
DOI :(10.22092/ijrdr.2017.114891(شناسه دیجیتال پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران-علمیهفصلنام

)1396(805-814، صفحه 4، شماره 24جلد 

کننده نیتروژن بر خصوصیات خاكعنوان گیاه تثبیتبهAstragalus cyclophyllonبررسی اثرگونه

2خواهو سیدحمید متین*1فهیمه محمدقاسمی

داري، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایراننویسنده مسئول، کارشناس ارشد مرتع-* 1
fahime.ghasemi69@yahoo.com: پست الکترونیک

بیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایرانگروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع ط،استادیار-2

8/4/95: تاریخ پذیرش28/11/94: تاریخ دریافت

چکیده
مختلف باعث تغییر خصوصیات فیزیکی سازوکارهايتواند از طریق بسزایی دارد و میثیر أتخصوصیات خاك پوشش گیاهی بر
عالوه گیاهان تثبیت کننده نیتروژن با افزودن نیتروژن به خاك موجب حاصلخیزي آن شده و نیاز خود و به. و شیمیایی خاك شود

ی از بر برخAstragalus cyclophyllonمطالعه با هدف بررسی اثر حضور این . کنندمین میأاین عنصر تبه را گیاهان همراهشان 
گونه وAstragalus cyclophyllonبرداري از خاك تحت تسلط تاج پوشش به این منظور نمونه. خصوصیات شیمیایی خاك انجام شد

Bromus tomentellusدر دو ) جایی که هیچ گیاهی در آن حضور نداشته(و همچنین خاك شاهد ) گیاه غیر لگوم(عنوان گیاه شاهد به
، ECسپس خصوصیات شیمیایی خاك ازجمله درصد آهک، . متر در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شدسانتی30-60و 0-30عمق 

pHمنظور بررسی اثر گیاه مورد همچنین آنالیز گیاه محک به. گیري شدکربن آلی، نیتروژن معدنی و نیتروژن کل خاك اندازه، درصد
نتایج نشان داد که . کوب در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتمطالعه بر درصد نیتروژن، پروتئین و تولید گیاهان زیر اش

شتداداري با دیگر تیمارها تفاوت معنیمترسانتی0-30مقادیر نیتروژن معدنی، درصد نیتروژن کل و درصد کربن آلی خاك در عمق 
)05/0P<(.برداري شده از عمق خاك نمونهشت شده درهمین وضعیت در ارتباط با تولید، درصد نیتروژن و پروتئین گیاه محک ک

مقدار این فاکتورها رابطه معکوس با عمق اینکهعالوهب. نیز دیده شدAstragalus cyclophyllonمتري تحت تاج پوشش سانتی30-0
.کمتر از خاك بدون پوشش گیاهیستAstragalus cyclophyllonخاك تحت تاج پوشش درpHو ECمقادیر البته . دارد

.پروتئیننیتروژن کل، کربن آلی، گیاه محک،:هاي کلیديواژه

مقدمه
وبودهبرگشتغیرقابلتقریباًطبیعیمنابعازیکیخاك

درايویژهجایگاهحیات دارايبسترمهمترینعنوانهب
وفاکتورهااثربرهاباشد، خاكمیمنطقههراکوسیستم

زمانگذرباوبودهتغییرحالدرمختلف پیوستهیندهايافر
ومحمودي(کنند میپیداتحولچرخه مشخصیکدر

حفاظت گیاهان از مهمترین عوامل در امر). 1382،حکیمیان
فاکتورهايازیکیعنوانهبگیاهان. شوندخاك محسوب می
پوشش وخاكبلکهنیستندمستقلمتغیرخاکسازي همیشه

اختالف دربنابراین. باشندداشتهمتقابلاثرتوانندمیگیاهی
کهشودخاك میدرتغییراتیبروزسببگیاهیپوششنوع

فیزیکی، شیمیایی و هايویژگیدر حاصلخیزي،آثار آنها
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Rezaei(شودمیمشاهدهخاكمیکرومرفولوژیک et al.,

مختلفتغییراتگیاهزندهفعالیت ریشهاثربر).2013
گیاه ریشهپیراموندر ناحیهفیزیکیوزیستیشیمیایی،

Hinsinger(شود میایجاد)ریزوسفر( et al., و2003
2004Romheld,(.بسیاريدرریزوسفردرموجودشرایط

,Romheld(غیرریزوسفر متفاوت استباموارداز  1990( .
غذایی،عناصربر جذبکهریزوسفرهايویژگیمهمتریناز

ثیر أتو کیفیت محصول رشد گیاهریزجانداران،نسبیفعالیت
1998Silber(باشد میpHدارد  et al.,(.میزانوجهت
ازحاصلقبیل گاز کربنیکبه عوامل مختلفی ازpHتغییر

ترشح اسیدهاي آلی و ریزجانداران، وهاریشهتنفس
بستگی... جانداران وو ریزها اسیدهاي آمینه به وسیله ریشه

Hinsinger(دارد et al., 2003.(Najafi وTowfighi

گزارش کردند که با کشت یک رقم برنج در چند ) 2008(
بدون خاك اطراف ریشه برنج نسبت به خاك ECنوع خاك 

د به طور کامالً متفاوت تغییر در طی دوره رشپوشش گیاهی
بستر رشد را به طور قابل ECعبارت دیگر گیاه به. کندمی

با بررسی )2003(و همکاران Li. دهداي تغییر میمالحظه
ریزوسفر منطقهpHکهریزوسفر گیاهی گزارش کردندثیر أت

.داري را نشان داده استنسبت به خاك شاهد اختالف معنی
درصد کربن آلی در منطقه ریزوسفر گیاه به طور طور کلیبه

است که بدون پوشش گیاهیخاك شاهد داري بیش ازمعنی
قیان مت(تواند در نتیجه ترشحات ریشه در این ناحیه باشد می

با ) 1390(و زارع چاهوکی جنیدي). 1391،و همکاران
کربن آلی و نیتروژن خاك توسط ر ئذخابررسی تغییرات 

تعدادي از گیاهان نتیجه گرفتند که درصد نیتروژن کل و 
هاي گیاهی مورد کربن آلی در خاك تحت تاج پوشش گونه

عالوه بر این . مطالعه بسیار بیشتر از منطقه شاهد است
توانند باعث افزایش نیتروژن ان خانواده لگومینوز میگیاه

که بیان کردند )2007(و همکاران Herrera. خاك شوند
میزان نیتروژن و کربن تحت تاج پوشش گیاهان لگوم به 

داري بیشتر از نواحی خارج از تاج پوشش آنها طور معنی
در ترین عامل محدود کننده تولید نیتروژن اصلی. باشدمی

درصد جو را نیتروژن گازي تشکیل 78. گیاهان است

طور مستقیم قادر به مصرف این منبع دهد، اما گیاهان بهمی
برخی از .)1384،و همکارانکافی(سرشار نیستند 

توانند هاي سبز آبی میها و جلبکها، اکتنومیستباکتري
هاي قابل جذب براي گیاهان نیتروژن گازي را به شکل

به این فرایند تثبیت .)1384،کوچکی و سرمدنیا(درآورند 
هاي باکتريویژهبهها، گویند که باکتريبیولوژیک نیتروژن می

کافی و (همزیست با بقوالت نقش مهمی در آن دارند 
کننده مهمترین و رایجترین انواع تثبیت.)1384،همکاران

لگومینوز –هاي همزیستی ریزوبیومنیتروژن را سیستم
هاي کوچک یا غده.)1371،صالح راستین(دهد میتشکیل

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

،شامخی(عامل اصلی تثبیت نیتروژن اتمسفري هستند 
ها در حفظ و ها است که وجود لگومقرن).1385

،صالح راستین(شناسایی شده است حاصلخیزي خاك 
1371(.

منظور افزایش میزان در چند دهه اخیر کشاورزان به
تولیدات خود، سعی در افزایش سطح زیر کشت خود 

اند و براي نائل شدن به این خواسته، بسیاري از داشته
ها و مراتع را تبدیل به اراضی هاي متعلق به جنگلزمین

فرسایش شدیدي که دلیلن به کشاورزا. انددهکرکشاورزي 
کنند در پی استفاده از کودهاي در خاك مزارع ایجاد می

منظور حفظ بازده زمین هستند، این روند رفته شیمیایی به
هاي تحت کشت رفته موجب از بین رفتن کارایی الزم زمین

هاي بایر رها خود شده و در نهایت آنها را به وضعیت زمین
). 1385،شامخی(خواهند کرد 

هاي اخیر با تشدید روند رو به تخریب سالدر
ریزي براي برقراري هاي طبیعی، ضرورت برنامهاکوسیستم

هاي اخیر در سال. قرار گرفته استکید أتتعادلی پایدار مورد 
عنوان هاي بیولوژیک تثبیت کننده نیتروژن بهسیستم

مقدار کل تثبیت . شوندمناسبترین راه حل محسوب می
–هاي همزیستی ریزوبیوم بیولوژیک نیتروژن توسط سیستم

85تا 70لگومینوز به طور ساالنه و در مقیاس جهانی حدود
میزان تولید برابراین مقدار . میلیون تن برآورد شده است
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،صالح راستین(هاي کود شیمیایی است مجموعه کارخانه
در مطالعاتی که تحت عنوان کاهش مصرف کودهاي ). 1371

تثبیت بیولوژیک نیتروژن قابلیتنیتروژن از طریق افزایش 
شود، لگومینوز انجام می- هاي همزیستی ریزوبیومدر سیستم

هدف این است که در ایران نیز مانند سایر کشورهاي 
پیشرفته، رفع کمبود نیتروژن خاك بر مبناي استفاده کامل از 

یمیایی تثبیت بیولوژیک نیتروژن استوار باشد و کودهاي ش
فقط در حد مکمل تثبیت بیولوژیک و به کمترین مقدار 

).1375،ملکوتی(ممکن مصرف شود 
اهمیت گیاهان خانواده بقوالت در حاصلخیزي خاك، از 

هزار سال قبل که مصریان آنها را در تناوب قرار 6000
گونه 700.)1371،ساالر دینی(دادند، روشن بوده استمی

صد از آنها توانایی تثبیت در20د از بقوالت یعنی حدو
ایران یکی از مهمترین .)1385،شامخی(نیتروژن را دارند 

804در حدودباشد و هاي رویش گون در دنیا میخواستگاه
درصد آن انحصاري 65گونه گون در ایران وجود دارد که 

جنس گون از تیره پروانه آسا . باشدایران می
Papilionaceae)( استو متعلق به خانواده بقوالت

خصوصیات دلیلاین تیره به .)1384معصومی، (
هاي محیطی را به فردشان استرساکوفیزیولوژیک منحصربه

هاي زراعی و مرتعی این تیره از کنند و گونهخوبی تحمل می
نظر منابع تولید علوفه مورد نیاز دام داراي اهمیت بوده و به 

باشدسبز هم مورد توجه میلحاظ حفاظت خاك و کود 
هاي این جنس همچنین بعضی از گونه،)1364کوچکی، (

توانایی تثبیت نیتروژن Astragalus cyclophyllonازجمله 
).1378چی، مدیرشانهو1359کریمی، (دارندرا نیز 

ازجمله گیاهان بومی Astragalus cyclophyllonگونه 
شدت مورد شود که بهبا ارزش مراتع ایران محسوب می

هاي که شناخت قابلیتاز آنجایی. گیردچراي دام قرار می
این گونه گیاهان در جهت حفظ و توسعه آنها امري 

شالوده این مقاله بررسی کارایی گونه رواز اینضروریست، 
در میزان تثبیت Astragalus cyclophyllonاي گون علوفه
این گونه بر برخی از خصوصیات شیمیایی ثیر أتنیتروژن و 

همچنین در مقیاس آزمایشگاهی میزان انتقال .باشدخاك می

به اي گون علوفهنیتروژن از خاك تحت تاج پوشش گونه 
بر روي آن مورد بررسی قرار کردهگیاهان غیر لگوم رشد

.گرفت

هامواد و روش
العهمنطقه مورد مط

.انجام شدرودایستگاه تحقیقاتی سد زایندهدر مطالعهاین 
رود قسمتی از ایستگاه تحقیقاتی آبخیزداري سد زاینده

شرق باشد که در شمالرود میزیرحوضه دریاچه سد زاینده
دقیقه طول جغرافیایی و 50درجه و 41آن و در موقعیت 

. دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است32درجه و 43
شیب عمومی . باشدهکتار می320در حدودمساحت آن 

طور کلی در طبقه کم تا متوسط ایستگاه کم بوده و به
این منطقه از نظر تقسیمات کشوري در محدوده . باشدمی

فهان و چهارمحال بختیاري واقع شده است و در استان اص
ایستگاه عموماً . شودواقع مرز بین این دو استان محسوب می

ها هاي متفاوت روي شیبداراي توپوگرافی زیاد با جهت
بر اساس نقشه شیب منطقه بیشتر اراضی ایستگاه .باشدمی
اقلیم منطقه . باشنددرصد می25تا 12ي شیبی بین ادار

بندي بندي گوسن استپی سرد، در طبقهتی طبق طبقهمطالعا
اي به روش آمبرژه سرد و طبق روش کوپن معتدل قاره

حداکثر بارش ساالنه . خشک معرفی شده استدومارتن نیمه
متر، حداقل بارش میلی552ساله 15طی دوره آماري 

متر میلی330میلیمتر و میانگین ساالنه آن 188ساالنه 
ماه سردترین و تیر در این منطقه دي. گزارش شده است

متوسط درجه حرارت منطقه در . گرمترین ماه سال است
گراد است سانتیدرجه 2/24و در تیرماه -3/2ماه دي

).1390منافیان، (

برداري از خاكنمونه
بر خصوصیات خاك ايگون علوفهثیر أتبررسی براي

خاك تحت -1:برداري ازدر منطقه مورد مطالعه، نمونه
خاك تحت تسلط تاج -2،ايگون علوفهپوششتسلط تاج

گونه (عنوان گیاه شاهدبهBromus tomentellusپوشش
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،)مقایسه با گونه لگومبرايدهد، گراس که گره تشکیل نمی
اي مناسب از گونه مورد در فاصله(نمونه خاك شاهد- 3

در نقطه مطالعه به صورتی که هیچ گیاه و الشبرگ گیاهی 
30-60و 0-30عمق 2در )مورد نظر حضور نداشت

0-30ها در عمق بیشترین ناحیه حضور ریشه(متريسانتی
اي است که متر ناحیهسانتی60- 30است و عمق متر سانتی

در مراتب رواز این،گیردتحت آبشویی افق اول قرار می
ر د) حضور گیاه قرار گیرندثیر أتتوانند تحت مختلف می

18در نهایت. شدتکرار اجرا 3قالب طرح کامل تصادفی با 
.نمونه خاك به آزمایشگاه منتقل شد

ابتدا ،منظور بررسی خصوصیات فیزیکی خاك منطقهبه
گون ثیر أتمنظور بررسی بهو بعدخاك شناسایی گردیدبافت

هاي زیر پارامتربر خصوصیات شیمیایی خاك اي علوفه
.گیري شداندازه

به روش pHوسنجتوسط دستگاه هدایتECپارامتر
با درصد آهک وپتانسیومتري مورد اندازگیري قرار گرفت

Pandy(محاسبه گردیداستفاده از روش تیتراسیون  et al.,

شدمحاسبه؟..................درصد کربن آلی به روش .)1995
)Nunez et al., وسیله میزان نیتروژن معدنی به.)2002

Luxhoi(محاسبه شدKCLگیري با عصاره et al., 2004(.
لدال یا اکسیداسیون ترجروش کوسیلهبهدرصد نیتروژن کل 

Collin(محاسبه شد et al., 1992(.
منظور به،مربوط به خاكهايآزمایشپس از انجام 

بررسی آزمایشگاهی میزان انتقال نیتروژن از گونه
شاهی یا "از آنها گیاه ثر أمتکننده نیتروژن به گیاهان تثبیت

“با نام علمی "ترتیزك Lepidium sativum” که داراي
عنوان گیاه محک انتخاب و در گلخانه باشد بهرشد سریع می

درصد .خاك برداشت شده کاشته شدهاينمونهبر روي
لدال یا اکسیداسیون تر جنیتروژن کل گیاه محک از روش ک

موجود در گیاه محک خامدرصد پروتئین.سبه شدمحا
. تعیین و میزان تولید گیاه محک محاسبه شد

وتحلیل آماريتجزیه
کارگیري ها با استفاده از طرح کامل تصادفی و با بهداده
مورد spssافزاردر نرمα=05/0با LSDآزمون
هاي متناظر در زیر تاج عمق.وتحلیل قرار گرفتتجزیه

T-pairedحالت شاهد توسط آزمونها وگونهپوشش

منظور بررسی اختالفات موجود بین پارامترهاي به
.دو به دو مقایسه شدندبه صورتگیري شدههانداز

نتایج 
نشان داد هاي خاكتحلیل نمونهوحاصل از تجزیهنتایج

متريسانتی0-30بافت خاك در عمق در تمامی تیمارهاکه
sandy loam متري سانتی30-60و در عمقsandy clay

loam1جدول (بوده است.(

مطالعهموردمنطقهخاكبافتدرموجودذراتدرصد-1جدول
خاك بدون پوشش گیاهیزیر تاج پوشش بروموسايزیر تاج پوشش گون علوفه

cm30-060-3030-060-3030-060-30)(اعماق خاك 
94/647/2015/812/2015/1104/20%ذرات رس 
02/2511/1685/2143/1384/1519/10%ذرات سیلت 

03/6841/637045/667376/69%ذرات شن

بر ايگون علوفهحضور و عدم حضور ثیر أتبررسی 
آلی، کربنپارامترهاي درصدخصوصیات خاك نشان داد که

درصد خاك و همچنیننیتروژن معدنیودرصد نیتروژن کل
گیاه محک در خاك تحت تاج و تولیدپروتئین،نیتروژن
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خاك تحت تاج پوشش بیشتر ازايگون علوفهپوشش 
B.tomentellusواستبدون پوشش گیاهیخاك و
گون داري بین خاك تحت تاج پوشش اختالف معنی

و خاك B.tomentellusخاك تحت تاج پوشش با ايعلوفه
وجود داردسانتی متري 0-30در عمق بدون پوشش گیاهی

)05/P<) (داري بین خاك اما اختالف معنی.)3و 2جدول
بدون پوشش با خاك B.tomentellusتحت تاج پوشش 

)>P/05(مشاهده نشد) جز درصد کربن آلیبه(گیاهی
در خاك تحت تاج ECو pHپارامترهاي .)3و2جدول (

.Bوايعلوفهگون پوشش  tomentellusخاك کمتر از
داري بین اختالف معنیکهطوريهب،بودبدون پوشش گیاهی

.Bوايگون علوفهپوشش خاك تحت تاج tomentellus با
متري سانتی0- 30در عمق بدون پوشش گیاهیخاك 

.)2جدول() >P/05(مشاهده شد 

ي خاكمترسانتی0-30عمق درشدهگیرياندازهپارامترهايکمیت-2جدول

pHدرصد آهکتیمار
هدایت الکتریکی

)ds /m(
درصد کربن آلی

نیتروژن معدنی
mg N/ kg)(

درصد نیتروژن 
کل

خاك
A. cyclophyllon

a33/37b51/7b68/0a44/0a58/28a08/0

خاك
B. tomentellus

a41/38b53/7b68/0b36/0b10/13b05/0

خاك بدون 
گیاهیپوشش

a40a94/7a86/0c26/0b20/10b04/0

.باشدمیدارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف

متريسانتی0- 30گیري شده در گیاه محک کشت شده در خاك برداشت شده از عمق کمیت پارامترهاي اندازه-3جدول 

تیمار
نیتروژندرصد 

گیاه محک
درصد پروتئین

گیاه محک
تولید گیاه محک

)(g/cm2

خاك
A. cyclophyllon

a89/1a83/11a7

خاك
B. tomentellus

b53/1b60/9b5

خاك بدون پوشش
گیاهی

b43/1b97/8b97/4

.باشدمیدارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف

پارامترهاي درصد نیتروژن متريسانتی30-60در عمق 
کل و میزان نیتروژن معدنی خاك و همچنین درصد نیتروژن 

داري را بین اختالف معنیو پروتئین گیاه محک و تولید آن 
.Bاي، خاك تحت تاج پوشش گون علوفه tomentellusو

و 4جدول ()>P/05(ان نداد نشبدون پوشش گیاهیخاك 

درصد کربن آلی در خاك تحت تاج پوشش گون ). 5
B.tomentellusبیشتر از خاك تحت تاج پوشش ايعلوفه

است و داراي اختالف بدون پوشش گیاهیخاك و
با ايداري بین خاك تحت تاج پوشش گون علوفهمعنی

بدون و خاك B.tomentellusخاك تحت تاج پوشش 
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باشدمتري میسانتی30-60در عمق هیپوشش گیا
)05/P<() پارامترهاي ).4جدولpH ،EC در خاك تحت

خاك کمتر ازB. tomentellusو ايتاج پوشش گون علوفه
داري بین که اختالف معنیطوريهب،بودبدون پوشش گیاهی

با B. tomentellusو ايخاك تحت تاج پوشش گون علوفه
متري مشاهده شد سانتی30-60خاك شاهد در عمق 

)05/P<() 4جدول(.

ي خاكمترسانتی30-60عمق درشدهگیرياندازهپارامترهايکمیت-4جدول 

pHدرصد آهکتیمار
هدایت الکتریکی

)ds /m(
نیتروژن معدنیدرصد کربن آلی

mg N/ kg)(
نیتروژن درصد 

کل
خاك

A. cyclophyllon

a33/38b70/7b61/0a22/0a71/8a049/0

خاك
B. tomentellus

a40/39b81/7b64/0b18/0a03/8a04/0

خاك بدون پوشش
گیاهی

a33/41a19/8a81/0c10/0a80/7a040/0

.باشدمیدارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف

متريسانتی30- 60گیري شده در گیاه محک کشت شده در خاك برداشت شده از عمق کمیت پارامترهاي اندازه-5جدول 

تیمار
درصد نیتروژن

گیاه محک
درصد پروتئین

گیاه محک
تولید گیاه محک

)(g/cm2

خاك
A. cyclophyllon

a35/1a47/8a56/4

خاك
B. tomentellus

a30/1a14/8a26/4

بدون پوششخاك
گیاهی

a29/1a06/8a23/4

.باشدمیدارمعنیاختالفعدمدهندهنشانستونهردرمشتركحروف

بحث
در مطالعه انجام شده، در بیشتر موارد مقادیر پارامترهاي 

گذار بر رشد گیاه در خاك تحت تاج پوشش ثیرأتاساسی و 
بوده است بدون پوشش گیاهی بیشتر از خاك ايعلوفهگون

حاصلخیزي کننده نیتروژن بر گیاه تثبیتثیر أتدهنده که نشان
اي که بین خاك تحت تاج پوشش در مقایسه. باشدخاك می

و B.tomentellusخاك تحت تاج پوشش، ايگون علوفه
گردید انجام pHاز نظر میزان بدون پوشش گیاهیخاك

گون این پارامتر در خاك تحت تاج نشان داده شد که
است و با بدون پوشش گیاهیکمتر از خاك اي علوفه

افزایش عمق و با فاصله گرفتن از گیاه در حال افزایش 
) 2003(و همکاران Guptaنتایج حاصل از تحقیقات.است

در pHنشان داد که میزان نیز)2008(و همکاران Liو
بدون هر خاك تحت تاج پوشش گیاهان لگوم کمتر از خاك 

یکی از مهمترین pHشاخص.ستگونه پوشش گیاهی
که بر جذب عناصر غذایی، است هاي ریزوسفر ویژگی
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ثیر أتفعالیت نسبی ریزجانداران، رشد گیاه و کیفیت محصول 
Silber)(دارد et al., 1998 .pH ریزوسفر گیاه از دوجنبه

کاهش، –بر تعادل اکسایش pHاول اینکه : رداهمیت دا
از pHدوم اینکه . داردثیر أتپذیري و شکل یونی عناصر حل

ویژه غشاي بر ریشه گیاه، به-OHو +Hهاي طریق اثر یون
گذاردها اثر میدهنده یون بر جذب یونهاي انتقالسلول

)(Epstein, ریزوسفر گیاه pHاتجهت و میزان تغییر.1972
ها حاصل از تنفس ریشهCO2مثل غلظتبه عوامل مختلفی 

هاي خاك بستگی داردفعالیت میکروارگانیسمو 
)Hinsinger et al., Jaillardو 2003 et al., 2003.(

گون در خاك تحت تاج پوشش ECگیري اندازه
بدون پوشش گیاهیخاكوB.tomentellus، ايعلوفه

در خاك تحت تاج پوشش گون ECمقدار کهندنشان داد
نتایج .ستبدون پوشش گیاهیاي کمتر از خاك علوفه

نیز )Timmer)1996وBhojvaidحاصل از تحقیقات
در خاك تحت تاج پوشش گیاهان ECمیزان کهنشان داد

در البته .بوده استبدون پوشش گیاهیکمتر از خاك لگوم
. کمتر توجه شده استECات مطالعات ریزوسفر به تغییر

کربن آلی در خاك تحت تاج نشان داد که درصدنتایج
تاج پوششخاك تحت اي بیشتر از پوشش گون علوفه

B.tomentellus است و با افزایش بدون پوشش گیاهیو خاك
اي در خاك تحت تاج پوشش گون علوفه.یابدعمق کاهش می

تولید ریشه و عنوان گیاه لگوم زایدات مواد آلی اعم ازبه
و B.tomentellusمراتب بیشتر از گیاه غیرلگوم الشبرگ به

خاك بدون پوشش گیاهی است و این مسئله باعث افزایش 
شده ايعلوفهدرصد کربن آلی در خاك تحت تاج پوشش گون

که بیان کردند ) 1392(وند و همکاران خدري غریب.است
مطالعات زیادي کاهش کربن آلی خاك را ناشی از کاهش 

گیاهانی که الشبرگ بیشتري به خاك . دانندبقایاي گیاهی می
. کنند سهم بیشتري در افزایش کربن آلی خاك دارنداضافه می

درصدداد که نشان )2004(و همکاران Pasiecznikهايیافته
اد است و کربن آلی در خاك تحت تاج پوشش گیاهان لگوم زی

ق با فاصله گرفتن از خاك تحت تاج پوشش و افزایش عم
بیان کردند که)2009(و همکارانTalger.یابدکاهش می

ایش کربن و برگشت الشبرگ گیاهان لگوم به خاك باعث افز
و حاصلخیزي خاك شده که این پدیده ماده آلی، نیتروژن کل 

افتاده و باعث در نتیجه فرایندهاي میکروبیولوژیکی اتفاق 
وMotaghian.شودآزادسازي عناصر غذایی براي گیاهان می

Hosseinpou)2013( درصد کربن آلی در کردند که گزارش
خاك منطقه ریزوسفر لوبیا نسبت به خاك شاهد افزایش 

در) 2014(همکاران وMotaghian. داري داشته استمعنی
که کردندبیانبررسی اثر ریزوسفر گندم بر درصد کربن آلی 

بدون درصد کربن آلی در خاك ریزوسفر نسبت به خاك 
عامل آنان . داري داشته استافزایش معنیپوشش گیاهی

تولید ووجود ترشحات ریشهراافزایش کربن آلی در ریزوسفر 
.ستندداندر این ناحیه بقایاي بیشتر گیاهی مثل ریشه در خاك

درصد نیتروژن کل خاك و نیتروژن معدنی در خاك 
تحت تاج اي بیشتر از خاك تحت تاج پوشش گون علوفه

است خاك بدون پوشش گیاهیو B.tomentellusپوشش 
دهنده این مطلب نشان.یابدو با افزایش عمق کاهش می

Pandey.استها بر خاك تحت تاج پوششالشبرگثیر أت

نیتروژن رسیبرکه بهيامطالعهدر)2000(و همکاران
هاي تثبیت گونهرویشمعدنی و نیتروژن کل در خاك تحت 

0-10نتایج مشابهی را در عمق پرداختندنیتروژنکننده
و ) 2008(و همکاران Matos.دست آوردندمتري بسانتی
Abdi گیاهان لگوم بیش که بیان کردند )2012(و همکاران

. شونداز سایر گیاهان باعث افزایش نیتروژن خاك می
غیر در گیاهان لگومبیان کردند)1376(و همکارانکوچکی 

باال بودن هاي گیاهی،از عامل باال بودن نیتروژن در اندام
تثبیت نیتروژن آنها نیز در افزایش میزان نیتروژن کل خاك 

.باشدمیثر ؤم
، درصد پروتئین و گیاه محکلیدمقایسه میزان تو

تاج پوشش خاك تحت درکشت شدهگیاه محکنیتروژن 
بدون پوشش گیاهیو خاكB.tomentellusاي، گون علوفه

گیاه محک کشت میزان این پارامترها درکهدهدمینشان 
اي نسبت به خاك تحت تاج پوشش گون علوفهشده در

پارامترها میزان اینو بدون پوشش گیاهی بیشتر بودهخاك 
و همکارانSimmons. یابدکاهش میبا افزایش عمق 
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نیتروژن در دسترس و بیان کردند کهدر این زمینه)2008(
درصد و 36ترتیب بههالگومتولید گیاهان تحت اشکوب

.هاي بدون گیاه بوده استاز زمینبیشتردرصد200
نیز این مطلب )2008(و همکارانKirschbaumهايیافته

و Maikstenieneدر پژوهشی که توسط .کندمیید أیترا 
Arlauskiene)2004( در مورد انتخاب بهترین کود سبز

انجام شد، با در نظر گرفتن کل نیتروژن افزوده شده به خاك 
مشخص شد که نیتروژن حاصل از گیاهان لگوم بیشترین 

عد از آن نیز داراي درنتیجه گیاه کاشته شده ب،مقدار را داشته
.عملکرد دانه و محتواي پروتئین و تولید باالتري بوده است

Belachew وAbera)2011 ( ها از که لگومکردندگزارش
طریق افزایش میزان عناصر غذایی قابل دسترس و میزان 

. شوندمواد آلی خاك باعث افزایش تولید گیاه همراهشان می
بر درصد ايمفید گون علوفهثیر أتدر مجموع با توجه به 

کربن آلی، مقدار نیتروژن معدنی و درصد نیتروژن کل خاك 
صورت همراه و نیز تأثیر و تأثیر آن بر گیاهان کشت شده ب

شود رو پیشنهاد میاز این،بر افزایش کیفیت علوفه و غیره
باشد از گیاهان در مناطقی که در دست احیا و اصالح می

.شوداي استفاده ازجمله گون علوفهتثبیت کننده نیتروژن
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Abstract
Vegetation has a substantial impact on soil properties and can modify soil chemical and

physical properties through different mechanisms. Furthermore, nitrogen fixing plants are able
to improve soil fertility by increasing nitrogen. The present study was conducted to investigate
the effects of Astragalus cyclophyllon on some chemical properties of soil. To achieve the goal,
soil samples under the canopy of Astragalus cyclophyllon and Bromus tomentellus as control
plants (non-legume plants) as well as the control soil (where no plant is present) at 0-30 and 30-
60 cm depths were taken in a completely randomized design. Then, the chemical properties of
soil, including CaCO3, EC, pH, organic carbon, inorganic nitrogen and total nitrogen
percentage in soil were measured. Moreover, a criterion plant was analyzed at laboratory scale
to evaluate the effects of the target plant on the amount of total nitrogen, protein and production
of understory plants. The results indicated that the amount of inorganic nitrogen, total nitrogen
percentage and organic carbon in 0-30 cm soil depth was significantly different from other
treatments (P<0.05). This is also the case with the production, nitrogen and protein percentage
of the criterion plant cultivated on the sampled soils from 0-30 cm depth under the canopy of
Astragalus cyclophyllon. These factors have an inverse relationship with soil depth. EC and pH
levels of soil under the canopy of Astragalus cyclophyllon were less than those of bare soil
(control).
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