agriculture practices that can improve the soil quality by adding organic matter and
nutrients, and by acting as scavengers to trap leftover nutrients that otherwise might leach out. Cover crops are
used as ground cover, mulches, green manure, nurse crops, smother crops, and forage and food for animals or
humans. Given the significant role of tillage practices and crop residue management in soil quality improvement
and crop production, a four-year field experiment was conducted to determine selected soil quality indices and
Cucurbitapepo yield under different tillage and legume cover crop managements in Hamadanک
Materials and Methods: A four-year field experiment (2011-2014) was carried out at Bu-Ali Sina
University experimental field in Dastjerd, Hamadan, as a factorial experiment in randomized complete block
design with three replications. The area is located at 37 km of Hamadan, on 35◦ 01' N latitude and 48◦ 31' E
langitude with 330 mm annual rainfall and 1690 m altitude. The treatments consisted of three levels of tillage
practices (NT: no-till (direct seeding), MT: minimum tillage (chisel plowing + disk) and CT: conventional tillage
(moldboard plowing + disk)) and two levels of cover cropping (C1: with legume cover crop (lathyrus sativus)
and C0: without cover crop). These treatments were applied for four consecutive years in a way that lathyrus
sativus as cover crop were planted in late winter for each year and returned to the soil surface with a trowel when
30% of the field was flowered. One week later, and prior to the cultivation of main crop, the mentioned tillage
treatments were implemented. In the fourth year of the project,Cucurbita pepo was planted as the main crop.
Soil and plant (Cucurbita pepo) were sampled early autumn (2014) and were analyzed for soil organic carbon,
soil active carbon, macro and micro-aggregate carbon, mean weighted diameter of water stable aggregates, soil
bulk density, basal microbial respiration and grain yield. Obtained data were analyzed using statistical software
SAS 9.4 and the means were compared using LSD multiple range test at 5 percent level ک
Results and Discussion: The results revealed that total organic carbon, active carbon, aggregate carbon,
mean weighted diameter of water stable aggregates, bulk density, porosity and basal respiration were
significantly affected by cover crop and tillage system so that the highest amount of these indicators were
obtained in no-tillage system with cover crop treatment (NT-C1) and the lowest amounts were observed in the
conventional tillage without cover crop (CT-C0). For instance, mean soil organic carbon increased from 0.4
percent in CT-C0 to about 0.7 percent in NT-C1. For majority of soil quality indices, no significant difference
was observed between minimum and no-till; moreover, the application of cover crop in conventional tillage
improved some aspects of soil quality. For instance, MWD was the highest (2.14 mm) in NT-C1, and was not
significantly different with that of MT-C1 treatment. On the contrary, this index was significantly the lowest
(0.48 mm) in CT-C0. The C. pepo grain yield was also significantly affected by tillage system, cover crop and
their interactions. The highest grain yield (142.1 g.m¬-2) was obtained in MT-C1 treatment, which did not show
significant difference with NT-C1 treatment. The lowest C. pepo grain yield (115.3 g.m¬-2) was observed in
conventional tillage without cover crop (CT-C0) treatment, but it was in a same statistical group with NT-C0,
MT-C0 and CT-C1 treatments. Cover crop increased organic carbon, active carbon, porosity, bulk density,
microbial biomass activity and MWD by enhancing soil organic matter, probably; conservation tillage on its part
further improved these effects by preventing the rapid decomposition of organic matter by reduced soil
1, 2, 3 and 5- PhD student, Assistant Professors and Professor of Soil Science, Soil Science Department, College of
Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Respectively
(*-Corresponding Author Email: moh_nael@yahoo.com)
4- Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University,
Hamedan

1397  اردیبهشت-  فروردین،1  شماره،32  جلد،نشریه آب و خاك

126

destruction, which eventually increased soil organic carbon, active carbon and production of stable aggregates ک
Conclusions: Generally, after four years of applying different tillage practices and cover cropping, it was
demonstrated that the integrated management of the conservation tillage (either no-tillage or minimum tillage)
with legume cover cropping was the most appropriate management in the semi-arid region of Hamadan in view
of selected soil quality indices and crop yield improvements ک
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