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چکیده
 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی، در دانشگاه ارومیه1932 این آزمایش در سال
 ماشک گلخوشهای و، خلر، تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی شبدر قرمز.با سه تکرار انجام شد
گاودانه در کنار ردیفهای گلرنگ و کشت گلرنگ در کرتهای عاری (شاهد یک) و آلوده به علفهایهرز (شاهد
 متوسط و،دو ) به عنوان فاکتور اول و کاربرد کود آلی و سطوح مختلف کود شیمیایی (سیستمهای کودی زیاد
 نتایج نشان داد که گیاهان پوششی ماشک گلخوشهای و گاودانه در سیستمهای.کم) به عنوان فاکتور دوم بودند
 در تمامی. بیشترین تاثیر را بر کاهش زیستتوده نسبی علفهایهرز باریکبرگ و پهنبرگ داشتند،کودی شیمیایی
 عملکرد و پروتئین دانه گلرنگ در کرتهای بدون علف هرز و، پتاسیم، باالترین میزان فسفر،سیستم های کودی
 نقش گیاهان پوششی، نتایج نشان داد که با کاهش کاربرد کودهای شیمیایی.گیاه پوششی (شاهد یک) بدست آمد
، گیاه پوششی ماشک گلخوشهای در سیستم کودی آلی.در افزایش میزان عناصر غذایی دانه گلرنگ آشکارتر شد
 درصد عملکرد دانه و پروتئین گلرنگ نسبت به تیمار بدون کنترل علفهرز43/11  و47/19 بهترتیب سبب افزایش
 بنابراین کاشت گیاهان پوششی میتواند ابزار مناسبی برای مدیریت.(شاهد دو) در سیستم کودی متوسط شد
.علفهایهرز در سیستمهای کشاورزی پایدار باشد
. ماشک گل خوشهایي، گاودانه، عملکرد، زیستتوده علف هرز، سیستم کودی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This experiment was carried out as factorial based on a randomized complete block design with three
replications at the farm of Urumia University in 2013. Treatments included the cultivation of cover crops
(red clover, matter pea, hairy vetch, bitter vetch) along the safflower rows and two control treatments
[safflower planting with (control 1) and without weeds (control 2)] as the first factor and the application of
organic manure and different amounts of chemical fertilizer systems (high, medium, and low) as the second
factor. Results showed that hairy vetch and bitter vetch under different chemical fertilizer systems had the
most effects on reducing the relative biomass of grasses and broad leaf weeds. In all the fertilizer systems,
the highest seed phosphorus and potassium concentrations, grain and protein yield obtained from safflower
plots without weeds or cover crops (control 1). Based on the results, by reducing the use of chemical
fertilizers, the role of cover crops with increasing safflower seed nutrients became more pronounced. Use
of hairy vetch as the cover crop in an organic fertilizer system increased the grain and protein yield of
safflower by 74.83 and 79.15%, respectively, compared to plots without weed control (control 2) in a
medium fertilizer system. Therefore, cover crops are appropriate tools for weed management in sustainable
agricultural systems.
Keywords: Bitter vetches, fertilizer system, hairy vetch, weed biomass, yield.
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مقدمه
از نظر زراعی ،علفهایهرز گیاهانی هستند که بهطور
طبیعی در اکوسیستمهای زراعی میرویند و برای
سامانههای کشاورزی ،مضر میباشند .مهمترین خسارت
علفهایهرز به گیاهان زراعی ،کاهش عملکرد آنها از
طریق رقابت برای جذب مواد غذایی و نهادههای رشد
میباشد ( .)Radosevich, 1987مدیریت صحیح
نهادههای کشاورزی از جمله راهکارهای کنترلی
علفهایهرز میباشد .با توجه به اینکه علفهایهرز،
گیاهانی فرصت طلب هستند که سریعتر از گیاهان
زراعی رشد میکنند و مواد غذایی قابل دسترس را
آسانتر و بهتر جذب میکنند و در نتیجه رقیبی برای
گیاه زراعی محسوب میشوند ،مصرف متعادل نهادهها
و بهخصوص کود میتواند نقش مهمی در کنترل آنها
داشته باشد .امروزه انواع نظامهای کودی در
سیستمهای کشاورزی دنیا مرسوم است .در برخی از
نظامهای کودی ،مقادیر بیشتری کود شیمیایی استفاده
میشود و در برخی از نظامهای سازگار با محیط زیست،
بهجای استفاده از کود شیمیایی ،از کودهای آلی
استفاده میشود (.)Jalilian & Heydarzadeh, 2015
کودهای آلی از طریق افزایش مواد آلی و هوموس خاك،
موجب افزایش درصد خلل و فرج و اسفنجی شدن خاك
و در نهایت کاهش وزن مخصوص ظاهری خاك
میشوند .این عوامل نیز به نوبه خود موجب رشد و
گسترش بیشتر ریشه گیاهان در خاك میشوند و جذب
آب و عناصر غذایی در گیاه بهبود پیدا می کند
(.)Blaise et al., 2005
کنترل شیمیایی در کشاورزی پیشرفته ،روشی برای
مدیریت علفهایهرز محسوب میشود .استفاده از
علفکشها ،عالوه بر اینکه موجب مقاوم شدن بسیاری
از علفهایهرز به آنها شده است ،باعث ایجاد خطرات
زیست محیطی میشود .برای کاهش این اثرات
نامطلوب ،تجدید نظر اساسی در خط مشی تولید
محصوالت زراعی و حرکت به سوی کشاورزی بدون
نهادههای شیمیایی و مصنوعی صورت گرفته است،
بهطوریکه استفاده از گیاهان پوششی لگوم با قابلیت
تثبیت باالی نیترونن ،کاربرد کودهای آلی و بکارگیری

اصول صحیح کشاورزی با مصرف بهینه نهاده ،از جمله
روشهای کاهش استفاده از کودهای شیمیایی (مصرف
متعادل آنها) میباشد (.)Brennan & Smith, 2005
استفاده از گیاهان پوششی در بین ردیفهای گیاهان
زراعی ،یکی از روشهای مناسب برای کنترل
علفهایهرز است و رهیافتی همگام با طبیعت محسوب
میشود که موجب افزایش بهرهوری نهادهها و رسیدن
به اهداف کشاورزی پایدار خواهد شد
( .)Uchino et al., 2012گیاهان پوششی خانواده
بقوالت ،بهدلیل رشد سریع ،عالوه بر تامین نیترونن گیاه
بعدی ،از توان خوبی برای مقابله با علفهایهرز غالب
مزارع برخوردار میباشند (.)Olorunmaiye, 2010
گیاهان پوششی به صورت یک گیاه خفه کننده
علفهایهرز میتوانند از عبور نور جلوگیری نمایند و با
تغییر نسبت نور قرمز به قرمز دور ،منجر به عدم
جوانهزنی بذر یا کاهش رشد گیاهچه علفهایهرز شوند
( .)Gabriel & Quemada, 2011از طرفی ،برای
شکستن خواب بذر و شروع جوانهزنی بذر اکثر
علفهایهرز ،تغییرات دمایی الزم است ،درحالیکه
گیاهان پوششی مانع این تغییرات دمایی میشوند
( .)Reddy, 2001گیاهان پوششی عالوه بر کنترل
علفهایهرز ،با کنترل بیماریهای خاك ،غنیسازی
خاك با تثبیت نیترونن ،بهبود ساختمان خاك،
جلوگیری از آبشویی نیترونن ،افزایش ماده آلی و کاهش
فرسایش خاك ،بر رشد و نمو گیاهان زراعی و در نهایت
عملکرد آنها نیز موثر میباشند ( Kruidhof et al.,
 .)2008تثبیت نیترونن توسط بقوالت و یا جذب بقایای
نیترونن مصرف شده در گیاهان زراعی قبلی ،مزیت
کلیدی کشت گیاهان پوششی میباشد که میتواند
بیشتر و یا حتی تمام نیاز نیترونن گیاه زراعی را برآورده
سازد ( .)Hooker et al., 2008به نظر میرسد که
گیاهان پوششی به دلیل حفظ رطوبت کافی در محیط
ریزوسفر گیاه ،باعث تشدید فعالیتهای
میکروارگانیسمهای موجود در کودهای زیستی و در
نتیجه افزایش وزن دانه در بوته میشوند
( .)Campiglia et al., 2010بنابراین با کاشت گیاه
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پوششی ،عالوه بر تأمین نیترونن گیاه همراه
( ،)Hooker et al., 2008فشار علفهایهرز نیز کاهش
مییابد .در واقع با توجه به نقش گیاهان پوششی در
سرکوب علفهایهرز در مزارع کشاورزی ،امروزه
استفاده از آنها در کشاورزی رو به افزایش میباشد
(.)Didon et al., 2014
گلرنگ ( )Carthamus tinctoriusاز گیاهان روغنی و
یکی از قدیمیترین محصوالت زراعی به شمار میرود که
کشت آن در ایران قدمت طوالنی دارد و روغن قابل
استخراج از دانه آن  21تا  91درصد می باشد
( .)Kouhnavard et al., 2012کشاورزی رایج ،نقش
مهمی را بهبود بهرهوری غذا و تامین خواستههای انسان
ایفا میکند ،اما تا حد زیادی وابسته به نهادههای ورودی
از جمله کودهای شیمیایی ،آفتکشها و علفکشها
میباشد ( .)Horrigan et al., 2002بنابراین با توجه به
افزایش هزینه نهادههای مصرفی و آلودگیهای ناشی از
مصرفه بیرویه آنها ،با کشت گیاه پوششی از طریق پر
کردن آشیانه اکولونیکی ،عالوه بر کاهش مصرف
نهادههای کود و علفکش و تقلیل آلودگیهای زیست
محیطی ناشی از مصرف آنها ،میتوان علفهایهرز
مزارع گلرنگ را کنترل کرد و موجبات پایداری
اکوسیستم را فراهم ساخت .بدین ترتیب ،این آزمایش
با هدف بررسی نحوه اثر گیاهان پوششی در مدیریت
علفهایهرز و نحوه تأثیر بر خصوصیات کیفی بذر
گلرنگ در شرایط کاربرد کود آلی و سطوح متفاوت کود
شیمیایی ،طراحی و اجرا شد.
مواد و روشها
این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه
بلوكهای کامل تصادفی با  22تیمار و سه تکرار ،در بهار
سال زراعی 5915-12در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه ارومیه ،با موقعیت جغرافیای 91
درجه و  95دقیقه عرض شمالی و  21درجه و دو دقیقه
طول شرقی و ارتفاع  5922متر از سطح دریا انجام شد.
تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی شبدر
قرمز ( ،)Trifolium pratenseخلر (،)Lathyrus sativus
ماشکگل خوشهای ( )Vicia villosaو گاودانه ( Vicia
 )ervilliaدر کنار ردیفهای گلرنگ و کشت گلرنگ در
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کرتهای عاری (شاهد یک) و آلوده به علفهایهرز
(شاهد دو) به عنوان فاکتور اول و کاربرد کود آلی و
سطوح مختلف کود شیمیایی (زیاد ،متوسط و کم) به
عنوان فاکتور دوم بودند .طول و عرض هر واحد
آزمایشی ،بهترتیب چهار و  9/6متر در نظرگرفته شد که
مشتمل بر پنج ردیف کاشت گلرنگ به صورت جوی و
پشته بود و فاصله بین ردیفها بهطور ثابت برای تمامی
واحدهای آزمایش 12 ،سانتیمتر و فواصل بین بوتهها
در روی ردیف 52 ،سانتیمتر در نظر گرفته شد .بعد از
آماده سازی کرتها ،عملیات کاشت در  51اردیبهشت
ماه  5912بهصورت هیرمکاری و خطی روی پشتهها با
دست انجام شد .بذرهای گلرنگ با تراکم زیاد کاشته
شدند ولی در مرحله چهار تا شش برگی و برای رسیدن
به تراکم مطلوب ( 22بوته در متر مربع) ،تنک شدند.
در این آزمایش ،از گلرنگ رقم بهاره گلدشت ،با قوه
نامیه  19درصد و خلوص  11درصد که جزو ارقام بدون
خار است و اغلب گلهای آن قرمز رنگ میباشد،
استفاده شد .با توجه به تیمارهای آزمایشی ،بذرهای
گیاهان پوششی با فاصله دو سانتیمتر به صورت کپهای،
در دو طرف پشتههای گلرنگ کشت شدند .میزان بذر
مصرفی جهت تولید دانه ماشک گلخوشهای ،خلر،
شبدر و گاودانه به ترتیب  11تا  522 ،11تا 51 ،512
تا  21و  11تا  11کیلوگرم در هکتار است که جهت
کاربرد بهعنوان گیاه پوششی ،کود سبز و غیره ،دو تا سه
برابر این مقدار آنها در نظر گرفته میشود
( .)Seyed Sharifi & Hakam Alipur, 2010در این
آزمایش ،میزان بذر مصرفی جهت کاشت گیاهان
پوششی ماشک گلخوشهای ،خلر ،شبدر و گاودانه،
بهترتیب  92 ، 222 ، 552و  552کیلوگرم در هکتار در
نظر گرفته شد .گیاهان پوششی تا پایان آزمایش در کنار
گلرنگ حضور داشتند .در طی فصل رشد و در مراحل
گلدهی و دانهبندی ،سمپاشی علیه مگس گلرنگ
( )Acanthiophilus helianthiبا  2/1لیتر سم آمبوش
درهکتار ،بهوسیله سمپاش پشتی اهرمی انجام شد .با
توجه به نتایج آزمون خاك ،مزرعه دارای خاکی با بافت
لوم رسی با  pHبرابر هشت ،شوری  2/12دسی زیمنس
بر سانتیمتر و  2/212درصد نیترونن بود؛ همچنین
میزان فسفر و پتاسیم در خاك مزرعه ،بهترتیب  1/2و
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 912میلیگرم در کیلوگرم بود .در سیستمهای کودی
زیاد ،متوسط و کم ،بهترتیب  92 ،522و 62کیلوگرم در
هکتار کود اوره و  12 ،92و 92کیلوگرم در هکتار کود
سوپرفسفاتترپیل حاوی  26درصد اکسید فسفر
( ،)P2O5بهصورت نواری در فاصله پنج تا ده سانتیمتری
زیر بذر استفاده شد .در سیستم کودی آلی ،از  22تن
کود دامی کامال پوسیده در هکتار و کودهای زیستی
نیتروکسین و بارور دو بهصورت بذر مال استفاده شد.
مقدار کود دامی بر اساس متوسط مقدار نیترونن و فسفر
در کودهای شیمیایی تعیین شد و قبل از کاشت بهکار
رفت .اولین آبیاری بعد از کاشت صورت گرفت و
آبیاریهای بعدی ،از زمان استقرار گیاه و بر اساس عرف
منطقه و هر نه روز یکبار بهصورت نشتی (جوی و
پشتهای) انجام گرفت .با توجه به اینکه مزرعه مورد
استفاده برای این طرح ،جزو مزارع با آلودگی شدید
علفهایهرز بود ،برای اجرای دقیق آزمایش و در
مراحل اولیه رشد ،تنک کردن و مبنا قرار دادن حداقل
علفهرز جوانه زده در کل آزمایش ،جمعیت یکنواختی
از علفهایهرز در تمامی تیمارهای آزمایشی ایجاد شد.
در کرتهای آزمایشی در مجموع ،شش گونه علف هرز
سلمه تره ( ،)Chenopodium album L.پیچک صحرایی
( ،)Covolvulus arvensis L.توق معمولی ( Xanthium
 ،)strumarium L.دم روباهی ،ترب وحشی ( Brassica
 )Alba L.و قیاق ( )Sorghum halepenseمشاهده شد
که از میان آنها ،سه گونه پیچک ،توق و قیاق،
علفهایهرز غالب مزرعه بودند .نمونهبرداری از
علفهایهرز در چهار مرحله ( 12 ،12 ،92و  525روز
بعد از کاشت) ،بهصورت تصادفی و با استفاده از کوادرات
 12× 12سانتیمترانجام شد و گیاهچههای علفهایهرز
در هر کادر ،تا سطح گونه شناسایی شدند .سپس
نمونههای مربوط به هر کرت ،در داخل پاکتهایی قرار
داده شدند و در آونی با دمای  11درجه سانتیگراد و به
مدت  12ساعت خشک شدند و سپس وزن خشک آنها
اندازهگیری شد .وزن خشک مجموع علفهایهرز
پهنبرگ و باریکبرگ در هر مرحله نمونهبرداری مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .زیستتوده نسبی
علفهایهرز از طریق فرمول محاسبه فراوانی نسبی

( )Abbassian et al., 2016محاسبه شد.
RWB= WBt/WBc2)/100

در این معادله :RWB ،زیستتوده نسبی علفهایهرز،
 :WBtزیستتوده علفهایهرز در هر تیمار و: WBc2
زیستتوده علفهایهرز در تیمار شاهد دو میباشد.
اندازهگیری عناصر غذایی دانه گلرنگ بر اساس
استاندارد  A.O.A.Cو به روش هضم تر ،با استفاده از
اسیدهای نیتریک ،کلریدیک و پرکلریدیک صورت
گرفت ( Association of Official Analytical
 .)Chemists, 2005برای اندازهگیری میزان فسفر دانه،
از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  GEN way 630و برای
اندازهگیری پتاسیم از دستگاه فلیم فتومتر استفاده شد.
همچنین درصد پروتئین دانه توسط دستگاه کجدال
مدل  Vapodest 20ساخت آلمان اندازهگیری شد
( .)Rossi et al., 2004برای محاسبه درصد پروتئین دانه
گلرنگ در این آزمایش ،عدد ثابت  6/21به عنوان فاکتور
پروتئین مورد استفاده قرار گرفته است ( Rossi et al.,
.)2004
N (%) = (At × 0.00014) ×100
P (%) = N (%) × 6.25
در این معادله ،N (%) ،درصد نیترونن :At ،مقدار اسید
مصرف شده در تیتراسیون و ) :P (%درصد پروتِین
میباشد .همچنین عملکرد پروتئین از حاصلضرب
عملکرد دانه در درصد پروتئین دانه محاسبه شد.
برداشت نهایی گلرنگ در نیمه دوم شهریور ماه 5912
صورت گرفت .برای اندازهگیری عملکرد نهایی ،پس از
حذف اثرات حاشیهای ،مساحت یک متر مربع از دو
ردیف میانی در هر کرت  ،برداشت شد و عملکرد دانه
بر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین شد .پس از اطمینان
از نرمال بودن دادهها ،تجزیه و تحلیل آنها با استفاده
از نرم افزار  SAS 9.1انجام گرفت .همچنین برای
مقایسه میانگینها از روش چند دامنهای دانکن در
سطح احتمال پنج درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
زیستتوده نسبی علفهایهرز
اثر سیستم کودی بر زیستتوده نسبی علفهایهرز
پهنبرگ و باریکبرگ در هر چهار مرحله ،اثر گیاه
پوششی بر زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ در
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مراحل اول و دوم و بر زیستتوده نسبی علفهایهرز
باركبرگ در مرحله سوم نمونهبرداری معنیدار بود
.)5 (جدول

مرحله اول و بر زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ
و باریکبرگ در سایر مراحل نمونهبرداری معنیدار بود
 همچنین اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر.)5 (جدول
زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ و باركبرگ در

 تحت تاثیر گیاهان پوششی و، تجزیه واریانس (میانگین مربعات) زیستتوده نسبی علفهایهرز مزرعه گلرنگ-5 جدول
سیستمهای مختلف کودی
Table 1. Variance analysis (mean of squares) of the effects of cover crops and different fertilizer systems
0n relative weed biomass in safflower field
Source
variation

of

Replication
Fertilizer systems
(F)
Cover crop C)
F×C
Error
C.V (%)

df

2
3
4
12
38

First sampling
Broad
leaf
10.43 ns
1751.97**
294.90**
106.44**
22.64
19.36

Grasses

Second sampling

172.22ns
4368.64**

Broad
leaf
386.68**
2288.79**

868.16ns
1705.33**
353.79
24.56

340.20**
226.97**
49.40
16.70

Grasses

Third sampling

99.14*
3939.66**

Broad
leaf
19.44ns
479.27**

967.42**
64.51*
25.04
16.56

216.98**
69.86ns
43.98
15.35

Grasses

Fourth sampling

103.65ns
1543.59**

Broad
leaf
144.25ns
5192.95**

Grasses
387.18*
1829.97**

757.84**
222.96**
46.42
15.24

473.60**
92.56ns
78.46
19.45

726.79**
170.40ns
91.46
18.32

. به ترتیب نشانگر اختالف آماری معنیدار در سطح پنج و یک درصد و عدم اختالف آماری معنیدار میباشدns  ** و،*
*, ** and ns: Significant differences at 5% and 1% of probability levels and non-significant, respectively.

 گیاه پوششی ماشک گلخوشهای و گاودانه در،راستا
 دارای کمترین،تمام سیستمهای کودی شیمیایی
زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ و باریکبرگ
.)2 نسبت به گیاهان پوششی خلر و شبدر بودند (جدول

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که روند تغییرات
زیستتوده نسبی علفهایهرز در مرحله اول و دوم
 تحت تاثیر سیستمهای مختلف کودی و،نمونهبرداری
 در این.در کرتهای دارای گیاه پوششی متفاوت بود

 تحت تأثیر گیاهان پوششی و سیستمهای مختلف کودی، زیستتوده نسبی علفهایهرز در مزرعه گلرنگ-2 جدول
Table 2. Relative weed biomass in safflower field under the effects of cover crops and different fertilizer
systems
Fertilizer systems
High

Medium

Low

Organic manure

Cover crop
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch

Relative weed biomass (%)
First sampling
Second sampling
Broad leaved
Grasses
Broad leaved
Grasses
38.37 b
55.75 bcd
55.21 bc
45.96 b
35.84 bc
71.48 abc
68.39 a
62.71 a
50.71 a
57.33 bcd
60.62 ab
69.76 a
29.04 cd
77.34 ab
49.34 bcd
41.16 b
24.52 de
32.07 def
36.93 defg
24.34 cd
36.62 bc
41.52 cdef
48.51 bcd
29.67 c
37.05 bc
40.74 cdef
48.45 bcd
31.84 c
25.11de
48.17 bcde
28.30 gh
18.79 de
11.30 gh
13 ef
20.06 h
4.67 f
16.54 efg
28.59 def
25.10 gh
15.07 e
22.28 def
35.86 cdef
33.02 efgh
19.58 de
11.95 gh
26.52 def
21.11 h
6.08 f
4.50 h
92.07 a
30.61 fgh
16.7 de
13.88 fg
101.43 a
43 cdef
29.59 c
13.96 fg
51.92 bcd
44.62 cde
42.64 b
21.56 def
10.08 f
59.87 ab
24.62 cd

Third sampling
Grasses
35.03 ef
46.17 de
33.91 ef
32.63 f
39.78 def
75.88 a
59.04 bc
51.83 bcd
46.23 de
48.93 cd
63.03 b
49.44 cd
31.64 f
40.97 def
43.87 def
16.49 g

. اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند،میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple
range test (P≤0.05).

 اما در کرتهای دارای گیاه پوششی،گاودانه تعلق داشت
 باالترین،خلر در مرحله اول و سوم نمونهبرداری

 بیشترین زیستتوده نسبی،در سیستم کودی ارگانیک
 به کرتهای دارای گیاه پوششی،علفهایهرز پهنبرگ
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زیستتوده نسبی علفهایهرز باریکبرگ حاصل
بهدست آمد (جدول  .)2همچنین نتایج نشان داد که
میانگین زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ و
باریک در هر دو مرحله اول و دوم نمونهبرداری ،از
سیستم کودی زیاد به کم ،روندی کاهشی داشت؛ به
عبارت دیگر ،استفاده از کود شیمیایی در سیستمهای
کودی زیاد ،متوسط و کم نشان داد که علفهایهرز در
استفاده از این منابع کودی کاراتر بودند و در نتیجه
زیستتوده نسبی آنها نیز بهترتیب در سیستم کودی
زیاد بیشتر از متوسط و کم بوده است (جدول .)2

بیشترین زیستتوده نسبی علفهایهرز پهنبرگ ،در
مرحله سوم نمونهبرداری و تحت تاثیر سیستم کودی
زیاد بهدست آمد ،درحالیکه سایر تیمارهای کودی،
تاثیر یکسانی بر زیستتوده نسبی علفهایهرز
پهنبرگ در این مرحله داشتند (جدول  .)9همچنین در
مرحله چهارم نمونهبرداری ،بیشترین زیستتوده نسبی
علفهایهرز پهنبرگ و باریکبرگ ،از سیستم کودی
زیاد بهدست آمد ،درحالیکه کمترین میزان آن در
سیستم کودی کم مشاهده شد (جدول .)9

جدول  -9زیستتوده نسبی علفهایهرز در مزرعه گلرنگ تحت تأثیر سیستمهای مختلف کودی.
Table 3. Relative weed biomass in safflower field under the effects of different fertilizer systems.
)Relative weed biomass (%
Fourth sampling
Grasses
67.26 a
51.83 b
37.02 c
52.62 b

Broad leaved
73.51 a
47.42 b
24.90 d
36.25 c

Third sampling
Fertilizer systems
High
Medium
Low
Organic manure

Broad leaved
52.03 a
43.46 b
38.58 b
38.67 b

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test
(P≤0.05).

گیاهان پوششی ماشک گلخوشهای و گاودانه ،نقش
موثری در سرکوب علفهایهرز پهنبرگ در مرحله
سوم و چهارم نمونهبرداری داشتند .همچنین گیاه

پوششی ماشک گلخوشهای در مرحله چهارم
نمونهبرداری نیز نقش بارزی در کاهش زیستتوده
نسبی علفهایهرز باریکبرگ داشت (جدول .)2

جدول  -2زیستتوده نسبی علفهایهرز در مزرعه گلرنگ ،تحت تأثیر گیاهان پوششی.
Table 4. Relative weed biomass in safflower under the effects of cover crops.
)Relative weed biomass (%
Third sampling
Fourth sampling
Broad leaved
Broad leaved Grasses
39.37 b
39.19 b
41.24 b
45.95 a
50.06 a
53.71 a
47.68 a
51.71 a
59.66 a
39.75 b
41.11 b
54.12 a

Cover crops
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test
(P≤0.05).

در این آزمایش ،علفهایهرز پهنبرگ نسبت به
باریکبرگها ،بیشترین فراوانی نسبی را به خود
اختصاص دادهاند .علفهایهرز پهنبرگ بهعلت دوره
رشد متفاوت و همچنین بهعلت غالبیت نسبت به
باریکبرگها از نظر سایه اندازی و رقابت بر سر منابع

رقابتی ،فضا کمتری را در مراحل اول و دوم نمونهبرداری
در اختیار علفهایهرز باریکبرگ قرار دادند و در
نتیجه باعث افزایش فراوانی نسبی پهنبرگها نسبت به
باریکبرگها شدند .با این حال ،زمانی که علفهایهرز
پهنبرگ شروع به گل دهی و ریزش برگ میکنند،

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،15شمارة  ،2تابستان 5911

علفهایهرز باریکبرگ ،آرام آرام به مرحله بلوغ و
افزایش زیستتوده وارد میشوند؛ بههمین دلیل در
مرحله سوم نمونهبرداری ،زیستتوده نسبی
علفهایهرز پهنبرگ کاهش و زیستتوده نسبی
علفهایهرز باریکبرگ ،افزایش یافت .گزارش شده
است که سطح حاصلخیزی خاك ،بر جمعیت
علفهایهرز اثر میگذارد؛ زمانی که مقادیر کود مصرفی
زیادتر باشد ،زیستتودهعلفهرز بیشتر میشود و منجر
به کاهش تولید گیاه زراعی میشود ( Izadi et al.,
 .)2012همچنین گزارش شده است که در تراکم باالی
علفهرز ،مواد غذایی اضافه شده ،بیشتر مورد استفاده
علفهایهرز قرار میگیرد .بنابراین علفهایهرز به
مقادیر مختلف عناصر غذایی واکنشهای متفاوتی نشان
میدهند .با وجود اینکه کاربرد کود در شرایط عدم
رقابت ،منجر به افزایش عملکرد محصول زراعی میشود،
افزایش تراکم و زیستتودهعلفهایهرز را نیز بهدنبال
دارد که ممکن است منجر به افزایش تولید بذر در آنها
شود .تولید بذر در علفهایهرز ،میتواند همبستگی
مثبتی با زیستتوده داشته باشد؛ بنابراین مصرف کود
از جمله نیترونن ،بر افزایش زیستتوده موثر خواهد بود
(.)Barker et al., 2006; Hooker et al., 2008
بنابراین با توجه به علفهایهرز غالب در مزارع گلرنگ،
میتوان از گیاه پوششی ماشک گلخوشهای و گاودانه
در سیستم کودی کم ،برای کنترل اکولونیک
علفهایهرز در راستای کشاورزی پایدار و کاهش
مصرف از سموم علفکش استفاده کرد .احتماال دلیل
موفقیت ماشک گلخوشهای و گاودانه نسبت به خلر و
شبدر در سرکوب علفهایهرز ،میتواند ناشی از تفاوت
ساختار کانوپی ،به دلیل بسته شدن سریعتر پوشش
گیاهی و سایهاندازی آنها باشد که موجب کاهش اثرات
رقابتی ناشی از علفهایهرز میشود .بهنظر میرسد با
پیشروی مراحل رشد گیاهان پوششی در بین ردیفهای
گیاهان اصلی ،افزایش شاخص سطح برگ ،موجب بسته
شدن کانوپی گیاه زراعی شد که نفوذ نور را به داخل
پوشش گیاهی کاهش داد و از رشد عادی علفهایهرز
و افزایش زیستتوده آنها جلوگیری نمود که این امر،
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سبب کاسته شدن از رشد و رقابت علفهایهرز میشود
( .)Heydarzadeh & Jalilian, 2014در گزارشاتی آمده
است که میزان بازدارندگی ،تحت تاثیر میزان پوشش
سطح خاك به وسیله گیاه زراعی اصلی و یا گیاه پوششی،
از رشد علفهای هرز جلوگیری میکند ( Uchino et al.,
 .)2009به عبارت دیگر ،بین زیستتوده خشک
علفهایهرز و درصد پوشش زمین توسط گیاه زراعی و
گیاه پوششی ،رابطهای منفی وجود دارد و کوددهی با
افزایش رشد رویشی گیاه و در نتیجه افزایش درصد
پوشش زمین و سایه اندازی ایجاد شده توسط گیاه،
میتواند بر زیست توده خشک علفهایهرز مؤثر باشد.
همچنین گزارش شده است که کشت گیاه پوششی،
عالوه بر تامین نیترونن گیاه همراه ،فشار علفهایهرز
را نیز کاهش میدهد ( .)Jensen et al., 2012از طرفی،
برای شکستن خواب بذر و شروع جوانه زنی بذر اکثر
علفهایهرز تغییرات دمایی الزم است ،درحالیکه
گیاهان پوششی ،مانع این تغییرات دمایی میشوند؛
بنابراین سایهاندازی توسط گیاهان پوششی ،سبب القای
خواب ثانویه در بذر علفهایهرز میشود که میتواند به
علت تغییرات در کیفیت نور و یا دامنه تغییرات شدید
دمای خاك باشد ( .)Batlla et al., 2000بهطورکلی،
نتایج این تحقیق نشان داد که هر روش مدیریتی از
جمله استفاده از گیاه پوششی ماشک گلخوشهای،
نقش مهمی در سرکوب و کنترل علفهای دارد که در
راستای کشاورزی پایدار و کاهش استفاده از سموم
علفکش ،بهکارگیری گیاه ماشک گلخوشهای بهعنوان
گیاه پوششی در مزارع توصیه میشود.
صفات مورد ارزیابی در گلرنگ
درصد نیتروژن دانه
نتایج نشان داد که درصد نیترونن دانه گلرنگ ،تحت
تاثیر تیمارها قرار گرفت (جدول  ،)1بهطوریکه
بیشترین ( 9/11درصد) درصد نیترونن دانه در سیستم
کود آلی مشاهده شد که ،تفاوت معنیداری با سیستم
کودی زیاد و متوسط نداشت (جدول .)6
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جدول  -1تجزیه واریانس صفات کیفی گلرنگ تحت تاثیر گیاهان پوششی و سیستمهای مختلف کودی
Table 5. Variance analysis of the quality traits of safflower under the effects of cover crops and different
fertilizer systems
Seed yield

Protein yield

Seed protein
concentration

*377862.82

*30867.84

**46.34

**1247532.73

**85058.54

*32

**7885263.71
**288334.02
82106.43
29.15

**

457896.52
**19298.96
6655.90
37.03

Seed
phosphorus
concentration
0.0001ns

Seed
potassium
concentration
0.00007ns

**1.18

**0.0077

**0.0078

*0.81

*

22.11
10.51ns
7.75
13.10

**

0.015
**0.0005
0.00009
0.44

**

0.018
**0.0005
0.00002
2.20

Seed nitrogen
concentration

*

0.56
0.26ns
0.19
13.10

Source of
variation

df
2
3
5
15
46

Replication
Fertilizer
)systems (F
)Cover crop (C
F×C
Error
)C.V (%

*و ** و  nsبهترتیب نشانگر اختالف آماری معنیداری در سطوح احتمال پنج و یک درصد و عدم اختالف آماری معنیدار میباشد.
*, ** and ns: Significant difference at 5% and 1% of levels probability and non-significant, respectively.

جدول  -6مقایسه میانگین برخی صفات گلرنگ تحت تأثیر سیستمهای مختلف کودی.
Table 6. Mean comparison of some safflower traits under the effects of different fertilizer systems
)Seed protein concentration (%
21.69a
21.83a
19.27b
22.18a

)Seed nitrogen concentration (%
3.47a
3.49a
3.08b
3.55a

Fertilizer systems
High
Medium
Low
Organic manure

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test
(P≤0.05).

بخشی بزرگی از نیترونن گیاه ،در ساختار مهمترین
آنزیم فتوسنتزی یعنی روبیسکو قرار دارد .نیترونن پس
از انجام وظیفه فتوسنتزی خود در طول رشد گیاه ،در
مرحله پیری برگ که با تجزیه کلروفیل همراه میباشد،
از ساختار این آنزیم خارج میشود و از طریق فرآیند
انتقال مجدد نیترونن ،از برگ خارج میشود و به دانه
در حال نمو منتقل مییابد و در آنجا جهت سنتز
پروتئینهای دانه مورد استفاده قرار میگیرد
( .)Hortensteiner & Feller, 2002محدودیت در تامین
ازت دانه ،اصلیترین عامل کاهش نیترونن دانه میباشد
( .)Liu et al., 2004گزارش شده که
میکروارگانیسمهای حل کننده فسفات ،با انحالل
فسفات نامحلول و افزایش مقدار فسفر در دسترس برای
باکتریهای همزیست ،باعث افزایش تثبیت نیترونن و
در نتیجه افزایش رشد گیاه میشوند زیرا برای تثبیت
نیترونن ،انرنی فراوانی مورد نیاز است که با وجود فسفر
کافی و  ATPفراوان تامین میشود ( Olivera et al.,
 ،)2002بهطوریکه نیترونن یک جزء الزم ساختمانی
اسیدهای آمینه ،آمیدها ،پروتئینها ،نوکلئوتیدها و
نوکلئوپروتئینها میباشد .بنابراین میکروارگانیسمهای
موجود در کودهای زیستی ،با تاثیر مثبت بر تثبیت ازت،

سبب افزایش پروتئین دانه نیز میشود .در تیمار گیاه
پوششی ،بیشترین درصد نیترونن دانه ( 9/16درصد)،
در گیاه پوششی ماشک گلخوشهای مشاهده شد،
درحالیکه کمترین درصد آن ( 9/29درصد) ،از تیمار
بدون کنترل (شاهد دو) بهدست آمد (جدول  .)1احتمال
دارد که گیاه پوششی ماشک گلخوشهای ،با رشد سریع
و تولید انشعابات و سایهاندازی باال نسبت به سایر
گیاهان پوششی (گاودانه ،خلر و شبدر) ،باعث تأخیر در
سبز شدن و کاهش زیستتوده نسبی علفهایهرز شده
است که منجر به افزایش جذب عناصر غذایی توسط
گیاه گلرنگ میشود.
گزارش شده است که رقابت ناشی از حضور
علفهایهرز ،باعث کاهش توان فتوسنتزی ذرت و
کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانه میشود
( )Zaefarian, 2009که این امر میتواند باعث کاهش
جذب عناصر غذایی در شرایط بدون کنترل
علفهایهرز شود .استفاده از بقوالت مختلف به عنوان
گیاهان پوششی ،عملکرد ذرت را افزایش داد
( .)Gabriel & Quemada, 2011تثبیت نیترونن توسط
بقوالت و یا جذب بقایای نیترونن مصرف شده در
گیاهان زراعی قبلی ،مزیت کلیدی کشت گیاهان
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پوششی میباشد،که میتواند قسمت اعظم و یا حتی
تمام نیاز نیترونن گیاه زراعی را برآورده سازد
( .)Olorunmaiye, 2010در این پژوهش ،تلقیح بذرهای
گلرنگ با باکتریهای تثبیت کننده نیترونن ،سبب
تثبیت نیترونن شد؛ همچنین کود دامی ،رطوبت خاك
را افزایش داد و توانست آب بیشتری را جذب کند که
از این طریق ،باعث افزایش درصد نیترونن دانه گلرنگ
شده است )2006( Orhan et al. .گزارش کردند که
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تلقیح بذرها با کودهای زیستی ،باعث بهبود رشد و
توسعه سیستم ریشه گیاه میشود و جذب آب و عناصر
غذایی را بهبود میبخشد؛ در نتیجه میزان فتوسنتز و
تولید مواد حاصل از فتوسنتز افزایش مییابد و این
موضوع سبب باال رفتن وزن خشک کل گیاه میشود .از
آنجا که مقدار ازت کل با وزن خشک کل گیاه
همبستگی مثبت دارد ،مقدار ازت کل گیاه نیز افزایش
مییابد.

جدول  -1مقایسه میانگین برخی صفات گلرنگ تحت تأثیر گیاهان پوششی
Table 7. Mean comparison of some safflower traits under the effects ofcover crops
)Seed protein concentration (%
22.26ab
21.01abc
20.56bc
21.19abc
23.18a
19.27c

)Seed nitrogen concentration (%
3.56ab
3.36abc
3.29bc
3.39abc
3.71a
3.08c

Cover crop
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
)*Control (1
)**Control (2

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند :* .کشت گلرنگ
در کرتهای بدون علف هرز (شاهد یک) :** .کشت گلرنگ در کرتهای بدون گیاه پوششی و آلوده به علف هرز (شاهد دو).
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test
(P≤0.05). *: Safflower grown in plots without weed (Control 1), **: Safflower grown in plots without cover crop and
containing weed (Control 2).

درصد پتاسیم دانه
اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد پتاسیم دانه گلرنگ
معنیدار شد (جدول  .)1بیشترین درصد پتاسیم دانه
گلرنگ ( 2/926درصد) در سیستم کودی زیاد و کنترل
دستی (شاهد) مشاهده شد ،اما کمترین مقدار آن
( 2/512درصد) از سیستم کودی کم و بدون کنترل
(شاهد) بهدست آمد (جدول .)9
کوهنورد و همکاران ()Kouhnavard et al., 2012
گزارش کردند که تاثیر تیمارهای مختلف نیترونن بر
جذب عنصر فسفر و پتاسیم گلرنگ معنیدار بود و با
افزایش جذب نیترونن ،جذب این عناصر نیز نسبت به
تیمار بدون کود نیترونن افزایش یافت .بنابراین به نظر
میرسد که دسترسی به میزان زیاد نیترونن خاك در
تیمار بدون کنترل علف هرز ،سبب افزایش توانایی
رقابتی علفهایهرز با گلرنگ شده است و در نتیجه
علفهایهرز با استفاده بیشتر از منابع رشد ،سبب
کاهش رشد و جذب عناصر غذایی گلرنگ شدهاند .در
کرتهای دارای گیاه پوششی و تحت سیستمهای
مختلف کودی نیز درصد پتاسیم متفاوت بود،

بهطوریکه بیشترین درصد پتاسیم دانه گلرنگ (2/291
درصد) در سیستم کودی آلی و گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای بدست آمد و کمترین مقدار آن (2/2
درصد) در سیستم کودی کم و گیاه پوششی شبدر
مشاهده شد (جدول  .)9بهنظر میرسد که کاربرد
کودهای آلی با تأمین به موقع و کافی آب و عناصرغذایی،
سبب جوانهزنی سریع و تشکیل زودهنگام کانوپی گیاه
پوششی ماشک گلخوشهای نسبت به سایر گیاهان
پوششی شد که همین امر سبب کاهش رقابت گلرنگ
با علفهایهرز بر سر منابع رقابتی و عناصر غذایی
شدهاست .در برخی موارد ممکن است که کشت
مخلوط ،استفاده از منابع غذایی را تحریک نماید و بدین
طریق ،امکان کنترل برای دسترسی به منابع غذایی
برای استقرار و رقابت در علفهایهرز را فراهم کند
( .)Hauggaard-Nielsen et al., 2009ممکن است با
افزایش میزان جذب نیترونن ،سطح برگ در گونههای
غالب گیاهی (محصول زراعی یا علفهایهرز) در
جمعیت گیاهی افزایش یابد و در نتیجه توانایی گیاه
برای جذب تشعشع خورشید را افزایش دهد و باعث
سایه اندازی بر گونههای دیگر شود ( Corre-Hellou et
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حیدرزاده و جلیلیان :تاثیر انواع کود و گیاهان پوششی بر کنترل علفهایهرز و برخی خصوصیات ...

 )al., 2006که دلیل آن ،تفاوت در قدرت رقابت ،سرعت
رشد ،سایه اندازی و تفاوت سیستم ریشهای برای جذب
عناصر غذایی در سیستم کشت مخلوط است .گزارش
شده است که کودهای زیستی ،بهویژه باکتریهای حل
کننده فسفات pH ،خاك را از طریق تولید انواع

اسیدهای آلی از قبیل اسیدهای سیتریک ،گلوتامیک،
الکتیک ،اگزالیک ،گلیواگزالیک ،مالیک ،فومریک،
تارتاریک و  -αکتوبوتاریک کاهش میدهند ( Sandra et
.)al., 2002

جدول  -9مقایسه میانگین درصد فسفر و پتاسیم و عملکرد دانه گلرنگ تحت تأثیر گیاهان پوششی و سیستمهای مختلف کودی
Table 8. Mean comparison of the safflower quality traits under the effects of cover crops and different
fertilizer systems
Seed yield
)(Kg/ha
850.3c-h
692.8c-i
899.9c-f
1091.3cd
3431.6a
400.9e-i
647.0c-i
741.5c-i
626.4c-i
822.1c-i
3048.7a
296.1hi
467.9e-i
262.4i
328.1hi
346.3f-i
1919.5b
334.7g-i
1176.7c
894.2c-g
780.9c-i
917.1c-e
2017.1b
566.1d-i

Protein yield
)(Kg/ha
203.48 defg
157.95defg
197.43defg
218.52 def
794.21a
72.55fg
148.52defg
159.33defg
148.10defg
164.54defg
797.63a
57.20fg
89.66efg
50.28 g
57.81fg
66.89fg
382.55bc
69.80fg
274.46cd
186.97defg
170.66 defg
240.43de
503.74b
104.93efg

Seed phosphorus
)concentration (%
2.283ef
2.278fg
2.276fg
2.279f
2.344a
2.204lm
2.273fgh
2.258hi
2.248ij
2.260ghi
2.331ab
2.220kl
2.247ij
2.246ij
2.221kl
2.246j
2.245ij
2.195m
2.309cd
2.306cd
2.292def
2.298de
2.316bc
2.237jk

Seed potassium
)concentration (%
0.262gh
0.258hi
0.255hi
0.257hi
0.326a
0.183n
0.239j
0.237j
0.227k
0.252i
0.310b
0.178no
0.226k
0.216l
0.200m
0.225k
0.288cd
0.174o
0.289cd
0.277ef
0.271fg
0.285de
0.297c
0.199m

Cover crop
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
)*Control (1
)**Control (2
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
)*Control (1
)**Control (2
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
)*Control (1
)**Control (2
Hairy vetch
Grass pea
Red clover
Bitter vetch
)*Control (1
)**Control (2

Fertilizer
systems

High

Medium

Low

Organic
manure

میانگینهای دارای حروف مشترك در هر ستون ،اختالف معنیداری بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند :* .کشت گلرنگ
در کرتهای بدون علف هرز (شاهد یک)  :** ،کشت گلرنگ در کرتهای بدون گیاه پوششی و آلوده به علف هرز (شاهد دو).
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test
(P≤0.05). *: Safflower grown in plots without weed (Control 1), **: Safflower grown in plots without cover crop and
containing weed (Control 2).

درصد فسفر دانه
اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد فسفر دانه گلرنگ
معنیدار شد (جدول  .)1با توجه به نتایج مقایسه
میانگینها ،بیشترین درصد فسفر دانه گلرنگ (2/922
درصد) در سیستم کودی زیاد و کنترل دستی (شاهد)
مشاهده شد و کمترین مقدار آن ( 2/511درصد) از
سیستم کودی کم و بدون کنترل (شاهد) بهدست آمد
(جدول  (2010) Alizadeh .)9در آزمایشی بر روی گیاه
آفتابگردان بیان داشت که با افزایش مصرف کود
نیترونن ،میزان جذب عناصر نیترونن ،فسفر و پتاسیم
دانه آفتابگردان افزایش یافت که مشابه منایج تحقیق

حاضر بود )1991( Staal et al. .اعالم کردند یکی از
اثرات مثبت استفاده از نیترونن ،افزایش جذب کاتیونها
است؛ بنابراین جذب نیترونن توسط گیاه ،افزایش نسبی
در جذب سایر عناصر غذایی نیز به وجود میآورد.
 )2004( Zamil et al.گزارش کردند که کاربرد کود
دامی ،از طریق بهبود اسیدیته خاك ،تهویه خاك ،فراهم
نمودن متعادل اکثر عناصر غذایی ،جلوگیری از آبشویی
و افزایش حاللیت عناصر غذایی ،سبب تسریع و بهبود
جذب فسفر توسط ریشهها میشود .زمانیکه کود فسفر
به خاك افزوده میشود ،بخشی از آن سبب افزایش
فسفر محلول میشود و بخشی دیگر ،فسفر قابل جذب
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را افزایش میدهد و قسمتی رسوب میکند
( .)Ghobady et al., 2013اغلب پژوهشگران بر این
باورند که فسفر ،با ازدیاد رشد گیاه و توسعه و گسترش
ریشه میتواند از حجم بیشتری از خاك به منظور جذب
عناصر غذایی استفاده نماید؛ در اینصورت ،جذب و
کارایی استفاده از عناصر غذایی افزایش مییابد
( )1987( Radosevich .)Marschner, 2002گزارش
کرد که در رقابت بین علفهای هرز و گیاه زراعی ،مواد
غذایی کمتری در دسترس گیاه زراعی قرار میگیرد؛ در
نتیجه به نظر میرسد که در تراکم باالی علف هرز،
رقابت همزمان اندام هوایی و ریشه ،سبب کاهش جذب
فسفر توسط گلرنگ در تیمار بدون کنترل علف هرز
شده است.
در کرتهای دارای گیاه پوششی و تحت سیستمهای
مختلف کودی نیز غلظت فسفر دانه گلرنگ متفاوت بود،
بهطوریکه بیشترین درصد فسفر دانه گلرنگ (2/921
درصد) در سیستم کودی آلی و گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای بهدست آمد و کمترین مقدار آن (2/225
درصد) در سیستم کودی کم و گیاه پوششی شبدر
مشاهده شد (جدول  .)9بهنظر میرسد که گیاه پوششی
ماشک گلخوشهای نسبت به گیاهان پوششی گاودانه،
خلر و شبدر ،بهدلیل حفظ رطوبت کافی در محیط
ریزوسفر گیاه ،باعث تشدید فعالیتهای
میکروارگانیسمهای موجود در کودهای زیستی و در
نتیجه سبب افزایش جذب عناصر غذایی در دانه شده
است .گزارش شده است که بقوالت پوششی ،بهدلیل
رشد سریع ،عالوه بر تامین نیترونن گیاه بعدی ،از توان
خوبی برای مقابله با علفهایهرز غالب مزارع برخوردارند
( )2007( Mittal et al. .)Olorunmaiye, 2010گزارش
کردند که کاربرد باکتریهای حل کننده فسفر ،در
افزایش جذب فسفر و نیترونن تاثیر به سزایی دارد،
بهطوریکه  11درصد افزایش در میزان فسفر در ساقه
و  59درصد افزایش در غلظت فسفر دانه مشاهده شد.
میکرواگانیسمهای موجود در کودهای زیستی ،با فراهم
نمودن سطح اضافی برای جذب ،سبب افزایش جذب
عناصر غذایی بهویژه فسفر میشوند و به این ترتیب،
تولید مواد فتوسنتزی را افزایش میدهند.
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درصد پروتئین دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد پروتئین دانه
گلرنگ ،تحت تاثیر سیستم کودی و گیاهان پوششی
قرار گرفت (جدول  ،)1بهطوریکه بیشترین (22/59
درصد) درصد پروتئین دانه در سیستم کود آلی مشاهده
شد که از نظر آماری ،تفاوت معنیداری با سیستم کودی
زیاد و متوسط نداشت (جدول  .)6فراهمی نیترونن،
مهمترین عامل تاثیرگذاری بر میزان پروتئین دانه است.
افزایش فراهمی نیترونن طی دوره رشد رویشی ،سبب
افزایش پروتئین دانه میشود (.)Brown et al., 2005
نیترونن ،اصلیترین عنصری است که محتوای پروتئین
دانه را تحت تاثیر قرار میدهد .درصورتیکه مقدار کود
نیترونن برای نیل به عملکرد پتانسیل کافی نباشد،
محتوای پروتئین دانه کاهش خواهد یافت
( .)Bly & Woodard, 2003نتایج  )2003( Ozerنیز
حاکی از افزایش معنیدار نیترونن و پروتئین دانه کلزا
با مصرف بیشتر نیترونن میباشد .از آنجا که نیترونن،
جزء اصلی پروتئینها است و در واقع اصلی ترین ذخیره
نیترونن در گیاهان ،پروتئینها هستند ،این موضوع قابل
توجیه است ( .)Kouhnavard, 2012گزارش شده است
که کاربرد کود زیستی نیز اثر معنیداری بر درصد
پروتئین دانهی آفتابگردان داشته است ،بهطوریکه
درصد پروتئین دانهیگیاهان تلقیح شده نسبت به
گیاهان تلقیح نشده بیشتر بوده است
( .)Yousefpoor & Yadavi, 2013نتایج تحقیق دیگری
حاکی از آن است کـه در لوبیـا ،استفاده از کودهای
زیستی حـاوی آزوسـپیریلوم و ازتوبـاکتر ،سبب افزایش
میزان پروتئین دانه شد (.)Yadegari et al., 2010
در تیمار گیاه پوششی ،بیشترین درصد پروتئین دانه
گلرنگ ( 22/26درصد) در گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای مشاهده شد ،درحالیکه کمترین درصد
پروتئین دانه ( 51/21درصد) ،از تیمار بدون کنترل
(شاهد دو) بهدست آمد .به عبارت دیگر ،در بوتههای
گلرنگ تحت تیمار بدون کنترل علف هرز (شاهد دو)،
درصد پروتئین دانه 56/96 ،درصد نسبت به شرایط
کنترل دستی (شاهد یک) کاهش یافت (جدول .)1
احتمال دارد که افزایش رشد رویشی ماشک
گلخوشهای و در نتیجه افزایش درصد پوشش زمین و
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سایه اندازی ایجاد شده توسط گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای نسبت به گیاهان پوششی گاودانه ،خلر و
شبدر ،سبب کاهش رقابت علفهایهرز با گلرنگ شده
باشد که همین امر ،منجر به افزایش پروتئین دانه
گلرنگ شده است .کشت مخلوط و تراکم گیاهی
مطلوب باعث میشود که گیاهان از منابع موجود ،بهویژه
عناصر غذایی و نور استفاده موثرتری نمایند که این
موضوع سبب افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش
درصد پروتئین دانه شده است .در بررسی کشت مخلوط
ذرت و لوبیا چشم بلبلی مشخص شد که اثر نوع کشت
بر غلظت پروتئین خام ذرت معنیدار بود و با افزایش
نسبت کاشت لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط ،غلظت
پروتئین خام ذرت افزایش یافت ( Muhammad et al.,
 .)2006تثبیت نیترونن جوی توسط بقوالت و انتقال آن
به گلرنگ میتواند از دالیل افزایش پروتئین دانه در این
سیستم کشتی باشد .بررسیها نشان داد که گیاهان
پوششی خانوده بقوالت ،بهدلیل رشد سریع ،عالوه بر
تامین نیترونن گیاه بعدی ،از توان خوبی برای مقابله با
علفهای هرز برخوردار هستند (.)Rao, 2006
عملکرد پروتئین
نتایج نشان داد که روند تغییرات عملکرد پروتئین
گلرنگ در سیستمهای مختلف کودی و در ارتباط با
کرتهای دارای گیاه پوششی متفاوت بود (جدول ،)1
بهطوریکه بیشترین عمکرد پروتئین (112/25
کیلوگرم در هکتار) در سیستم کودی زیاد و در
کرتهای فاقد علفهرز (کنترل دستی) بهدست آمد و
با سیستم کودی متوسط در یک سطح آماری قرار گرفت
ولی کمترین عملکرد پروتئین ( 11/22کیلوگرم در
هکتار) ،در سیستم کودی متوسط و بدون کنترل
(شاهد) مشاهده شد (جدول  .)9عملکرد پروتئین ،تابع
عملکرد دانه و درصد پروتئین میباشد؛ در نتیجه
افزایش معنیدار عملکرد دانه و درصد پروتئین در
سیستم کودی زیاد ،باعث افزایش عملکرد پروتئین شد.
در اکثر پژوهشها ،افزایش میزان کود نیترونن ،موجب
افزایش درصد پروتئین دانه شده است که در نتیجه،
منجر به افزایش عملکرد پروتئین نیز میشود

( .)Shapiro & Wortmann, 2006افزایش مصرف
نیترونن و در نتیجه فراهمی آن برای گیاه ،نه تنها رشد
بوته را زیاد نموده ایت ،بلکه غلظت پروتئین را نیز
افزایش داده است و در نتیجه ،باالترین عملکرد پروتئین
با مصرف  522کیلوگرم نیترونن در هکتار در سیستم
کودی زیاد مشاهده شد.
در کرتهای دارای گیاه پوششی و در سیستمهای
مختلف کودی ،روند تغییرات عمکرد پروتئین گلرنگ
نیز متفاوت بود ،بهطوریکه بیشترین عملکرد پروتئین
گلرنگ ( 212/26کیلوگرم در هکتار) ،از سیستم کود
آلی و گیاه پوششی ماشک گلخوشهای بهدست آمد و
کمترین مقدار آن ( 12/29کیلوگرم در هکتار) ،در
سیستم کودی کم و گیاه پوششی خلر مشاهده شد
(جدول  .)9بهنظر میرسد که کاربرد کودهای آلی ،از
طریق اصالح برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاك و
افزایش فراهمی عناصرغذایی مورد نیاز گیاه پوششی
ماشک گلخوشهای نسبت به سایر گیاهان پوششی
(گاودانه ،خلر ،شبدر) ،سبب افزایش رشد سریع ،سایه
اندازی و رقابتپذیری باالی گیاه پوششی ماشک
گلخوشهای شده باشد که همین امر سبب افزایش
اثرات متقابل بین این دو عامل بر عملکرد پروتئین
گلرنگ ،در حضور گیاهان پوششی و سیستمهای
مختلف کودی شده است .کاهش عملکرد پروتئین
گلرنگ در تراکم زیاد (وجود گیاه زراعی و سایر گیاهان)
میتواند به دلیل افزایش رقابت درون و برون گونهای
برای کسب منابع مورد نیاز برای رشد و نمو باشد که در
تراکمهای کم ،این رقابت کمتر میشود
( .)Anim & Limbani, 2007در تراکم باال ،از آنجا که
بهرهوری در استفاده از منابع به ویژه نور کاهش مییابد،
بنابراین کاهش عملکرد پروتئین گلرنگ با افزایش تراکم
بوته در واحد سطح ،به دلیل اثر افزایش رقابت بین
بوتهای ،طبیعی بهنظر میرسد .اگرچه تحقیقات مختلف
نشان داده است که افزایش مقدار نیترونن خاك ،موجب
افزایش سطح بـرگ و انـدامهـای هوایی گیاهان زراعی
میشود ،اما بهنظر میرسد که در شرایط حضور علف
هایهرز ،این موضوع نیاز به مدیریت بیشتری دارد .از
آنجـا کـه علفهایهرز ،مصرف کنندههـای لـوکس
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عناصـر غـذایی بـه شـمار میروند ،کاربرد زیاد عناصر
غذایی میتواند تراکم و درصد پوشش آنها را افزایش
دهد که این موضوع میتواند موجـب افـزایش شـدت
رقابت آنها با گیاه زراعی و کاهش رشد و نمو آنها شود
( .)Corre-Hellou et al., 2006گزارش شده است که
تلقیح با کودهای زیستی ،موجب افزایش عملکرد
پروتئین آفتابگردان شد ( Yousefpoor & Yadavi,
 .)2013این نتیجه به دلیل تأثیر تلقیح باکتری میباشد
که کارایی تنظیم کنندگی مناسب رشد ،فعالیت
فیزیولونیکی و متابولیسمی را در گیاه افزایش داده است
(.)Ram Rao et al., 2007
عملکرد دانه
نتایج نشان داد روند تغییرات عملکرد دانه گلرنگ در
سیستمهای مختلف کودی و در ارتباط با کرتهای
دارای گیاه پوششی متفاوت بود (جدول  ،)1بهطوریکه
بیشترین عمکرد دانه ( 9295کیلوگرم در هکتار) ،از
سیستم کودی زیاد و در کرتهای فاقد علفهرز (کنترل
دستی) بهدست آمد و با سیستم کودی متوسط در یک
سطح آماری قرار گرفت ولی کمترین عملکرد دانه (216
کیلوگرم در هکتار) ،در سیستم کودی متوسط و بدون
کنترل (شاهد) مشاهده شد (جدول  .)9نیترونن
استفاده شده در تیمار کودی زیاد ،با افزایش رشد
رویشی گیاه (تعداد شاخههای فرعی) و فسفر ،با تسریع
در رشد و رسیدگی ،افزایش تعداد طبق در بوته و تعداد
دانه در طبق تاثیر دارند .وجود این دو عنصر ضروری به
مقدار کافی ،جهت باال رفتن عملکرد دانه ،ضروری است
( .)Krishnamoorthy & Madalager, 2000گزارش
شده است که میزان تداخل گیاهان زراعی و
علفهایهرز ،رابطه مستقیمی با تراکم و طول دوره
آلودگی گیاه زراعی به علفهرز دارد
( .)Shafagh-Kolvanagh et al., 2009بنابراین یکی از
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر گیاهان ،رقابت با گیاه
مجاور است که ممکن است تاثیر آن به حدی باشد که
شکل و اندازه گیاه ،بهطور قابل مالحظهای تغییر نماید
و عملکرد آن کاهش یابد (.)Anim & Limbani, 2007
رقابت در جوامع گیاهی زمانی رخ میدهد که دو یا چند
گیاه که در جستجوی منبع مشترك (مواد معدنی ،آب
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و نور) هستند ،درون فضای محدودی قرار گرفته باشند
( ،)Anim & Limbani, 2007بهطوریکه در شرایط
حضور کافی عناصر غذایی در خاك و با پیشرفت فصل
رشد ،رقابت برای جذب نیترونن ،گستردهترین شکل
رقابت بین گیاهان زراعی و همچنین گیاه زراعی با
علفهایهرز محسوب میشود ( Shafagh-Kolvanagh
.)et al., 2009
در کرتهای دارای گیاه پوششی و در سیستمهای
مختلف کودی نیز روند تغییرات عمکرد دانه گلرنگ
متفاوت بود ،بهطوریکه بیشترین عملکرد دانه گلرنگ
( 5516کیلوگرم در هکتار) ،از سیستم کودی آلی و گیاه
پوششی ماشک گلخوشهای بهدست آمد و کمترین
مقدار آن ( 262کیلوگرم در هکتار) ،در سیستم کودی
کم و گیاه پوششی خلر مشاهده شد (جدول  .)9بهنظر
میرسد که کاربرد کودهای آلی در خاك ،استقرار و رشد
و نمو گیاه پوششی ماشک گلخوشهای را نسبت به
گیاهان پوششی گاودانه ،خلر و شبدر ،بهبود بخشید و
به نوبه خود سبب شد تا اثرات مثبت ناشی از کشت این
گیاهان ،همچون افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت در
خاك و تعدیل درجه حرارت خاك ( Campiglia et al.,
 )2010و در نهایت عملکرد دانه گلرنگ در نتیجه اثرات
متقابل بین این دو عامل افزایش یابد .همچنین کودهای
زیستی ،عالوه بر افزایش فراهمی زیستی چرخه عناصر
غذایی خاك از طریق تثبیت زیستی نیترونن ،محلول
کردن فسفر و پتاسیم و مهار عوامل بیماریزا ،با تولید
هورمونهای محرك رشد گیاه ،باعث افزایش عملکرد
گیاهان زراعی میشوند .همچنین گزارش شده است که
کود زیستی ،اثر مثبت و معنیداری بر عملکرد و سایر
صفات ذرت داشت ،بهطوریکه میانگین عملکرد دانه
گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان بدون تلقیح 52 ،تا
 22درصد افزایش داشت ( .)Biari et al., 2011برخی
از محققین ،علت افزایش عملکرد دانه ذرت در سیستم
چند کشتی را کمتر شدن رقابت خارجی (برون گونهای)
در مقایسه با رقابت داخلی (درون گونهای) ،افزایش
جذب نور ،افزایش سطح برگ و وجود بقوالت دانهای
گزارش کردهاند ( .)Nair et al., 1979ممکن است یکی
از دالیل افزایش عملکرد دانه در تیمارهای مختلف
گیاهان پوششی ،کنترل علفهایهرز بوسیله آنها باشد
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 عملکرد.چشمگیر افت عملکرد ناشی از رقابت میشود
دانه و پروتئین و همچنین درصد فسفر و پتاسیم دانه
گلرنگ در تیمار کنترل دستی علفهایهرز در تمامی
 در.سیستمهای کودی نسبت به سایر تیمارها باالتر بود
کل و با توجه به اینکه باالترین میزان صفات کیفی
گلرنگ در حضور گیاهان پوششی در تیمار گیاه پوششی
،ماشک گلخوشهای و در سیستم کود آلی بهدست آمد
این ترکیب تیماری به لحاظ کاهش آلودگیهای زیست
 تحت،محیطی و کاهش هزینههای کنترل علفهایهرز
تأثیر کاهش مصرف سموم و کود شیمیایی میتواند برای
.کشاورزان قابل توصیه باشد
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.)Jalilian & Heydarzadeh, 2015(
نتیجه گیری کلی
نتایج نشان داد که گیاه پوششی ماشک گلخوشهای و
گاودانه در تمامی سیستم کودی توانایی باالیی در
 این.سرکوب علفهایهرز مزرعه گلرنگ داشتند
موفقیت به دلیل توان رقابتی باالی گیاه پوششی و
.گلرنگ با علفهایهرز در این سیستم کشتی بوده است
 تعادل رقابتی بین،بنابراین کاربرد گیاهان پوششی
علفهایهرز و گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار میدهد
و سبب کاهش زیستتوده نسبی علفهایهرز و کاهش
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