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 هرز و برخی خصوصیات کیفیهایتاثیر انواع کود و گیاهان پوششی بر کنترل علف

 (Carthamus tinctorius) گلرنگ 
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 چکیده
 های کامل تصادفیدر دانشگاه ارومیه، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک 1932این آزمایش در سال 

ای و خوشهبا سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی شبدر قرمز، خلر، ماشک گل
هرز )شاهد های( و آلوده به علفیکهای عاری )شاهد لرنگ در کرتهای گلرنگ و کشت گگاودانه در کنار ردیف

و  های کودی زیاد، متوسط( به عنوان فاکتور اول و کاربرد کود آلی و سطوح مختلف کود شیمیایی )سیستمدو
 هایتمسیس در گاودانهای و خوشهکم( به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج نشان داد که گیاهان پوششی ماشک گل

شتند. در تمامی برگ دابرگ و پهنهرز باریکهایتوده نسبی علفکودی شیمیایی، بیشترین تاثیر را بر کاهش زیست
ف هرز و های بدون علهای کودی، باالترین میزان فسفر، پتاسیم، عملکرد و پروتئین دانه گلرنگ در کرتسیستم

اهش کاربرد کودهای شیمیایی، نقش گیاهان پوششی گیاه پوششی )شاهد یک( بدست آمد. نتایج نشان داد که با ک
لی، ای در سیستم کودی آخوشهدر افزایش میزان عناصر غذایی دانه گلرنگ آشکارتر شد. گیاه پوششی ماشک گل

هرز درصد عملکرد دانه و پروتئین گلرنگ نسبت به تیمار بدون کنترل علف 11/43و  19/47ترتیب سبب افزایش به
 مدیریت مناسبی برای تواند ابزارمی پوششی کاشت گیاهان یستم کودی متوسط شد. بنابراین)شاهد دو( در س

 باشد. پایدار کشاورزی هایسیستم در هرزهایعلف
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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. 
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 مقدمه

طور رز گیاهانی هستند که بهههایاز نظر زراعی، علف

رویند و برای های زراعی میتمسطبیعی در اکوسی

ترین خسارت باشند. مهممضر می ،های کشاورزیسامانه

ها از هرز به گیاهان زراعی، کاهش عملکرد آنهایعلف

های رشد جذب مواد غذایی و نهاده برای طریق رقابت

 (. مدیریت صحیحRadosevich, 1987باشد )می

های کشاورزی از جمله راهکارهای کنترلی نهاده

 ،هرزهایکه علفباشد. با توجه به اینهرز میهایعلف

تر از گیاهان که سریع هستندگیاهانی فرصت طلب 

و مواد غذایی قابل دسترس را  کنندمیزراعی رشد 

در نتیجه رقیبی برای  و کنندتر و بهتر جذب میآسان

ها همصرف متعادل نهاد  ،ندشوگیاه زراعی محسوب می

ها تواند نقش مهمی در کنترل آنخصوص کود میو به

های کودی در داشته باشد. امروزه انواع نظام

. در برخی از مرسوم استهای کشاورزی دنیا سیستم

تفاده اسکود شیمیایی  یهای کودی، مقادیر بیشترنظام

 ،تبا محیط زیس سازگارهای و در برخی از نظامشود می

از کودهای آلی  ،کود شیمیاییجای استفاده از به

(. Jalilian & Heydarzadeh, 2015شود )استفاده می

 ،خاك هوموس و آلی مواد افزایش کودهای آلی از طریق

 خاك شدن و اسفنجی فرج و خلل درصد افزایش موجب

 خاك ظاهری مخصوص وزن کاهش نهایت در و

 و رشد موجب دخو هنوب به نیز عوامل شوند. اینمی

 جذب و شوندمی خاك در گیاهان هریش بیشتر گسترش

 کند  می پیدا بهبود گیاه در غذایی عناصر و آب

(Blaise et al., 2005.) 

 رایب ی، روشپیشرفتهکنترل شیمیایی در کشاورزی 

 شود. استفاده ازمحسوب می هرزهایعلف مدیریت

 سیاریب که موجب مقاوم شدنعالوه بر این ،هاکشعلف

ایجاد خطرات  شده است، باعث هاهرز به آنهایاز علف

این اثرات  کاهش برای. شودمیزیست محیطی 

تولید  طلوب، تجدید نظر اساسی در خط مشینام

بدون  الت زراعی و حرکت به سوی کشاورزیمحصو

 ،است صورت گرفتههای شیمیایی و مصنوعی نهاده

لیت قاب با گومکه استفاده از گیاهان پوششی لطوریهب

گیری بکار ی نیترونن، کاربرد کودهای آلی وتثبیت باال

 نهاده، از جمله اصول صحیح کشاورزی با مصرف بهینه

شیمیایی )مصرف  های کاهش استفاده از کودهایروش

(. Brennan & Smith, 2005باشد )ها( میمتعادل آن

های گیاهان بین ردیف در استفاده از گیاهان پوششی

کنترل برای های مناسب یکی از روش زراعی،

رهیافتی همگام با طبیعت محسوب  وهرز است هایعلف

ها و رسیدن وری نهادهشود که موجب افزایش بهرهمی

 به اهداف کشاورزی پایدار خواهد شد 

(Uchino et al., 2012 گیاهان پوششی .) خانواده

اه یدلیل رشد سریع، عالوه بر تامین نیترونن گبه ،بقوالت

هرز غالب هایتوان خوبی برای مقابله با علف ازبعدی، 

 (.Olorunmaiye, 2010باشند )میبرخوردار مزارع 
 کننده گیاه خفه یک صورت به پوششی گیاهان

 با و ایندنم نور جلوگیری عبور از توانندمی هرزهایعلف

 عدم به منجر قرمز دور، به قرمز نور نسبت تغییر

 شوند هرزهایگیاهچه علف رشد اهشک یا بذر زنیجوانه

(Gabriel & Quemada, 2011.) ،برای از طرفی 

 بذر اکثر زنیجوانه شروع و بذر خواب شکستن

 کهدرحالی ،است الزم دمایی تغییرات ،هرزهایعلف

 شوندمی دمایی تغییرات این مانع پوششی گیاهان

(Reddy, 2001گیاهان .) کنترل بر عالوه پوششی 

 سازیغنی خاك، هایبیماری کنترل با ،هرزهایعلف

 خاك، ساختمان بهبود نیترونن، تثبیت با خاك

کاهش  و آلی ماده افزایش نیترونن، از آبشویی جلوگیری

نهایت  در و زراعی گیاهان نمو و رشد بر ،خاك فرسایش

 ,.Kruidhof et al) باشندمی موثر نیز هاآن عملکرد

 بقایای جذب یا و والتبق توسط نیترونن تثبیت (.2008

 مزیت قبلی، زراعی گیاهان در شده مصرف نیترونن

 تواندمی که باشدمی پوششی گیاهان کشت کلیدی

 برآورده را گیاه زراعی نیترونن نیاز تمام حتی یا و بیشتر

 که رسدمی به نظر (.Hooker et al., 2008) سازد

 محیط در کافی رطوبت حفظ دلیل به پوششی گیاهان

 هایفعالیت تشدید باعث ،گیاه سفرریزو

 در و زیستی کودهای در موجود هایمیکروارگانیسم

 شوندمی بوته در دانه وزن افزایش نتیجه

 (Campiglia et al., 2010 بنابراین .) کاشت گیاه با
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 بر تأمین نیترونن گیاه همراه عالوه ،پوششی

 (Hooker et al., 2008،) هرز نیز کاهش هایفشار علف

به نقش گیاهان پوششی در  در واقع با توجه .یابدیم

هرز در مزارع کشاورزی، امروزه هایسرکوب علف

باشد ها در کشاورزی رو به افزایش میاستفاده از آن

(Didon et al., 2014.) 

 و روغنی گیاهان ( ازCarthamus tinctoriusگلرنگ )

 هرود کمی شمار به زراعی محصوالت ترینقدیمی از یکی

 قابل روغن و دارد طوالنی قدمت ایران در آن کشت

باشد  می درصد 91 تا 21 آن دانه از استخراج

(Kouhnavard et al., 2012کشاورزی رایج .)،  نقش

های انسان وری غذا و تامین خواستهمهمی را بهبود بهره

 های ورودیکند، اما تا حد زیادی وابسته به نهادهایفا می

ها کشو علف هاکشیمیایی، آفتاز جمله کودهای ش

(. بنابراین با توجه به Horrigan et al., 2002باشد )می

های ناشی از های مصرفی و آلودگینهاده افزایش هزینه

کشت گیاه پوششی از طریق پر با ها، رویه آنمصرفه بی

کردن آشیانه اکولونیکی، عالوه بر کاهش مصرف 

های زیست آلودگی کش و تقلیلهای کود و علفنهاده

هرز هایتوان علفها، میمحیطی ناشی از مصرف آن

و موجبات پایداری  کردکنترل را مزارع گلرنگ 

اکوسیستم را فراهم ساخت. بدین ترتیب، این آزمایش 

با هدف بررسی نحوه اثر گیاهان پوششی در مدیریت 

هرز و نحوه تأثیر بر خصوصیات کیفی بذر هایعلف

کاربرد کود آلی و سطوح متفاوت کود  در شرایطگلرنگ 

 د.ششیمیایی، طراحی و اجرا 

 

 ها مواد و روش
در قالب طرح پایه و به صورت فاکتوریل  آزمایشاین 

در بهار  ،تکرار سهتیمار و  22های کامل تصادفی با بلوك

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  5915-12سال زراعی

 91افیای با موقعیت جغر ،کشاورزی دانشگاه ارومیه

دقیقه  دودرجه و  21دقیقه عرض شمالی و  95درجه و 

از سطح دریا انجام شد.  متر 5922ارتفاع  وطول شرقی 

تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی شبدر 

(، Lathyrus sativus(، خلر )Trifolium pratenseقرمز )

 Viciaگاودانه ) و (Vicia villosa) ایگل خوشهماشک

ervilliaهای گلرنگ و کشت گلرنگ در ( در کنار ردیف

هرز هایهای عاری )شاهد یک( و آلوده به علفکرت

)شاهد دو( به عنوان فاکتور اول و کاربرد کود آلی و 

ه ب)زیاد، متوسط و کم( سطوح مختلف کود شیمیایی 

هر واحد طول و عرض عنوان فاکتور دوم بودند. 

نظرگرفته شد که  در متر 6/9 ترتیب چهار و، بهآزمایشی

ردیف کاشت گلرنگ به صورت جوی و  پنجمشتمل بر 

می طور ثابت برای تماها بهفاصله بین ردیف وپشته بود 

ها متر و فواصل بین بوتهسانتی 12 ،واحدهای آزمایش

متر در نظر گرفته شد. بعد از سانتی 52 ،در روی ردیف

شت اردیبه 51ها، عملیات کاشت در آماده سازی کرت

ها با کاری و خطی روی پشتهصورت هیرمبه 5912ماه 

 هبذرهای گلرنگ با تراکم زیاد کاشت .دست انجام شد

برای رسیدن  و برگی چهار تا شششدند ولی در مرحله 

. شدندتنک  بوته در متر مربع(، 22)به تراکم مطلوب 

از گلرنگ رقم بهاره گلدشت، با قوه  ،در این آزمایش

 درصد که جزو ارقام بدون 11خلوص  درصد و 19نامیه 

، باشدهای آن قرمز رنگ میو اغلب گل استخار 

بذرهای  ،. با توجه به تیمارهای آزمایشیشداستفاده 

 ،ایهمتر به صورت کپسانتی گیاهان پوششی با فاصله دو

های گلرنگ کشت شدند. میزان بذر در دو طرف پشته

، خلر، ایخوشهگل مصرفی جهت تولید دانه ماشک

 51، 512تا  522، 11تا  11شبدر و گاودانه به ترتیب 

جهت  که کیلوگرم در هکتار است 11تا  11و  21تا 

تا سه  دو ،عنوان گیاه پوششی، کود سبز و غیرهبه دکاربر

 شودگرفته میها در نظر مقدار آناین برابر 

 (Seyed Sharifi & Hakam Alipur, 2010 در این .)

بذر مصرفی جهت کاشت گیاهان میزان  ،آزمایش

 ،، خلر، شبدر و گاودانهایخوشهگل پوششی ماشک

کیلوگرم در هکتار در  552و  92،  222،  552ترتیب به

نظر گرفته شد. گیاهان پوششی تا پایان آزمایش در کنار 

در مراحل و گلرنگ حضور داشتند. در طی فصل رشد 

 پاشی علیه مگس گلرنگسم ،بندیگلدهی و دانه

(Acanthiophilus helianthi با )لیتر سم آمبوش  1/2

ا . بشدپاش پشتی اهرمی انجام وسیله سمبه ،درهکتار

بافت  خاکی با توجه به نتایج آزمون خاك، مزرعه دارای

دسی زیمنس  12/2، شوری برابر هشت pHلوم رسی با 

همچنین  ؛درصد نیترونن بود 212/2متر و بر سانتی

و  2/1ترتیب به ،یم در خاك مزرعهمیزان فسفر و پتاس
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 های کودیگرم در کیلوگرم بود. در سیستممیلی 912

کیلوگرم در  62و 92، 522ترتیب به ،کم و، متوسط زیاد

کیلوگرم در هکتار کود  92و 12، 92هکتار کود اوره و 

درصد اکسید فسفر  26ترپیل حاوی سوپرفسفات

(5O2P)، تری مسانتی دهپنج تا صورت نواری در فاصله هب

تن  22در سیستم کودی آلی، از زیر بذر استفاده شد. 

کود دامی کامال پوسیده در هکتار و کودهای زیستی 

صورت بذر مال استفاده شد. نیتروکسین و بارور دو به

مقدار کود دامی بر اساس متوسط مقدار نیترونن و فسفر 

کار در کودهای شیمیایی تعیین شد و قبل از کاشت به

. اولین آبیاری بعد از کاشت صورت گرفت و فتر

اساس عرف  بر و از زمان استقرار گیاه ،های بعدیآبیاری

صورت نشتی )جوی و بار بهروز یک نهمنطقه و هر 

که مزرعه مورد ای( انجام گرفت. با توجه به اینپشته

استفاده برای این طرح، جزو مزارع با آلودگی شدید 

در  و اجرای دقیق آزمایش برای ،هرز بودهایعلف

تنک کردن و مبنا قرار دادن حداقل  ،مراحل اولیه رشد

هرز جوانه زده در کل آزمایش، جمعیت یکنواختی علف

. شدهرز در تمامی تیمارهای آزمایشی ایجاد هایاز علف

گونه علف هرز  شش ،های آزمایشی در مجموعدر کرت

رایی (، پیچک صح.Chenopodium album Lسلمه تره )

(Covolvulus arvensis L.( توق معمولی ،)Xanthium 

strumarium L.ترب وحشی )(، دم روباهی ،Brassica 

Alba L.( و قیاق )Sorghum halepense شد( مشاهده 

 ،سه گونه پیچک، توق و قیاق ،هاکه از میان آن

برداری از هرز غالب مزرعه بودند. نمونههایعلف

روز  525و  12، 12، 92حله )هرز در چهار مرهایعلف

 با استفاده از کوادراتو صورت تصادفی به، بعد از کاشت(

هرز هایهای علفمترانجام شد و گیاهچهسانتی 12× 12

سپس  شدند.گونه شناسایی  تا سطحدر هر کادر، 

هایی قرار در داخل پاکت ،های مربوط به هر کرتنمونه

به و گراد ه سانتیدرج 11دمای  ی باو در آون ندداده شد

ها آنوزن خشک و سپس  ندساعت خشک شد 12مدت 

هرز هایمجموع علفوزن خشک  .گیری شداندازه

مورد  برداریبرگ در هر مرحله نمونهبرگ و باریکپهن

توده نسبی تجزیه و تحلیل قرار گرفت. زیست

محاسبه فراوانی نسبی   هرز از طریق فرمولهایعلف

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

، هرزهایتوده نسبی علفزیست: RWBدر این معادله، 

tWB :و هرز در هر تیمارهایتوده علفزیستc2WB  :

 .باشدمی هرز در تیمار شاهد دوهایتوده علفزیست

 غذایی دانه گلرنگ بر اساس عناصرگیری اندازه

 از استفاده با، رت هضم روش بهو   A.O.A.Cاستاندارد

 صورت پرکلریدیک و کلریدیک نیتریک،های اسید

 Association of Official Analyticalگرفت )

Chemists, 2005 .)فسفر دانه گیری میزانبرای اندازه، 

و برای  GEN way 630از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

 .شدفاده است فلیم فتومترپتاسیم از دستگاه  گیریاندازه

 کجدالتوسط دستگاه  پروتئین دانه درصد همچنین

 گیری شدساخت آلمان اندازه Vapodest 20مدل 

(Rossi et al., 2004). هدان پروتئین درصد محاسبه برای 

 فاکتور عنوان به 21/6 ثابت عدد آزمایش، این در گلرنگ

 ,.Rossi et alاست ) گرفته قرار استفاده مورد پروتئین

2004.) 

N (%) = (At × 0.00014) ×100 

P (%) = N (%) ×  6.25 

مقدار اسید : tA، درصد نیترونن، (%) Nدر این معادله، 

: درصد پروتِین  (%) Pو  مصرف شده در تیتراسیون

همچنین عملکرد پروتئین از حاصلضرب  باشد.می

. شد محاسبهعملکرد دانه در درصد پروتئین دانه 

 5912 برداشت نهایی گلرنگ در نیمه دوم شهریور ماه

گیری عملکرد نهایی، پس از صورت گرفت. برای اندازه

مساحت یک متر مربع از دو  ،ایحذف اثرات حاشیه

ردیف میانی در هر کرت ، برداشت شد و عملکرد دانه 

ان . پس از اطمینشدبر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین 

با استفاده  هاآن، تجزیه و تحلیل هادادهاز نرمال بودن 

همچنین برای  .انجام گرفت SAS 9.1زار از نرم اف

ای دانکن در ها از روش چند دامنهمقایسه میانگین

 درصد استفاده شد. پنجسطح احتمال 

 نتایج و بحث

 هرزهایتوده نسبی علفزیست

رز ههایتوده نسبی علفاثر سیستم کودی بر زیست

برگ در هر چهار مرحله، اثر گیاه برگ و باریکپهن

در  برگهرز پهنهایتوده نسبی علفیستپوششی بر ز
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گ برهرز پهنهایتوده نسبی علفمرحله اول و بر زیست

 دار بودبرداری معنیبرگ در سایر مراحل نمونهو باریک

بر  متقابل تیمارهای آزمایش. همچنین اثر (5)جدول 

ر برگ دبرگ و باركپهنهرز هایعلف توده نسبیزیست

هرز هایعلف توده نسبیزیستمراحل اول و دوم و بر 

دار بود برداری معنیبرگ در مرحله سوم نمونهبارك

 (.5)جدول 

 
 و یپوشش اهانیگ ریتاث تحت ،گلرنگمزرعه  هرزیهاعلف توده نسبی)میانگین مربعات( زیست انسیوار هیتجز -5جدول 

 یکود مختلف یهاستمیس
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 of  

variation 

df First sampling Second sampling Third sampling Fourth  sampling 

  Broad 

leaf 

Grasses Broad 

leaf 

Grasses Broad 

leaf 

Grasses Broad 

leaf 

Grasses 

Replication 2 10.43 ns 172.22ns 386.68** 99.14* 19.44ns 103.65ns 144.25ns 387.18* 
Fertilizer systems 

(F) 

3 1751.97** 4368.64** 2288.79** 3939.66** 479.27** 1543.59** 5192.95** 1829.97** 

Cover crop C) 4 294.90** 868.16ns 340.20** 967.42** 216.98** 757.84** 473.60** 726.79** 

F × C 12 106.44** 1705.33** 226.97** 64.51* 69.86ns 222.96** 92.56ns 170.40ns 

Error 38 22.64 353.79 49.40 25.04 43.98 46.42 78.46 91.46 

C.V (%)  19.36 24.56 16.70 16.56 15.35 15.24 19.45 18.32 

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

 

نشان داد که روند تغییرات  نتایج مقایسه میانگین

در مرحله اول و دوم هرز هایعلفسبی توده نزیست

های مختلف کودی و سیستمبرداری، تحت تاثیر نمونه

های دارای گیاه پوششی متفاوت بود. در این کرت در

ای و گاودانه در خوشهگیاه پوششی ماشک گل راستا،

های کودی شیمیایی، دارای کمترین تمام سیستم

 برگاریکبرگ و بهرز پهنهایتوده نسبی علفزیست

 (.2نسبت به گیاهان پوششی خلر و شبدر بودند )جدول 

 

 های مختلف کودیهرز در مزرعه گلرنگ، تحت تأثیر گیاهان پوششی و سیستمهایتوده نسبی علفزیست -2جدول 
Table 2.  Relative weed biomass in safflower field under the effects of cover crops and different fertilizer 

systems 
Relative weed biomass (%) 

  First sampling Second sampling Third sampling 

Fertilizer systems Cover crop Broad leaved Grasses Broad leaved Grasses Grasses 

High  

Hairy vetch 38.37 b 55.75 bcd 55.21 bc 45.96 b 35.03 ef 
Grass pea 35.84 bc 71.48 abc 68.39 a 62.71 a 46.17 de 

Red clover 50.71 a 57.33 bcd 60.62 ab 69.76 a 33.91 ef 

Bitter vetch 29.04 cd 77.34 ab 49.34 bcd 41.16 b 32.63 f 

Medium  

Hairy vetch 24.52 de 32.07 def 36.93 defg 24.34 cd 39.78 def 

Grass pea 36.62 bc 41.52 cdef 48.51 bcd 29.67 c 75.88 a 

Red clover 37.05 bc 40.74 cdef 48.45 bcd 31.84 c 59.04 bc 
Bitter vetch 25.11de 48.17 bcde 28.30 gh 18.79 de 51.83 bcd 

Low 
 

Hairy vetch 11.30 gh 13 ef 20.06 h 4.67 f 46.23 de 

Grass pea 16.54 efg 28.59 def 25.10 gh 15.07 e 48.93 cd 

Red clover 22.28 def 35.86 cdef 33.02 efgh 19.58 de 63.03 b 
Bitter vetch 11.95 gh 26.52 def 21.11 h 6.08 f 49.44 cd 

Organic manure 

Hairy vetch 4.50 h 92.07 a 30.61 fgh 16.7 de 31.64 f 

Grass pea 13.88 fg 101.43 a 43 cdef 29.59 c 40.97 def 
Red clover 13.96 fg 51.92 bcd 44.62 cde 42.64 b 43.87 def 

Bitter vetch 21.56 def 10.08 f 59.87 ab 24.62 cd 16.49 g 

 ندارند. درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ستون، هر در مشترك حروف دارای هایمیانگین
Means with the same letters in the same column are not significantly different based on Duncan’s multiple 

range test (P≤0.05). 
 

نسبی  تودهدر سیستم کودی ارگانیک، بیشترین زیست

های دارای گیاه پوششی برگ، به کرتهرز پهنهایعلف

های دارای گیاه پوششی گاودانه تعلق داشت، اما در کرت

برداری، باالترین ول و سوم نمونهخلر در مرحله ا
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برگ حاصل هرز باریکهایتوده نسبی علفزیست

(. همچنین نتایج نشان داد که 2دست آمد )جدول به

برگ و هرز پهنهایتوده نسبی علفمیانگین زیست

برداری، از باریک در هر دو مرحله اول و دوم نمونه

 سیستم کودی زیاد به کم، روندی کاهشی داشت؛ به

های عبارت دیگر، استفاده از کود شیمیایی در سیستم

هرز در هاینشان داد که علف کودی زیاد، متوسط و کم

استفاده از این منابع کودی کاراتر بودند و در نتیجه 

 ترتیب در سیستم کودیها نیز بهتوده نسبی آنزیست

 (.2زیاد بیشتر از متوسط و کم بوده است )جدول 

در  برگ،هرز پهنهایده نسبی علفتوبیشترین زیست

برداری و تحت تاثیر سیستم کودی مرحله سوم نمونه

که سایر تیمارهای کودی، دست آمد، درحالیزیاد به

هرز هایتوده نسبی علفتاثیر یکسانی بر زیست

(. همچنین در 9برگ در این مرحله داشتند )جدول پهن

بی وده نستبرداری، بیشترین زیستمرحله چهارم نمونه

برگ، از سیستم کودی برگ و باریکهرز پهنهایعلف

که کمترین میزان آن در دست آمد، درحالیزیاد به

 (.9سیستم کودی کم مشاهده شد )جدول 

 

 

 .های مختلف کودیهرز در مزرعه گلرنگ تحت تأثیر سیستمهایتوده نسبی علفزیست -9جدول 
Table 3.  Relative weed biomass in safflower field under the effects of different fertilizer systems. 

Relative weed biomass (%) 

 Third sampling Fourth  sampling 

Fertilizer systems Broad leaved Broad leaved Grasses 

High  52.03 a 73.51 a 67.26 a 
Medium 43.46 b 47.42 b 51.83 b 

Low  38.58 b 24.90 d 37.02 c 

Organic manure 38.67 b 36.25 c 52.62 b 

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

(P≤0.05). 

 

ای و گاودانه، نقش خوشهگلگیاهان پوششی ماشک 

برگ در مرحله هرز پهنهایموثری در سرکوب علف

 اهیگبرداری داشتند. همچنین سوم و چهارم نمونه

ی در مرحله چهارم اخوشهگل ماشک یپوشش

 تودهزیست در کاهش برداری نیز نقش بارزینمونه

 (.2داشت )جدول  برگباریک هرزهایعلف ینسب

 

 

 .هرز در مزرعه گلرنگ، تحت تأثیر گیاهان پوششیهایوده نسبی علفتزیست -2جدول 
Table 4.  Relative weed biomass in safflower under the effects of cover crops. 

                        Relative weed biomass (%) 

 Third sampling Fourth  sampling 

Cover crops Broad leaved Broad leaved Grasses 

  Hairy vetch 39.37 b 39.19 b 41.24 b 

  Grass pea 45.95 a 50.06 a 53.71 a 

  Red clover 47.68 a 51.71 a 59.66 a 
  Bitter vetch 39.75 b 41.11 b 54.12 a 

 

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

(P≤0.05). 

 

برگ نسبت به هرز پهنهایعلف آزمایش، این در

خود  به را نسبی فراوانی ها، بیشترینبرگباریک

علت دوره به برگهرز پهنهای. علفاندداده اختصاص

علت غالبیت نسبت به  رشد متفاوت و همچنین به

ها از نظر سایه اندازی و رقابت بر سر منابع برگباریک

 برداریرقابتی، فضا کمتری را در مراحل اول و دوم نمونه

 در و برگ قرار دادندهرز باریکهایدر اختیار علف

ه ها نسبت ببرگنسبی پهن افزایش فراوانی باعث نتیجه

هرز هایبا این حال، زمانی که علف .شدند هابرگباریک

کنند، برگ شروع به گل دهی و ریزش برگ میپهن
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برگ، آرام آرام به مرحله بلوغ و هرز باریکهایعلف

همین دلیل در شوند؛ بهتوده وارد میافزایش زیست

توده نسبی برداری، زیستمرحله سوم نمونه

توده نسبی برگ کاهش و زیستهرز پهنهایلفع

شده گزارش برگ، افزایش یافت. هرز باریکهایعلف

 جمعیت بر ،خاك حاصلخیزی سطح است که

مصرفی  کود مقادیر که زمانی ؛گذاردمی اثر هرزهایعلف

منجر و  شودمی بیشتر هرزعلفتودهزیست باشد، زیادتر

 ,.Izadi et al) شودمی زراعی گیاه تولید کاهش به

 تراکم باالی (. همچنین گزارش شده است که در2012

استفاده  مورد بیشتر ،شده اضافه غذایی مواد هرز،علف

هرز به هایگیرد. بنابراین علفمی قرار هرزهایعلف

های متفاوتی نشان مقادیر مختلف عناصر غذایی واکنش

که کاربرد کود در شرایط عدم این با وجوددهند. می

 ،دشومنجر به افزایش عملکرد محصول زراعی می ،رقابت

ل دنبابهنیز را هرز هایعلفتودهزیستافزایش تراکم و 

ها آن در افزایش تولید بذرمنجر به که ممکن است  دارد

تواند همبستگی می ،هرزهایتولید بذر در علف شود.

رف کود مص ؛  بنابراینداشته باشد تودهزیستمثبتی با 

توده موثر خواهد بود بر افزایش زیست ،ه نیترونناز جمل

(Barker et al., 2006; Hooker et al., 2008.) 

هرز غالب در مزارع گلرنگ، هایبنابراین با توجه به علف

ای و گاودانه خوشهتوان از گیاه پوششی ماشک گلمی

در سیستم کودی کم، برای کنترل اکولونیک 

زی پایدار و کاهش در راستای کشاورهرز هایعلف

احتماال دلیل استفاده کرد.  کشاز سموم علف مصرف

و گاودانه نسبت به خلر و  ایخوشهگلموفقیت ماشک 

تواند ناشی از تفاوت هرز، میهایشبدر در سرکوب علف

پوشش  ترسریع شدن بسته به دلیل ،ساختار کانوپی

 اثرات کاهش موجبها باشد که اندازی آنگیاهی و سایه

رسد با نظر مید. بهشوهرز میهایعلف ناشی از قابتیر

های پیشروی مراحل رشد گیاهان پوششی در بین ردیف

ه موجب بست ،گیاهان اصلی، افزایش شاخص سطح برگ

که نفوذ نور را به داخل  شدشدن کانوپی گیاه زراعی 

هرز هایرشد عادی علف ازپوشش گیاهی کاهش داد و 

 ،که این امر جلوگیری نمودها آن تودهزیستو افزایش 

د شوهرز میهایسبب کاسته شدن از رشد و رقابت علف

(Heydarzadeh & Jalilian, 2014در .) آمده گزارشاتی 

 پوشش میزان تحت تاثیر ،بازدارندگی میزان که است

، پوششی گیاه یا و اصلی گیاه زراعی وسیله به خاك سطح

 ,.Uchino et al) کندجلوگیری می هرز هایعلف رشد از

خشک  تودهزیست بین ،دیگر (. به عبارت2009

 زراعی و گیاه توسط زمین پوشش درصد و هرزهایعلف

 با کوددهی و دارد وجود منفی ایرابطه ،پوششی گیاه

 درصد افزایش نتیجه در و گیاه رویشی افزایش رشد

 ،گیاه توسط شده ایجاد سایه اندازی و پوشش زمین

باشد.  مؤثر هرزهایعلف خشک توده ستبر زی تواندمی

 ،پوششی گیاه همچنین گزارش شده است که کشت

 هرزهایعلف فشار همراه، گیاه نیترونن تامین بر عالوه

 (. از طرفی،Jensen et al., 2012دهد )می کاهش را نیز

 بذر اکثر جوانه زنی شروع و بذر خواب شکستن برای

که درحالی ،ستا الزم دمایی تغییرات هرزهایعلف

 ؛شوندمی دمایی تغییرات این مانع، پوششی گیاهان

 یالقا ، سبباندازی توسط گیاهان پوششیبنابراین سایه

 تواند بهشود که میهرز میهایعلف بذرخواب ثانویه در 

علت تغییرات در کیفیت نور و یا دامنه تغییرات شدید 

کلی، طوربه (.Batlla et al., 2000دمای خاك باشد )

نتایج این تحقیق نشان داد که هر روش مدیریتی از 

ای، خوشهجمله استفاده از گیاه پوششی ماشک گل

های دارد که در نقش مهمی در سرکوب و کنترل علف

راستای کشاورزی پایدار و کاهش استفاده از سموم 

وان عنای بهخوشهکارگیری گیاه ماشک گلکش، بهعلف

 شود.صیه میگیاه پوششی در مزارع تو
 

 د ارزیابی در گلرنگرصفات مو

 درصد نیتروژن دانه

ت تح ،نتایج نشان داد که درصد نیترونن دانه گلرنگ

که طوریبه ،(1قرار گرفت )جدول  تیمارهاتاثیر 

درصد( درصد نیترونن دانه در سیستم  11/9بیشترین )

داری با سیستم تفاوت معنی ،کود آلی مشاهده شد که

 (.6متوسط نداشت )جدول و  زیادکودی 
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 یکود مختلف یهاستمیو س یپوشش اهانیگ ریتاث تحت گلرنگ کیفی صفات انسیوار هیتجز -1جدول 

Table 5. Variance analysis of the quality traits of safflower under the effects of cover crops and different 

fertilizer systems 
Source of  

variation 
df 

Seed nitrogen 
concentration 

Seed 
potassium 

concentration 

Seed 
phosphorus 

concentration 

Seed protein 

concentration 
Protein yield Seed yield 

Replication 2 **1.18 ns0.00007 ns0.0001 **46.34 *30867.84 *377862.82 
Fertilizer 

systems (F) 

3 *0.81 **0.0078 **.00770 *32 **85058.54 **1247532.73 

Cover crop (C) 5 *0.56 **0.018 **0.015 *22.11 **457896.52 **7885263.71 
 F × C 15 ns0.26 **0.0005 **0.0005 ns10.51 **19298.96 **288334.02 

Error 46 0.19 0.00002 0.00009 7.75 6655.90 82106.43 

C.V (%)  13.10 2.20 0.44 13.10 37.03 29.15 

 .باشدمی دارمعنی آماری اختالف عدم و درصد یک پنج و احتمال سطوح در داریمعنی آماری اختالف نشانگر ترتیببه ns و ** و *
*, ** and ns: Significant difference at 5% and 1% of levels probability and non-significant, respectively. 
 

 ی.کود مختلف یهاستمیس ریصفات گلرنگ تحت تأث یبرخ نیانگیم سهیمقا -6جدول 
Table 6. Mean comparison of some safflower traits under the effects of different fertilizer systems 

Fertilizer systems Seed nitrogen concentration (%) Seed protein concentration (%) 

High 3.47a 21.69a 
Medium  3.49a 21.83a 

Low  3.08b 19.27b 

Organic manure 3.55a 22.18a 

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

(P≤0.05). 
 

 تریندر ساختار مهم ،از نیترونن گیاه بزرگیبخشی 

نن پس نیترو .دارد قرارآنزیم فتوسنتزی یعنی روبیسکو 

از انجام وظیفه فتوسنتزی خود در طول رشد گیاه، در 

 ،اشدبمرحله پیری برگ که با تجزیه کلروفیل همراه می

و از طریق فرآیند  شودمیتار این آنزیم خارج از ساخ

و به دانه شود میاز برگ خارج  ،انتقال مجدد نیترونن

جا جهت سنتز و در آن یابدمیدر حال نمو منتقل 

گیرد های دانه مورد استفاده قرار میپروتئین

(Hortensteiner & Feller, 2002 محدودیت در تامین .)

د باشاهش نیترونن دانه میترین عامل کاصلی ،ازت دانه

(Liu et al., 2004 گزارش .)شده که 

با انحالل  ،های حل کننده فسفاتمیکروارگانیسم

فسفات نامحلول و افزایش مقدار فسفر در دسترس برای 

زیست، باعث افزایش تثبیت نیترونن و هم هایباکتری

ت زیرا برای تثبی شوندمیدر نتیجه افزایش رشد گیاه 

مورد نیاز است که با وجود فسفر  یانرنی فراوان ،نیترونن

 ,.Olivera et alشود )تامین می فراوان ATPکافی و 

که نیترونن یک جزء الزم ساختمانی طوریهب ،(2002

ها، نوکلئوتیدها و اسیدهای آمینه، آمیدها، پروتئین

های باشد. بنابراین میکروارگانیسمها مینوکلئوپروتئین

 ،با تاثیر مثبت بر تثبیت ازت زیستی، موجود در کودهای

یاه در تیمار گ شود.سبب افزایش پروتئین دانه نیز می

درصد(،  16/9پوششی، بیشترین درصد نیترونن دانه )

 ،مشاهده شدای خوشهگلدر گیاه پوششی ماشک 

از تیمار  ،درصد( 29/9) آنکه کمترین درصد درحالی

احتمال (. 1ل دست آمد )جدوبدون کنترل )شاهد دو( به

 عیرس رشد با ای،خوشهماشک گل یپوشش اهیگدارد که 

اندازی باال نسبت به سایر سایه و اتانشعاب دیتول و

در  ریتأخ باعث گیاهان پوششی )گاودانه، خلر و شبدر(،

ه هرز شدهایتوده نسبی علفسبز شدن و کاهش زیست

است که منجر به افزایش جذب عناصر غذایی توسط 

 شود.رنگ میگیاه گل

که رقابت ناشی از حضور است گزارش شده 

باعث کاهش توان فتوسنتزی ذرت و  ،هرزهایعلف

شود می کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانه

(Zaefarian, 2009که این امر می ) تواند باعث کاهش

جذب عناصر غذایی در شرایط بدون کنترل 

 عنوان به فمختل از بقوالت . استفادهشودهرز هایعلف

 داد  افزایش ذرت را عملکرد ،پوششی گیاهان

(Gabriel & Quemada, 2011تثبیت .) توسط نیترونن 

 در شده مصرف نیترونن جذب بقایای یا و بقوالت

 گیاهان کشت کلیدی قبلی، مزیت زراعی گیاهان
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 حتی یا و اعظم قسمت تواندمی باشد،کهمی پوششی

 سازد برآورده ار گیاه زراعی نیترونن نیاز تمام

(Olorunmaiye, 2010در این پژوهش .)، هایتلقیح بذر 

 ببسهای تثبیت کننده نیترونن، گلرنگ با باکتری

 رطوبت خاك ،همچنین کود دامی ؛تثبیت نیترونن شد

را افزایش داد و توانست آب بیشتری را جذب کند که 

باعث افزایش درصد نیترونن دانه گلرنگ  ،از این طریق

گزارش کردند که  Orhan et al. (2006). استشده 

باعث بهبود رشد و  ،با کودهای زیستی بذرهاتلقیح 

و جذب آب و عناصر  شودمیگیاه  ریشهتوسعه سیستم 

در نتیجه میزان فتوسنتز و  ؛بخشدغذایی را بهبود می

 و این یابدمیتولید مواد حاصل از فتوسنتز افزایش 

. از دشوگیاه می موضوع سبب باال رفتن وزن خشک کل

جا که مقدار ازت کل با وزن خشک کل گیاه آن

همبستگی مثبت دارد، مقدار ازت کل گیاه نیز افزایش 

 یابد. می
 

 یپوشش اهانیگ ریصفات گلرنگ تحت تأث یبرخ نیانگیم سهیمقا -1جدول 
Table 7. Mean comparison of some safflower traits under the effects ofcover crops 

Cover crop Seed nitrogen concentration (%) Seed protein concentration (%) 

Hairy vetch 3.56ab 22.26ab 
Grass pea 3.36abc 21.01abc 

Red clover 3.29bc 20.56bc 

Bitter vetch 3.39abc 21.19abc 
*Control (1) 3.71a 23.18a 

**Control (2) 3.08c 19.27c 

 گلرنگ کشت :* .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ستون، هر در مشترك حروف دارای هاینمیانگی

 .(شاهد دو) هرز علف به آلوده ی بدون گیاه پوششی وهاکرت در گلرنگ کشت :**. (شاهد یک) هرز علف بدون یهاکرت در
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

رهای آزمایشی بر درصد پتاسیم دانه گلرنگ اثر تیما

(. بیشترین درصد پتاسیم دانه 1دار شد )جدول معنی

و کنترل زیاد درصد( در سیستم کودی  926/2گلرنگ )

اما کمترین مقدار آن  ،دستی )شاهد( مشاهده شد

و بدون کنترل  کم سیستم کودی ازدرصد(  512/2)

 (.9دست آمد )جدول ه)شاهد( ب

( Kouhnavard et al., 2012همکاران )کوهنورد و 

تاثیر تیمارهای مختلف نیترونن بر گزارش کردند که 

ا دار بود و بمعنیگلرنگ جذب عنصر فسفر و پتاسیم 

افزایش جذب نیترونن، جذب این عناصر نیز نسبت به 

ه نظر بتیمار بدون کود نیترونن افزایش یافت. بنابراین 

نیترونن خاك در  دسترسی به میزان زیادرسد که می

توانایی  سبب افزایش ،تیمار بدون کنترل علف هرز

و در نتیجه  شده استهرز با گلرنگ هایرقابتی علف

هرز با استفاده بیشتر از منابع رشد، سبب هایعلف

در  .اندکاهش رشد و جذب عناصر غذایی گلرنگ شده

های های دارای گیاه پوششی و تحت سیستمکرت

، درصد پتاسیم متفاوت بودنیز مختلف کودی 

 291/2که بیشترین درصد پتاسیم دانه گلرنگ )طوریبه

 درصد( در سیستم کودی آلی و گیاه پوششی ماشک

 2/2بدست آمد و کمترین مقدار آن ) ایخوشهگل

درصد( در سیستم کودی کم و گیاه پوششی شبدر 

که کاربرد  رسدمی نظربه(. 9مشاهده شد )جدول 

 عناصرغذایی، و آب کافی و به موقع تأمین با کودهای آلی

زنی سریع و تشکیل زودهنگام کانوپی گیاه سبب جوانه

ای نسبت به سایر گیاهان خوشهپوششی ماشک گل

پوششی شد که همین امر سبب کاهش رقابت گلرنگ 

هرز بر سر منابع رقابتی و عناصر غذایی هایبا علف

 کشتکه در برخی موارد ممکن است شدهاست. 

دین و ب ایداستفاده از منابع غذایی را تحریک نم ،مخلوط

امکان کنترل برای دسترسی به منابع غذایی  ،طریق

فراهم کند را هرز هایبرای استقرار و رقابت در علف

(Hauggaard-Nielsen et al., 2009 ممکن است با .)

های گونه سطح برگ در ،میزان جذب نیترونن افزایش

هرز( در هایزراعی یا علف غالب گیاهی )محصول

جمعیت گیاهی افزایش یابد و در نتیجه توانایی گیاه 

و باعث  دهدبرای جذب تشعشع خورشید را افزایش 

 Corre-Hellou etهای دیگر شود )سایه اندازی بر گونه
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al., 2006تفاوت در قدرت رقابت، سرعت  ،( که دلیل آن

ب رای جذای برشد، سایه اندازی و تفاوت سیستم ریشه

 عناصر غذایی در سیستم کشت مخلوط است. گزارش

 حل هایباکتری ویژهبه زیستی، کودهای کهشده است 

 انواع تولید طریق از را خاك pH ،فسفات کننده

 گلوتامیک، سیتریک، اسیدهای قبیل از آلی اسیدهای

 فومریک، مالیک، اگزالیک، گلیواگزالیک، الکتیک،

 Sandra etدهند )می کاهش کتوبوتاریک α-و  تارتاریک

al., 2002.) 

 

 لف کودیهای مختمقایسه میانگین درصد فسفر و پتاسیم و عملکرد دانه گلرنگ تحت تأثیر گیاهان پوششی و سیستم -9جدول 
Table 8. Mean comparison of the safflower quality traits under the effects of cover crops and different 

fertilizer systems 
Fertilizer 

systems 

Cover crop Seed potassium 

concentration (%) 

Seed phosphorus 

concentration (%) 

Protein yield 

(Kg/ha) 

Seed yield 

(Kg/ha) 

 Hairy vetch  0.262gh 2.283ef 203.48 defg 850.3c-h 
 

High  

Grass pea  0.258hi 2.278fg 157.95defg 692.8c-i 

Red clover   0.255hi 2.276fg 197.43defg 899.9c-f 

Bitter vetch  0.257hi 2.279f 218.52 def 1091.3cd 
*Control (1)  0.326a 2.344a 794.21a 3431.6a 

 **Control (2)  0.183n 2.204lm 72.55fg 400.9e-i 

 Hairy vetch  0.239j 2.273fgh 148.52defg 647.0c-i 
 

Medium  

 

Grass pea  0.237j 2.258hi 159.33defg 741.5c-i 

Red clover  0.227k 2.248ij 148.10defg 626.4c-i 

Bitter vetch  0.252i 2.260ghi 164.54defg 822.1c-i 
*Control (1)  0.310b 2.331ab 797.63a 3048.7a 

 **Control (2)  0.178no 2.220kl 57.20fg 296.1hi 

 Hairy vetch  0.226k 2.247ij 89.66efg 467.9e-i 

 
Low  

Grass pea  0.216l 2.246ij 50.28 g 262.4i 
Red clover  0.200m 2.221kl 57.81fg 328.1hi 

Bitter vetch  0.225k 2.246j 66.89fg 346.3f-i 

*Control (1)  0.288cd 2.245ij 382.55bc 1919.5b 
 **Control (2)  0.174o 2.195m 69.80fg 334.7g-i 

 Hairy vetch  0.289cd 2.309cd 274.46cd 1176.7c 

 
Organic 

manure 

Grass pea  0.277ef 2.306cd 186.97defg 894.2c-g 
Red clover  0.271fg 2.292def 170.66 defg 780.9c-i 

Bitter vetch  0.285de 2.298de 240.43de 917.1c-e 

*Control (1)  0.297c 2.316bc 503.74b 2017.1b 
 **Control (2)  0.199m 2.237jk 104.93efg 566.1d-i 

 گلرنگ کشت :* .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ستون، هر در مشترك حروف دارای هایمیانگین

 .(شاهد دو) هرز علف به آلوده ی بدون گیاه پوششی وهاکرت در گلرنگ کشت :** ،یک( شاهد ) هرز علف بدون یهاکرت در
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 

(. با توجه به نتایج مقایسه 1دار شد )جدول معنی

 922/2ها، بیشترین درصد فسفر دانه گلرنگ )میانگین

( دو کنترل دستی )شاه زیاددرصد( در سیستم کودی 

 ازدرصد(  511/2کمترین مقدار آن ) ومشاهده شد 

 دست آمدهو بدون کنترل )شاهد( ب کمسیستم کودی 

 روی گیاه بر آزمایشی در Alizadeh (2010) (.9)جدول 

 کود مصرف افزایش با داشت که بیان آفتابگردان

پتاسیم  و فسفر نیترونن، عناصر میزان جذب نیترونن،

که مشابه منایج تحقیق  فتیا دانه آفتابگردان افزایش

 از کردند یکی اعالم Staal et al. (1991). حاضر بود

ها کاتیون جذب افزایش نیترونن، از استفاده مثبت اثرات

 نسبی افزایش ،گیاه توسط نیترونن جذب بنابراین ؛است

آورد. می وجود به نیز غذایی عناصر سایر در جذب

Zamil et al. (2004 )ربرد کود گزارش کردند که کا

 فراهم خاك، خاك، تهویه اسیدیته بهبود طریق از ،دامی

 آبشویی از غذایی، جلوگیری عناصر اکثر متعادل نمودن

 بهبود و تسریع سبب ،غذایی عناصر حاللیت افزایش و

که کود فسفر شود. زمانیها میریشه توسط فسفر جذب

افزایش  سبب از آن بخشی ،شودبه خاك افزوده می

 فسفر قابل جذب ،و بخشی دیگرشود میل فسفر محلو



 551 5911 تابستان، 2 ة، شمار15 ة، دورعلوم گیاهان زراعی ایران

 

 کند دهد و قسمتی رسوب میرا افزایش می

(Ghobady et al., 2013 اغلب پژوهشگران بر این .)

رش توسعه و گست و با ازدیاد رشد گیاه ،باورند که فسفر

تواند از حجم بیشتری از خاك به منظور جذب ریشه می

جذب و  ،صورتدر این ؛عناصر غذایی استفاده نماید

یابد کارایی استفاده از عناصر غذایی افزایش می

(Marschner, 2002 .)Radosevich (1987 ) گزارش

 مواد ،هرز و گیاه زراعی هایرقابت بین علف کرد که در

 در ؛گیردقرار می زراعی گیاه دسترس در کمتری غذایی

، علف هرز باالی تراکم در که رسدمی نظر به نتیجه

کاهش جذب  سبب ،ریشه و هوایی اندام همزمان رقابت

فسفر توسط گلرنگ در تیمار بدون کنترل علف هرز 

 .شده است

های های دارای گیاه پوششی و تحت سیستمدر کرت

 ،بود متفاوتنیز غلظت فسفر دانه گلرنگ مختلف کودی 

 921/2که بیشترین درصد فسفر دانه گلرنگ )طوریبه

پوششی ماشک درصد( در سیستم کودی آلی و گیاه 

 225/2دست آمد و کمترین مقدار آن )هبای خوشهگل

درصد( در سیستم کودی کم و گیاه پوششی شبدر 

 پوششی هگیا رسد کهنظر می(. به9مشاهده شد )جدول 

ای نسبت به گیاهان پوششی گاودانه، خوشهماشک گل

 محیط در رطوبت کافی حفظ دلیلبه خلر و شبدر،

های فعالیت شدیدت باعث، گیاه ریزوسفر

 در و زیستی کودهای در موجود هایمیکروارگانیسم

جذب عناصر غذایی در دانه شده  افزایش نتیجه سبب

 دلیلبه ،گزارش شده است که بقوالت پوششی .است

 توان از بعدی، گیاه نیترونن تامین عالوه بر سریع، رشد

 برخوردارند مزارع غالب هرزهایعلف با برای مقابله خوبی

(Olorunmaiye, 2010.)Mittal et al.  (2007 ) گزارش

های حل کننده فسفر، در کردند که کاربرد باکتری

 ،افزایش جذب فسفر و نیترونن تاثیر به سزایی دارد

میزان فسفر در ساقه در درصد افزایش  11که طوریهب

درصد افزایش در غلظت فسفر دانه مشاهده شد.  59و 

 با فراهم زیستی،در کودهای  های موجودمیکرواگانیسم

نمودن سطح اضافی برای جذب، سبب افزایش جذب 

 و به این ترتیب، شوندمیویژه فسفر عناصر غذایی به

 دهند.تولید مواد فتوسنتزی را افزایش می

 

 درصد پروتئین دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درصد پروتئین دانه 

ی یاهان پوششتحت تاثیر سیستم کودی و گ ،گلرنگ

 59/22که بیشترین )طوریبه ،(1قرار گرفت )جدول 

درصد( درصد پروتئین دانه در سیستم کود آلی مشاهده 

داری با سیستم کودی تفاوت معنی ،شد که از نظر آماری

 ،(. فراهمی نیترونن6و متوسط نداشت )جدول  زیاد

ترین عامل تاثیرگذاری بر میزان پروتئین دانه است. مهم

 سبب ،ایش فراهمی نیترونن طی دوره رشد رویشیافز

(. Brown et al., 2005شود )افزایش پروتئین دانه می

 است که محتوای پروتئین یعنصر تریناصلی ،نیترونن

که مقدار کود دهد. درصورتیدانه را تحت تاثیر قرار می

نیترونن برای نیل به عملکرد پتانسیل کافی نباشد، 

 کاهش خواهد یافت  محتوای پروتئین دانه

(Bly & Woodard, 2003 نتایج .)Ozer (2003 نیز )

دار نیترونن و پروتئین دانه کلزا حاکی از افزایش معنی

 ،وننجا که نیترباشد. از آنبا مصرف بیشتر نیترونن می

و در واقع اصلی ترین ذخیره  استها جزء اصلی پروتئین

ابل موضوع ق ها هستند، ایننیترونن در گیاهان، پروتئین

است  شده(. گزارش Kouhnavard, 2012توجیه است )

 درصد بر داریمعنی اثر نیز زیستی که کاربرد کود

 کهطوریاست، به داشته آفتابگردان یدانه پروتئین

 به شده نسبت تلقیح یگیاهاندانه پروتئین درصد

 است  بوده بیشتر نشده تلقیح گیاهان

(Yousefpoor & Yadavi, 2013 .) دیگری نتایج تحقیق

استفاده از کودهای  ،حاکی از آن است کـه در لوبیـا

حـاوی آزوسـپیریلوم و ازتوبـاکتر، سبب افزایش  زیستی

 (.Yadegari et al., 2010) میزان پروتئین دانه شد

در تیمار گیاه پوششی، بیشترین درصد پروتئین دانه 

درصد( در گیاه پوششی ماشک  26/22)گلرنگ 

که کمترین درصد درحالی ،مشاهده شد ایخوشهگل

از تیمار بدون کنترل  ،درصد( 21/51پروتئین دانه )

 هایبوتهبه عبارت دیگر، در  .دست آمد)شاهد دو( به

گلرنگ تحت تیمار بدون کنترل علف هرز )شاهد دو(، 

درصد نسبت به شرایط  96/56 ،درصد پروتئین دانه

(. 1ول کنترل دستی )شاهد یک( کاهش یافت )جد

ماشک  رویشی افزایش رشد حتمال دارد کها

 و پوشش زمین درصد افزایش نتیجه در و ایخوشهگل



 ... خصوصیات هرز و برخیهایتاثیر انواع کود و گیاهان پوششی بر کنترل علف: و جلیلیان حیدرزاده  661 

 

پوششی ماشک  گیاه توسط شده ایجاد سایه اندازی

ای نسبت به گیاهان پوششی گاودانه، خلر و خوشهگل

هرز با گلرنگ شده هایشبدر، سبب کاهش رقابت علف

یش پروتئین دانه باشد که همین امر، منجر به افزا

گیاهی  کشت مخلوط و تراکمگلرنگ شده است. 

ویژه به ،موجود منابع از گیاهانکه  شودمی باعث مطلوب

 این کهایند نم موثرتری استفاده عناصر غذایی و نور

سبب افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش  موضوع

 کشت مخلوط بررسی در .استدرصد پروتئین دانه شده 

 کشت نوع اثر که مشخص شد شم بلبلیچ لوبیا و ذرت

 افزایش با و بود دارمعنی ذرت پروتئین خام غلظت بر

 غلظت ،مخلوط کشت در لوبیا چشم بلبلی کاشت نسبت

 ,.Muhammad et al) یافت ذرت افزایش خام پروتئین

 آن انتقال و بقوالت جوی توسط نیترونن تثبیت .(2006

این  در روتئین دانهپ دالیل افزایش از تواندمی به گلرنگ

 گیاهان که داد نشان هابررسی باشد. سیستم کشتی

 بر عالوه سریع، رشد دلیلبه خانوده بقوالت، پوششی

 با مقابله برای خوبی توان از بعدی، گیاه نیترونن تامین

 (. Rao, 2006هستند )برخوردار  هرز هایعلف

 

 عملکرد پروتئین

لکرد پروتئین روند تغییرات عم کهنتایج نشان داد 

های مختلف کودی و در ارتباط با گلرنگ در سیستم

 ،(1های دارای گیاه پوششی متفاوت بود )جدول کرت

 25/112که بیشترین عمکرد پروتئین )طوریهب

و در  زیادکیلوگرم در هکتار( در سیستم کودی 

دست آمد و ههرز )کنترل دستی( بهای فاقد علفکرت

یک سطح آماری قرار گرفت  با سیستم کودی متوسط در

کیلوگرم در  22/11ولی کمترین عملکرد پروتئین )

در سیستم کودی متوسط و بدون کنترل  ،هکتار(

تابع  ،عملکرد پروتئین (.9)شاهد( مشاهده شد )جدول 

در نتیجه  ؛باشدعملکرد دانه و درصد پروتئین می

 دردار عملکرد دانه و درصد پروتئین افزایش معنی

. دش، باعث افزایش عملکرد پروتئین زیاددی سیستم کو

موجب  ،افزایش میزان کود نیترونن ،هادر اکثر پژوهش

 ،افزایش درصد پروتئین دانه شده است که در نتیجه

 د شومنجر به افزایش عملکرد پروتئین نیز می

(Shapiro & Wortmann, 2006 افزایش مصرف .)

د نه تنها رش ،نیترونن و در نتیجه فراهمی آن برای گیاه

بلکه غلظت پروتئین را نیز  ایت، بوته را زیاد نموده

 باالترین عملکرد پروتئین ،افزایش داده است و در نتیجه

کیلوگرم نیترونن در هکتار در سیستم  522با مصرف 

 .مشاهده شد زیادکودی 
های سیستم درهای دارای گیاه پوششی و در کرت

 وتئین گلرنگروند تغییرات عمکرد پر ،مختلف کودی

ن که بیشترین عملکرد پروتئیطوریبه ،نیز متفاوت بود

سیستم کود  از ،کیلوگرم در هکتار( 26/212) گلرنگ

دست آمد و هبای خوشهگلآلی و گیاه پوششی ماشک 

در  ،کیلوگرم در هکتار( 29/12) کمترین مقدار آن

سیستم کودی کم و گیاه پوششی خلر مشاهده شد 

 از کاربرد کودهای آلی، که رسدمی نظربه(. 9)جدول 

 و فیزیکوشیمیایی خاك هایویژگی برخی اصالح طریق

گیاه پوششی  نیاز عناصرغذایی مورد فراهمی افزایش

ای نسبت به سایر گیاهان پوششی خوشهماشک گل

)گاودانه، خلر، شبدر(، سبب افزایش رشد سریع، سایه 

ک پذیری باالی گیاه پوششی ماشاندازی و رقابت

سبب افزایش  ای شده باشد که همین امرخوشهگل

عملکرد پروتئین بر  عامل دو این بین متقابل اثرات

های در حضور گیاهان پوششی و سیستم ،گلرنگ

کاهش عملکرد پروتئین مختلف کودی شده است. 

گلرنگ در تراکم زیاد )وجود گیاه زراعی و سایر گیاهان( 

ی اون و برون گونهافزایش رقابت در دلیلتواند به می

برای کسب منابع مورد نیاز برای رشد و نمو باشد که در 

 شود این رقابت کمتر می ،های کمتراکم

(Anim & Limbani, 2007 ،در تراکم باال .)جا کهاز آن 

 ،ابدیوری در استفاده از منابع به ویژه نور کاهش میبهره

راکم تکاهش عملکرد پروتئین گلرنگ با افزایش  بنابراین

به دلیل اثر افزایش رقابت بین  ،بوته در واحد سطح

 اگرچه تحقیقات مختلفرسد. نظر میطبیعی به ،ایبوته

 موجب ،خاك نیترونن مقدار افزایشنشان داده است که 

 زراعی گیاهان هوایی هـایانـدام و بـرگ سطح افزایش

علف حضور شرایط در که رسدمی نظربه اما شود،می

 از. دارد بیشتری مدیریت به نیاز موضوع این ،هرزهای

 لـوکس هـایکننده مصرف ،هرزهایعلف کـه جـاآن
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 عناصر زیاد کاربرد روند،می شـمار بـه غـذایی عناصـر

 افزایش را هاآن پوشش درصد و تراکم تواندمی غذایی

 شـدت افـزایش موجـب تواندمی موضوع این که دهد

 شود هاآن نمو و رشد کاهش و یزراع گیاه با هاآن رقابت

(Corre-Hellou et al., 2006 گزارش .)که است  شده

موجب افزایش عملکرد  زیستی،تلقیح با کودهای 

 ,Yousefpoor & Yadavi) شدپروتئین آفتابگردان 

 باشدمی باکتری تلقیح تأثیر دلیل به (. این نتیجه2013

 فعالیت رشد، مناسب کارایی تنظیم کنندگی که

 است داده افزایش گیاه در را و متابولیسمی زیولونیکیفی

(Ram Rao et al., 2007.) 

 

 عملکرد دانه

نتایج نشان داد روند تغییرات عملکرد دانه گلرنگ در 

های های مختلف کودی و در ارتباط با کرتسیستم

که طوریهب ،(1دارای گیاه پوششی متفاوت بود )جدول 

 از ،یلوگرم در هکتار(ک 9295بیشترین عمکرد دانه )

 هرز )کنترلهای فاقد علفو در کرت زیادسیستم کودی 

دست آمد و با سیستم کودی متوسط در یک هدستی( ب

 216سطح آماری قرار گرفت ولی کمترین عملکرد دانه )

در سیستم کودی متوسط و بدون  ،کیلوگرم در هکتار(

(. نیترونن 9کنترل )شاهد( مشاهده شد )جدول 

، با افزایش رشد زیاد ه شده در تیمار کودیاستفاد

یع با تسر ،های فرعی( و فسفررویشی گیاه )تعداد شاخه

در رشد و رسیدگی، افزایش تعداد طبق در بوته و تعداد 

د. وجود این دو عنصر ضروری به ندانه در طبق تاثیر دار

جهت باال رفتن عملکرد دانه، ضروری است  ،مقدار کافی

(Krishnamoorthy & Madalager, 2000).  گزارش

 و گیاهان زراعی تداخل شده است که میزان

 طول دوره و تراکم با مستقیمی رابطه ،هرزهایعلف

 دارد هرزعلف به زراعی گیاه آلودگی

 (Shafagh-Kolvanagh et al., 2009 بنابراین یکی از .)

گیاهان، رقابت با گیاه  برگذار ترین عوامل تاثیرمهم

که ممکن است تاثیر آن به حدی باشد که مجاور است 

 یداای تغییر نمطور قابل مالحظهبه ،شکل و اندازه گیاه

(. Anim & Limbani, 2007و عملکرد آن کاهش یابد )

دهد که دو یا چند رقابت در جوامع گیاهی زمانی رخ می

گیاه که در جستجوی منبع مشترك )مواد معدنی، آب 

د باشن گرفتهدودی قرار و نور( هستند، درون فضای مح

(Anim & Limbani, 2007)، شرایط که درطوریهب 

 فصل پیشرفت با و خاك غذایی در عناصر کافی حضور

 شکل ترینگسترده ،جذب نیترونن برای رقابت ،رشد

 با زراعی گیاه و همچنین زراعی گیاهان بین رقابت

 Shafagh-Kolvanaghشود )می محسوب هرزهایعلف

et al., 2009.) 

های سیستم درهای دارای گیاه پوششی و در کرت

 گلرنگ دانهروند تغییرات عمکرد نیز مختلف کودی 

لرنگ گ دانهکه بیشترین عملکرد طوریبه ،متفاوت بود

سیستم کودی آلی و گیاه  از ،کیلوگرم در هکتار( 5516)

دست آمد و کمترین هبای خوشهگلپوششی ماشک 

در سیستم کودی  ،در هکتار(کیلوگرم  262) مقدار آن

 نظربه(. 9کم و گیاه پوششی خلر مشاهده شد )جدول 

 رشد و استقرار خاك، در آلی کودهای کاربرد که رسدمی

ای را نسبت به خوشهپوششی ماشک گل گیاه نمو و

 و بخشید بهبود گیاهان پوششی گاودانه، خلر و شبدر،

 این کشت از ناشی مثبت اثرات تا شد سبب خود نوبه به

 در رطوبت ظرفیت نگهداری افزایش همچون گیاهان،

 ,.Campiglia et al) خاك حرارت درجه تعدیل و خاك

 اثرات نتیجه دانه گلرنگ در عملکرد نهایت در و (2010

کودهای همچنین  .یابد افزایش عامل دو این بین متقابل

عالوه بر افزایش فراهمی زیستی چرخه عناصر  ،زیستی

از طریق تثبیت زیستی نیترونن، محلول غذایی خاك 

د زا، با تولیکردن فسفر و پتاسیم و مهار عوامل بیماری

باعث افزایش عملکرد  ،های محرك رشد گیاههورمون

شوند. همچنین گزارش شده است که گیاهان زراعی می

داری بر عملکرد و سایر اثر مثبت و معنی ،کود زیستی

 دانهنگین عملکرد که میاطوریبه ،صفات ذرت داشت

تا  52 ،گیاهان تلقیح شده نسبت به گیاهان بدون تلقیح

(. برخی Biari et al., 2011درصد افزایش داشت ) 22

ذرت در سیستم  دانهعلت افزایش عملکرد  ،از محققین

ای( چند کشتی را کمتر شدن رقابت خارجی )برون گونه

 ای(، افزایشدر مقایسه با رقابت داخلی )درون گونه

 ایدانه بقوالتجذب نور، افزایش سطح برگ و وجود 

(. ممکن است یکی Nair et al., 1979اند )گزارش کرده

در تیمارهای مختلف  دانهاز دالیل افزایش عملکرد 

اشد ها بهرز بوسیله آنهایکنترل علف ،گیاهان پوششی
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(Jalilian & Heydarzadeh, 2015.) 

 

 نتیجه گیری کلی

و ای خوشهگلگیاه پوششی ماشک  هنتایج نشان داد ک

 ی دریگاودانه در تمامی سیستم کودی توانایی باال

. این داشتندهرز مزرعه گلرنگ هایسرکوب علف

موفقیت به دلیل توان رقابتی باالی گیاه پوششی و 

هرز در این سیستم کشتی بوده است. هایگلرنگ با علف

ین ب بنابراین کاربرد گیاهان پوششی، تعادل رقابتی

 دهدمیهرز و گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار هایعلف

هرز و کاهش هایعلف توده نسبیزیستو سبب کاهش 

 شود. عملکردچشمگیر افت عملکرد ناشی از رقابت می

دانه و پروتئین و همچنین درصد فسفر و پتاسیم دانه 

هرز در تمامی هایگلرنگ در تیمار کنترل دستی علف

دی نسبت به سایر تیمارها باالتر بود. در های کوسیستم

که باالترین میزان صفات کیفی با توجه به این و کل

ششی پوگیاه  تیمارگلرنگ در حضور گیاهان پوششی در 

 ،دست آمدهو در سیستم کود آلی بای خوشهگلماشک 

زیست  هایآلودگی این ترکیب تیماری به لحاظ کاهش

 تحت ،هرزهایعلف های کنترلهزینه کاهش و محیطی

تواند برای شیمیایی می سموم و کود مصرف کاهش تأثیر

 توصیه باشد. کشاورزان قابل
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