جلد بیست و دوم ،شماره  ،4زمستان 1399

مقاله پژوهشي

اثر گیاهان پوششي بر ویژگيهای فیزیکي خاک ،کنترل علفهای هرز و عملکرد ترب سفید
( )Rhaphanus sativus L.رقم النگیپیناتوس
Effect of cover crops on soil physical properties, weed control and yield of white
radish (Rhaphanus sativus L.) cv. Longipinatus

چکیده
قهرماني ،ص ،.ع .عبادی ،ف .احمددنیا و م .گدودرزی .1399 .اثرر گیااراپ شوی ری رر ویژگریارای فییییری کراک ،رل ررف علر ارای اررز و عملیررد ترر فردید
) (Rhaphanus sativus L.رقم النگیپیلاتوس .نشریه علوم زراعي ایران.321-334 :)4( 22 .

بهمنظور بررسي اثر گیاهان پوششي بر ویژگيهای فیزیکي خاک ،کنترل علفهای هرز و عملکرد ترب سفید ،آزمایشي در قالد
طرح بلوکهای کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقیقداتي دانشدگاه محقدا اردبیلدي در سدالهدای  1396و  1397اجدرا شدد.
تیمارهای آزمایشي شامل کشت گیاهان پوششي جو ( )Hordeum vulgare L.و ماشک گلخوشهای ( )Vicia villosa L.بهصدور
کشت خالص و مخلوط دوگانه با نسبت  50درصد و شاهد (بدون گیاهان پوششي) بدود .نتداین نشدان داد کده بیشدتری زیسدتتدوده
گیاهان پوششي در طي دو سال ( 5172کیلوگرم در هکتار) از کشدت مخلدوط جدو بدا ماشدکگدلخوشدهای و کمتدری مقددار آن
( 3396کیلوگرم در هکتار) از کشت خالص ماشک گلخوشهای بهدست آمد .کشت خالص جو باعث کاهش وزن خشدک سدلمهتدره
( 59/1درصد) ،خردل وحشي ( 54/7درصد) ،گاوزبان بدل ( 73/1درصد) و مجموع علفهای هرز ( 64/9درصد) نسبت به شاهد شدد.
جرم مخصوص ظاهری ،درصد تخلخل خاک و نفوذ آب در خاک (بهترتی

 1/ 32گرم بر سدانتيمترمکعد  50/21 ،درصدد و 7/21

ثانیه) تحت تأثیر کشت خالص ماشدک گلخوشدهای بهبدود یافدت .بداالتری عملکدرد تدربسدفید ( 46100کیلدوگرم در هکتدار) از
تیمارکشت خالص گیاه پوششي جو بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد باعث افزایش  25/9درصد در عملکرد تربسفید شد .براساس
نتاین حاصل از ای آزمایش کشت خالص جو قابلیت باالی در کنترل علفهای هرز و افزایش عملکرد ترب سفید داشدت .همنندی
کشت خالص ماشکگلخوشهای در بهبود ویژگيهای فیزیکي خاک در مقایسه با سایر تیمارها مؤثرتر بود.
واژههای کلیدی :جرم مخصوص ظاهری خاک ،جو ،زمان نفوذ آب در خاک ،زیستتوده و گیاهان پوششي.

تاریخ دریافت ۱398/۱۲/۲0 :تاریخ شذیرش۱399/06/۱9:
 -۱دان جوی در ری دان یده ر اورزی دان گاه محقق ارد یلی ،ارد یل ،ایراپ
 -۲اف اد دان یده ر اورزی دان گاه محقق ارد یلی ،ارد یل ،ایراپ (میاتبه رللده) (شست الی رونیک)ebadi@uma.ac.ir :
 -3دان جوی در ری دان یده ر اورزی دان گاه محقق ارد یلی ،ارد یل ،ایراپ
 -4راریلاس ارید دان یده ر اورزی و ملا ع طبیعی دان گاه محقق ارد یلی ،ارد یل ،ایراپ
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صغری

قهرمانی ،۱علی عبادی ،۲فاطمه احمدنیا 3و محمد گودرزی4

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

"نشریه علوم زراعي ایران"

"ن ریه علوم زراعی ایراپ" ،جلد یست و دوم ،یماره  ،4زمس اپ ۱399

ممانعت از جوانهزنی و گس رش جمعیت عل اای ارز،

تر فدید ()Rhaphanus sativus cv. Longipinatus
گیررراای ییسررراله رررا ایپور یرررل گویررر ی مررری ایرررد
( .)Nonecke, 1998این گیاه در انردازهارا و رنر

از طریق کاصیت دگرآفریبی و رقا رت ررای نرور ،آ

ر ررور ر رت

زیسررر ی نی ررررورپ و ررررر ن آلررری در کررراک یرررده و

مییود .تر فدید ه دلیل مح وای وی رامین ث راال در

اع

هبود فراک ماپ کراک ()Ramroudi et al., 2011

زمس اپ سیار مهم محسو یده و عالوه دارای کواص

مییوند .ن ایج رکری آزمایشارا ن راپ داده افرت رره

طبی و مواد معطر می ایرد ( .)Peyvast, 2005ایرن گیراه

قایای گیاای ا تأثیر ر مح وی نی ررات کراک ،تعردیل

دارای مواد مغذی مهمی افت ره ه تولید صدرا و اضم

دمررای کرراک ،ممانعررت از ندرروذ نررور و حد ر رطو ررت

غذا رمک ررده و دارای کاصیت ضد اح قاپ می ایرد

کاک میتواند رید و نمرو علر ارای اررز را ررااش

مخ ل

هطور وفیعی در نقاط مخ لر

(.)Kopta and Pokluda, 2013
یا

دارررد (et al., 2007

 .)Judiceیوچیلرررو و امیررراراپ

فیایلده افیایش جمعیت جهاپ ،وا س گی رر

( )Uchino et al., 2009ییی از دالیل افریایش عملیررد

ه ملا ع فسیلی ررای تولیرد نهرادهارایی مانلرد رودارای

ذرت و فررویا در تیماراررای گیاارراپ شوی رری را رل رررف

یررریمیایی ،علررر رشارررا و فرررایر مرررواد یررریمیایی و

علر اررای ارررز رره وفرریله ایررن گیاارراپ اعررالم رردنررد.

غیرییمیایی ر اورزی را افیایش داده افت .امرروزه ۵0
درصررد مررواد یرریمیایی ررره در دنیررا م ررر

قهرمررانی و امیرراراپ (et al., 2020

مررییررود،

)Ghahremani

گرریارش دادنررد ررره گیاارراپ شوی رری اعرر رل رررف

عل رشاای ییمیایی اس لد .عل رشاای یریمیایی

عل ارز زمس انه و عل اای ارز فریرزمیلری یردند.

غیر از آلودگی محری زیسرت ،موجرر رروز مقاومرت

رااش زیستتوده عل اای ارز و ه تبرع آپ ،ررااش

در عل اای ارز و تغییر فلور طبیعی مییروند .امرروزه

رقا ررت ررین گیرراه عرردی و عل اررای ارررز یرررای را

ا روین یدپ عوارض مواد ییمیایی مانلد ندوذ نی ررات

رای رید و افیایش عملیرد مح والت زراعری فرراام

نایی از م رر

میرلد.

رودارای یریمیایی و اقیمانرده رکری

از عل رشارررا در آ ارررای زیرزمیلررری و ام لرررین

لیوم ترویج اف داده از گیاااپ شوی ی ،ه ک روص

ررررااش رررازده زمرررینارررای ر ررراورزی ررره دلیرررل

در ملاطق فردفریر ،حرا ی اامیرت افرت .در سریاری از

طوالنی روداای ییمیایی ،توجه ره روشارای

ملاطق فردفیری ره در ف روف شراییی و زمسر اپ امیراپ

طبیعرری در ر رراورزی مررورد توجرره قرررار گرف رره افررت

هرهوری از اراضی ر اورزی نیست ،کاکاای ا افت

م ر

تخریررر یررده ،دچررار فرفررایش یررده و اع ر

(.)Samedani and Montazeri, 2009

رررااش

عل اای ارز ه گیاااپ ناکواف های گد ه مرییرود

حاصلخییی کاک و رااش عملیرد مح وف مییرود.

ره طور ناکوافر ه وارد جامعره گیااراپ زراعری یرده و

در ایررن ملرراطق فررطی وفرریعی از اراضرری در اثررر عرردم

اغلر در اراضی تحت ر ت و نیی آیش دیده مییوند.

ازگ ت مراده آلری و ترأمین علاصرر غرذایی کراک ،را

رل رررف یرریمیایی علرر اررای ارررز رره وفرریله انرروا

رااش عملیرد مواجه اسر لد .ایرن آزمرایش را ارد

اییلهاای الگدت امرراه

ارزیررا ی اثررر گیاارراپ شوی رری ررر هبررود ک وصرریات

عل رشاا ،نه تلها ا صر

آلرودگی کراک ،آ ارای فرطحی

فییییی و حاصلخییی کاک ،رل ررف عل ارای اررز و

و زیرزمیلرری و مررواد غررذایی انسرراپ یررده و رررااش

افیایش عملیرد گیاه تر فدید در ملطقه ارد یرل اجررا

ریدیررت مح رروالت ر رراورزی را موجررر مییررود

ید.

افت ،لیره اعر
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ارای

و مرواد غرذایی ( )Compigla et al., 2010اعر تببیرت

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

مقدمه

( .)Olorunmiye et al., 2011گیاااپ شوی ری عرالوه رر

"اثر گیاااپ شوی ی ر ویژگیاای فییییی ،...قهرمانی و امیاراپ"3۲۱-334 ،۱399 ،

این آزمرایش در فرافاای ۱396و  ۱39۷در میرعره

 ۱۵فرران یم ررری فررطی میرعرره جمررعآوری و شررا از

دان رریده ر رراورزی و ملررا ع طبیعرری دان ررگاه محقررق

مخلوط رردپ ،در آزمای گاه کاکیلافی مورد تجییه

ارد یلی ا ارتدرا  ۱3۵0م رر از فرطی دریرا و مخ رات

قرار گرفت .ویژگیاای فییییی و ییمیایی کاک محل

جغرافیررایی ΄ 48˚ ۲0طرروف یرررقی و ΄ 38 ˚ ۱9عرررض

اجرررای آزمررایش در جرردوف یررک و اطالعررات آ و

یمالی ا یرای آ و اوایی فرد و نیمه ک رک اجررا

اوایی محل اجرای آزمرایش در جردوف دو ارا ره یرده

ید .ه ملظور ارزیا ی وضعیت کاک میرعره آزمای ری،

افت.

Table1. Soil properties of the experiment site
ش افیم
K
)(mg.kg-1

فسدر
P
)(mg.kg-1

نی رورپ
)N (%

رر لات رلسیم
CaCO3
)(%

وارلش کاک
pH

ادایت الی رییی
EC
)(dS.m-1

رر ن آلی
)OC (%

رس
)Clay (%

فیلت
)Silt (%

ین
)Sand (%

افت کاک
Soil texture

202

8.2

0.06

14.4

7.8

2.6

0.6

23

42

35

لوم
Loam

جدوف -۲اطالعات آ و اوایی محل اجرای آزمایش
Table 2. Climatic information of the experiment site
۱39۷
2018
مییاپ ارندگی
)Precipitation (mm
60.3
28.2
3.9
0.9
7.3

دمای میانگین
temperature (◦C) Mean
12.3
16.8
21.5
20.3
17.5

۱396
2017
ارندگی
)Precipitation (mm
32.9
2.4
9.3
1.3
0.1

دمای میانگین
)Mean temperature (◦C
7.4
10.0
12.8
12.9
11.4

ماه Month
اردیبه ت May
Jun.
کرداد
Jul.
تیر
Aug.
مرداد
یهریور Sep.

آزمایش در قالر طرح لوکاای رامل ت ادفی را

گرف ه ید .الفاصله عد از رایت ذر گیااراپ شوی ری

فه تیرار اجرا یرد .تیمارارای آزمای ری یرامل ر رت

آ یرراری انجررام یررد .شررا از اتمررام دوره ریررد گیاارراپ

کالص گیااراپ شوی ری جرو ( )Hordeum vulgare L.و

شوی رری ،در ترراریخاررای  ۲۵کرررداد ۱396و  ۲0کرررداد

مایک گلکویهای ( ،)Vicia villosa L.ر ت مخلروط

 ،۱39۷رای تعیین زیستتوده ررل (گیااراپ شوی ری و

دوگانه ا نسبت  ۵0درصد و یااد ( دوپ گیاه شوی ی)

عل اای ارز) ،ا رعایت اثرر حایریه ،نمونره ررداری از

ود .شا از اجرای یخم و تسطیی زمین مورد نظر ،رذر

ردی اای میانی ا اف داده از روادرات یرک م رمر عری

گیاااپ شوی ی هصورت ردیدی ا فواصل  ۱۵فان یم ر

(از ار ررت فه نمونه) انجام یرد .نمونرهارا در آوپ در

در ررتاایی ه ا عاد  3×9م رر در تراریخ  ۱9فرروردین

دمررای  ۷0درجرره فرران یگررراد (et al., 2018

)Majidi

 ۱396و  ۱۵فررررروردین  ۱39۷ررررهصررررورت دفرررر ی

ک یانده و فپا توزین یدند .ه ملظور کاتمه دادپ ره

رای ه یدند .مییاپ ذر م رفی رای جو و مایک گرل

رید گیاااپ شوی ی از عل ررش شراراروات ره میریاپ

کویهای ه ترتیر  ۱۵0و  ۵0ریلوگرم در ای ار در نظر

فه لی ر در ای ار اف داده ید .شا از آپ ذر تر فدید
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جدوف  -۱ویژگیاای کاک محل اجرای آزمایش

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

مواد و روشها

نمونررهاررایی ررهصررورت ت ررادفی از عمررق صرردر تررا

"ن ریه علوم زراعی ایراپ" ،جلد یست و دوم ،یماره  ،4زمس اپ ۱399

شاراپ ذر اصدهاپ تهیه ید ره میریاپ شرلج ریلروگرم در

و عررد از ترروزین ،در دمررای  ۱0۵درجرره فرران یگررراد رره

 ۲0فرران یم ررر و فاصررله روی

مدت  ۲4فاعت ک یانده یده و مجددا تروزین یردند.

 ۲۵فان یم ر ه صورت دف ی در تراریخارای ۲8

شا از انردازهگیرری حجرم فریللدر نمونره رداری ،وزپ

کررررررداد  ۱396و  ۲۵کررررررداد  ۱39۷رایررررر ه یرررررد

مخ وص هااری کاک رای ار تیمار محافبه گردیرد

ای ررار ،ررا فاصررله ردیر
ردی

(et al., 2013

 .)Hasanpoor-Asilررررای تعیرررین وزپ

Wsd
p 
V

(.)Dan and Topp, 2002
(را طه )۲

ک ررک علرر اررای ارررز در زراعررت تررر فرردید،
ملظررور از ررروادرات یررک م رمر عرری افرر داده یررد و

 :ρbوزپ مخ رروص هررااری کرراک (گرررم ررر فرران یم ر

عل اای ارز شا از یلافایی ه مردت  48فراعت در

میعر) می ایلد.

دمرای  ۷0درجره فران یگراد

(2018

ه ملظور تعیرین درصرد تخلخرل کراک ،را در نظرر

 )Majidi et al.,ترا

گرف ن مقدار چگرالی حقیقری کراک ( ،)۲/6۵از را طره

ح وف وزپ ثا ت در آوپ ک ک و توزین یدند.

زیر اف داده ید (.)Ardakani et al., 2007

شا از کاتمه دادپ ه ریرد گیااراپ شوی ری و قبرل
از ر ررت تررر فرردید ،رطو ررت جرمرری کرراک ،زمرراپ
ندوذ آ

(را طه )3

ه کراک ،تخلخرل و جررم مخ روص کراک

SAS ver

 ،9.4مقایسره میرانگینارا را افر داده از آزمروپ  LSDدر

رررای انرردازهگیری رطو ررت جرمرری کرراک ،نمونرره

فطی اح ماف شلج درصد و رفم یریلارا را افر داده از

کراک از عمرق صردر ترا  ۱۵فران یم رری از ررتارای

نرمافیار  Excel 2016انجام گرفت.

آزمای ی ردایت و عد از توزین ،در دمای  ۱0۵درجره
فان یگراد ه مدت  48فاعت ک یانده یرده و مجرددا

نتاین و بحث

توزین یدند .ا افر داده از را طره یرک میریاپ رطو رت

ن ایج ن اپ داد ره در ین گیاااپ شوی ری ،ی ر رین

جرمی کاک (درصد) تعیین ید (.)Klute, 1986

Wsw  wsd
m 
100
Wsd

زیستتوده تولیدی ( ۵۱۷۲ریلوگرم در ای رار) مر روط
ه ر ت مخلوط جو ا مایکگلکویهای و تیمار جرو

 :Wswوزپ تررر نمونرره کرراک  :Wsd ،وزپ ک ررک

( 46۷۱ریلوگرم در ای ار) و رم رین مقدار آپ (3396

نمونررره کررراک و :mدرصرررد رطو رررت وزنررری کررراک

ریلوگرم در ای ار) مر وط ه مایک گلکویرهای رود

می ایلد.
رررای انرردازهگیری زمرراپ ندرروذ آ

2.65

تجییه آماری دادهاا ا اف داده از نرمافیار

اندازهگیری ید.

(را طه )۱

×100

چگالی هااری2.65-

= درصد تخلخل

(ییل  .)۱فرعت رید ،قدرت شلجهزنری راال و تررارم

رره کرراک از

ی ر یاکساره میتواند از دالیل اال ودپ زیسرتتروده

یک حلقه آلومیلیومی ه قطر  ۱۵و ارتدا  ۷/۵فان یم ر

در گیرراه جررو ایررد .در ر ررت مخلرروط جررو ررا مایررک

افررر داده یرررد و زمررراپ ندررروذ  ۵00میلررریلی رررر آ در

گلکویهای نیی فهم ی ری از زیستتوده تولید یرده،

داکرررل حلقررره رررا ررونررروم ر انررردازهگیرررری یرررد

مر وط ه گیاه جو ود .غالبرا گیااراپ شوی ری گلردمیاپ

(.)Moebius-Clune et al., 2016

در مقایسرره ررا قرروالت ،زیسررتترروده ی رر ری تولیررد

رای انردازهگیری جررم مخ روص هرااری کراک

مررریرللرررد .در امرررین ارتبررراط احمررردنیا و امیررراراپ

نمونه کاک از عمق صدر تا ۱0فان یم رری ( رهصرورت

( )Ahmadnia et al., 2020در ارزیا ی اثرر روتراه مردت
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نمونه رداری ا رعایت اثر حاییهای انجام ید .رای ایرن

 :Wsdوزپ ک ک نمونه کاک  :V ،حجرم فریللدر،

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

( )Rhaphanus sativus cv. Longipinatusره از موفسره

دفررت نخررورده) از اررر ررررت آزمای رری ردایررت یررد

"اثر گیاااپ شوی ی ر ویژگیاای فییییی ،...قهرمانی و امیاراپ"3۲۱-334 ،۱399 ،

گرریارش رردنررد ررره ی ر رین و رم رررین زیسررتترروده

روتاای ف ل ریرد در افر اپارای فردفریری از جملره

ک ک گیاااپ شوی ری از گیراه چراودار ( ۵30گررم در

افر اپ ارد یرل و لریوم آمرادهفرازی زمرین ررای ر ررت

م رمر رع) ،ترکر ر ی مایررک گرلکویرهای و ر ررت

مح وف اصلی ،نباید ان ظار عملیرد ی ر ری از گیااراپ

مخلرروط آپ ررا کلررر ( ررهترتیررر  8۵/۵و  9۱/6گرررم در

شوی ی امانلد یک گیاه اصلی دایت.

Fig. 1. Mean comparison of biomass of cover crops and weeds in sole and intercropping treatments

گیررررررراه شوی ی تا فایهاندازی رامل زمین توفررررررر

ن ایج تجییه واریانا مررر دادهاا ن اپ داد ره اثر
گیاااپ شوی ی ر زیستتوده عل اای اررز در فرطی

گیررراه زراعررریادامه دای ه اید .ررر افرراس م رراادات

اح ماف یک درصد معلریدار رود .تیمرار ردوپ گیااراپ

عمررل آمررده ،عل ر اررای ارررز غالررر میرعرره آزمای رری

شوی رری دارای رراالترین زیسررتترروده عل ر اررای ارررز

 ،)Chenopodiumگاوز رررراپ

فرررلمهتررررره (album L.
ررردف (italica Retz.

( ۵66۷ریلرروگرم در ای ررار) و تیمررار گیرراه شوی رری

 )Anchusaو کرررردف وح ررری

جررو دارای رم رررین زیسررتترروده علرر اررای ارررز

( )Sinapis arvense L.ودنرد .تجییره واریرانا مرررر

( ۱908ریلرروگرم در ای ررار) ررود (یرریل  .)۱اح مرراال

دادهاررا ن رراپ داد ررره اف ر داده از گیاارراپ شوی رری اثررر

جوانررهزنرری و ریررد فررریعتررر جررو و ایج راد شویررش در

معلیداری ر رااش زیستتوده عل اای ارز دایت.

فررطی کرراک و گسرر رش فررریع فررایهانررداز گیرراای،

ن ایج تجییه واریانا مررر دادهاا ن اپ داد ره

جوانهزنری و ریرد علر ارای اررز را فرررو نمروده

فاف ،گیاااپ شوی ی و رامیلش فاف در گیاااپ

افرررت .ن ررررایج آزمررررایش ای برونرررر و امیررراراپ

شوی ی رمییاپ زیستتوده کردف وح ی اثر

( )Hiltbrunner et al., 2007نیی حاری از رااش ترررارم

معلیداری دای لد .ی رین مییاپ رااش زیستتوده

عل اای ارز در تیماراای گیراه شوی ری رود .را ایرن

کردف وح ی ( ۵3/9درصد) از تیمار جو در فاف دوم

حاف ،گیارش یرده افرت ره مهار رامررل علرر اررای

هدفت آمد ره تداوت معلیداری ا فایر گیاااپ

ارز

زمانی حاصل مییود

شوی ی ندایت (ییل  .)۲لا ر نظر رس را و امیاراپ

ره شویش زمین توف
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ییل  -۱مقایسه میانگین زیستتوده گیاااپ شوی ی و عل اای ارز در تیماراای ر ت کالص و مخلوط

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

گیاااپ شوی ی ر ک وصیات فییییی و زیس ی کراک

م ر مر ع) هدفت آمد .اید توجره دایرت رره ره دلیرل

"ن ریه علوم زراعی ایراپ" ،جلد یست و دوم ،یماره  ،4زمس اپ ۱399

شوی ی ه صورت کارپوش مرده ا ایجاد مانع فییییی،

قر انی و امیاراپ

 )Ghorbaniا ررفی

از رفیدپ نور ه فطی کاک و رید عل اای ارز

اثر روشاای مخ ل

جلوگیری میرلد .ام لین رااش نور قرمی نسبت

جمعیت ،ترارم و وزپ ک ک عل اای اررز در

ه قرمی دور تا یده یده ه فطی کاک میتواند

میرعره افردلاج ( )Spinacia oleraceae L.یراپ رردند

جوانهزنی ذراای حساس ه نور را تحت تاثیر قرار

اگرچه رار رد قایای گیاای ترارم و وزپ ک ک

داد .قایای گیاااپ شوی ی از طریق رااش رارآمد

علر ارای اررز را نسبت ه یااد رااش داد ،ولی این

نور ( )Doane et al., 2009و دما از رید عل اای ارز

رااش رای قایای جرو ریش از فایر قایای گیاای

جلوگیری میرللد و یک مانع فییییی رای جوانهزنی

ود .

(et al., 2017

مدیریت عل اای ارز ر

ییل -۲مقایسه میانگین زیست توده کردف وح ی در تیماراای ر ت کالص و مخلوط گیاااپ شوی ی
Fig. 2. Mean comparison of biomass of wild mustard in sole and intercropping treatments of cover crops

عل

رافاس ن ایج تجییره واریرانا مرررر دادهارا ،اثرر

ارز گاوز اپ دف ود (ییل  .)3ه نظرر مریرفرد

گیاااپ شوی ی و رامیلش فاف در گیاااپ شوی ی رر

ره گیاه جو ا تغییر نوفانات رقا ی رین گیراه زراعری و

وزپ ک ک گاوز اپ دف در فطی اح ماف یک درصرد

عل

ارز فررو عل اای ارز ه کرو ی انجرام داده

معلیدار ود (ن ایج ذرر ن رده افرت) .رم ررین زیسرت

و اقی ماندپ آپ ه صورت کرارپوش در فرطی کراک

ارز ( ۱03۵ریلوگرم در ای ار) در فراف

رااش جوانرهزنری و ریرد علر ارای اررز یرد.

توده این عل

اع

دوم از تیمار تکر ی گیاه شوی ی جو رهدفرت آمرد

وچاناپ و امیراراپ ( )Buchanan et al., 2016گریارش

ره در مقایسه ا تیمار دوپ گیاه شوی ی در اماپ فراف،

دادند ره گیاااپ شوی ی مانلد جو و یربدر قرمری اعر

 ۷9/8درصد رااش ن اپ داد .تیمار دوپ گیاه شوی ری

رااش  ۵0درصد اجوم عل ارای اررز در رردو تخرم

در فررافاای  ۱396و  ۱39۷ررهترتیر ررا  3۷89و ۵۱40

راغذی و رلم رورلی ،نسبت ره یرااد ردوپ گیااراپ

ریلوگرم در ای رار دارای ی ر رین مقردار زیسرتتروده

شوی ی ید.
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 )Keesstraاف داده از قایای گیاااپ

و کروج گیاا هاای عل اای ارز محسو مییوند.

"اثر گیاااپ شوی ی ر ویژگیاای فییییی ،...قهرمانی و امیاراپ"3۲۱-334 ،۱399 ،

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

Fig. 3. Mean comparison of biomass of Italian bugloss in sole and intercropping treatments of cover crops

اررز

کاک ه وفیله قایای گیراه شوی ری مانلرد جرو ،در اثرر

ن ایج ن اپ داد ره رم رین زیست تروده علر

فررلمهتررره ( 96۷ریلرروگرم در ای ررار) از تیمررار ر ررت

وجود کاصیت دگرآفیبی گیاااپ شوی ی اید .غداری

کررالص گیرراه شوی رری جررو ررهدفررت آمررد ررره تدرراوت

و امیاراپ ( )Ghaffari et al., 2011گیارش رردند رره

معلیداری ا فایر گیااراپ شوی ری ندایرت (یریل .)4

رااش

هنظر میرفد ره رااش رید و زیست توده عل

ر ت گیاااپ شوی ی چاودار ،جو و رلیا اع

 63درصدی ترارم عل اای ارز نسبت ه تیمرار ردوپ

اررز

گیاااپ شوی ی ید.

فلمهتره ،افیوپ ر جلوگیری از ندوذ نور و تعدیل دمای

ییل -4مقایسه میانگین زیست توده فلمهتره در تیماراای ر ت کالص و مخلوط گیاااپ شوی ی
Fig. 4. Mean comparison of biomass of Pigweed in sole and intercropping treatments of cover crops

مجمو عل اای ارز در میرعه تر فدید را نسبت ره

ن ررایج ن رراپ داد ررره گیاارراپ شوی ری زیسررت ترروده
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ییل  -3مقایسه میانگین زیست توده گاو ز اپ دف در تیماراای ر ت کالص و مخلوط گیاااپ شوی ی

"ن ریه علوم زراعی ایراپ" ،جلد یست و دوم ،یماره  ،4زمس اپ ۱399

داد .رم ررررررین زیسرررررت تررررروده عل ارررررای اررررررز

مرثثر ایرد .رافرراس یاف ررهارای روررمن و امیرراراپ

( 3۱98ریلوگرم در ای ار) مر وط ه تیمار گیاه شوی ی

( )Björkman et al., 2015درجه رل رف عل اای ارز ه

ررااش  64/9درصردی زیسرت تروده

مییاپ زیستتوده تولیردی گیراه شوی ری سر گی دارد.

مجمو عل اای اررز نسربت ره تیمرار ردوپ گیااراپ

گیاااپ شوی ی میتوانلد در مراحل مخ ل

ریرد گیراه

شوی ی ید (ییل  .)۵گیاااپ شوی ی و قایای حاصرل

زراعی ،رای رل رف عل اای اررز مرورد افر داده قررار

از آنها از طریق ایجاد موانع فییییی ،جلوگیری از ندروذ

گیرنررد .قایررای گیاارراپ شوی رری رراقی مانررده در فررطی

نرور و تولیررد ترریبررات آلیالو یردی مررانع از جوانررهزنرری

کرراک میتوانررد رره طررور مس ر قیم جوانررهزنرری و ریررد

جو ود ره اع

(Gallandt et al.,

(.)Teasdale and Mirsky 2015; Ghahremani et al., 2020

) .2005اف داده از گیاااپ شوی ری مانلرد جرو و چراودار

ییل  -۵مقایسه میانگین زیست توده مجمو عل اای ارز میرعه تر فدید در تیماراای ر ت کالص و مخلوط
گیاااپ شوی ی
Fig. 5. Mean comparison of biomass of total weeds in radish in sole and intercropping treatments of cover crops

ن ایج تجییه واریانا مررر دادهاا ن اپ دالده اثرر

افیایش عملیرد تر فدید در تیماراای ر ت کرالص

معلیدار گیاااپ شوی ی ر عملیرد تر فدید ود .اثرر

جررو و مایررکگررلکویررهای و ر ررت مخلرروط آپاررا

فاف و رامیلش فاف در گیاااپ شوی ی اثر معلیداری

( ررهترتیر  ۲6/68 ،۲۵/9۷و  ۲۲/۲3درصررد) ررود ررره از

ر عملیرد تر فدید ندایت .اگرچره گیااراپ شوی ری

دالیل اح مالی این موضو رل رف ه ر علر ارای اررز

اثر معلیداری ر عملیرد تر فدید دای لد ،اما تدراوت

توف گیاااپ شوی ی می ایرد (یریل  .)۵ن رایج یرک

چ رررمگیری در افررریایش عملیررررد ترررر فررردید رررین

تحقیررق ن رراپ داد ررره گیاارراپ شوی رری اع ر

افرریایش

ر رررت کرررالص و مخلررروط گیااررراپ شوی ررری جرررو و

عملیرد شلبره یردند رره ایرن افریایش عملیررد اح مراال

مایک گلکویهای م ااده ن د (ییل  .)6در مقایسره

میتواند در ن یجه افیایش هرفیت نگهداری آ کراک،

ر ت کالص و مخلوط را تیمرار ردوپ گیراه شوی ری،

فراامی نی رورپ و اثرات فررو رللرده گیراه شوی ری
328

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 2:23 +0430 on Friday June 25th 2021

رذراای عل ارای اررز مررییروند

علر اررای ارررز را در مح رروف عرردی محرردود رلررد

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

تیمار دوپ گیاااپ شوی ری رهطور معلریداری ررااش

میتواند در رل رف عل اای ارز و حد ریدیت کاک

"اثر گیاااپ شوی ی ر ویژگیاای فییییی ،...قهرمانی و امیاراپ"3۲۱-334 ،۱399 ،

 )Uchinoییرری از

ک وصرریات فییییویریمیایی کرراک و افریایش مررواد

دالیرررررل افررررریایش عملیرد ذرت و فویا در تیماراای

آلری کرراک ،محرری ملافرتری رای رید گیاه ذرت

گیاارررررراپ شوی ی را رل رف عل اای ارز هوفیله این

فراام نمررروده و در ن یجررره اعررر افررریایش عملیرررد

گیاااپ دانسررر لد .گرریارش یررده افررت ررره مایررررک

زیس ی ذرت یدند (.)Hamzei and Borbor, 2014

یوچیلررو و امیرراراپ (et al., 2009

Fig. 6. Mean comparison of biomass of radish in sole and intercropping treatments of cover crops

ن ایج تجییه واریانا مررر دادهاا ن اپ داد رره در

ش انسرریل آ مر رروط رره هرفیررت میرعررهای و آ در

رلیه ویژگیاای کاک اندازهگیری یده تلها اثر فراف و

دفرر رس گیرراه را رره ترتیررر  ۱۱-۱۲و ۲۱-۲۲درصررد

گیاااپ شوی ی معلیدار ودند.

افیایش دادند (.)Parmodh et al., 2018

ر ررت مخلرروط گیاارراپ شوی رری جررو ررا مایررک

ن ایج ن اپ داد ره اف قرار گیاااپ شوی ی و اک الط

گررلکویررهای دارای رراالترین درصررد رطو ررت جرمرری

قایای آنها ا کاک ،نسبت ه تیمار دوپ گیاه شوی ری،

کاک ( ۱9/۱3درصد) ود و ا دو تیمار شوی ری دیگرر

اع

رااش زماپ الزم رای ندروذ آ در کراک یرد.

تدرراوت معلرریداری ندایررت .رم رررین درصررد رطو ررت

رم رین زماپ ندوذ آ

جرمی کاک نیی از تیمار دوپ گیاااپ شوی ی رهدفرت

گیاه شوی ی ر ت کالص مایکگلکویهای هدفرت

آمد .در فاف  ۱39۷درصد رطو ت جرمی کاک نسربت

آمررد و ی ر رین زمرراپ ندرروذ آ از تیمررار رردوپ گیرراه

ه فاف  9/۵۲ ،۱396درصد افیایش دایرت (جردوف .)3

شوی ی حاصل یرد (جردوف  .)3ییری از اثررات روتراه

گیاااپ شوی ی ه رااش تبخیر از فطی کاک و حدر

مدت گیاااپ زراعی روی فالمت کراک ،هبرود میریاپ

رطو ت حاصرل از آ یراری و ارنردگی رمرک رررده و
اعررر

ندوذ آ

ه کراک ( ۷/۲۱ثانیره) از تیمرار

ه دلیل رانافاای ایجاد یده در کاک توفر

افررریایش قا لیرررت دف رفررری گیررراه ررره آ در

ری هاای آپاا افت .گیاااپ شوی ی ه دلیل جلوگیری

ر ررتاررای عرردی مییرروند .گرریارش یررده افررت ررره

از رکررورد مس ر قیم قطرررات رراراپ ررا فررطی کرراک ،از

گیاارراپ شوی رری قا لیررت نگهررداری آ در کرراک در

تخریررر کاردانررهاررا و مسرردود یرردپ ملافررذ کرراک
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چاودار ر عل اای ارز ایرد (.)Truman et al., 2003

گیاارراپ گررلکویررررهای و کلررررر از طریررررق هبررررود

"ن ریه علوم زراعی ایراپ" ،جلد یست و دوم ،یماره  ،4زمس اپ ۱399

جلوگیری ررده و در مقایسه ا کاک راله ،ندوذشذیری

ن رررررررایج آزمرررررررایش حمررررررریهای و ور رررررررور

کاک را ه ر حد میرللد (.)Kakaeian, et al., 2015

(and Borbor, 2014

جرم مخ وص هرااری و تخلخرل از یراکصارای

 )Hamzeiنیررری ن ررراپ داد رررره

فییییی ریدیت کاک اس لد ره تحت تراثیر یریوهارای

ر ررت گیاارراپ شوی رری ررر جرررم مخ رروص هررااری

مررردیریت کررراک قررررار میگیرنرررد .مقایسررره

ررردوپ ر رررت گیااررراپ

مخ لررر

کررراک نسررربت ررره یررررای

میانگیناررا ن رراپ داد ررره تیمررار رردوپ گیرراه شوی رری و

شوی ررری مررروثر ررروده و رم ررررین جررررم مخ ررروص

تیمررار ر ررت کررالص مایررکگررلکویررهای ررهترتیررر

هررااری کرراک از تیمررار مایررک گررلکویررهای و کلررر

ی ر رین ( ۱/۵۲گرررم ررر فرران یم ر میعررر) و رم رررین

دفت آمد.

( ۱/3۲گرم ر فان یم ر میعر) جرم مخ وص هااری

کاک را دای لد (جدوف  .)3ر ت کالص مایک گل-

گلکویهای ا  ۵0/۲۱درصد ،االترین مییاپ تخلخل را

کویهای جررم مخ روص هرااری کراک را نسربت ره

دایررت ررره ررا تیماراررای ر ررت کررالص جررو و ر ررت

تیمار دوپ گیاه شوی ری  ۱۵/۱۵درصرد هبرود خ رید.

مخلوط جو ا مایک گرلکویرهای تدراوت معلریداری

دلیررل رررااش جرررم مخ رروص هررااری در تیماراررای

ندایت ،اما نسبت ه تیمار دوپ گیاااپ شوی ری ۱۷/3۱

گیاارراپ شوی رری نسرربت رره تیمررار رردوپ گیرراه شوی رری

درصد افیایش ن راپ داد .تیمرار ردوپ گیااراپ شوی ری

را مرریتررواپ رره مرردفوپ یرردپ حجررم زیررادی از قایررای

دارای رم ررررین میررریاپ تخلخرررل ( 4۲/8درصرررد) رررود

گیرراای در کرراک و رردنباف آپ افرریایش کلررل و فرررج

(جدوف  .)3ام لین مییاپ تخلخرل کراک در فراف دوم

و فست و شروک یردپ کراک نسربت داد رگردانردپ

نسررربت ررره فررراف اوف  ۵/08درصرررد هبرررود ن ررراپ داد

افیایش مواد

(جدوف  .)3غلیفازی و هبود ویژگیاای کاک ردوپ

آلی کاک و هبود اندازه کاردانهارا یرده و ره تبرع آپ

مقررادیر رراالتر نهررادهاررای یرریمیایی ییرری از

قایای گیاای ه کاک ه مرور زماپ اع

م ررر

اع

افیایش کلل و فررج کراک یرده و ایرن موضرو

مییتارای اصررلی ر ررت مخلروط جرو را گونرهارای

اع

رااش جرم مخ وص هااری کراک مریگرردد

مایک ذرر یده افت (.)Yilmaz et al., 2014

جدوف  -3مقایسه میانگین ویژگیاای فییییی کاک در تیماراای ر ت کالص و مخلوط گیاااپ شوی ی
Table 3. Mean comparison soil physical properties in sole and intercropping treatments of cover crops
ویژگیاای فییییی کاک
Soil physical properties
جرم مخ وص هااری زماپ ندوذ آ ه کاک
Infiltration time
Bulk density
)(Sec
)(g.m-3
9.01b
1.33b
7.21b
1.32b
8.04b
1.34b
16.7a
1.52a

رطو ت جرمی کاک
تخلخل کاک
Cover crops
گیاااپ شوی ی
)Soil moisture content (%
)Soil porosity (%
Barley
جو
17.9ab
49.6a
Hairy vetch
مایک گلکویهای
18.1ab
50.2a
جو +مایک گلکویهای Barley + Hairy vetch
19.1a
49.0a
Without cover crops
دوپ گیاااپ شوی ی
16.8b
42. b
Year
فاف
2017
۱396
17.1b
12.8a
1.41a
46.7b
2018
۱39۷
18.9a
7.7b
1.35b
49.2a
در ار ف وپ میانگیناایی ره دارای حرو م رک اس لد ،ر افاس آزموپ  LSDدر فطی اح ماف شلج درصد تداوت معلیداری ندارند
Means each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level, using LSD test
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در ین تیماراای آزمای ی ،ر ت کالص مایرک -

] [ DOI: 10.52547/abj.22.4.321

(.)Esfandiary Ekhlas et al., 2018

Downloaded from agrobreedjournal.ir at 2:23 +0430 on Friday June 25th 2021

[ DOI: 10.52547/abj.22.4.321 ]

"3۲۱-334 ،۱399 ، قهرمانی و امیاراپ،..."اثر گیاااپ شوی ی ر ویژگیاای فییییی

نتیجهگیری

 رم رین مییاپ زیستتوده ررل علر ارای اررز در.رد
طرری دوره روی رری گیاارراپ شوی رری مر رروط رره ر ررت

ن ررایج ایررن آزمررایش ن رراپ داد ررره ر ررت گیاارراپ

 هنظر میرفد ره کاصریت شلجرهزنری و.کالص جو ود

رااش زیستتوده عل اای ارز و

ررااش زیسرتتروده ررل

فایهاندازی گیراه جرو اعر

 اگرچرره ی رر رین.هبررود صرردات فییییرری کرراک یررد

 راالترین میریاپ.عل اای ارز در این تیمار یرده ایرد

میانگین زیستتوده گیااراپ شوی ری مر روط ره ر رت

رطو ت جرمی کاک نیی از تیمار ر ت مخلروط جرو را

کالص جو و ر ت مخلوط جو ا مایک گلکویرهای

 در رین تیمارارای.مایک گلکویرهای رهدفرت آمرد

 اما ر ت کالص مایکگلکویهای ا زیستتوده،ود

 تدرراوت،گیاارراپ شوی رری از نظررر عملیرررد تررر فرردید

هبود ویژگریارای فییییری کراک مانلرد

 اما در مقایسه را تیمرار یرااد،معلیداری وجود ندایت

 میریاپ تخلخرل و ندروذ آ در،جرم مخ وص هااری

 رلیرره تیماراررای گیاارراپ شوی رری،ردوپ گیرراه شوی رری

 از دالیلری اح مرالی ایرن موضرو مریترواپ.کاک یرد

.االتری دای لد

( هطور نسبی) عملیرد مح وف تر

شوی ی هاره اع

اع

م وف

گس ردگی و قدرت توفعه ری ه گیاااپ قروالتی را نرام
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Effect of cover crops on soil physical properties, weed control and yield of white
radish (Rhaphanus sativus L.) cv. Longipinatus
Ghahremani, S.1, A. Ebadi2, F. Ahmadnia3 and M. Gudarzi4

ABSTRACT
Ghahremani, S., A. Ebadi, F. Ahmadnia and M. Gudarzi. 2021. Effect of cover crops on soil physical properties, weed
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control and yield of white radish (Rhaphanus sativus L.) cv. Longipinatus. Iranian Journal of Crop Sciences. 22(3): 321-334.
(In Persian).

To investigate the effect of cover crops on soil physical properties, weed control and yield of white radish, a
filed experiment was carried out using randomized complete block design with three replications in 2017 and
2018 in the research field of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran. Experimental treatments included:
cultivation of barley (Hordeum vulgare L.) and hairy vetch (Vicia villosa L.) cover crops as monoculture and
dual mixed crop 50:50 ratio and without cover crops (control). The results showed that the highest biomass
(5172 kg.ha-1) of cover crops over two years from mixed barley + vetch and the lowest (3396 kg.ha -1) obtained
from monoculture of hairy vetch. The barley monoculture reduced dry weight of common lambsquarters
(59.1%), wild mustard (54.7%), Anchusa italica (73.1%) and reduced the total weeds (64.9%) as compared to
the control. The soil bulk density, soil porosity percentage and time required for water infiltration were 1.32
g.cm-3, 50.21%, 7.21 second, respectively, and improved by monoculture of hairy vetch. The highest white
radish yield (46100 kg.ha-1) obtained from monoculture of barley cover crop treatment which increased by
25.97% as compared to control. Based on the results of this experiment, monoculture of barley as cover crop
could effectively control weeds and increase white radish yield. However, monoculture of hairy vetch was more
effective in improving soil physical properties as compared to other treatments.

Key words: Barley, Biomass, Cover crops, Soil bulk density and Water infiltration.
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