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 چکیده

-٩٣ زراعی سال در خاک، خیزیحاصل و هرز یها علف جمعیت بر سبز کود یاهانگ یرتأث بررسی منظور به

 یها بلوک طرح قالب در اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزی ی دانشکده پژوهشی ی مزرعه در آزمایشی ١٣٩٢

 و ماش( + )ارزن مخلوط ماش، جو، ارزن، شامل سطح 5 با سبز کود گیاهان شد. اجرا تکرار سه با تصادفی کامل

 در کیلوگرم ٢١68 تولید با ماش( )ارزن+ مخلوط تیمار آزمایش این در بود. سبز( کود گیاه کشت )عدم آیش

 سبز کود به مربوط شده تولید توده زیست کمترین کرد. تولید یمارهات سایر به نسبت بیشتری ی توده زیست هکتار

 ٣6 ،٣8 ،4٣ ترتیب به جو و ارزن ماش، مخلوط، یمارهایت که داد نشان نتایج بود. هکتار( در کیلوگرم 4/٣87) جو

 گیاهان یمارهایت دادند. کاهش سبز( کود کاربرد )عدم شاهد به نسبت را هرز یها علف خشک وزن درصد ١5 و

 دادند. کاهش درصد 6 و ٣5،٣٣ ،57 یبترت به شاهد به نسبت را هرز های علف تراکم آزمایش، مورد سبز کود

 در آلی ی ماده درصدترین  بیش است. داشته خاک حاصلخیزی در  میمه نقش خاک به سبز کود گیاهان برگشت

 تثبیت در ها لگوم توانایی به توجه با شد. حاصل درصد 4١/١ میزان به ماش( + )ارزن مخلوط سبز کود تیمار

 حاصل درصد 08٢/0 میزان به ماش سبز کود تیمار از یافته انتقال نیتروژن نمیزاترین  بیش نیتروژن، بیولوژیکی

 تفاوت خاک به یافته انتقال پتاسیم میزان نظر از ارزن و مخلوط ماش، سبز کود یمارهایت بین نتایج شد.

 گرم(کیلو بر گرم میلی ١68) ارزن و ماش مخلوط تیمار در پتاسیم میزانترین  بیش ندادند. نشان داری معنی

ترین  بیش و نشد مشاهده تفاوتی مخلوط و ماش سبز کود یمارهایت بین فسفر میزان نظر از چنین هم شد. مشاهده

 این از شده حاصل نتایج به توجه با شد. حاصل کیلوگرم( بر گرم میلی ٣/١٢) ماش سبز کود تیمار در آن میزان

 و ماش مخلوط تیمار و بوده مؤثر هرز های علف کنترل و خاک حاصلخیزی بر سبز کود گیاهان کاربرد پژوهش،

 بودند. آزمایشی تیمارهای سایر به نسبت تری مطلوب اثرات دارای ماش سبز کود و ارزن

 

 .آلی ی ماده سبز، کود ،توده زیست بیولوژیکی، تثبیت :ها واژه کلید

 

 مقدمه

 تأمین و کشاورزی توسعه در عوامل ترین مهم از یکی

 در است. خاك باروری و هدارینگ حفظ، بشر، غذای

 کودهای از غیر زراعی های زمین حاصلخیزی ازدیاد

 با باشند. می مؤثر بسیار نیز بیولوژیک عوامل شیمیایی،

 سموم و کودها کشاورزی، صنعت پیشرفت و توسعه

 اند، گرفته قرار استفاده مورد چشمگیری طور به شیمیایی

 در ها آن بنامطلو اثرات مورد در تحقیقات نتایج اما

 از بسیاری طبیعی، های اکوسیستم و زیست محیط تعادل

 جهان آینده وضعیت مورد در را زیست محیط دانشمندان

 ها کش آفت و کودها نامطلوب اثرات است. کرده نگران

 از  استفاده و تر بیش توجه به منجر زیست محیطبر 
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 مواد مصرف به نیازی آن در که گردیده هایی روش

 که شده موجب هدف این و باشد کم یا بودهن شیمیایی

 در پایداری بحث ،شناختی بوم کشاورزی به توجه با

 راهکارهای از یکی .گیرد قرار توجه مورد کشاورزی

 پوششی گیاهان زراعت هدف، این به رسیدن برای عملی

 برای مناسبی جایگزین تواند می که است سبز کود و

 شیمیایی ودهایک از استفاده باشد. شیمیایی کودهای

 افزایش حال در جهان سراسر در محصوالت تولید برای

 گیاهان از استفاده قدمت .(Abril et al., 2007) است

  234 به خاك حاصلخیزی افزایش منظور به سبز کود

 این انجام از هدف گردد. می باز میالد از قبل سال

 عنوان خاك حاصلخیزی افزایش زمان، آن در عملیات

 بیولوژیک کود یک عنوان به سبز کود کاربرد است. شده

 که راهکاری نیز و خاك حاصلخیزی افزایش جهت

 در است، ضروری پایدار کشاورزی اهداف به نیل برای

 گرفته قرار توجه مورد مجدداً یافته توسعه یکشورها

 ترین مهم نیتروژن (.Tajbakhsh et al., 2007) است

 عناصر سایر از یشب و است گیاه نیاز مورد غذایی عنصر

 خانواده گیاهان است. مؤثر زراعی گیاهان عملکرد بر

 مواد افزایش چنین هم و نیتروژن تثبیت طریق از بقوالت

 دارا خاك باروری حفظ در  میمه نقش خاك، آلی

 ی ینههز افزایش (.Wortmann et al., 2000) هستند

 و جدید های کش علف به دسترسی کاهش ،ها نهاده

 پایداری ،ها کش علف به هرز یها فعل مقاومت

 به .دهند یم کاهش را محصول تولید رایج های یستمس

  غیرشیمیایی یها روش از استفاده امروزه دلیل همین

  هرز یها علف کنترل برای زیست محیط با سازگار و

 یکی (.Namdari et al., 2010) است گسترش به رو

 کود و پوششی گیاهان انواع از استفاده ،ها روش این از

 سبز کود مختلف گیاهان از استفاده واقع در باشد. می سبز

 احیاء روش هرز، یها علف جمعیت کاهش منظور به

 توجه مورد گذشته سال چند طی در که است یا شده

 (.Ugalde, 1993) است گرفته قرار محققین از بسیاری

 قابل رطوبت چنین هم و نور مقدار زنده، پوششی گیاه

 هرز را کاهش یها زنی بذر علف ای جوانهدسترس بر
 

 گیاه جوار در که هرزی یها علف براین، عالوه دهد. می

 و گرفته قرار رقابت تأثیر تحت کنند می رشد پوششی

 پوششی گیاه بقای .یابند ینم توسعه خوبی به بقاء جهت

 از را هرز یها علف مجدد رشد یا و زنی جوانه شدت نیز

 یآزادساز خاك، رطوبت و حرارت درجه تغییر طریق

 تغییر خاك ساختمان بر تأثیر و یبدگرآس ترکیبات

 .(Korres and Froud-Williams, 2002) دهند یم

 رقابت پتانسیل مقایسه آزمایش، این اجرای از هدف

 تراکم و توده زیست بر سبز کود گیاه گونه چهار

 سبز کود گیاهان نقش تعیین چنین هم و هرز یها علف

 گونه بهترین انتخاب و خاك حاصلخیزی در مختلف

 باشد. می منظور بدین

 ها روش و مواد

 مزرعه در 1392-93 زراعی سال در آزمایش این

 اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزی دانشکده پژوهشی

 تکرار سه در تصادفی کامل یها بلوك طرح قالب در

 ،2جو ،1ارزن شامل مختلف سبز کود گیاهان از شد. اجرا

 کود گیاه )بدون آیش و ماش و ارزن مخلوط ،3ماش

  ارزن برای شده استفاده بذر مقدار شد. استفاده سبز(

 40 ماش ،یلوگرمک 180 جو هکتار، در یلوگرمک 5

 نصف کدام هر تراکم که ماش و جو مخلوط و یلوگرمک

 عملیات از بعد شد. محاسبه کشتی تک در ها آن تراکم

 گیاهان تسطیح، و سکدی شخم، شامل زمین یساز آماده

 کشت همزمان صورت به 4/6/1392 تاریخ در سبز کود

 ها آن عرض و متر ٧ آزمایش این در ها کرت طول شدند.

 خصوصیات وضعیت تعیین برای شد. گرفته نظر در متر 3

 کاشت از قبل آزمایشی، مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی

 مونهن ٧ تعداد متری سانتی 0-30 عمق از سبز کود گیاهان

  تهیه تصادفی صورت به برداری( نمونه مورد عمق )از

 میشی آزمایشگاه در خاك، نمونه یک ترکیب از پس و

 شد آزمایش نباتات اصالح و زراعت گروه تجزیه 

 (.1)جدول 
                                                           
1- Pennisetum sp. 
2- Hordeum vulgare 
3- Vigna radiata 
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل  -١جدول 
 آزمایش

Table 1. Physical and chemical properties of 
experimental soil 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

Physical and chemical properties 
 مقدار

Quantity 

 texture بافت خاك
 رسی- لومی

Clay Loam 

 Available K (mg/kg) 87 پتاسیم قابل جذب

 Available P (mg/kg) 5.45 فسفر قابل جذب

 Total N (%) 0.043 نیتروژن کل

 Organic matter (%) 0.52 ی آلی ماده

 pH 7.6 اسیدیته

 Electrical conductivity هدایت الکتریکی

(dS/m) 2.5 

 Sampling depth (cm) 0-30 برداری عمق نمونه
 

گیاهان کود سبز در مراحل آغاز گلدهی با استفاده 

از دستگاه دیسک با خاك اختالط یافتند. جهت بررسی 

ک ماه تأثیر گیاهان کود سبز بر عناصر معدنی خاك، ی

بعد از اختالط بقایا، یک نمونه از خاك هر کدام از 

سانتی متری گرفته شد.  30آزمایشی از عمق  یها کرت

ها پس از خشک شدن جهت تعیین مقادیر عناصر  نمونه

N،P ،K آلی مورد آزمایش قرار گرفتند.  ی و ماده

چنین جهت بررسی اثر به خاك دادن مالچ زنده  هم

هرز و  یها توده و تراکم علف ستگیاهان کود سبز بر زی

ی میزان بیومس تولید شده توسط گیاهان مختلف  مقایسه

از هر کدام از  یبردار کود سبز، طی یک مرحله نمونه

 یمارهایها یک نمونه به صورت تصادفی از ت کرت

گیاهان کود سبز و شاهد) بدون گیاه کود سبز( گرفته 

رت به صو 5/0×5/0شد. از هر کرت یک کوادرات 

هرز و گیاهان کود سبز  یها تصادفی برداشت و علف

ها از هم تفکیک شده و تراکم جمعیت طبیعی  آن

ساعت  48ها به مدت  هرز تعیین گردید. نمونه یها علف

قرار داده شد و  گراد یدرجه سانت ٧0در آون با دمای 

گیری درصد نیتروژن خاك با  سپس توزین شدند. اندازه

یین نیتروژن )کجلدال(، محتوای استفاده از دستگاه تع

پتاسیم از دستگاه فلم فتومتر و محتوای فسفر خاك با 

استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و به روش اولسن 

 یها (. دادهOlsen et al., 1950) صورت گرفت

تجزیه و  SASشده با کمک نرم افزار  یآور جمع

 با روش دانکن تجزیه شدند. ها یانگینمقایسه م

 و بحث نتایج
 توده گیاهان کود سبز زیست

سبز   کود یمارهایبین ت داری یتفاوت معنبر اساس نتایج 

ارزن(، ماش و ارزن در میزان  + شامل مخلوط )ماش

. در این (2)جدول  توده تولید شده مشاهده نشد زیست

آزمایش کمترین وزن خشک تولیدی مربوط به کود سبز 

که احتماالً به علت کیلوگرم در هکتار( بود،  4/38٧جو )

کشت وعدم تحمل به  ی درجه حرارت باال در این دوره

رسد گیاهان کود  دمای باال در جو بوده است. به نظر می

سبز در تیمار مخلوط ماش و ارزن از طریق بهبود شرایط 

رشدی برای یکدیگر، بیومس بیشتری نسبت به سایر 

و  Ross(. در مطالعات 1 اند )شکل تولید کرده یمارهات

ساله بیومس بیشتری  ، شبدر برسیم یک(2008همکاران )

  Torbertها و چاودار تولید کرد.  نسبت به سایر لگوم

تولید بیومس بیشتر در گیاهان لگوم  (1996و همکاران )

 در مقایسه با گیاهان غیرلگوم را گزارش نمودند.

 هرز یها توده و تراکم علف زیست

داری  اختالف معنی تجزیه واریانس،بر اساس نتایج 

مختلف کود سبز بر  یمارهایدر سطح یک درصد بین ت

 های هرز مشاهده شد صفت وزن خشک و تراکم علف

های هرز در تیمار  ترین بیومس علف (. بیش3)جدول 

گرم بر متر  1/25)عدم کاربرد کود سبز( به میزان  آیش

 یمارهایداری با سایر ت مربع حاصل شد که اختالف معنی

مقایسه های حاصل از  داده (.2ش نشان داد )شکل آزمای

نشان داد کشت مخلوط ماش و ارزن،  یمارهامیانگین ت

درصد  15و  36، 38،  43ماش، ارزن و جو به ترتیب با 

های هرز را نسبت به آیش کاهش  وزن خشک علف

مقایسه میانگین گیاهان مختلف کود سبز نیز نشان  دادند.

ترین و تیمار مخلوط  بیشداد که تیمار کود سبز جو 
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هرز را در متر مربع دارا بودند.  یها ترین تراکم علف کم

 ،5٧مخلوط، ارزن، ماش و جو به ترتیب با  یمارهایت

ترین تأثیر را بر کاهش تراکم  درصد بیش 6و  33، 35 

هرز  یها ترین تراکم علف هرز نشان دادند. کم یها علف

ه اختالف مربوط به تیمار کود سبز مخلوط بود ک

داری با سایر گیاهان کود سبز نشان داد. بین  معنی

کود سبز ارزن و ماش به لحاظ آماری تفاوت  یمارهایت

(. 3 داری در سطح یک درصد مشاهده نشد )شکل معنی

بررسی تأثیر گیاهان کود سبز ماشک و  های در آزمایش

هرز و  یها شبدر قرمز بر تراکم و وزن خشک علف

با تیمار آیش )عدم کاربرد کود سبز(  ها آن ی یسهمقا 

 یها ترین وزن خشک و تراکم علف مشاهده شد، کم

ترین تراکم  هرز مربوط به تیمار کود سبز ماشک و بیش

هرز تحت تیمار آیش حاصل  یها و وزن خشک علف

شد. دلیل این امر را کاهش شدید نور عبوری به 

 های پایینی کانوپی در تیمار کود سبز ماشک  قسمت

در مقایسه با کود سبز شبدر قرمز و آیش، کم شدن 

هرز و در نتیجه کاهش  یها فعالیت فتوسنتزی علف

 هرز اعالم کردند یها توده علف تراکم و زیست

(Bilalis et al., 2009.) 

 
 توده گیاهان کود سبز تجزیه واریانس زیست -٢جدول 

Table 2.Variance analysis of green manure plants biomass 
 منبع تغییر

Source of Variation 
 درجه آزادی

Degree of freedom 

 توده گیاهان کود سبز زیست
Green manure biomass 

Block 2 72036.43 بلوك
ns

 

**Treatment 3 2171893.64 تیمار
 

 Error 4 253639.13 اخط

ns    ،*  دهند. % را نشان می 1و  5وح احتمال دار در سط دار، معنی به ترتیب عدم وجود اختالف معنی **و 

ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively.  

 

 
 وزن خشک تولید شده توسط گیاهان مختلف کود سبز ی مقایسه -١شکل 

Fig. 1. The comparison of biomass production by different green manure plants 
 

 های هرز توده و تراکم علف تجزیه واریانس تأثیر گیاهان کود سبز بر زیست -٣جدول 

Table 3. Variance analysis of the effects of green manure plants on weed biomass and density 
 منبع تغییر

Source of Variation 
 درجه آزادی

Degree of freedom 

 زتوده علف هر زیست
Weed biomass 

 تراکم علف هرز
Weed density 

Block 2 1.394 بلوك 
ns

 11.26
ns 

 **Treatment 4 61.229** 172.52 تیمار 
Error 8 3.775 ا خط

 
9.68

 

ns    ،*  دهند. % را نشان می 1و  5دار در سطوح احتمال  دار، معنی به ترتیب عدم وجود اختالف معنی **و  
ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively. 
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 های هرز تأثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان وزن خشک علف -٢شکل 

Fig .2. The effects of different green manure plants on weed biomass 

 

 
 هرز های تأثیر گیاهان مختلف کود سبز بر تراکم علف -٣ شکل

Fig. 3. The effects of different green manure plants on weed density 

 

نتایج برخی از آزمایشات نشان داد که استفاده از 

گیاهان کود سبز بقوالت در مقایسه با عدم کاربرد کود 

دار تراکم و وزن خشک  سبز باعث کاهش معنی

سبز بقوالت، تراکم کود  گیاهان هرز شد. یها علف

داری کاهش داده و کود  طور معنی ههرز را ب یها علف

راکم و تترین کاهش در  سبز کنف بنگالی، باعث بیش

 ,.Odhiambo et al) هرز شد یها وزن خشک علف

هرز به گیاهان  یها در بررسی واکنش علف .(2010

کود سبز ارزن، سسبانیا، آمارانت، لوبیا چشم بلبلی و ماش 

ترین تراکم و بیومس  کم ترین و مشاهده شد که بیش

ترتیب در تیمار آیش و کود سبز ماش بود.  علف هرز به

هرز بین  یها هر چند به لحاظ تراکم و وزن خشک علف

سبز ماش، لوبیا چشم بلبلی و ارزن   نتایج اثر گیاهان کود

 ,Gerami Sinabadi) مشاهده نشد داری یتفاوت معن

رشد  درصدی 90محققین در آزمایشی کاهش  (.2012

های هرز تحت تأثیر گیاهان پوششی را گزارش  علف

چنین  هم .(Schlegel and Javlin, 1997) نمودند

های  درصدی وزن خشک علف 36و  31، 18کاهش 

هرز در تیمار کود سبز نخود، عدس و التیروس مشاهده 

(. محصوالت Biederbeck et al., 1993) گردید

زنی دارای  پوششی با ارتفاع باالتر و ظرفیت پنجه

هرز هستند  یها خصوصیاتی مناسب برای سرکوب علف

(Ataura Rahman et al., 2005 سرکوب .)

هرز به وسیله محصوالت پوششی بستگی به  یها علف

موقعیت، شرایط رشدی، محصول پوششی و خصوصیات 

 ,Severino and Christoffoletial) مدیریتی دارد

2004.) 

خیزی و لأثیرگیاهان مختلف کود سبز بر حاصت

 عناصر خاک
 داری نتایج حاصل از تجزیه واریانس اختالف معنی

 مختلف کود سبز  یمارهایدر سطح یک درصد بین ت

 از نظر میزان عناصر انتقال یافته به خاك نشان داد 



 6 های هرز تأثیر گیاهان کود سبز بر حاصلخیزی خاك و کاهش تراکم علفو همکاران:  دبیقی

های حاصل از مقایسه میانگین تیمارهای  داده (.4 )جدول

داری بین تیمار کود سبز ماش  آزمایش، اختالف معنی

آزمایشی از نظر میزان  یمارهای/ درصد( و سایر ت082)

دهد. از بین  نیتروژن انتقال یافته به خاك را نشان می

 033/0ترین میزان نیتروژن ) آزمایشی کم یمارهایت

 با توجه (. 4درصد( از تیمار آیش حاصل شد )شکل 

 نیتروژن،  ها در تثبیت بیولوژیکی به توانایی لگوم

  توان انتقال بیشتر نیتروژن به خاك در تیمار ماش را می

کلی در آزمایشات   طور به این عامل نسبت داد. به

 متعددی برتری گیاهان لگوم در افزایش نیتروژن 

 خاك نسبت به گیاهان غیرلگوم اثبات شده است

(Carpenter-Boggs et al., 2000)ی  . در مطالعه

ف کود سبز،بقایای ماش و سطوح تأثیر گیاهان مختل

ی  نیتروژن بر خصوصیات خاك مشاهده که مقدار ماده

آلی، نیتروژن و خصوصیات فیزیکی خاك در شرایط 

 داری نسبت به شرایط  طور معنی کاربرد کود سبز به

 (.Mandal et al., 2003)آیش بهبود یافته است 

 افزایش نیترات خاك تحت تأثیر کود سبز شبدر سفید 

شبدر کریمسون در مقایسه با کود سبز چاودار گزارش و 

(. برگشت گیاهان Ross et al., 2008) شده است

خاك باعث افزایش کربن، مواد آلی،  کود سبز در

 کل و حاصلخیزی خاك شده که این پدیده  نیتروژن

میکروبیولوژیکی اتفاق افتاده و  ایندهایفر ی یجهنت در

شود  می نی گیاهاعناصر غذایی برا باعث آزادسازی

(Talgre et al., 2009با استفاده از کودها .)سبز  ی

غذایی خاك و نیتروژن معدنی  لگوم، میزان عناصر

 (.Matus et al., 2008) افزایش یافته است

افزایش نیتروژن معدنی خاك از برخی مطالعات 

گیاهان لگوم در مقایسه با گیاهان غیرلگوم  طریق کاربرد

برخی  (.Wani et al., 1995) را گزارش نمودند

دار کود سبز ماش بر میزان جذب  محققین تأثیر معنی

نیتروژن در ذرت در مقایسه با آیش را گزارش نمودند 

(Sarrantonio and Scott, 1988.)  کاربرد گیاهان

کود سبز لگوم میزان نیتروژن معدنی خاك را در مقایسه 

 Darwent) های بکار رفته افزایش داد با سایر تناوب

and Soon, 1998میزان فسفر انتقال یافته ترین  (. بیش

گرم بر  میلی 33/12به خاك در تیمار کود سبز ماش )

داری  ( حاصل شد و از نظر آماری اختالف معنییلوگرمک

با کود سبز مخلوط نشان نداد و کمترین میزان نیز در 

گرم بر کیلوگرم( حاصل شد  میلی 31/٧تیمار آیش )

ی تأثیر کاربرد گیاهان کود سبز  مطالعهدر  .(5 )شکل

شبدر، لوبیا و آیش( بر خصوصیات خاك و  )جو،

عملکرد گندم مشاهده شد که کود سبز جو نسبت به سایر 

گیاه در افزایش درصد  ینکود سبز، موثرتر یمارهایت

کربن آلی و فسفر قابل دسترس برای گیاه است 

(Pahlawan rad et al., 2009.) یج این طبق نتا

حاصلخیزی و درصد انتقال  ترین تأثیر بر تحقیق کم

عناصر در تیمار کود سبز جو مشاهده شده است. این 

توان به نبود شرایط مناسب رشدی برای این  نتایج را می

توده بیان کرد  ترین زیست کود سبز و در نتیجه تولید کم

که تأثیر زیادی بر خصوصیات خاك نشان نداد. هر چه 

ی انتقال  توده تولیدی بیشر باشد، میزان ماده یستمیزان ز

یافته به خاك بیشتر بوده و تأثیر بیشتری بر باروری خاك 

 (.Pahlawan rad et al., 2009) خواهد داشت

 

 تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای کود سبز بر میزان عناصر شیمیایی خاک -4جدول 
Table 4. Variance analysis of the effects of green manure plants on soil chemical nutrients 

 منبع تغییر
Source of Variation 

 میانگین مربعات
Mean square 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 نیتروژن
N 

 فسفر
P 

 پتاسیم
K 

 ی آلی ماده
Organic matter 

Block 2 0.00001 بلوك
ns 1.61

ns 0.8
ns 0.0017

ns 
 **Treatment 4 0.00117** 28.8** 58.5** 0.71 تیمار

 Error 8 0.00002 0.89 5.2 0.0092 اخط
ns  ،*  دهند. % را نشان می 1و  5دار در سطوح احتمال  دار، معنی به ترتیب عدم وجود اختالف معنی **و  

ns, * and ** show no significant differences, significant at the 5 and 1 % respectively. 
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ترین میزان پتاسیم انتقال یافته به خاك در تیمار  بیش

گرم بر کیلوگرم( حاصل شد که از  میلی 168مخلوط )

 163داری با کود سبز ماش ) نظر آماری اختالف معنی

ترین میزان پتاسیم  گرم بر کیلوگرم( نشان نداد وکم میلی

گرم بر کیلوگرم(  میلی 8٧انتقال یافته نیز از تیمار آیش )

رسد که برگشت کود  به نظر می (.6 ست آمد )شکلد به

سبز به خاك بخصوص در تیمار مخلوط ماش و ارزن 

ویژه پتاسیم به خاك شده  هباعث افزایش عناصر غذایی ب

ی تأثیر گیاهان کود سبز شبدر قرمز،  در مطالعه است.

یونجه و ترکیب ماش و یوالف بر خصوصیات خاك 

تروژن، فسفر و پتاسیم ترین میزان نی مشاهده شد که بیش

 در دسترس خاك از کود سبز یونجه حاصل شده است

(Maiksteniene and Arlauskiene, 2004.) 

ی آلی در تیمار کود سبز مخلوط  ترین میزان ماده بیش

درصد حاصل شد اما از نظر  41/1+ ارزن( معادل  )ماش

( 26/1داری با کود سبز ماش ) آماری اختالف معنی

ی آلی در تیمار آیش  کمترین میزان مادهمشاهده نشد. 

دست  درصد به 2٧/0)عدم کاربرد کود سبز( به میزان 

که بیومس تولید شده تحت  از آنجایی (.٧ آمد )شکل

آزمایش  یمارهایتأثیر کود سبز مخلوط بیشتر از سایر ت

توان به این عامل  ی آلی بیشتر را می شده بود، میزان ماده

تأثیر کود سبز شبدر قرمز و در آزمایشی  نسبت داد.

ترکیب کود سبز و کمپوست بر خصوصیات خاك را 

مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد کاربرد کود 

سبز، خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاك را بهبود 

بخشیده و منجر به افزایش پایداری ساختمان خاك شده 

و افزایش میزان کربن  (.Tejada et al., 2007)است 

مواد آلی خاك با کاربرد کود سبز ماش و یوالف 

 (.Astier and Scott, 2006)گزارش شد 

 

 
 تأثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان نیتروژن خاک -4شکل 

Fig. 4. The effects of different green manure plants on soil nitrogen contents 

 

 
 ر میزان فسفر خاکتأثیر گیاهان مختلف کود سبز ب -5کل ش

Fig. 5. The effects of different green manure plants on soil phosphorus contents 



 

 
 تأثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان پتاسیم خاک -6شکل 

Fig. 6. The effects of different green manure plants on soil potassium contents 
 

 
 مختلف کود سبز بر میزان مواد آلی خاک تأثیر گیاهان -7 شکل

Fig. 7. The effects of different green manure plants on soil organic matter 
 

 گیری نتیجه
 آلی ی ماده و فسفر پتاسیم، نیتروژن، میزان بررسی

 گیاهان داد، نشان سبز کود مختلف تیمارهای در خاك

 و داشته صفات این بر داری معنی تأثیر سبز کود مختلف

 افزایش سبز کود کاربرد عدم شرایط به نسبت

 اهداف جمله از است. شده سبب را خاك حاصلخیزی

 یها نهاده مصرف کاهش به توان می پایدار کشاورزی

 کنترل خاك، بیولوژیک های فعالیت افزایش شیمیایی،

 های فعالیت طریق از هرز های علف و ها بیماری آفات،

 طریق از بادی و آبی فرسایش لکنتر سیستمی، درون

 از حاصل نتایج به توجه با برد. نام را زمین سطح پوشش

 هرز، های علف خشک وزن و تراکم بر سبز کود تأثیر

اندازی، رقابت و یا  کاربرد کود سبز احتماال از طریق سایه

 هرز های علف جمعیت کاهش به منجر آللوپاتیک اثرات

 زمینه رشد، فصل تدایاب در جمعیت کاهش این و گردید

 کود گیاهان از بعد شده کشت کلزای بهتر رشد برای را

 کیاهان دیگر طرف از کرد. فراهم را تحقیق این در سبز

 ی مرحله و کرده تولید بیومس میزان به توجه با سبز کود

 به عناصر و آلی مواد از معینی مقدار خاك با اختالط

 درصد فزایشا پژوهش این نتایج کنند. می اضافه خاك

 از خاك پتاسیم و فسفر نیتروژن، عناصر و آلی ی ماده

 سبز کود نوع البته داد. نشان را سبز کود کاربرد طریق

 متفاوت های شکل به را خاك باروری میزان شده انتخاب

 دهد. می قرار تأثیر تحت
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