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تأثیر انواع خاكپوش و مديريت بهینة تركیبهاي تغذيهاي بر ويژگیهاي زراعی،
سبزينه ،كاروتنوئید و عملکرد در گیاه خرفه
حمید عباسدخت ،*1احمد غالمی 2و سمانه اسفندياري
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 1و  .2دانشیاران ،دانشگاه صنعتی شاهرود
 .3کارشناس ارشد آگرواکولوژی ،دانشگاه صنعتی شاهرود
(تاریخ دریافت - 1333/2/22 :تاریخ تصویب)1332/3/23 :

چکیده
به منظور بررسی تأثیر چند نوع خاکپوش و مدیریت بهینة ترکیبهای کودی شیمیایی ،آلی و
زیستی بر صفات بومشناختی زراعی (آگرواکولوژیك) خرفه ،آزمایشی طی سال زراعی -1333
 1331در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت
فاکتوریل-اسپلیت در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تكرار انجام گرفت .در این
آزمایش ،سه خاکپوش  -M1بدون خاکپوش -M2 ،کلش گندم و  -M3پالستیك تیره به عنوان
عامل اول و پنج سیستم کودی به صورت -S1 :ترکیب کودهای شیمیایی (فسفات تریپل و
سولفات پتاسیم هر کدام  151کیلوگرم در هكتار و اوره  311کیلوگرم در هكتار) -S2 ،ترکیب
تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی (فسفات تریپل و سولفات پتاسیم هر کدام  151کیلوگرم در
هكتار و اوره  311کیلوگرم در هكتار با کودهای زیستی نیتروکسین و کود بارو  -S3 ،)2ترکیب
کود مرغی ( 3تن در هكتار) -S4 ،ترکیب تلفیقی کودهای مرغی و زیستی (کود مرغی  3تن در
هكتار با کودهای زیستی نیتروکسین و کود بارو  -S5 ،)2ترکیب تلفیقی کودهای گاوی و زیستی
(کود گاوی  21تن در هكتار با کودهای زیستی نیتروکسین و کود فسفات بارو  )2به عنوان عامل
دوم در کرتهای اصلی و چینبرداری در کرت فرعی بررسی شدند .در چین اول نتایج نشان
دادند که تأثیر کود مرغی و تلفیق ترکیب کودهای مرغی با زیستی ،عملكرد (وزن خشك بوته)،
ارتفاع بوته و سبزینه (کلروفیل) را به طور معنیداری افزایش داد .در چین دوم و سوم ترکیب
کودهای شیمیایی تلفیقی و زیستی ( )S2بیشترین عملكرد ،ارتفاع بوته و سبزینه را تولید کرد.
خاکپوش پالستیك تیره در چین اول و دوم بیشترین عملكرد ،ارتفاع بوته و سبزینه را داشت ،اما
این خاکپوش در چین سوم تولید مناسبی نداشت .همچنین نتایج نشان داد که چین سوم بیشترین
وزن خشك بوته را در بین همة چینها تولید کرد .در کل نتایج نشاندهندة امكان استفاده از تلفیق
کودهای مرغی و زیستی همراه با کودهای شیمیایی در گیاه دارویی خرفه برای تولید سالم و
پایدارند.
واژههاي كلیدي :چین برداری ،زمین پاك ،کود دامی ،کودهای زیستی ،کود شیمیایی.

* تلفن73425034400 :

E-mail: habbasdokht@yahoo.com
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مقدمه
با افزایش تقاضاي کاربرد گیاهان دارویی در جهان و
محدود بودن ظرفیت منابع طبیعی براي تولید این
گیاهان ،پرورش گیاهان دارویی ،به صورت عمده و تجاري
توجه شد .مهمترین سودمندي کشت و زراعت گیاهان
دارویی ،جلوگیري از انقراض و نابودي آنها در عرصة
طبیعی است .بنابر آمار ،هم اکنون حدود  44هزار هکتار
از اراضی کشاورزي در استانهاي مختلف کشور ،به کشت
گیاهان دارویی اختصاص دارد .خوشبختانه در سالهاي
اخیر ،تالشهاي فراوانی براي شناخت همهجانبة گیاهان
دارویی از نظر نوع گیاهان و پراکنش آنها در ایران ،شرایط
بومشناختی (اکولوژیك) ،کاربردهاي دارویی ،استخراج،
تجزیه ،شناسایی مواد مؤثره ،کشت و اهلی کردن ،اصالح
گونههاي مهم ،بررسی روشهاي نوین در افزایش مواد
مؤثره و ارزیابی اثرگذاريهاي دارویی آنها صورت گرفته و
نتایج جالب توجهی نیز بهدست آمده است ( Tavalaee,
 .)2006خرفه گیاهی دارویی ،داراي مقادیر زیادي مواد با
خواص درمانی بسیار زیاد و ترکیبات بیمانند چربی مانند
امگا–  3و اسیدهاي چرب غیراشباع و ویتامین  ،Cبا
اثرگذاريهاي بسیار سودمندي روي دستگاه گردش خون
و قلب است ،بنابراین از بیماريهاي قلبی  -عروقی،
سرطان ،آسم ،دیابت نوع یك و بیماريهاي عفونی
جلوگیري میکند ( ;Gatreh-Samani et al., 2011
 .)Shidfar et al., 2007در اصل دیدگاه کشاورزي
زیستی به خاک با دیدگاه نظام کشاورزي متداول
متفاوت است و این اختالف منجر به تفاوت
چشمگیري در مدیریتهاي آنها شده است .یکی از
نیازهاي مهم در برنامهریزي زراعی و مدیریت
کشاورزي زیستی به منظور دستیابی به عملکرد باال و
با کیفیت مطلوب ارزیابی ترکیبهاي مختلف تغذیة
گیاه است ،اما بهطور کلی شمار آزمایشهایی که به
بررسی ترکیبهاي مختلف تغذیه در گیاهان
میپردازد ،به ویژه ترکیبهاي کود دامی بهصورت جدا
یا تلفیق آن با کودهاي زیستی بسیار اندک است
( .)Hassan zadeh et al., 2001ظرف چند دهة اخیر
تالش براي افزایش تولید در واحد سطح و در پی آن
کاربرد زیاد و نامتعادل کودهاي شیمیایی پیامدهاي
منفی زیستمحیطی و افزایش هزینة تولید را به همراه

داشته است .کاربرد کودهاي شیمیایی نیتروژندار
بهواسطة بر جا ماندن بخشی از آنها در طبیعت ،باعث
آلودگی آب و خاک شده است .از آنجا که مدیریت کود
و مواد آلی خاک از عاملهاي اصلی در دستیابی به
کشاورزي پایدار بهشمار میآید ،لذا جایگزینی تدریجی
کودهاي شیمیایی بهویژه کودهاي نیتروژنی و فسفاتی
با کودهاي آلی به دلیل سودمنديهاي نسبی کودهاي
آلی و به عالوه ارزانی آن امري به کلی پرهیزناپذیر
است .گزینش مواد افزودنی بستگی به تأثیر نسبی آنها
در رشد گیاه ،قیمت و زمان مورد نیاز براي اثرگذاري
آنها بر خاک دارد ( Radwan et al., 2002; Sushila et
 .)al., 2000در کشورهاي توسعهیافته ،قابلیت کودهاي
آلی بهویژه کودهاي زیستی بهطور گستردهاي درک
شده است .ارزش کودهاي زیستی به دلیل سه ویژگی
مهم آنها شامل نقش تغذیهاي و شیمیایی (از نظر
ریزجانداران یا میکروارگانیزم خاک) ،خواص فیزیکی و
نیز بهبود خواص زیستی خواهد بود .کودهاي زیستی
متشکل از باکتريها و همچنین قارچهاي سودمندي
هستند که هریك بهمنظور خاصی ،مانند تثبیت
نیتروژن و رهاسازي یونهاي فسفات ،پتاسیم و آهن از
ترکیبات نامحلول ،جذب دیگر عناصر ،کاهش
بیماريها و بهبود ساختمان خاک و در نتیجه تحریك
بیشتر رشد گیاه و افزایش کمی و کیفی محصول
میشوند .خاکهاي ایران به علت کشت و کار
پیدرپی ،فقر مواد تغذیهای و غیرقابل دسترس بودن
عناصر غذایی ،به کودهاي زیستی پاسخ مثبت داده و
تأثیر آنها در رشد و عملکرد گیاه مشاهده میشود
( .)Sharifi & Haghnia, 2008از سویی کودهاي آلی و
شیمیایی الزم و ملزوم یکدیگر بوده و به هر دو نوع
کود براي ایجاد شرایط مطلوب براي رشد گیاهان نیاز
خواهد بود .بنابراین استفادة کامل از منابع آلی و یا
زیستی به همراه کاربرد بهینه از کودهاي شیمیایی،
اهمیت زیادي در حفظ باروري و ساختمان خاک،
فعالیت حیاتی و ظرفیت نگهداري آب در خاک دارد.
بررسی نظامهاي مختلف کشت و بومشناسی مرتبط با
کاربرد کودهاي آلی نشاندهندة نتایج مثبتی از کاربرد
مشترک کودهاي شیمیایی و منابع آلی زیستی در
چارچوب ترکیبهاي تلفیقی تغذیة گیاهی است.

عباسدخت و همکاران :تأثیر انواع خاکپوش و مدیریت بهینة ترکیبهاي تغذیهاي بر ...

کاربرد خاکپوش را میتوان یکی از روشهاي
زراعی مناسب در تغییر خرد اقلیم براي افزایش
عملکرد خرفه دانست (.)Shahidul et al., 2003
منظور از خاکپوش ،پوشاندن زمین با موادي مانند کاه،
کود دامی ،تورب ،برگ کاغذ ،قیر کانی و یا پوششهاي
پالستیکی است ( Majnoon hossini & Davazdah
 .)emami, 2007از نظر رشد و عملکرد گیاهان زراعی،
خاکپوشها در اقلیمهاي گرم و خشك ،به واسطة
کاهش دما و حفظ رطوبت خاک ،شرایط محیطی
مناسبتري را براي جوانهزنی ،استقرار گیاهچه و رشد
گیاه فراهم میکنند ،خاکپوشها باعث کاهش میزان
روانآب و فرسایش ،بهبود ساختمان خاک شده و با به
دام انداختن عناصر غذایی حاصلخیزي خاک را
افزایش میدهند .در ارتباط با مهار علفهاي هرز،
حضور فیزیکی پسماندها به عنوان خاکپوش بر سطح
خاک و اثرگذاريهاي دگرآسیبی (آللوپاتیك) آنها
میتواند به صورت مکملی براي علفکشها عمل کند
که این موارد از دیگر سودمنديهاي کاربرد
خاکپوشها در تحقیقات انجامشده توسط محققان
خواهد بود (.)Gicheru, 1994; Yan-min et al., 2006
با بررسیهاي انجامشده ،یافتههاي تحقیقاتی قابل
توجهی در زمینة تأثیر ترکیبهاي کود دامی،
ترکیبهاي تلفیق کودهاي دامی و زیستی و
ترکیبهاي کمنهادة شیمیایی و برهمکنش آنها با انواع
خاکپوش در منطقة خوزستان بهدست نیامد ،لذا
بهمنظور بررسی و معرفی اثرگذاريهاي مثبت
خاکپوشها بر مدیریت زراعی گیاه دارویی خرفه و
همچنین دالیل اقتصادي و ترغیب کشاورزان به کاربرد
بیشتر کودهاي آلی ،اجراي چنین پژوهشی ضروري به
نظر میرسد.
مواد و روشها
زمان و محل اجراي آزمایش

این آزمایش در سال زراعی  4337-4333در مزرعة
گیاهان دارویی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی
رامین خوزستان واقع در  34کیلومتري شمال شرقی
اهواز و در حاشیة شرقی رودخانة کارون با عرض
جغرافیایی  34درجه و  35دقیقة شمالی و طول
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جغرافیایی  63درجه و  53دقیقة شرقی و ارتفاع 25
متر از سطح دریا ،اجرا شد .بنابر آمار هواشناسی
بلندمدت ،شهر رامین با داشتن میانگین بارندگی
سالیانه حدود  243میلیمتر ،میانگین دما  23و
میانگین بیشنه و کمینة دما به ترتیب  34و  3/5درجة
سلسیوس ،از لحاظ اقلیمی بر پایة نظام طبقهبندي
دومارتن پیشرفته جزء مناطق خشك و نیمهخشك
بهشمار میآید .بهمنظور بررسی ویژگیهاي فیزیکی و
شیمیایی خاک مزرعة آزمایشی ،پیش از کاشت از
خاک نمونة مرکب تهیه شده و نمونهها از لحاظ برخی
ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی ارزیابی شدند که نتایج
آن در جدول  4ارائه شده است .برپایة مثلث خاک،
بافت خاک رسیسیلتی تعیین شد .در ضمن مزرعة
مورد آزمایش در سال زراعی پیش آیش بود.
جدول  .4ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعة
آزمایشی
ویژگیهاي خاک
شوري )(dS.m-1

اسیدیتة خاک
نیتروژن )(%
فسفر )(mg.kg-1
پتاسیم )(mg.kg-1
مواد آلی )(%
-3 4
وزن مخصوص ظاهري ) (mg.kg
)(pH

عمق خاک زراعی (سانتیمتر)
7-37
4/5
3
7/70
3/4
434
7/55
4/36

37-47
4
0/3
7/73
4/3
425
7/30
4/30

اجزاي کانی خاک
2

رس
سیلت
6
شن )(%

)(%
3

)(%

60/5
64
44/5

63/5
67
44/5

)1. Bulk Density (BD
2. Clay
3. Silt
4. Sand

این آزمایش به صورت فاکتوریل–اسپیلیت در قالب
طرح بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد.
در این آزمایش عامل خاکپوش در  3سطح شامل-M1 :
شاهد یا بدون خاکپوش -M2 ،کلش گندم ( 45تن در
هکتار) -M3 ،پالستیك تیره و پنج ترکیب کوددهی
شامل -S1 :ترکیب کودهاي شیمیایی -S2 ،ترکیب
تلفیقی کودهاي شیمیایی و زیستی -S3 ،ترکیب کود
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یك لیتر در هکتار و کود بارور  2که یك کود فسفر
زیستی بوده و باکتريها و قارچهاي موجود در آن
باعث جذب فسفر خاک توسط گیاه میشود یك
کیلوگرم در هکتار مصرف شد و کاربرد آن به صورت
بذرمال بود -S3 .ترکیب کود مرغی خالص ( 3تن در
هکتار) به وسیلة کولتیواتور با خاک مخلوط شد -S4
ترکیب تلفیقی ( Іکود مرغی  3تن در هکتار با
کودهاي زیستی نیتروکسین به میزان  4لیتر در هکتار
و کود بارو  2به میزان  4کیلو در هکتار)  -S5ترکیب
تلفیقی ( Џکود گاوي  27تن در هکتار با کودهاي
زیستی نیتروکسین به میزان  4لیتر در هکتار و کود
بارو  2به میزان  4کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل
دوم در کرت اصلی و چینبرداري در کرت فرعی
بررسی شد .میزان کودهاي دامی برپایة نتایج تجزیة
مواد کود (جدول  )2و میزان نیاز گیاه تعیین شد.

مرغی -S4 ،ترکیب تلفیقی کودهاي مرغی و زیستی
(تلفیقی  -S5 ،)Іترکیب تلفیقی کودهاي گاوي و زیستی
(تلفیقی  )Џبه عنوان عامل دوم بررسی شدند .پنج
ترکیب کودي بهصورت -S1 :ترکیب کودهاي شیمیایی
(کود فسفات تریپل و سولفات پتاسیم هر کدام  457به
ترتیب کیلوگرم در هکتار و  467کیلوگرم در هکتار
نیتروژن خالص از منبع اوره)  -S2ترکیب تلفیقی کودهاي
شیمیایی و زیستی (کود فسفات تریپل و سولفات پتاسیم
هر کدام  457کیلوگرم در هکتار و  467کیلوگرم در
هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره با کودهاي زیستی
نیتروکسین که داراي باکتريهاي ازتوباکتر بود و کود بارو
 2داراي باکتريهاي تثبیتکنندة فسفر بود) کود
نیتروکسین که یك کود نیتروژنة زیستی بوده و باکتري
موجود درآن ازتوباکتر ،آزوسپیریلوم و سودوموناس
بوده که باعث جذب نیتروژن خاک توسط گیاه شده

جدول  .2برخی ویژگیهاي شیمیایی کودهاي آلی مورد استفاده
نوع کود

pH

کود گاوي
کود مرغی

0/02
5/42

N

P

2/5
3/2

4/73
4/5

K

OC

Fe

درصد

هر کرت  42خط کاشت به طول  2متر را شامل
میشد که فاصلة خطوط در آن  25سانتیمتر و بین
کرتها  07سانتیمتر بود .در این آزمایش از تودة
محلی خوزستان که از کشتزارهاي استان تهیه شد ،به
عنوان تودة مورد بررسی استفاده شد .کلش گندم از
پسماندهاي باقیماندة مزرعة دانشگاه که یك سال در
مزرعه در هواي آزاد نگهداري شده بودند گزینش شده
و به میزان  44/5کیلوگرم براي کرتهاي با خاکپوش
کلش که از تبدیل میزان توصیهشدة  45تن در هکتار
به دست آمد ،توزین شد.
15000 7 / 5
= میزان کلش هر کرت
10000
به این دلیل از کلشهاي یك سال مانده استفاده
شد که مشکل جوانه زدن بذرهاي گندمی که احتمال
میرفت به دلیل هدررفت کمباین بین کلشها باقی
مانده باشد جلوگیري شود .کلشها با دست به صورت

Cu

Zn

میلیگرم بر کیلوگرم
7/34
7/33

44
34

4444
355

6
34
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یکنواخت در همة سطح کرت پخش شدند .شیار
ردیفهاي مد نظر کشت به فاصلة  25سانتیمتر درون
کرتها باز شد و کشت خرفه درون شیارهاي یادشده
انجام گرفت .از پالستیك تیرة منسجم و محکم براي
پوشاندن کرتهاي پالستیكپوش به روش زیر استفاده
شد .پالستیكها به صورت ردیفی اطراف هر خط
کشت را پوشانده و خرفهها روي خط کشت بین
پالستیكها کاشته شد .در کرتهاي بدون خاکپوش
هم ردیفهاي کشت توسط شیارزن آماده شدند و
کشت دستی صورت گرفت .زمان انجام نخستین
آبیاري به عنوان تاریخ کاشت در نظر گرفته و ثبت شد
که این زمان اول فروردینماه  4337بود و آبیاريهاي
بعدي هم در صورت تشخیص نیاز گیاه صورت گرفت.
در آغاز بهمنظور تحریك جوانهزنی علفهاي هرز،
کنترل مطلوبتر آنها و تأمین رطوبت مناسب براي
انجام عملیات شخم ،پیش از تهیة زمین کرتهاي
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آزمایشی در مهرماه آبیاري (ماخار) شدند .پس از
رسیدن میزان رطوبت خاک به حد مطلوب (گاورو)
عملیات شخم صورت گرفت و همین مراحل یك ماه
پیش از کشت نیز تکرار شدند .سپس براي خرد کردن
کامل کلوخهها و تسطیح زمین دو مرحلة دیسك عمود
بر هم زده شد .تسطیح نهایی زمین با لولر صورت
گرفت .پس از آن بنابر نقشة آزمایش و با استفاده از
گچ ساختمانی ،محل قرار گرفتن بلوکها و نهرهاي
انتقال آب روي زمین مشخص شد و نهرها با استفاده
از نهرکن ایجاد شدند .تهیة نهایی کرتها با توجه به
فاصلة بین کرتها و با بیل انجام شد .پس از این
مرحله براي اعمال تیمارها کودهاي مورد نیاز براي هر
ترکیب کودي به ترتیب توضیح داده شده در باال،
توزین و بهطور یکنواخت در سطح کرتها توزیع
شدند .سپس با استفاده از کولتیواتور دستی با خاک
مخلوط شدند .براي مبارزه با علفهاي هرز ،یك ماه
پیش از کاشت ،زمین آبیاري شده و پس از سبز شدن
علفهاي هرز ،با دیسك زیر خاک برده شدند ،افزون
بر آن علفهاي هرز درون کرتها به صورت دستی
وجین شد ،ولی علفهاي هرز بین کرتها به صورت
شیمیایی کنترل شد .برداشت گیاه خرفه به صورت
چینبرداري در سه چین (چینبرداري اول ،4337/2/0
چینبرداري دوم  4337/2/23و چینبرداري سوم
 )4337/3/43برداشت شد .پس از رسیدن  25درصد
گیاهان آزمایشی به گلدهی اقدام به چینبرداري شد.
براي برداشت ،قطع گیاهان از  0سانتیمتري خاک با
داس به صورت دستی انجام گرفت .عملکرد زیستتوده
(بیوماس) در هر کرت پس از برداشت ،در کشتزار
توزین و بستهبندي شد .سپس از کل بوتههاي
برداشتشده  27بوته بهطور تصادفی گزینش شده و از
آنها ویژگیهاي ارتفاع بوته ،شمار برگ ،سبزینة ،b ،a
کارتنوئید ،نسبت سبزینة  ،a/bعدد سبزینهسنج ،دماي
خاک ،رطوبت خاک و عملکرد اندازهگیري شد .در
آزمایشگاه برگ و ساقة کل بوتهها جدا شد و پس از
توزین در پاکتهاي جداگانه در آون  05درجة
سلسیوس به مدت  63ساعت قرار گرفت .سپس وزن
خشك توسط ترازوي دیجیتال اندازهگیري شد.
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سنجش سبزینه
براي ارزیابی غلظت سبزینة برگ در هر چین پیش از
برداشت ،یك گرم از بافت تازة برگ توزین و به
قطعههاي کوچکی خرد شد و با استن  37درصد در
یك هاون چینی بهطور کامل له و حجم آن با استن
 37درصد به  25میلیمتر رسانده شد .سپس محلول
حاصل به مدت  45دقیقه و با سرعت  5777دور در
دقیقه 4سانتریفیوژ شد و به مدت دو ساعت درون
حمام آب گرم  37درجة سلسیوس قرار گرفت .تراکم
نوري (اپتیکال دانسیتة) عصارة برگ با دستگاه
طیفسنج نوري (اسپکتروفتومتر) در طول موجهاي
 465 ،607و  443نانومتر قرائت و غلظت سبزینة  aو
 bو کل سبزینه و کاروتنوئیدهاي موجود در برگ با
استفاده از رابطههاي زیر محاسبه شد:
= Chl a
()4
])[12.7(OD663) – 2.59 (OD 645)].[V/(1000.W

()2

= Chl b

])[22.9(OD663) – 4.69 (OD 645)].[V/(1000.W

()3

= Chl T

])[20.2(OD663) + 8.02 (OD 645)].[V/(1000.W

()6

=C

[1000 (OD 470) – 1.8 Chl a – 85.02 Chl b)/198

در رابطههاي باال  Chl b ،Chl aو  Chl Tبه ترتیب
میزان سبزینة  b ،aو کل OD 645 ، OD 663 ،و OD
 470به ترتیب تراکم نوري عصاره در طول موجهاي
 465 ،443و  607نانومتر V ،حجم نهایی عصاره در
استن  37درصد W ،وزن نمونه برحسب گرم و C
میزان کاروتنوئیدها است.
عدد سبزینهسنج ((SPAD

در آغاز از هر کرت پنج بوته گزینش شد آنگاه آخرین
برگ تکاملیافتة این بوتهها به کمك پارچه ،تمیز شد
و در هر بوته عدد سبزینهسنج از سه نقطة آخرین
برگ تکاملیافته با استفاده از دستگاه سبزینهسنج
دستی ( Soil and Plant Analysis Division or
1. rpm
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 )SPAD 502اندازهگیري شد .پس از آن میانگین
پانزده عدد به دست از هر کرت به عنوان میزان
سبزینة آن کرت گزارش شد.
میزان رطوبت و دماي خاک

با استفاده از یك دماسنج ساده که در عمق 0-5
سانتیمتري خاک در هر کرت تعبیه شده بود دماي
خاک به صورت روزانه در ساعت  46قرائت و ثبت شد.
براي اندازهگیري درصد رطوبت خاک نیز در آغاز
مرحلة گلدهی ،پس از آبیاري آخر ،به طور روزانه از
عمق  37-7سانتیمتري خاک با آگر نمونهبرداري
صورت گرفت .سپس نمونهها در پالستیك ریخته و در
آنها محکم بسته شد و نمونهها با سرعت به آزمایشگاه
انتقال داده و توزین شدند .آنگاه به مدت  02ساعت
در آون  473درجة سلسیوس قرار گرفتند .پس از
خشك شدن کامل ،نمونهها دوباره توزین و درصد
رطوبت خاک محاسبه شد.
تجزیه و تحلیل آماري دادهها

پس از انجام آزمونهاي الزم و اطمینان از عادي بودن
باقیماندة دادهها ،تجزیة واریانسها با استفاده از نرم
افزار  SAS 9.1صورت گرفت ،همچنین مقایسة
میانگینها نیز به روش حداقل تفاوت معنیدار ()LSD
در سطح احتمال خطاي  5درصد انجام شد .براي
ترسیم نمودارها نیز از نرمافزار  Excelاستفاده شد.
نتايج و بحث
تأثیر خاکپوش و نوع کود بر دما و تخلیة رطوبت خاک

تأثیر انواع خاکپوش بر دماي خاک در فصل رشد گیاه
خرفه (شکل  )4نشان داد ،روند افزایش دما در
پالستیكپوش تیره نسبت به کلشپوش و بدون
خاکپوش در سطح باالتري قرار داشت .تیره بودن رنگ
پالستیك مشکی میتواند باعث جذب بیشتر و انعکاس
نور کمتر شود که در تماس مستقیم با خاک موجب
گرم شدن آن میشود ،اما کلشپوش به دلیل رنگ
روشنتر و جذب کمتر نور نسبت به پالستیكپوش
مشکی و زمین کشتزار ،همچنین به دلیل رطوبت
باالتر کلشپوش نسبت به تیمار بدون خاکپوش داراي

دماي پایینتري نسبت به دیگر سطوح تیمار خاکپوش
و حتی دماي محیط بود ،رطوبت موجود در کلشپوش
توانایی تعدیل دماي محیط را نیز داشت .نتایج باال با
نتایج بررسی  (2011) Blazewicz et al.نیز همخوانی
داشت.
ترکیبهاي کودي  S3و  S4که ترکیب کود مرغی
داشتند ،داراي دماي باالتري نسبت به دیگر
ترکیبهاي کودي بودند و دمایی باالتر از دماي
محیط ،در خاک ایجاد کردند (شکل .)2به احتمال
میتوان دلیل این نتیجه را به تجزیة میکروبی کود
مرغی در خاک که باعث افزایش دماي خاک میشود،
نسبت داد ( .)Hashemabadi & Kashi, 2004در سه
ترکیب  S2 ،S1و  S5دماي خاک نسبت به دماي محیط
در سطح پایینتري قرار داشت .در این بررسی
اندازهگیري دماي خاک در مرحلة گلدهی انجام شده
بود ،در این مرحله به دلیل سایهاندازي گیاه روي
سطح خاک از یك سو و تجزیه نشدن میکروبی زیاد در
ترکیبهاي  S1و  S2و میزان رطوبت باالي ترکیب ،S5
دماي این ترکیبهاي کودي از دماي محیط و
ترکیبهاي مرغی کمتر بود .تخلیة رطوبتی
خاکپوشهاي متفاوت در روزهاي پس از آبیاري
(شکل )3نشان داد که رطوبت خاک کرت شاهد با
سرعت بیشتري تخلیه شد و از دسترس گیاه خارج
شد .در کرتهایی که خاکپوش در آنها استفاده شده
بود شیب کاهش نمودار تخلیة رطوبتی بسیار کندتر
بود .خاکپوشها با ایجاد یك الیه روي خاک به صورت
مستقیم از تماس باد و تابش خورشید به سطح خاک
کرتها جلوگیري میکند و به این صورت از هدرروي
آب خاک از سطح به صورت تبخیر جلوگیري میکنند
( .)Baten et al., 1995در بین ترکیبهاي کودي،
ترکیبهاي داراي کود دامی به دلیل افزایش ظرفیت
نگهداري آب در خاک توانستند میزان آب در خاک را
در سطح باالتري نسبت به دیگر تیمارها نگه دارند و
شکل تخلیة رطوبتی در این تیمارها داراي شیب
کمتري بود .همچنین در ترکیبهاي کود دامی،کود
گاوي به دلیل مواد آلی باالتر نسبت به ترکیبهاي
مرغی داراي ظرفیت نگهداري آب باالتري بود
(شکل.)6
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شکل  .4میانگین دماي خاک کرتهاي تیمارشده با انواع خاکپوش در ماههاي مورد آزمایش

شکل  .2میانگین دماي خاک کرتهاي تیمارشده با انواع ترکیبهاي کودي در ماههاي مورد آزمایش ( -S1ترکیب کود شیمیایی خالص
 -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي)

شکل  .3تخلیة رطوبتی خاک در خاکپوشهاي متفاوت

شکل  .6تخلیة رطوبتی در چینهاي مختلف ( -S1ترکیب کود شیمیایی خالص  -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود
مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي)
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بوتههاي کوتاهتر شد .در چین سوم به دلیل باال رفتن
میانگین دماي محیط و رسیدن آن به باالي  37درجة
سلسیوس ،در خاکپوش پالستیك دماي بسیار باالیی
(باالتر از  35-32درجة سلسیوس) در خردادماه که
زمان رشد چین سوم بود در خاک ایجاد شد و این
دماي باال خود به عنوان یك عامل منفی و بازدارندة
رشد گیاه و تجزیة مواد و فعالیت میکروبی عمل کرد و
باعث شد که پالستیكپوش تأثیر مثبت بر ارتفاع بوته
را مانند دو چین پیشین نداشته باشد .همچنین در این
چین بین خاکپوشها اختالف معنیداري بر ارتفاع
بوته مشاهده نشد (جدول  ،)5چرا که در شرایط
کلشپوش و بدون خاکپوش دما در زمان چین سوم به
دماي مناسب رشد خرفه نزدیك شد ( 32-37درجة
سلسیوس) (2007) Islam et al. .نیز گزارش کردند که
کاربرد خاکپوشهاي پالستیکی تیره در شرایط پایین
بودن دما ،با افزایش دماي خاک میتواند تأثیر مثبتی
بر ارتفاع بوته داشته باشد.

ارتفاع بوته

تأثیر خاکپوش در چینهاي اول و دوم (جدولهاي 3
و  )6بر ارتفاع بوته معنیدار بود ،ولی درچین سوم
(جدول )0تأثیر معنیداري بر ارتفاع بوته مشاهده نشد.
بین خاکپوشهاي مختلف در چین اول و دوم تیمار
پالستیكپوش داراي باالترین ارتفاع بوته و تیمار
خاکپوش کلشپوش داراي کمترین ارتفاع بوته در
چین اول ،دوم و سوم بود (جدول  .)5کاربرد خاکپوش
پالستیك با ایجاد دماي باالتر نسبت به شرایط
کلشپوش و در دسترس قرار دادن رطوبت قابل
استفادة کافی در طول فصل رشد باعث افزایش ارتفاع
بوته نسبت به دیگر خاکپوشها شد .در بررسی تأثیر
دما و خاکپوش (شکل ،)4افزایش دماي پالستیكپوش
نسبت به دیگر تیمارها حتی تیمار بدون خاکپوش
قابل توجه بود ،اما تیمار کلشپوش به دلیل ایجاد
دماي پایینتر بهویژه در چین اول و دوم که دماي هوا
چندان براي رشد خرفه مساعد نبود باعث ایجاد

جدول  .3میانگین مربعات ارتفاع بوته ،شمار برگ ،سبزینة  ،b ،aکارتنوئید ،عدد سبزینهسنج ،نسبت سبزینة  aبه  bو عملکرد مادة
خشك در چین اول
درجة
آزادي

ارتفاع
بوته

منابع
تغییرپذیريها
بلوک
ترکیب کودي ()S
خاکپوش()M
برهمکنش S×M
اشتباه آزمایشی

2
6
2
3
23

*63/23
**463/76
**242/54
5/34ns
44/23

ضریب تغییرپذیريها ()%

-

44/54

نسبت سبزینة
عدد
شمار برگ
سبزینة سبزینة کارتنوئید
 aبه سبزینة b
در بوته سبزینهسنج
b
a
**7/73* 44/33ns 326/40
**3/56** 05/36** 442/40
**0/67** 26/54* 4376/34
**6/53** 5/73ns 676/73
7/73
4/22
44/03
40/27

4/40

7/77ns
** 7/25
**7/32
**7/45
7/77

4/33 5/02

وزن
خشك بوته

7/46ns
**34/35
**27/36
**45/43
7/74

* 7/76
** 7/47
**7/23
**7/42
7/72

*7/23
**2/73
**2/34
**4/55
7/42

0/70

3/52

43/34

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  4درصد :ns ،غیرمعنیدار

جدول  .6میانگین مربعات ارتفاع بوته ،شمار برگ ،سبزینة  ، b،aکارتنوئید ،عدد سبزینهسنج ،نسبت سبزینة  aبه  bو عملکرد مادة
خشك در چین دوم
درجة
آزادي

ارتفاع
بوته

منابع
تغییرپذیريها
بلوک
ترکیب کودي ()S
خاکپوش ()M
برهمکنش S×M
اشتباه آزمایشی

2
6
2
3
23

65/53 ns
**33/53
**437/54
3/74 ns
43/73

ضریب تغییرپذیريها ()%

-

44/54

نسبت سبزینة
عدد
شمار برگ
سبزینة سبزینة کارتنوئید
 aبه سبزینة b
در بوته سبزینهسنج
b
a
*7/30** 43/67ns 33/65
**42/34** 0/63 * 234/34
**3/57** 23/35* 034/23
**4/04** 4/52ns 535/24
7/77
4/63
47/46
43/65

4/23

5/36

وزن
خشك بوته

**7/45
** 7/34
**7/26
**7/43
7/77

**7/55
**66/30
**22/35
**47/27
7/74

**3/74
** 2/04
**4/26
**3/63
7/73

*7/44
**6/02
**23/47
**3/23
7/66

4/32

0/03

3/30

43/43
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جدول  .5مقایسة میانگینهاي ارتفاع بوته (سانتیمتر) در ترکیبهاي کودي و خاکپوشهاي مختلف
تیمارها
ترکیب کودي ()S

چین اول

چین دوم

چین سوم

S1

43/04c
40/54c
22/53b
24/26a
44/32c

23/52a
23/26ab
26/34bc
26/75bc
22/46c

26/47ab
20/33a
22/53bc
27/73c
24/73c

b

b

a

S2
S3
S4
S5

خاکپوش ()M
M1
M2
M3

27/05
44/33c
23/34a

25/43
22/33c
23/20a

23/30
22/75a
23/57a

حروف همسان در یك ستون بیانگر نبود تفاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال (آزمون )LSD
 -M1بدون خاکپوش  -M2کلش گندم  -M3پالستیك تیره و  -S1ترکیب کود شیمیایی خالص  -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود
مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي

نتایج آزمایش در سه چین نشان داد که ارتفاع بوته
به شدت تحت تأثیر ترکیب کودي قرار گرفت
(جدولهاي  6 ،3و  .)0در چین اول ترکیبهاي کود
مرغی به دلیل ایجاد دماي باالتر و تجزیة میکروبی شدید
مواد و همچنین با در دسترس قرار دادن مواد غذایی
کافی باعث ایجاد گیاهانی با ارتفاع بلندتر نسبت به دیگر
ترکیبها شدند (جدول  .)5اما در چین دوم و سوم از یك
سو به دلیل تأثیر تجمعی کاربرد کودهاي شیمیایی که به
صورت تقسیط به گیاه داده شد و از سوي دیگر در چین
سوم به دلیل ایجاد تأثیر منفی دماي زیاد تا حدودي در
ترکیبهاي کود مرغی روند افزایش ارتفاع بوته نسبت به
ترکیبهاي دیگر مشاهده نشد و ترکیبهاي شیمیایی
نسبت به آنها بوتههاي بلندتري را تولید کردند .در چین
اول و دوم کمترین ارتفاع بوته مربوط به ترکیب کودهاي
گاوي +زیستی بود ،چرا که در این دو چین نخست اینکه
این ترکیب به دلیل ایجاد دماي پایینتر (شکل  )2بهویژه
در چینهاي اول و دوم باعث کاهش ارتفاع بوته میشود
و از سوي دیگر نبود زمینة آزادسازي مناسب عناصر
غذایی ( )Manna et al., 2007باعث ایجاد گیاهانی با
ارتفاع بوتة کوتاه شد ،اما در چین سوم با توجه به گذشت
زمان و افزایش سرعت آزادسازي عناصر غذایی و تجزیة
کود گاوي از یك سو و باال رفتن دماي محیط بیش از
حد و اثر تعدیلی آن توسط ترکیب گاوي در خاک از
سوي دیگر باعث کاهش اختالف ترکیب کود گاوي از
نظر ارتفاع بوته با دیگر ترکیبها شد .تجزیة مرکب داده

هاي (جدول )4سه چین نشان داد که تأثیر چینبرداري
بر ارتفاع بوته معنیدار بود .چینهاي اول و دوم به ترتیب
داراي کمترین و بیشترین ارتفاع بوته بودند (شکل .)5
ارتفاع کمتر گیاهان در چین اول و افزایش ارتفاع در
چین دوم میتواند ناشی از آزادسازي تدریجی عناصر
غذایی توسط کودهاي آلی و تأثیر تجمعی کودهاي
شیمیایی باشد .در چین دوم فاصله گرفتن از دماي خنك
فروردین ماه و مساعد شدن شرایط محیطی براي رشد
گیاه از دیگر عاملهاي افزایش ارتفاع بوتهها بود ،اما در
چین سوم به دلیل همزمان شدن رشد گیاه با دماي
باالي خرداد ماه و کوتاه شدن دورة رشد گیاه ،ارتفاع
بوتهها کاهش پیدا کرد.
شمار برگ در بوته

میانگین مربعات سه چین (جدولهاي  6 ،3و  )0نشان
داد که تأثیر ترکیبهاي کودي ،خاکپوش و برهمکنش
آنها بر شمار برگ در بوته در سطح  4درصد معنیدار
شد ،ولی در چین سوم اثر تیمار خاکپوش بر شمار
برگ در بوته معنیدار نشد میتوان این بدون معنیدار
شدن را به کاهش اختالف بین سه نوع خاکپوش به
دلیل خنثی شدن اثرگذاريهاي مثبت تیمار
پالستیكپوش به خاطر بروز دماي باال (شکل  )4و
کاهش اثر دگرآسیبی (آللوپاتیك) تیمار کلشپوش با
گذر زمان و بروز اثرگذاريهاي مثبت آن نسبت داد
(.)Malekmohammadi Faradonbeh et al., 2013
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جدول  .4تجزیة مرکب سه چین مختلف تحت عاملهاي آزمایشی
منبع تغییرپذیريها

درجة آزادي

بلوک ()BL

2

ترکیب کودي ()S

6

خاکپوش ()M
برهمکنش
خطاي

ارتفاع بوته
**

2
3

)(S*M

23

a

چین ()C

474/24

**
**

**

2

**

3/47

**

6/03

343/57

5/20ns

44/40ns

43/03

44/33

7/23

**

334/700

برهمکنش

)(S*C

3

برهمکنش

)(M*C

6

برهمکنش

)(S*M*C

44

ns

ضریب تغییرپذیريها ()%

44/04

7/32

**2/26

*

خطاي

25/57

ns

36/35

*

*

**

b

عدد سبزینهسنج
ns

وزن خشك بوته

56/45

420/43

**

470/44
63/04
47/30

**

**

37/43

ns

4/33

ns

0/03

353/45
3/64

**

43/47

**

4/37

47

42/24

6/64

4/36

-

45/43

5/35

44/46

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  4درصد :ns ،غیرمعنیدار.

به تدریج اثرگذاريهاي مثبت خود را بروز میدهند و
با توجه به اینکه در این گیاه پس از هر چین یك کود
سرک به گیاه داده شد اثرگذاريهاي مثبت آنها در
چینهاي بعدي بروز میکند و در این ترکیبها نیز
تیمار پالستیكپوش توانست باالترین میزان شمار برگ
در بوته را تولید کند .در چین سوم نیز ترکیبهاي کود
مرغی و کودهاي شیمیایی +کود زیستی توانست
بیشترین شمار برگ را تولید کند (شکل  .)3در کل
چنین به نظر میرسد که پالستیكپوش بهویژه در
چینهاي اول و دوم با توجه به پایین بودن دماي
محیط براي رشد گیاه در ترکیبهاي کودي مختلف
داراي شمار برگ بیشتري در بوته بود ،اما در چین
سوم این اختالف بین تیمار پالستیكپوش و دیگر
خاکپوشها کاهش یافت که میتوان آن را به دلیل
ایجاد دماي باال در زیر پالستیك مشکی نسبت داد.

بررسی برهمکنش گویاي آن است که در چین اول
تیمار ترکیب مرغی +زیستی در تیمار پالستیكپوش
داراي بیشترین شمار برگ بود .همانطور که در شکل
 4مشخص است در چین اول ترکیب تلفیقی کود
مرغی +زیستی ( )S4در تیمار پالستیكپوش داراي
باالترین شمار برگ در بوته بودند .دلیل آن را میتوان
به آزادسازي سریع عناصر و ایجاد دماي باال توسط
کود مرغی همچنین به اثرگذاريهاي مثبت پالستیك
تیره که یکی از آنها دماي باال است نسبت داد
(شکل .)4بنابراین در آغاز فصل رشد ایجاد دماي باال
توسط هر دو تیمار خاکپوش پالستیك و تیمار کود
مرغی یك عامل مثبت در رشد خرفه بهشمار میآید و
میتواند اثرگذاريهاي مثبتی بر رشد این گیاه داشته
باشد .بررسی شکل  0نشان داد که در چین دوم
ترکیب کودهاي شیمیایی نیز مانند ترکیب کود مرغی

جدول  .0میانگین مربعات ارتفاع بوته ،شمار برگ در بوته ،عدد سبزینهسنج و وزن خشك در چین سوم
منابع تغییرپذیريها

درجة آزادي

ارتفاع بوته

بلوک ()BL

2

*

ترکیب کودي ()S

6

**

00/76

خاکپوش()M

2

ns

43/37

S×M

3

ns

43/27

برهمکنش

شمار برگ در بوته
*

23/34
**

**

ns

7/36

667/36

ns

عدد سبزینهسنج

32/03

337/33

*

67/43

ns
ns

6/32
3/50
45/52

وزن خشك بوته
ns

4/55

**
**

3/23

44/33

**

5/72

اشتباه آزمایشی

23

3/53

24/25

43/56

7/55

ضریب تغییرپذیريها ()%

-

43/36

42/45

3/34

47/73

* و ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  5و  4درصد :ns ،غیر معنیدار.
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شکل  .5ارتفاع بوته در چینهاي مختلف

شکل  .4مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین اول

شکل  .0مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین دوم

شکل  .3مقایسة میانگین برهمکنش تیمارها بر شمار برگ در چین سوم
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عدد سبزینهسنج ()SPAD

نتایج عدد سبزینهسنج نشان داد که در چین اول و دوم
تأثیر ترکیب کودي و تیمار خاکپوش معنیدار بود ،ولی
برهمکنش آنها معنیدار نشد (جدولهاي  3و  .)6در
چین سوم نیز اثر ترکیب کودي بر میزان عدد
سبزینهسنج معنیدار بود ،ولی در دیگر موارد تفاوتی از
لحاظ آماري وجود نداشت (جدول .)0در چین اول بین
ترکیبهاي کود مرغی و کود مرغی  +کود زیستی با
دیگر ترکیبها اختالف معنیداري وجود داشت و ترکیب
کود مرغی +کود زیستی بیشترین میزان را داشت و این
ترکیب با ترکیب مرغی در یك سطح آماري قرار گرفتند.
ترکیب تلفیقی کودهاي گاوي و زیستی ( )S5نیز کمترین
میزان عدد سبزینهسنج را داشت (جدول .)3بهنظر
میرسد در این چین ترکیبهاي داراي کود مرغی به
دلیل آزادسازي سریع عناصر به ویژه نیتروژن که جزء
پیشسازهاي سبزینه و افزایشدهندة رنگ برگ است،
داراي باالترین میزان بودند .این تأثیر مثبت را بیشتر
میتوان به کود مرغی نسبت داد ،چرا که باکتريهاي
موجود در ترکیب کودهاي مرغی  +زیستی نتوانست
تفاوت معنیداري با ترکیب کود مرغی خالص ایجاد
نمایند .ترکیب کود گاوي به دلیل آزادسازي تدریجی
عناصر ،کمترین میزان عدد سبزینهسنج را داشت .در
چین دوم و سوم ترکیب کود شیمیایی+کود زیستی
توانست باالترین عدد سبزینهسنج را ایجاد نماید (جدول
 .)3مقایسة میانگین اعداد سبزینهسنج در تیمارهاي
مختلف خاکپوشها نشان داد که کمترین و بیشترین
میزان آن در چینهاي اول ،دوم و سوم به ترتیب مربوط
به تیمارکلشپوش و تیمار پالستیكپوش بود ،اما در
چین اول و دوم میزان عدد پالستیكپوش با شاهد در
یك سطح آماري قرار گرفتند و اختالف معنیداري را
نشان ندادند .در چین سوم با توجه به کمرنگتر شدن
اثرگذاريهاي مثبت پالستیكپوش مانند تأثیر مثبت
دمایی آن و بروز دماي باال در آن از نظر آماري اختالف
معنیداري بین سه خاکپوش مشاهده نشد (جدول .)3
بررسی جدول میانگین مربعات مرکب (جدول )4
نشان داد که تأثیر چینبرداري بر عدد سبزینهسنج معنی
دار شد ،اما شکل ( )3نشان داد که چین اول و دوم از این
نظر تفاوت معنیداري نداشتند و نسبت به چین سوم

عدد سبزینهسنج باالتري داشتند .به احتمال در چین
سوم به دلیل افزایش دماي هوا و کاهش جذب مواد
غذایی بهویژه نیتروژن میزان سبزینه کاهش یافت .با
توجه به جایگاه کلیدي مولکولهاي سبزینة برگ در
جذب انرژي تابشی ،تولید مواد نورساختی (فتوسنتزي) و
تجمع آنها در شاخه و برگ گیاه در فرآیند نورساخت
جاري ،نتایج بهدست آمده از نظر عدد سبزینهسنج تا
حدودي با روند تغییرپذیريهاي وزن بوته در ترکیبهاي
کودي مختلف و خاکپوشها همخوانی داشت .چنین به
نظر میرسد که یك رابطة مثبت و معنیداري بین
نیتروژن برگ ،عدد سبزینهسنج ،عملکرد مادة خشك و
تر گیاه و میزان سبزینة  aو  bوجود داردPeng et al. ،
) (1996و  (2003) Yangنیز در نتایج تحقیقاتی به وجود
این رابطه اشاره کردهاند .آنها همچنین بیان کردند که هر
عاملی که میزان نیتروژن برگ و سبزینة آن را افزایش
دهد این قابلیت را دارد که تأثیر مثبت بر عملکرد گیاه
بگذارد.
جدول  .3مقایسة میانگینهاي عدد سبزینهسنج در
ترکیبهاي کودي و خاکپوشهاي مختلف
چین اول

چین دوم

چین سوم

تیمارها

33/32b
33/64b
63/45a
63/25a
34/33c

67/32ab
62/40a
64/75ab
67/33ab
33/33b

33/23a
33/44a
33/43ab
35/26b
35/33b

M1

67/743
33/33b

ab

67/63
33/23b

a

30/54
34/03a

M3

64/32a

64/02a

33/32a

ترکیب کودي ()S
S1
S2
S3
S4
S5

خاکپوش ()M
M2

ab

حروف همسان در یك ستون بیانگر نبود تفاوت معنیدار در سطح 5
درصد احتمال (آزمون )LSD
 -M1بدون خاکپوش  -M2کلش گندم  -M3پالستیك تیره و  -S1ترکیب
کود شیمیایی خالص  -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود
مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي

سبزینة  aو ،bکارتنوئید و نسبت سبزینة  aبه b

مولکول سبزینه با دریافت انرژي خورشید و تبدیل آن
به انرژي شیمیایی نقشی اساسی در فرآیند نورساخت
دارد .هرگونه تغییرپذیريها در میزان و یا نسبت آنها
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( )a/bمیتواند با تأثیر بر تولید مواد نورساختی باعث
تغییرپذیريهایی در عملکرد گیاهان زراعی شود .در
بررسی میانگین مربعات چینهاي اول و دوم
(جدولهاي  3و  )6مشخص شد که تأثیر تیمارهاي
کودي و خاکپوش و برهمکنش آنها بر سبزینة ،b ،a
کارتنوئید و نسبت سبزینة  aبه  bمعنیدار شد.
بررسی برهمکنش بین تیمارها در چین اول (جدول
 )3نشان داد که باالترین میزان سبزینة aو bوکارتنوئید
در ترکیب کود مرغی و در تیمار شاهد (بدون خاکپوش)
بهدست آمد .احتمال دارد ترکیب کود مرغی با آزادسازي
سریع عناصر غذایی ( )Ogbonna & Obi, 2007درآغاز
رشد و کمك به جذب عناصر غذایی (درشت و ریز)
توانست پیشسازهاي الزم براي تولید سبزینه را در حد
مطلوب فراهم سازد و شرایط بهینه براي رشد گیاه فراهم
کند و در نتیجه بیشترین سبزینة aو bو کارتنوئید را به
وجود آورد (2012) Agamy et al. .نیز در بررسیهاي
خود نتایج همسانی را بهدست آوردند ،ولی باالترین
نسبت سبزینة  aبه  bتنها مربوط به ترکیب کودهاي
مرغی نبود و از این نظر تفاوت زیادي بین تیمارهاي
مختلف وجود نداشت ،چرا که در نسبت سبزینة  aبه b
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میزان افزایش و کاهش سبزینة  aو  ،bهر دو مهم است.
همانطور که مشخص شد ،در چین دوم ترکیب کودهاي
شیمیایی  +زیستی با توجه به بهبود شرایط تغذیهاي
بهویژه نیتروژن خاک که مهمترین عنصر در ساخت
سبزینه است و افزایش جذب مواد غذایی و آب به کمك
باکتريهاي همزیست توانست بیشینه میزان سبزینة b ،a
و کارتنوئید را در خاکپوشهاي مختلف ایجاد کند ،اما
واکنش ترکیبهاي کودي تحت تأثیر خاکپوشهاي
مختلف ،متفاوت بود ،ولی بهطور روشن مشخص بود که
تیمارهاي داراي خاکپوش در این صفات نیز در سطح
باالیی قرار داشتند (جدول  .)47احتمال دارد برتري
ترکیب کودهاي شیمیایی بر دیگر ترکیبها را از نظر این
صفات به رطوبت باال ،جذب نیتروژن شیمیایی و کاربرد
آسان آن در پیشسازهاي سبزینة  aو  bمربوط دانست.
در هر دو چین بهویژه چین اول ،کود گاوي به دلیل
آزادسازي تدریجی ( )Manna et al., 2007عناصر غذایی
در هر سه چین تیمار خاکپوش نتوانست شرایط مساعدي
براي رشد گیاه ایجاد کند و کمترین میزان سبزینه را
داشت .این نتایج با مشاهدههاي (2000) Panwar et al.
و  (2001) El-Bakry et al.همخوانی داشت.

جدول  .3مقایسة میانگینهاي سبزینة  aو  bو کارتنوئید و نسبت سبزینة  aبه  bبا ترکیبهاي کودي و خاکپوشهاي مختلف
در چین اول
تیمارها
S1M1
S1M2
S1M3
S2M1
S2M2
S2M3
S3M1
S3M2
S3M3
S4M
S4M2
S4M3
S5M1
S5M2
S5M3

سبزینة

a

4/30e
6/54g
3/30 b
0/30c
4/65e
0/23 c
3/33 a
4/54 e
3/64 b
5/26f
0/47cd
4/64e
4/32d
6/44 h
6/63g

سبزینة
4/42f
7/36h
4/66c
4/34d
4/43e
4/32d
4/04a
4/43e
4/27b
7/33g
4/34d
4/27e
4/32d
7/03i
4/42f

b

کارتنوئید
44/63e
3/43g
46/33 b
43/32c
44/50e
43/44c
45/04a
44/35e
46/35b
3/60f
42/06d
44/66e
42/35d
0/56 h
0/65h

نسبت سبزینة  aبه سبزینة

b

5/07ab
5/66bcd
5/33 a
5/45ab
5/64bcd
5/55bc
5/73e
5/52bc
5/43ab
5/43ab
5/66bcd
5/36cd
5/24de
5/40 ab
6/74f

حروف همسان در یك ستون بیانگر نبود تفاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال (آزمون )LSD
 -M1بدون خاکپوش  -M2کلش گندم  -M3پالستیك تیره و  -S1ترکیب کود شیمیایی خالص  -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود
مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،64شمارة  ،3پاییز 4336

562

عملکرد (وزن خشک بوته)

نتایج نشان داد که در هر سه چین تأثیر خاکپوش،
ترکیب کودي و برهمکنش آنها بر وزن خشك بوته
معنیدار شد (جدولهاي  6 ،3و  .)0برهمکنش
خاکپوش و ترکیبهاي کودي (شکل  )47نشان داد
که بیشترین وزن خشك در ترکیبهاي کود
مرغی+کود زیستی و کود مرغی خالص ( )S3بهدست

آمد (2007) Ogbonna & Obi .در تحقیقی بیان
کردند که ترکیبهاي کود مرغی با توجه به آزادسازي
عناصر ،افزایش میزان جذب آب ،افزایش دماي مناسب
در نتیجة فعالیتهاي ریزجانداران ،با افزایش میزان
برگ و ساقه و میزان سبزینه ،تجمع مواد نورساختی
در اندامهاي هوایی گیاه را افزایش داد و سبب افزایش
رشد رویشی و توسعة شاخهها و برگها در گیاه شد.

جدول  .47مقایسة میانگینهاي سبزینة  ،b ،aکارتنوئید و نسبت سبزینة  aبه  bبا ترکیبهاي کودي و خاکپوشهاي
مختلف در چین دوم
تیمارها
S1M1
S1M2
S1M3
S2M1
S2M2
S2M3
S3M1
S3M2
S3M3
S4M1
S4M2
S4M3
S5M1
S5M2
S5M3

سبزینة
5/43i
5/34g
0/50 d
3/23b
3/03a
0/43 c
4/63 e
5/05 h
0/53 cd
5/33g
5/23j
5/42i
6/20l
6/03 k
4/20f

a

سبزینة
7/53j
4/73ef
4/36b
4/43d
4/45a
4/32b
4/46de
4/77g
4/20c
4/73f
7/33g
4/77g
7/07i
7/37h
4/72g

b

کارتنوئید
4/52m
47/52i
43/40 d
45/44a
45/64b
43/30c
44/06e
47/54i
43/37d
47/33h
3/64j
44/44g
0/06l
3/44 k
44/54f

نسبت سبزینة  aبه سبزینة
3/34a
5/63fgh
5/43 defg
4/33b
5/32h
5/32def
5/03def
5/04def
4/72cd
5/50fgh
5/33gh
5/42efgh
5/30cd
5/36 cde
4/40c

b

حروف همسان در یك ستون بیانگر نبود تفاوت معنیدار در سطح  5درصد احتمال (آزمون )LSD
 -M1بدون خاکپوش  -M2کلش گندم  -M3پالستیك تیره و  -S1ترکیب کود شیمیایی خالص  -S2ترکیب تلفیقی کود شیمیایی  -S3ترکیب کود
مرغی خالص  -S4ترکیب تلفیقی کود مرغی  -S5ترکیب تلفیقی کود گاوي

شکل  .3عدد سبزینهسنج در چینهاي مختلف

شکل .47مقایسة میانگین برهمکنش ترکیبهاي کودي و
خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین اول

لذا این ترکیبهاي کودي بهویژه در شرایط
پالستیكپوش با توجه به اثرگذاريهاي مثبت

پالستیكپوش در چین اول توانستند تولید باالیی ایجاد
کنند ،اما ترکیب کودهاي شیمیایی به دلیل نداشتن
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توانایی در افزایش جذب آب و در اختیار قرار دادن عناصر
غذایی به صورت مناسب در چین اول تولید خوبی
نداشتند .در چین دوم نیز ترکیب کود مرغی و
پالستیكپوش (مانند چین اول) ،با توجه به تولید ساقه و
برگ مناسب ،باالترین وزن خشك بوته را داشتند (شکل
 .)44آنچه در این ترکیبها چشمگیر است ،افزایش
اثرگذاريهاي مثبت کودهاي شیمیایی است که بهویژه
در شرایط پالستیكپوش بهتدریج آغاز به بروز کردند.
چنین به نظر میرسد که با توجه به توان استفادة گیاه در
چین دوم از باقیماندة کودهاي شیمیایی در خاک (داده
شده در تقسیط اول) و کودهاي شیمیایی داده شده در
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تقسیط دوم و با توجه به تند اثر بودن کودهاي شیمیایی،
افزایش اثرگذاريهاي مثبت آنها با افزایش شمار
چینبرداري دور از ذهن نیست .در چین سوم ترکیبهاي
شیمیایی توانستند با توجه به افزایش نیتروژن و فسفر
قابل جذب باعث افزایش ریشه و جذب آب توسط گیاه
شوند و با توجه به اثرگذاريهاي مثبت کود مرغی ،این
کود بهویژه در تیمار کلشپوش بیشترین وزن خشك را
تولید کردند (شکل  .)42آنچه در چین سوم (شکل)42
جالب مینماید کاهش اثرگذاريهاي منفی کلشپوش در
تیمارهاي مختلف و کم شدن فاصلة آن با دیگر
خاکپوشها از نظر تولید است.

شکل  .44مقایسة میانگین برهمکنش ترکیبهاي کودي و خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین دوم

شکل .42مقایسة میانگین برهمکنش ترکیبهاي کودي و خاکپوش بر وزن خشك بوته در چین سوم

بررسی نتایج مربوط به تجزیة مرکب جدول 4
نشان داد که با افزایش شمار چینبرداري میزان مادة
خشك بوته افزایش یافت (شکل  .)43با توجه به
مساعد بودن شرایط دمایی و رشدي گیاه از یك طرف،
همچنین افزایش ارتفاع بوته در چین سوم ،افزایش
وزن خشك بوته رخ داد.
شکل  .43وزن خشك بوته در چینهاي مختلف
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خاک بازدارندة تبخیر سطحی شده و در نتیجه سرعت
 نتیجهگیري.تخلیة رطوبت خاک را کاهش میدهد
 مؤید آن است،نتایج ویژگیهاي کمی مرتبط با تولید
کود زیستی و کود شیمیایی+که ترکیبهاي کود مرغی
پرنهاده با افزایش شمار برگ در بوته و میزان سبزینة
برگ سبب افزایش منابع فیزیولوژیك گیاه و در نتیجه
 درحالیکه کاربرد،افزایش عملکرد زیستتوده شد
پالسیتكپوش مشکی با ایجاد دماي مناسب افزایش
شمار برگ در بوته و میزان سبزینة برگ سبب افزایش
.وزن خشك زیستتودة گیاه شود
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بهطور کلی نتایج نشان داد که دماي خاک تحت
تأثیر ترکیبهاي کودي و خاکپوشهاي مختلف قرار
 ترکیب کود مرغی بهویژه در چین اول باعث.میگیرد
افزایش دماي خاک و ایجاد دماي مناسب براي رشد
 همچنین پالستیكپوش باعث افزایش دماي.گیاه شد
 ترکیب کود.خاک نسبت به دیگر خاکپوشها میشود
دامی نسبت به ترکیب کود شیمیایی باعث افزایش
ظرفیت نگهداري آب در خاک شده و سرعت تخلیة
 در بین خاکپوشها.رطوبت را از خاک کاهش میدهند
نیز پالستیكپوش با ایجاد یك الیة محافظ بر سطح
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ABSTRACT
In order to effect of different mulch materials and optimal chemical, organic and biological fertilizer
management on ecological agriculture characteristics in common purslane (Portulaca oleracea L.) in
Khuzestan conditions, a failed experiment was conducted at experimental field of Ramin Agriculture and
Natural Resources University in Ahwaz, south-western of Iran, during 2010- 2011 growing season.
Treatments were arranged as a factorial-spilit experiment in a randomized complete block design with
three replications. Fertilizer treatments at five system (S1: chemical fertility systems, S2: chemical fertility
systems+ biofetilizers, S3: chicken manure, S4: chicken manure + biofetilizers and S5: cow manure +
biofetilizers) and three mulch materials (M1: without mulch, M2: wheat straw, M3: black plastic). In first
cutting, the result indicated that application chicken manure and chicken manure + biofertilizers was
increased the plant dry weight, plant height and chlorophyll content, In second and third cutting, chemical
fertility system+ biofetilizers(S2) had the highest the plant dry weight, plant height and chlorophyll
content. The black plastic in first and second cutting was the highest plant dry, the plant height and
chlorophyll content but this mulch was not a good production in third cutting. The result of the
experiment revealed that the plant dry weight was higher in third harvest. This case showed probability of
application of mulch and organic manures and biofetilizers with chemical manure in common purslane
for sustainable and healthy production.
Keywords: biological fertilizer, chemical fertilizer, cutting, healthy earth, manure.
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