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ارزيابي اثر تنوع گونهای بر برخي خدمات اگرواكوسيستمي در كشت مخلوط ذرت،
سويا و ختمي  -2عملکرد ،نسبت برابری زمين ،تنفس و زيست توده ميکروبي
خاك و پتانسيل ترسيب كربن
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دانشجویدکتریاگرواکولوژیگروهزراعتدانشگاهفردوسیمشهد،


2استادگروهزراعتدانشکدهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهد 
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چکيده

1

هایزراعیراحضورکشتهاای

محققینمهمترينعاملافزايشتنوعدراکوسیستم

سابقه و هدف :بسیاریاز
افزايشتنوعمحصوالتازطريقکشتمخلوطمیتوانددربهبودکارکردهاو

هامیدانند.

مخلوطدراينسیس 
تم
خدماتاکوسیستمیمؤثرباشد.بنابهتعريفخدماتاکوسیستمیعبارتنداز“شرايطوفرآيندهايیکهازطريق
هايیکهساختارآنراتشکیلمیدهندتداومحیاتانسانراتضامینکاردهو

آناکوسیستمهایطبیعیوگونه
نیازهایاوراتأمینمیکنند”. خدماتاکوسیستمیبسیارمتنوعبودهودارایابعاداکولوژيکیوزيستمحیطی
توانبهافزايشفعالیتهایبیولوژ يکخاکاشارهنمود.باالباردنتناوعگیااهیاز

میباشندکهازآنجملهمی
طريقکشتمخلوطمنجربهافزايشجمعیتمیکروارگانیسم هایخاکشدهودرنتیجهفعالیتمیکروبیخاک

بهعنوانيکیازکارکردهایاکوسیستمیبهبودمیيابد .

مواد و روش ها :هدفازانجاماينمطالعهبررسیاثرسودمندیکشتمخلوطذرت،سوياوختمایازلحاا 
نسبتبرابریزمین،زيستتودهمیکروبیوهمچنینپتانسیلترسای کاربنباهعناوانکارکردهاایمختلاف
اکوسیستمیبود.برایاينمنظورآزمايشیدرقال طرحبلوکهایکامالتصاادفیبااساهتکاراردرمزرعاه
تحقیقاتیدانشکدهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهدسالزراعی1932-39دردانشاکدهکشااورزیدانشاگاه
فردوسیمشهدبهاجرادرآمد. تیمارهایآزمايشیشاملالگوهایمختلفکشتمخلوطسهگونهذرت،سويا
وختمیبراساسسریهایجايگزينیدر7سطحبود.هرکرتآزمايشیشامل6رديفکاشتبود.تیمارهای

کشتمخلوطشاملکشتمخلوطسوياوذرتبهصورت1رديفسوياو2رديفذرت،سوياوختمیباه
*مسئولمکاتبهakooch@um.ac.ir :
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رديفختمی،ذرتوختمیبهصورت 1رديفختمایو2رديافذرت،کشات

صورت 1رديفسوياو 2
مخلوطسهگونهباهموهمچنینکشتخالصهرسهگونهبود.صفاتموردمطالعهشاملعملکارد،نسابت
برابریزمین،تنفسوزيستتودهمیکروبیخاکوهمچنینپتانسیلترسی کربنبود .
یافتهها :نتايجنشاندادکهنسبتبرابریزمیندرتمامالگوهایکشتمخلوطبزرگترازيکبودوبدونوجود
بیانگرسودمندیکشتمخلوطنسبتبهکشت
دردامنهایاز1/01تا1/08متغییربودکهاينامر 

تفاوتمعنیدار،

.استفادهازسیستم هایچندکشتیهمچنینمنجربهافزايشتنفسوزيستتودهمیکروبیخاک

میباشد
خالص 
میلیگرمدیاکسید
کشتیهريکازسهگونهگرديد،بهطوریکهبیشترينمیزانتنفس(31/17 


درمقايسهباتک
میلیگرمدرکیلوگرمخاک)درکشت
کربندرکیلوگرمخاکدرروز)وزيستتودهمیکروبیخاک(820/91 
مخلوطسهگانهذرت+سويا+ ختمیبهدستآمد.نتايجآزمايشهمچنینحاکیازافزايشپتانسیلترسای 
کربندرخاکتحتتأثیرسیستم هایمختلفکشتمخلوطبودوبیشترينپتانسیلترسی کربندرالگوهای
(بهترتی ،1187/5،9210/11502/0کیلوگرمکربندر
مختلفکشتمخلوط،درکشتمخلوطذرتوختمی 
هکتاردرسناريوهای،9070و100درصدبقايا)مشاهدهگرديد.بنابراينبهعنوانيکپیشنهادکلی،افزايشتنوع
رامیتوانبهعنوانيکیازراهکارهایموثردرجهتافزايشخدماتاکوسیستی
گیاهیازطريقکشتمخلوط 
همچون بهبودفعالیتمیکروبیوپتانسیلترسی کربنمادنظرقاراردادهوارزشگاذاریچناینخادماتیدر
یچندکشتیومقايسهآنهاباکشتهایخالصرابرایمطالعاتآتیتوصیهنمود. 

سیستمها

نتیجهگیری :باتوجهبهيافتههایاينتحقیقمی تواننتیجهگرفتکاهافازايشتناوعگیااهیازطرياقکشات
دکهمیتواندباهنوباهخاودموجا افازايش

مخلوطمی تواندمنجربهافزايشزيستتودهمیکروبیخاکشو
چرخشعناصرغذايیوحاصلخیزیخاکگردد،اگرچهافزايشزيستتودهمیکروبیممکناساتازطرفای
منجربهکاهشترسی کربندرخاکگردد، زيرادرشرايطافزايشزيستتودهمیکروبیخاک،سرعتتجزيه
سفرمیشودودرنتیجهمیزانترسای 

بقاياوتنفسمیکروبیافزايشيافتهودیاکسیدکربنبیشتریوارداتم
اهشمی يابد،البتهبايدخاطرنشانکردکهفعالیتمیکروبیومیزانترسی کربنبهشرايطمحیطیباه

کربنک
ويژهدماورطوبتبستگیزيادیدارد. يکیديگرازکارکردهایمهمکشتمخلوط،افزايشپتانسایلترسای 
باشدکهباتوجهبهنتايجاينآزمايشمیتوانعنواننمودکهاستفادهازسیساتمهاایمختلافکشات

کربنمی
مخلوطباافزايشپتانسیلترسی کربندرخاک،می تواندگاممهمیدرراستایتعديلاثراتمنفیتغییراقلیم
بههمراهداشته  باشد.البتهالزمبهذکراستکهانتخابنوعگیاهاندرسیستممخلوطوهمچنینمیازانحفا 
بقايایگیاهیدرخاک،نقشبسزايیدرموفقیتکشتمخلوطازلحا ترسی کربنخواهدداشت. 
میکروارگانیسمها 

واژههای كلیدی:تنوعگیاهی،چندکشتی،خدماتاکوسیستمی،
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مقدمه 
فعالیتهایمرتبطباکشاورزیرايجکههمراهباسادهسازیتنوعزيستیمیباشدمنجرباهايجااد
بومنظامهايیشدهاستکهبهشدتنسبتبهمخاطراتمحیطیآسی پذيربودهوباهناوعیناپايادار
شوند.درحالیکاهدرباومنظاام هاایطبیعای،درنتیجاهارتقاایتناوعزيساتیموجاود،

محسوبمی
طورطبیعیازداخلبومنظام

کارکردهایحاصلازتنوعازطريقجريانانرژیوچرخهموادغذايیبه
هایکشاورزیدرنتیجهفشردهسازی

تنظیممیشوند(.)1باتوجهبهاينکهقابلیتخودتنظیمیبومنظام
آنهااتاثیرگاذار
ظامهاادراحیااء 
اينبومنظامهاازبینرفتهاست،بنابراينارتقاءتنوعزيستیدراينن 
است.تنوعزيستیدربومنظامهایکشاورزیمنجربهتنظیمجمعیتآفااتازطرياقکنتارلطبیعای
هامیشودوهمچنینچرخاههاایعناصارغذايیوحفا اتخااکازطرياق

حشراتآفتوبیماری
فعالیتهایريزموجوداتاحیامیگرددکهبهنوبهخودسايرخدماتبومنظامماننادپاياداریخااک،
میدهند( .)27
کنترلفرسايشخاکوترسی کربنراافزايش 
محققینمهمترينعاملافزايشتنوعدراکوسیستمهایزراعایراحضاورکشاتهاای

بسیاریاز
هامیدانند(،9121و.)1افزايشتناوعمحصاوالتازطرياقکشاتمخلاوط

مخلوطدراينسیس 
تم
میتوانددربهبودکارکردهاوخدماتاکوسیستمیمؤثرباشد.بنااباهتعريافخادماتاکوسیساتمی
هایطبیعیوگونههاايیکاهسااختارآنرا

عبارتندازشرايطوفرآيندهايیکهازطريقآناکوسیستم
تشکیلمی دهنادتاداومحیااتانساانراتضامینکاردهونیازهاایاوراتاأمینمایکنناد.خادمات
اکوسیستمیبسیارمتنوعبودهودارایابعاداکولوژيکیوزيستمحیطایمایباشاندکاهازآنجملاه
توانبهافزايشفعالیتهایبیولوژيکخاکاشارهنمود.بااالباردنتناوعگیااهیازطرياقکشات

می
مخلوطمنجربهافزايشجمعیتمیکروارگانیسمهایخاکشدهودرنتیجهفعالیتمیکروبیخاکباه
بهبودمیيابد(.)23تانگوهمکااران()2011نیازدربررسای

عنوانيکیازکارکردهایاکوسیستمی
فعالیتمیکروبیخاکدرسیستمهایمختلفکشتبهايننتیجهرسیدندکهافزايشتنوعمحصوالت
بهصورتکشتمخلوطمنجربهافزايشزيستتودهمیکروبینسابتباهسیساتمهاایتاککشاتی
میشود( .)23

ترسی کربنبهعنوانيکیديگرازخدماتاکوسیستمیمطرحمایباشادکاهنقاشبسازايیدر
کاهشانتشارگازهایگلخانهایوپديدهتغییراقلیمدارد(13و.)15درحالحاضارگرماايشزماین

بهدلیلافزايشدیاکسیدکربنوديگرگازهاایگلخاناهایباهعناوانيکایازمهامتارينمشاک ت
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اگرچهدرقرنحاضرفعالیتهایکشاورزیتحتتاثیرپديدهتغییر

محیطیمطرحمیباشد(.)7


زيست
اقلیمقرارخواهدگرفت(10و،)26امادرعینحالکشاورزیباکاهشانتشارگازهایگلخاناهایاز
طريقروشهایمختلفمديريتکشاورزیوترسی کربن،میتواندنقشموثریدرکااهشاثارات
تغییراقلیمداشتهباشاد(،13.)15درايانراساتاافازايشتناوعگیااهیازطرياقکشاتمخلاوطو
يکیازمهمترينراهکارهایمديريتیدرجهتافزايشپتانسیلترسای کاربن

سیستمهایچندکشتی
طوریکهتواتاسانوگوردون()2001بهافازايش1براباریترسای کاربندر

میباشد( 17و.)22به

هایکشتمخلوطدرمقايسهباتککشتیاشارهکردند(.)90 


سیستم
جمعیتمیکروبیخاکونقشآنهادرچرخهعناصرغذايیوهمچنینترسی کربن

توجهبهاهمیت
هامحسوبمیشود.


اکوسیستم
بهعنوانيکیازراهکارهایتخفیفتغییراقلیم ،ازارکانمهمپايداریاگرو 

همانطورکه
ثردرحصولبهپايداریدرنظرگرفتهمیشودو  

افزايشتنوعگونهایيکیازراهکارهایمؤ
پیشتر ذکر شد بسیاری از محققین مهمترين عامل افزايش تنوع در اکوسیستمهای زراعی را حضور

کشتهای مخلوطدراينسیستمهامیدانند.اگرچهاثراتمستقیم کشتمخلوط در مطالعات مختلف

بررسیشدهاستولیمزايایآنبرخدماتاکوسیستمموردتأکیدقرارنگرفتهاست،برهمیناساسدر
بهعنوانيکگونه  C3وتثبیتکنندهنیتروژن،ذرتبهعنوان
اينتحقیقسهگروهکارکردیمتفاوت(سويا 
ومصرفکنندهنیتروژنوختمیبهعنوانيکگونهدارويی)برایکاشتبهصورتمخلوط

يکگونه  C4
دوگانهوسهگانهانتخابشدندتابابررسیفعالیتمیکروبیخاکوهمچنینپتانسیلترسی کريندر
سیستمهایچندکشتیومقايسهآنباکشتخالصسهگونه،نقشکشتمخلوطذرت،سوياوختمیويا

بهعبارتینقشتنوعگونهایبراينخدماتمشخصگردد.

مواد و روشها
بهمنظوربررسیاثرالگوهایکشتمخلوطبرعملکرد ،خصوصیاتبیولاوژيکیخااک (تانفسو

بهعنوانخدماتاکوسیستمی،آزمايشیدرمزرعه
زيستتودهمیکروبیخاک)وپتانسیلترسی کربن 
تحقیقاتیدانشکدهکشاورزیدانشگاهفردوسیمشهدواقعدر 10کیلومتریشار مشاهدبااعار



جغرافیايی96درجهو16درجهشمالیوطولجغرافیايی 53درجه و 96دقیقهشرقیوارتفاع385
،بهصورتطرحبلوکهایکاملتصادفیباسهتکراردرسالزراعی1932-39به

متریازسطحدريا
اجرادرآمد.تیمارهایآزمايشیشاملالگوهایمختلفکشتمخلوطسهگونهذرت،سوياوختمای
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براساسسریهایجايگزينیدر7سطحبود.هرکرتآزمايشیشامل6رديفکاشتبود.تیمارهای

کشتمخلوطشاملکشتمخلوطسوياوذرتبهنسبت2:1(1رديفسوياو2رديفذرت)،سويا
وختمیبهنسبت2:1( 1رديفسوياو 2رديفختمی)،ذرتوختمایباهنسابت2:1(1ردياف
ختمیو 2رديفذرت)،کشت مخلوطسهگونهبهنسبت1:1:1وهمچنینکشاتخاالصهارساه
گونهبود. الزمبهذکراستکهانتخاباينالگوهاباتوجهبهارتفااعومساالهرقاباتوساايهانادازی
گیاهانصورتگرفتوسعیشدگیاهانیباارتفاعکمتردردوطرفگیااهیبااارتفااعبیشاترقارار
گیرندتاتاثیررقابتبینگونهای،ارتفاعوسايهاندازیکاهشيابدتااثراتمفیدوساودمندیحضاور

وفاصلهبینکرتها0/5وفاصاله

گونههادرکشتمخلوطبروزبیشتریيابد.ابعادهرکرت9/5×5
مراحلآمادهسازیزمیندراوايلبهاروکشتهرساهگوناه

بینتکرارهانیز1متردرنظرگرفتهشد.
نیزدراواخرارديبهشت(بهصورتدستی)انجامگرفت.فاصلهبینورویرديفبرایذرتوختمی
سانتیمتردرنظرگرفتهشد(.)21بهعبارتیدرهر

سانتیمتروبرایسويا60و10

بهترتی 60و20
تیمار 6 رديفکاشتبهعنوانتراکممبنادرنظرگرفتهشدودرتیمارهایمربوطبهکشاتمخلاوط،
بستهبهتیمارموردنظر،ازتراکميکگیاه(به صورترديف)کمشدهوباههمااننسابت(باهتعاداد

بهمنظورمشخصنمودنخصوصیاتفیزيکیوشامیايی
رديفکمشده)گونهديگرجايگزينگرديد. 
نمونهبرداریازخاکمزرعهانجامشدکهنتايجآندرجدول()1آمدهاست.
خاک،قبلازکاشت، 
جدول  -1خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه خاک مزرعه.
هدايتالکتريکی 

(دسیزيمنسبرمتر) 
Electrical

اسیديته 

نیتروژنکل

 pH

(درصد) 

 conductivity

Total nitrogen

Table 1. Physicochemical characters of soil sample.
وزنمخصوص
کربنآلی 
(گرمبر
اهری
پتاسیم 
فسفر 
بافت 
(درصد) 
-1
) (mg.kg-1 )  (mg.kg
سانتیمترمکع ) 

Soil texture

Phosphorus

Potassium

Organic
carbon

 Bulk density

213

0.55

1.4

)(ds.m-1
2.35

8.64

0.065

25

)(gr. Cm-3

لومی-سیلتی 
Silty- loam


پسازتعیینمیزانعناصرموجوددرخاکومیانگینگیریازمیزانعناصرموجودبرایرشدسه

گونه،میزانکودالزمبرایتامینرشداولیهگیاهانبرآوردوکوددهیانجامشد.کودسوپرفسفات
سازیبهزمیندادهشدوهمزمانباکاشتنیز


کیلوگرمدرهکتاردرزمانآماده
تريپلبهمیزان 150
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کیلوگرمدرهکتارکودنیتروژونبهصورتاورهدرتمامکرتهایآزمايشیتوزيعشد.برداشت

 70
کرتهای
گیاهان در انتهای فصل رشد (پايان شهريور) انجام شد .هم زمان با برداشت ،از خاک  
بهمنظور تعیین میزان فعالیت میکروبی خاک نمونه برداری صورت گرفت و نمونهها داخل
آزمايشی  
بهمنظوربررسیمیزانترسی کربن،میزانتولیدکربندرهر
ف سکيخبهآزمايشگاهمنتقلشدند. 
سهگونهگیاهیمحاسبهوبراساسسناريوهایمختلفشاملبازگشت،90 70و 100درصدبقايای
گیاهیبهخاکدرسیستمهایمختلفالگویکاشت،میزانپتانسیلترسی کربنمحاسبهگرديد.الزم

بهذکراستکهدرسناريوهایموردبررسیبرگشتبقايایاندامهایهوايیمدنظراستکهمعموالً

توسط کشاورزان جمعآوری میگردد .در انتهای فصل رشد  5بوته از هر گونه بهصورت تصادفی
انتخاب  شدوتاحدامکانسعیشدکهگیاهانبهصورتکاملوهمراهباريشهازخاکبرداشتو
به آزمايشگاه منتقل شوند .نمونههای گیاهی به دو بخش اندام هوايی و ريشه تقسیم شده و توزين
گرديدند و در نهايت نسبت اندام هوايی به ريشه به صورت وزنی برای هر گونه محاسبه گرديد.
همچنیندرزمانبرداشتباحذفاثرحاشیهعملکردهرسهگونه بهصورتجداگانهمورداندازه
گیریقرارگرفت .برایاينمنظورمیزانتولیدخالصاولیهبراساسکربن( )NPPcبرایهرگیاه از
طريقمعادله()1محاسبهشد(:)10
معادله( )1 



NPPc= CP + CS + CR+CE

موجودمیباشد

براساسمنابعمختلفدرهرگرممادهخشکحدود0/15گرم(15درصد)کربن
محاسبهمیزانکربنموجوددربخشهایمختلفگیاه(دانه،کاهوکلشوريشه)،

(.)5بنابراينبرای 
ازمعادالت2تا5استفادهشد :
معادله( )2
معادله()9
معادله( )1

0/15×عملکردانداماقتصادی=CP
) 1-HI) / HI) × 0/15عملکردانداماقتصادی) =CS
 / S:R × HI) × 0/15عملکردانداماقتصادی) =CR

CE= CR ×0/65
معادله()5 

کهدراينمعادالت:NPPcتولیدخالص اولیهبراساس کربندرکلگیاه ،:CPکربنموجوددر

انداماقتصادی ،:CSکربنموجوددرکاهوکلش، :HIشاخصبرداشت،:CRکربنموجوددرريشه،
میباشد ،کهمقداراينکربن
:نسبتاندامهوايیبهزيرزمینی و:CEکربنشاملترشحاتريشه 

S:R
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براساس منابع مختلف ( 5و  )3حدود  65درصد کربن موجود در ريشه در نظر گرفته شد .برای
اندازهگیری تنفس میکروبی از روش اندرسون ( )9استفاده گرديد .از روش گازدهی (تدخین) با
میکروبیخاکبهرهگیریشد.برایارزيابیسودمندی

نیزبرایاندازهگیریزيستتوده 

کلروفرم( )12
کشتمخلوط،از  شاخصنسبتبرابریزمیناستفادهگرديد.برایمحاسبهاينشاخصازمعادالت
زيراستفادهشد(:)11
= LERa
= LERb
LER = LERa + LERb


دراينمعادالت،LERaنسبتبرابریزمینجزئیبارایگوناهaو،LERbنسابتبراباریزماین
میباشد.،Yabعملکردگونهaدرکشتمخلاوط؛،Yaa
جزئیبرایگونهbو LERنسبتبرابریزمین 
عملکردگونهaدرکشتخالص؛،Ybaعملکرد گونهbدرکشتمخلاوط؛،Ybbعملکارد گوناهbدر
تجزيهواريانسدادههایحاصلازآزمايشباااساتفادهازبرناماه GLM(مادلخطای

کشتخالص.
درنرمافزارver 9.1SASانجاامشاد.بارایترسایمنمودارهاانیازازنارمافازار

عمومی)وآزمونF
ومیانگینهاباآزمونحداقلتفاوتمعنایدار()LSDدرساطحاحتماال5

MS Excelاستفادهگرديد
درصدمقايسهشدند.

نتايج و بحث
عملکرد :نتايجآزمايشنشاندادکهبیشترينوکمترينعملکرددانهذرتدرکشتخالصايانگیااه
بهدستآمد،بهطوریکه3276 کیلوگرمدانهدرهکتاردرتیمارکشتخاالصتولیادشادوکمتارين

عملکرددانهذرتنیزدرکشتمخلوطباختمایباهمقادار9530کیلاوگرمدرهکتاارحاصالشاد
).به طورکلیعملکرددانهذرتدرکشتخالصاينگیاهبیشترازکشتمخلوطدوگاناهو
(جدول 2
ترذرتدرکشتهایمخلاوط(ياک


سهگانهاينگیاهباسوياوختمیبودکهباتوجهبهتراکمپايین
سومتراکمخالص)،اينعملکردباالقابلانتظاربود.دربینتیمارهایمختلفکشتمخلوط،کشات
مخلوطذرتوسوياازعملکردبیشتریدرمقايسهبامخلوطذرتوختمیوهمچنینکشتمخلوط
ذرتوسوياوختمیبرخورداربود(جدول.)2
11

فرانک نوربخش و همکاران
جدول  -2عملکرد دانه گیاهان ذرت ،سویا و ختمی در الگوهای مختلف كاشت.
Table 2. Seed yield of corn, Soybean and Marshmallow under different patterns of intercropping.

ختمی 

سويا 

 Marshmallow

 Soybean

-

a

ذرت 
 Corn

9276 a


ذرت

  Corn

2655

-

سويا Soybean

1170 a

-

-

ختمی Marshmallow

-

1784 b

3812 b

ذرتوسويا Corn and Soybean

794 b

-

b

3590

ذرتوختمیCorn and Marshmallow

409 c

1774 b

-

سوياوختمیSoybean and Marshmallow

400 cd

889 c

3692 b

162.53

664.05

595.65

-

ذرتوسوياوختمی 
Corn and Soybean and Marshmallow
)LSD (5%





درگیاهسويانیزبیشترينعملکرددانهدرکشتخالصآنبا2655کیلوگرمدرهکتارمشاهدهشد
).عملکرددانهسويادرکشتهایمخلوطدوگانهبیشاترازعملکاردآندرکشاتمخلاوط

(جدول2
سهگانهبود(جدول.)2تراکمگیاهسويادرکشتهایمخلوطدوگانه(سويا+ذرتوهمچنینساويا
+ختمی)دوسومکشتخالصودرکشتمخلوطسهگانه(سويا+ذرت+ختمی)يکسومکشت
باالتربودنعملکرددانهدرکشتهایمخلوطدوگانهنسبتبهکشتساهگاناهرا

خالصبود،بنابراين
میتوانبهاينموضوعنسبتداد.

دربینالگوهایمختلفکشت،کشتخاالصگیااهختمایبیشاترينعملکاردداناهراباهخاود
کهبهترتی میزانعملکرددانهدراينگیاهبرابرباا1170کیلاوگرمدرهکتاار
طوری 

اختصاصداد،به
بهدستآمد(جدول.) 2عملکرددانهختمیدرمخلوطباذرتبیشترازمیزانتولیادشادهدرکشات

مخلوطباسويابود،اگرچهايناخت فعملکرددرايندوسیستمکشتمخلوط،بیشاترباهخااطر
تفاوتدرتراکمکشتگیاهختمیبود،بهطوری کهدرکشتمخلوطباذرتتاراکمگیااهختمایدو
سومکشتخالصآنبود،درصورتی کهدرکشتمخلوطباسوياتراکمگیاهختمیيکسومکشات

الگوهایمختلفکشت،کشتمخلوطسهگانهختمی+ذرت+سوياکمتارين

خالصآنبود.دربین
عملکرددانهختمیراباعملکردیبرابر101کیلوگرمدرهکتارداشت(جدول.)2
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نسبت برابری زمین :نسبتبرابریزمینجزئیبرایهردوگونهسوياوختمیتحتتااثیرالگوهاای
مختلفکاشتقرارگرفت .درصورتیکهالگوهایمختلفکاشتتاثیرمعنیداریبرمیازاننسابت
برابریزمینجز ئیبرایگیاهذرتوهمچنیننسبتبرابریزمینجزئیکلنداشتند(جدول .)9
جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) نسبت برابری زمین جزئی ( )LERpو كل ( )LERtتحت تأثیر
الگوهای مختلف كاشت مخلوط سه گیاه ذرت ،سویا و ختمی.
Table 3. The results of variance analysis (mean squares) for total and partial Land Equivalent Ratio
under different patterns of corn, soybean and marshmallow intercropping.
LERp
درجه
LERt
ذرت 
سويا 
ختمی 
Total Land
آزادی 
Corn
Soybean Marshmallow Equivalent Ratio
df
بلوکBlock
*)2(2
0.0002 ns 0.0108 ns
0.0059 ns
0.0216 ns
0.0025 ns

** 0.1107

** 0.1122

0.0004 ns

)2(3

الگویکاشتPlanting pattern

0.0049

0.0038

0.0045

0.0009

)4(6

خطاError

میباشد.
بیانگردرجهآزادیبرایصفت  LERt
*اعدادداخلپارانتز 
* The numbers in parenthesis indicating of the df for LERt.


ثیرمعنیداریبرنسبتبرابریزمیننداشتندبااينوجود

باوجوداينکهالگوهایمختلفکاشتتأ
گانهبزرگترازيکبودکهبیانگر


درتمامالگوهایکشتمخلوطدوگانهوسه
میزاننسبتبرابریزمین 
میباشد(جدول .)1
سودمندیکشتمخلوطنسبتبهکشتخالصدرتمامالگوهایکشت 
کشت مخلوط ذرت  +سويا بیشترين مقدار نسبت برابری زمین را نسبت به ساير کشتهای
بهدستآمد.
مخلوطداشت،بهطوريکهمیزاننسبتبرابریزمین دراينسیستمکشتبرابربا 1/089 
کاريوترز و همکاران ( ) 2000بیان کردند که در همه تیمارهای کشت مخلوط ذرت با سويا ،نسبت
برابریزمیندرکشتمخلوطبرابريابزرگترازيکبودونسبتبرابریزمیندردامنهایاز 1تا

هاگزارشکردندکهتمامکشتهایمخلوطذرتعملکردبیشترینسبتبه

 1/69قرارداشت( 6
).آن
تککشتیذرتداشتند.رضوانبیدختی()2001درکشتمخلوطذرتولوبیاگزارشکردکهمقادير
نسبتبرابریزمیندرکشتمخلوطرديفیدوگونهتا1/3افزايشپیداکرد( .)21
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جدول  -4نسبت برابری زمین جزئی ( )LERpو كل ( )LERtدر سیستمهای مختلف كشتت مخلتوط سته گونته
ذرت ،سویا و ختمی.
Table 4. Total and partial Land Equivalent Ratio in differnet patterns of multiple cropping of Corn,
Soybean and Marshmallow.
LERp
LERt

Total
Land
ذرت 
سويا 
ختمی 
Equivalent
Corn
Soybean
Marshmallow
Ratio
 1.083 a

-

 0.672 a

0.411 a

ذرتوسويا 

 1.066 a

 0.679 a

-

 0.387 a

ذرتوختمی 

 1.018 a

 0.350 b

 0.668 a

-

 1.076 a

 0.343 b

 0.335 b

 0.398 a

0.141

0.141

0.152

0.069

Corn and Soybean
Corn and Marshmallow


سوياوختمی 
Soybean and Marshmallow

ذرتوسوياوختمی 
Corn and Soybean and
Marshmallow
)LSD (5%



دربسیاریازآزمايشهایکشتمخلوطشامليکگیاهازخانوادهبقوالتويکگیاهازخاانواده

باالتریدرمقايسهباتککشتیداشتهودرنتیجاهنسابتبراباری

غ ت،کشتمخلوطعملکردنسبتاً
امرمیتوانادتثبیاتبیولاوژيکینیتاروژنباهدلیال

زمیندرآنهابیشترازيکبودهاستکهدلیلاين

حضوربقوالت،کاهشرقابتبینگونهایبرایجذبعناصرغذايیوافزايشروابطهمیااریبایندو

گونهباشد(.)20اصوالًبقوالت ،بهعلتسازگاریباالگوهایمتفاوتکشتوتوانايیتثبیتنیتروژن
باعثافزايشحاصلخیزیخاکمیشوند(،)19ازسویديگر،بهبودساختارتاجپوششگیاهی()21

رامیتوانمهامتارينعلاتساودمندی
وریمنابعبهويژهنور()18وعناصرغذايی()8 

وافزايشبهره
معرفینمود.بهطورکلیافزا يشعملکردگیاهانزراعایدرسیساتمهاای

مخلوطهایبقوالت -غ ت 

کشتمخلوط،اغل ازطريقبهباود رفیاتگوناههاایمخلاوطبارایافازايشجاذبومصارف
فیزيولوژيکمنابعتوسطآنهاحاصلمیشود(.)11کمترينمیزاننسبتبرابریزمیننیازدرکشات

مخلوطسويا+ختمیبهمیزان1/018مشاهدهشد(جدول.)1 
تنفس و زیستتوده میکروبی خاک :نتايجتجزيهواريانسنشاندادکهاثرالگوهایمختلفکاشتبر
میزانتنفسوزيستتودهمیکروبیخاکمعنیداربود(جدول .)5
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تنفس و زیستتوده میکروبتی ختاک تحتت تتأثیر الگوهتای
مختلف كاشت مخلوط سه گیاه ذرت ،سویا و ختمی.
Table 5. The results of variance analysis (mean squares) for soil microbial respiration and biomass
under different patterns of corn, soybean and marshmallow intercropping.
درجهآزادی 
تنفسمیکروبی 
زيستتودهمیکروبی 

 Soil microbial biomass

 Soil microbial respiration
2.509 ns

2

بلوک Block

** 148875

** 896.7

6

الگویکاشت Planting pattern

703.3

6.201

12

خطا Error

526.1 ns

df



نتايج آزمايش نشان داد که بیشترين تنفس میکروبی خاک تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت
گرمدیاکسیدکربندرکیلوگرم

مربوطبهکشتمخلوطسهگانهذرت +سويا +ختمیبا 31/17 
میلی

خاکدرروزبود(جدول .)6


جدول  -6تنفس و زیست توده میکروبی خاک در الگوهای مختلف كشت سه گیاه ذرت ،سویا و ختمی.
Table 6. Soil microbial respiration and biomass in differnet patterns of intercropping of Corn,
Soybean and Marshmallow.
زيستتودهمیکروبی( )mg kg-1 تنفسمیکروبی( )mg CO2 kg-1 day-1 

 Soil microbial biomass
303.17 d

 Soil microbial respiration
e

52.15

ذرت Corn

246.37 e

64.10 d

سويا Soybean

258.54d e

42.28 f

ختمیMarshmallow

505.59 c

75.61 b

ذرتوسويا Corn and Soybean

291.63 de

54.01 e

ذرتوختمی 

634.15 b

70.26 c

820.34 a

94.17 a

47.18

4.43

Corn and Marshmallow

سوياوختمی 
Soybean and Marshmallow



ذرتوسوياوختمی 
Corn and Soybean and
Marshmallow
) LSD (5%


گرمدیاکسیدکربندرکیلوگرمخاکدرروزنیزدر

کمترينتنفسمیکروبیبهمیزان12/28 
میلی
).بهطورکلایحضاورتاوأمچنادگوناهدرسیساتمهاای
کشتخالصختمیبهدستآمد(جدول 6
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مخلوطمنجربهافزايشتنفسمیکروبیخاکنسبتبهسیستمهایتککشتیگرديدوبهجزکشات
میلیگرمدیاکسیدکربندرکیلوگرمخاکدرروز)کهمیازانتانفس
مخلوطذرتوختمی(51/01 
میلیگرمدیاکسیدکربندرکیلوگرمخاکدرروز)
میکروبیآنکمترازکشتخالصسويا( 61/10 
بود،سايرالگوهایمختلفکشتمخلوطازتنفسبااليینسبتبهکشتخالصگوناههاابرخاوردار
تنفسمیکروبیدرکشتمخلوطرامیتوانبهدلیلافازايشتناوعگیاهااندر

بودند،بنابراينافزايش
هایچندکشتیبیاننمود(جدول.)6عزيزیوهمکاران()2019نیزافزايشتانفسمیکروبای

سیستم
خاکراباافزايشتنوعگیاهانزراعیگزارشنمودندوبیانکردندکهچندکشاتیمنجارباهافازايش

درمقايسهباتککشتیگیاهانمیگردد(.)1لینوهمکاران()2010باهنتاايج

تنفسمیکروبیخاک
مشابهیدستيافتندوافزايشتنفسمیکروبیخاکدرکشتمخلوطگندمبابادامزمینیرانسبتبه
کشتخالصهردوگونهگزارشکردند(.)16فرآيندهای میکروبی کنترل کننده فرآيندهای اکولوژيک
میباشند .جمعیت میکروبیخاک مسئول تنظیم چرخه عناصر غذايی
دراکوسیستم و حاصلخیزی خاک 
بدينگونه باه
در خاک است و درفراهم ساختن عناصر غذايی برای گیاه نقش مهمی را برعهدهداشته و 
عنوانيکیازخدماتمهماکوسیستمیدرنظارگرفتاهمایشاود(.)2تاناگوهمکااران()2011در
بررسیفعالیتمیکروبیخاکدرسیستمهای مختلفکشتبهايننتیجهرسایدندکاهافازايشتناوع
محصوالتبهصورتکشتمخلوطمنجربهافزايشزيستتاودهمیکروباینسابتباهسیساتمهاای

تککشتیمیشاود(. )23ايانمحققاانافازايشدوبراباریدرمیازانزيساتتاودهمیکروبایرادر

خالصآنهااگازارشنمودنادودلیال


درمقايسهباکشت
سیستمهای کشتمخلوطغ تبابقوالت
باالتربودنزيستتودهمیکروبیدرسیستمهایکشاتمخلاوطراتناوعبیشاترمیکروارگانیسامهااو

کتریخواریدربینمیکروارگانیسمهایموجاوددرريزوسافرخااک

پیچیدگیروابطشکارگریوبا
منجربهافزايشجمعیتمیکروارگانیسمهای

بیاننمودند.باالبردنتنوعگیاهیازطريقکشتمخلوط
خاکشدهودرنتیجهفعالیتمیکروبیخاککهمنجربهايجادچرخههایعناصارغاذايیودرنتیجاه

شود،بهعنوانيکیازکارکردهایاکوسیستمیبهبودمیيابد(.)23بنابراين


بهبودحاصلخیزیخاکمی
شعناصرغذايیوحاصلخیزیخاکمیگرددکه

بهبودفعالیتمیکروبیدرخاکمنجربهبهبودچرخ
بهنوبهخودمیتواندافزايشتولیداتکشاورزیوبهبودوضعیتاقتصادیکشاورزانرابهعنوانياک

جنبهديگرازخدماتاکوسیستمیبهدنبالداشتهباشد.کشتمخلوطسهگانهذرت+سويا+ختمی
ختمیبهترتی منجربهافزايش،80/616/3و122/7درصادی

درمقايسهباتککشتیذرت،سوياو
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درتنفسمیکروبیخاکگرديد(جدول.)6دربینالگوهایمختلفکشتمخلوط،کشتمخلوطسه
گانهذرت+سويا+ختمیدارایبیشترينزيستتودهمیکروبیبود،بهطوريکاهمیازانزيساتتاوده
گرمدرکیلوگرمخاکبهدستآمدکهنسابتباه

میکروبیدراينسیستمکشتبرابربا820/91 
میلی
درصددرمیزانزيستتاوده

کشتیذرت،سوياوختمیبهترتی افزايش،170/6292/3و217/9


تک
گیریشدهدرکشتهاایمخلاوط


تودهمیکروبیاندازه
میکروبیخاکراباعثشد(جدول.)6ز 
يست
تککشتیسوياوختمیبیشاترباود(جادول.)6کشات
انبهدستآمدهدرسیستمهای 
دوگانهازمیز 
میلیگرمدرکیلوگرمخاک)ازمیزانزيساتتاودهمیکروبای
مخلوطدوگانهذرت+ختمی( 231/69 
میلیگارمدرکیلاوگرمخااک)برخاوردارباود،در
کمتریدرمقايسهباکشتخالصذرت(909/17 
صورتیکهکشتمخلوطذرت+ساويا( 505/53میلایگارمدرکیلاوگرمخااک)وساويا+ختمای

گرمدرکیلوگرمخاک)دارایزيستتودهمیکروبیبیشترینسبتبهتاککشاتیذرت

( 691/15میل 
ی
چندکشتیدرمقايسه
سیستمهای 

بودند(جدول .)6ريوستوهمکاران()2010نیزگزارشکردندکه
ازجمعیتوزيستتودهمیکروبیبیشتریبرخوردارهستند(.)25اساکاتو

باکشتخالصگونهها

سیستمهایکشتمخلوط

زيستتودهوجمعیتمیکروبیدر

همکاران()2012دلیلاصلیبیشتربودن
ويژهفسفربرایمیکروارگانیسمهابیانکردند(.)28والوهمکااران

رافراهمیبیشترعناصرغذايی 
به
معتقدندکهبیشترخدماتوکارکردهایاکوسیستمیبهفعالیتهایمیکروبایخااکمارتبط

()2001
هستندوبهبودفعالیتمیکروبیخاکرادلیلاصلیافزايشبسیاریازخادماتاکوسیساتمیمطارح
بنابراينازديدگاهاکوسیستمیمیتوانعنوانکرد کهکشتمخلوطمایتوانادمنجارباه

کردند(.)92
افزايش کارکردبیولوژيکیدربخشريزوسفرخاکگرددکاه باهنظارمایرساد ايانموضاوعسااير
چرخشعناصرغذايی،حاصلخیزیخاک،افزيشتولیادو...رامنجار

کارکردهایاکوسیستمهمچون
خواهدشد.
ترسیب كربن :الگوهای مختلفکاشت از لحا آماری تأثیر معنیداری بر میزان تولید خالص اولیه
کربن()NPPcوهمچنینسناريوهایمختلفترسی کربنداشتند(جدول .)7بیشترينمیزانتولید
خالص اولیه کربن ( )NPPcدر بین الگوهای مختلف کشت مربوط به کشت خالص ذرت به میزان
3530/8کیلوگرمکربندرهکتاربود(جدول.)8
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جدول  -7نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) نسبت برابری زمین جزئی ( )LERpو كل ( )LERtتحت
تاثیر الگوهای مختلف كاشت مخلوط سه گیاه ذرت ،سویا و ختمی.
Table 7. The results of variance analysis (mean squares) for total and partial Land Equivalent Ratio
under different patterns of corn, soybean and marshmallow intercropping.
ترسی کربنCarbon sequestration
درجه

%100بقايا 
100% residues

%70بقايا 

NPPc

%90بقايا 

 70% residues  30% residues

25538 ns

11628 ns

1933 ns

** 2743791

** 1499257

** 426126

**13306389

80651

37184

5268

63360

آزادی 
df

40060 ns

2
6
12

بلوک Block

الگویکاشت 
خطا

Planting pattern
Error




جدول  -8تولید خالص اولیه كربن ( )NPPcو همچنین میزان ورود كربن به ختاک تحتت ستناریوهای مختلتف
ترسیب كربن در الگوهای مختلف كشت سه گونه ذرت ،سویا و ختمی.
Table 8. Net primary production of carbon and soil carbon content under different scenarios of
carbon sequestration in differnet patterns of intercropping of Corn, Soybean and Marshmallow.

ترسی کربن( )Kg C. ha-1
NPPc
Carbon sequestration
( )Kg C ha-1
بقايا %90
بقايا %70
بقايا %100
 100% residues

 70% residues

 30% residues

2666.0d

1899.4d

877.2d

3860.7 c

3454.4c

2425.7c

1054.0c

3980.9 c

ختمیMarshmallow

4152.1b

2982.8b

1423.6b

6670.6 b

ذرتوسويا Corn and Soybean

4502.0b

3210.1b

1487.5b

6474.9 b

ذرتوختمی 

2982.2cd

2111.7cd

951.2cd

3964.5 c

4352.8b

3114.3b

1463.0b

6594.7 b

505.22

343.05

129.13

447.80

5416.6a

3928.7a

1944.8a

9590.8 a

ذرت Corn
سويا Soybean

Corn and Marshmallow

سوياوختمی 
Soybean and Marshmallow



ذرتوسوياوختمی 
Corn and Soybean and
Marshmallow
) LSD (5%

کمترينمیزانتولیدخالصاولیهکربن()NPPcدرکشتخالصساويامعاادل9860/7کیلاوگرم
کربندرهکتاربهدستآمد(جدول.)8دربینانواعمختلفکشتمخلوطنیزباالترينمیزانتولیاد
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خالصاولیهکربن()NPPcدرکشتمخلاوطذرتوساويا(6670/6کیلاوگرمکاربندرهکتاار)و
کمترينمیزانتولیدخالصاولیهکربن()NPPcدرکشتمخلوطساوياوختمای(9361/5کیلاوگرم
دزيستتودهبیشاترذرتمنجارباهبااالترباودنتولیاد

کربندرهکتار)مشاهدهشد(جدول.)8تولی
خالصاولیهکربندرکشتخالصذرتدرمقايسهباسايرالگوهایمختلفکشتگردياد.بناابراين
سیستمهای کشتمخلوطیکهيکیازاجزاءآنذرتبود،میزانتولیدخاالصاولیاهکاربن()NPPc
بیشتریداشتند.براساسسناريوهایمختلفورودیکربنومیزانترسی کربندرخاکنیز ،کشت
خالصذرتبهدلیلمیزانتولیدخالصاولیهکربن()NPPcباالدارایباالترينمیزانترسی کربندر

خاکدرتمامسناريوهایموردبررسیبود.الزمبهذکراستکهباافزايشدرصدحف بقايایگیاهی
درخاک ،میزانورودیکربنودرنتیجهپتانسیلترسی کربندرخاکافزايشنشاانداد،بطوريکاه
سناريویحف  100 درصدبقايادرخاکنسبتبهسايرسناريوهاازبیشاترينمیازانترسای کاربن
برخورداربود(جدول.)8حف بقايایگیاهیدرخاکبهعنوانيکیازعواملمهمدرافزايشپتانسیل
بهطور کلیبیشترينپتانسیلترسی کربندرالگوهایمختلف
ترسی کربنگزارششدهاست(.)99 
طوریکاهدرصاورتحفا ،9070و

کشتمخلوطدرکشتمخلوطذرتوختمیحاصلشد،به
 100درصدبقايایگیاهیبهترتی پتانسیلترسی کربنمعادل،1187/52910/1و1502کیلاوگرم
درهکتاربرآوردگرديد(جدول.)8 
پتانسیلترسی کربندرهرسهسناريویموردبررسیدرسیساتمهاایمختلافکشاتمخلاوط
بیشترازکشتخالصسويابود،بهطوری کهکشتسويادرمخلوطباذرتتحتسناريوهای،9070
و100درصدحف بقايا،بهترتی منجربهافزايش،62/957و55/7درصدودرمخلوطباختمیبه
ترتی باعثافزايش،8/1 11/2و11/3درصدیدرمیزانپتانسیلترسی کربننسبتبهتککشاتی
سوياگرديد (جدول.)8کشتسويادرمخلوطباذرتوسويانیزباهترتیا افازايش،66/869/3و
69/9 درصدیدرپتانسیلترسی کربنرانسبتبهکشتخالصسوياباعثشد(جادول.)8نتاايج
مطالعاتپیچلوهمکاران()2006نیزحاکیازاينبودکهکشتمخلوطدرمقايسهبااسیساتمهاای
تک کشتیپتانسیلبااليیدرترسی کربندرخاکوکاهشغلظتدیاکسایدکاربناتمسافردارناد

سیستمهایکشتمخلوط

(.)22تواتاسانوگوردون()2001نیزبهافزايش1برابریترسی کربندر
الگوهایمختلفکشتمخلوط،بهجزکشتمخلوط

درمقايسهباتککشتیاشارهکردند(.)90دربین

چند کشتیهرسهگونهازپتانسیلترسای کاربنبیشاتریدرمقايساهباا
سوياوختمی،سیستمهای 
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تککشتیختمیتحتسناريوهایمختلفبرخورداربودند(جدول.)8بیشاترينوکمتارينپتانسایل

ترسی کربنتحتالگوهاوسناريوهایمختلفبهترتی مربوطبهکشتخالصذرتدرساناريوی
 %100حف بقايا( 5116/6 کیلوگرمکربندرهکتار)وکشتخاالصساويادرساناريویحفا 90
درصدبقايا(877/2کیلوگرمکربندرهکتار)بود(جدول.)8
نظرمیرسددرسیستمهايی


درگیاهذرت،به
باتوجهبهمیزانتولیدخالصاولیهکربن()NPPcباال

افزايشمیياباد.

کهگیاهذرتبهعنوانيکیازاجزاءآنباشد،پتانسیلورودودرنتیجهترسی کربن

وانگوهمکاران()2010بیاننمودندکاهباهمنظاورافازايشکاارايیترسای کاربندرکشااورزی،
مختلفکشتبه صورتتناوبزراعیوکشتمخلوطبايدطوریطراحیشاوندکاهباا

سیستمهای 
بهطورکلیوباتوجه
افزايشتولیدبیوماس،پتانسیلورودوترسی کربندرخاکافزايشيابد(.)99 
بايدبهنحویصورتپذيردکهع وهبر

سیستمهایکشت

بهنتايجآزمايشمیتوانبیانکردکهطراحی

گیاهیوبهعبارتیتنوعگیاهیبااال،اجازاءآنهاادارایتولیادخاالصاولیاهکاربن

حضورچندگونه

()NPPcباالباشند،تاازاينطريقع وهبرافزايشپتانسیلترسی کربنازلحا کمی،بهدلیلتناوع
بقايایبرگشتیبهخاک،ازلحا کیفینیزبهبوديابد.زيراتنوعبقاياایبرگشاتیباهخااکمنجارباه
افزايشتنوعمیکروارگانیسمهایخاکودرنتیجهاف زايشچرخهعناصرغاذايیدرخااکمایگاردد

(.) 23هرچندمیزانترسی کربننهايیدرخاکبهعواملمتعددیازجملهرطوبت،دما،،pHنوعو
مقدارمیکروارگانیسمهایموجوددرخاک،نوعومقداربقايایگیاهیودرنهايتسرعتتجزيهبقايا

بستگیدارد(،)29ولیبااينوجودباافزايشپتانسیلورودکربنبهخاک،میازانکاربنبیشاتریدر
کهبهنوبهخودمیتواندمنجربهتخفیفتغییراقلیمگردد.البتهوانگوهمکاران

میشود
خاکترسی  
میباشدکهع وهبارکااهشو
()2010معتقدند کهترسی کربندرخاکيکفعالیتچندکارکردی 
تعديلتغییراقلیم،منجربهکاهشفرسايشخاک،افزايشتولیاد،حاصالخیزیخااکوبهباودتناوع
.بنابراينانتظارمیرودکهباافزايشتنوعگیاهیازطريقکشتمخلوطع وهبر

زيستیمیشود()99
افزايشپتانسیلترسی کربن،سايرکارکردهایاکوسیستمنیزارتقاءيابد. 
نتيجهگيري كلي
جمعیت میکروبیخاک مسئول تنظیم چرخاه عناصار غاذايی در خااک اسات و افازايشفعالیات
میباشد(.)92نتايجمطالعهحاضرنشانداد
میکروبیدرخاکمنشاءبهبودسايرکارکردهایاکوسیستم 
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کهکشتسهگانهذرت+سويا+ختمیبیشترينتنفسوزيستتاودهمیکروبایخااکراداراباود.
میتواندمنجرباهافازايشزيساتتاوده
هایچندکشتی 


توانبیانکردکهاستفادهازسیستم

بنابراينمی
میکروبیخاکگردد کهمی تواندبهنوبهخودسايرکارکردهایاکوسیستمهمچاونافازايشچارخش
نینيافتههایاينتحقیقحاکیازايان

عناصرغذايیوحاصلخیزیخاکرابهدنبالداشتهباشد.همچ
بودکهدربینالگوهایمختلفکشتمخلوط،کشتمخلوطذرت+ختمیبیشترينپتانسیلترسی 
کربندرخاکرابهخوداختصاصداد.يکیديگرازکارکردهایمهم اکوسیستمیمارتبطبااکشات
نتايجاينآزمايشمیتوانعنواننمودکه

مخلوط،افزايشپتانسیلترسی کربنمیباشدکهباتوجهبه
استفادهازسیستمهایمختلفکشتمخلوطباافزايشپتانسیلترسی کربندرخاک،میتوانادگاام
مهمیدرراستایتعديلاثراتمنفیتغییراقلیمباشاد.بنااباهتعريافخادماتاکوسیساتمیشاامل
فرآيندهايیمیشودکهازطريقاکوسیستمهایطبیعیتداومحیاتانسانراتضمینکنندوبنابراينبه

میتواندامکانبهبودکارکردهای
رسدکهکشتمخلوطبهعنوانيکمدلازاکوسیستمطبیعی، 


نظرمی
اکوسیستمیرافراهمآورد. البتهالزمبهذکراستکهانتخابنوعگیاهاندرسیستممخلوطوهمچنین
میزانحف بقايایگیاه یدرخاک،نقشبسزايیدرموفقیتکشتمخلوطازلحاا ترسای کاربن
سیستمهایکشتمخلوطیکهيکی

خواهدداشت.بهطوریکهدراينآزمايشنیزمشخصگرديدکه
بنابراينبهعنوانيکپیشانهاد

ازاجزاءآنذرتبود،ازباالترينپتانسیلترسی کربنبرخورداربودند.
توانبهعنوانيکیازراهکارهایمؤثردرجهت


گیاهیازطريقکشتمخلوطرامی
کلی،افزايشتنوع
افازايشخادماتیهمچاونبهباودفعالیاتمیکروبایوپتانسایلترسای کاربنمادنظرقااراردادهو
کشتیومقايسهآنهاباکشاتهاایخاالصرابارای


یچند
گذاریچنینخدماتیدرسیستمها

ارزش
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