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  همدان   دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بوعلی سینا -2

  استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -3

  عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج -4

  اس کشاورزي ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه کارشن-5

  چکیده

این پتانسیل را دارد که بعنوان یک راهبرد و یک جزء مهمی  اصلی رشد گیاهان پوششی در دوره بین دو گیاه زراعی

مـستانه بـر   به منظور بررسی تأثیر کشت گیاهان پوششی ز. هرز عمل نماید هاياز سیستم مدیریت اکولوژیک علف

 آزمایشی در مزرعـه پژوهـشی   1387-88هاي هرز، در سال زراعی زیست توده، تراکم و تنوع جمعیت طبیعی علف     

تیمارهـاي  . هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجام شددانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک   

کاشت معمـول و سـه برابـر     زا هر کدام در دو تراکمچاودار، جو و کل: این آزمایش شامل گیاهان پوششی زمستانه

بـه ترتیـب بـا تولیـد      تیمارهاي چاودار و جو با تراکم سـه برابـر،  . بودند) بدون گیاه پوششی(معمول و تیمار شاهد 

مالچ زنده چاودار، .  گرم در متر مربع زیست توده بیشتري نسبت به سایر تیمارها تولید کردند      2/1392 و 5/1503

هـرز را کـه در تیمـار شـاهد معـادل       هـاي  روز پس از کشت زیست توده علـف 230 با تراکم سه برابر، جو و کلزا

تنزل دادند و بر این اساس   گرم در متر مربع72/41 و65/20،58/27 گرم در متر مربع بود به ترتیب به26/788

نین تیمارهاي گیـاه پوشـشی   همچ.  درصد نسبت به شاهد کاهش دادند94 و 96، 97هاي هرز را  زیست توده علف  

و . درصـد کـاهش دادنـد   81 و 66، 82هاي هرز را در مقایـسه بـا شـاهد بـه ترتیـب      مورد اشاره، تراکم بوته علف   

، 66/7 گونه در متر مربع بود به ترتیب به 33/19هاي هرز را که در تیمار شاهد     تیمارهاي مذکور تنوع گونه علف    

هـاي  تواند موجب کاهش رقابت علـف لی مالچ زنده گیاهان پوششی می     به طور ک  .  گونه کاهش دادند   33/10 و 10

  .هاي هرز را نیز در خاک کاهش دهدهرز با گیاهان زراعی اصلی در کشت بهاره شده وممکن است بانک بذر علف
  

  .هرز، زیست تودهزنده ، علف گیاه پوششی ، مالچ : کلیديواژه هاي

  

  مقدمه

یـست محیطـی و از جملـه    هـاي ز آلودگی امروزه           

ها یکـی  آلودگی آبهاي سطحی و زیرسطحی توسط علفکش 

 Abdin et(باشـد   مورد توجه بشر میمسائلاز مهمترین 

al., 2000 .(مقاومهاي هرز  یگرگسترش علف از طرف د  

    

 و تغییر پیوسته جمعیت آنها نیز یـک چـالش    هابه علفکش 

 ,Buhler( بـزرگ در تولیـد محـصوالت زراعـی اسـت     

ــتفاده از روش). 1996 ــاک  اس ــداول خ ــاي مت ورزي و ه

  اند خطر فرسایش خاک را ها، ضمن اینکه پر هزینهعلفکش

                                                
 .دانشکده کشاورزي، گروه زراعت، لی سینا همداندانشگاه بوعهمدان،  :  آدرس نویسنده مسئول-1
 12/12/89:  و پذیرش22/10/89:  دریافت�
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دهند و در بلند مدت اثر منفـی روی سـاختمان           افزایش می 

 ,Schupp and McCue(خــاک و عملکــرد دارنــد 

ــرین روش). 1996 ــه جــای    از مهمت ــای جــایگزین ب ه

باشـد  اهان پوشـشی مـی    ها و شخم رایج کاربرد گی     علفکش

گیاهان پوششی بـه دالیـل متفـاوتی از جملـه ممانعـت از          .

های خاک،  های هرز، کنترل بیماری   ی جمعیت علف  توسعه

غنی سازی خاک از طریق تثبیت نیتروژن، بهبود سـاختمان          

خاک، ممانعت از آبشویی ازت، افزایش ماده آلـی خـاک و    

 Kruidhof et(شـوند  کاهش فرسایش خاک کـشت مـی  

al., 2008 .(های های زیادی در مورد کنترل علفگزارش

هـای  کنترل علـف  . هرز بوسیله گیاهان پوششی وجود دارد     

ی گیاهـان پوشـشی ممکـن اسـت از طریـق            هرز به وسیله  

رقابت بر سر منابعی مانند نور، آب، مواد غذایی، آللوپاتی،          

هرز و یا ترکیبی از ایـن فاکتورهـا         اشغال فضای رشد علف   

مالچ زنده گیاهـان پوشـشی از   ). Lampkin, 1994(باشد

 بـه  -1: کنندهای هرز جلوگیری میسه طریق از رشد علف    

هـای هـرز، کـه در       صورت یک گیاه خفه کننده برای علف      

 سـایه  -2. کننددریافت آب و مواد غذایی با آنها رقابت می    

توانـد از عبـور نـور    انداز گیاه پوششی در حـال رشـد مـی    

 و بدین ترتیب فرکانس طول موج نوری و جلوگیری نموده 

دمای قشر رویی خاک را تغییر دهد که این منجر بـه عـدم             

-های هرز مـی   زنی بذر یا کاهش رشد گیاهچه علف      جوانه

ای یا ترکیبات آلیلوپتین کـه       تولید ترشحات ریشه   -3. شود

صـمدانی و   (کننـد   های طبیعی عمـل مـی     همچون علفکش 

هـا بـرای متوقـف    تـرین راه ییکی از اصل  ). 1388 منتظری،

های هـرز پـاییزه و زمـستانه    زنی و رشد علف   کردن جوانه   

ی قوی گیاهان پوششی است که از طریـق         داشتن یک توده  

هـرز را کنتـرل مـی       رقابت بر سر نور و مواد غذایی علـف        

بـرای اینکـه   ). Teasdale and Daughtry, 1993(کند

ـ   گیاهان پوششی بتوانند بـر علـف     ره شـوند،  هـای هـرز چی

بـسته  . باشدسرعت رشد اولیه آنها دارای اهمیت زیادی می       

به شرایط اقلیمی، کاشت گیـاه پوشـشی زمـستانه در زمـان        

مناسب و پیش از شروع سرما و همچنـین اسـتفاده از یـک         

تواند بـه چیـره شـدن آن بـه          گیاه پوششی سریع الرشد می    

). 1388صـمدانی و منتظـری،    (های هـرز کمـک کنـد      علف

ن پوششی زمستانه یکساله باید در اواخر تابـستان یـا           گیاها

اوایل پاییز کشت شوند، برای اینکه قبل از زمستان استقرار          

یابند و در اوایل بهار حداکثر زیست توده را داشـته باشـند          

)Pullaro et al., 2006.(  ای در بیشتر موارد غالت دانـه

و هـای هـرز پـاییزه       بیش از سایر گیاهان در کنتـرل علـف        

کننـد،  زیرا آنها در پاییز سریع رشد می      . زمستانه تأثیر دارند  

پوشانند و رویش آنها در سرتاسر زمستان ادامه        خاک را می  

هـای هـرز    همچنین، وقتی هدف اولیه کنترل علف     . یابدمی

زمستانه باشد، میزان بذر گیاهان پوششی باید افزایش یابـد          

). 1388ی،  صمدانی و منتظـر   (تا بهتر خاک را پوشش دهند     

هـای متـراکم، انـدکی پـس از         رقابت برای نور در جمعیت    

تـر، پـس از آن فعـال شـد       های پـایین  زنی ودر تراکم  جوانه

بـر ایـن اسـاس و بـا       ).  1388مهدوی دامغانی و کامکار،     (

-های هرز، مطالعههای مدیریت علفتوجه به اهمیت روش

راکم ای جهت ارزیابی اثر گیاهان پوششی در دو تای مزرعه

کاشت معمول و سه برابر معمول بر زیست توده، تـراکم و            

  .های هرز زمستانه انجام شدتنوع جمعیت طبیعی علف

  

  

  مواد و روش ها

 1387-88این آزمایش در سال زراعـی                           

در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سـینا    

 تکـرار   3تـصادفی در    هـای کامـل     در قالب طرح پایه بلوک    

تیمارها شامل سه گیاه پوششی زمستانه چـاودار،    .  انجام شد 

 در دو تراکم معمول و SLMOکلزا رقم  و  جورقم ماکویی

. بودنـد ) بدون گیاه پوششی  (سه برابر معمول و تیمار شاهد       

 بوتـه در متـر    350-400تراکم معمول برای چـاودار و جـو         

 بوتـه   80و برای کلزا    )  کیلوگرم در هکتار   190معادل  (مربع  

. در نظر گرفته شد)  کیلوگرم در هکتار 9معادل  (در متر مربع    

بعد از عملیات آماده سازی زمـین شـامل شـخم، دیـسک و          

 بـه صـورت     20/6/87تسطیح، گیاهـان پوشـشی در تـاریخ         

بـذر گیاهـان پوشـشی بـه صـورت          . همزمان کـشت شـدند    

ورت دستپاش در دو جهت عمود بر هم در سطح زمین به ص 
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دار با خـاک  یکنواخت پخش و سپس به وسیله هرس دندانه    

.  سـبز شـدند    4/7/87گیاهان پوششی در تاریخ     . مخلوط شد 

جهـت بررسـی اثرمـالچ    .  متر مربع بـود 6×7اندازه کرت ها   

زنده گیاهان پوششی بر زیست توده، تراکم وتنوع جمعیـت          

های هرز و همچنین تولید زیست توده گیاهـان         طبیعی علف 

ی یک مرحله نمونه برداری  بـه صـورت تـصادفی از       پوشش

در ) بدون گیـاه پوشـشی    (تیمارهای گیاهان پوششی وشاهد     

 کـوآدرات   4از هـر کـرت      .  انجام شد  88اواسط اردیبهشت   

های  متر مربع به صورت تصادفی برداشت و علف        5/0×5/0

هرز و گیاهان پوششی آن از هم تفکیک شده، تراکم و تنوع            

هـا بـه    نمونـه . های هرز تعیین گردیـد    جمعیت طبیعی علف  

 درجه سـانتیگراد قـرار      70 ساعت در آون با دمای       48مدت  

به  های جمع آوری شدهداده. داده شد و سپس توزین شدند

 تجزیه و مقایسه میانگین ها به روش        SASکمک نرم افزار    

LSDانجام شد %5  در سطح احتمال.  

  

  

   و بحثنتایج

 هرز زمستانه غالب در این هایعلف                  

شامل دم روباهی، سرخک، شنگرف، کنگر  آزمایش

. بودند لکی و گل گندملک، نوکراختیصحرایی، بی

تیمارهای مختلف گیاهان پوششی از نظر مقدار ماده خشک 

دار نشان برداری، تفاوت بسیار معنیتولیدی در زمان نمونه

 پوششی در میان تیمارهای گیاهان). 1جدول(دادند 

 برابر معمول به 3تیمارهای چاودار و جو با تراکم کاشت 

 گرم در متر مربع ماده 2/1392 و 5/1503ترتیب با تولید 

تیمار . خشک بیشتری را نسبت به سایر تیمارها دارا بودند

کلزا با تراکم کاشت معمول کمترین مقدار وزن خشک 

ولید سایر تیمارهای آزمایشی از نظر ت. تولیدی را داشت

). 1شکل (داری با هم نشان ندادندماده خشک تفاوت معنی

تحقیقات انجام شده نشان داده است، چاودار این توانایی را 

 ,Sainju (دارد که در بهار زیست توده فراوانی تولید نماید

در مقایسه تیمارهای کاشت با تراکم سه برابر و  .)1997

ی با تراکم معمول مشاهده شد که تیمارهای گیاهان پوشش

سه برابر زیست توده باالتری را نسبت به تیمارهای با 

تراکم معمول خود داشتند و اختالف معنی داری را نشان 

 اعالم )2008(و همکاران  Kruidhof). 1شکل(دادند 

کردند با افزایش تراکم چاودار میزان تولید زیست توده 

اثر گیاهان پوششی بر مجموع ماده خشک  .افزایش یافت

معنی دار % 1های هرز زمستانه در سطح احتمال کل علف

داری همه تیمارهای آزمایشی به طور معنی). 2جدول(بود 

های هرز را نسبت به تیمار شاهد کاهش وزن خشک علف

تیمارهای چاودار، جو و کلزا با تراکم ). 2شکل(دادند 

 درصد ماده خشک 94و  96 ، 97کاشت سه برابر به ترتیب 

ی هرز را نسبت به تیمار شاهد کاهش هاکل علف

تیمارهای تراکم کاشت سه برابر گیاهان ). 2شکل(دادند

پوششی به علت تولید ماده خشک بیشتر و سایه اندازی 

. تر بودندهای هرز موفقبیشتر در کاهش وزن خشک علف

داری بین ماده خشک تولیدی و همبستگی منفی و معنی

ده شد  هرز مشاههایگیاهان پوششی و وزن خشک علف

گزارش کردند، ) 1384(صمدانی و همکاران ). 3جدول(

چاودار و گندم به دلیل داشتن زیست توده و سایه اندازی 

این در حالی . کنندهای هرز را به خوبی کنترل میعلف باال،

است که جو در رقابت با علف هرز بهتر از گندم خود را با 

ی جو دارای رشد هادهد، زیرا که بوتهمحیط تطبیق می

در بررسی ). 1384نورمحمدی و همکاران، (باشد بهتری می

 و 98دیگری اعالم شد، مالچ زنده چاودار و کلزا به ترتیب 

های هرز را نسبت به تیمار  درصد زیست توده علف92

چاودار،  ).Kruidhof et al., 2008( شاهد کاهش دادند

یسه با تراکم جو و کلزا با تراکم کاشت سه برابر در مقا

 درصد ماده خشک 69 و 74، 74معمول خود، به ترتیب 

). 3شکل(های هرز را کاهش دادند تولیدی کل علف

افزایش تراکم کاشت گیاهان پوششی زمستانه منجر به بسته 

های شدن سریعتر کانوپی و در نتیجه افزایش کنترل علف

  Lutmanهمچنین ). Olsen et al., 2005(هرز شد 

 اظهار داشت، همبستگی مثبتی بین بیوماس تولیدی )2005(

های هرز و بذر تولیدی آنها وجود دارد و هر چه علف

های هرز کاهش یابد میزان بذر بیوماس تولیدی علف
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سایه اندازی گیاهانی مانند . یابدتولیدی آنها نیز کاهش می

شوند ولی چاودار و جو زمستانه، مانع گسترش مرغ می

تقرار و تراکم گیاه زراعی، باعث گسترش آن پایین بودن اس

نشان داد که سایه باعث ) Patterson )1982. شودمی

کاهش ارتفاع، تولید ماده خشک، سطح برگ و تولید ریزوم 

و  Dhima. شودو غده در اویارسالم زرد و ارغوانی می

 گزارش کردند با افزایش تراکم کاشت )2000(همکاران 

در .های هرز افزایش یافت علفجو قابلیت رقابت جو با

مجموع، با افزایش تراکم گیاه زراعی زیست توده و سایر 

 ,Mohler(یابد های هرز کاهش میصفات مرتبط با علف

ترین تیمار تیمار کلزا تراکم کاشت معمول ضعیف). 2001

زیرا کمترین . های هرز بوداز نظر کاهش وزن خشک علف

. ین تیمارها دارا بودمیزان ماده خشک تولیدی را در ب

بو نیز محققین نیز اعالم کردند، اگرچه گیاهان تیره شب

ممکن است در سرتاسر زمستان رشد کنند، ولی پوشانندگی 

های هرز کافی خاک توسط آنها معموالً برای کنترل علف

های هرز تراکم علف ).1388صمدانی و منتظری، (نیست 

دار بطور بسیار معنیبرداری گیاهان پوششی، در زمان نمونه

همه ). 2جدول(تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت 

-داری را از نظر کاهش تراکم علفتیمارها اختالف معنی

 ).3شکل(های هرز نسبت به تیمار شاهد نشان دادند 

تیمارهای چاودار، کلزا و جو با تراکم کاشت سه برابر 

های هرز فبیشترین تأثیر را روی کاهش مجموع تراکم عل

 66 و 81 ، 82های هرز را داشتند و به ترتیب تراکم علف

درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند و از میان 

تیمارهای با تراکم کاشت معمول، باالترین درصد کاهش 

 درصدی 63نسبت به تیمار شاهد را چاودار با کاهش 

این نتیجه با . های هرز به خود اختصاص دادتراکم علف

مطابقت دارد، آنها ) 1991(و همکاران  Tessdaleش گزار

اعالم کردند که با افزایش تراکم کشت چاودار و ماشک، 

همچنین . یابدهای هرز به طور خطی کاهش میتراکم علف

در تحقیق دیگری اعالم شد، چاودار این توانایی را دارد که 

 ,Reddy(های هرز را کاهش دهد جمعیت و رشد علف

تیمار گیاهان پوششی بر تنوع جمعیت طبیعی اثر ). 2003

همه  ).2جدول(معنی دار بود % 1های هرز در سطح علف

تیمارهای گیاهان پوششی، به طور معنی داری تنوع 

های هرز زمستانه را نسبت به تیمار جمعیت طبیعی علف

از این بین تیمارهای چاودار، ). 4شکل( شاهد کاهش دادند

رابر به همراه تیمار جو با تراکم جو و کلزا با تراکم سه ب

معمول باالترین درصد کاهش تنوع را به خود اختصاص 

های هرز را دادند و به ترتیب تنوع جمعیت طبیعی علف

.  درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش دادند43 و 46،48،60

محققین اعالم کردند، نور یک عامل مهم در کنترل ظهور و 

 ,Ballare and Casal( باشدهای هرز میرشد علف

 چاودار زمستانه زیست توده زیادی تولید کرده و ).2000

صمدانی و (  درصد است5/2میزان عبور نور از کانوپی آن 

-واز آنجایی که نور قرمز دور که از برگ). 1384همکاران، 

کند، مانع جوانه زنی بذور موجود در سایه انداز ها عبور می

های هرز به ش تنوع علفممکن است کاه. شودگیاهان می

دلیل اشغال فضای رشد و ممانعت نوری ایجاد شده توسط 

این در حالی است که سایه انداز . گیاهان پوششی باشد

های گیاهان زراعی بر روی رشد زایشی و تولید بذر علف

با توجه به ). Lampkin, 1994( گذاردهرز نیز تأثیر می

ی بین مقدار شود که همبستگی منف مشاهده می3جدول 

ماده خشک تولیدی گیاهان پوششی و تنوع جمعیت طبیعی 

همچنین ممکن است . های هرز زمستانه وجود داشتعلف

های هرز به دلیل وجود که کاهش تنوع جمعیت علف

به طور کلی مالچ . ترکیبات آللوپاتیک گیاهان پوششی باشد

تواند موجب کاهش زنده گیاهان پوششی زمستانه می

های هرز با گیاهان زراعی اصلی در کشت لفرقابت ع

های هرز را نیز در بهاره شده وممکن است بانک بذر علف

  .خاک کاهش دهد
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   تجزیه واریانس صفت زیست توده گیاه پوششی- 1جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و غیر معنی دار%1 به ترتیب معنی دار در سطح nsو **

  

  

 های هرز تجزیه واریانس اثر مالچ زنده گیاهان پوششی روی صفات زیست توده، تراکم و تنوع جمعیت طبیعی علف- 2جدول

   و غیر معنی دار  %1 به ترتیب معنی دار در سطح nsو       **

  

  

 های هرز زمستانهای، تراکم و وزن خشک علفضرایب همبستگی ماده خشک تولیدی گیاهان پوششی با تنوع گونه-3جدول 

  زن خشک گیاه پوششیو

g/m2  

  وزن خشک علف هرز

g/m2 

  تراکم علف هرز

Plant/m2 

  تنوع علف هرز

Diversity/m2     
1 **91/0- ns64/0- *89/0- وزن خشک گیاه پوششی 

 وزن خشک علف هرز 86/0* 85/0* 1 

  1 ns69/0 تراکم علف هرز 

  علف هرز گونهتنوع 1      

  و غیر معنی دار   % 5، %1 به ترتیب معنی دار در سطح nsو *، ** 

  

  

  

  زیست توده گیاه پوششی

Kg/ha 
  منابع تغییرات  درجه آزادی

ns 7107/83  2 تکرار 
 تیمار 5 296420/83**

 خطای آزمایشی 10 14404/63

 تضریب تغییرا 10/58

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  علف هرززیست توده

g/m2 

 تراکم علف هرز

Plant/m2  

 تنوع علف هرز

Diversity/m2  

 804/26ns 1738/42ns 6/85ns 2 تکرار

 **40/65 **12334/93 **227039/91 6 تیمار

 4/07 780/48 2536/11 12 خطاي آزمایشی

 17/03 27/73 29/25 ضریب تغییرات
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   مقایسه میانگین وزن خشک بقایای تولیدی گیاهان پوششی-1شکل

  

  
  برداری نمونههای هرز زمستانه در زمان وزن خشک جمعیت طبیعی علف-2شکل

  

 

 
 برداریهای هرز زمستانه در زمان نمونه تراکم جمعیت طبیعی علف-3شکل
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  برداريهاي هرز زمستانه در زمان نمونه تنوع جمعیت طبیعی علف-4شکل
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        . صفحه186. کشور

تأثیر کشت گیاهان پوششی زمستانه چاودار و ماشک گل . 1384. ، جهانسوز، م.، رحیمیان، ح.، رنجبر، م.صمدانی، ب-2

فصلنامه بیماریهاي گیاهی، . هاي هرز پاییزه خاکشیر تلخ و شاهترهي علفاي و مخلوط آنها بر تراکم و زیست تودهخوشه
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