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چکیده
به منظور بررسيی اثر سيیسيت های مختلف خاکورزی ،گیاه پوشيشيی خلر و کشت مخلوب بر عملکرد کدو تخمه
کاغذی ،آزمایشيی به صيورت فاکتوریل اسيللیت پالت بر پایه طرح بلوکهای کامل تصيادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه
بوعلی سيييینا همدان ا را گردیدا فاکتور خاکورزی در سيييه سي ي
خاکورزی مرسيو ( )CTو فاکتور گیاه پوشيشيی در دو س
در کرتهای اصيلی و سيیسيت کشيت در سه س

بدون خاکورزی ( ،)NTخاکورزی کمینه ( )MTو

شامل گیاه پوششی خلر ( )C1و بدون گیاه پوششی ()C2

شامل کشت مخلوب افزایشی  %05لوبیا +کدو ( ،)I1کشت خالص لوبیا

( )I2و کشيت خالص کدو ( )I3در کرتهای فرعی قرار گرفتندا نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه ،تعداد دانه در میوه،
ق ر میوه ،وزن میوه ،عملکر میوه ،وزن هزار دانيه برای کدو و عملکرد لوبیا سيييبز تحت تأثیر شيييیوههای مدیریتی قرار
گرفتنيدا بیشيييتری مقدار ای صييي ات در خاکورزیهای ح اظتی (خاکورزی حداقل و بی خاکورزی) همراه با گیاه
پوششی و در کشت خالص هر گونه مشاهده شدا مثال عملکرد دانه کدو با  189/95گر بر متر مربع در کشت خالص کدو
بهطور معنیداری بیشيييتر از تیمار  %05لوبیا  +کدو با عملکرد  181/45گر بر متر مربع بودا تیمار خاکورزی کمینه و
گیاه پوشيشيی خلر بیشيتری عملکرد دانه کدو ( 138/3گر بر متر مربع) را نشان داد که ت اوت معنیداری با تیمار بدون
خاکورزی و گیاه پوشيشی خلر نداشتا کمتری عملکرد دانه کدو نیز در تیمار خاک ورزی مرسو و بدون گیاه پوششی
با  115/8گر بر متر مربع حاصيل شدا در نهایت ،با تو ه به شاخص نسبت برابری زمی ( ،)1/01کشت مخلوب افزایشی
لوبیيا با کدو در تمیار خاکورزی ح اظتی با گیاه پوشيييشيييی خلر بهتری مدیریت برای من قه در هت بهبود علمکرد
محصول انتخاب شدا
واژه های کلیدی :خاکورزی ح اظتی ،کشت مخلوب ،گیاه پوششی خلر ،مدیریت پایدار ،نسبت برابری زمی
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Abstract
The effects of different tillage practices, cover crop and intercropping on yield and yield components
of pumpkin by factorial split plot experiment based on randomized complete block design with three
eplications was studied at the Experimental Field of Bu-Ali Sina University, Hamedan. Treatments comprised
three levels of tillage practices including NT: no tillage, MT: minimum tillage (chisel plow + disk), and CT:
Conventional tillage (moldboard plow + disk); and two levels of cover cropping including C1: Lathyrus sativus
as a cover crop and C2: no cover crop and three levels of cultivation systems as I1: additive intercropping of
50% green bean+pumpkin, I2: pure green bean, and I3: pure pumpkin. The results showed that seed yield,
number of seeds per fruit, fruit diameter, fruit weight, fruit yield, seed weight of pumpkin as well as green
bean yield were affected by management practices. The highest amounts of these traits were revealed at pure
standing of each crop under conservation tillage with using legume cover crop. For example, pumpkin seed
yield (121.40 g.m-2) in pumpkin sole crop treatment was significantly more than the treatment of 50% green
bean+pumpkin (127.60 g.m-2). Minimum tillage and chickling pea cover crop treatment showed the highest
amount of pumpkin seed yield (138.3 g.m-2), but, minimum tillage and chickling pea cover crop treatment had
no significant difference with no tillage and chickling pea cover crop treatment for this triat. The lowest
pumpkin seed yield (110.2 g.m-2) was achieved at conventional tillage and no chickling pea cover crop
treatment. In general, according to the LER index, the best management was the additive intercropping of
green bean with pumpkin under using conservation tillage and legume cover crop.
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نهادههای خار ی را کاهش داده و فرایند تولید پایدار

مقدمه

 به ارمغان، غيذا را بيا تکیه بر منابع درونی بو نظا

 ارتباب مسييتقیمی با تنوع، پایداری هر بو نظا

)ا یکی از رهیافتهای8558 و همکياران

انداران آن داردا به نظر بو شييناسييان کشيياورزی

میآورد(ژني

رسييیدن به کشيياورزی پایدار و افزایش تنوع در بو

 میزان وابستگی به،افزایش تنوع در نظا های کشاورزی
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اثر مدیریتهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی..
نظا های کشاورزی ،بهکارگیری مخلوطی از گیاهان ،از

مييصرف کييود نیتروژنيه کاهش مییابد و بر اثر آن از

گونهها و ارقا گوناگون ،اسيت اده از گیاهان پوششی و

آلودگی محیط زیييست نیيز لوگیری میگردد (الیجاه و

روشهيای خاکورزی ح اظتی میباشيييد (درسييي و

آکوندا )8551ا ایييي عقیيييده و يييود دارد کيييه عليييت

همکيياران ،8515نجوکو و همکييييييياران  8559و ابييدالی

افييزایش عملکيرد کيشت مخليوب بقوالت و غیر بقوالت،

مشهدی )1399ا

عبارت از مت اوت بودن تغذیه آنها از نیتروژن اسيييتا

با روشيي تر شييدن دشييواریهای کشيياورزی

بدی ترتیت که بقوالت از نیتيييروژن وی و غیر بقوالت

تککشتی از مله آلودگی آبها ،خاک و همچنی کاهش

از نیتروژن مو ود در خيياک تغذیيه میکنند و در نتیجه

توان تولید زمی های زراعی ،تو ه پژوهشييگران بیش از

رقابت دو گونييييه از لحييييا نیتييييروژن کاهش مییابد

پیش به ح ظ ثبات و باروری نظا های تولید کشاورزی

(هاگاردنلسون و نسون )8551ا

مع وف شيده اسيت (بدوساک و سز )8515ا بنابرای ،

کشاورزی پایدار همواره به کی یت و اندازه مواد

بيازنگری در روشهيای متيداول زراعت و راه کارهای

آلی خاک تو ه داشييته اسييت و ماندههای گیاهی یکی از

مربوب به بهرهگیری بیشييتر و بهینه از زمی و افزایش

منيابع مه مواد آلی خاک به شيييمار می روند ( 0ی و

تولید ،اهمیت خود را بیش از پیش نمایان میسيييازندا

همکاران )8559ا از راهکارهای درسيييت و عملی برای

کشييت مخلوب عبارت از کاشييت دو یا چند گیاه به گونه

بهبود مياده آلی خاک ،مدیریت بهرهگیری درسيييت از

ه زمان در یک ق عه زمی و در طول یک سييال زراعی

ماندههای گیاهی محصوالت کشاورزی ،گیاهان پوششی

اسييت(سييالیوان )8553ا به طور عمده کشييت مخلوب به

(کود سييبز) و کودهای آلی میباشييد ،بهگونهای که با

عنوان یک عملیات برای اقتصيييادی کردن اسيييت اده از

بازگشيت ای ماندهها به خاک ،متوسيط ساالنه ورودی

منابع رشيدی ،افزایش تولید و سودمندی در واحد س
و زمان شيناخته شيده اسيت (بهشتی و سل انی )8518ا
از آنجا که ای نظا شيييباهت بیشيييتری به نظا های
طبیعی گیاهی دارد ،لذا روابط و اصييول اکولوژی نیز در
آن اثرگذارتر از نظا های تک کشتی است (هالت وگاسی
)8555ا برخی از مزایای کشيييت مخلوب نسيييبت به تک
کشيييتی ،افزایش عملکرد در واحد سييي

(تسيييوبو و

همکياران  ، )8551کاهش آفات ،بیماریها و علفهای
هرز (قنبری  ، )8555کاهش ریسييک تولید (حسييینی و
کيولير  1688تسيييوبييو و هييمکيياران  )8551و بهبود
حاصيلخیزی و ح اظت خاک ( نس  ،)1669بهرهگیری
بهتر از شيرایط محی ی مو ود ،ثبات عملکرد در شرایط
گونياگون محی ی ،افزایش کيارایی کاربرد آب و مواد
غذایی ،لوگیری از فرسييایش خاک و کاهش بهرهگیری
از سيمو و مواد شييیمیایی در بو نظا های کشيياورزی
( هان  )8559میباشدا اسييت اده از لگيو هيا در کيشت
مخلييوب مو ييت تثبیيت بیولوژیکی نیتروژن میشيود،

کرب به خاک افزایش و بخشی از کرب خرو ی حاصل
از تجزیيه میکروبی را بران مینمياید (لی و همکاران
 8554ميارتنز  8555و تریسييياتروت و همکاران )8555ا
گیاهانی که مدت کوتاهی قبل از کاشييت گیاه زراعی دف
میشوند گیاه پوششی نامیده میشود که اص الحاً مال
یا مانده نیز نامیده میشيود و ماندهها ممک است شامل
ریشييه نیز بشييود (راشييد محسييل و حسييینی )8559ا
پژوهشها نشييان داده اسييت که تأمی عناصيير غذایی
گیياهيان زراعی با بهرهگیری از کودهای آلی میتواند
نقش کلیدی در حاصلخیزی خاک ،افزایش تولد محصول
و پایداری کشاورزی ای ا نماید (ارت و همکاران )8559ا
خاکورزی ح اظتی نیز همانند یکی از روشهای
کاربردی در کشياورزی پایدار ،میتواند سبت کند کردن
روند تخریت زمی ها و افزایش پایداری کشاورزی گردد
(آسودار )8554ا ای روش خاکورزی شامل روشها و
تکنیکهایی برای کاشييت محصييول روی ماندهها و کلش
به امانده از محصيييول قبلی میباشيييدا در خاکورزی
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ح ياظتی ،کشيييت محصيييول با انجا کمتری عملیات

آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی

خياکورزی انجيا خواهد گرفتا در برابر خاکورزی

سینا واقع در روستای دستجرد در فاصله  39کیلومتری

مرسيييو  ،در ای روش با کاهش عملیات خاکورزی،

از شهر همدان انجا گرفتا محل انجا آزمایش در 48

کلش یا ماندههای گیاهی بهطور کامل با خاک آمیخته

در ه و  31دقیقه طول شرقی ،و  30در ه و  1دقیقه

نمیشيييود و همه یا حداقل  35درصيييد ماندههای گیاه

عرض شمالی ،با بلندی  1965متر از س

دریا قرار

زراعی قبلی ،بعد از کشيت محصول دید در رویه خاک

داردا برخی از ویژگیهای خاک محل ا رای آزمایش در

بياقی میميانيد (رعوفيت و محمودیيه )8550ا غ ياری و

دول  1آمده استا میزان کل بارندگی در طول سال

همکياران ( )8518گيزارش کردنيد کيه است اده از گیاهان

زراعی 63-68حدود  335میلیمتر بودا

پوشيييشيييی کلزا و چياودار عملکرد غده سيييیبزمینی را
بهترتیت  04و  05درصيد نسيييييبت به شاهد بدون گیاه
پوشيييشيييی ،افزایش دادندا همچنی  ،رینبوت و همکاران
( )8554در بررس يی واکنش ذرت و سييورگو دانهای در
سييیسييت بدون خاکورزی با گیاهان پوشييشييی و کود
نیتروژن گزارش کردند که عملکيييرد ذرت و سيييورگو
دانهای در تیمارهای گیاهان پوشييشييی بقوالت (نخود و
ماشک گيل خوشيه ای) بیشيتری مقيدار بيوده استا
در راسييتای کشيياورزی پایدار تحقیقات فراوانی
صيييورت گيرفيتييه اسييييت و محققييان مختلف ت يأثیر
خاکورزیهای مختلف ،اثر گیاهان پوشيشيی و یا کشت
مخلوب را در شيييرایط مختلف و برای گیاهان مت اوت
بررسيی کردهاند ،اما تا کنون م العهای در خصوص اثر
مدیریت تل یقی خاکورزیهای مختلف با گیاه پوشييشيی
خلر در زراعت مخلوب لگو با کدو بر عملکرد گونههای
مو ود در سيييیسيييت  ،تحقیقی صيييورت نگرفته اسيييتا
بنيابرای  ،هيدف از انجا ای پژوهش بررسيييی اثر گیاه
پوشييش يی خلر و کشييت مخلوب افزایشييی لوبیا سييبز بر

طرح آزمایشی ،آمادهسازی زمین و کاشت
آزمایش به صورت فاکتوریل اسللیت پالت در
قالت طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار ا را
گردیدا ترکیت فاکتوریل سه س

مدیریت خاکورزی

شامل بدون خاکورزی ( ،)NTخاکورزی مرسو ()CT
و خاکورزی کمینه ( )MTبه همراه دو س

گیاه

پوششی خلر ( )C1و بدون گیاه پوششی ( )C2در کرت-
های اصلی و سه س

الگوی کشت شامل کشت خالص

کدو تخمه کاغذی ،کشت خالص لوبیا سبز و کشت
مخلوب افزایشی  %05لوبیا سبز +کدو در کرتهای فرعی
قرار گرفتندا
زمی مورد م العه برای چهارمی سال متوالی
بود که تحت نظا های مختلف خاکورزیهای ذکر شده
و کاربرد و عد کاربرد گیاه پوششی خلر مدیریت می-
شدا سه سال قبل از انجا ای آزمایش ،ذرت بهعنوان
گیاه اصلی کشت شده و پس از پایان کشت ،ماندههای آن
در س

خاک رها شده بودا بذر خلر در اواسط اس ند

هر سال به میزان  155کیلوگر در هکتار کشت شده و

عملکرد و ا زای عملکرد کيدو تخميه کاغذی و همچنی ،

در اواخر اردیبهشت سال بعد و دو ه ته قبل از کاشت

تعیی شياخص نسيبت برابری زمی در کشت مخلوب و

گیاهان اصلی (سه سال اول ذرت و سال چهار کدو

مقایسيييه آن با تک کشيييتی تحت سيييامانههای مختلف

تخمه کاغذی و لوبیا سبز) زمانی که حدوداً  35درصد

خاکورزی بودا

گیاه به گل رفته بود بهصورت کف بر شده با یک دیسک
س حی در س

کرتها رها شدا سلس بعد از یک ه ته

مواد و روشها

با ادوات مخصوص برای هر نوع از نظا خاکورزی،

موقعیت و ویژگیهای محل انجام آزمایش

زمی شخ زده شدا اندازه زیتوده برگردانده شده به

ای آزمایش در سال زراعی  1368-63در مزرعه

خاک در تیمارهای دارای گیاه پوششی حدود  355گر

اثر مدیریتهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی..
بر متر مربع بودا

5

ب ور یکسان در تمامی تیمارها ،دستی و در سه مرحله

برای ا رای خاکورزی مرسو

از گاوآه

صورت گرفتا آبیاری به صورت بارانی و هر شش روز

برگردان  +دیسک بهرهگیری شدا ای نوع گاوآه ها 65

یکبار تا پایان دوره رشد صورت گرفتا در پایان فصل

تا  60درصد ماندههای گیاهی را در هر سری عملیات دف

رشد ،با حذف اثر حاشیه ،به طور تصادفی با پالتهای

میکنند و تنها  0تا  15درصد از ماندهها و خاک س حی

یک متر مربعی نمونهبرداری در سه تکرار انجا شد و بر

زیرورو نمیشودا برای انجا خاکورزی کمینه نیز از

اساس آنها ص ات ،تعداد میوه در بوته ،تعداد دانه در

گاوآه چیزل است اده شدا ای گاوآه برخالف گاوآه

میوه ،وزن هزار دانه ،ق ر میوه ،وزن میوه و عملکرد دانه

برگرداندار ،خاک را برنمیگرداند بلکه همانند یک ابزار

برای کدو تخمهکاغذی تعیی شدا در مورد لوبیا نیز در

برنده در خاک ن وذ نموده و فقط آن را شکاف میدهدا

طول دوره رشد و در چندی مرحله غالفهای سبز آماده

خاک شخ خورده با گاوآه چیزل بهگونهای است

برداشت ،مع آوری شد و در پایان فصل رشد مجموع

که در برابر باد و باران مقاومت نشان میدهد و در ذب

وزن غالفهای برداشت شده به عنوان عملکرد لوبیا سبز

آب م ید است و چون ماندههای گیاهی در رویه خاک

در نظر گرفته شدا

س

باقی میماند ،تبخیر رطوبت را نیز کاهش میدهدا در

مزیت نسبی کشت مخلوب در برابر کشت خالص

کرتهای بدون خاکورزی هی گونه عملیاتی انجا نشد

با بهرهگیری از نسبت برابری زمی ( )LERو با است اده

خاک بهصورت پوشش باقی -

از راب ه  1محاسبه گردید که در آن Yjiو  Yijبهترتیت

ماندندا هر کرت آزمایشی (کرتهای فرعی) به مساحت

عملکرد کدو تخمهکاغذی و لوبیا در کشت مخلوب و Yjj

 0×0متر بودا کشت خالص لوبیا سبز با تراک  18بوته

و  Yiiبه ترتیت عملکرد کدو تخمهکاغذی (عملکرد دانه) و

در مترمربع با فاصله ردیف  05سانتیمتر و فاصله بوته

لوبیا (عملکرد غالف) در کشت خالص است ( 0و اوسیرو

روی ردیف  15سانتیمتر و کشت خالص کدو

)1698ا همچنی نسبت برابری زمی ا زای مخلوب نیز

تخمهکاغذی نیز با تراک  8/8بوته در مترمربع با فاصله

باتو ه به راب ه  8بدست آمد که در آن Yiعملکرد گیاه

ردیف  105سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف 35

در کشت مخلوب و  Ysعملکرد همان گیاه در کشت خالص

سانتیمتر بودا در کشت مخلوب افزایشی تراک کدو

استا

و کلیه ماندهها در س

تخمهکاغذی ثابت گرفته شد و  05درصد لوبیا سبز به آن

(راب ه )1

اضافه گردید (در هر کرت سه ردیف کدو ثابت ماند و

(راب ه )8

LER = Yij/Yii + Yji/Yjj
LERi = Yi/Ys

چهار ردیف لوبیا با همان تراکمی که قبالً برای لوبیا ذکر
شد ،میان ردیفهای کدو اضافه گردید)ا کاشت هردو

به منظور مقایسه ارزش اقتصادی تیمارها،

گیاه به طور همزمان انجا شدا تنها کود شیمیایی مورد

مجموع ارزش نسبی ) (RVTنیز بر اساس راب ه 3

م العه کود نیتروژنه بود که برای

محاسبه شد ( وانشیر و همکاران)1396 ،ا در ای فرمول

کدوتخمه کاغذی 105 ،کیلوگر اوره در هکتار ،بر اساس

aو  bبهترتیت قیمت کدو تخمه کاغذی و لوبیا سبزp1 ،

آزمون خاک  ،طی دو مرحله ( 05درصد در چهار برگی

و  p2بهترتیت عملکرد کدو تخمه کاغذی و لوبیا سبز در

و  05درصد دیگر در زمان گلدهی) و به صورت نواری

کشت مخلوب و  m1حداکثر عملکرد کدو در کشت خالص

و یکسان برای تمامی تیمارها اضافه شدا در کشت خالص

استا برای محاسبه ای شاخص از قیمت واحد وزن دو

لوبیا نیز تنها  45کیلو اوره در هکتار به عنوان استارتر و

محصول و از عملکرد (وزن بذر برای کدو و وزن تر

در زمان کشت به خاک اضافه شدا عملیات و ی نیز

غالف برای لوبیا سبز) است اده شدا قیمت هر کیلوگر

است اده در ای
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بذر کدو  355555ریال و هر کیلوگر لوبیا سبز 45555

افزار آماری  SASو همچنی رس نمودارها با است اده از

ریال در نظر گرفته شدا

نر افزار  Excelصورت گرفتا آزمون میانگی ها در

()3

س

RVT = (ap1+ bp2) /am1

تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از طریق نر

احتمال  0درصد و با آزمون حداقل ت اوت معنیدار

( )LSDانجا شدا

جدول  -1برخی از ویژگیهای خاک محل اجرای آزمایش
pH

EC
()dS.m-1

CEC
()Cmolc.kg-1

9/40

5/456

10

پتاسی

فس ر

فراه

فراه

-1

-1

درصد

( )mg.kg

( )mg.kg

305

13

کرب آلی

ازت

رس

سیلت

ش

5/8

5/35

89

35

43

بافت خاک
لو
رسی

نتایج و بحث

غذایی قابل دسييترس ،باال بودن فعالیت زیسييتی خاک و

تعداد دانه در میوه

همچنی نگهداری رطوبت بیشتر ،از راه افزایش گنجایش

تعييداد دانييه در میوه تحييت تييأثیر اثرات سيييياده

فتوسييينتزی گیياه بياعيي افزایش تعداد دانه در میوه در

تیمارهای آزمایشی قرار گرفت و راب ه معنیداری نشان

تیمارهای خاکورزی ح اظتی ب ا گیاه پوششی خلر شده

دادا ولی ،هی یک از اثر متقابلها بر ای صيي ت معنیدار

اسييييتا احتميياال خيياکورزی ح يياظتی نیز از راه بهبود

نبود ( يدول )8ا ای پارامتر در کشيييت خالص کدو با 9

سيياختمان و ویژگیهای فیزیکی خاک توانسييته اسييت با

درصيييد افزایش نسيييبت به  %05لوبیا  +کدو بیشيييتری

افزایش رشد رویشی ،بر رشد زایشی گیاه تاثیر گذاشته

اندازه را نشيان داد (شکل  1الف)ا تعداد دانه در میوه در

و تعيداد دانيه در میوه کيدو تخمهکاغذی را افزایش دهدا

تیمار گیاه پوششی خلر به گونه معنیداری با  18درصد

در کشييت خالص کدو نسييبت به کشييت مخلوب ،به علت

افزایش بیشيتر از تیمار بدون گیاه پوشيشی بود (شکل1

کاهش رقابت برون گونهای ،گیاه توانسيييته از عناصييير

ب)ا همچنی خاکورزی کمینه (با  6/8درصد افزایش) و

غذایی مو ود و نور خورشيييید بهتر بهرهگیری کرده و

بی خاکورزی ( 8/9درصييد افزایش) به گونه معنیداری

تعيداد دانه در میوه افزایش یابدا کارتنی و مول ()8558

ای ویژگی را بیشيتر از خاکورزی مرسو نشان دادند

اظهار داشييتند افزایش ماندهها باعي افزایش ماده آلی،

ولی میييان خيياکورزی کمینييه و بی خيياکورزی ت يياوت

نیتروژن ،بهبود ساختمان خاک ،افزایش گنجایش تبادل

معنیداری دیده نشد (شکل  1ج)ا بیشتری تعداد دانه در

کيياتیونی ،افزایش تبييادالت گييازی و افزایش فعييالیييت

میوه کدو تخمهکاغذی با  310عدد و کمتری اندازه آن با

میکروارگانیسيي های خاک میشييود که در نهایت باعي

 880عيدد ،بيه ترتیيت در ميدیریيت خاکورزی ح اظتی

افزایش رشيد و عملکرد گیاه میشودا نتایج ای آزمایش

همراه با گیاه پوشيشی و خاکورزی مرسو بدون گیاه

بيا یيافتيههای هان و همکاران ( )8515در خصيييوص

پوشيشيی بدسيت آمدا به نظر میرسد افزایش مواد آلی

افزایش تعيداد دانيه در میوه کدو تخمهکاغذی تحت تاثیر

در تیمارهای دارای گیاه پوشيشی از راه افزایش عناصر

گیاهان پوششی همسو استا

7

اثر مدیریتهای مختلف خاکورزی و گیاه پوششی لگوم بر عملکرد کدو تخمه کاغذی..
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدو تخمهکاغذی
میانگی مربعات ()MS
تعداد دانه در

تعداد میوه

میوه

در بوته
5/546ns

*395/4

ns

5/518

*339/4

ns

5/590

ns

5/514

منابع تغییر

df

تکرار

8

**9968/4

خاکورزی ()T

8

*3159/1

گیاه پوششی ()C

1

*14085/9

T×C

8

ns

65/3

عملکرد دانه

ق ر میوه
**493/6
**190/4
**095/1

**1893/4

ns

*844/1

88/1

عملکرد

وزن هزار

میوه

دانه

**1/18

**059/8

**5/46
**1/88
ns

**990/9
**8608/1

5/53

*193/5

خ ای اصلی

15

134/1

5/515

91/0

35/9

5/19

08/6

کشت مخلوب ()I

1

*3941/4

5/545 ns

*348/3

*114/0

5/53 ns

**489/1

T×I

8

ns

5/558

ns

09/3

C×I

1

ns

5/518

ns

35/3

T×C×I

8

ns

5/515

ns

35/5

ns
ns

94/8

898/3

ns

09/5

ns
ns

9/5

38/5

ns

9/1

ns

5/55

ns

5/58

ns

/58

ns
ns

18/9

189/8

ns

4/6

خ ای فرعی

18

984/9

5/519

98/9

88/6

5/59

41/0

ضریب تغییرات()%

-

6/89

11/30

9/30

9/89

8/98

0/99

 nsو * و ** بترتیت بیانگر غیر معنیدار و معنی دار در س

a

تعداد دانه در میوه

%50
لوبیا+کدو
سیستم کشت

بدون گیاه گیاه پوششی
خلر
پوششی
گیاه پوششی

360
300
240
180
120
60
0

تعداد دانه در میوه

خالص کدو

a

360
300
240
180
120
60
0

(ج ) b

a

a

تعداد دانه در میوه

(الف) b

360
300
240
180
120
60
0

(ب)

b

احتمال پنج و یک درصد می باشدا

بی
کم
خاکورزي
مرسوم خاکورزي خاکورزي
خاکورزي

شکل  -1مقایسه میانگین تعداد دانه در میوه کدو تخمهکاغذی در کشت مخلوط (الف)؛ گیاه پوششی (ب) و خاکورزی
(ج) میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
ندارند( .عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).

تعداد میوه در بوته
تعيد میوه در بوتيه کيدو تخميهکاغذی تحت تأثیر
هی یيک از تیميارهيای آزمایشيييی قرار نگرفت و راب ه
معنیداری با آنها نشان نداد ( دول )8ا به نظر میرسد
ای شناسه از ویژگیهای ژنتیکی کدو بوده و تحت تأثیر
عوامل محی ی قرار نمیگیردا

عملکرد دانه
عملکرد دانييه کييدو تخمييه کيياغييذی تحييت تييأثیر
خاکورزی ،گیاه پوشييشييی ،کشييت مخلوب و برهمکنش
خاکورزی در گیاه پوشيشيی قرار گرفت ولی اثر سایر
برهمکنشها بر ای ص ت معنیداری نشد ( دول )8ا در
تیمار کشييت خالص کدو عملکرد دانه با  189/95گر در
متر مربع بيهطور معنیداری از عملکرد تیمار  %05لوبیا
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 +کدو ( 181/45گر بر متر مربع) بیشيييتر بود (شيييکل

طيور ميعنیدار کيياهش پیييدا میکنييدا تیمييار MT×C1

8الف)ا به نظر میرسيييد پایی بودن عملکرد در کشيييت

بیشييتری عملکرد دانه کدو ( 138/3گر در مترمربع) را

مخلوب افزایشی  %05لوبیا با کدو نسبت به کشت خالص

نشييان داد اما ت اوت معنیداری با تیمار g/m2( NT×C1

کيدو ،به دلیل باال بودن رقابت برون گونهای در کشيييت

 )135/8نداشييت و کمتری عملکرد دانه کدو نیز در تیمار

مخلوب نسيبت به تک کشتی ای محصول باشدا )قنبری

 115/8( CT×C2گر در مترمربع) دیيده شيييدا در همه

و همکيياران  )8558در کشييييت مخلوب خیييار و ذرت

تیمارهای خاکورزی ،کرتهای با گیاه پوشيييشيييی خلر

بیشتری عملکرد میوه خیار را در کشت خالص گزارش

عملکرد بیشيتری نسبت به کرت های بدون گیاه پوششی

کردند و عنوان کردند در سيیسيت های مخلوب افزایشی

داشتند (شکل  8ب)ا

بيه دلیيل رقابت میان گونهای با ذرت ،عملکرد خیار به

b

a

150

50

عملکرد دانه
()g/m2

100

100

بدون گیاه
پوششی

50

0

0
%50
لوبیا+کدو
سیستم کشت

عملکرد دانه
()g/m2

گیاه پوششی
خلر

d

b

cd

a

ab bc

150

خالص کدو
(الف)

بی
کم
خاکورزي
مرسوم خاکورزي خاکورزي
خاکورزي×گیاه پوششی

(ب )

شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد دانه کدو تخمهکاغذی تحت الگوی کشت (الف) و برهمکنش خاکورزی × گیاه پوششی
(ب) میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
ندارند( .عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).

افزایش عملکرد در تیمارهای ذکرشييده احتماال به

میپاشيييید و ای امر به ویژه در لوبیا که حسييياسيييیت

دلیل بهبود یافت وضيعیت حاصيلخیزی و خصيوصیات

بیشتری نشان میداد باعي سوختگی گیاهچهها شده که

کی یت خاک ناشييی از اضييافه شييدن و ح ظ ماندهها در

میتوانيد فتوسييينتز را نیز کيياهش دهيدا همچنی در ای

خاک میباشدا باال بودن عملکرد در تیمار MT×C1

تیمارها،رویه خاک بعد از خشيک شيدن سيله میبست و

س

نسييبت به تیمار  NT×C1هر چند از نظر آماری معنیدار

ایجياد مقياوت در برابر رشيييد گیياه میکرد کيه به نظر

نبود ،احتمياالً به دلیل ن وذ و اگیری بهتر ریشيييهها در

میرسيييد همی عوامل بر عملکرد گیاهی تأثیر بسيييزایی

اثر شيیارهای ایجادشده در ای خاکورزی میباشد؛ اما

داشييته و باعي شييده تیمارهای بدون گیاه پوشييشييی با

از دیگر عوامل میتوان به اثر آبیاری بارانی اشاره کردا

تياخیر در روند رشيييد،گیاهانی ضيييعیف تر و درنتیجه

در کرت های دارای گیاه پوشييشی ق رات آب مستقی به

عملکرد کمتری نسيبت به تیمارهای دارای گیاه پوشييشی

رویيه خياک برخورد نمیکرد و گیياهچيه ها بهراحتی از

داشته باشندا ردیکتی و همکاران ( )8519در بررسی اثر

خياک خيارج میشيييدنيد ولی در کرتهيای بيدون گیيياه

خاکورزیهای گوناگون و گیاهان پوشييشييی مختلف بر

پوششی ،مخصوصاً در خاکورزی مرسو  ،با برخورد

عملکرد بيادمجان به ای نتیجه رسيييیدند که خاکورزی

ق رات بيه رویه خاک ،ذرات خاک و آب روی گیاهچه ها

کمینه با گیاهان پوششی نسبت به خاکورزی مرسو با

2
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همان گیاهان پوششی عملکرد بیشتری را نشان میدهد؛

ق ر میوه ( بييا میييانگی  96/8سييييانتیمتر) بييه گونييه

همچنی وزن کيياه و کلش بیشيييتری را نیز در تیمييار

معنیداری بیشيتر از تیمارهای بدون گیاه پوشييشی بود

خياکورزی کمینه+گیاه پوشيييشيييی دیدندا آنها گزارش

(شيييکل  3ب)ا خاکورزی کمینه ق ر میوه بیشيييتری را

کردند تیمارهایی که گیاهان پوشيييشيييی دریافت میکنند

نسييبت به بی خاکورزی نشييان داد اما با بیخاکورزی

نسيبت به تیمارهای بدون گیاه پوششی عملکرد بیشتری

در یيک گروه آمياری قرار گرفت ،با ای حال هردو آنها

را نشيييان میدهنييدا رمرودی و همکيياران ( )8511علييت

به گونه معنیداری بیشييتر از خاکورزی مرسييو ق ر

افزایش عملکرد علوفه سيييورگو در تیمارهای گیاهان

میوه را افزایش دادهاند (شييکل  3ج)ا کاهش ق ر میوه در

پوشييشييی را به تجزیه و آزاد شييدن تدریجی عناصيير

تیمار مذکور احتماال به ای علت اسيييت که در شيييرایط

غذایی به ویژه نیتروژن  ،و کاهش آبشييویی ای عنصيير

خاکورزی مرسيو بدون گیاه پوشيشی ،عناصر غذایی

نسبت دادندا ش آبادی ( )8518بیشتری و کمتری اندازه

کمتر بوده و خيياک نسيييبيت بييه تیميارهييای دارای گیيياه

عملکرد دانييه گنييد را در تیمييار خيياکورزی کمینييه و

پوشييشييی و همچنی خاکورزیهای ح اظتی سييریعتر

خاکورزی مرسو گزارش کردا

خشيييک میشيييود و رطوبت خود را از دسيييت میدهدا
همچنی عملیات خاکورزی مرسييو باعي متراک شدن
خاک شييده که ن وذ ریشييه را نسييبت به تیمارهای دیگر

قطر میوه
ق ر میوه تحت تأثیر خاکورزی ،گیاه پوششی و

سيخت تر و ک تر میکندا کمبود رطوبت قابل دسترس و

کشييت مخلوب قرار گرفت ولی هی یک از برهمکنش بی

عنيياصييير غييذایی مورد نیيياز گیيياه مو ييت اختالل در

تیمارها اثر معنیداری بر ق ر میوه نداشيييت ( دول )8ا

فتوسينتز و عد رشيد کافی شده و عالوه بر آن ،بیشتر

ق ر میوه در تیميار خالص کدو با  99/9سيييانتیمتر به

شيدن رقابت درون گونهای باعي کاهش تخصیص مواد

گونه معنیداری بیشييتر از تیمارکشييت مخلوب افزایشييی

فتوسييينتزی میان اندا های گیاه میشيييود و در نهایت

 %05لوبیا  +کدو (با میانگی  94/8سييانتیمتر) دیده شييد

باعي کاهش وزن و میزان حج تولیدی اندا زایشيييی

(شييکل 3الف)ا در تیمارهای دارای گیاه پوشييشييی خلر،

(میوه) و در نتیجه کاهش ق ر میوه میشودا

قطر میوه()cm

60

60

60

40

40

40

20

20

20

0

0
بی
کم
خاکورزي
مرسوم خاکورزي خاکورزي
خاکورزي

b

(ج )

گیاه پوششی
بدون گیاه
خلر
پوششی
گیاه پوششی

قطر میوه ()cm

قطر میوه ()cm

b

a

a

80

b

a

80

a

80

0
خالص کدو

(ب)

%50
لوبیا+کدو
سیستم کشت

(الف)

شکل  -3مقایسه میانگین اثر الگوی کشت (الف)؛ گیاه پوششی (ب) و خاکورزی (ج) بر قطر میوه کدو تخمهکاغذی
میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
(عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).
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(شکل )4ا به نظر میرسد مدیریت خاکورزی ح اظتی با

عملکرد میوه
عملکرد میوه بيه طور معنیداری تحت تأثیر گیاه

گیاه پوشييشييی نسييبت به تیمارهای دیگر ،از راه افزایش

پوششی و خاکورزی قرار گرفت ولی اثر الگوی کاشت

عناصيير قابل دسييترس گیاه و همچنی بهبود ن وذپذیری

و برهمکنش بی تیميارها بر ای ویژگی معنیداری نبود

و افزایش گنجيایش نگهيداری آب ،بياعي افزایش عملکرد

( يدول )8ا وزن میوه کيدو تخميهکياغيذی در تیمارهای

میوه کيدو تخمهکاغذی شيييده اسيييتا کاملیگلیا ()8515

دارای گیاه پوشييشييی خلر به گونه معنیداری بیشييتر از

اظهار داشيييت و ود ماندههای کودهای آلی در خاک،

تیمارهای بدون گیاه پوششی بود (شکل 4الف)ا همچنی

اسييتقرار و رشييد و نمو گیاهان پوشييشييی را بهبود

ای ویژگی در تیمييار خيياکورزی کمینييه بييه طور معنی

بخشييیده و اثرات مثبت وابسييته به کشييت ای گیاهان،

داری بیشيتر از تیمار خاکورزی مرسو بود ،اما با بی

همچون افزایش گنجایش نگهداری رطوبت در خاک و

خاکورزی در یک دسته آماری قرار گرفت (شکل  4ب)ا

تعدیل در ه حرارت خاک مجال بروز پیدا می کند که

بیشيييتری وزن میوه کيدو تخميه کياغيذی در تیمارهای

اثرات متقابل میان ای دو عامل نهایتا عملکرد میوه کدو

خياکورزی ح اظتی و گیاه پوشيييشيييی با میانگی 3/8

را افيزایش میدهييدا کيياملیگلیييا و همکيياران ()8515و

کیلوگر و کمتری آن در تیمارهای بدون گیاه پوشييشی

م اخری و همکاران ( )8515اثر گیاهان پوشييشييی را به

و خاکورزی مرسيو با میانگی  8/8کیلوگر دیده شد

ترتیيت بر عملکرد گو يهفرنگی و ذرت مثبت گزارش
کردندا

a

2
1

وزن میوه()kg

3

2
1
0

0
گیاه پوششی خلر
بدون گیاه پوششی
گیاه پوششی

3

وزن میوه ()kg

b

4

b

a

ab

4

(الف)

بی
کم
خاکورزي
مرسوم خاکورزي خاکورزي
خاکورزي

(ب)

شکل  -4مقایسه میانگین اثر گیاه پوششی (الف) و خاکورزی (ب) بر وزن میوه کدو تخمهکاغذی
میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
ندارند( .عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).

لوبیا  +کدو ( 159گر ) بیشييتر بود (شييکل  0الف)ا تیمار

وزن هزار دانه
احتمال

خاکورزی ح اظتی با گیاه پوششی بیشتری وزن هزار

یک درصد تحت تأثیرخاکورزی ،گیاه پوششی و الگوی

دانه ( 185گر ) را داشت اما ت اوت معنیداری با CT×C1

وزن هزار دانه کدو تخمهکاغذی در س

احتمال پنج درصييد تحت تاثیر اثر

( 118گر ) نداشيييتا همچنی بهطور معنیداری کمتری

متقابل خاکورزی در گیاه پوشيييشيييی قرار گرفتا ولی،

وزن هزار دانه ( 158گر ) در تیمار خاکورزی مرسييو

سيييایر اثرات متقابل دو گانه و سيييه گانه بر ای صيي ت

بدون گیاه پوشيشيی مشاهده شدا بی تیمار  MT×C2و

معنی دار نشد ( دول )8ا وزن هزار دانه در تیمار کشت

 NT×C2ت اوت معنیداری برای ای ویژگی مشاهده نشد

خيالص کيدو ( )110 gبيه طور معنیداری از تیمار %05

(شييکل  0ب)ا به نظر میرسييد کاهش کی یت شييیمیایی،

کاشييت و در سيي
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ریشه برای ذب آب بیشتر ،افزایش مییابدا ای

فیزیکی و زیستی خاک در تیمارهای خاکورزی مرسو

سي

بدون گیاه پوششی و همچنی رقابت برون گونهای کمتر

گونيه گیياهيان کربوهیدرات تولیدی بیشتری به رشيييد

در کشيت خالص کدو نسبت به کشت مخلوب با تاثیر بر

ریشيه اختصاص میدهند که ای امر باعي کاهش انتقال

رشييد رویشييی و زایشييی گیاه مو ت کاهش فتوسيينتز،

مواد غذایی به سوی مخزنهایی همانند دانههای در حال

نرسيیدن مواد به دانه و همچنی کوتاه شدن دوره رشد

پر شيييدن میگردد و در نتیجيه از وزن دانههای تولیدی

دانه گردیده و در نتیجه اندازه دانه و وزن دانه را کاهش

کاسييته میشييودا شيي آبادی ( )8518ت اوت معنی داری

داده اسيتا تولبرگ ( )8515و سین و همکاران ()8511

میيان سيييیسيييت هيای خاکورزی ندید اما گزارش کرد

ن وذپيذیری و ح ظ رطوبيت بیشتر در خاک در روش

بیشيييتری انيدازه وزن هزار دانيه گنيد در خاکورزی

خاکورزی ح اظتی با ح ظ ماندهها را در برابر روش

کمینه و کمتری اندازه آن در تیمار خاکورزی مرسييو

مرسييو نشييان دادندا با کاهش میزان رطوبت خاک در

به دست آمدا

بعضييی گیاهان ،رشييد اندا های زیرزمینی هت افزایش

وزن هزار دانه ()g

c

a

120
90
60
30

120
90
60
30

0
بی
کم
خاکورزي
مرسوم خاکورزي خاکورزي
خاکورزي

وزن هزار دانه()g

گیاه پوششی
خلر
بدون گیاه
پوششی

ab

b

a

b

150

b

a

150

0
 50%لوبیا+کدو
(ب)

خالص کدو

سیستم کشت

(الف)

شکل  -5مقایسه میانگین اثر کشت مخلوط (الف) و برهمکنش خاکورزی در گیاه پوششی (ب) بر وزن هزار دانه کدو
تخمهکاغذی
میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
ندارند( .عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).

هکتار) از کشيييت مخلوب افزایشيييی  %05لوبیا  +کدو به

عملکرد غالف لوبیا سبز
اثرخاکورزی ،گیاه پوشييشی و کشت مخلوب بر

دسيييت آميدا در هميهی تیميارهيای خياک ورزی و گیاه

احتمال یک درصييد

پوشيشيی ،خالص لوبیا عملکرد غالف بیشتری نسبت به

معنی دار بودا همچنی  ،تميامی اثرات متقيابل دو انبه و

 %05لوبیا +کدو نشيان داد (شييکل  ،)9که ای امر به دلیل

سييه انبه به اسييتثنای اثر متقابل خاکورزی × کشييت

کياهش تعيداد بوتيههيای لوبیا در تیمار  %05لوبیا +کدو

احتمال پنج

نسيييبت به کشيييت خالص لوبیا و همچنی رقابت برون

درصد تحت تاثیر قرار دادند ( دول )3ا بیشتری عملکرد

گونهای لوبیا و کدو در کشت مخلوب برای منابع محی ی

غيالف ليوبیييا سيييبز ( 18955کیلوگر در هکتييار) از

میباشيدا نتایج مرادی و همکاران ( )8518نشان داد در

تیمارکشيييت خالص لوبیا سيييبز در خاکورزی حداقل با

کشيييت مخلوب سيييه گانه کدوی تخمه کاغذی با ذرت و

گیاه پوشيييشيييی و کمتری مقدار آن ( 4555کیلوگر در

لوبیا بیشيتری عملکرد در کشيت خالص کدو بدست آمد

عملکرد غالف لوبیا سييبز در سيي

مخلوب ،عملکرد غالف لوبیا سبز را در س
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و با افزایش تراک کدو در کشييت مخلوب عملکرد لوبیا و

پوشيييشيييی خلر بودند نسيييبت به کرتهای بدون گیاه

ذرت کاهش یافته که علت ای امر را تشييدید رقابت میان

پوششی میزان عملکرد غالف بیشتری داشتندا در کشت

سه گیاه گزارش کردندا

خيالص لوبیيا بی تیميارهيای  NT×C1و  CT×C1ت اوت
آماری معنیداری دیده نشد (شکل )9ا

در همييه تیمييارهييا ،کرتهييایی کييه دارای گیيياه

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد غالف لوبیا سبز
میانگی مربعات ()MS
منابع تغییر

df

عملکرد غالف

تکرار

8

**3095418

خاکورزی ()T

8

**8388544

گیاه پوششی ()C

1

**38818898

T×C

8

*980918

خ ای اصلی

15

111999

کشت مخلوب ()I

1

**893809533

T×I

8

898683 ns

C×I

1

*899401

T×C×I

8

*980434

خ ای فرعی

18

146809

ضریب تغییرات()%

-

0/51

 nsو * و ** بترتیت بیانگر غیر معنیدار و معنی دار در س

15000

a

 50%لوبیا+
کدو

b

c
g

e

c

c
ef

b

d

d
fg

12000
9000
6000
3000

عملکرد غالف ()kg/h

خالص لوبیا

احتمال پنج و یک درصد می باشدا

0
گیاه
بدون
گیاه
بدون
گیاه
بدون
گیاه پوششی گیاه پوششی گیاه پوششی
پوششی خلر پوششی خلر پوششی خلر
خاکورزي
مرسوم

کم خاکورزي

بی خاکورزي

خاکورزی× گیاه پوششی× سیستم کشت

شگل  -6مقایسه میانگین عملکرد غالف لوبیا سبز در تیمارهای گوناگون آزمایشی
میانگینهایی که حداقل در یک حروف مشترک هستند ،بر پایه آزمون  LSDاختالف معنیداری در سطح احتمال  5درصد
ندارند( .عالمت  Iروی هرستون نشان دهندهی خطای استاندارد برای هر تیمار است).
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بييا تو ييه بييه ای کييه  4سييييال متوالی تیمييارهييای

پوشيشيی ( )1/33دیده شيدا نسبت برابری زمی ()LER

خاکورزی و گیاه پوشيييشيييی در ق عه زمی مورد نظر

برابر با یک نشيان دهنده عملکرد برابر در کشت مخلوب

ا را شيده است ،لذا افزایش عملکرد در تیمارهای مذکور

و تک کشتی میباشد بنابرای میتوان بیان کرد که برای

احتمياال بيه ای دلیل اسيييت که گیاه پوشيييشيييی خلر و

حاصييل شييدن عملکردی برابر برای کدو تخمهکاغذی و

خيياکورزیهييای حي يياظيتی از راه بهبود ویژگیهييای

لوبیا سبز در تک کشتی ،اندازه  08درصد زمی بیشتری

شيييیمیایی ،زیسيييتی و فیزیکی خاک شيييرای ی را فراه

نسييبت به مسيياحت زمینی که به گونه کشييت مخلوب در

کردهانييد کييه عملکرد غالف لوبیيياسيييبز افزایش یييابييدا

بی خاکورزی  +گیاه پوش يشييی تیمار شييده اسييت ،نیاز

بهخصييوص گیاه پوشييشييی که از راه افزایش ماده آلی

اسييتا علت باال بودن  LERبیشييتر از یک را میتوان

خياک بياعيي افزایش گنجيایش نگهيداری آب در خاک و

تثبیت و ذب نیتروژن در کشييت مخلوب (قنبری )8555

عنياصييير غييذایی مورد نیيياز گیيياه ،بهبود تخلخييل ،ر

و بهرهوری دو گیاه از شيرایط ایجادشده از راه افزودن

مخصييوص ظاهری ،فعالیت آنزیمی و غیره (اس ي ندیاری

کود آلی عنوان کردا

اخالص  )8519شيييده و عملکرد را بييه گونيه معنیداری

در کشييييت مخلوب لگو بييا غیر لگو ظيياهراً

نسييبت به تیمارهای بدون گیاه پوشييشييی افزایش داده

پتانسيیل دسترسی به عناصر غذایی در خاک بهگونهای

اسيييتا لیمون اورتگا و همکاران ( )8558گزارش کردند

بوده اسييت که نسييبتهای مخلوب مو ت افزایش رشييد

که کارایی بهرهگیری از آب برای محصييوالت زراعی با

زایشييی گیاه و درنتیجه برتری نسييبت به کشييت خالص

کيياربرد خيياکورزی ح يياظتی نظیر سيييیسيييت بييدون

شده استا ت اوت در عمق ریشه دهی ،گسترش شعاعی

خاکورزی و روش خاکورزی حداقل بیشييتر میشييود

ریشييه و تراک طول ریشييه از عواملی هسييتند که بر

کيه بياعيي بياال رفت عملکرد زراعی میگرددا کارتنی و

رقابت دو زء در کشييت مخلوب برای آب و عناصيير

مول ( )8558گزارش کردنيد افزایش ميانيدههيا بياعي

غييذایی تييأثیر می گييذارنييد و مو ييت افزایش کييارایی

افزایش مياده آلی ،نیتروژن ،بهبود سييياختميان خاک،

بهرهگیری از زمی ( )LERمیشوندا

افزایش گنجایش تبادل کاتیونی ،افزایش تبادالت گازی و
افزایش فعالیت میکروارگانیس های خاک میشود که در
نهایت باعي افزایش عملکرد دانه ماش گردیده استا

همچنی بررسيييی نسيييبييت برابری زمی ا زای
مخلوب نیز نشيييان داد که مقادیر نسيييبت برابری زمی
زئی لوبیا در تمامی تیمارهای آزمایشی مورد بررسی
در برابرا نسيييبييت برابری زمی

نسبت برابری زمین

زئی کييدو پييایی بود

( دول )4ا کشييت مخليييوب بقيييوال ت هميييراه بيا سيایر

برای ارزیابی سيودمندی کشت مخلوب نسبت به

گیاهييان میتواند سبت انتقال نیتروژن تثبیتشده توسط

تککشيتی شيناسيه نسبت برابری زمی ( )LERبررسی

بقوالت در خاک به گیاه همراه در کشييت مخلوب شود و

شيدا در همه تیمارها ای شييناسه بیشتر از یک به دست

در نتیجيه منجر بيه افزایش محصيييول گیاه همراه گردد

آمد که نشيياندهنده ای اسييت که در یک نسييبت برابر از

(بانیک و همکياران )8559ا

زمی  ،کشت مخلوب توانسته عملکرد بهتری را نسبت به

در ای ي مييیييان مييیتييوان بييه گييزارش دیييگيير

کشيت خالص داشته باشد ( دول )4ا بیشتری  LERدر

پژوهشيگران استناد نمود که دلیل افزایش نسبت برابری

تیميار بی خاکورزی با گیاه پوشيييشيييی خلر ( )1/08و

زمی در کشييت مخلوب لگو با غیر لگو را وابسييته به

کمتری آن در تیميار خياکورزی مرسيييو بيدون گیاه

م ابقت بیشييتر میان نیتروژن قابلدسييترس با نیازهای
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مجموع ارزش نسيييبی کشيييت مخلوب در تمييا

گیياه در سيييیسيييت تل یقی خاکورزی ح اظتی با گیاه
پوشييشيييی لگو میدانندا اصيييغرپور و رفیعی ()8515

تیمارهای آزمایشيی بیشيتر از یک بهدست آمد که نشان

گزارش کردند در کشيت مخلوب عدس و اس رزه ،نسبت

از برتری اقتصيادی کشيت مخلوب نسييبت به تک کشتی

برابری زمی در همه تیمارهای کشيت مخلوب بیشتر از

تحيت ميدیریيت تل یقی خياکورزی و گیاه پوشيييشيييی

یک به دسيت آمدا پورامیر ( )8511نیز در کشت مخلوب

میباشيدا بیشيتری مقدار ای شاخص با  1/43در تیمار

کنجد و نخود که دو حالت کشيييت مخلوب ایگزینی و

بیخاکورزی همراه با گیاه پوشيشيی خلر مشياهده شد

افزایشييی را باه مقایسييه کرده بود ،باالتری عملکردها

( يدول )4ا اکتر و همکياران ( )8554در م يالعه ارزیابی

را در کشت مخلوب افزایشی بیان کردا سیدی و حمزهئی

کشييت مخلوب عدس با گند مجموع ارزش نسييبی 1/84

( )8514در بررسيی سيیسيت های کشت مخلوب نخود و

را گزارش کردنيدا همچنی رضييياییچیيانيه و همکاران

و در رقيابت با علفهای هرز ،مشييياهده کردند که در

( )8511گزارش کردند که در تمامی کشيييتهای مخلوب

همه تیمارهای آزمایشيی نسيبت برابری زمی بیشييتر از

ذرت-باقاال میزان  RVTبیشتر از یک بوده و کشتهای

یک بدست آمدا

مخلوب به میزان  36درصيييد نسيييبت به کشيييت خالص
سودمندی اقتصادی داشته است.

مجموع ارزش نسبی
جدول  -4اثر گیاه پوششی و خاکورزی بر کارایی کشت مخلوط افزایشی لوبیا سبز با کدو تخمه کاغذی
نسبت برابری

مجموع ارزش

زمی ()LER

نسبی ()RVT

بی خاکورزی

5/69

5/00

1/08

1/43

ک خاکورزی

5/60

5/48

1/43

1/38

خاکورزی مرسو

5/68

5/48

1/49

1/36

بی خاکورزی

5/66

5/40

1/40

1/34

ک خاکورزی

5/88

5/48

1/39

1/89

خاکورزی مرسو

5/61

5/48

1/33

1/84

تیمارها
گیاه پوششی
خلر
بدون گیاه
پوششی

نسبت برابری
زمی

زئی کدو

نتیجه گیری کلی

نسبت برابری
زمی

زئی لوبیا

لوبیا سييبز و کدو تخمه کاغذی در ای تیمارها شييدهاندا

نتایج حاصيييل از ای تحقیق نشيييان داد که به به

همچنی شاخص  LERنشان از سودمندی کشت مخلوب

طور کلی نوع ميدیریيت اراضيييی تياثیر قيابل مالحظهای

نسييبت به کشييت خالص در یک نسييبت برابر از زمی در

میتوانيد بر عملکرد گیياهيان داشيييتيه باشيييدا مدیریت

تیمارهای خاکوزی ح اظتی با گیاه پوششی خلر داشتا

خاکورزی ح اظتی همراه با گیاه پوشيشی خلر با بهبود

بنيابر ای میتوان بهتری مدیریت در راسيييتای افزایش

دادن شرایط کی یت خاک باعي افزایش مقادیر ص تهای

عملکرد و تولیييد پييایييدار در ای م ييالعييه برای من قييه

ا زای عملکرد شيييده که به تبع آن باعي افزایش عملکرد

دستجرد همدان ،مدیریت تل یقی خاکورزیهای ح اظتی
همراه با گیاه پوششی خلر و کشت مخلوب گزارش کردا
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