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کشـت  کشـتی و  هاي تـک وده گیاهان پوششی در سیستمتزیستپژوهش بررسی مقدار این  هدف:هدف 

ایجاد همـاهنگی بیشـتر    منظورمخلوط و نیز میزان و روند رهاسازي نیتروژن از بقایاي گیاهان پوششی به 

هـاي  تاثیر گیاهان پوششی در سیسـتم  پژوهشهمچنین در این . بودجذب نیتروژن توسط گیاه اصلی  در

خاك در مقایسـه بـا عـدم کشـت گیـاه       و زیستی مخلوط بر برخی خصوصیات فیزیکی کشتکشتی وتک

  .مورد آزمون قرار گرفتپوششی 

رهاسـازي نیتـروژن در   روند هاي گیاهان پوششی بر ترکیبتاثیر پژوهش  یندر ا :شناسی پژوهش روش

 .شـد  امل تصـادفی در سـه تکـرار اجـرا    کبلوك آزمایش در قالب طرح پایه . گرفتمورد بررسی قرارخاك 

چـاودار بـه   و اي، خلـر  خوشهگلخالص و مخلوط گیاهان پوششی ماشک تیمارهاي آزمایشی شامل کشت

متـر مربـع و در   3×9ی به ابعـاد یهاذور گیاهان پوششی در کرتب. گانه بودسه گانه وهاي دوصورت ترکیب

گیاهـان  ودهتزیسـت پژوهشدر ایـن   .شـد شاورزي دانشگاه محقق اردبیلـی کشت کمزرعه پژوهشی دانشکده 

 ،زیســتی خــاك شــامل فشــردگی، وزن مخصــوص ظــاهريو برخــی از خصوصــیات فیزیکــی و  پوششــی

هـاي هـرز و   تـوده علـف  هاي خاکی و همچنین زیستنفوذپذیري، جمعیت میکروبی، ماده آلی، تعداد کرم

  .گیري شداندازه قمريمحصول کاهو و کلم

کشتی و کشـت مخلـوط و بـر    هاي تکتاثیر گیاهان پوششی بر روند رهاسازي نیتروژن از سیستم:ها یافته

هـاي خـاکی،   وزن مخصوص ظاهري، نفوذپذیري، تعـداد کـرم   بسیاري از صفات خاك  از جمله ماده آلی،

همچنـین گیاهـان   . دار شـد معنـی ) قمـري کاهو و کلم(جمعیت میکروبی خاك و عملکرد محصول بعدي 

  .هاي هرز در بازه زمانی رشد گیاهان پوششی و محصول کاهو داشتپوششی کنترل موثري برروي علف

مناسب زمان قرار گرفتن گیاهان پوششی در الگوي کشـت   کشت گیاهان پوششی و مدیریت:گیري نتیجه

استفاده از گیاهان پوششی به منظور تامین بخشی از نیتـروژن مـورد نیـاز محصـول     . باشدمزارع مفید می

هاي مختلـف کشـت   هاي هرز در مزارع کشاورزي بصورت سیستماصلی، بهبود شرایط خاك و کنترل علف

  .باشدب میکشتی و کشت مخلوط مناساعم از تک

  .، ماده آلی، نیتروژنگیاهان پوششی،هاي هرزعلفسالمت خاك،:هاي کلیدي واژه

  

  



  مقدمه-1-1

ناسب براي کشت محصوالت با توجه به کمبود اراضی مبا افزایش جمعیت کره زمین و 

هاي استفاده از کود، با رواج از انقالب صنعتی و جنگ جهانی دومپس کشاورزي، 

شیمیایی و انرژي فسیلی میزان عملکرد محصوالت در واحد سطح دو تا سه برابر افزایش 

ذا و الیاف مورد نیاز جمعیت کره زمین تامین یافت و بدین طریق راه حلی براي تامین غ

ها موجب اختالالت کشگیري از کودها و آفتچنین روند بدون کنترل در بهره. گردید

که در طی چند دهه اخیر هاي زراعی شد، بطوريدر سالمت و تولید اکوسیستم وسیعی

دانشمندان مفهوم جدیدي تحت عنوان سالمت یا کیفیت خاك را مطرح کردند که در 

در واقع . باشدبرگیرنده بسیاري از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك می

-م در حقیقت به حاصلخیزي خاك میاندیشیبطور سنتی زمانیکه به سالمت خاك می

گیري برخی از عناصر غذایی ي و اندازهاندیشیماما هدف از سالمت خاك فقط حاصلخیز

باشد وجود پنج محور اساسی مشتمل بر ه که در سالمت خاك حائز اهمیت میآنچ. نیست

وده مناسب تلی کافی، چرخه مطلوب عناصر غذایی، زیستبافت مناسب خاك ، ماده آ

اما در طی چند دهه اخیرآنچه که رواج . باشدظرفیت نگهداري رطوبت میو میکروبی 

منظور هها بکشها و آفتکشهاي شیمیایی ، علفته، استفاده فراوان از انواع کودیاف

حاصل آن از بین رفتن سالمت خاك  و  ملکرد  محصوالت کشاورزي بوده استافزایش ع

 .هاي زیست محیطی و کاهش سالمت جامعه انسانی استاز آلودگیبسیاري و مواجهه با 

گذاري در حفظ خاك یکی از سه منبع با ارزش مزرعه هر کشاورزي است، از اینرو سرمایه

و نگهداري سالمت خاك یکی از عوامل اساسی پیشرفت در زمینه کشاورزي پایدار و 

-هاي شیمیایی میاز نهادهحرکت به سوي تولید محصوالت ارگانیک با کاهش استفاده 

طوري که به. باشدهاي طراحی شده به این منظور میگیاهان پوششی یکی از روش. باشد

هاي جدي و این گیاهان با ایجاد یک پوشش مناسب در سطح خاك مانع از آسیب

تقریباً در هر نقطه از دنیا یک گیاه پوششی سازگار با شرایط . گرددتدریجی به خاك می

قلیم متفاوت وجود دارد، اما آنچه که در زمینه کاربرد این گیاهان حائز اهمیت خاك و ا

یاهان گ. باشداست توجه به انتخاب مناسب گیاه و هدف از کاربرد گیاهان پوششی می

-نسخه. بهبود خاك و تولید محصول از دیرباز مورد استفاده بوده است پوششی به منظور

سال  3000استفاده از کود سبز، به بیش از  دهدچینی نشان می وطهاي قدیمی خط

و رم مورد استفاده قرار  در یونان باستان معموالًدر گذشته کودهاي سبز .گرددپیش باز می
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ها بخش مهمی مندي جدیدي به گیاهان پوششی بوجود آمده و آنامروز عالقه. گرفتمی

هان پوششی در در واقع گیا .هاي مختلف کشت محصوالت کشاورزي هستنداز سیستم

کشاورزي مکانیزه امروز دنیا یک گام مهم در جهت مدیریت تناوب و مدیریت بهبود 

-بنابراین گیاهان پوششی در حقیقت سرمایه. شودبلندمدت شرایط خاك محسوب می

هاي شیمیایی هاي مصرفی نهادهگذاري براي افزایش عملکرد در بلند مدت، کاهش هزینه

  .شودایت یک سیستم سودآور در نظر گرفته میخصوص نیتروژن و در نهبه

براي توصیف گیاهان کشت شده به طور متفاوتی اصطالحات در مطالعات مختلف 

جاي برداشت محصول، استفاده وري بهخاص به منظور کمک به حفظ حاصلخیزي و بهره

گیاهان سبز، گیاهان پوششی، گیاهان نقدي، کود : ها عبارتند ازشود که از جمله آنمی

این اصطالحات در برخی موارد به طور خفه کننده، گیاهان مراقبت کننده و غیره،که 

پوششی و هدف از کشت این  شوند که بهتر است از منظر رشد گیاهمتناوب استفاده می

  .به این مقوله پرداخته شود گیاهان

افزایش ماده ها براي شود که از آنهایی بکاربرده میواژه گیاهان پوششی براي گونه

آلی خاك، حفظ و یا افزایش قابلیت دسترسی سایر گیاهان به عناصرغذایی، بهبود شرایط 

فیزیکی خاك، جلوگیري از فرسایش خاك و در مواردي براي کاهش مشکالت ناشی از 

  ). Hargrove, 1991; Sarrantonio, 1994(شود زاي خاکزاد استفاده میعوامل بیماري

 2و گیاهان تیره خردل 1هایی از تیره نخود فرنگیهان پوششی گونهدر بیشتر موارد گیا

شوند، روي گیاهانی که براي تغییر سریع و موثر شرایط خاك کشت می. گرددرا شامل می

به منظور  لزوماً یکشت گیاهان پوشش. هاي هرز نیز تاثیر دارندگوناگونی و رشد علف

گیاهان پوششی بسته به هدف . اك نیستگذاري براي بهبود بسیاري از شرایط خسرمایه

توان در فواصل بین کاشت دو از این گیاهان می. استفاده داراي مزایایی متنوعی هستند

ان زراعی مانند ذرت، آفتابگردان و هاي گیاهگیاه اصلی در یک فصل زراعی، در بین ردیف

در باغات به منظور هاي درختان وبین ردیف سایر گیاهان زراعی با فواصل بین ردیفی زیاد

به توان میهمچنین  .مورد استفاده قرار گیردها تولید علوفه و فیبر کافی براي دامداري

اگرچه برداشت . در کنار محصول اصلی در نظر گرفتعنوان یک محصول اقتصادي 

-هاي متفاوتی را در نگرش به این مقوله فراهم میگیاهان پوششی از سطح خاك دیدگاه

                                                                                                                        
1- Fabaceae
2-Brassicaceae
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اهان نباید وجود یک پوشش در سطح خاك را به عنوان تنها مزیت گی لزومًاکند اما 

اي گسترده در گیاهان پوششی هاي ریشهوجود سیستمچرا که . پوششی در نظر گرفت

  . باشدکننده بسیاري از خصوصیات مطلوب یک خاك زراعی میتامین

بات رسیده است فواید بسیاري از کشت گیاهان پوششی در سراسر دنیا تاکنون به اث

  :که از جمله این فواید عبارتند از

  )هاکشها و آفتکشکود، علف( هاي شیمیایی استفاده از نهاده کاهش هزینه - 1

  بهبود شرایط خاك و افزایش عملکرد گیاه زراعی - 2

  جلوگیري از فرسایش و تخریب خاك - 3

  حفظ و ذخیره رطوبت خاك - 4

انتقال نیتروژن به گیاهان زراعی و یا با بازیافت توانند از طریق گیاهان پوششی می

گیاهان پوششی که در تناوب با بقوالت . نیتروژن اضافی خاك، هزینه کود را کاهش دهد

اند درصد نیتروژنی را که بقوالت تولید کرده 60الی  30توانند حداقل شوند، میکشت می

همچنین غالت که داراي . کاستتوان از مصرف کود نیتروژنه را جذب کنند، بنابراین می

ویژه نیتروژن که بعد از برداشت ریشه افشان هستند در جذب مواد غذایی خاك، به

بیشتر نیتروژن موجود در بقایاي . ماند، خوب عمل کنندمحصول زراعی در خاك باقی می

هایی که در پاییز اي و یا کشیده برگغالت دانه. شوداین گیاهان به تدریج تجزیه می

کیلوگرم در هکتار نیتروژن را جذب  85توانند در ظرف سه ماه تا شوند، میکشت می

هاي هرز از عالوه بر این گیاهان پوششی در کنترل علف). Brinsfield et al. 1991(کنند 

  . ، ترشح مواد دگرآسیب از ریشه موثر هستند)کنندهگیاهان خفه(طریق پوشش مناسب 

  :ود شرایط خاك از طریق تاثیر بر تاثیر گیاهان پوششی بر بهب

  .هاي سطحی به درون خاكافزایش نفوذ آب

  .اندورزي شدههایی که زیاد خاكکاهش فشردگی خاك و بهبود ساختمان خاك

  .گردندلی که باعث تحریک رشد موجودات مفید خاك میافزودن مواد آ

  .افزایش سرعت چرخه مواد غذایی موثر است

هایی که هاي بادي و آبی در سطح خاكکه تحت تاثیر جریاناي است فرسایش پدیده
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گردد که عوامل بسیاري موجب تخریب بافت خاك می. گیرداند صورت میتخریب شده

یکی از مهمترین این عوامل عدم انتخاب سیستم کشت مناسب با شرایط اقلیمی منطقه و 

گذشت زمان در نتیجه از اینرو با . باشدورزي نامناسب میهاي خاكانجام عملیات

. گرددمدیریت نامناسب و تخریب بافت و ساختمان خاك زمینه براي فرسایش فراهم می

این گیاهان به دلیل رشد سریع . گیاهان پوششی در کنترل فرسایش بسیار مفید هستند

اندام هوایی . دارندمی کند نگهاندام هوایی و گسترش ریشه، خاك را در محلی که رشد می

کند و عالوه بر این آسا به خاك جلوگیري میهاي سیلیاهان از برخورد قطرات باراناین گ

در سطح خاك و در نتیجه شستشوي ذرات خاك، ماد آلی و عناصر  مانع از ایجاد رواناب

هاي زمستانه بلند مدت وجود دارد و اراضی در مناطقی که آیش. شوندغذایی می

مانند، کاربرد گیاهان پوششی میسرد بایر باقی  ماه فصول 7الی  6کشاورزي به مدت 

گیر، منجر به حفظ و نگهداري رطوبت به ویژه در اراضی دیم براي تواند به عنوان برفمی

همچنین بقایاي حاصل از این گیاهان به عنوان بادشکن عمل کرده و . محصول بهار شود

  .گردندهاي بادي میمانع از فرسایش

اي در ایران در خصوص گیاهان پوششی انجام گرفته است اما هتحقیقات بسیار گسترد

، در حالی که سیار خشک با نزوالت جوي بسیار کمایران سرزمینی است باز آنجائیکه 

شود، میلیمتر تخمین زده می 860میانگین بارندگی ساالنه در سطح کره زمین حدود 

شود که بنابراین مالحظه می. میلیمتر است 240متوسط بارندگی ساالنه در ایرن حدود 

همچنین توزیع . متوسط بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط جهانی است

کننده اصلی آب در این ران با نیاز بخش کشاورزي که مصرفزمانی و مکانی بارندگی در ای

آنجائیکه آب یکی از ارکان اساسی از ). 1386علیزاده، (ت مطابقت ندارد کشور اس

از جمله رشد، آبی بسیاري از فرآیندهاي مربوط به گیاه باشد و در صورت کمزي میکشاور

یابد از اینرو لزوم ن خاك به سرعت کاهش میاگیاهی توسط ریزجاندار بقا و تجزیه بقایاي

استفاده از گیاهان پوششی به منظور ایجاد یک پوشش مناسب در سطح خاك براي 

عالوه بر این سطوح کم اراضی . خاك آشکار است جذب، حفظ و ذخیره رطوبت موجود در

هاي نادرست کشاورزي به منظور تصرف در زمان و حاصلخیز و وجود برخی از عملیات 

، داشت و برداشت مانند آتش زدن بقایاي گیاهی باقی مانده از هاي کاشتکاهش هزینه

ریب تدریجی هاي زمستانه و تابستانه از جمله عواملی هستند که به تخمحصول، آیش

هاي آبی و بادي ،کاهش درصد مواد آلی، عناصر غذایی و افت خاك از طریق فرسایش
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و در نهایت  گرددمنجر میزیستی خاك  و بسیاري از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی

  .را در پی داردکاهش حاصلخیزي خاك و عملکرد 

و نیاز به  هاي مزرعه بسیار پیچیده استتاثیرات گیاهان پوششی روي اکوسیستم

ها دارد تا بتوان در مدیریت مزرعه از گیاهان پوششی اطالعات دقیق روي پیامدهاي آن

بررسی تاثیر یک گیاه ). Franzel et al. 2001; Morse et al. 2003(استفاده نمود 

ها با یکدیگر در پوششی برروي یک پارامتر ساده است، اما به دلیل همبستگی پارامتر

 Drechsel et al.1996; Snapp et(از به بررسی همه جانبه دارد گیاهان پوششی نی

al.2002; Tripp et al.1993.(عالوه بر این، تاثیرات گیاهان پوششی بر روي اکوسیستم 

هوایی، نوع و میزان ماده آلی خاك بستگی دارد و در مناطق مختلف ومزرعه به شرایط آب

بنابراین براي استفاده از . متفاوت است هاي تناوبی گوناگون با یکدیگرو در سیستم

  .باشدگیاهان پوششی به عنوان کود سبز یا مالچ نیاز به تحقیقات محلی می

گردد و در کوتاه مدت تنها بسیاري از فواید گیاهان پوششی در درازمدت آشکار می

راغب کند، از اینرو ممکن است کشاورزان به استفاده از آن ها نمود پیدا میبرخی از آن

هاي گوناگونی به بازار عرضه کشها و آفتکشبه ویژه این که، در حال حاضر علف. نباشند

هاي گیاهی در کوتاه مدت میسر هاي هرز، آفات و بیماريها کنترل علفشده و بوسیله آن

همچنین عدم اطالع از نحوه بکارگیري گیاهان پوششی و مزایاي آن نیز از  . گرددمی

  .ست که منجر به عدم استفاده از گیاهان پوششی شده استجمله عواملی ا

باشد اما تاثیر این گیاهان در هایی میاگرچه کاربرد گیاهان پوششی داراي محدودیتی

بنابراین با توجه به نیاز دنیا در . بلندمدت با لحاظ اقلیم و شرایط خاك منطقه مفید است

با کیفیت چه در بعد جامعه انسان و چه تامین سالمت انسان از لحاظ مواد غذایی سالم و 

هاي جایگزین به منظور این هدف بزرگ و در بعد جامعه حیوانات، لزوم استفاده از روش

هاي کشاورزي و حرکت به همچنین بازگشت نسبی تعادل به محیط زیست و اکوسیستم

با . اشدبسمت کشاورزي پایدار، نیاز به درك مفهوم گیاه پوششی در جامعه کشاورزان می

وجود تحقیقات فراوان در این زمینه در ایران، همچنان لزوم ترویج استفاده از گیاهان 

هاي بسیاري از استان. پوششی در کشور به خصوص در مناطق سردسیر حائز اهمیت است

وري از اراضی باشند و در فصول پاییز و زمستان امکان بهرهکه داراي اقلیم سردسیري می

هاي با بافت تخریب شده و دچار فرسایش دارند و این به معنی رند، خاكکشاورزي را ندا

ها  از جمله استان اردبیل کاهش حاصلخیزي و کاهش عملکرد اقتصادي در این استان
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باشد زیرا میزان درآمد حاصل از کشاورزي در این مناطق متعلق به دو فصل بهار و می

اورزي ارتباط تنگاتنگی با سایر صنایع فرآوري از آنجایی که تولیدات کش. باشدتابستان می

وري از خاك به معناي کاهش میزان تولید در واحد سطح و در دارد کاهش میزان بهره

هاي تولید باشد، از طرفی افزایش هزینهنتیجه کاهش تولیدات سایر صنایع مربوطه می

ضی دیم بدون سطح وسیع ارا. گرددمنجر به عدم کشت بسیاري از اراضی کشاورزي می

بازگشت ماده آلی و تامین عناصر غذایی خاك در طول دو فصل بهار و تابستان، وجود 

-هاي تابستانه بعد از برداشت محصول و همچنین عدم رعایت اصول صحیح عملیاتآیش

ورزي و عدم جایگزین شدن ماده آلی خاك باعث تخریب ساختمان و بافت هاي خاك

در مجموع  همه این عوامل . گردددر واحد سطح می خاك و در نتیجه کاهش عملکرد

منجر به خروج نیروي انسانی از جامعه کشاورزي و روستایی، کاهش سطح زیرکشت 

نشینی و پیامدهاي حاصل ، افزایش شهر)خاك(اراضی کشاورزي، از بین رفتن بستر تولید 

  .شوداز آن و نهایتاً به خطر افتادن هرچه بیشتر سالمت انسان می

ز اینرو هدف از این پژوهش و کاربرد گیاهان پوششی ارائه راهکاري مناسب در جهت ا

هاي شیمیایی، افزایش حاصلخیزي و بهبود شرایط خاك، کاهش مصرف و هزینه نهاده

و همچنین ایجاد یک بازده اقتصادي مناسب  در بلند مدت افزایش عملکرد در واحد سطح

  .باشدشاورزي پایدار میبراي کشاورزان در راستاي رسیدن به ک

  

  

  

  

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  کشاورزي پایدار-1-2

خصوص در نیمه دوم قرن حاضر رویدادهاي صنعتی دو قرن اخیر و بهدر جریان 

معیارهاي توسعه جوامع انسانی شکل دیگري بخود گرفت و در فرآیند تکاملی این جوامع 

گرچه انقالب صنعتی و . شناسی کمرنگ جلوه شدهاي زیست محیطی و بومشاخص

آورد و تحوالت شگرفی را در رویدادهاي وابسته به آن دستاوردهاي عظیمی را به ارمغان 

همان نسبت ساختارهاي وابسته به نظام طبیعی را ها ایجاد کرد ولی بهزندگی انسان

هاي بوم سازگار آوريدستخوش دگرگونی ساخت و با اتکاء به علوم فیزیکی و خودنگر، فن

- هنگدر این راستا جوامع سنتی و فر. هاي ناسازگار با طبیعت مبدل ساختآوريرا به فن

نگري شکل گرفته هاي تلفیقی و کلیهاي مختلفی که با دیدگاهآوريهاي متنوع آن و فن

به جهان بینی مکانیکی غرب نحوي که انسان امروزي با اتکاء به. بودند دچار اختالل شدند

-که ریشه در فلسفه نیوتنی دارد به جهان  بصورت اشیاء و رویدادهاي منفک و مجزا می

  . نگرد

براي تولید غذا و امرار معاش  ها فنی و صرفاًاي از روشپایدار تنها مجموعه کشاورزي

هاي همین دلیل مشخصهبه. نیست بلکه به عنوان نوعی بینش و روشی براي زندگی است

  :گیرد که عبارتند ازاي را در برمیهاي مختلف و گستردهکشاورزي پایدار جنبه

.همگام با طبیعت و نه بر علیه طبیعت-

.بینی پویا و ارگانیکنگر و جهاننگر و کلیینش جامعبمتکی بر -

.هاي سنتیآوريهاي بومی تولید و احیاء فنها و سنتمتکی بر حفظ فرهنگ-

.اتکاء به اقتصاد تعاونی و خانوادگی-

.هاي بوم سازگار و متناسب با فرهنگ جوامع مربوطهآورياتکاء به فن-



متعادل و منصفانه جهانی و امنیت غذایی و پرهیز از ایجاد  وزیعبرمبناي ت-

.یتی و استثمارگربازارهاي فرامّل

.گرنبر پایه اقتصاد زیست محیطی و درون-

.هاي حیاتی و تنوع زیستیبر مبناي تعادل و پویایی بیولوژیکی و حفظ چرخه-

.هاي درونیهاي خودکنترل و خوداتکاء و نهادهمتکی بر نظام-

.برداري پایدارحفظ منابع پایه کشاورزي و اتکاء به بهره براساس-

ها در کشاورزي پایدار در راستاي افزایش کارایی و آوريآنچه مسلم است اساس فن

ها و هاي موجود، طراحی و معرفی روشبرداري بهینه از منابع از طریق اصالح روشبهره

  )1390ري، عزیزي و جهانی کند(هایی متناسب و جدید استآوريفن

  تاریخچه و مفهوم کشاورزي پایدار-1-1-2

رایج شد اما قبل از آن نیز در دهه  1987مفهوم کنونی کشاورزي پایدار از سال 

بصورت مترادف با اصطالحاتی چون کشاورزي ارگانیک، طبیعی، اکولوژیک،  1940

آن است که  ترین تعریف کشاورزي پایدارعمومی. شدبیولوژیک و کم نهاده بکار برده می

از نظر فنی کشاورزي . هاي اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی را در برداشته باشدکلیه جنبه

هاي آن شود که اگر در طول یک دوره معین جریان نهادهپایدار به نظامی اطالق می

در نظام کشاورزي پایدار تنها هدف کاهش . افزایش پیدا نکند بازدهی آن کاهش نیابد

هایی هاي شیمیایی نیست بلکه هدف بکارگیري روشا مانند سموم و کودهبرخی نهاده

است که باعث حفاظت و اصالح خاك شده و تنوع زیستی کشاورزي و حفظ تعادل 

هاي داخلی ثبات و پایداري را حفظ کند و عالوه بر بیولوژیکی و جایگزین کردن نهاده

گرچه . آن را نیز تامین نماید حفظ سالمت بوم نظام، سالمت جوامع انسانی وابسته به

هاي سنتی و عملیات کشاورزي پایدار از سابقه طوالنی برخوردار است و کلیه نظام

اند ولی چون عامل زمان در کشاورزي پایدار نقش معیشتی در زمان خود پایدار بوده

کلیدي دارد و پویایی مبناي کار است لذا در شرایط فعلی که تغذیه روزافزون جهان 

پایدار نخواهد  ح است هرگونه الگویی که باعث خللی در تولید موادغذایی شود عمالًمطر

  .)1390عزیزي و جهانی کندري، ( بود

  کشاورزي ارگانیک -2-1-2

هاي کشاورزي پایدار است که بر مبناي حداقل کشاورزي ارگانیک، یکی از نظام
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ها کشهاي شیمیایی و آفتل کوبر از قبیقیمت و هزینههاي خارجی گراناستفاده از نهاده

هاي سنتز شده در این نظام کشاورزي، از نهاده). Ramesh, et al. 2005(شکل گرفته است

ها، داروهاي دامپزشکی، گیاهان اصالح شده ژنتیکی، کشهاي شمیایی، آفتمانند کود

کشاورزي ارگانیک، در واقع، . شودمواد نگهدارنده، مواد افزدنی و تابش اشعه استفاده نمی

گیري از منابع موجود یک نظام کشاورزي یکپارچه، نظام یافته و انسانی است که با بهره

هاي زیستی، فعالیت بیولوژیک خاك و در مزرعه، باعث تقویت و توسعه سالمت اکوسیستم

به بیان دیگر، کشاورزي ). 1386چقماقی یزدي و مرادي، (شودهاي زیستی میچرخه

-رش علمی و نوین به کشاورزي سنتی است که اجداد ما به آن عمل میارگانیک نگ

- کشاورزي ارگانیک یک سیستم تولید است که از مصرف کود).  1387عبداللهی،(نمودند

هاي خوراکی دام اجتناب هاي رشد و افزودنیکنندههاي مصنوعی، مواد شیمیایی، تنظیم

فاده از بقایاي گیاهی، کودهاي دامی، هایی مانند تناوب زراعی، استورزد و از روشمی

. کندهاي آلی و کنترل بیولوژیکی براي حفظ تعادل استفاده میتناوب با بقوالت، پسمانده

هدف اصلی این روش ایجاد نظام تولیدي است که بین خاك، گیاه، حیوان و انسان یک  

کل  ((آن به عنوان  تعادل مناسب و سازنده ایجاد نماید و در آن نظام تولید با همه اجزاي

شود و تضادي با منافع اقتصادي، انسانی و زیست تلقی می ))نظام یافته((و  ))واحد

هاي انجام شده در بسیاري از فعالیت). 1388اسدي و نادري مهدیی، ( محیطی ندارد

کشاورزي ارگانیک مانند شخم حداقل، استفاده از گیاهان پوششی تثبیت کننده نیتروژن، 

ن ضایعات کشاورزي به خاك و استفاده از گیاهان پوششی باعث افزایش بازگرداند

چخماقی یزدي و مرادي، (گرددسازي کربن میبازگشت کربن به خاك و حفظ و ذخیره

این درحالی است که با وجود مزایایی فراوان نظام کشاورزي ارگانیک، همچنان ). 1386

  .ها استآمد سایر روشمصرف کودهاي شیمیایی به منظور افزایش عملکرد سر

  مفهوم گیاه پوششی-2-2

-گیاهان پوششی، طیف گسترده اي از گیاهان سازگار و تطبیق پذیر با اقلیم و شرایط

این . گیرندخاکی متفاوت هستند که به منظور کاربردهاي متنوعی مورد استفاده قرار می

-سیستم ریشهگیاهان اغلب با ایجاد یک پوشش مناسب در سطح خاك و گسترش وسیع 

آنچه که در کاربرد گیاهان پوششی  .سیاري از خصوصیات خاك موثر هستنداي خود بر ب

  : باشد که عبارتند ازچند سوال اساسی می مشتمل بر حائز اهمیت است

هدف از کاربرد گیاه پوششی چیست؟  



شرایط حال حاضر خاك مزرعه چگونه است؟  

 دارد؟آیا کشاورز آگاهی الزم از گیاهان پوششی  

گیاهان سازگار و تطبیق پذیر با اقلیم و شرایط خاك شما چیست؟  

باشد؟گذاري براي سالمت خاك مزرعه میآیا کشاورز حاضر به سرمایه  

با پاسخگویی کشاورز به این سواالت و تعیین هدف عمده استفاده از گیاهان پوششی 

چگونه خواهد بود و در چه زمان توان دریافت که نوع کاربرد گیاه در منطقه مورد نظر می

  .اقدام به کشت، و خاتمه یافتن رشد گیاه پوششی خواهد شد

بسته به هدف و  شوند ومعموالًگیاهان پوششی با اصطالحات متنوعی بکاربرده می

هاي از مهمترین دالیل کاربرد. گردندمیزان بقایاي تولید شده در مزرعه نامگذاري می

هاي لوگیري از فرسایش، بهبود سالمت خاك، کنترل علفگیاهان پوششی در مزارع ج

این . باشدمی) اقتصادي(هرز و تامین  بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز محصول اصلی

بدین گونه که . مستقیم در بسیاري از صفات دخیل هستندرگیاهان بصورت مستقیم و غی

و ایجاد تغییراتی  پوشش زنده گیاهی چه در سطح خاك و چه در زیر سطح خاك با رشد

عالوه بر . در محیط مزرعه بر بسیاري از صفات دخیل در بهبود شرایط مزرعه موثر هستند

هوایی و ریشه نیز بر این نه تنها پوشش زنده و مستقر در خاك بلکه بقایاي حاصل از اندام

  . باشداست، موثر می کننده کیفیت و سالمت خاكماده آلی که از مهمترین عوامل تعیین

حفاظتی سالمت  ماده آلی حاصل از بقایاي گیاهان پوششی یکی از مهمترین ابزار

ي از خصوصیات فیزیکی و باشد و بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر بسیارخاك می

توده میکروبی خاك، چرخه عناصر غذایی، حفظ و ذخیره ستجمله زیشیمیایی از 

موثر  خاك فشردگی ري وخصوص ظاه، وزن مرعت نفوذپذیري آب ، دانه بنديرطوبت، س

مناسب در سطح خاك و ترشح مواد  پوششعالوه بر این گیاهان پوششی با ایجاد . است

گردند و نقش موثري هاي هرز میزنی و رشد علفدگرآسیب از طریق ریشه مانع از جوانه

  .دارندهاي هرز مزارع در کنترل علف

  بندي گیاهان پوششیطبقه-1-2-2

هاي متفاوتی به خود نوع کاربرد نام به پوششی کاربردهاي متنوعی دارند و بستهگیاهان 

  :ها عبارتند ازگیرند از جمله این کاربردمی
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  ٣کننده چرخه حیات آفاتکنترل گیاهان-1-1-2-2

این دسته . هاي مختلف حشرات هستندکننده جمعیتگیاهان پوششی مختلف جذب

ها به منظور تغییر چرخه و الگوي آفتی موجود در تناوبتوان در از گیاهان پوششی را می

کند ها فراهم میهمچنین گیاه پوششی یک زیستگاه خوب براي عنکبوت. مزرعه بکاربرد

 ,willson and Slocum(شوندهاي آفات میها منجر به کاهش جمعیتکنندهتغذیهو این 

ها، کرم تریپس، شته زان بروزاستفاده از گیاه پوششی در جنوب شرقی آمریکا، می. )2017

را کاهش داده غوزه پنبه، کرم میوه گوجه فرنگی، کرم برگخوارچغندرقند و سفید بالک 

  ).Magdoff and Van, 2009(است

  ٤دهنده آبشویی عناصر غذاییگیاهان کاهش-2-1-2-2

هارا شود،آنهنگامیکهپوششگیاهیباهدفاصلیکاهشمیزانآبشویی عناصر غذاییکاشتهمی

این محصوالت بعد از برداشت . شوندنامیدهمی"دهنده عناصر غذاییگیاهان کاهش"

همچنین در مزارعی که از اسپري . گردندگیاهان اصلی یا بعد از کاشت بقوالت کشت می

گردد؛ به راحتی از آبشویی نیتروژن و سایر عناصر غذایی استفاده می )مه پاشی(هاکود

-هاي خود ذخیره میعناصر غذایی را در بافتپوششی هان گیا نوع این. کندجلوگیري می

این گیاهان داراي همچنین . که در معرض آبشویی قرار دارند عناصرغذایی کنند، بخصوص

ها در پاییز و بهار در هنگام وقوع پذیرترین زمانیکی از آسیب. هاي فعالتري هستندریشه

توانند به حفظ عناصر غذایی هان میهاي سنگین و برف است در این مواقع این گیاباران

که گیاه اصلی به یک یا چند که در طول فصل کاشت به گیاه اصلی داده شده و یا زمانی 

با دوره  محصوالت. بوده کمک کننددلیل ناموفق 

توانندبه گیرندومیکوتاهمانندارزنیاگندمسیاهاغلببرایاینمنظورمورداستفادهقرارمیرشد

هنگامیکه رشد گیاهان کاهش دهنده آبشویی . وب کمککنندپوشاندنفواصل کوتاهدرتنا

 willson and(شودسازي میرهارسد،عناصر غذاییبهآرامیراعناصر غذاییبهپایانمی

Slocum, 2017.(  

  ٥کودسبز-3-1-2-2

وبعدازگلدهیبرایبهبودخاك، مرحله رشد سبزینگیهرگونهمحصولیکهدر

                                                                                                                        
3- Break crop
4- Catch Crop
5- Green manure



- سبز میحاصلخیزیوافزودنموادآلیبهخاکواردشود را کود 

قبالزاینکهکودنیتروژنیتجاریدردسترسباشد،کودسبزروشغالبعرضهنیتروژنبهمحصوالتب.نامند

 149هاي گیري از کود سبز به منظور افزایش حاصلخیزي خاك به سالپیشینه بهره .ود

- ترینکودرایج).1389پور و همکاران،حسین(گردد می پیش از میالد باز 234الی 

البته اثرات  .اي،چاودار،شبدرقرمز،شبدر شیرینویونجهاستخوشههایسبزشاملماشک گل

سودمند کود سبز به عوامل متعددي از جمله ترکیب شیمیایی کود سبز بستگی دارد 

ي ترکیب شیمیایی کود سبز هم بیشتر ناشی از خود گونه). 1389پور و همکاران، حسین(

ک گونه کامال مناسب و براي مثال، ی. گیاهی و خاکی است که در آن رشد یافته است

-است که در آسیا و آفریقا، در نواحی برنج) .Sesbania sp(شناخته شده لوبیاي درختی 

در یک بیان ). Becker, et al. 1995(گیرد طور گسترده مورد استفاده قرار میکاري به

هاي فیزیکی، شیمیایی و زیستی سبب آسانی رها فراگیر کود سبز عالوه بر بهبود ویژگی

  ).Malakouti, 2000(شود شدن عناصر غذایی پر و کم مصرف می

  ٦گیاهان همراه-4-1-2-2

 با گیاهی که داراي سرعت رشد با رشد سریعدر این نوع کاربرد از مخلوط گیاهی 

اغلب ترکیب گیاهان یکساله با چند ساله مورد استفاده . شوداست، استفاده می کندتري

شد بالفاصله پس از استقرار، پوشش مناسبی را در سطح الرگیاهان سریع. گیردقرار می

نند تا زمانیکه محصول اصلی کهاي هرز جلوگیري میکنند و از رشد علفخاك فراهم می

کاشته شده در اواخر یوالف و جو .د تاج پوشش خود را پر کندبتوان) کند رشدگیاه ( 

کشت  بارتی گیاه همراه برايتابستان یا اوایل پاییز یک محصول مراقبت کننده و یا به ع

  .)willson and Slocum, 2017(مانند یونجه است یبذر بقوالت پاییزه

  ٧کنندهگیاهان مصرف-5-1-2-2

-هاي کم عمق میدر مزارعی که اغلب گیاهان کشت شده در آن، گیاهانی با ریشه 

از . استترسی به برخی از عناصر غذایی که در اعماق خاك قرار دارند مشکل باشد، دس

باشند مانند چاودار، یونجه، هاي عمیق میاینرو استفاده از گیاهان پوششی که داراي ریشه

. هاي سطحی خاك منتقل کندند عناصر غذایی را به الیهاشبدر قرمز، شبدر سفید قادر

هایی در عمق خاك هاي عمیق این گیاهان منجر به ایجاد کانالهمچنین ساختار ریشه

                                                                                                                        
6-nurse crop
7-Scavenger crop
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پذیري، سهولت رشد ریشه و از بین رفتن فشردگی در ث افزایش نفوذگردد که باعمی

  .)willson and Slocum, 2017(گرددخاك می

  ٨کنندهگیاهان خفه-6-1-2-2

این گیاهان با سرعت . هاي هرز دارندکننده تاثیر بسزایی در کنترل علفگیاهان خفه

نفوذ نور خورشید به سطح توده گیاهی در سطح خاك مانع از سترشد زیاد و تولید زی

همچنین از این . کنندهاي هرز جلوگیري میزنی بذور علفاز جوانهو  شوندخاك می

هاي هرز در تامین علوفه مورد نیاز گیاهان با ایجاد تراکم مناسب، عالوه بر کنترل علف

  .)willson and Slocum, 2017(توان بهره بردها نیز میدامداري

  )بقوالت(ینوزگیاهان لگوم-3-2

اما در بیشتر . توان انتخاب کردبسیاري از انواع گیاهان را به عنوان گیاه پوششی می

بقوالت . کنندکشتی و کشت مخلوط استفاده میدنیا از بقوالت و غالت بصورت تکنقاط 

بقوالت . باشندیکی از بهترین گیاهان مورد استفاده تحت عنوان گیاهان پوششی می

توانایی تثبیت نیتروژن گردند، بصورت یکساله کشت میاي که معموالً ستانهتابستانه و زم

مولکولی موجود در اتمسفر را به نیتروژن قابل استفاده براي گیاه دارند و این در واقع یکی 

براي مثال ماشک . باشداز مهمترین دالیل استفاده از بقوالت به عنوان گیاه پوششی می

به محصول پوند نیتروژن در اکر  100ند بیش از توانون میگل خوشه اي،  شبدر کریمس

عالوه بر این گیاهان به دلیل رشد سریع در کوتاه مدت و ایجاد پوشش . بعدي عرضه کنند

همچنین از سایر مزایاي . مناسب در سطح خاك بر بسیاري از صفات خاك موثر هستند

-ایش ماده آلی خاك میبقوالت جذب حشرات سودمند، کمک به کنترل فرسایش و افز

-درصد کربن به نیتروژن در بقوالت اغلب کمتر از غالت مورد استفاده در سیستم. باشد

باشد از اینرو بسرعت تجزیه شده و بخشی از عناصرغذایی مورد هاي مختلف زراعی می

- اشکها، متوان به انواع شبدراز انواع بقوالت مورد استفاده می. کنندنیاز گیاه را تامین می

  .)willson and Slocum, 2017(ها، خلر، انواع لوبیا و غیره اشاره نمود

  ٩ايگل خوشهماشک-1-3-2

 150به  نزدیک. باشدآسا میاي تیره پروانهگیاهان علوفه واي جزخوشهماشک گل

                                                                                                                        
8-Smother Crops
9-Vicia villosa



-ها متعلق به نواحی مدیترانهاند که بیشتر آنحال شناسایی کردههرا تا ب گونه از این گیاه

توانند در کشور جایگاه بسیار اي یکساله بوده و میخوشههاي گلهمه ماشک. باشداي می

هاي مرکب اي با برگاي گیاهی بوتهخوشهگلماشک. کاري داشته باشندمناسبی در علوفه

-گلماشک.هاي مختلفی هستندهاي این جنس داراي اندازه و رنگهاي گونهگل. باشدمی

هم  با هاشکل و اندازه نیام هاي مختلف آنو در گونه قوالت تعلق دارداي به تیره بخوشه

-سانتی 50-150متفاوت بوده و از vicia villosaهاي جنس ارتفاع بوته. باشدمتفاوت می

. باشدکند، که این اختالف ارتفاع تابع گونه و شرایط کلی رشد و نمو آن میمتر تغییر می

. فاقد پیچک هستندVicia fabaو Vicia erviliaگونه  هاي این جنس بجز دوتمام گونه

دهنده این شاخه گل. هاي ظریف با انشعابات متعدد هستنداین گیاهان داراي ساقه

گیاهان از قاعده دمبرگ اصلی برگ مرکب بصورت خوشه مرکب طویل یا کوتاه با تعداد 

و داراي چند دانه اي نسبتاً طویل خوشههاي گلنیام ماشک. شودمختلف گل ظاهر می

-هاي گلهاي هر یک از ماشکبذر. باشد و شکل نیام هرکدام ممیز گونه آن استمی

ها گرد و اي داراي فرم و شکل مخصوص به خود است ولی بطور کلی اغلب بذرخوشه

  .باشندهاي متنوع و گوناگون میداراي رنگ

  ايخوشهمزایاییماشکگل-2-3-2

مقاوم به سرماي زمستانه و در مناطقی که داراي  اي گیاهی استخوشهگلماشک

اي پوشش خوشهگلهمچنین ماشک. کندخوبی رشد میهسختی هستند، ب هايیخبندان

 100ه، به میزان کند و مقدار قابل توجهی نیتروژن تثبیت شدگیاهی کافی را تولید می

-خوشهگلي گیاه ماشکبقایا.  کندیا بیشتر براي محصول بعدي را تامین می پوند در اکر

-و نیتروژن را سریعتر از سایر گیاهان پوششی رها سازي می شوداي به سرعت تجزیهمی

که یک محصول به سرعت در حال رشد است و با است  براي زمانی این یک مزیت. کند

شنی بهتر از بسیاري از  يهااي در خاكخوشهگلماشک. استباالي نیتروژن مواجه  نیاز

در خاك نیاز دارد تا بیشتر رشد  مقادیر باالي پتاسیمکند، اما به سبز عمل میهاي کود

این گیاه عالوه بر بهبود شرایط خاك با تولید علوفه مناسب بصورت مستقیم و . کند

 ,Gaungwei(گانگوي و همکاران. گیردغیرمستقیم براي چراي دام مورد استفاده قرار می

et al. 2006 (ماشک میزان نیتروژن در مقایسه  +کشت مخلوط چاوداران دادند که در نش

  .داري افزایش یافتبا زمین فاقد ماشک به طور معنی
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  ١٠خلر-3-3-2

این گیاه بومی جنوب غربی آسیا . باشدبقوالت می تیره خلر گیاهی یکساله و متعلق به

ضعیفی خلر داراي ساقه چهارگوش و .نمایدخوبی رشد و نمو میو در شرایط نامناسب به 

قسمت پایین  ساقه در. است که ارتفاع آن بسته به شرایط مختلف رشد متفاوت است

خود ساقه نیز در قسمت باالتر به دو یا سه . کندمحل یقه انشعاب پیدا می ازکمی باالتر

هایی با یک جفت برگچه بلند و باریک خلر داراي برگ. شودشاخه کوچک منشعب می

 و همچنین شود و تمام گیاه پوشیده از کرك استمنتهی میبوده که در انتها به پیچک 

ها بیشتر بنفش، آبی، قرمز و صورتی بوده و رنگ گل. برگچه کامل نیز هست 4تا  2داراي 

گلها توسط یک دمگل به طول . شودبه طرف دمگل سفید و شیري رنگ میهاگلبرگرنگ 

ها خارج یانی گوشوارهگ و قسمت مرکه درست از محل انشعاب دمبمتر میلی 30-70

 شده است به ساقه متصل شده و گاهی نیز دو گل به یک دمگل که در انتها دو شاخه

یتی که این به جهت اهم. باشدعدد می 5تا  2تعداد دانه در غالف . وصل است ، شده

اي از نظر تغذیه دام، کاشت در اراضی کم بازده، مقاومت به گیاهدر میان گیاهان علوفه

کم آبی و همچنین نقشی که در حاصلخیزي خاك دارد،به صورت چند منظوره  سرما و

توان در اکثر شرایط آب وهوایی به صورت دیم این گیاه را می.یردگمورد استفاده قرار می

مناطق معتدل و ، و آبی کشت نمود ولی بهترین شرایط آب و هوایی براي رشد خلر

  ).1379نعمتی، (باشدمعتدل سرد می

  مزایایخلر-4-3-2

این گیاه از دوره . باشدها میخلر گیاهی متحمل به سرما، خشکی، آفات و بیماري

معموال از خلر در آیش تابستانه به منظور تولید . رشد رویشی کوتاه مدتی برخوردار است

عالوه بر این توانایی باالیی در تثبیت بیولوژیک . گرددها استفاده میعلوفه براي دامداري

همچنین درکنترل . دارد و بر بسیاري از صفات فیزیکی و شمیایی خاك موثراست نیتروژن

  .هاي هرز نقش بسزایی داردعلف

  )غالت(ینوزگیاهان غیرلگوم-4-2

، به عنوان گیاه پوششی عبارتند از چاودار، گندم، جو، یوالفغالت رایج مورد استفاده 

  . باشندگراس میسورگوم و سودانگرم مانند ان فصل ساله، گیاههاي یکساله و چندگراس

  

                                                                                                                        
10-Lathyrussp.
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Abstract
Research Aim: The main objective of this study was to investigate the amount 
of biomass of cover crops in monoculture and intercropping systems, as well 
as the rate and process of nitrogen release from the residue of cover crops, in 
order to achieve more coordination with nitrogen uptake by the cash crops. 
Also, in this study, the effect of cover crops on monoculther and intercropping 

systems on some soil physical and biological properties.

Research method: In this study, the effect of cover crops on nitrogen release in 
soil was investigated. The experiment was conducted in a randomized 
complete block design with three replications. The experimental treatments 
consisted of monocultures and intercropping of hairy vetch (visia villosa), 
chickling pea (Lathyrus sativus L.), Rye (Secale cereal L.), and their dual or
triple mixed cropping. Seeds of cover cropswere planted in 3 ×9 m 2 plots at 
the research farm of University of Mohaghegh Ardebili. In this research, 
cover crops biomass and some physical and biological properties of soil 
including soil compaction, bulk density, infiltration rate, microbial population, 
organic matter, number of earthworms as well as biomass of weeds and cash 
crops (lettuce and kohlrabi)were measured.
Findings: Cover crops significantly affect the trend of nitrogen release from 
monoculther and intercropping systems and on many soil traits such as 
organic matter, bulk density, infiltration, number of earthworms, soil 
microbial population and yield of lettuce and kohlrabi. Also, the cover crops
effectively controlled weeds during the growth period of the cover and cash 
crops growth.

Conclusion: Using cover crops and managing their on farmsover the time 
interval is essential. The use of cover crops to provide a portion of the 
nitrogen required by the cash crops, improving the soil conditions and weeds 
control in agricultural, is a suitable system which can be achieve by both 
monoculture and intercropping systems.

Keywords: Cover crops, Nitrogen, Soil health, Soil organic matter, Weeds.
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