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  چکیده
ر در زی طور طبیعیاشته و مواد آلی خاك بهآن د شیمییستزیندهاي آثیر عمیقی بر توزیع منابع خاك و فرأگیاهان ت

سازي كفاکتورهاي خاعنوان یکی از به پوشش گیاهی. است هاآنخارج از تاج پوشش  از مناطقبیشتر تاج پوشش گیاهان 
داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر توانند اثر متقابل خاك و پوشش گیاهی می بلکههمیشه متغیر مستقل نیست، 

برداري از خاك تحت بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاك انجام شد. به این منظور نمونه Hedysarum criniferum حضور
لگوم) و همچنین خاك شاهد عنوان گیاه شاهد (گیاه غیربه Bromus tomentellus و گونه Hedysarum criniferum تسلط تاج پوشش

متر در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد. خصوصیات شیمیایی خاك از جمله سانتی 30-60و  0-30) در دو عمقفاقد گیاه(
 تحلیلگیري شد. همچنین درصد کربن آلی، نیتروژن معدنی و نیتروژن کل خاك اندازه ،EC ،pH،معادل کربنات کلسیمدرصد 

بر میزان نیتروژن کل و تولید گیاهان زیر اشکوب در مقیاس آزمایشگاهی  موردمطالعهمنظور بررسی اثر گیاه گیاه محک به
ژن کل، درصد کربن آلی خاك و نیز درصد قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقادیر نیتروژن معدنی، درصد نیترو موردمطالعه

داري با تفاوت معنی Hedysarum criniferum متري خاك تحت تاج پوششسانتی 0-30نیتروژن کل و تولید گیاه محک در عمق 
  شود.و با افزایش عمق از مقدار این پارامترها کاسته می )p<0/05( دارد Bromus tomentellus خاك شاهد و

  نیتروژن معدنی ،درصد نیتروژن کل درصد کربن آلی،، Bromus tomentellus، Hedysarum criniferum :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Plants have noticeable effects on soil resources distribution and its biochemical processes, and 
organic materials are naturally much more in the understory soil as compared to open areas. Vegetation 
as one of the soil formation factors is not always an independent variable, so that the soil and vegetation 
can have interaction. The present study was conducted to investigate the effects of Hedysarum criniferum 
on some chemical properties of the soil. For this purpose, sampling of soil under the canopy of 
Hedysarum criniferum and Bromus tomentellus (non-legume plants as control) as well as the control soil 
(no plant) at 0-30 and 30-60 cm depths was conducted in a completely randomized design. The chemical 
properties of the soils, including CaCO3, EC, pH, organic carbon, inorganic nitrogen and total nitrogen 
percent in soil were measured. Furthermore, the criterion plant analysis was studied at laboratory scale 
to test the effect of the plants on the amount of total nitrogen, protein and plant production. Results 
showed that the amounts of inorganic nitrogen, total nitrogen content and organic carbon as well as the 
criterion plant’s total nitrogen content and plant production at 0-30 cm soil depth were significantly 
different from the control soil and Bromus tomentellus (p<0/05) and were decreased with increasing 
depth. 

 
Keywords: Bromus tomentellus, Hedysarum criniferum, mineral nitrogen, organic carbon percent, total 
nitrogen percent 

  
  مقدمه

 تبرگشیرقابلغخاك یکی از منابع طبیعی تقریباً 
بستر حیات داراي جایگاه ویژه ینترمهم عنوانبهبوده و 

ها بر اثر فاکتورها . خاكهستاي در اکوسیستم هر منطقه 
و فرآیندهاي مختلف پیوسته در حال تغییر بوده و با گذر 

کنند (محمودي زمان در یک چرخه مشخص تحول پیدا می
عنوان یکی از فاکتورهاي ه). گیاهان ب1382و حکیمیان 

که خاك و لسازي همیشه متغیر مستقل نیستند، باكخ

توانند اثر متقابل داشته باشند. بنابراین پوشش گیاهی می
اختالف در نوع پوشش گیاهی سبب بروز تغییراتی در خاك 

هاي فیزیکی، ، ویژگییزيحاصلخدر  هاآنشود که آثار می
شود شیمیایی و میکرومرفولوژیک خاك مشاهده می

). بر اثر فعالیت ریشه زنده 1363کوهستانی  (بایبوردي و
مختلف شیمیایی، زیستی و فیزیکی در گیاه تغییرات 

شود ي پیرامون ریشه گیاه (ریزوسفر) ایجاد میناحیه
و روم هلد  2003 و همکاران ، هینسینگر1995(مارشنر 
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). شرایط موجود در ریزوسفر در بسیاري موارد با 2004
 ینترمهم). از 1990روم هلد غیرریزوسفر متفاوت است (

هاي ریزوسفر، که بر جذب عناصر غذایی، فعالیت ویژگی
ارد ثیر دأنسبی ریزجانداران، رشد گیاه و کیفیت محصول ت

pH جهت و میزان تغییر1998(سیلبر و همکاران  هست .( 
pH  به عوامل مختلفی از قبیل گاز کربنیک حاصل از تنفس

اسیدهاي آلی و اسیدهاي ها و ریزجانداران، ترشح ریشه
 بستگی دارد یرهو غجانداران ها و ریزوسیله ریشهآمینه به
). نجفی و 2003و هینسینگر و همکاران  1995 نرش(مارس 
) گزارش کردند که با کشت یک رقم برنج در 2008( توفیقی

خاك اطراف ریشه برنج نسبت به خاك  ECچند نوع خاك، 
طور کامالً متفاوت شد به(بدون گیاه) در طی دوره ر شاهد

طور بستر رشد را به ECگیاه  یگردعبارتبهکند. تغییر می
با  )1996( تایمردهد. بوجوید و تغییر می يامالحظهقابل

ثیر چند گونه گیاهی بر خصوصیات خاك بیان أبررسی ت
 pHو  ECوسیله کاهش مطالعه بههاي موردکردند که گونه

و افزایش ظرفیت نفوذ، کربن آلی و نیتروژن کل 
بخشند. عموماً درصد کربن خصوصیات خاك را بهبود می
داري بیش از معنی طوربهآلی در منطقه ریزوسفر گیاه 

تواند در نتیجه خاك شاهد (بدون گیاه) است که می
ترشحات ریشه در این ناحیه باشد (متقیان و همکاران 

) با بررسی تغییرات 1390اهوکی (). جنیدي و زارع چ1391
ذخایر کربن آلی و نیتروژن خاك توسط تعدادي از گیاهان 
نتیجه گرفتند که درصد نیتروژن کل و کربن آلی در خاك 

بسیار  موردمطالعههاي گیاهی تحت تاج پوشش گونه
بیشتر از منطقه شاهد است. عالوه بر این گیاهان خانواده 

ایش نیتروژن خاك شوند. توانند باعث افزلگومینوز می
) بیان کردند میزان نیتروژن 2007و همکاران ( _ آروالهررا

داري طور معنیو کربن تحت تاج پوشش گیاهان لگوم به
. نیتروژن هست هاآنبیشتر از نواحی خارج از تاج پوشش 

 78کننده در تولید گیاهان است. ترین عامل محدوداصلی
دهد، اما گیاهان به می درصد جو را نیتروژن گازي تشکیل

شار نیستند مستقیم قادر به مصرف این منبع سرطور
ها، ). برخی از باکتري1376 و همکاران (کوچکی

توانند نیتروژن آبی میهاي سبزها و جلبکاکتنومیست
 درآورندبراي گیاهان  جذبقابلهاي گازي را به شکل

ک بیولوژییند تثبیت آ) به این فر1384(کوچکی و سرمدنیا 
هاي ها، خصوصاً باکتريگویند که باکترينیتروژن می

در آن دارند (کافی و  همزیست با بقوالت نقش مهمی
 کنندهیتتثبانواع  ترینیجراو  ینترمهم). 1384همکاران 

لگومینوز  –هاي همزیستی ریزوبیومنیتروژن را سیستم
 هاي کوچک، یاغده ).1371دهد (صالح راستین تشکیل می

ها که بر روي سیستم ریشه لگوم قرار دارند محل جذب گره
هاي همزیست در باشند و باکترينیتروژن اتمسفر می

ها عامل اصلی تثبیت نیتروژن اتمسفري هستند گره
ها در حفظ و ها است که وجود لگومقرن ).1385(شامخی 
است (صالح راستین  شدهییشناساخاك  یزيحاصلخ

منظور حفظ بازده در چند دهه اخیر کشاورزان به ).1371
زمین و افزایش میزان تولیدات خود، سعی در پی استفاده 
از کودهاي شیمیایی هستند، این روند عالوه بر بروز 

باعث از  مرورزمانبه، محیطییستزمشکالت اقتصادي و 
 شودهاي تحت کشت خود مییی الزم زمینآبین رفتن کار
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اخیر با تشدید روند رو به  يهادر سال). 1385(شامخی 
 ریزي برايهاي طبیعی، ضرورت برنامهتخریب اکوسیستم

کید قرار گرفته است. در أبرقراري تعادلی پایدار مورد ت
روژن نیت کنندهیتتثبهاي بیولوژیک هاي اخیر سیستمسال

شوند. مقدار کل حل محسوب میترین راهعنوان مناسببه
تی هاي همزیسیتروژن توسط سیستمتثبیت بیولوژیک ن

طور ساالنه و در مقیاس جهانی لگومینوز به –ریزوبیوم
میلیون تن برآورد شده است. این مقدار  85تا  70حدود

هاي کود شیمیایی معادل میزان تولید مجموعه کارخانه
). در مطالعاتی که تحت عنوان 1371است (صالح راستین 

طریق افزایش پتانسیل کاهش مصرف کودهاي نیتروژن از 
هاي همزیستی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در سیستم

شود، هدف این است که در لگومینوز انجام می -ریزوبیوم
ایران نیز مانند سایر کشورهاي پیشرفته، رفع کمبود 
نیتروژن خاك، بر مبناي استفاده کامل از تثبیت بیولوژیک 

در حد  نیتروژن استوار باشد و کودهاي شیمیایی فقط
ترین مقدار ممکن مصرف مکمل تثبیت بیولوژیک و به کم

اهمیت گیاهان خانواده بقوالت در ). 1375شود (ملکوتی 
هزار سال قبل که مصریان  6000خاك، از  یزيحاصلخ

دادند، روشن بوده است (ساالر را در تناوب قرار می هاآن
ز صد ادر 20گونه از بقوالت یعنی حدود  700). 1371دینی 

 ).1385توانایی تثبیت نیتروژن را دارند (شامخی  هاآن
متعلق به خانواده بقوالت است که حدود  Hedysarumجنس 

اي از آن در ایران وجود دارد گونه چندساله علوفه 18
هاي این جنس داراي مصرف اغلب گونه ).1996(باتوت 
تثبیت شن  منظوربهها اي هستند و برخی از آنعلوفه

هاي این جنس با داشتن شوند. برخی از گونهمی استفاده
سازي خاك گرهک، اهمیت زیادي در تثبیت نیتروژن و غنی

از جمله  Hedysarum criniferumگونه  ).2002دارند (بیونگ 
شود که در گیاهان بومی با ارزش مراتع ایران محسوب می

علت چراي مفرط دام، بقاي آن مورد تهدید هاي اخیر بهسال
ه هاي این گونشناخت قابلیت کهییازآنجاقرار گرفته است. 

امري ضروري است،  هاآنگیاهان در جهت حفظ و توسعه 
یی گونه اسپرس همدانی آلذا شالوده این مقاله بررسی کار

Hedysarum criniferum  ثیرأمیزان تثبیت نیتروژن و تدر 
. هستاین گونه بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاك 

همچنین در مقیاس آزمایشگاهی میزان انتقال نیتروژن از 
خاك تحت تاج پوشش گونه اسپرس همدانی به گیاهان غیر 

  قرار گرفت. یموردبررسلگوم رشد یافته بر روي آن 
  

  هامواد و روش
  موردمطالعهمنطقه 

ود رتحقیقاتی سد زایندهمطالعه حاضر در ایستگاه 
غ رود با مساحتی بالانجام شد. ایستگاه تحقیقاتی سد زاینده

رود در هکتار در کرانه جنوبی دریاچه سد زاینده 340بر 
کیلومتري غرب اصفهان واقع شده است.  150فاصله 

دقیقه طول شرقی  46درجه و  50مختصات جغرافیایی آن 
ت. ارتفاع متوسط دقیقه عرض شمالی اس 43درجه و  32و 

 ءاقلیم منطقه جز .هستمتر  2100تگاه از سطح دریا ایس
معتدل سرد با  ،مناطق استپی سرد (روش گوسن)

مرطوب هاي گرم و خشک (روش کوپن) و نیمهتابستان
هاي سرد (روش پیشنهادي دکتر کریمی) معتدل با زمستان

درجه  35/11شود. میانگین دماي سالیانه بندي میطبقه
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 6/236و میانگین بارندگی سالیانه ایستگاه  هست یوسسلس
  ). 1389(آذرنیوند و همکاران  هستمتر میلی

  موردمطالعهگونه 
H. criniferum  با نام فارسی اسپرس همدانی یا

 آساساله متعلق به تیره پروانههاي چندماش معطر از لگوم
Papilionaceae ًدر  و بومی ایران است. این گونه معموال

هاي همدان، اصفهان، اراك، کرمانشاه، لرستان و استان
اي علوفه يهااز گونهفارس انتشار دارد. این گونه یکی 

که  هستمراتع ییالقی ایران  باارزش یاربس چندساله و
داشته  تواند تولید مناسبیدرشدت برداشت متوسط می

تحمل  هاي چرایی مختلف نشان داده که ازباشد و در شدت
است (منافیان  رشد مجدد مناسبی برخوردار چرایی و

1390.(  
  برداري از خاكنمونه

ثیر اسپرس همدانی بر خصوصیات أبررسی ت براي
برداري از خاك تحت ، نمونهموردمطالعهخاك در منطقه 

تسلط تاج پوشش اسپرس همدانی، خاك تحت تسلط تاج 
عنوان گیاه شاهد (گونه به Bromus tomentellusپوشش 

دهد، جهت مقایسه با گونه لگوم) گراس که گره تشکیل نمی
هاي مناسب از گونه يافاصلهو نمونه خاك شاهد (در 

صورتی که هیچ گیاه و الشبرگ گیاهی در به موردمطالعه
 30-60و  0-30عمق  2حضور نداشت) در  موردنظرنقطه 
تکرار به اجرا  3با تصادفی  متري در قالب طرح کامالًسانتی

برداري از خاك تحت است که نمونه ذکریانشادرآمد. 
محدوده در  Bromus tomentellusتسلط تاج پوشش

ثیر گونه أانجام شد که تحت ت ياگونهبه موردمطالعه
هاي لگوم موجود در منطقه اسپرس همدانی و دیگر گونه

 25ا ت 12برداري بین نباشد. شیب مناطق نمونه موردمطالعه
سال  ماهیبهشتاردبرداري در درصد قرار داشت و نمونه

در عرصه  موردنظرمصادف با فصل گلدهی گونه  1393
  انجام گرفت.  موردمطالعه
منظور بررسی خصوصیات فیزیکی خاك منطقه به

 موردمطالعهروش هیدرومتري در منطقه بافت خاك به
  ). 1385شاهی شناسایی گردید (غازان

ثیر اسپرس همدانی بر أبررسی تمنظور به
هاي خاك از نمونه خصوصیات شیمیایی خاك، نیمی

متري براي پس از عبور از الک دو میلی شدهبرداشت
هاي تجزیه خاك به آزمایشگاه منتقل گردید و آزمایش

 ECگیري شد. پارامتر اندازه هاآنپارامترهاي زیر در 
ه روش ب pH متر وسنج اهم هدایت توسط دستگاه
قرار گرفت (زرین کفش  یريگمورداندازهپتانسیومتري 

ها با استفاده از نمونه معادل کربنات کلسیم). درصد 1372
درصد کربن آلی )، 1982پیج و همکاران ( روش تیتراسیون

) و میزان 2002و همکاران  نانزبه روش واکلی بلک (
 mgبرحسب  KClگیري با وسیله عصارهنیتروژن معدنی به

N  همچنین درصد 2004شد (لوکواي و همکاران  تعیین .(
نیتروژن کل از روش کلدال یا اکسیداسیون تر تعیین گردید 

  ).1992و همکاران  ز(کالین
منظور مربوط به خاك به هايیشآزماپس از انجام 

بررسی آزمایشگاهی میزان انتقال نیتروژن از گونه 
کاشت  از گونهینازاثر أنیتروژن به گیاهان مت کنندهیتتثب

 هاياز نمونه گیاه محک استفاده شد. به این منظور نیمی
منظور خاك بدون الک شدن به گلخانه منتقل شد. به

سازي شرایط آزمایش گیاه محک شاهی یا ترتیزك یکسان
خانواده چیلپاییان  از Lepidium sativum با نام علمی

)Cruciferae(  انتخاب و در  هستکه داراي رشد سریع
شده از محدوده تحت تاج پوشش هاي خاك برداشتنمونه

اسپرس همدانی و خاك تحت تسلط بروموس (گیاه شاهد) 
و نمونه خاك شاهد کاشته شد. در مطالعه حاضر، 

از خاك تحت تسلط تاج  شدهبرداشتهاي خاك نمونه
پوشش اسپرس همدانی و بروموس و نمونه خاك شاهد از 
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متر به مدت یک هفته در سانتی 30-60 و 0-30دو عمق 
هواي آزاد خشک شدند و سپس براي کشت گیاه محک بر 

هایی به هر کدام با سه تکرار) از گلدانها (روي این خاك
در محیط گلخانه استفاده شد.  متریسانت 18قطر 

یک روز در  صورتبهها است آبیاري گلدان ذکریانشا

ل گیاه محک بر روي این میان انجام شد. پس از رشد کام
ها، درصد نیتروژن کل گیاه محک از روش کلدال یا خاك

) و میزان تولید 1992و همکاران  زاکسیداسیون تر (کالین
  گیاه محک تعیین شد. 

 
  هاي مختلف.میانگین درصد ذرات خاك در تیمار-1جدول 

  زیر تاج پوشش اسپرس  
  همدانی

  خاك شاهد  بروموسزیر تاج پوشش 

  cm(  30-0  60 -30  30-0  60 -30  30-0  60 -30خاك ( عمق
  20±03/0  15/11±60/0  12/20±/.30  15/8±90/0  7/20±/. 30  94/6±90/0  ذرات رس %

  19/10±30/0  84/15±30/0  43/13±78/0  85/21±12/1  11/16±8/0  02/25±1  ذرات سیلت %
  76/69±20/0  73±50/0  45/66±70/1  70±38/1  41/63±40/0  03/68±52/1  ذرات شن%

  
، درصد کربن آلی، نیتروژن معدنی و درصد pH  ،EC،کربنات کلسیم معادلبر درصد  مختلفثیر تیمارهاي أمقایسه میانگین ت -2جدول 

  درصد). 95در سطح اطمینان  LSDمتر (نتایج آزمون سانتی 0-30نیتروژن و تولید گیاه محک در عمق  و درصدنیتروژن کل خاك 

  تیمار

  درصد
  تکربنا

  کلسیم
  معادل 

pH  
  هدایت

  الکتریکی
)1-m Sd(  

  درصد
  کربن
  آلی

  نیتروژن
  معدنی

)1-mgN kg(

  درصد
  نیتروژن

  کل

  درصد
  نیتروژن
  گیاه محک

  تولید گیاه
  محک

)2-(gcm  

خاك تحت تاج 
  پوشش

  اسپرس همدانی
  
  

7/1±a33/38  08/0±b47/7  02/0±b67/0  10/0±a46/0  9/1±a41/29  10/0±a09/0  04/0±a92/1 
 

14/0±a06/7 
  

  خاك شاهد
  
  
  

66/0±a40  06/0±a94/7  02/0±a86/0  10/0±c26/0  15/0±b2/10  002/0±b04/0  02/0±b43/1  03/0±b97/4  

خاك تحت تاج 
  پوشش بروموس

04/1±a4/38  04/0±b53/7  01/0±b68/0  02/0±b36/0  23/0±b1/13  002/0±b059/0  04/0±b53/1  17/0±b3/5  

  .هستدار عدم اختالف معنی دهندهجدول نشانحروف مشترك در 
  

  آماري  وتحلیلیهتجز
ها، پس از بررسی داده وتحلیلیهتجزمنظور به
و همگن بودن واریانس (آزمون اندرسون دارلینگ)  نرمالیته

برداري از آزمون تجزیه ها، در هر یک از دو عمق نمونهداده
واریانس در قالب طرح کامالً تصادفی استفاده شد. همچنین 

از نظر  موردمطالعهبراي تعیین تفاوت بین تیمارهاي 
ها گیري شده، آزمون مقایسه میانگینپارامترهاي اندازه

درصد انجام شد.  95 در سطح احتمال LSDروش به
برداري از نظر منظور بررسی اختالف بین دو عمق نمونهبه

شده  T-pairedگیري شده از آزمون پارامترهاي اندازه
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 16افزارنرمهاي آماري با استفاده از استفاده شد. آزمون
SPSS .انجام شد  

  
  و بحثنتایج 

 شدهبرداشتهاي خاك از نمونه آمدهدستبهنتایج 
متري مورد سانتی  30-60و  0-30هاي مختلف در عمق

منظور بررسی بافت خاك قرار گرفتند. به وتحلیلیهتجز
درصد ذرات  موردمطالعهعمق  2در هر  موردمطالعهمنطقه 

موجود در خاك و کالس بافت خاك منطقه تعیین گردید 
  ).1(جدول 

در تمامی  موردمطالعهنتایج نشان داد که در منطقه 
و  متري لوم شنیسانتی 30-0تیمارها بافت خاك در عمق 

متري لوم رسی شنی بوده است. سانتی 60-30در عمق 
بر  ثیر حضور و عدم حضور اسپرس همدانیأبررسی ت

خصوصیات خاك که به مقایسه خاك تحت تاج پوشش 
شاهد پرداخته، نشان  و خاك بروموس ،اسپرس همدانی
و  در خاك تحت تاج اسپرس همدانی pHداد که پارامتر 

داري اختالف معنی خاك شاهد است و بروموس کمتر از
و بروموس با  بین خاك تحت تاج پوشش اسپرس همدانی

 متري وجود داردسانتی 0-30خاك شاهد در عمق 
)p<0/05(  جدول)متري نیز سانتی 30-60). در عمق 2

داري بین خاك تحت تاج پوشش اسپرس اختالف معنی
 )p<0/05(با خاك شاهد مشاهده شد  و بروموس همدانی
تیمارها با افزایش عمق مقدار ). همچنین در اکثر 3(جدول 

pH نتایج نشان داد مقدار 4یابد (جدول افزایش می .(pH  با
افزایش عمق و با فاصله گرفتن از گیاه در حال افزایش 

) 2000است. نتایج حاصل از تحقیقات پندي و همکاران (
در خاك تحت تاج پوشش  pHنشان داد که میزان  نیز

 pHنیتروژن کمتر از خاك شاهد است.  کنندهیتتثبگیاهان 
هاي ریزوسفر است که بر جذب ویژگی ینترمهمیکی از 

جانداران، رشد گیاه و عناصر غذایی، فعالیت نسبی ریز
). 1998سیلبر و همکاران (ثیر دارد أکیفیت محصول ت

ریزوسفر گیاه به عوامل مختلفی از قبیل  pHتغییرات 
جانداران، ها و ریزشهکربن حاصل از تنفس ری اکسیديد

هاي پروتون و هیدروکسیل یا بیکربنات براي ترشح یون
 و هاکاتیون خنثی نمودن بار الکتریکی حاصل از جذب

، 1995نر ش، مارس 1990، هاینس 1981ها  (نی آنیون
) 2003و هینسینگر و همکاران  2003جیالرد و همکاران 

و  هاریشه یلهوسبهترشح اسیدهاي آلی و اسیدهاي آمینه 
و هینسینگر و همکاران 1995نر شجانداران (مارس ریز

اولیه خاك، قدرت  pH)، تغییرات پتانسیل ریداکس، 2003
)، کمبودهاي 2003بافري خاك (هینسینگر و همکاران 

عناصر غذایی در بستر رشد بستگی دارد؛ بسیاري از 
توانند در گیاهان داراي یک تلمبه پروتونی هستند و می

پاسخ به کمبود عناصر غذایی، ریزوسفر خود را با تلمبه 
). 1999 نمودن پروتون به آن اسیدي نمایند (کرولی و رنگل

است که با افزایش میزان آمونیوم در  شدهگزارشهمچنین 
ریزوسفر نسبت به غیر ریزوسفر  pHمحیط ریزوسفر 

یابد ریزوسفر افزایش می pHکاهش و با افزایش نیترات، 
و  2004، جونز 1988، ون بیوزیکم و همکاران 1981(نی 

نشان داد که  EC). نتایج مربوط به 2006هاملین و بارکر 
 و بروموس ین پارامتر در خاك تحت تاج اسپرس همدانیا

داري بین خاك اختالف معنی خاك شاهد است و کمتر از
با خاك شاهد  و بروموس تحت تاج پوشش اسپرس همدانی

 متري وجود داردسانتی 30-60و  0-30در دو عمق 
)p<0/05(  جدول)اگر چه با افزایش عمق میزان 2و3 .(EC 

دار ین اختالف از نظر آماري معنییابد اما اکاهش می
). نتایج حاصل از تحقیقات 4(جدول  )p>0/05(نیست 

در خاك تحت  EC) نشان داد میزان 1996بوجوید و تایمر (
نیتروژن کمتر از خاك  کنندهیتتثبتاج پوشش گیاهان 

) گزارش کردند که 2008شاهد بوده است. نجفی و توفیقی(
خاك اطراف  ECبا کشت یک رقم برنج در چند نوع خاك 

ریشه برنج نسبت به خاك شاهد (بدون گیاه) در طی دوره 
گیاه  یگردعبارتبهکند. کامالً متفاوت تغییر می طوربهرشد 
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 تحقیق حاضر رد. نتایجبستر رشد را دا ECقابلیت تغییر 
نشان داد که درصد کربن آلی در خاك تحت تاج پوشش 

 بیشتر از خاك تحت تاج پوشش بروموس اسپرس همدانی
داري بین خاك تحت و خاك شاهد است و اختالف معنی

با خاك تحت تاج پوشش  تاج پوشش اسپرس همدانی
متري وجود سانتی 0-30بروموس و خاك شاهد در عمق 

داري بین بروموس و خاك نین اختالف معنیهمچ .دارد
متري از نظر درصد کربن آلی سانتی 0-30شاهد در عمق 

 30-60). در عمق 2(جدول  )p<0/05(خاك وجود دارد 
داري بین تیمارها مشاهده متري نیز اختالف معنیسانتی

  ). 3(جدول  )p<0/05(شد 

  
، درصد کربن آلی، نیتروژن معدنی و درصد pH  ،EC،کربنات کلسیم معادلثیر تیمارهاي مختلف بر درصد أمقایسه میانگین ت -3جدول 

  درصد). 95در سطح اطمینان  LSD(نتایج آزمون  متریسانت 30-60نیتروژن و تولید گیاه محک در عمق  و درصدنیتروژن کل خاك 

  تیمار

  درصد
  تکربنا

  کلسیم
  معادل 

pH  
  هدایت

  الکتریکی
)1-m Sd(  

  درصد
  کربن
  آلی

  نیتروژن
  معدنی

)1-mgN kg

  درصد
  نیتروژن

  کل

  درصد
  نیتروژن
  گیاه محک

  تولید گیاه
  محک

)2-(gcm  

  خاك تحت تاج پوشش
  اسپرس همدانی

  
  

4/1±a33/39  06/0±b76/7  01/0±b06/0  10/0±a23/0  4/0±a16/9  10/0±a05/0  03/0±a36/1 12/0±a63/4  

  خاك شاهد
  
  
  

6/0±a33/41  1/0±a19/8  10/0±a81/0  10/0±c1/0  6/0±a08/7  10/0±a04/0  03/0±a29/1 14/0±a23/4  

خاك تحت تاج پوشش 
  بروموس

1±a4/39  08/0±b86/7  10/0±b64/0  01/0±b18/0  3/0±a03/8  10/0±a04/0  03/0±a3/1 17/0±a26/4  

  .هستدار عدم اختالف معنی دهندهنشانحروف مشترك در جدول 
  

، درصد کربن آلی، نیتروژن معدنی و درصد نیتروژن pH ،EC،معادل کربنات کلسیمثیر عمق بر درصد أت مقایسه میانگین -4جدول
  ).T- pairedنیتروژن و تولید گیاه محک (نتایج آزمون و درصدکل خاك 

  عمق
cm)(  

  درصد
  تکربنا

  کلسیم
  معادل 

pH  
  هدایت

  الکتریکی
)1-m Sd(  

  درصد
  کربن
  آلی

  نیتروژن
  معدنی

)1-mgN kg(

  درصد
  نیتروژن

  کل

  درصد
  نیتروژن
  گیاه محک

  تولید گیاه
  محک

)2-(gcm  

130-0  
160-30  

7/1±a33/38  08/0±b47/7  02/0±a67/0  10/0±a46/0  9/1±a41/29  10/0±a09/0  04/0±a92/1 14/0±a06/7  
4/1±a33/39  06/0±a76/7  01/0±a6/0  10/0±b23/0  4/0±b16/9  10/0±b05/0  03/0±b36/1 12/0±b63/4  

230-0  
260-30  

66/0±a40  06/0±a94/7  02/0±a86/0  10/0±a26/0  15/0±a2 /10  10/0±a04/0  02/0±a43/1  03/0±a97/4  
6/0±a33/41  1/0±a19/8  10/0±a81/0  10/0±b1/0  6/0±a8/7  10/0±a04/0  03/0±a29/1 14/0±a23/4  

330-0  
360-30  

04/1±a4/38  04/0±b53/7  01/0±a68/0  02/0±a36/0  23/0±a1/13  10/0±a059/0  04/0±a53/1  17/0±a3/5  
1±a40/39  08/0±a86/7  008/0±a64/0  01/0±b18/0  3/0±b03/8  10/0±b04/0  03/0±b3/1 17/0±b26/4  

  بروموسخاك تحت تاج پوشش  -3خاك شاهد          -2اسپرس همدانی     خاك تحت تاج پوشش  -1
  .هست دارمعنی اختالف عدم دهندهنشان جدول در مشترك حروف
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تیمارها با  همچنین نتایج نشان داد در تمامی
). 4یابد (جدول افزایش عمق درصد کربن آلی کاهش می

) 1988)، ریباسکی (1983هاي ویرجینیا و همکاران (یافته
) نشان داد که درصد 2004( و پاسیسکنیک و همکاران

آلی در خاك تحت تاج پوشش گیاهان لگوم زیاد است  کربن
و با فاصله گرفتن از خاك تحت تسلط تاج پوشش و 

 یرتأث دهندهنشانیابد. این مطلب افزایش عمق کاهش می
ها بر خاك تحت تاج پوشش است. تالگر و همکاران الشبرگ

) اظهار داشتند برگشت الشبرگ گیاهان لگوم به 2009(
خاك شده که  یزيحاصلخربن آلی و خاك باعث افزایش ک

این پدیده در نتیجه فرایندهاي میکروبیولوژیکی اتفاق 
افتاده و باعث آزادسازي عناصر غذایی براي گیاهان 

) کاهش کربن 1392وند و همکاران (شود. خدري غریبمی
ی د. گیاهاندانستنآلی خاك را ناشی از کاهش بقایاي گیاهی 

ي کنند سهم بیشترافه میکه الشبرگ بیشتري به خاك اض
در افزایش کربن آلی خاك دارند. در طی بازدید صحرایی 
مشاهده شد که میزان بیوماس اسپرس همدانی بیش از 
بروموس است و درنتیجه الشبرگ بیشتري را به خاك 

که شاید دلیل باالتر بودن میزان کربن آلی در  گرداندیبرم
گراس  خاك تحت تاج پوشش اسپرس همدانی نسبت به

بروموس را توجیه کند. نتایج نشان داد که درصد نیتروژن 
کل خاك و نیتروژن معدنی در خاك تحت تاج پوشش 
 اسپرس همدانی بیشتر از خاك تحت تاج پوشش بروموس

داري بین خاك تحت و خاك شاهد است و اختالف معنی
تاج پوشش اسپرس همدانی با خاك تحت تاج پوشش 

متري وجود سانتی 0-30عمق بروموس و خاك شاهد در 
متري سانتی 30-60). اما در عمق 2(جدول  )p<0/05(دارد 

 )p>0/05(داري بین تیمارها مشاهده نشد اختالف معنی
). همچنین نتایج نشان داد در تیمارهاي اسپرس 3(جدول 

همدانی و بروموس با افزایش عمق درصد نیتروژن کل و 

). این مطلب 4یابد (جدول نیتروژن معدنی کاهش می
ها بر خاك تحت تاج پوشش الشبرگ یرتأث دهندهنشان
-هب شودها کمتر میالشبرگ یرتأثبا افزایش عمق  و است

داري متري اختالف معنیسانتی 30-60در عمق  کهطوري
 ،) بیان کرد1386شود. درخشان (بین تیمارها مشاهده نمی

توانند اي زیادي که دارند میخاطر رشد ریشهها به لگوم
کلسیم و نیتروژن است  عمدتاًمواد غذایی شسته شده که 

در خود نگهداري  و خاك جذب کرده تریینپاهاي را در الیه
 این عناصربه خاك  هاآنکنند و بعد از بازگشت الشبرگ 

سازند و در نتیجه باعث هاي سطحی رها میرا در الیه
شوند. پندي در افق سطحی می غلظت این عناصر افزایش

ي بررسی نیتروژن معدنی و نیتروژن مطالعه ) در2000(
نیتروژن  کنندهیتتثبهاي کل در خاك تحت تسلط گونه

دست متري بهسانتی 0-10نتایج مشابهی را در عمق 
) 1988) و شارما و میترا (2009آوردند. تالگر و همکاران (

ت الشبرگ گیاهان لگوم به خاك باعث اظهار داشتند برگش
خاك شده که این پدیده  یزيحاصلخافزایش نیتروژن کل و 

در نتیجه فرایندهاي میکروبیولوژیکی اتفاق افتاده و باعث 
شود. عبدي و آزادسازي عناصر غذایی براي گیاهان می

) گزارش کردند که بقایاي گیاهان لگوم 1390( بخشتاج
ه باعث افزایش نیتروژن معدنی بیشتر از گیاهان گرامین

) نشان دادند که 2008( همکاران وشوند. ماتوس خاك می
گیاهان لگوم باعث افزایش میزان عناصر غذایی خاك و 

) 1376گردد. کوچکی و همکاران (نیتروژن معدنی خاك می
اظهار داشتند در گیاهان لگوم غیر از عامل باال بودن 

ال بودن تثبیت نیتروژن هاي گیاهی، بانیتروژن در اندام
 .هست مؤثرنیز در افزایش میزان نیتروژن کل خاك  هاآن

نتایج نشان داد که میزان تولید و درصد نیتروژن کل گیاه 
بیشتر از  محک در خاك تحت تاج پوشش اسپرس همدانی

خاك تحت تاج پوشش بروموس و خاك شاهد است و 
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 داري بین خاك تحت تاج پوشش اسپرساختالف معنی
خاك تحت تاج پوشش بروموس و خاك شاهد  همدانی با
(جدول  )p<0/05(متري وجود دارد سانتی 0-30در عمق 

داري بین متري اختالف معنیسانتی 30-60). اما در عمق 2
). همچنین نتایج 3(جدول  )p>0/05(تیمارها مشاهده نشد 

نشان داد در تیمارهاي اسپرس همدانی و بروموس با 
افزایش عمق میزان تولید و درصد نیتروژن کل گیاه محک 

 یرتأث متریسانت 0-30). در عمق 4یابد (جدول کاهش می
اسپرس همدانی در افزایش نیتروژن خاك بیشتر از عمق 

خاك در عمق متر بود و از نظر نیتروژن سانتی 60-30
داري بین اسپرس همدانی با متر اختالف معنیسانتی 30-0

این اختالف در  کهیدرصورتدیگر تیمارها وجود داشت 
متر دیده نشد درنتیجه درصد نیتروژن سانتی 60 30-عمق 

متري خاك تحت سانتی 0-30و تولید گیاه محک در عمق 
ا متاج پوشش اسپرس همدانی بیشترین مقدار را داشته ا

داري را بین متر اختالف معنیسانتی 30-60در عمق 
) گزارش 2011تیمارها نشان نداده است. بیالچیو و ابرا (

ها از طریق افزایش میزان عناصر غذایی لگوم که کردند
و میزان مواد آلی خاك در افق سطحی باعث  دسترسقابل

شوند. شاه و همکاران افزایش تولید گیاه همراهشان می
گیاهان لگوم از طریق آزادسازي  که ) گزارش کردند2003(

نیتروژن در خاك باعث افزایش جذب نیتروژن توسط 
 )2002کلین و همکاران ( شود.گیاهان همراهشان می

گزارش کردند نیتروژن موجود در بقایاي گیاهان لگوم از 

 مورداستفادهو  آزادشده یجتدربهطریق فرآیندهاي تجزیه 
. در این شرایط کارایی استفاده از گیردگیاه قرار می

یابد. همچنین نیتروژن توسط گیاهان همراه افزایش می
) اظهار داشتند که نیتروژن در 2008و همکاران ( زسیمون

 36ها به ترتیب دسترس و تولید گیاهان تحت اشکوب لگوم
هاي باز و بدون گیاه درصد بیشتر از زمین 200درصد و 

) و مینارد و همکاران 2000ان (بوده است. عطري و همکار
ها باعث افزایش تولید لگوم که ) گزارش کردند2001(

شوند. در پژوهشی که توسط گیاهان همراهشان می
) در مورد انتخاب بهترین 2004تینین و آرالسکین (میکس

کود سبز انجام شد، با در نظر گرفتن کل نیتروژن 
کود  عنوانبهمنظور انتخاب گیاه به خاك به شدهافزوده

سبز مشخص شد که نیتروژن حاصل از گیاهان لگوم 
بیشترین مقدار را داشته و درنتیجه گیاه کاشته شده 

نیز داراي عملکرد دانه و محتواي پروتئین و تولید  بعدازآن
  باالتري بوده است. 

  کلی گیريیجهنت
 ثیر اسپرس همدانی برأدر مجموع با توجه به ت

درصد کربن آلی، مقدار نیتروژن معدنی و درصد  افزایش
مفید آن بر گیاهان همراه و نیز  یرتأث و نیتروژن کل خاك
مین أي آن، کشت و تکثیر آن عالوه بر تکیفیت خوب علوفه
 یزيحاصلخ سبب افزایش دام یازموردنبخشی از علوفه 

  خواهد شد. خاك
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