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چکیده
گیاﻫان پوششی از ابﺰارﻫای موﺛر مدیریت ﻏیرشیﻤیایی علﻒﻫای ﻫرز در کشاورزی پایدار به شﻤار میروند .به
منظور بررسی توان رقابتی گیاﻫان پوششی لگوم و ﻏیرلگوم در برابر علﻒﻫای ﻫرز ذرت ،آزمایشی در قالب طرح بلوک-
ﻫای کامل تصادفی با سه تکرار در مﺰرعه آموزشی پژوﻫشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد.
تیﻤارﻫای آزمایشی شامل دو گیاه پوششی سویا و گندم در سه سطح کودی (بدون کود ،کود شیﻤیایی و کﻤپوست قارچ)
به ﻫﻤراه دو تیﻤار شاﻫد تککشتی ذرت (عاری و آلوده به علﻒﻫای ﻫرز) بود .بر اساس نتایج ،سویا نسبت به گندم دارای
ارتفاع و عرض کانوپی و ﻫﻤچنین ماده خشک بیشتری بود و به دلیل ساختار کانوپی وسیعتر و سایهاندازی بیشتر دارای
قدرت رقابت باالتر میباشد .کﻤترین عﻤلکرد دانه ذرت ( 3922کیلوگرم در ﻫکتار) مربوط به تیﻤار شاﻫد آلوده به علﻒ
ﻫرز و بیشترین مقدار آن معادل  13134و  8231کیلوگرم در ﻫکتار به ترتیب مربوط به تیﻤار شاﻫد عاری از علﻒ ﻫرز و
کشت ذرت ﻫﻤراه با گیاه پوششی سویا و کود کﻤپوست بود .افﺰودن کﻤپوست و کود شیﻤیایی در ﻫر دو گیاه پوششی
باعث تولید عﻤلکرد بیشتری نسبت به شرایط بدون کود شد .از آنجا که گیاه پوششی سویا توانست رشد مطلوبی داشته
باشد و استفاده از آن ﻫﻤراه با کاربرد کود کﻤپوست باعث ایجاد بیشترین میﺰان شاخص تحﻤل و شاخص رقابت بود ،لذا
میتوان با استفاده از این گیاه پوششی و ﻫﻤچنین کاربرد کﻤپوست در راستای نیل به کشاورزی پایدار به مدیریت علﻒ-
ﻫای ﻫرز پرداخت.
واژههای کلیدی :توان رقابتی ،کشاورزی پایدار ،کﻤپوست ،گیاه پوششی ،مدیریت ﻏیرشیﻤیایی علﻒ ﻫرز
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Abstract
Cover crops are an effective tool in the non-chemical weed management in sustainable agriculture. In
order to evaluate the competitive ability of legume and nonlegume cover crops in interference with weeds in
corn field, an experiment was carried out in randomized complete block design with three replications in Sari
Agricultural Sciences and Natural Resources University. Treatments included two cover crops (wheat and
soybean) and three fertilizer treatments (no fertilizer, chemical fertilizer and compost). Monoculture of corn
with weed infestation and weed free was used as controls. According to results, morphological
characteristics of cover crops, soybean had more height, canopy width and dry matter than wheat, so,
soybeans plants due to greater canopy structure and more shading has more competition ability than wheat.
The lowest yield of corn was 2733 Kg.ha-1 in control with weed infestation and the highest one was 12124
and 8351 Kg.ha-1 in control with weed free and planting corn with soybean and compost, respectively.
Compost and chemical fertilizer produced more corn yield than no fertilizer in both cover crops. As soybean
cover crop with compost had the highest CI and AWC, so can be suitable cover crop for weed competition in
sustainable agriculture.

Keywords: Competition Ability, Compost, Cover Crop, Non-Chemical Weed Management, Sustainable
Agriculture

 اگرچه در بیشتر.)3004 میباشد (شفیق و ﻫﻤکاران

مقدمه

کشورﻫا کنترل شیﻤیایی علﻒﻫای ﻫرز در حال انجام

علﻒﻫای ﻫرز یکی از موانع اصلی در نظامﻫای

 ﻫﺰینه باالی، ولی کاﻫش کیفیت گیاﻫان زراعی،است

 بطور متوسط،زراعی میباشند که با وجود کنترل شدید

 خطرات زیستمحیطی و از طرفی،کنترل علﻒﻫای ﻫرز

ده درصد از کاﻫش تولیدات کشاورزی جهان را در اکثر

افﺰایش مقاومت علﻒﻫای ﻫرز به علفکشﻫا بیانگر

سیستمﻫای کشاورزی میتوان به اﺛر رقابت آنها با

ضرورت تجدید نظر در روشﻫای کنترل علﻒﻫای ﻫرز

 مدیریت علﻒﻫای، از این رو.گیاﻫان زارعی نسبت داد

.)3006 است (مکی زاده و ﻫﻤکاران

ﻫرز یکی از عناصر کلیدی در بیشتر سیستمﻫای زراعی
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از جﻤله مهمترین روشﻫای جایگﺰین به جای علفکشﻫا

روباکر و ﻫﻤکاران ( )3013در تولید سبﺰیجات ارگانیک

و شخم رایج ،کاربرد گیاﻫان پوششی میباشد (باﺋومن

نشان داد که گیاﻫان پوششی میتوانند جﻤعیت علﻒﻫای

و ﻫﻤکاران  .)3000این گیاﻫان میتوانند جوانهزنی بذور

ﻫرز را در کوتاهمدت و بلندمدت با مکانیﺰمﻫای مختلﻒ

و رشد علﻒﻫای ﻫرز را از طریق آللوپاتی و رقابت بین

تحت تاﺛیر قرار دﻫند.

گیاه پوششی و علﻒﻫای ﻫرز برای منابع محدود مانند

بعضی از گﺰارشﻫا نشان میدﻫد گیاه اصلی به

نور ،آب و مواد ﻏذایی کاﻫش دﻫند .بنابراین ،گونهﻫایی

دلیل رقابت برای نور (ﻫوکس و جانسون  ،)3001مواد

از گیاﻫان پوششی باید انتخاب شوند که با توجه به

ﻏذایی (فیل و ﻫﻤکاران  )1669یا آب (باکس و ﻫﻤکاران

ویژگیﻫای فیﺰیکی و شیﻤیاییشان ،توانایی رقابت و

 )1680با گیاﻫان پوششی مﻤکن است مغلوب شوند.

سرکوب علﻒﻫای ﻫرز را داشته باشند (توربرت و

بنابراین نیاز به مطالعات بیشتر روی مشخصات گیاﻫان

ﻫﻤکاران  .)1669جوانهزنی سریع (کاپینا و ﻫﻤکاران

پوششی (گونه و الگوی رشد) و مدیریت گیاﻫان

 )3001و سرعت رشد باال (فاگﻒ و ﻫﻤکاران  )3013در

پوششی (میﺰان و نوع کود) برای کنترل موفق علﻒﻫای

گیاﻫان پوششی برای سرکوبی علﻒﻫای ﻫرز از صفات

ﻫرز میباشد .از اینرو این تحقیق با ﻫدف بررسی

مهم آنها به شﻤار میرود.

تاﺛیرگذاری ویژگیﻫای مورفولوژیک ذرت و گیاﻫان

یوچینو و ﻫﻤکاران ( )3013اشاره داشتند که کشت

پوششی و ﻫﻤچنین مقایسه قابلیت رقابت آنها بر کنترل

در بین ردیﻒ

علﻒﻫای ﻫرز جهت بدست آوردن باالترین عﻤلکرد ذرت

گیاه پوششی ماشک

گلخوشهای1

گیاﻫان ذرت ،3سویا 2و سیبزمینی ،4به دلیل رشد
و تولید شاخهﻫای فرعی فراوان نسبت به کشت

انجام شد.

چاودار3

در کنترل علﻒﻫای ﻫرز موفقتر بود .خصوصیات

مواد و روشها

مورفولوژیک ،فیﺰیولوژیک و بیوشیﻤیایی یک گیاه

این آزمایش در سال  1261در مﺰرعه آموزشی

زراعی با قدرت رقابتی باال ،آن را قادر به تسخیر یا

پژوﻫشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

استفاده مؤﺛر از منابع ،نسبت به گیاه زراعی دیگر با

ساری (طول جغرافیایی  32درجه و  4دقیقه شرقی و

قدرت رقابتی پایینتر مینﻤاید (لیﻤرل و ﻫﻤکاران .)3001

عرض جغرافیایی  29درجه و  26درجه شﻤالی و ارتفاع

یوچینو و ﻫﻤکاران ( )3006اظهار داشتند که با

 13متر از سطح دریا) انجام شد .خصوصیات فیﺰیکی و

کاشت گیاه پوششی ماشک گلخوشهای در بین

شیﻤیایی خاک محل آزمایش (عﻤق صفر تا  20سانتی-

ردیﻒﻫای ذرت در سه زمان مختلﻒ ( 14روز قبل از

متر) و کﻤپوست قارچ مورد استفاده در جدول ( )1اراﺋه

ذرت ،ﻫﻤﺰمان و  31روز بعد از ذرت) ،بیشترین عﻤلکرد

شده است.

ذرت مربوط به زمان کاشت گیاه پوششی  31روز بعد

آزمایش به صورت طرح بلوک ﻫای کامل تصادفی

از کاشت ذرت با  6994کیلوگرم در ﻫکتار و کﻤترین

با ﻫشت تیﻤار و سه تکرار اجرا شد .تیﻤارﻫا شامل شش

عﻤلکرد ذرت مربوط تیﻤار شاﻫد بدون گیاه پوششی با

تیﻤار ترکیبی گیاه پوششی در کود (دو گیاه پوششی

 2019کیلوگرم در ﻫکتار دیده شد .ﻫﻤچنین در پژوﻫش

سویا و گندم 9در سه سطح کودی بدون کود ،کود
شیﻤیایی و کﻤپوست قارچ) به ﻫﻤراه دو تیﻤار شاﻫد

1

Vicia villosa Roth
Zea mays L.
3
Glycine max L.
4
Solanum tuberosum L.
5
Secale cereale L.
2

Triticum aestivum L.

6
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داداشی ،زعفریان و...

جدول  -1برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش و کمپوست قارچ مورد استفاده
مقدار عناصر خاک
ماده بررسی شده

)EC (dS.m-1

pH

خاک (رسی سیلتی)

0/83

9/24

0/32

کﻤپوست

3/2

9 /6

1/8

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

)(%

)(mg.kg-1

()mg.kg-1

14

398/03

1/8

1/9

تککشتی ذرت (عاری و آلوده به علﻒﻫای ﻫرز) بود.

گیاﻫان پوششی طی دو مرحله (در  43و  90روز بعد از

ﻫر کرت شامل پنج ردیﻒ ذرت (با فاصله ردیﻒ 93

کاشت) 10 ،بوته به طور تصادفی در ﻫر کرت انتخاب

سانتیمتر و فاصله روی ردیﻒ  30سانتیمتر) و شش

شدند .به منظور تعیین عﻤلکرد دانه ذرت از سه ردیﻒ

ردیﻒ گیاه پوششی (بهصورت کاشت بین ردیﻒﻫای

وسط ﻫر کرت با حذف حاشیه از ابتدا و انتها 10 ،بوته

ذرت با فاصله دو سانتیمتر روی ردیﻒ) بود .رقم

به صورت تصادفی انتخاب و باللﻫا از بوتهﻫا جدا و

ذرت ،گندم و سویای مورد استفاده بهترتیب ،NS640

میﺰان عﻤلکرد دانه آنها اندازه گیری شد .گیاﻫان

میالن و ساری بود .تیﻤار کودی نیﺰ بر اساس آزمایش

پوششی و علﻒﻫای ﻫرز کﻒبر شده به منظور اندازه-

تجﺰیه خاک و نیاز ﻏذایی ذرت به عنوان گیاه اصلی

گیری وزن خشک در آزمایشگاه به مدت  93ساعت در

لحاظ شد که برای اعﻤال تیﻤار کود شیﻤیایی میﺰان 400

دمای  90درجه سانتیگراد در آون خشک و سپس

کیلوگرم در ﻫکتار کود اوره 300 ،کیلوگرم در ﻫکتار

توزین شدند.

کود پتاس 130 ،کیلوگرم در ﻫکتار کود سوپرفسفات-

توانایی رقابتی به دو صورت توانایی جلوگیری از

تریپل و جهت اعﻤال کﻤپوست میﺰان  30تن در ﻫکتار

رشد علﻒ ﻫرز (کاﻫش زیستتوده علﻒ ﻫرز) و نیﺰ

کﻤپوست قارچ مورد استفاده قرار گرفت.

تحﻤل محصول به علﻒ ﻫرز (جلوگیری از کاﻫش

جهت آمادهسازی زمین ،در پاییﺰ سال قبل عﻤلیات شخم

عﻤلکرد) اندازهگیری میشود (جردن  .)1662برای

انجام شد و قبل کاشت در اواسط اردیبهشت نیﺰ ،زمین

محاسبه تحﻤل گیاه زراعی به رقابت با علﻒﻫای ﻫرز و

برای بار دیگر شخم زده شد و توسط دیسک و ﻫرس

توانایی جلوگیری از رشد زیستتوده علﻒ ﻫرز ،به

شرایط مناسب برای بستر بذر مهیا شد .گیاﻫان

ترتیب از شاخص ﻫای تواناﺋی تحﻤل رقابت

(1)AWC

پوششی بهصورت ﻫﻤﺰمان با گیاه اصلی ذرت در ششم

(رابطه  :1واتسون و ﻫﻤکاران  )3003و شاخص رقابت

خرداد به صورت کپهای کشت شدند و به منظور ایجاد

( 3)CIاستفاده شد (رابطه  :3چاالیاه و ﻫﻤکاران .)1689

تراکم مورد نظر ،ذرت در مرحله  4-9برگی و گیاﻫان
پوششی در مرحله  2-4برگی تنک گردید.
 93روز بعد از کاشت به منظور بررسی وزن

رابطه ()1

خشک علﻒﻫای ﻫرز نﻤونهبرداری تخریبی از ردیﻒﻫای
میانی با استفاده از کادرﻫای  30×30سانتیمتر در دو
محل ﻫر کرت انجام شد .بوتهﻫای علﻒﻫای ﻫرز پس از
کﻒبر شدن در حد گونه شناسایی شدند .برای

رابطه ()3

V
) AWC  100( i
Vp
Vinf est
V
CI  m ean
Winf est
Wm ean

اندازهگیری صفات مورفولوژیک ذرت مانند ارتفاع بوته،
تعداد برگ ،طول برگ و قطر ساقه (در حد فاصل گره
دوم و سوم) و ارتفاع ،عرض کانوپی و ماده خشک

Ability of Withstands Competition
Competition Index

1
2
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که  Viعﻤلکرد گیاه زراعی در شرایط مخلوط با گیاﻫان

قرار گرفت .بیشترین مقدار ارتفاع بوته ذرت در مرحله

پوششی و آلوده به علﻒ ﻫرز و  Vpعﻤلکرد ﻫﻤان گیاه

اول در تیﻤار شاﻫد عاری از علﻒ ﻫرز ( 163سانتیمتر)

در شرایط عاری از علﻒ ﻫرز میباشد.

مشاﻫده شد که با تیﻤار گیاه پوششی سویا و کود

که  Vinfestعﻤلکرد گیاه زراعی  iدر شرایط مخلوط

شیﻤیایی ( 193سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت.

با گیاﻫان پوششی و آلودگی به علﻒ ﻫرزVmean ،

علت افﺰایش ارتفاع بوته ذرت در کشت خالص و در

متوسط عﻤلکرد ﻫﻤه تیﻤارﻫا در حضور گیاﻫان پوششی

تیﻤارﻫای کیاه پوششی سویا و کود شیﻤیایی را می-

و علﻒ ﻫرز Wi ،زیستتوده علﻒ ﻫرز مربوط به گیاه

توان به فراﻫﻤی بیشتر مواد ﻏذایی نسبت داد .ﻫﻤچنین

زراعی  iو  Wmeanمتوسط زیستتوده علﻒ ﻫرز در

کنترل موﺛر علﻒﻫای ﻫرز توسط گیاه پوششی سویا و

مخلوط با کل تیﻤارﻫا میباشد.

کم کردن رقابت برون گونهای بین ذرت و علﻒﻫای ﻫرز

تجﺰیه آماری دادهﻫا به وسیله نرمافﺰار SAS Ver. 9.1

و نیﺰ تثبیت نیتروژن توسط این لگوم و جذب آن توسط

و مقایسه میانگینﻫا بر اساس آزمون حداقل اختالف

ذرت در این افﺰایش ارتفاع تاﺛیر داشته است .کﻤترین

معنیدار ) (LSDو در سطح آماری پنج درصد انجام

ارتفاع نیﺰ در تیﻤار شاﻫد آلوده به علﻒ ﻫرز (83

گرفت .نﻤودارﻫا توسط نرمافﺰار  Excelرسم گردید.

سانتیمتر) مشاﻫده شد .در مرحله دوم نیﺰ بیشترین و
کﻤترین مقدار ارتفاع به ترتیب در تیﻤارﻫای شاﻫد عاری

نتایج و بحث

از علﻒ ﻫرز ( 333سانتیمتر) و گیاه پوششی گندم

 -ویژگی مورفولوژیک ذرت

بدون کود ( 138سانتیمتر) مشاﻫده شد .بین دو تیﻤار

ارتفاع بوته

دارای گیاه پوششی سویا و کود شیﻤیایی و تیﻤار

نتایج حاکی از آن بود که ارتفاع بوته ذرت در ﻫر دو

دارای گیاه پوششی سویا و کﻤپوست اختالف

مرحله تحت تاﺛیر تیﻤارﻫای گیاﻫان پوششی و کودی

معنیداری مشاﻫده نشد (جدول .)3

جدول  -2تاثیر تیمارهای آزمایش بر مورفولوژی ذرت در دو مرحله نمونهبرداری
مرحله دوم
تیﻤارﻫای آزمایش

تعداد

مرحله اول

طول برگ

قطر ساقه

ارتفاع بوته

تعداد

طول برگ

قطر ساقه

ارتفاع بوته

mm

cm

cm

برگ

mm

cm

cm

برگ
شاﻫد عاری از علﻒ ﻫرز

10/32a

60/39

1/68

333/86

13/99

60/1

1/96

163/94

شاﻫد آلوده به علﻒ ﻫرز

6/42abc

91/1cd

1/09c

199/6c

6/69cd

99/02c

0/63de

83/6c

8/69c

38/4d

1/01c

196/02c

10/3cd

93/32bc

1/1 cde

109/3bc

b

b

a

b

a

بدون کود

سویا +ذرت

کود شیﻤیایی

ab

کﻤپوست

abc

بدون کود
کود شیﻤیایی
کﻤپوست

a

a

b

6/89
6/92

گندم +ذرت

81

c

1/39

c

a

a

b

162/92

bc

11

c

a

89/12

b

a

1/42

cd

a

193/39

bc

99/62

1/09

184/32

10/49

99/22

1/12

113/09

6/2bc

39/12d

0/69c

138/3d

6/92d

96/09c

0/83e

84/09c

8/89c

93/12cd

1/03c

183/09c

10/4c

99/09c

1/29bc

133/89b

c

d

bc

de

bc

c

c

cd

10/09

90/89

0/68

109/4

6/02

99/8

1/13

193/92

***

***

***

*

***

***

***

***

3/33

12/13

12/92

4/89

9/98

12/23

2/32

3/8

* و*** به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  5و  0/1درصد می باشد.
در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  5درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار هستند.

داداشی ،زعفریان و...
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اختالف میان کﻤترین و بیشترین ارتفاع ذرت ناشی

عاری از علﻒ ﻫرز مشاﻫده شد .کﻤترین تعداد برگ در

از رقابت برونگونهای با گیاﻫان پوششی و علﻒﻫای

دو مرحله به ترتیب در تیﻤارﻫای گندم بدون کود ()6/92

ﻫرز میباشد که موجب کاﻫش ارتفاع بوته ذرت در

و گندم با کود شیﻤیایی ( )8/89و کﻤترین طول برگ نیﺰ

چنین شرایطی شده است .ﻫﻤچنین کاﻫش ارتفاع بوته-

به ترتیب در تیﻤارﻫای شاﻫد آلوده به علﻒ ﻫرز (99/02

ﻫای ذرت در تیﻤارﻫای کشت گندم به علت کنترل

سانتیمتر) و گندم بدون کود ( 39/12سانتیمتر)

ضعیﻒتر علﻒﻫای ﻫرز توسط این گیاه پوششی می-

مشاﻫده شد .ذرت در گیاه پوششی سویا نسبت به

باشد که علت آن را میتوان به عﻤر کوتاهتر این گیاه در

گندم ،دارای تعداد و طول برگ بیشتری بود و باال بودن

مﺰرعه و عدم استفاده از کود و رقابت شدید بر سر

سطح برگ مانع نفوذ نور به پایین بوته و یا برگﻫای

منابع ﻏذایی نسبت داد .قنبری و مازندرانی ( )3002نیﺰ

الیهﻫای زیرین میشود و این امر باعث افﺰایش قدرت

در بررسی رقابت علﻒﻫای ﻫرز با لوبیا اظهار کردند به

رقابتی ذرت در برابر علﻒﻫای ﻫرز شده است.

ازای ﻫر یک کیلوگرم افﺰایش وزن خشک علﻒﻫای ﻫرز

عبدالجواد و ﻫﻤکاران ( )1683گﺰارش دادند در کشت

در متر مربع در ابتدای فصل 30 ،سانتیمتر از ارتفاع

مخلوط ذرت با سویا تعداد برگ در کشت مخلوط کﻤتر

لوبیا کاسته شد.

از کشت خالص بدست آمد ،آنها کاﻫش تعداد برگ ذرت

قطر ساقه
قطر ساقه ذرت در ﻫر دو مرحله تحت تاﺛیر
تیﻤارﻫای گیاﻫان پوششی و کودی قرار گرفت (جدول
 .) 2نتایج مقایسه میانگین نشان داد در ﻫر دو مرحله
تیﻤار شاﻫد عاری از علﻒ ﻫرز (به ترتیب  1/96و 1/68
سانتیمتر در مرحله اول و دوم) و تیﻤار گیاه پوششی
گندم بدون کود (به ترتیب  0/83و  0/69سانتیمتر در
مرحله اول و دوم) به ترتیب دارای بیشترین و کﻤترین
مقدار قطر ساقه بودند .در مرحله دوم بین تیﻤار گیاه
پوششی گندم بدون کود و سایر تیﻤارﻫا بهجﺰ تیﻤار
سویا و کود شیﻤیایی از نظر آماری تفاوت معنیداری
مشاﻫده نشد (جدول  .)3دلیل این امر را میتوان چنین
توجیه کرد که در تراکمﻫای زیاد رقابت بین گیاﻫان
مجاور برای جذب نور زیاد است و این عامل ،سبب
افﺰایش ارتفاع و در نتیجه کاﻫش قطر ساقه میشود.
تعداد و طول برگ
نتایج تجﺰیه واریانس دادهﻫا نشان میدﻫد که اﺛر
گیاﻫان پوششی بر تعداد و طول برگ ذرت در ﻫر دو
مرحله معنیدار بود (جدول  .)2در ﻫر دو مرحله نﻤونه-
برداری بیشترین تعداد و طول برگ در تیﻤار شاﻫد

را به خاطر کاﻫش ارتفاع بوته ذرت (عدم افﺰایش رشد
میانگرهﻫا) در مخلوط با سویا نسبت دادند.
ویژگیهای مورفولوژیک گیاهان پوششی
ارتفاع بوته و عرض کانوپی
گیاه گندم تنها در مرحله اول مورد اندازهگیری
قرار گرفت و در مرحله دوم بهعلت عﻤلکرد ضعیﻒ در
کنترل علﻒﻫای ﻫرز و مغلوب شدن در رقابت از بین
رفته و قابل اندازهگیری نبود .در مرحله اول ،حداکثر و
حداقل ارتفاع به ترتیب مربوط به گیاه سویا در تیﻤار با
کﻤپوست و گندم در تیﻤار بدون کود مشاﻫده گردید و
بهطور کلی ارتفاع سویا در ﻫر سه تیﻤار کودی بیشتر
از گیاه گندم بود .ارتفاع گیاﻫان پوششی سویا بهدلیل
ماده خشک کﻤتر علﻒﻫای ﻫرز در این تیﻤار نسبت به
گندم ،کﻤتر تحت تاﺛیر قرار گرفت .در مرحله دوم
بیشترین ارتفاع گیاه سویا در تیﻤار کود شیﻤیایی
مشاﻫده گردید ،که در این مرحله نسبت به مرحله اول
کود شیﻤیایی در مقابل کود کﻤپوست باعث افﺰایش
ارتفاع بیشتری گردید (جدول  .)2بنابراین سبﺰ شدن
زودتر و سرعت رشد باالتر باعث ایجاد تفاوتﻫای قابل
مالحظهای در ارتفاع و اﺛرات سایهاندازی آن و در

919

تاثیر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگیهای مورفولوژیکی ذرت و توانایی ...
نهایت بهرهمندی بیشتر از مﺰایای رقابتی میشود

است ،بنابراین پیشی گرفتن در تسخیر این منبع و تثبیت

(راجکان و سوانتون .)3001

ﻏالبیت رقابتی اندامﻫای ﻫوایی گیاه در جذب نور در

بیشترین عرض کانوپی در مرحله اول نﻤونه-

ابتدای فصل رشد میتوان دسترسی به نور را تا انتهای

برداری در سویا ﻫﻤراه با کود شیﻤیایی (42/9

فصل تضﻤین کند .بورگر و ﻫﻤکاران ( )3011گﺰارش

سانتیمتر) و کﻤترین در گندم در شرایط بدون کود

کردند که کاﻫش جذب نور توسط گاوپنبه در حضور

( 19/9سانتیمتر) و در مرحله دوم نیﺰ بیشترین و

گیاﻫان پوششی پهنبرگ ،عﻤوما به خاطر ساختار

کﻤترین ارتفاع گیاه سویا بهترتیب در تیﻤارﻫای با کود

کانوپی وسیع گیاﻫان پوششی پهنبرگ (مانند لوبیا سبﺰ

شیﻤیایی و بدون کود مشاﻫده شد (جدول  .)2از

و سویا) نسبت به ﻏالت میباشد.

آنجایی که ورودی نور ﻫﻤواره از سﻤت باالی کانوپی
جدول  -3تاثیر تیمارهای آزمایش بر مورفولوژی گیاهان پوششی در دو مرحله نمونهبرداری
مرحله دوم
تیﻤارﻫای آزمایش
بدون کود
کود شیﻤیایی

سویا +ذرت

عرض کانوپی
cm

cm

cm

cm

39/39b

130/92a

28/12b
b

a

a

41/69
40/03

بدون کود
کود شیﻤیایی

گندم +ذرت

ارتفاع بوته

عرض کانوپی

ارتفاع بوته
63/32b

ab

کﻤپوست

مرحله اول

a

133/9

a

131/49

42/92

ab

100/8

a

41/12

100/89

-

-

19/9c

39/89d

-

-

18/62c

20/8cb

de

c

-

-

18/1

22/32

سطح معنیداری

ns

ns

***

***

LSD

9/19

2/42

9/19

4/13

کﻤپوست

***و  nsبه ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  0/1درصد و عدم تفاوت معنیدار می باشد.
در هر ستون میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  5درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار هستند.

ماده خشک گیاه پوششی

توده باالی علﻒﻫای ﻫرز و رقابت شدید با گندم بر سر

تجﺰیه واریانس دادهﻫا نشان داد که اﺛر تیﻤارﻫای

منابع میباشد که عﻤلکرد ماده خشک آن را تحت تأﺛیر

کودی بر ماده خشک گیاﻫان پوششی معنیدار شد

قرار داده است .در بین تیﻤارﻫای کودی ،کﻤپوست و

(دادهﻫا نشان داده نشده است) .در تﻤامی تیﻤارﻫای

کود شیﻤیایی ﻫر دو گیاه پوششی دارای ماده خشک

کودی ،سویا ماده خشک بیشتری نسبت به گندم داشت

بیشتری نسبت به بدون کود بودند .کاﻫش ماده خشک

که این میتواند به ساختار کانوپی وسیعتر و سایه-

گیاﻫان پوششی در تیﻤار بدون کود به دلیل رقابت

اندازی بیشتر سویا برگردد که باعث افﺰایش قدرت

شدید علﻒﻫای ﻫرز با گیاﻫان پوششی بر سر رطوبت

رقابتی آن در برابر علﻒﻫای ﻫرز میشود .بیشترین و

و عناصر ﻏذایی بود .در آزمایش قیامتی و ﻫﻤکاران

کﻤترین ماده خشک گیاه پوششی ،به ترتیب در گیاه

( )3006تاﺛیر دو کود گوگرد ،کﻤپوست و مخلوط این دو

سویا با کﻤپوست ( 23/9کیلوگرم) و گندم در تیﻤار

روی گیاه چغندر قند بررسی شد .نتایج حاصل از

بدون کود ( 0/8کیلوگرم) مشاﻫده شد (شکل  .)1عاملی

آزمایش نشان داد که عﻤلکرد زیستتوده چغندرقند در

که سبب کاﻫش ماده خشک گندم گردیده وجود زیست-

تیﻤار کﻤپوست حداکثر بود.
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داداشی ،زعفریان و...
گندم

35

a

30

b

25
20
15
10
c

c

5

c

0
کود شیمیایی

کمپوست

ماده خشک گیاه پوششی (گرم بر متر مربع)

a

سویا

بدون کود

شکل  -1ماده خشک گیاه پوششی در تیمارهای کودی
میانگینﻫای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  3درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار ﻫستند.

کﻤپوست و کود شیﻤیایی از نظر آماری معنیدار نشد.

 عملکرد دانهنتایج حاکی از آن بود که اﺛر نوع گیاه پوششی

افﺰایش عﻤلکرد ذرت ﻫنگام کاشت بذور چند لگوم در

و تیﻤارﻫای کودی مختلﻒ بر عﻤلکرد دانه ذرت معنیدار

مرحله ظهور گلآذین نر در بین ردیﻒﻫای این گیاه در

بود (دادهﻫا نشان داده نشده است) .حداقل (3922

مقایسه با شاﻫد (بدون گیاه پوششی) گﺰارش شده است

کیلوگرم در ﻫکتار) و حداکثر ( 13134کیلوگرم در

(اولنس و لوپﺰ  .)3000حﻤﺰهای و بوربور ( )3014نیﺰ

ﻫکتار) عﻤلکرد دانه به ترتیب مربوط به تیﻤار شاﻫد

گﺰارش دادند که بیشترین عﻤلکرد دانه ذرت در شرایط

آلوده به علﻒ ﻫرز و عاری از علﻒ ﻫرز بود (شکل .)3

کشت گیاﻫان پوششی ماشک گل خوشهای و خلر (به

در بین گیاﻫان پوششی در ﻫر سه تیﻤار کودی ،عﻤلکرد

ترتیب  1116و  1133گرم در متر مربع) و کﻤترین آن

دانه ذرت ﻫﻤراه با گیاه پوششی سویا بیشتر از گندم

( 639گرم در متر مربع) در شرایط عدم کشت بهدست

بود و در ﻫر دو گیاه پوششی ،عﻤلکرد با کود کﻤپوست

آمد.

بیشتر از دو تیﻤار کودی دیگر بود ،ولی تفاوت بین

b

b

سویا

کمپوست

c

cd

cd

گندم

سویا

گندم

بدون کود

bcd
d

سویا

کود شیمیایی

گندم

آلوده به علف

عاری از علف

هرز

هرز

عملکرد دانه ذرت (کیلوگرم بر هکتار)

a

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

شاهد

شکل  -2عملکرد دانه ذرت در تیمارهای کودی و گیاه پوششی
میانگینﻫای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  3درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار ﻫستند.

تاثیر گیاهان پوششی و منابع کودی مختلف بر ویژگیهای مورفولوژیکی ذرت و توانایی ...

 .)3000محﻤددوست چﻤنآباد و ﻫﻤکاران ( )3013اشاره

 ماده خشک علفهای هرزعلﻒﻫای ﻫرز گاوپنبه ،1قیاق،3
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دمروباﻫی2

و

داشتند گیاﻫان پوششی شبدر قرمﺰ 3و کلﺰا 9در مقایسه
گوجهفرنگی9

خربﺰهوحشی 4بیشترین فراوانی را در بین علﻒﻫای

با چاودار در

ﻫرز داشتند و به عنوان علﻒﻫای ﻫرز ﻏالب مﺰرعه در

علﻒﻫای ﻫرز را بیش از  9برابر کاﻫش دﻫند.

نظر گرفته شدند .بقیه علﻒﻫای ﻫرز به عنوان سایر
علﻒﻫای ﻫرز مورد بررسی قرار گرفتند .ماده خشک
علﻒﻫای ﻫرز تحت تاﺛیر معنیدار تیﻤارﻫای آزمایش
قرار گرفتند .بیشترین ماده خشک تﻤام گونهﻫای موجود
به جﺰء قیاق مربوط به کشت خالص ذرت آلوده به
علﻒﻫای ﻫرز بود و ﻫﻤه تیﻤارﻫای آزمایشی به طور
معنیداری وزن خشک تﻤامی علﻒﻫای ﻫرز به جﺰ قیاق
را نسبت به تیﻤار شاﻫد کاﻫش دادند (جدول .)4
تیﻤار گندم بدون کود ،ضعیﻒترین تیﻤار از نظر
کاﻫش وزن خشک علﻒﻫای ﻫرز بود .زیرا بعد از شاﻫد
بیشترین میﺰان ماده خشک علﻒﻫای ﻫرز را در بین
تیﻤارﻫا دارا بود .سویا به خصوص با تیﻤار کﻤپوست
در مقایسه با گندم از موفقیت بیشتری در کاﻫش ماده
خشک علﻒﻫای ﻫرز برخوردار بود و دلیل موفقیت
سویا نسبت به گندم در سرکوبی علﻒﻫای ﻫرز ،می-
تواند احتﻤاال ناشی از تفاوت ساختار کانوپی و سایه-
اندازی آن باشد .کﻤپوست در دو گیاه پوششی سویا و
گندم در مقایسه با دو تیﻤار کودی دیگر باعث کاﻫش
بیشتر ماده خشک کل علﻒﻫای ﻫرز مﺰرعه (به جﺰء
خربﺰهوحشی در تیﻤار گیاه پوششی گندم) نسبت به
تیﻤار شاﻫد شد (جدول .)4
استفاده از گیاﻫان پوششی در بین ردیف گیاﻫان
زراعی بهعنوان گﺰینهای مناسب برای جایگﺰین کردن
مصرف علفکش و خاکورزی متداول معرفی شده و بیان
شده که کاشت این گیاﻫان میتواند با حداقل تاﺛیر بر
عﻤلکرد گیاﻫان زراعی ،تراکم و وزن خشک علﻒﻫای
ﻫرز را تا  80درصد کاﻫش دﻫد (باﺋومن و ﻫﻤکاران

توانست وزن خشک

شاخصهای رقابتی
نتایج تجﺰیه واریانس دادهﻫای آزمایش روی
شاخص تحﻤل علﻒ ﻫرز تیﻤارﻫای مختلﻒ مورد
بررسی ،حاکی از وجود اختالف آماری معنیدار بین
این تیﻤارﻫا بود .تیﻤارﻫای دارای گیاه پوششی سویا با
کﻤپوست ( )98/8و کود شیﻤیایی ( )94/2دارای بیشترین
شاخص تحﻤل بوده و با شاﻫد ( )33/3که از نظر
شاخص تحﻤل کﻤترین میﺰان تحﻤل علﻒ ﻫرز را داشته
است تفاوت معنیدار نشان داد .در بین تیﻤارﻫای گیاه
پوششی ،شاخص تحﻤل در تیﻤارﻫای دارای گیاه
پوششی سویا بیشتر از گندم بوده و ﻫﻤچنین در بین
تیﻤارﻫای کودی ،کود شیﻤیایی و کﻤپوست نسبت به
بدون کود دارای شاخص تحﻤل بیشتری بودند (جدول
.)3
باال بودن شاخص تحﻤل در تیﻤارﻫای گیاه پوششی
سویا با کﻤپوست و کود شیﻤیایی نسبت به سایر تیﻤار-
ﻫا بدلیل پایین بودن زیستتوده علﻒﻫای ﻫرز در
حضور این تیﻤارﻫا میباشد .ﻫﻤچنین سویا به دلیل
جوانهزنی سریع و پوشش کامل زمین ،توانایی باالیی
در کنترل علﻒﻫای ﻫرز دارد .سرعت اولیه سبﺰ شدن،
قدرت رشد گیاﻫچه ،سرعت رشد و توسعه برگ ،تجﻤع
زیستتوده اولیه در ریشه و اندام ﻫوایی ،بسته شدن
سریع تر کانوپی و ارتفاع بیشتر از عواملی ﻫستند که
سبب افﺰایش قدرت رقابتی میشوند (صفاﻫانی و
ﻫﻤکاران  .)3008پایین بودن شاخص تحﻤل در شاﻫد
احتﻤاالً به دلیل افت شدید عﻤلکرد در حضور علﻒ ﻫرز

1

Abutilon theophrasti
Sorghum halepense L.
3
Setaria glauca L.
4
Cucumis melo var. agrestis
2

5

Trifolium pratense
6
Brassica napus L.
7
Lycopersicon esculentum
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جدول  -4مقایسه میانگین تیمارهای آزمایش برای مجموع ماده خشک علفهای هرز (گرم در متر مربع)
در سه مرحله نمونهبرداری
تیﻤارﻫای آزمایش
شاﻫد آلوده به علﻒ ﻫرز
بدون کود
سویا +ذرت

شیﻤیایی
کﻤپوست

مجﻤوع علﻒﻫای ﻫرز
a

سایر

خربﺰه وحشی

193/01

a

13/83

33/96

94/93bc

10/34ab

2/36c

3/32bc

33/81cd

3/86bc

3/33c

2/84bc

18/42bc

d

c

c

c

cd

39/13

b

بدون کود

دمروباﻫی

2/96

a

قیاق

1/48

101/98

14/96

b

a

13/61

a

18/66

33/01
36a

38/93de
34/43de

3/81

bc

ab

گاو پنبه

11/81
d

a

111/04

e

3/14

bc

9/34

6/3

93/96

103/91b

10/4ab

10/69b

8/23b

9/82d

96/06b

89/11bc

8/43bc

4/13c

8/33b

4/84d

29/3cd

LSD

24/96

3/92

3/93

4/9

8/38

33/33

سطح معنیداری

***

**

***

***

**

***

گندم +ذرت

شیﻤیایی
کﻤپوست

**و*** به ترتیب نشاندﻫنده معنیداری در سطح  1و  0/1درصد می باشد.
میانگینﻫای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  3درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنیدار ﻫستند.

و باال بودن زیستتوده علﻒ ﻫرز در شرایط نبود گیاه

رقابتی باالتری نسبت به گندم داشت .وال ( )1663ضﻤن

پوششی میباشد.

بررسی جنبهﻫای رقابتی ارقام مختلﻒ نخود 1با علﻒ

از معیارﻫای دیگری که بیانکننده توانایی رقابتی

ﻫرز خردل وحشی 3اظهار داشت ارقامی که توسعه

ارقام میباشد ،شاخص رقابت ) (CIمیباشد .این

کانوپی آنها باالست از قدرت رقابت باالتری نیﺰ

شاخص مبتنی بر جلوگیری از رشد علﻒ ﻫرز به

برخوردار ﻫستند.

واسطه کاﻫش زیستتوده آن است .ﻫﻤانطور که در
جدول ( )3مشخص شده است مقایسه میانگین تیﻤارﻫای
مورد بررسی در خصوص این شاخص بیانکننده این
مطلب است که تیﻤارﻫای شامل گیاه پوششی سویا با
کﻤپوست ( )3/44و کود شیﻤیایی ( )3/34دارای باالترین
میﺰان  CIبودند و بین سایر تیﻤارﻫا تفاوت معنیداری
دیده نشد .باال بودن شاخص رقابتی در این دو تیﻤار را
میتوان به زیستتوده کم علﻒﻫای ﻫرز در حضور این
تیﻤارﻫا و عﻤلکرد نسبی باالی آنها در حضور علﻒﻫای
ﻫرز نسبت داد .کﻤترین میﺰان  CIدر شاﻫد ()0/20
مشاﻫده شد که این امر را نیﺰ میتوان به زیستتوده
باالی علﻒﻫای ﻫرز و عﻤلکرد پایین ذرت در این تیﻤار
نسبت داد .گیاه پوششی سویا در این آزمایش شاخص

1

Cicer arietinum
2
Sinapis arvensis L.
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 تاثیر تیمارهای آزمایش بر شاخصهای رقابتی-5 جدول
AWC

CI

تیﻤارﻫای آزمایش

33/33c

0/2c

شاﻫد آلوده به علﻒ ﻫرز

23/04bc

1/03c

a

 ذرت+ سویا

b

بدون کود

94/2

3/34

کود شیﻤیایی

98/88a

3/44a

کﻤپوست

21/2bc

0/99c

40/43b

0/89c

b

c

 ذرت+ گندم

بدون کود
کود شیﻤیایی

22/92

1/04

کﻤپوست

***

***

سطح معنیداری

14/86

29/4

LSD

. درصد می باشد0/1 *** نشاندﻫنده معنیداری در سطح
. فاقد اختالف معنیدار ﻫستندLSD  درصد و بر اساس آزمون3 میانگینﻫای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح

 لذا میتوان. پررنگتر میشد،شیﻤیایی استفاده شده بود
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