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 دهیچک

 و آلی شیمیایی، کودی های ترکیب ةبهین مدیریت و خاکپوش نوع چند تأثیر بررسی منظور به

-1333 زراعی سال طی آزمایشی خرفه، (آگرواکولوژیك) زراعی شناختی بوم صفات بر زیستی

 صورت به خوزستان رامین طبیعی نابعم و کشاورزی دانشگاه تحقیقاتی ةمزرع در 1331

 این در گرفت. انجام تكرار سه با تصادفی املک های بلوك طرح قالب در تیاسپل-فاکتوریل

 عنوان به تیره پالستیك -M3 و گندم کلش -M2 ،خاکپوش بدون -M1 خاکپوش سه آزمایش،

 و تریپل )فسفات شیمیایی هایکود ترکیب -S1 صورت: به کودی سیستم پنج و اول عامل

 ترکیب -S2 هكتار(، در کیلوگرم 311 اوره و هكتار در کیلوگرم 151 کدام هر پتاسیم سولفات

 در کیلوگرم 151 کدام هر پتاسیم سولفات و تریپل )فسفات زیستی و شیمیایی هایکود تلفیقی

 بترکی -S3 (،2 بارو کود و نیتروکسین زیستی کودهای با هكتار در کیلوگرم 311 اوره و هكتار

 در تن 3 مرغی )کود زیستی و مرغی هایکود تلفیقی ترکیب -S4 هكتار(، در تن 3) مرغی کود

 زیستی و گاوی هایکود تلفیقی ترکیب -S5 (،2 بارو کود و نیتروکسین زیستی کودهای با هكتار

 عامل عنوان به (2 بارو فسفات کود و نیتروکسین زیستی کودهای با هكتار در تن 21 گاوی )کود

 نشان نتایج اول چین در .شدند بررسی یفرع کرت در یبردار نیچ و یاصل یها کرت در دوم

 بوته(، خشك )وزن عملكرد ،زیستی با مرغی هایکود ترکیب تلفیق و مرغی کود تأثیر که دادند

 ترکیب سوم و دوم چین در داد. افزایش داری معنی طور به را )کلروفیل( سبزینه و بوته ارتفاع

 کرد. دیتول را سبزینه و بوته ارتفاع عملكرد، بیشترین (S2) زیستی و تلفیقی ییشیمیا کودهای

 اما ،شتدا را سبزینه و بوته ارتفاع لكرد،عم بیشترین دوم و اول چین در تیره پالستیك خاکپوش

 بیشترین سوم چین که داد نشان نتایج همچنین نداشت. مناسبی تولید سوم چین در خاکپوش این

 تلفیق از استفاده امكان ةدهند نشان نتایج کل در .کرد تولید ها چین همة بین در را بوته خشك وزن

 و سالم تولید برای خرفه ییدارو گیاه در شیمیایی کودهای اب همراه زیستی و مرغی کودهای

 پایدارند.
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  مقدمه

 و جهان در دارویی گیاهان کاربرد تقاضاي افزایش با

 این تولید براي طبیعی منابع ظرفیت بودن محدود

 تجاري و عمده صورت به دارویی، گیاهان پرورش گیاهان،

 گیاهان زراعت و کشت سودمندي ترین مهم شد. توجه

 عرصة در آنها نابودي و انقراض از جلوگیري دارویی،

 هکتار هزار 44 حدود اکنون هم آمار، برناب است. طبیعی

 کشت به کشور، مختلف هاي استان در کشاورزي اراضی از

 هاي سال در خوشبختانه دارد. اختصاص دارویی گیاهان

 گیاهان جانبة همه شناخت براي فراوانی هاي تالش اخیر،

 شرایط ایران، در آنها پراکنش و گیاهان نوع نظر از دارویی

 استخراج، دارویی، کاربردهاي ولوژیك(،)اک شناختی بوم

 اصالح کردن، اهلی و کشت مؤثره، مواد شناسایی تجزیه،

 مواد افزایش در نوین هاي روش بررسی مهم، هاي هگون

 و گرفته صورت آنها دارویی هاي اثرگذاري ارزیابی و مؤثره

 ,Tavalaee) است آمده دست به نیز توجهی جالب نتایج

 با مواد يادیز ریمقاد داراي ی،یرودا گیاهی خرفه (.2006

 مانند چربی مانند یب باتیترک و زیاد بسیار یدرمان خواص

 با ،C ویتامین و غیراشباع چرب اسیدهاي و 3 –امگا

 خون گردش دستگاه يرو سودمندي اریبس هاي اثرگذاري

 ،یعروق - یقلب يها يبیمار از بنابراین است، قلب و

 یعفون يها يیمارب و یك نوع دیابت آسم، سرطان،

 ;Gatreh-Samani et al., 2011) دکن یم يجلوگیر

Shidfar et al., 2007.) يکشاورز دیدگاه اصل در 

 متداول يکشاورز نظام دگاهید با خاک به یستیز

 تفاوت به منجر فاختال نیا و است متفاوت

 از یکی است. شده آنها يها تیریمد در يریچشمگ

 تیریمد و زراعی ریزي برنامه در مهم نیازهاي

 و باال عملکرد به دستیابی منظور به یستیز يکشاورز

 ةتغذی مختلف هاي ترکیب ارزیابی مطلوب کیفیت با

 به که هایی آزمایش شمار کلی طور به اما ،است گیاه

 گیاهان در تغذیه مختلف هاي ترکیب بررسی

 جدا صورت به دامی کود هاي ترکیب ویژه به پردازد، می

 است اندک بسیار زیستی کودهاي با آن تلفیق یا

(Hassan zadeh et al., 2001.) ریاخ ةده چند ظرف 

 آن پی در و سطح واحد در دیتول شیافزا يبرا تالش

 يامدهایپ ییایمیش يکودها نامتعادل و ادیز کاربرد

 همراه به را دیتول ةنیهز شیافزا و یطیمح ستیز یمنف

 دار وژننیتر ییایمیش يکودها کاربرد .است داشته

 باعث عت،یطب در نها آ از بخشی ماندن جا بر ةواسط به

 کود مدیریت که آنجا از است. شده خاک و آب یآلودگ

 به دستیابی در اصلی هاي عامل از خاک یآل مواد و

 تدریجی جایگزینی لذا د،آی می شمار به پایدار کشاورزي

 فسفاتی و نیتروژنی کودهاي ویژه به شیمیایی هاي کود

 کودهاي نسبی هاي سودمندي دلیل به آلی دهايکو با

 ناپذیر پرهیز کلی به امري آن ارزانی عالوه به و آلی

 آنها نسبی تأثیر به بستگی افزودنی مواد گزینش .است

 اثرگذاري براي نیاز مورد زمان و قیمت گیاه، رشد در

 Radwan et al., 2002; Sushila et) دارد خاک بر آنها

al., 2000). يکودها قابلیت یافته، توسعه ورهايکش در 

 درک اي گسترده طور به زیستی کودهاي ژهیو هب آلی

 ویژگی سه دلیل به زیستی يکودها ارزش است. شده

 نظر )از شیمیایی و اي تغذیه نقش شامل هاآن مهم

 و فیزیکی خواص خاک(، میکروارگانیزم یا ریزجانداران

 زیستی کودهاي .بود خواهد زیستی خواص بهبود نیز

 يسودمند هاي قارچ همچنین و ها باکتري از متشکل

 تثبیت مانند خاصی، منظور به هریك که هستند

 از آهن و پتاسیم فسفات، هاي یون رهاسازي و نیتروژن

 کاهش عناصر، دیگر جذب نامحلول، ترکیبات

 تحریك نتیجه در و خاک ساختمان بهبود و ها بیماري

 محصول کیفی و کمی افزایش و گیاه رشد بیشتر

 کار و کشت علت به ایران هاي خاک شوند. می

 بودن دسترس غیرقابل و ای تغذیه مواد فقر ،درپی پی

 و داده مثبت پاسخ زیستی کودهاي به غذایی، عناصر

 شود  می مشاهده گیاه عملکرد و رشد در هاآن تأثیر

(Sharifi & Haghnia, 2008.) و آلی کودهاي سویی از 

 نوع دو هر به و بوده یکدیگر لزومم و الزم شیمیایی

 نیاز گیاهان رشد براي مطلوب شرایط ایجاد براي کود

 یا و آلی منابع از کامل ةاستفاد بنابراین .بود خواهد

 شیمیایی، کودهاي از بهینه کاربرد همراه به زیستی

 ،خاک ساختمان و باروري حفظ در زیادي اهمیت

 دارد. کخا در آب نگهداري ظرفیت و حیاتی فعالیت

 با مرتبط شناسی بوم و کشت مختلف هاي نظام یبررس

 کاربرد از مثبتی نتایج ةدهند نشان آلی کودهاي کاربرد

 در زیستی آلی منابع و شیمیایی کودهاي مشترک

  .است گیاهی ةتغذی تلفیقی هاي ترکیب چارچوب



 534 ... بر اي  تغذیههاي  ترکیب ةع خاکپوش و مدیریت بهینتأثیر انوا و همکاران: دختعباس 

 هاي روش از یکی توان می را خاکپوش کاربرد

 شیافزا براي میلاق خرد رییتغ در مناسب یزراع

 .(Shahidul et al., 2003) دانست خرفه عملکرد

 کاه، مانند موادي با زمین پوشاندن ،خاکپوش از منظور

 هاي پوشش یا و کانی قیر کاغذ، برگ تورب، دامی، کود

 Majnoon hossini & Davazdah) است پالستیکی

emami, 2007.) زراعی، گیاهان عملکرد و رشد نظر زا 

 ةواسط به ، خشك و گرم هاي اقلیم در ها خاکپوش

 محیطی شرایط ،خاک رطوبت حفظ و دما کاهش

 رشد و گیاهچه استقرار زنی، جوانه براي را تري مناسب

 میزان کاهش باعث ها خاکپوش ،کنند می فراهم گیاه

 به با و شده خاک ساختمان بهبود فرسایش، و بآ روان

 ار خاک يزیخ حاصل غذایی عناصر انداختن دام

 هرز، هاي علف مهار با ارتباط در دهند. می شیافزا

 سطح بر خاکپوش عنوان به ها دپسمان فیزیکی حضور

 آنها (آللوپاتیك) دگرآسیبی هاي اثرگذاري و خاک

 دکن عمل ها کش علف براي مکملی صورت به تواند می

 کاربرد هاي سودمندي دیگر از موارد این که

 نامحقق توسط شده انجام تحقیقات در ها خاکپوش

 (.Gicheru, 1994; Yan-min et al., 2006) بود خواهد

 قابل یقاتیتحق يها افتهی شده، انجام يها یبررس با

 ،یدام کود يها ترکیب ریتأث زمینة در توجهی

 و زیستی و یدام يها کود قیتلف هاي ترکیب

 انواع با هاآن برهمکنش و ییایمیش ةنهاد کم يها ترکیب

 لذا امد،ین دست به خوزستان ةمنطق در خاکپوش

 مثبت هاي اثرگذاري یمعرف و یبررس منظور به

 و خرفه دارویی اهیگ یزراع تیریمد بر ها خاکپوش

 کاربرد به کشاورزان بیترغ و ياقتصاد لیدال نیهمچن

 به يضرور یپژوهش نیچن ياجرا ،یآل يکودها شتریب

 رسد. می نظر

 

 ها روش و مواد
 آزمایش اجراي محل و زمان

 ةمزرع در 4337-4333 زراعی سال در آزمایش این

 طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه ییدارو گیاهان

 شرقی شمال کیلومتري 34 در واقع خوزستان رامین

 عرض با کارون ةرودخان شرقی ةحاشی در و اهواز

 طول و شمالی ةدقیق 35 و درجه 34 جغرافیایی

 25 عارتفا و شرقی ةدقیق 53 و درجه 63 جغرافیایی

 هواشناسی آمار بربنا شد. اجرا دریا، سطح از متر

 بارندگی میانگین داشتن با رامین شهر بلندمدت،

 و 23 دما میانگین متر، یمیل 243 حدود سالیانه

 ةدرج 5/3 و 34 ترتیب به دما کمینة و بیشنه میانگین

 بندي طبقه نظام پایة بر اقلیمی لحاظ از ،سلسیوس

 خشك نیمه و خشك اطقمن جزء پیشرفته دومارتن

 و فیزیکی هاي ویژگی بررسی منظور به د.آی می شمار به

 از کاشت از پیش ،آزمایشی ةمزرع خاک شیمیایی

 برخی لحاظ از ها نمونه و شده تهیه مرکب نمونة خاک

 نتایج که شدند ارزیابی شیمیایی و فیزیکی هاي ویژگی

 خاک، مثلث برپایة است. شده ارائه 4 جدول در آن

 ةمزرع ضمن در شد. تعیین سیلتی رسی خاک تباف

 بود. آیش پیش زراعی سال در آزمایش مورد

 
 مزرعة خاک شیمیایی و فیزیکی هاي گیژوی .4 جدول

 آزمایشی

 خاک هاي ویژگی
 (متر سانتی) زراعی خاک عمق

37-7                 47-37 

 5/4 4 (dS.m-1) شوري

 3 3/0 (pH)  خاک اسیدیتة

 73/7 70/7 (%) نیتروژن

 4/3 3/4 (mg.kg-1)  فسفر

 434 425 (mg.kg-1) پتاسیم

 30/7 55/7 (%) آلی مواد

 36/4 30/4 (mg.kg-3) 4ظاهري مخصوص وزن

   خاک کانی اجزاي

 5/63 5/60 (%) 2رس

 67 64 (%) 3سیلت

 5/44 5/44 (%) 6شن
1. Bulk Density (BD) 
2. Clay 

3. Silt 

4. Sand 

 
 قالب در اسپیلیت–فاکتوریل صورت به آزمایش این

 آمد. در اجرا به تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوک طرح

 -M1 شامل: سطح 3 در خاکپوش عامل آزمایش این در

 در تن 45) گندم کلش -M2 خاکپوش، بدون یا شاهد

 کوددهی ترکیب پنج و تیره پالستیك -M3 هکتار(،

 ترکیب -S2 شیمیایی، هايکود ترکیب -S1 شامل:

 کود ترکیب -S3 ،زیستی و شیمیایی هايکود تلفیقی
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 زیستی و مرغی هايکود تلفیقی ترکیب -S4 مرغی،

 زیستی و گاوي هايکود تلفیقی ترکیب -S5 (،І تلفیقی)

 پنج شدند. بررسی دوم عامل عنوان به (Џ تلفیقی)

 شیمیایی هايکود ترکیب -S1 صورت:به کودي ترکیب

 به 457 کدام هر پتاسیم اتسولف و تریپل فسفات )کود

 هکتار در کیلوگرم 467 و هکتار در کیلوگرم ترتیب

 هايکود تلفیقی ترکیب -S2 اوره( منبع از خالص نیتروژن

 پتاسیم سولفات و تریپل فسفات )کود زیستی و شیمیایی

 در کیلوگرم 467 و هکتار در کیلوگرم 457 کدام هر

 زیستی ايکوده با اوره منبع از خالص نیتروژن هکتار

 بارو کود و بود ازتوباکتر هاي باکتري داراي که نیتروکسین

 کود بود( فسفر کنندة تثبیت هاي باکتري داراي 2

 يباکتر و بوده زیستی نیتروژنة کود یك که نیتروکسین

 سودوموناس و آزوسپیریلوم ازتوباکتر، درآن موجود

 شده اهیگ توسط خاک تروژنین جذب باعث که بوده

 فسفر کود كی که 2 بارور کود و هکتار رد لیتر یك

 آن در موجود يها قارچ و ها يباکتر و بوده زیستی

 یك شود یم اهیگ توسط خاک فسفر جذب باعث

 صورت به آن کاربرد و دش مصرف هکتار در گرمکیلو

 در تن 3) خالص مرغی کود ترکیب -S3 بود. بذرمال

 -S4 شد مخلوط خاک با واتوریکولت ةلیوس به هکتار(

 با هکتار در تن 3 مرغی )کود І تلفیقی ترکیب

 هکتار در تریل 4 میزان به نیتروکسین زیستی کودهاي

 ترکیب -S5 هکتار( در لویک 4 میزان به 2 بارو کود و

 کودهاي با هکتار در تن 27 گاوي )کود Џ تلفیقی

 کود و هکتار در تریل 4 میزان به نیتروکسین زیستی

 عامل عنوان به هکتار( در مگرلویک 4 میزان به 2 بارو

 یفرع کرت در يبردار نیچ و اصلی کرت در دوم

 تجزیة نتایج برپایة دامی کودهاي میزان .شد بررسی

 شد. تعیین گیاه نیاز میزان و (2 )جدول کود مواد

 
 استفاده مورد آلی کودهاي شیمیایی هاي ویژگی برخی .2 جدول

 pH کود نوع
N P K OC  Fe Cu Zn 

 کیلوگرم بر گرم میلی  درصد

 56 6 4444 44 34/7 73/4 5/2 02/0  گاوي کود

 233 34 355 34 33/7 5/4 2/3 42/5 مرغی کود

 

 شامل را متر 2 طول به کاشت خط 42 کرت هر

 بین و متر یسانت 25 آن در خطوط ةفاصل که شد می

 ةتود از آزمایش این در بود. متر یسانت 07 ها کرت

 به شد، تهیه استان کشتزارهاي زا که خوزستان محلی

 از گندم کلش شد. استفاده بررسی مورد ةتود عنوان

 در سال یك که دانشگاه ةمزرع ةماند باقی پسماندهاي

 شده گزینش بودند شده داري نگه آزاد هواي در مزرعه

 خاکپوش با هاي کرت براي کیلوگرم 5/44 میزان به و

 هکتار در تن 45 ةشد توصیه میزان تبدیل از که کلش

  .شد توزین ،آمد دست به

10000
5715000 /

 کرت هر کلشمیزان  =
 

 استفاده مانده سال یك هاي کلش از دلیل این به

 احتمال که گندمی هايبذر زدن جوانه مشکل که شد

 باقی ها کلش بین کمباین هدررفت دلیل به رفت می

 صورت به تدس با ها کلش شود. يجلوگیر باشد مانده

 شیار شدند. پخش کرت سطح همة در یکنواخت

 درون متر سانتی 25 ةفاصل به کشت نظر مد هاي ردیف

 یادشده شیارهاي درون خرفه کشت و شد باز ها کرت

 براي محکم و منسجم تیرة پالستیك از گرفت. انجام

 استفاده زیر روش به پوش پالستیك يها کرت پوشاندن

 خط هر اطراف یفیرد صورت به ها پالستیك شد.

 نیب کشت خط يرو ها خرفه و پوشانده را کشت

 خاکپوش بدون هاي کرت در شد. کاشته ها كیپالست

 و شدند آماده شیارزن توسط کشت هاي ردیف هم

 نخستین انجام زمان گرفت. صورت دستی کشت

 شد ثبت و گرفته نظر در کاشت تاریخ عنوان به آبیاري

 هاي آبیاري و بود 4337 اهم  نیفرورد اول زمان این که

 گرفت. صورت گیاه نیاز تشخیص صورت در هم بعدي

 ،هرز  هاي علف زنی جوانه تحریك منظور به آغاز در

 براي مناسب رطوبت مینأت و آنها تر مطلوب کنترل

 هاي کرت زمین ةتهی از پیش شخم، عملیات انجام
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 از پس .شدند (ماخار) آبیاري مهرماه در آزمایشی

 (گاورو) مطلوب حد به خاک رطوبت زانمی رسیدن

 ماه یك مراحل همین و گرفت صورت شخم عملیات

 کردن خرد براي سپس شدند. تکرار نیز کشت از پیش

 عمود دیسك ةمرحل دو زمین تسطیح و ها کلوخه کامل

 صورت لولر با زمین نهایی تسطیح .شد زده هم بر

 از استفاده با و آزمایش ةنقش بنابر آن از پس گرفت.

 نهرهاي و ها بلوک گرفتن قرار محل ساختمانی، گچ

 استفاده با نهرها و شد مشخص زمین روي آب انتقال

 به توجه با ها کرت نهایی ةتهی شدند. ایجاد نهرکن از

 این از پس شد. انجام بیل با و ها کرت بین فاصلة

 هر براي نیاز مورد کودهاي مارهایت اعمال براي مرحله

 ،باال در شده داده حیتوض تیبتر به يکود ترکیب

 توزیع ها کرت سطح در یکنواخت طور به و نیتوز

 خاک با یدست واتوریکولت از استفاده با سپس شدند.

 ماه یك هرز، هاي علف با مبارزه براي ند.شد مخلوط

 شدن سبز از پس و شده آبیاري زمین کاشت، از پیش

 افزون شدند، برده خاک زیر دیسك با هرز، هاي علف

 دستی صورت به ها کرت درون هرز هاي علف آن بر

 صورت به ها کرت بین هرز هاي علف ولی ،شد وجین

 صورت به خرفه اهیگ برداشت شد. کنترل شیمیایی

 ،0/2/4337 اول برداري )چین نیچ سه در يبردار نیچ

 سوم برداري چین و 23/2/4337 دوم برداري چین

 درصد 25 دنیرس از پس شد. برداشت (43/3/4337

 شد. يبردار نیچ به اقدام یگلده به آزمایشی گیاهان

 با خاک يمتر یسانت 0 از اهانیگ قطع برداشت، براي

 توده زیست عملکرد گرفت. انجام یدست صورت به داس

 کشتزار در برداشت، از پس کرت هر در )بیوماس(

 يها بوته کل از سپس .شد يبند بسته و نیتوز

 از و شده گزینش یتصادف طور به بوته 27 شده برداشت

 ،a، b سبزینة برگ، شمار بوته، ارتفاع هاي ویژگی آنها

 دماي سنج، سبزینه عدد ،a/b سبزینة نسبت کارتنوئید،

 در شد. يریگ اندازه عملکرد و خاک رطوبت خاک،

 از پس و شد جدا ها بوته کل ةساق و برگ شگاهیآزما

 ةدرج 05 آون در جداگانه يها پاکت در نیتوز

 وزن سپس گرفت. قرار ساعت 63 مدت به یوسسلس

  شد. يریگ اندازه تالیجید يترازو توسط خشك

 

  سبزینه سنجش

 از پیش نیچ هر در برگ سبزینة غلظت ارزیابی براي

 به و توزین برگ ةتاز بافت از گرم یك ،برداشت

 در درصد 37 استن با و شد خرد کوچکی هاي هقطع

 استن با آن جمح و له کامل طور هب چینی هاون یك

 محلول سپس شد. رسانده متر میلی 25 به درصد 37

 در دور 5777 سرعت با و دقیقه 45 مدت به حاصل

 درون ساعت دو مدت به و شد سانتریفیوژ 4دقیقه

 تراکم گرفت. قرار سلسیوس  ةدرج 37 گرم آب حمام

 دستگاه با برگ ةعصار ة(دانسیت اپتیکال) نوري

 هاي موج طول در (متراسپکتروفتو) نوري سنج طیف

و  a سبزینة غلظت و قرائت نانومتر 443 و 465 ،607

b با برگ در موجود يکاروتنوئیدها و سبزینه کل و 

  شد: محاسبه زیر هاي هرابط از استفاده

(4)                                                  Chl a =  

[12.7(OD663) – 2.59 (OD 645)].[V/(1000.W)] 
 

(2)          Chl b =  

[22.9(OD663) – 4.69 (OD 645)].[V/(1000.W)] 
 

(3)           Chl T =  

[20.2(OD663) + 8.02 (OD 645)].[V/(1000.W)] 
 

(6)     C =  

[1000 (OD 470) – 1.8 Chl a – 85.02 Chl b)/198 
 

 ترتیب به Chl T و Chl a، Chl b باال هاي رابطه در

 OD و OD 663 ، OD 645 کل، و a، b سبزینة میزان

 هاي موج طول در عصاره نوري تراکم ترتیب به 470

 در عصاره نهایی حجم V نانومتر، 607 و 465 ،443

 C و گرم برحسب نمونه وزن W درصد، 37 استن

 .است کاروتنوئیدها میزان

 

  SPAD)) سنج سبزینه عدد

 نیآخر گاه آن شد گزینش بوته پنج کرت هر از آغاز در

 شد زیتم ،پارچه کمك به ها بوته نیا ةافتی تکامل برگ

 نیآخر ةنقط سه از سنج سبزینه عدد بوته هر در و

 سنج سبزینه دستگاه از استفاده با افتهی تکامل برگ

 Soil and Plant Analysis Division or) دستی

                                                                               
1. rpm 
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SPAD 502) نیانگیم آن از پس شد. گیري اندازه 

 زانیم عنوان به تکر هر از دست  به عدد پانزده

  شد. گزارش کرت آن سبزینة

 

 خاک يدما و رطوبت زانیم 

 0-5 عمق در که ساده دماسنج یك از استفاده با

 دماي بود هشد تعبیه کرت هر در خاک يمتر یسانت

 .شد ثبت و قرائت 46 ساعت در روزانه صورت به خاک

 آغاز در زین خاک رطوبت درصد يریگ اندازه براي

 از روزانه طور به آخر، ياریآب از پس ،یگلده ةمرحل

 يبردار نمونه آگر با خاک يمتر یسانت 37-7 عمق

 در و ختهیر كیپالست در ها نمونه سپس گرفت. صورت

 شگاهیآزما به سرعت با ها نمونه و شد بسته محکم آنها

 ساعت 02 مدت به گاه آن .شدند نیتوز و داده انتقال

 از پس .ندگرفت قرار سلسیوس ةدرج 473 آون در

 درصد و نیتوز دوباره ها نمونه کامل، شدن خشك

 .شد محاسبه خاک رطوبت

 

 ها داده آماري تحلیل و تجزیه

 بودن عادي از اطمینان و الزم هاي آزمون انجام از پس

 نرم از استفاده با ها واریانس ةتجزی ها، داده ماندة باقی

 ةمقایس همچنین ،گرفت صورت SAS 9.1 افزار

 (LSD) دار معنی تفاوت حداقل روش به نیز اه میانگین

 براي .شد انجام درصد 5 خطاي احتمال سطح در

 .شد استفاده Excel  افزار نرم از نیز ارهانمود ترسیم

 

 بحث و جينتا
 خاک رطوبت یةتخل و دما بر کود نوع و خاکپوش تأثیر

 اهیگ رشد فصل در خاک يدما بر خاکپوش انواع تأثیر

 در دما شیافزا روند داد، ننشا (4 شکل) خرفه

 بدون و پوش کلش به نسبت تیره پوش كیپالست

 رنگ بودن رهیت داشت. قرار يباالتر سطح در خاکپوش

 انعکاس و شتریب جذب باعث تواند یم یمشک كیپالست

 موجب خاک با میمستق تماس در که شود کمتر نور

 رنگ لیدل به پوش کلش اما ،دشو یم آن شدن گرم

 پوش  كیپالست به نسبت نور کمتر ذبج و تر روشن

 رطوبت لیدل به همچنین ،کشتزار نیزم و یمشک

 يدارا خاکپوش بدون ماریت به نسبت پوش کلش باالتر

 خاکپوش ماریت سطوح دیگر به نسبت يتر نییپا يدما

 پوش کلش در موجود رطوبت بود، طیمح يدما یحت و

 با البا جینتا داشت. زین را طیمح يدما لیتعد ییتوانا

 همخوانی زنی Blazewicz et al. (2011)  یبررس نتایج

 داشت.

 یمرغ کود بیترک که S4 و S3 يکود يها ترکیب

 دیگر به نسبت يباالتر يدما يدارا داشتند،

 يدما از باالتر ییدما و بودند يکود يها ترکیب

 احتمال به (.2شکل) ندکرد جادیا خاک در ط،یمح

 کود یکروبیم یةتجز هب را جهینت نیا لیدل توان یم

 ،شود می خاک يدما شیافزا باعث که خاک در یمرغ

 سه در (.Hashemabadi & Kashi, 2004) داد نسبت

 طیمح يدما به نسبت خاک يدما S5 و S1، S2 ترکیب

 یبررس نیا در داشت. قرار يتر نییپا سطح در

 شده انجام یگلده رحلةم در خاک يدما يریگ اندازه

 يرو اهیگ يانداز هیسا لیدل به همرحل نیا در بود،

 در ادیز یکروبیم نشدن هیتجز و سو كی از خاک سطح

 ،S5 ترکیب يباال رطوبت زانیم و S2 و S1 هاي ترکیب

 و طیمح يدما از يکود هاي ترکیب این يدما

 یرطوبت یةتخل بود. کمتر یمرغ يها ترکیب

 ياریآب از پس يروزها در متفاوت يها خاکپوش

 با شاهد کرت خاک رطوبت که داد نشان (3شکل)

 خارج اهیگ دسترس از و شد هیتخل يشتریب سرعت

 شده استفاده آنها در خاکپوش که ییها کرت در .شد

 کندتر اریبس یرطوبت یةتخل ارنمود کاهش بیش بود

 صورت به خاک يرو یهال كی جادیا با ها خاکپوش بود.

 خاک سطح به دیخورش تابش و باد تماس از میمستق

 يهدررو از صورت نیا به و کند یم يریجلوگ ها کرت

 کنند یم يریجلوگ ریتبخ صورت به سطح از خاک آب

(Baten et al., 1995). ي،کود يها ترکیب نیب در 

 تیظرف شیافزا لیدل به یدام کود يدارا يها ترکیب

 را خاک در آب زانیم توانستند خاک در آب نگهداري

 و دارند نگه رهامایت دیگر به نسبت يباالتر سطح در

 بیش يدارا مارهایت نیا در یرطوبت یةتخل شکل

 ،کودیدام کود يها ترکیب در همچنین بود. يکمتر

 يها ترکیب به نسبت باالتر یآل مواد لیدل به يگاو

 بود يباالتر آب ينگهدار تیظرف يدارا یمرغ

 (.6)شکل
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 هاي مورد آزمایش خاکپوش در ماههاي تیمارشده با انواع  میانگین دماي خاک کرت .4شکل 

 

 
 خالص ترکیب کود شیمیایی -S1)هاي مورد آزمایش  هاي کودي در ماه هاي تیمارشده با انواع ترکیب میانگین دماي خاک کرت .2شکل 

S2-  ترکیب تلفیقی کود شیمیاییS3- خالص ترکیب کود مرغی S4- ترکیب تلفیقی کود مرغی S5- ترکیب تلفیقی کود گاوي) 

 

 
 هاي متفاوت رطوبتی خاک در خاکپوش ةتخلی .3شکل 

 

 
ترکیب کود  -S3ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S2 خالص ترکیب کود شیمیایی -S1) هاي مختلف . تخلیة رطوبتی در چین6شکل 

 (ترکیب تلفیقی کود گاوي -S5 ترکیب تلفیقی کود مرغی -S4 خالص مرغی
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 بوته ارتفاع

 3 هاي)جدول دوم و اول هاي نیچ در خاکپوش تأثیر

 سوم نیچدر یول بود، دار یمعن بوته ارتفاع بر (6 و

 نشد. مشاهده بوته ارتفاع بر يدار یمعن ریتأث (0)جدول

 ماریت دوم و اول نیچ در مختلف يها خاکپوش نیب

 ماریت و بوته ارتفاع نیباالتر يدارا پوش یكپالست

 در بوته ارتفاع نیتر کم يدارا پوش کلش خاکپوش

 خاکپوش کاربرد (.5 )جدول بود سوم و دوم اول، نیچ

 طیشرا به نسبت باالتر يدما جادیا با كیپالست

 قابل رطوبت دادن قرار دسترس در و پوش کلش

 ارتفاع شیافزا باعث رشد فصل طول دری کاف ةاستفاد

بررسی تأثیر  در شد. ها دیگر خاکپوش به نسبت بوته

 پوش كیپالستي دما شیاافز (،4)شکلخاکپوش  و دما

خاکپوش  بدون ماریتی حت مارهایتدیگر  به نسبت

 جادیا لیدل به پوش کلش ماریت امابود،  توجه قابل

دماي هوا  که دوم و اول نیچ در ویژه هب تر نییپاي دما

 جادیا   باعثنبود    مساعد  خرفه  رشدي  برا  اندچن

 

 رفتن البا لیدل به سوم نیچ در شد. تر کوتاهي ها بوته

ة درج 37ي باال به آن دنیرس و طیمحي دما نیانگیم

یی باال اریبسي دما كیپالستخاکپوش  در ،سلسیوس

 کهماه خرداد در (ة سلسیوسدرج 35-32 از )باالتر

 نیا و شد جادیا خاک دربود  سوم نیچ رشد زمان

ة بازدارند وی منف عامل كی عنوان به خود باالي دما

 وکرد  عملی کروبیم تیفعال و موادیة تجز و اهیگ رشد

پوش تأثیر مثبت بر ارتفاع بوته  شد که پالستیك باعث

 نیا دررا مانند دو چین پیشین نداشته باشد. همچنین 

 ارتفاع بري دار یمعن اختالف ها خاکپوش نیب نیچ

 طیشرا در که چرا، (5 )جدولشد ن مشاهده بوته

 به سوم نیچ زمان در دماخاکپوش  بدون و پوش کلش

ة درج 32-37) شد كینزد خرفه رشد مناسبي دما

 که ندکرد گزارش زین Islam et al. (2007) .(سلسیوس

پایین  طیشرا در رهیتی کیپالستي ها خاکپوش کاربرد

ی مثبت ریتأث تواند یم خاکي دما شیافزا با، دمابودن 

 باشد. داشته بوته ارتفاع بر

 مادة عملکرد و b به a سبزینة نسبت سنج، سبزینه عدد کارتنوئید، ،a، b سبزینة برگ، شمار بوته، ارتفاع مربعات میانگین .3 جدول

 اول چین در خشك
  منابع

 ها تغییرپذیري

  درجة

 آزادي

  ارتفاع

 بوته

  برگ شمار

 بوته در

  عدد

 سنج سبزینه
  سبزینة

a 

  سبزینة
b 

 کارتنوئید
  سبزینة نسبت

a سبزینة به b 

  وزن

 بوته خشك

 ns33/44 *73/7 ns77/7 ns46/7 * 76/7 *23/7 40/326** 23/63* 2  بلوک

 6 **76/463 **40/442 **36/05 **56/3 ** 25/7 **35/34 ** 47/7 **73/2 (S) کودي ترکیب

 2 **54/242 **34/4376 *54/26 **67/0 **32/7 **36/27 **23/7 **34/2 (Mخاکپوش)

 M×S 3 ns34/5 **73/676 ns73/5 **53/6 **45/7 **43/45 **42/7 **55/4 برهمکنش

 42/7 72/7 74/7 77/7 73/7 22/4 03/44 23/44 23  آزمایشی اشتباه

 34/43 52/3 70/0 33/4 02/5 40/4 27/40 54/44 - (%) ها تغییرپذیري ضریب
 دار غیرمعنی :ns درصد، 4 و 5 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ** و *

 
 مادة عملکرد و b به a سبزینة نسبت سنج، سبزینه عدد کارتنوئید، ، a،b سبزینة برگ، شمار بوته، تفاعار مربعات میانگین .6 جدول

 دوم چین در خشك
  منابع

 ها تغییرپذیري

  درجة

 آزادي

  ارتفاع

 بوته

 برگ شمار

 بوته در

 عدد

 سنج سبزینه
 سبزینة

a 

 سبزینة
b 

 کارتنوئید
 سبزینة نسبت

a سبزینة به b 

  وزن

 بوته خشك

 ns 53/65 *65/33 ns67/43 **30/7 **45/7 **55/7 **74/3 *44/7 2  بلوک

 6 **53/33 **34/234 * 63/0 **34/42 ** 34/7 **30/66 ** 04/2 **02/6 (S) کودي ترکیب

 2 **54/437 **23/034 *35/23 **57/3 **26/7 **35/22 **26/4 **47/23 (M) خاکپوش

 M×S 3 ns 74/3 **24/535 ns52/4 **04/4 **43/7 **27/47 **63/3 **23/3 برهمکنش

 66/7 73/7 74/7 77/7 77/7 63/4 46/47 73/43 23  آزمایشی اشتباه

 43/43 30/3 03/0 32/4 36/5 23/4 65/43 54/44 - (%) ها تغییرپذیري ضریب

 

 دار : غیر معنیns، درصد 4و  5 سطح احتمالدار در  به ترتیب معنی **و  *
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 مختلف هاي خاکپوش و کودي هاي ترکیب در متر( )سانتی بوته ارتفاع هاي میانگین مقایسة .5 جدول
 سوم چین دوم چین اول چین  تیمارها

     (S) کودي ترکیب

S1 
 c04/43 a52/23 ab47/26 

S2  c54/40 ab26/23 a33/20 
S3  b53/22 bc34/26 bc53/22 
S4  a26/24 bc75/26 c73/27 
S5  c32/44 c46/22 c73/24 

     (M) خاکپوش

M1  b05/27 b43/25 a30/23 
M2  c33/44 c33/22 a75/22 

M3 
 a34/23 a20/23 a57/23 

 (LSD )آزمون احتمال درصد 5 سطح در دار معنی تفاوت نبود بیانگر ستون یك در همسان حروف
M1- خاکپوش بدون M2- گندم کلش M3- و تیره پالستیك S1- خالص شیمیایی کود ترکیب S2- شیمیایی کود تلفیقی ترکیب S3- کود ترکیب 

 گاوي کود تلفیقی ترکیب -S5 مرغی کود فیقیتل ترکیب -S4 خالص مرغی

 

 بوته ارتفاع که داد نشان چین سه در آزمایش نتایج

 گرفت قرار کودي ترکیب تأثیر تحت شدت به

 کود هاي ترکیب اول چین در (.0 و 6 ،3 هاي )جدول

 شدید میکروبی تجزیة و باالتر دماي ایجاد دلیل به مرغی

 غذایی مواد دادن قرار دسترس در با همچنین و مواد

 دیگر به نسبت بلندتر ارتفاع با گیاهانی ایجاد باعث کافی

 یك از سوم و دوم چین در اما (.5 )جدول شدند ها ترکیب

 به که شیمیایی کودهاي کاربرد تجمعی تأثیر دلیل به سو

 چین در دیگر سوي از و شد داده گیاه به تقسیط صورت

 در حدودي تا ادزی دماي منفی تأثیر ایجاد دلیل به سوم

 به نسبت بوته ارتفاع افزایش روند مرغی کود هاي ترکیب

 شیمیایی هاي ترکیب و نشد مشاهده دیگر هاي ترکیب

 چین در کردند. تولید را بلندتري هاي بوته آنها  به نسبت

 کودهاي ترکیب به مربوط بوته ارتفاع ترین کم دوم و اول

 اینکه نخست چین دو این در که چرا بود، زیستی گاوي+

 ویژه به (2 )شکل تر پایین دماي ایجاد دلیل به ترکیب این

 شود می بوته ارتفاع کاهش باعث دوم و اول هاي چین در

 عناصر مناسب آزادسازي زمینة نبود دیگر سوي از و

 با گیاهانی ایجاد باعث (Manna et al., 2007) غذایی

 گذشت به توجه با سوم چین در اما شد، کوتاه بوتة ارتفاع

 تجزیة و غذایی عناصر آزادسازي سرعت افزایش و زمان

 از بیش محیط دماي رفتن باال و سو یك از گاوي کود

 از خاک در گاوي ترکیب توسط آن تعدیلی اثر و حد

 از گاوي کود ترکیب اختالف کاهش باعث دیگر سوي

 داده مرکب تجزیة شد. ها ترکیب دیگر با بوته ارتفاع نظر

 برداري چین تأثیر که داد نشان چین سه (4)جدول هاي

 ترتیب به دوم و اول هاي چین بود. دار معنی بوته ارتفاع بر

 (.5 )شکل بودند بوته ارتفاع بیشترین و کمترین داراي

 در ارتفاع افزایش و اول چین در گیاهان کمتر ارتفاع

 عناصر تدریجی آزادسازي از ناشی تواند می دوم چین

 کودهاي تجمعی تأثیر و آلی کودهاي توسط غذایی

 خنك دماي از گرفتن فاصله دوم چین در باشد. شیمیایی

 رشد براي محیطی شرایط شدن مساعد و ماه فروردین

 در اما بود، ها بوته ارتفاع افزایش هاي عامل دیگر از گیاه

 دماي با گیاه رشد شدن همزمان دلیل به سوم چین

 ارتفاع ،گیاه رشد دورة شدن کوتاه و ماه خرداد باالي

  کرد. پیدا کاهش ها بوته

 

 در بوته برگشمار 

 نشان (0 و 6 ،3هاي )جدول نیچ سهمیانگین مربعات 

برهمکنش  و خاکپوش ،يکود يها ترکیب ریثأت که داد

 دار یمعن درصد 4 سطح دردر بوته  برگشمار  بر آنها

شمار  برخاکپوش  ماریت اثر سوم نیچ دری ول، شد

 دار یمعنبدون  نیا توان یم نشد دار یمعن بوته در برگ

 بهنوع خاکپوش  سه نیب اختالف کاهش به را شدن

 ماریت مثبتهاي  اثرگذاري شدنی خنث لیدل

 و (4 )شکل باالي دما بروز خاطر به پوش كیپالست

 با پوش کلش ماریت( كیآللوپاتدگرآسیبی ) اثر کاهش

 ادد نسبت آن مثبتهاي  اثرگذاري بروز و زمان گذر

(Malekmohammadi Faradonbeh et al., 2013.) 
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 آزمایشی هاي عامل تحت مختلف نیچ سه مرکب  یةتجز .4 جدول

 بوته خشك وزن  سنج سبزینه عدد بوته ارتفاع آزادي درجة ها تغییرپذیري منبع

 2 **24/474 ns57/25 *32/7 (BL) بلوک

 6 **35/36 ns04/44 **47/3 (S) کودي ترکیب

 2 **57/343 *45/56 **03/6 (M) کپوشخا

 3 ns20/5 ns40/44 **26/2 (S*M) برهمکنش

 a 23 03/43 33/44 23/7 خطاي

 2 **700/334 **43/420 **45/353 (C) چین

 3 **44/470 **43/37 **64/3 (S*C) برهمکنش

 6 *04/63 ns33/4 **47/43 (M*C) برهمکنش

 44 ns30/47 ns03/0 **37/4 (S*M*C) برهمکنش

 b 47 24/42 64/6 36/4 خطاي

 46/44 35/5 43/45 - (%) ها تغییرپذیري ضریب

 دار. غیرمعنی :ns درصد، 4 و 5 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ** و *

 

 اول نیچ در که است آن گویاي برهمکنش یبررس

 پوش كیپالست ماریت در زیستی +یمرغ ترکیب ماریت

 شکل در که طور همان بود. برگ شمار نیشتریب يدارا

 کود تلفیقی ترکیب اول نیچ در است مشخص 4

 يدارا پوش كیپالست ماریت در (S4) زیستی +یمرغ

 توان یم را آن لیدل بودند. بوته در برگ شمار نیباالتر

 توسط باال يدما جادیا و عناصر عیسر يآزادساز به

 كیپالست مثبت هاي اثرگذاري به نیهمچن مرغی کود

 داد نسبت است باال يدما آنها از یکی که تیره

 باال يدما جادیا رشد فصل آغاز در نیبنابرا .(4)شکل

 کود ماریت و كیپالست  خاکپوش ماریت دو هر توسط

 و دآی یم شمار به خرفه رشد در مثبت عامل كی یمرغ

 داشته اهیگ نیا رشد بر یمثبت هاي اثرگذاري تواند یم

 دوم نیچ در که داد  نشان 0 شکل یبررس باشد.

 یمرغ کود ترکیب مانند زین ییایمیش يها کود ترکیب

 و دهند یم بروز را خود مثبت هاي اثرگذاري تدریج به

 کود كی نیچ هر از پس اهیگ نیا در نکهیا به توجه با

 در آنها مثبت هاي اثرگذاري شد داده اهیگ به سرک

 زین ها ترکیب نیا در و دکن یم بروز يبعد يها نیچ

 برگ شمار زانیم نیباالتر توانست پوش كیپالست ارمیت

 کود هاي ترکیب نیز سوم چین در کند. تولید را بوته در

 توانست زیستی کود شیمیایی+ کودهاي و مرغی

 کل در (.3 )شکل کند تولید را برگ شمار بیشترین

 در ویژه به پوش كیپالست که رسد می نظر به چنین

 يدما بودن نییپا به توجه با دوم و اول يها نیچ

 مختلف يکود يها ترکیب در اهیگ رشد يبرا طیمح

 نیچ در اما ،بود بوته در يشتریب برگ شمار يدارا

 دیگر و پوش كیپالست ماریت نیب اختالف نیا سوم

 لیدل به را آن توان یم که افتی کاهش ها خاکپوش

  داد. نسبت یمشک كیپالست ریز در باال يدما جادیا

 
 سوم چین در خشك وزن و سنج سبزینه عدد بوته، در برگ شمار بوته، ارتفاع مربعات ینمیانگ .0 جدول

 بوته خشك وزن سنج سبزینه عدد بوته در برگ شمار بوته ارتفاع آزادي درجة ها تغییرپذیري منابع

 2 *34/23 *36/7 ns32/6 ns55/4 (BL) بلوک

 6 **76/00 **36/667 * 43/67 **23/3 (S) کودي ترکیب

 2 ns 37/43 ns 03/32 ns 50/3 **33/44 (M)خاکپوش

 M×S 3 ns 27/43 **33/337 ns  52/45 **72/5 برهمکنش

 55/7 56/43 25/24 53/3 23 آزمایشی اشتباه

 73/47 34/3 45/42 36/43 - (%) ها تغییرپذیري ضریب

 دار. معنی غیر :ns درصد، 4 و 5 احتمال سطح در دار معنی ترتیب به ** و *     
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 هاي مختلف . ارتفاع بوته در چین5شکل 

 

 
 . مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین اول4شکل 

 

  
 . مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین دوم0شکل 

 

 
 . مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین سوم3شکل 
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 (SPAD) سنج سبزینه عدد

 دوم و اول چین در که داد نشان سنج سبزینه عدد نتایج

 ولی بود، دار معنی خاکپوش تیمار و کودي ترکیب تأثیر

 در (.6 و 3 هاي)جدول نشد دار معنی آنها برهمکنش

 عدد میزان بر کودي ترکیب اثر نیز سوم چین

 از تفاوتی موارد دیگر در ولی بود، دار معنی سنج سبزینه

 بین اول چین در (.0)جدول نداشت وجود آماري لحاظ

 با زیستی کود + مرغی کود و مرغی کود هاي ترکیب

 ترکیب و داشت وجود داري معنی اختالف ها ترکیب دیگر

 این و داشت را میزان بیشترین زیستی کود مرغی+ کود

 گرفتند. قرار آماري سطح یك در مرغی ترکیب با ترکیب

 کمترین نیز (S5) زیستی و گاوي هايکود تلفیقی ترکیب

 نظربه (.3)جدول داشت را سنج سبزینه عدد میزان

 به مرغی کود داراي هاي ترکیب چین این در رسد می

 جزء که نیتروژن ویژه به عناصر سریع آزادسازي دلیل

 است، برگ رنگ دهندة افزایش و سبزینه سازهاي پیش

 بیشتر را مثبت تأثیر این بودند. میزان باالترین داراي

 هاي باکتري که چرا داد، نسبت مرغی کود به توان می

 نتوانست زیستی + مرغی کودهاي ترکیب در موجود

 ایجاد خالص مرغی کود ترکیب با داري معنی تفاوت

 تدریجی آزادسازي دلیل به گاوي کود ترکیب نمایند.

 در داشت. را سنج سبزینه عدد میزان کمترین عناصر،

 زیستی شیمیایی+کود کود ترکیب سوم و دوم چین

 )جدول نماید ایجاد را سنج سبزینه عدد باالترین توانست

 تیمارهاي در سنج سبزینه اعداد میانگین مقایسة (.3

 بیشترین و کمترین که داد نشان ها خاکپوش مختلف

 مربوط ترتیب به سوم و دوم اول، هاي چین در آن میزان

 در اما ،بود پوش پالستیك تیمار و پوش تیمارکلش به

 در شاهد با پوش پالستیك عدد میزان دوم و اول چین

 را داري معنی اختالف و گرفتند قرار آماري سطح یك

 شدن تر رنگ کم به توجه با سوم چین در .ندادند نشان

 مثبت تأثیر مانند پوش پالستیك مثبت هاي اثرگذاري

 اختالف آماري نظر از آن در باال دماي بروز و آن دمایی

   (.3 )جدول نشد مشاهده خاکپوش سه بین داري معنی

 (4 )جدول مرکب مربعات میانگین جدول بررسی

 معنی سنج سبزینه عدد بر برداري چین تأثیر که داد نشان

 این از دوم و اول چین که داد نشان (3) شکل اما شد، دار

 سوم چین به نسبت و نداشتند داري معنی تفاوت نظر

 چین در احتمال به داشتند. باالتري سنج سبزینه عدد

 مواد جذب کاهش و هوا دماي افزایش دلیل به سوم

 با یافت. کاهش سبزینه میزان نیتروژن ویژه به غذایی

 در برگ سبزینة هاي مولکول کلیدي جایگاه به توجه

 و )فتوسنتزي( نورساختی مواد تولید تابشی، انرژي جذب

 ساختنور فرآیند در گیاه برگ و شاخه در آنها تجمع

 تا سنج سبزینه عدد نظر از آمده دست به نتایج جاري،

 هاي ترکیب در بوته وزن هاي تغییرپذیري روند با حدودي

 به چنین داشت. همخوانی ها خاکپوش و مختلف کودي

 بین داري معنی و مثبت رابطة یك که رسد می نظر

 و خشك مادة عملکرد سنج، سبزینه عدد برگ، نیتروژن

 .Peng et al دارد، وجود b و a سبزینة میزان و گیاه تر

 وجود به تحقیقاتی نتایج در نیز Yang (2003) و  (1996)

 هر که کردند بیان همچنین آنها اند. کرده اشاره رابطه این

 افزایش را آن سبزینة و برگ نیتروژن میزان که عاملی

 گیاه عملکرد بر مثبت تأثیر که دارد را قابلیت این دهد

 بگذارد.

 
 در سنج سبزینه عدد هاي میانگین مقایسة .3 ولجد

 مختلف هاي خاکپوش و کودي هاي ترکیب
 سوم چین دوم چین اول چین تیمارها

    (S) کودي ترکیب

S1 b32/33 ab32/67 a23/33 

S2 b64/33 a40/62 a44/33 

S3 a45/63 ab75/64 ab43/33 

S4 a25/63 ab33/67 b26/35 

S5 c33/34 b33/33 b33/35 

    (M) خاکپوش

M1 ab743/67 ab63/67 a54/30 

M2 b33/33 b23/33 a03/34 

M3 a32/64 a02/64 a32/33 
 5 سطح در دار معنی تفاوت نبود بیانگر ستون یك در همسان حروف

 (LSD )آزمون احتمال درصد

M1- خاکپوش بدون M2- گندم کلش M3- و رهیت كیپالست S1- ترکیب 

 کود ترکیب -S3 شیمیایی کود تلفیقی ترکیب -S2 خالص شیمیایی کود

 گاوي کود تلفیقی ترکیب -S5 مرغی کود تلفیقی ترکیب -S4 خالص مرغی

 
 b به a سبزینة نسبت و دیکارتنوئ ،bو a سبزینة

 آن لیتبد و دیخورش يانرژ افتیدر با سبزینه مولکول

 نورساخت ندیفرآ در یاساس ینقش ییایمیش يانرژ به

 آنها نسبت ای و میزان در  ها یرپذیريتغی هرگونه دارد.
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(a/b) باعث نورساختی مواد دیتول بر ریثأت با تواند  یم 

 در شود. یزراع اهانیگ عملکرد در هایی پذیريرییتغ

 دوم و اول يها نیچ مربعات میانگین یبررس

 يمارهایت رتأثی که شد مشخص (6 و 3 هاي )جدول

 ،a، b سبزینة بر آنها برهمکنش و خاکپوش و يکود

  شد. دار یمعن  b به  a سبزینة نسبت و دیکارتنوئ

 )جدول اول چین در تیمارها بین برهمکنش بررسی

 وکارتنوئید  bو  aسبزینة میزان باالترین که داد نشان (3

 خاکپوش( )بدون شاهد تیمار در و مرغی کود ترکیب در

 آزادسازي با مرغی کود ترکیب دارد احتمال آمد. دست به

 درآغاز (Ogbonna & Obi, 2007) غذایی ناصرع سریع

 ریز( و )درشت غذایی عناصر جذب به کمك و رشد

 حد در را سبزینه تولید براي الزم سازهاي پیش توانست

 فراهم گیاه رشد براي بهینه شرایط و سازد فراهم مطلوب

 به را کارتنوئید و  bو  aسبزینة بیشترین نتیجه در و کند

 هاي  بررسی در نیز Agamy et al. (2012) آورد. وجود

 باالترین ولی آوردند، دست به را همسانی نتایج خود

 کودهاي ترکیب به مربوط تنها b به a سبزینة نسبت

 تیمارهاي بین زیادي تفاوت نظر این از و نبود مرغی

 b به a سبزینة نسبت در که چرا نداشت، وجود مختلف

 است. مهم دو هر ،b و a سبزینة کاهش و افزایش میزان

 کودهاي ترکیب دوم چین در شد، مشخص که طور همان

 اي تغذیه شرایط بهبود به توجه با زیستی + شیمیایی

 ساخت در عنصر ترین مهم که خاک نیتروژن ویژه به

 کمك به آب و غذایی مواد جذب افزایش و است سبزینه

 a، b سبزینة میزان بیشینه توانست همزیست هاي باکتري

 اما کند، ایجاد مختلف هاي خاکپوش در را یدکارتنوئ و

  هاي خاکپوش  تأثیر تحت کودي هاي ترکیب واکنش

 که بود مشخص روشن طور به ولی بود، متفاوت مختلف،

 سطح در نیز صفات این در خاکپوش داراي تیمارهاي

 برتري دارد احتمال (.47 )جدول داشتند قرار باالیی

 این نظر از را ها رکیبت دیگر بر شیمیایی کودهاي  ترکیب

 کاربرد و شیمیایی نیتروژن جذب باال، رطوبت به صفات

 دانست. مربوط b و a سبزینة سازهاي پیش در آن آسان

 دلیل به گاوي کود اول، چین ویژه به چین دو هر در

 غذایی عناصر (Manna et al., 2007) تدریجی آزادسازي

 ساعديم شرایط نتوانست خاکپوش تیمار چین سه هر در

 را سبزینه میزان کمترین و کند ایجاد گیاه رشد براي

 Panwar et al. (2000)  هاي مشاهده با نتایج این داشت.

 داشت. همخوانی  El-Bakry et al. (2001) و

 
  لفمخت هاي خاکپوش و کودي هاي ترکیب با b به a ةسبزین نسبت و کارتنوئید و b و a ةسبزین هاي میانگین ةمقایس .3 جدول

 اول چین در
 b سبزینة به a سبزینة نسبت کارتنوئید b سبزینة a سبزینة تیمارها

S1M1 e30/4 f42/4 e63/44 ab07/5 

S1M2 g54/6 h36/7 g43/3 bcd66/5 

S1M3 b 30/3 c66/4 b 33/46 a 33/5 

S2M1 c30/0 d34/4 c32/43 ab45/5 

S2M2 e65/4 e43/4 e50/44 bcd64/5 

S2M3 c 23/0 d32/4 c44/43 bc55/5 

S3M1 a 33/3 a04/4 a04/45 e73/5 

S3M2 e 54/4 e43/4 e35/44 bc52/5 

S3M3 b 64/3 b27/4 b35/46 ab43/5 

S4M f26/5 g33/7 f60/3 ab43/5 

S4M2 cd47/0 d34/4 d06/42 bcd66/5 

S4M3 e64/4 e27/4 e66/44 cd36/5 

S5M1 d32/4 d32/4 d35/42 de24/5 

S5M2 h 44/6 i03/7 h 56/0 ab 40/5 

S5M3 g63/6 f42/4 h65/0 f74/6 

 (LSD )آزمون احتمال درصد 5 سطح در دار معنی تفاوت نبود بیانگر ستون یك در همسان حروف
M1- خاکپوش بدون M2- گندم کلش M3- و رهیت كیپالست S1- خالص شیمیایی کود ترکیب S2- شیمیایی کود تلفیقی ترکیب S3- کود ترکیب 

 گاوي کود تلفیقی ترکیب -S5 مرغی کود تلفیقی ترکیب -S4 خالص مرغی
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 بوته( خشک )وزن عملکرد

 ،خاکپوش تأثیر نیچ سه هر در که داد نشان نتایج

 بوته خشك وزن بر آنها برهمکنش و يکود ترکیب

 برهمکنش (.0 و 6 ،3 هاي )جدول شد دار یمعن

 داد نشان (47 )شکل يکود يها ترکیب و خاکپوش

 کود يها ترکیب در خشك وزن نیشتریب که

 دست به  (S3)  خالص  یمرغ کود و زیستی +کودیمرغ

 

 انیب تحقیقی در Ogbonna & Obi (2007) .آمد

 يآزادساز به توجه با یمرغ کود يها ترکیب که ندکرد

 مناسب يدما شیافزا آب، جذب زانیم شیافزا عناصر،

 زانیم شیافزا با ،ریزجانداران يها تیفعال نتیجة در

 نورساختی مواد تجمع ،سبزینه زانیم و ساقه و برگ

 شیافزا سبب و داد شیافزا را اهیگ ییهوا يها اندام در

 .شد اهیگ در ها برگ و ها شاخه ةتوسع و یشیرو رشد

  يها خاکپوش و کودي هاي  ترکیب با b به a ةسبزین نسبت و کارتنوئید ،a، b ةسبزین هاي میانگین ةمقایس .47 جدول
 دوم چین در مختلف

 b سبزینة به a سبزینة نسبت کارتنوئید b سبزینة a سبزینة تیمارها

S1M1 i43/5 j53/7 m52/4 a34/3 

S1M2 g34/5 ef73/4 i52/47 fgh63/5 

S1M3 d 50/0 b36/4 d 40/43 defg 43/5 

S2M1 b23/3 d43/4 a44/45 b33/4 

S2M2 a03/3 a45/4 b64/45 h32/5 

S2M3 c 43/0 b32/4 c30/43 def32/5 

S3M1 e 63/4 de46/4 e06/44 def03/5 

S3M2 h 05/5 g77/4 i54/47 def04/5 

S3M3 cd 53/0 c20/4 d37/43 cd72/4 

S4M1 g33/5 f73/4 h33/47 fgh50/5 

S4M2 j23/5 g33/7 j64/3 gh33/5 

S4M3 i42/5 g77/4 g44/44 efgh42/5 

S5M1 l20/6 i07/7 l06/0 cd30/5 

S5M2 k 03/6 h37/7 k 44/3 cde 36/5 

S5M3 f20/4 g72/4 f54/44 c40/4 

 (LSD )آزمون احتمال درصد 5 سطح در دار معنی تفاوت نبود بیانگر ستون یك در همسان حروف
M1- خاکپوش بدون M2- گندم کلش M3- و رهیت كیپالست S1- خالص شیمیایی کود ترکیب S2- شیمیایی کود تلفیقی ترکیب S3- کود ترکیب 

 گاوي کود تلفیقی ترکیب -S5 مرغی کود تلفیقی ترکیب -S4 خالص مرغی

 

 
 هاي مختلف سنج در چین . عدد سبزینه3شکل 

 

 
هاي کودي و  . مقایسة میانگین برهمکنش ترکیب47شکل

 خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین اول

 

 شرایط در ویژه به کودي هاي ترکیب این لذا

 مثبت هاي اثرگذاري به توجه با پوش پالستیك

 ایجاد باالیی تولید توانستند اول چین در پوش پالستیك

 نداشتن دلیل  به شیمیایی کودهاي ترکیب اما کنند،
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 عناصر دادن قرار اختیار در و آب جذب افزایش در توانایی

 خوبی تولید اول چین در مناسب صورت به غذایی

 و غیمر کود ترکیب نیز دوم چین در نداشتند.

 و ساقه تولید به توجه با اول(، چین )مانند پوش پالستیك

 )شکل داشتند را بوته خشك وزن باالترین مناسب، برگ

 افزایش است، چشمگیر ها ترکیب این در آنچه (.44

 ویژه به که است شیمیایی کودهاي مثبت هاي اثرگذاري

 کردند. بروز به آغاز تدریج به پوش پالستیك شرایط در

 در گیاه استفادة توان به توجه با که رسد می نظر به چنین

 )داده خاک در شیمیایی کودهاي ماندة باقی از دوم چین

 در شده داده شیمیایی کودهاي و اول( تقسیط در شده

 شیمیایی، کودهاي بودن اثر تند به توجه با و دوم تقسیط

 شمار افزایش با آنها مثبت هاي اثرگذاري افزایش

 هاي ترکیب سوم چین در نیست. ذهن از دور برداري چین

 فسفر و نیتروژن افزایش به توجه با توانستند شیمیایی

 گیاه توسط آب جذب و ریشه افزایش باعث جذب قابل

 این مرغی،  کود مثبت هاي اثرگذاري به توجه با و شوند

 را خشك وزن بیشترین پوش کلش تیمار در ویژه به کود

 (42)شکل سوم چین رد آنچه (.42 )شکل کردند تولید

 در پوش کلش منفی هاي اثرگذاري کاهش نماید می جالب

 دیگر با آن فاصلة شدن کم و مختلف تیمارهاي

  است. تولید نظر از ها پوش خاک
 

 
 هاي کودي و خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین دوم . مقایسة میانگین برهمکنش ترکیب44 شکل

 

 
 هاي کودي و خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین سوم ترکیب . مقایسة میانگین برهمکنش42شکل

 

 4 جدول مرکب ةیتجز به مربوط جینتا یبررس

 ةماد زانیم يبردار نیچ شمار شیافزا با که داد نشان

 به توجه با (.43 )شکل یافت شیافزا بوته خشك

 طرف، كی از اهیگ يرشد و ییدما طیشرا بودن مساعد

 افزایش ،سوم نیچ در بوته ارتفاع شیافزا نیهمچن

  .داد رخ بوته خشك وزن

 
 

 هاي مختلف . وزن خشك بوته در چین43شکل 



 4336پاییز ، 3 ة، شمار64 ةایران، دور گیاهان زراعیعلوم  566

 

 تحت خاک دماي که داد نشان نتایج کلی طور هب

 قرار مختلف هاي خاکپوش و کودي هاي ترکیب تأثیر

 باعث اول چین در ویژه به مرغی کود ترکیب گیرد. می

 رشد يبرا مناسب دماي ایجاد و خاک دماي افزایش

 دماي افزایش باعث پوش پالستیك همچنین .شد گیاه

 کود ترکیب د.شو می ها خاکپوش دیگر به نسبت خاک

 افزایش باعث شیمیایی کود  ترکیب به نسبت دامی

 ةتخلی سرعت و شده خاک در آب نگهداري ظرفیت

 ها خاکپوش بین در دهند. می کاهش خاک از را رطوبت

 سطح بر محافظ ةالی یك ایجاد با پوش پالستیك نیز

 سرعت نتیجه در و شده سطحی تبخیر بازدارندة خاک

 گیري نتیجه دهد. می کاهش را خاک رطوبت ةتخلی

 است آن مؤید ،تولید با مرتبط کمی هاي ویژگی نتایج

 شیمیایی کود و زیستی مرغی+کود کود هاي ترکیب که

 سبزینة میزان و بوته در برگ شمار افزایش با پرنهاده

 نتیجه در و گیاه فیزیولوژیك منابع افزایش بسب برگ

 کاربرد که درحالی شد، توده زیست عملکرد افزایش

 افزایش مناسب دماي ایجاد با مشکی پوش پالسیتك

 افزایش سبب برگ سبزینة میزان و بوته در برگ شمار

 .شود گیاه تودة زیست خشك وزن
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ABSTRACT 

In order to effect of different mulch materials and optimal chemical, organic and biological fertilizer 

management on ecological agriculture characteristics in common purslane (Portulaca oleracea L.) in 

Khuzestan conditions, a failed experiment was conducted at experimental field of Ramin Agriculture and 

Natural Resources University in Ahwaz, south-western of Iran, during 2010- 2011 growing season. 

Treatments were arranged as a factorial-spilit experiment in a randomized complete block design with 

three replications. Fertilizer treatments at five system (S1: chemical fertility systems, S2: chemical fertility 

systems+ biofetilizers, S3: chicken manure, S4: chicken manure + biofetilizers and S5: cow manure + 

biofetilizers) and three mulch materials (M1: without mulch, M2: wheat straw, M3: black plastic). In first 

cutting, the result indicated that application chicken manure and chicken manure + biofertilizers was 

increased the plant dry weight, plant height and chlorophyll content, In second and third cutting, chemical 

fertility system+ biofetilizers(S2) had the highest the plant dry weight, plant height and chlorophyll 

content. The black plastic in first and second cutting was the highest plant dry, the plant height and 

chlorophyll content but this mulch was not a good production in third cutting. The result of the 

experiment revealed that the plant dry weight was higher in third harvest. This case showed probability of 

application of mulch and organic manures and biofetilizers with chemical manure in common purslane 

for sustainable and healthy production. 
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