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 چکيده

 های مختلف کودی بر صفات زراعی گیاهان پوششی لگوم در مزرعه گلرنگمنظور بررسی اثر سامانهبه

)L. Carthamus tinctorius(، تکرار در  سههای کامل تصادفی با ورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکآزمایشی به ص

شامل کاشت گیاهان پوششی  اجرا شد. عامل اول 1312در سال  مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

عامل دوم و های گلرنگ درکنار ردیف (Vicia ervilliaگاودانه )و  (Vicia villosa(، ماشک )Lathyrus sativus)خلر 

د. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، نو کود آلی بودنهاده ، کم نهاده، متوسط نهادهشیمیایی پر شامل انواع مختلف کود

دار با هم داشتند. به طوری که بیشترین گیاهان پوششی تفاوت معنی طول نیام، تعداد دانه در نیام و وزن هزاردانه

-سانتی 11/3( متعلق به خلر و بلندترین طول نیام )گرم 165دانه ) و وزن هزار کیلوگرم در هکتار( 516عملکرد دانه )

مختلف  یهادانه( در گیاه پوششی ماشک مشاهده شد. همچنین اثر سامانهعدد  4/3متر( و باالترین تعداد دانه در نیام )

 415که باالترین میزان عملکرد دانه )دار بود. به طوری و تعداد دانه در نیام گیاهان پوششی معنی کودی بر عملکرد دانه

 نهاده پرکودی عدد( در سامانه  56/3و بیشترین تعداد دانه در نیام )نهاده کیلوگرم در هکتار( در سامانه کودی متوسط 

کیلوگرم در هکتار( در گیاه پوششی خلر در سامانه کودی پر  2915دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد زیستی )ه ب

 یهاهرز تحت تاثیر متقابل گیاهان پوششی و سامانه هاینتایج نشان داد که زیست توده علف آمد. دسته ب نهاده

پیچک و های هرز علف زیست توده نهادهکودی قرار گرفتند. به طوری که گیاه پوششی ماشک در سامانه کودی کم 

به . ، کاهش دادنهادهت سامانه کودی پردرصد در مقایسه با گیاه پوششی گاودانه تح 46/11و  36/61توق را به ترتیب 

، کاشت گیاهان پوششیعملکرد دانه و همچنین زیست توده در گیاهان  یطور کلی، با توجه به دستیابی به مقادیر

ها و تولید های گلرنگ از طریق افزایش تنوع زیستی در مزرعه، سبب استفاده مطلوب تر از نهادهپوششی در کنار ردیف

 فه گردید که در کشاورزی پایدار مورد توجه می باشد.محصول جانبی علو

 

کودی، عملکرد دانه، ماشک یهاخلر، سامانه:  کليدی هایواژه
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 مقدمه

نیتروژن به عنوان یکی از عناصر اصلی جهت 

رشد و نمو گیاهان شناخته شده است و کمبود آن به 

تواند یکی از عوامل محدود کننده اصلی همراه آب می

ات گیاهی باشد. کاهش حاصلخیزی خاک در در تولید

بسیاری از کشورهای در حال توسعه و استفاده دائم 

گیاهان از ذخایر غذایی خاک، بدون جایگزینی مناسب و 

کافی باعث کاهش توان تولیدی و عناصر غذایی خاک 

شده است. در این رابطه استفاده از کودهای شیمیایی به 

کمبود عناصر غذایی  عنوان سریعترین روش برای جبران

رسد، ولی هزینه رو به افزایش الزم خاک به نظر می

کودهای شیمیایی، آلودگی خاک و آب ناشی از مواد 

شیمیایی و کاهش کیفیت تولیدات کشاورزی مشکالت 

 .(Alloway, 2008) وجود آورده استه زیادی ب

حفظ محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار  

ی برنامه ست که در سر لوحهیکی از مباحث اصلی ا

کشورهای جهان از جمله ایران قرار گرفته است. با توجه 

رویه کودهای شیمیایی بیبه اثرهای نامطلوب مصرف 

که باعث به هم خوردن تعادل عناصر غذایی، کاهش 

عملکرد و کیفیت محصوالت و آلودگی منابع آب و خاک 

این گردیده است، پیدا کردن روشی که بتواند مصرف 

رسد. با این ضروری به نظر می ،کودها را کاهش دهد

  بومتوان کودهای شیمیایی را از حال به یکباره نمی

حذف نمود، زیرا الزمه پایداری در  1زراعی هاینظام

کشاورزی، اطمینان از در آمد کافی و امنیت غذایی 

 است. 

از مهمترین مسائل موثر بر پایداری تولید غذا، 

ی خاک از طریق کاربرد کودهای آلی و حفظ حاصلخیز

های های غیر شیمیایی به جای نهادهنیز جایگزین

 شیوه .(Johnson et al., 2001)باشد شیمیایی می

 بین گیاهان رقابت نوع تواندمی غذایی عناصر مدیریت

 ,.Shrefler et alدهد ) تغییر را هرز هایعلف و زراعی

نسبت به گیاهان  های هرز به لحاظ اینکهعلف (.1994

بنابراین . باشندمیزراعی در جذب عناصر غذایی کاراتر 

های پرنهاده، به لحاظ فراهمی بیشتر عناصر در زراعت

باشند. در واقع، در شرایط تر میغذایی، در رقابت موفق

حضور کافی عناصر غذایی در خاک، با پیشرفت فصل 

                                                                 
1 -Agro ecosystems 

ژن رشد رقابت برای جذب عناصر غذایی به ویژه نیترو

ترین شکل رقابت بین گیاهان زراعی و همچنین گسترده

شود های هرز محسوب میگیاهان زراعی با علف

(Barker et al., 2006) . 

نه تنها باعث کاهش عملکرد  های هرزعلف

شوند بلکه باعث کاهش کیفیت تجاری محصول اصلی می

 ,Van Barneveldد )نشوو خوش خوراکی هم می

کار رفته ه که نوع ترکیب کودی بگزارش شده  .(1999

های هرز موثر العمل علفتواند بر نحوه عکسنیز می

باشد. از جمله بسیاری از کودهای نیتروژنه سبب 

های هرز موجود در خاک شکستن خواب بذور علف

های تعدادی از علف .(Salas et al., 1997)شوند می

ی عمل هرز در ایجاد کانوپی، خیلی سریعتر از گیاه زراع

می کنند، بنابراین در رقابت برای دریافت نور بسیار 

موفق تر خواهند بود که این امر نیز به نوبه خود موجب 

 . (Zimdahl, 1993)شود کاهش عملکرد گیاه زراعی می

که میانگین کاهش  در یک تحقیق مشخص شد

درصد  55های هرز عملکرد عدس بر اثر رقابت علف

 155اال علف هرز به حدود های باست، که در تراکم

شدت رقابت  .(Halila, 1995) رسددرصد نیز می

های هرز به گونه علف هرز، شدت آلودگی، دوره علف

تداخل و شرایط اقلیمی تأثیرگذار بر رشد علف هرز و 

 (.Erman et al., 2008)گیاهان زراعی وابسته است 

های هرز، مبتنی بر رهیافت کنترل غیر مستقیم علف

بخشی به گیاه زراعی در برابر علف هرز است. در  مزیت

برخی شرایط تغییر بعضی عوامل مدیریت زراعی مثل 

کودی، گیاهان پوششی و غیره  یهاتاریخ کاشت، سامانه

علف هرز را به سود گیاه با  تواند موازنه گیاه زراعیمی

زراعی تغییر دهد، که این امر در گرو آگاهی از 

ی هرز و پاسخ آنها به مدیریت هابرهمکنش محیطی علف

 ,Altieri & Liebman)های زراعی است بوم نظام

1988.)  

 کشت سازگار نظیر بوم هایازگزینه استفاده

 هایویژگی بهبود بر مؤثر عوامل از یکی پوششی گیاهان

 بهبود بر عالوه که است خاک حاصلخیزی مربوط به

 ی را نیزهای هرز با گیاهان زراعرقابت علف خاک، کیفیت

 (.Steenwerth & Belina, 2008)دهند کاهش می

های استفاده از کود شیمیایی تحت شرایط آلودگی علف
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های هرز تا رشد هرز ممکن است بیشتر برای علف

محصول سودمندی داشته باشد. به عبارتی، تأثیر متفاوت 

های هرز و رشد کود شیمیایی نیتروژن در رشد علف

های هرز برای فیت باالی علفمحصول احتماأل به ظر

 باشدرشد سریع اولیه و جذب نیتروژن مربوط می

(Seibert & Pearce, 1993.) توجه به اثر میزان کود  با

های هرز و فرصت طلبی آنها برای استفاده بر رشد علف

از منابع محیطی و نیز نقش گیاهان پوششی در کنترل 

ییرات های هرز، این آزمایش با هدف بررسی تغعلف

عملکرد گیاهان لگوم و چگونگی نقش آفرینی آنها در 

های هرز در زراعت گلرنگ طراحی و اجرا کنترل علف

 شد.

 هامواد و روش

 تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب این

  3تیمار و  12با های کامل تصادفی طرح پایه بلوک

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1312 سال  بهار تکرار در

درجه  39کشاورزی دانشگاه ارومیه با موقعیت جغرافیای 

دقیقه طول  2درجه و  46دقیقه عرض شمالی و  31و 

پیش از  شد. جرااسطح دریا  ارتفاع از متر 1325شرقی با 

برداری اجرای آزمایش، از خاک زمین مورد نظر نمونه

انجام جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی تصادفی 

 .شده است ارائه 1صل در جدول گرفت که نتایج حا

مختلف  یهاتیمارهای آزمایشی شامل سامانه

و کود آلی(  کم نهاده، کم نهاده، متوسط نهادهکودی )پر

(، خلر .Vicia villosa Lماشک )و گیاهان پوششی 

(Lathyrus sativus L.) و ( گاودانهVicia ervilil. )

 های کاشت گلرنگ بودند.درکنار ردیف

 4 متر عرض در 5/3مایشی به ابعاد هر واحد آز 

ردیف  6متر طول در نظر گرفته شد که مشتمل بر 

کاشت گلرنگ به صورت جوی و پشته بود. فاصله بین 

 55های آزمایش ها به طور ثابت برای تمامی واحدردیف

 15ها در روی ردیف متر و فواصل بین بوتهسانتی

ازی متر در نظر گرفته شد. بعد از آماده سسانتی

 نیمه دومعملیات کاشت در های آزمایشی، واحد

به صورت هیرم کاری و خطی روی  1312اردیبهشت ماه 

بذرهای گلرنگ با تراکم زیاد ، انجام شدها با دست پشته

برگی، برای رسیدن  5تا  4ولی در مرحله  ،کاشت شدند

 به تراکم مطلوب عمل تنک انجام شد. 

ره گلدشت، با رقم بهاگلرنگ در این آزمایش از 

درصد استفاده گردید  11درصد و خلوص  11قوه نامیه 

 های آن قرمزبوده و اغلب گل خار که جزو ارقام بدون

بذرهای گیاهان پوششی با توجه به  باشد.رنگ می

به صورت  مترسانتی تیمارهای آزمایشی، با فاصله دو

. کشت شدند ی گلرنگهادو طرف پشته ای درکپه

تا پایان آزمایش در کنار گلرنگ حضور  گیاهان پوششی

 داشتند. 
 .خصوصيات فيزیکو شيميایی خاک محل آزمایش –1 جدول

Table 1. Soil physicochemical properties of field experiment conditions. 

 

 

 خاک بافت

Soil texture 

 سیلت

silt 
 رس

clay 
 شن

sand 
 پتاسیم

K 
 فسفر

P 
نیتروژن کل 

 )درصد(

%T. N 

  

 اسیدیته
(pH) 

 هدایت الکتریکی

 زیمنس بر متر()دسی
 3EC × 10 

(dS/m) 

(%) Mg/kg    

 رسیلومی

Clay loam 
36 

33 31 390 7.2 0.092 8 0.52 

 

-در سامانهبراساس توصیه کودی آزمون خاک، 

به ترتیب  نهاده، کم نهاده، متوسط نهادهکودی پر یها

 و 65، 35اوره و کیلوگرم در هکتار کود  125و 15، 55

ترپیل که حاوی کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات 15

صورت نواری در ه ب ،بود( 5O2P)درصد اکسید فسفر  45

متری در زیر بذر قرار داده شد. در سانتی 6-15فاصله 

سامانه کودی آلی، نهاده مصرفی کود دامی و کودهای 

ی بودند، که کودها 2-زیستی نیتروکسین و فسفات بارور

زیستی بصورت بذر مال برای گلرنگ استفاده شدند. کود 

تن در هکتار،  45کامأل پوسیده، به میزان )گاوی( دامی 

های دارای تیمار سامانه کودی قبل از کاشت به کرت

کود آلی داده شد. این مقدار براساس متوسط مقدار 
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نیتروژن و فسفر در کودهای شیمیایی بکار رفته در 

و معادل آن در  نهادهو متوسط  نهادهپر های کودیسامانه

 کود دامی مورد استفاده، محاسبه شد. 

اولین آبیاری بعد از کاشت صورت گرفت و 

های بعدی از زمان استقرار گیاه براساس عرف آبیاری

روز یکبار انجام گرفت. در  1منطقه و به صورت هر 

هرز علفگونه غالب  5مجموع های آزمایشی در کرت

 Chenopodium albumسلمه تره )ردید که مشاهده گ

L.( پیچک صحرایی ،)L. Covolvulus arvensis ،)

(، گاوزبان .Xanthium strumarium L) معمولی توق

ترب وحشی  (،Anchusa italic Retzبدلی )

(Brassica alba L.( و قیاق )Sorghum halepense) 

قیاق  که از میان آنها سه گونه پیچک، توق وبودند 

 های هرز غالب مزرعه بودند.فعل

مرحله  چهار در های هرزعلف از نمونه برداری 

از با استفاده  (کاشتاز  بعد روز 121و  94، 64، 34)

انجام شد متر به صورت تصادفی سانتی 65× 65 کوادرات

های هرز در هر کادر، درحد گونه های علفو گیاهچه

در داخل  های مربوط به هر کرتشناسایی و سپس نمونه

ساعت در دمای  92هایی قرار داده شده و به مدت پاکت

گراد در آون خشک شد و سپس توزین درجه سانتی 96

 چهاربرای تجزیه و تحلیل نتایج از میانگین . گردید

و نتایج مربوط به وزن  مرحله نمونه برداری استفاده شد

برداشت  های هرز غالب ذکر شده است.خشک علف

 1312ماه  مرداد پوششی، در نیمه دومگیاهان نهایی 

 صورت گرفت.

صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد در مرحله  

رسیدگی فیزیولوژیک و هنگام برداشت به صورت 

گیری شدند. تعداد نیام در تصادفی در هر کرت، اندازه

مترمربع، تعداد دانه در نیام، طول نیام، وزن هزاردانه، 

از جمله صفات مورد  عملکرد دانه و عملکرد زیستی

گیری عملکرد نهایی، در هر بررسی بودند. برای اندازه

ای، کرت از دو ردیف میانی پس از حذف اثرات حاشیه

مساحت یک متر مربع برداشت شد و عملکرد دانه بر 

درصد رطوبت  12حسب کیلوگرم در هکتار براساس 

 ها، با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده تعیین گردید.

انجام گرفت، همچنین برای مقایسه  SAS 9.1افزار 

دانکن در سطح احتمال ای چند دامنهها از روش میانگین

 درصد استفاده شد.  پنج

 نتایج و بحث

 های هرزعلف زیست توده

دار اثر های هرز تحت تاثیر معنیعلف زیست توده

نتایج (. 2متقابل تیمارهای آزمایش قرار گرفتند )جدول 

 زیست تودهنشان داد که روند تغییرات  میانگین مقایسه

مختلف کودی و در ارتباط  یهاهای هرز در سامانهعلف

های دارای گیاه پوششی متفاوت بودند. به طوری با کرت

های هرز ترب علف زیست تودهکه، بیشترین میزان 

گرم در  21/1گرم در متر مربع(، قیاق ) 32/15وحشی )

گرم در متر مربع( و  52/9یی )متر مربع(، پیچک صحرا

گرم در متر مربع( در سامانه کودی پر  31/4سلمه تره )

 11/9توق ) علف هرز زیست توده اما بدست آمد،  نهاده

گرم در متر  34/6گرم در متر مربع( و گاوزبان بدلی )

زیست طوری که به ند،روندی متفاوت را نشان داد مربع(

انه کودی متوسط سام های حاویدر کرت هاآن توده

را  (. دلیل آن3)جدول  را نشان داد میزانبیشترین  نهاده

های هرز و زنی متفاوت علفتوان به دامنه جوانهمی

ای نسبت ای و برون گونهبه رقابت درون گونه همچنین

رسد باشد. به نظر میداد که حاصل این امر خودتنکی می

وجود های هرز در استفاده از عناصر غذایی معلف

فرصت طلب بوده،  نهادههای سامانه کودی پر درکرت

های هرز دهد که علفنشان می قبلی زیرا نتایج مطالعات

توانایی بهتری در استفاده از نیتروژن اضافه شده دارند و 

 رهگذر مزیت رقابتی در مقایسه با گیاه زراعی دراز این 

ک خاغذایی  تسخیر سایر منابع رشد از قبیل آب، عناصر 

 (.Wright et al., 1999) نمایندموفق عمل میو نور 

علیرغم اینکه کاربرد کود در شرایط عدم رقابت  

گردد، از منجر به افزایش عملکرد محصول زراعی می

های علف زیست تودهسوی دیگر موجب افزایش تراکم و 

آنها  گردد که ممکن است افزایش تولید بذرهرز نیز می

های هرز که تولید بذر در علف درا بدنبال داشته باش

، لذا مصرف کود از دارد زیست تودههمبستگی مثبتی با 

موثر خواهد بود زیست توده جمله نیتروژن بر افزایش 

(Salas et al., 1997 .) نتایج نشان داد که حضور گیاه

شد تا  های گلرنگ سببپوششی ماشک در کنار ردیف

توق و  قیاق ،کمترین میزان زیست توده پیچک صحرایی

 دست آید. ه ب نهادهکودی کم  سامانه از
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  .های هرززیست توده علفمختلف کودی بر  هایامانهس تجزیه واریانس اثر گياهان پوششی و -2جدول 

  Table 2- Analysis of variance of effect of cover crops and different fertilizer systems on biomass of weed. 

 بع تغییرمنا

Source of Variation 

درجه  

 زادیآ

df 

 پیچک صحرائی

(Covolvulus 

arvensis) 

 

 ترب وحشی

(Brassica 

alba) 

 سلمه تره

(Chenopodium 

album) 

 توق

(Xanthium 

strumarium) 

 قیاق

(Sorghum 

halepense) 

 گاوزبان بدلی 

(Anchusa 

italic Retz) 

 Replication  2 ns0.55 ns0.64 ns0.06 ns1.16 ns4.15 ns0.55 تکرار

 تغذیه گیاهی

Plant fertility (P) 
3 **4.32 **12.59 **5.72 **43.15 **9.17 **6.19 

 پوشش گیاهی

Cover crop (C) 
2 **13.24 **70.28 **3.83 **2.97 ns 1.27 **7.53 

 پوشش×تغذیه 

P×C 
6 *1.08 **15.38 **3.42 **9.79 **9.73 **3.68 

 Error 22 0.42 1.03 0.14 0.49 1.44 0.27یاشتباه آزمایش

 ضریب تغییرات

 C.V (%) 

 
12.56 19.21 18.73 18.39 22.35 17.22 

 باشد.دار میمعنیاختالف آماری عدم و  درصد یک ، پنجح احتمال وداری در سطمعنیاختالف آماری به ترتیب نشانگر   nsو   **و  *

* , **   and  ns, Significant at 5% and 1% levels of probability, non-significant, respectively. 

 

در مزرعه  های هرززیست توده علف  بر مختلف کودی یهاسامانه گياهان پوششی و مقایسه ميانگين اثر متقابل -9جدول 

 .گلرنگ

 Table 3- Mean comparison of interaction e effects of cover crops and different fertilizer systems on biomass of 

weeds in the farm of safflower. 

 یهاسامانه

 کودی

Fertilizer 

systems 

 Cover crop گیاه پوششی

  2of weeds (g/m Biomass(های هرز )گرم در متر مربع(علف زیست توده

 پیچک صحرائی

(Covolvulus 

arvensis) 

 

 ترب وحشی

(Brassica 

alba) 

 رهسلمه ت

(Chenopodium 

album) 

 توق

(Xanthium 

strumarium) 

 قیاق

(Sorghum 

halepense) 

 گاوزبان بدلی 

(Anchusa 

italic Retz) 

 نهادهپر

High 

input 

 4.32de 7.43b 3.98a 6.66a 9.29a 2.55cd (Vicia villosa) ماشک

 5.73bc 10.32a 4.39a 6.83a 5.19bcde 3.93b (Lathyrus sativus) خلر

 7.03a 2.87e 1.15de 7.28a 4cde 3.58b (Vicia ervillia) گاودانه

متوسط 

 نهاده

Medium 

Input 

 4.32de 5.26cd 2.50b 7.11a 6.08bc 4.24b (Vicia villosa) ماشک

 6.56ab 10.17a 0.85de 1.77cd 5.30bcd 2.47cd (Lathyrus sativus) خلر

 5.69bc 2.76ef 2.49b 1.56d 6.68b 5.34a (Vicia ervillia) گاودانه

 نهادهکم

Low 
input 

 4.32e 3.77de 1.53cd 1.35d 2.97e 1.67de (Vicia villosa) ماشک

 4.29de 5.93bc 2.32b 2.14cd 5.27bcd 1.25e (Lathyrus sativus) خلر

 4.77cd 1.04f 1.18cde 1.88e 3.62de 3.41bc (Vicia ervillia) گاودانه

 

 آلیکود 

Fertilizer 

organic 

 3.79de 5.92bc 1.45cd 2.40cd 4.65bcde 0.95e (Vicia villosa) ماشک

 6.48ab 3.82de 1.87bc 3.98b 5.36bcd 3.76b (Lathyrus sativus) خلر

 5.71bc 4.32cde 0.71e 2.96bc 6.07bc 3.29bc (Vicia ervillia) گاودانه

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی الفاخت ،ستون هر در مشترک حروف دارای هایمیانگین
Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05 

 

وزن خشک ترب وحشی نیز کمترین میزان را در 

و در حضور گیاه  نهادههای با سامانه کودی کم کرت

همچنین کمترین میزان دارا بود.  را  پوششی گاودانه

های هرز سلمه تره و گاوزبان بدلی در زیست توده علف

دست ه سامانه کودی آلی و در حضور گاودانه و ماشک ب

 (. 3آمد )جدول 

های گیاهان کشت گیاهان پوششی در بین ردیف

انه زنی اصلی باعث اشغال سریع فضاهای خالی و عدم جو

شود و همچنین از رشد و نمو های هرز میبذور علف

زنی کنند. عدم جوانههای علف هرز جلوگیری میگیاهچه

بذور علف هرز به واسطه دریافت کامل نور توسط گیاهان 

باشد ها میهمراه و یا به علت خاصیت آللوپاتی آن

(Phatak, 1992)توانند با رشد . گیاهان پوششی می

جاد تراکم باال باعث تأخیر در زمان سبز شدن سریع و ای
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علف هرز و در نتیجه کاهش زیست توده و تولید بذر 

 .(Knezevic et al., 1994)شوند های هرز علف

 صفات کمی گياهان پوششی 

 تعداد نيام در مترمربع

روند تغییرات تعداد نیام در نتایج نشان داد 

 فاوت بودهای مختلف کودی و گیاهان پوششی متسامانه

گیاهان پوششی خلر، ماشک و گاودانه در به طوری که 

، 195) بیشترین نهاده به ترتیب سامانه کودی متوسط

 دارا بودندعدد( تعداد نیام در بوته را  1/434و  33/235

در سامانه  آنعدد(  6/231و  155، 13/145) و کمترین

 یها. همچنین سامانه(6)جدول  کود آلی مشاهده شد

از لحاظ آماری تفاوت  نهادهو کم  نهادهپرکودی 

نشان ندادند  متر مربع رانیام در  داری در تعدادمعنی

  (.4)جدول 

های هرز بنابراین تحت شرایط آلود به علف

و میزان  یافته  به مواد غذایی کاهشگیاهان دسترسی 

که در نهایت  دهدرا کاهش میها آسیمیالت وفتوسنتز 

ی عملکرد و کاهش هر یک از این با متاثر ساختن اجزا

کاهش عملکرد در بوته منجر به   تعداد نیاماجزا از جمله 

شود. این نتایج نشان دهنده آسیب مینهایی گیاه 

باشد. های هرز میپذیری این صفت از عامل علف

 دامی و کود مصرف باهمچنین گزارش شده است که 

فزایش ا گاودانه بوته در نیام تعداد آن، سطح افزایش

 گاودانه با بوته در نیام تعداد افزایشکه دلیل یافت 

 های عناصرغلظت افزایش به را دامی کود مصرف

 (.Najafi et al., 2012)ند داد نسبت خاک در پرمصرف

 تأثیر تحت هم نیام تعداد که این با توجه به

 رقابت هم تولیدی( و نیام تعداد نظر فصل )از اول رقابت

 گیرد،می قرار تولیدی( های ر نیاممی و فصل )مرگ طی

 که باشدمی جزء عملکرد و مهمترین  اولین عنوان به لذا

 & Parsa) است هرز هایعلف رقابت ثیرات تحت

Bagheri, 2008بین رقابتی ثیرات یهدهند (. این نشان 

 در آزمایش حاضر  که است گیاهان پوششی و هرز علف

 نهادهودی پردر سامانه ک نیام تعدادکه   شدباعث 

 کاهشهای کودی دیگر برخالف انتظار نسبت به سامانه

 سطح، واحد در تراکم افزایش با طرفیاز . داشته باشد

 داخل به کمتری نور یابد،می کاهش بوته رشد برای فضا

 ایهگون بین و ایگونه دورن رقابت و کندیم نفوذ هاهبوت

 در هک یابدمی افزایش رشد حیاتی عوامل جذب سر بر

 تیمارهای در فرعی شاخه تعداد شودیم باعث نتیجه

-Lopez) یابد کاهش و گیاهان پوششی کنترل بدون

Bellido et al, 2005بیشتر نور نفوذ رسدیم نظر (. به 

 گ،بر بقای های هرز باعث افزایشعلف پایین تراکم در

 .باشد بیشتر گل جوانه تولید و فتوسنتزی منابع
 

 متعداد دانه در نيا

ها نشان داد که تعداد دانه تایج مقایسه میانگینن

که بطوری  ؛در نیام تحت تاثیر سامانه کودی قرار گرفت

عدد( تعداد دانه در نیام در سامانه  56/3بیشترین )

سامانه  عدد( آن در 94/2و کمترین ) نهادهکودی پر

. به عبارتی (9)جدول  مشاهده شد نهادهکودی متوسط 

درصد( نسبت به سامانه  15/15) ادهنهسامانه کودی پر

تعداد دانه در نیام را افزایش داد.  نهادهکودی متوسط 

تفاوت معنی داری از نظر تعداد دانه در نیام بین  البته

 و آلی نبود نهاده، کم نهادههای کودی متوسط سامانه

 (.9)جدول 

تعداد دانه نیام در واقع مقدار مخزن گیاه را  

شود دانه بیشتر در نیام باعث میکند تعداد مشخص می

مواد فتوسنتزی تولید شده بیشتری نیز ذخیره و عملکرد 

که تعداد دانه در  شدهگزارش بر این اساس  افزایش یابد

 تحت تأثیر نیتروژن افزایش گلرنگ طبق 

رسد نظر میبه (.Jones & Tucker, 1968) یافت

نیاز با تامین نیاز غذایی مورد  نهادهسامانه کودی پر

پتانسیل گیاه برای تولید تعداد  ،گیاهان پوششی توانسته

همچنین گزارش  .دانه بیشتر در نیام را تحقق ببخشد

 تعداد دانه درخورجین تأثیری بر د نیتروژنکوشده که 

 (. Blisborrow et al., 1993)نداشت  کلزا

( و کمترین دانه 4/3شترین )یدر گیاه پوششی، ب 

نه در نیام به ترتیب در ماشک و ( تعداد دادانه 26/2)

گاودانه مشاهده شد. به عبارتی گیاه پوششی ماشک 

 12/33و  61/16نسبت به خلر و گاودانه به ترتیب 

 .(5)جدول  تعداد دانه در نیام را داشتدرصد افزایش در 

کمتر  نیام، دانه در اظهار شده است که تغییرات تعداد

 بیشتر تحت تصف این و بوده محیطی عاملتحت تأثیر 
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 ,.Ghanbari Motlagh et alکنترل ژنتیک است )

با توجه به اینکه گیاه ماشک از نظر طول نیام  (.2011

حداکثر تولید دانه در نیام تحت  بزرگتر است، بنابراین

هاست کنترل عوامل متعددی همچون طویل بودن نیام

(Zabet et al., 2004.)  در تحقیقی دیگر  مشخص شد

مواد  فتوسنتز، اختصاص کاهشاز طریق  دازیان سایه که

 افشانی در گرده نقصان احتماالً و سنبله به فتوسنتزی

 دانه تعداد و سطح واحد در سنبله تعداد کاهش موجب

 ,Mohajeri & Ghadiriشود )می گندم  سنبله در

2003.)   

 

 طول نيام

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که روند تغییرات 

بود دار مختلف کودی غیر معنی یهاامانهطول نیام در س

گزارش شده که سطوح مختلف کود نیتروژن  (.4)جدول 

 داری بر طول خوشه برنج تاثیر معنی

  (.Khoram Farhadi & Frbudy, 2011)نداشت 

گیاهان  نتایج نشان داد که طول نیام در بین

گیاهان پوششی به طوری که پوششی متفاوت بود. 

 12/1و  6/3، 11/3اودانه به ترتیب ماشک، خلر و گ

 بیشترین و کمترین طول نیام را داشتند مترسانتی

از نظر ژنتیکی  (. با توجه به این که گیاه ماشک5)جدول 

 .تری داردنسبت به دو گیاه دیگر طول نیام طویل

به صفات ژنتیکی این توان بنابراین طول نیام را می

و همکاران  مدنی مطالعات در گیاهان نسبت داد.

 تراکم تاثیر تحت آماری نظر از نیام لوبیا طول (2551)

 و بوده صفت پایداری دهنده نشان نگرفت، که قرار بوته

 رقم و ژنتیکی ساختار تأثیر بیشتر تحت صفت این اینکه

 است.

 ششیمختلف کودی بر اجزای عملکرد گياهان پو یهاسامانه تجزیه واریانس اثر گياهان پوششی و -4جدول 

Table 4- Analysis of variance of effect of different fertilizer systems and cover crops on cover crops yield 

components 

 منابع تغییر

Source of variation 
درجه 

 آزادی

df 

نیام در تعداد 

 مترمربع

Number of 
2pod per m 

تعداد دانه در 

 نیام

Number 
 of seed per 

pod 

 نیامطول 

Pod length 
 وزن هزاردانه

1000-seed 

weight 

 عملکرد دانه

Seed yield 
 عملکرد زیستی

Biological yield 

 Replication  2 ns17.479 ns0.03 ns0.01 ns8.59 ns14.62 ns5115.67 تکرار

 تغذیه گیاهی

Plant fertility (P) 
3 **15758.72 **0.17 ns0.02 ns66.28 **33668.40 **512727 

 پوشش گیاهی

Cover crop (C) 
2 **102167.09 **3.96 **14.23 **51135.59 **649702.53 **7115554 

 پوشش×تغذیه 

P×C 
6 **4069.11 ns0.07 ns0.04 ns53.37 ns131.63 *16303.19 

 Error 22 442.95 0.03 0.14 35.74 604.66 3487.35اشتباه آزمایشی

 ضریب تغییرات

C.V (%) 
 9.53 6.32 2.73 7.27 5.72 3.90 

 باشد.دار میمعنیاختالف آماری عدم و  درصد یک ، پنجح احتمال وداری در سطمعنیاختالف آماری به ترتیب نشانگر   nsو   **و  *

* , **   and  ns, Significant at 5% and 1% levels of probability, non-significant, respectively. 

 

 وزن هزاردانه

تحت تاًثیر وزن هزار دانه نتایج نشان داد که 

(. این 4)جدول مختلف کودی قرار نگرفت  یهاسامانه

جزء عملکرد بیشتر تابع خصوصیات ژنتیکی رقم بوده و 

 Rahimizadeh) گیردکمتر تحت تاًثیر محیط قرار می

et al., 2010.) رسد گیاهان در از طرفی به نظر می

ها و بر حفظ وزن هزاردانهشرایط نامساعد محیطی سعی 

های سالم با توان رویشی باال از طریق کاهش تولید دانه

تعداد دانه و یا تغییر تخصیص مواد فتوسنتزی 

نمایند، لذا این جزء عملکرد کمتر تحت شرایط می

 .(Rahimizadeh et al., 2010)گیرد محیطی قرار می

ا بر نیز کود نیتروژن ر (2515)همکاران زاده و رحیمی

دار اعالم کردند. وزن هزار دانه گندم غیرمعنی
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  .پوششی در مزرعه گلرنگهای مختلف کودی بر برخی صفات گياهان سامانه اثر متقابل گياهان پوششی ومقایسه ميانگين  -0جدول 

Table 5- Mean comparison of interactive effects of cover crops and fertilizer systems on some cover crop traits 

on the safflower farm. 

 های کودیسامانه

 Fertilizer 

 systems 

 گیاه پوششی

Cover crop 

 تعداد نیام در مترمربع
2Number of pod per m 

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد زیستی

Biological yield (kg/ha) 

 پرنهاده

High input 

 174.67d 2218.45c (Vicia villosa) ماشک

 154d 2790.82a (Lathyrus sativus) خلر

 331.5b 1153.34g (Vicia ervillia) گاودانه

 متوسط نهاده

Medium Input 

 230.33c 2013.71c (Vicia villosa) ماشک

 170d 2540.56b (Lathyrus sativus) خلر

 434.83a 1102.32gh (Vicia ervillia) گاودانه

 کم نهاده

Low input 

 160d 994.81i (Vicia villosa) اشکم

 153.67d 1975.46d (Lathyrus sativus) خلر

 298.5b 672.79k (Vicia ervillia) گاودانه

 

 کود آلی

Fertilizer organic  

 160d 1035.63hi (Vicia villosa) ماشک

 140.83d 2229.89c (Lathyrus sativus) خلر

 239.5c 794.59j (Vicia ervillia) گاودانه

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ،ستون هر در مشترک حروف دارای هایمیانگین
Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05 

 

ها گیاه پوششی خلر داده با توجه به نتایج

گرم( بیشترین وزن هزار دانه را داشت که  91/165)

تر بودن بذور خلر نسبت به گیاهان توان به درشتمی

 (.5پوششی ماشک و گاودانه نسبت داد )جدول 

 

 عملکرد دانه

کیلوگرم  51/415بیشترین )نتایج نشان داد که 

( کیلوگرم در هکتار 33/396در هکتار( و کمترین )

به ترتیب در  گیاهان پوششی عملکرد دانهمیانگین 

دست ه ب نهادهو کم  نهادهکودی متوسط  یهاسامانه

داری از نظر عملکرد بین آمد. به طوری که تفاوت معنی

به عبارتی . و آلی وجود نداشت نهادهسامانه کودی کم 

درصد عملکرد دانه  34/24 نهادهسامانه کودی متوسط 

)جدول  داافزایش دنهاده کودی کم  را نسبت به سامانه

افزودن کودهای نیتروژن و فسفر تا که  شدهگزارش (. 9

 شودمیدانه سطوح مشخصی موجب افزایش عملکرد 

(Krishnamoorthy & Madalageri, 1999 .)

 های شاخه )تعداد گیاه رویشی افزایش رشد با نیتروژن

افزایش  رسیدگی، و رشد در با تسریع فسفر و فرعی(

 وجود. دارد تاثیر نیام در دانه تعداد و بوته در نیام عدادت

 رفتن باال جهت کافی مقدار به ضروری عنصر دو این

عنصر دو چنانچه میزان این . است ضروری ،دانه عملکرد

در خاک کمتر از آستانه بحرانی باشد، رشد گیاه محدود 

افتد و عملکرد نیز کاهش شده، رسیدگی به تأخیر می

دیگر تحقیقات نتایج  (.Colomb et al., 2000) یابدمی

با افزایش کاربرد کودهای آلی،  حاکی از این است که

شیمیایی و یا تلفیقی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه 

 یابدعلت افزایش فتوستز و رشد افزایش می هبذرت 

(Majidian et al., 2008.) 

گیاه پوششی  نتایج مقایسه میانگین نشان داد که

کیلوگرم در هکتار(  11/516بیشترین عملکرد دانه ) خلر

 را دارا بود و گیاه پوششی گاودانه کمترین عملکرد دانه

. به (5)جدول  کیلوگرم در هکتار( را داشت 63/252)

 گیاه پوششیبا توجه درشت تر بودن بذور خلر، عبارتی 

 تحت این شرایط بیشترین عملکرد را داشت. خلر

که توانایی گیاه پوششی خلر در همچنین احتمال دارد 

در مقایسه با رقابت  ایکمتر کردن رقابت برون گونه

ای، افزایش جذب نور و  افزایش سطح برگ درون گونه

 دیگر  آزمایش در باعث افزایش عملکرد دانه شده باشد.

 باعث کاهش زراعی گیاه تراکم افزایش که شد مالحظه

 و زراعی گیاه رقابتی توان افزایش هرز، هایعلف رشد

 Stevenson) شد کتان زراعی محصول عملکرد افزایش

& Wright, 1996). 
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 مختلف کودی بر برخی صفات گياهان پوششی در مزرعه گلرنگ یهاسامانه مقایسه ميانگين اثر گياهان پوششی و -6جدول 
Table 6- Mean comparison of different fertilizer systems and cover crops on some cover crop traits on the 

safflower farm. 

 گیاه پوششی

Cover crop 

 وزن هزاردانه )گرم(

1000-seed weight 

(g) 

 تعداد دانه در نیام

Number of seed per 

pod 

 متر()سانتی طول نیام

Pod length (cm) 
 )کیلوگرم درهکتار( عملکرد دانه

Seed yield (kg/ha) 

 53.84b 3.40a 3.91a 330.42b (Vicia villosa) ماشک

 Lathyrus) خلر

sativus) 

156.78a 2.87b 3.50b 695.18a 

 35.77c 2.25c 1.92c 262.53c (Vicia ervillia) گاودانه

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ،ستون هر در مشترک حروف دارای هایمیانگین
Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05 

 

گياهان پوششی در  تعداد دانه در نيام و عملکردمختلف کودی بر  یهامقایسه ميانگين اثر گياهان پوششی و سامانه -7جدول 

 .گلرنگ مزرعه
Table 7- Mean comparison of different fertilizer systems and cover crops on seed number per pod and yield of 

cover crop on the safflower farm. 

 تعداد دانه در نیام Fertilizer systems های کودیسامانه

Number of seed per pod 
 )کیلوگرم درهکتار( عملکرد دانه

Seed yield (kg/ha) 
 High input 3.05a 466.46b دهنها پر

 medium input  2.74b 496.09a نهادهمتوسط 

 Low input 2.78b 375.33c نهادهکم

 Organic 2.80b 379.63c آلی

 .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داریمعنی اختالف ،ستون هر در مشترک حروف دارای هایمیانگین
Means with same letters in each column are not significantly different based on Duncan’s multiple range test P≤0.05 

 

 عملکرد زیستی

بیشترین عملکرد زیستی خلر، با توجه به نتایج 

و  46/2211، 12/2915ماشک و گاودانه به ترتیب 

نهاده کیلوگرم در هکتار در سامانه کودی پر 34/1163

، 45/1196آمد. کمترین مقدار آن به ترتیب بدست 

کیلوگرم در هکتار در سامانه کودی  91/592و  11/114

 .(6)جدول  مشاهده شد نهادهکم 

رشد و  ،جذب عناصر غذایی بیشتر توسط گیاه

دهد و های بیوشیمیایی گیاه را افزایش مینمو و فعالیت

 این امر موجب افزایش عملکرد دانه و عملکرد زیستی در

در این ارتباط نیز تأثیر محققان دیگری نیز شود. گیاه می

مثبت عناصر غذایی در بهبود رشد و افزایش عملکرد 

( را نیز گزارش Basu et al., 2008) بادام زمینی

همچنین کود دامی باعث افزایش عملکرد اند. کرده

زیستی نسبت به سامانه کودی کم نهاده شد که علت آن 

بودن زیاد مواد غذایی موجود در  در دسترس تواندمی

به عبارتی  (.Najafi et al., 2012)باشد کودهای آلی 

تحت سامانه  گیاهان پوششی خلر، ماشک و گاودانه

 درصد 55/41و  16/66، 21/21به ترتیب  کودی پرنهاده

سامانه کودی  به زیستی نسبتافزایش در عملکرد 

 کنترل که شدهگزارش   (.6جدول نشان دادند )نهاده کم

زیست  عملکرد بر ای مالحظه قابل تاثیر های هرزعلف

 باعث هرز علف کنترل که طوری به داشت، توده عدس

توان به که علت آن را می شد آن یدرصد 6/25افزایش  

نسبت داد. به طور کلی، عملکرد  در واحد سطح تراکم

با افزایش تعداد گیاه در واحد سطح، در تک  زیست توده

ولی باعث افزایش میزان ماده خشک در  ،شبوته کاه

توان به میاحتماال را  کاهش این واحد سطح می شود.

 عناصر سر بر های هرزعلف با هاآن رقابت سایه اندازی و

  (Pourtaher, et al., 2012).داد نسبت خاک غذایی

های هرز با رقابت برای جذب آب، عناصر غذایی و علف

توده گیاه زراعی نور موجب کاهش تولید زیست 

 مختلف ارقام بررسی در آزمایشی در مورد. شوندمی

 با ماده خشک ماشک عملکرد که گزارش شد ماشک

 ,Yilmaz)یافت  افزایش سطح واحد در تراکم افزایش

2008). 

 

 گيری نتيجه

نتایج این پژوهش گویای این بود که استفاده از 

در  گیاهان پوششی به خصوص ماشک از پتانسیل باالیی
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های هرز برخوردار بود. با توجه کاهش ماده خشک علف

های به اینکه گیاه پوششی مناسب عالوه بر کنترل علف

های هرز باید حداقل تداخل در رشد و عملکرد با علف

هرز را ایجاد نماید، بنابراین با توجه به وزن هزاردانه 

های بیشتر گیاه پوششی خلر، عالوه بر کنترل رشد علف

تواند برای کشاورزان قابل از نظر اقتصادی میهرز، 

 توجیه باشد. 
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Abstract 

To study the effect of different fertilizer system on agronomic traits of legume cover 

crops in safflower field, an experiment was conducted as factorial based on randomized complete 

block design with three replications at the Urmia University farm in 2013. Treatments included 

cover crops that cultivated along the safflower rows were Matter pea (Lathyrus sativus), Vetch 

(Vicia villosa), Bitter vetch (Vicia ervillia) and the different fertilizer systems (high, medium, 

low input and organic). Seed yield, pod length, seeds per pod and 1000-seed weight of cover 

crops were different, significantly. So, the highest seed yield (695 kg/ha) and 1000-seed weight 

were belong to the Matter pea and the longest pod (3.91 cm) and the highest number of seeds per 

pod (3.4 seed) observed in Vetch cover crop. Also, seed yield and number of seeds per pod were 

affected by different fertilizer systems. So, the highest seed yield (496 kg/ha) and the maximum 

number of seed per pod (3.05) were obtained in medium and high fertilizer system, respectively. 

The highest biological yield (2790 kg/ha) of Matter pea was obtained in high input fertilizer 

systems condition. Results showed that weed biomass was affected by cover crops and fertilizer 

systems. So, Vetch cover crop in low input fertilizer system, cause to reduction the dry matter of 

Covolvulus arvensis and Xanthium strumarium L. as 51.35 and 81.45 % in comparison with 

Bitter vetch cover crop in high input fertilizer system. Generally, due to obtain some seed yield 

and biomass in cover crops, Planting of cover crops along safflower rows by increasing 

biodiversity on farm causes to increasing use of inputs and so produce the by-product of forage, 

that is considerable in sustainable agriculture. 
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