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  چکیده

در ایسـتگاه   1390 -1391هاي هرز آفتابگردان هیبرید آزمایشی در سال زراعـی  اي علفمنظور بررسی اثر سه نوع گیاه پوششی بر ترکیب گونهبه
عامل اول سه نوع گیاه پوششی چـاودار  . تکرار اجرا شد 3هاي کامل تصادفی در تحقیقات کشاورزي اردبیل، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك

بدون گیاه (همراه با تیمار شاهد Triticum aestivum)(، گندم پاییزه )Hordeum volgare(، جو بهاره Secale cereale)(پاییزه 
گیـاه پوششـی در دو تـاریخ    و عامل سوم، تـاریخ کاشـت   ) مالچ زنده، مالچ مرده(عامل دوم، مدیریت مالچ در دو سطح ) هرزپوششی، بدون وجین علف

هـاي هـرز تحـت تـاثیر     نتایج نشان داد، تراکم و وزن خشک علـف . در نظر گرفته شد) روز بعد از کاشت آفتابگردان 45همزمان با کشت آفتابگردان، (
ت تـاثیر اثـر متقابـل گیـاه     شور تحهاي هرز پیچک، گاوزبان بدل و علفتراکم و وزن خشک علف. تیمارهاي گیاه پوششی و تاریخ کاشت قرار گرفتند

هاي هرز مربوط به زمان استفاده هر سه گیـاه پوششـی در تـاریخ کاشـت     و تاریخ کاشت قرار گرفتند و کمترین تراکم و وزن خشک این علف پوششی
گرم  5/5(مترین وزن خشک نی ک. در تیمار گیاه پوششی چاودار مشاهده شد) بوته در متر مربع 75/2(هرز نی چنین کمترین تراکم علف هم. همزمان بود
. عملکرد دانه آفتابگردان نیز تحت تاثیر تیمار گیاه پوششی قرار گرفت. در تیمار گیاه پوششی چاودار در تاریخ کاشت همزمان به دست آمد) در متر مربع

 .بدست آمد) کیلوگرم در هکتار 7/3916(بیشترین میزان عملکرد دانه در گیاه پوششی گندم 
  

 هاي هرز، چاودار، عملکرد دانه، وزن خشک تراکم علف: لیدياي که ه واژ
 

    1  مقدمه
هاي روغنی پس از غالت، دومـین ذخـایر غـذایی جهـان را      دانه

انی جهمیزان تولید روغن  FAOگزارشات بر اساس  .دهند تشکیل می
 کـه  افـزایش یافتـه اسـت    درصـد  2حـدود   گذشـته  در طول سالهاي

. باشد می بیشترین میزان افزایش روغن نیز مربوط به روغن آفتابگردان
هـاي نسـبتاٌ    رغم وجود اراضی وسیع قابل کشت و زمیندر ایران علی

 85هاي روغنی وجود دارد، هنوز هم بیش از  زیادي که براي تولید دانه
میلیون دالر  647به ارزش تقریبی (درصد از روغن مورد نیاز از خارج 

روغن دانه آفتابگردان داراي کیفیت بسیار ). 22(شود  ال وارد میدر س
هاي اخیـر   طوري که در سالباشد به اي می عالی براي نیازهاي تغذیه

ارقام زراعی با درصد روغن باال و بخصوص داراي اسید اولئیک بـاال  
گیاهـانی کـه   ). 12(می در زراعت این محصول داشته اسـت  نقش مه

گیرند، ظرفیت روزمره انسان مورد استفاده قرار میامروزه براي تغذیه 
                                                        

به ترتیب دانش آموخته کارشناسی ارشد و اسـتادیاران گـروه زراعـت و     -3و  2، 1
  اصالح نباتات، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلی

  )Email: Mahrokh_bolandi@yahoo.com: مسئول نویسنده -(*

ها را از  هاي هرز، آنباالیی براي تولید دارند ولی عواملی از جمله علف
هـا   دارند وسبب کاهش عملکـرد آن بروز استعداد خود در تولید باز می

هاي هـرز از جملـه عوامـل محـدود کننـده      علف). 29و  25( شود می
ختلف باعث کاهش عملکرد محصوالت زیستی هستند که به طرق م
هـرز، تـراکم و توزیـع    گونه علف. گردندزراعی از جمله آفتابگردان می

هاي هرز، میزان رشد آن ها و شرایط محیطی بر میزان کـاهش  علف
نتایج یک بررسـی نشـان    ).2(د عملکرد گیاه زراعی بسیار موثر هستن

یکساله اجـازه   هاي هرزداده است که اگر به جمعیت مخلوطی از علف
افـزایش مـاده    درصـد  10رشد با آفتابگردان داده شود، بـه ازاي هـر   

). 30(د کنکاهش پیدا می درصد 13هاي هرز،عملکرد دانه خشک علف
 مـدیریت  فنـاوري  در اخیـر  هايسال طی که هاییپیشرفترغم علی
 عنوان به هرز هايعلف مشکل هنوز است، شده حاصل هرز هايعلف
موضـوع،   ایـن  دلیـل  .دارد وجـود  زراعی هاينظام در مهم عامل یک

 جدید مدیریتی هايشیوه به هرز هاي علف درت تطابق پذیري بااليق
 نیاز ها کشاز علف استفاده با آنها کنترل براي از طرفی). 26(باشد می
 گسـترش  بـه  توجـه  بـا  حالیکـه،  در .باشدمی پاشیسم مرحله چند به

 زیسـت  مخـرب  تـأثیرات  و هـا  کـش علـف  به هاي هرزعلف مقاومت

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 عنـوان  زراعـی بـه   راهکارهاي توسعه ها، آن مصرف از ناشی محیطی
 جهـت  در هـرز  هايعلف مدیریت براي هزینه کم و ایمن گزینه یک

 محسـوب  پایـدار  کشـاورزي  هـاي از اولویـت  سـموم  مصـرف  کاهش
توسـعه   جهـت  زراعـی  هـاي روش اخیر هايسال در بنابراین. شود می

 تأثیر کاهش یا هرز هايعلف رشد مهار و زراعی گیاهان رقابتی توان
این  از). 16(است  قرار گرفته مورد توجه زراعی گیاهان بر آنها رقابتی
به مزاحم، هايگونه مهار در مختلف هايروش اجراي ضرورت جهت

در  ).27(است  شده چندان دو رقابت پایین توان با خصوص درگیاهانی
به منظور مهـار   کشاورزي آلی براي گیاهان ردیفی، از مالچهاي نظام
زي و بهبود کیفیـت خـاك اسـتفاده    هاي هرز، حفاظت، حاصلخیعلف
 در زیـادي  اهمیـت  گیاهی هايمالچ کاربرد امروزه ).13و  8( شود می

 گیـاهی  بقایـاي  .دارد پایدار هاي کشاورزيسیستم گسترش و توسعه
 بقا، رشد زنی، جوانه بر توانندمی دارند خاك روي که تأثیري بر عالوه

و  5(مؤثر باشـند   نیز زراعی گیاهان و هرز هايعلف رقابتی توانایی و
هـاي خـاك    گیاهان پوششی که براي تغییر سریع و موثر ویژگی. )15

. هاي هرز نیز تاثیر دارنـد شوند، روي گوناگونی و رشد علفکشت می
شوند اثرات اول که کشت می توانند در همان سالگیاهان پوششی می
ها، مانند اثرات مثبتی  اگر چه بعضی از تاثیرات آن. مثبت داشته باشند

. تواند بعد از چندین سال ظاهر گرددکه روي خاك خواهند داشت، می
 دسـترس بـراي   قابل رطوبت چنین هم و نور مقدار زنده گیاه پوششی

 ایـن،  بـر  وهعـال . دهـد  مـی  کـاهش  را هـرز  هايعلف بذر زنی جوانه
 تـاثیر  تحـت  کنند می رشد گیاه پوششی جوار در که هرزي هاي علف

 نیز گیاه پوششی بقایاي. یابندنمی توسعه خوبی و به گرفته قرار رقابت
 درجـه  در تغییـر  طریق از را هاي هرزعلف مجدد رشد یا و زنی جوانه

بـر   دگرآسـیب وتـاثیر   ترکیبـات  آزادسـازي  رطوبت خـاك،  و حرارت
گیاهان پوششی بـه صـورت یـک     ).7( دهند می تغییر خاك ساختمان

هاي هرز در دریافت آب و مواد غـذایی بـا    گیاه خفه کننده براي علف
گیاه پوششی در حال  نند، عالوه بر این بقایا و سایۀک ها رقابت می آن

تواند از عبور نور جلوگیري نموده و بدین ترتیب فرکانس طول رشد می
رویی خاك را تغییر دهد که این منجر به عدم  موج نوري و دماي قشر

چنین  شود، همهاي هرز میزنی بذر یا کاهش رشد گیاهچه علف جوانه
اي یا ترکیبـات آللوپـاتیکی هـم چـون علـف     با تولید ترشحات ریشه

 بـراي . برندهاي هرز را از بین میهاي طبیعی عمل کرده و علف کش

 شوند، سـرعت  چیره هرز ايهعلف بر بتوانند پوششی این که گیاهان
 اقلیمی، شرایط بسته به .باشدمی زیادي اهمیت داراي ها آن اولیه رشد

 و سرما شروع از پیش و زمان مناسب در زمستانه پوششی گیاه کاشت
 چیـره  بـه  توانـد می الرشدسریع پوششی یک گیاه از استفاده همچنین

موجـود   گرچه اطالعـات ا). 25( کند کمک هرز هايبه علف آن شدن
هـاي هـرز   مبین نقش قابل توجه گیاهان پوششی در مـدیریت علـف  

هاي هرز باشند، اما نقش و فشار طوالنی مدت این گیاهان بر علف می
به خوبی شناخته نشده است این آزمایش، با هدف تعیین بهترین گیاه 
پوششی، مدیریت مالچ گیاهی و زمان کاشت آن، جهت کاهش و یـا  

 . هاي هرز مزارع آفتابگردان به اجرا درآمدمهار علف
 

  ها مواد و روش
تحقیقـات منـابع   در ایسـتگاه   1390 -91ایـن تحقیـق در سـال    

کیلـومتري جـاده    15 واقع دری، گیاهان دارویی سامیان اردبیل، عیطب
دقیقـه  15درجـه و   48شهر با مختصـات جغرافیـایی   مشکین -اردبیل

قه عرض جغرافیایی و به ارتفاع دقی 23درجه و  38طول جغرافیایی و 
بـر  (متر از سطح دریا و با شرایط آب و هوایی نیمه خشک سرد 1320

خصوصیات فیزیکی و . اجرا شد 5/7 - 8خاك pHو با) اساس آمبرژه
 .نشان داده شده است 1شیمیایی، خاك مزرعه در جدول 

هـاي کامـل    فاکتوریل در قالـب طـرح بلـوك    به صورتآزمایش 
فاکتور اول، شامل سه نـوع گیـاه   . کرار به اجرا در آمدت 3تصادفی در 

 vulgare(، جـو بهـاره   (Secale cereal)پوششی چـاودار پـاییزه   
Hordeum(  پـاییزه  و گنـدم (Triticum aestivum)    همـراه بـا
عامـل دوم،  ) هـرز بدون گیاه پوششی، بدون وجین علف(تیمار شاهد 

و عامل سوم، تاریخ ) مالچ زنده، مالچ مرده(مدیریت مالچ در دو سطح 
روز  45همزمان با کشت آفتابگردان، (کاشت گیاه پوششی در دو تاریخ 

عملیـات کاشـت بـذور    .در نظرگرفتـه شـد  ) بعد از کاشت آفتـابگردان 
ي هـا  پشتهاردیبهشت روي  23آفتابگردان به صورت دستی در تاریخ 

متر و در سانتی 25متري و فاصله بین بوته سانتی 50فاصله ردیف  با
بین هر کرت یک پشته به صـورت  . متر صورت گرفتسانتی 5عمق 

متـر بـذر    4ردیف به طول  4در هر کرت . نکاشت در نظر گرفته شد
 .متر از هم تعین گردید 3آفتابگردان کاشته شد و فاصله بین بلوك ها 

 
  خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاك مزرعه -1جدول

Table 1- Physical and chemical soil analysis of the farm  
اسیدی

  ته
pH 

 درصد اشباع
Percent saturation 

 (%)کربن آلی 
 

Organic carbon(%) 

  بافت خاك
soil 

Texture 

  شوري
  )دسی زیمنس برمتر(

Salinity (ds/m-1) 

 (%)رس
 

Clay(%) 

 (%)سیلت
 

Silt(%) 

 (%)شن
 

Sand(%) 

7.5-8 40 0.87 
 لومی

Loam 
0.34 29 43 28 
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بنـدي و  بذور گیاهان پوششی چاودار، جو و گندم نیز پس از کرت

ها درهر کرت، با توجه بـه فـاکتور تـاریخ کاشـت گیـاه      نصب اتیکت
خـرداد بـه    17اردیبهشـت و   23پوششی و نقشه کاشت، در دو تاریخ 

هاي  یفردي مورد نظر، بین کرت هاکیلوگرم در هکتار در  160میزان 
رقـم آفتـابگردان مـورد    . ردیف کشت گردیـد  5کاشت آفتابگردان در 

وزن ه نوعی بذر هیبرید بـا  ک 33بررسی در این تحقیق، رقم هایسون
 7/3 -4درصد و عملکرد دانه  47میزان روغن  ،گرم 70-80هزار دانه 

هـاي هـرز در مزرعـه    با توجه به تراکم پایین علف. تن در هکتار بود
هـرز در یـک   هايمورد پژوهش، وجین کامل و نمونه برداري از علف

اعمـال   بـراي . انجـام شـد  ) روز بعد از کاشـت آفتـابگردان   60(نوبت 
مدیریت مالچ مرده، گیاهان پوششی قبل از مرحلـه گلـدهی بـا داس    

هاي کشت آفتابگردان قرار داده بر شده و بقایاي آنها در بین ردیفکف
در مدیریت مـالچ زنـده   . شد و بقایا تا آخر فصل در زمین باقی ماندند

اجازه رشد کامل تا آخر فصل رشد به گیاهـان پوششـی داده شـد، در    
هـاي آفتـابگردان   تا آخر فصل گیاهان پوششی در کنـار بوتـه  نتیجه 

از هر کرت آفتابگردان در سطح نیم متـر مربـع نمونـه    . حضور داشتند
برداري قبل از رسیدگی نهایی انجام گرفته و به واحد یک متر مربـع  

به منظور محاسبه عملکـرد دانـه، عملیـات برداشـت     . تعمیم داده شد
بـراي  . به صورت دستی صـورت گرفـت   مهر ماه13نهایی، در تاریخ 
ي دو ردیف میانی پس از حذف نیم متر باال و ها بوتهبرداشت نهایی، 

برداشت شد و به آزمایشـگاه منتقـل    ،پایین کرت به عنوان اثر حاشیه
 12ها به  رسیدن رطوبت آن(گردیدند، بذر آفتابگردان به مدت دو هفته 

محاسبه عملکرد دانه، به در محیط باز خشک گردید و پس از ) درصد
هـاي  همچنین نمونه برداري از علف. واحد یک هکتار تعمیم داده شد

به طور تصادفی  5/0 × 5/0هرز شایع در مزرعه با استفاده از کوادرات 
هـاي  تراکم هر یک از علـف در هر کرت صورت گرفت، بعد از تعیین 

 80اي ساعت در آون در دم 48هرز، بوته هاي برداشت شده به مدت 
قبل از . درجه قرار داده شدند و در نهایت وزن خشک آنها ثبت گردید

ها توسـط نـرم افـزار    تجزیه داده ها وضعیت نرمال بودن تمامی داده

spss    بررسی گردید و در صورت نیاز، تبدیل آماري مناسـب بـر روي
با استفاده از نرم افزار آمـاري   اه دادهتجزیه آماري . ها انجام گرفت آن

(Version 9.1) SAS ها با استفاده از آزمون دانکن  و مقایسه میانگین
براي رسم نمودارها نیز از نرم . درصد انجام شد 1و  5در سطح احتمال 

 استفاده گردید Excel( Version 8.2)افزار
  

  نتایج و بحث
هاي هرز مشاهده شـده در  در طی نمونه برداري انجام شده علف

هـاي  که از بین این گونه ها، علف. است بوده 2مزرعه مطابق جدول 
هاي هرز جهت بررسی واکنش علف. هرز غالب مزرعه شناسایی شدند

گیري بهتـر در مـدیریت مـزارع     ه تیمارهاي اعمال شده براي نتیجهب
هاي به دسـت  مختلف سعی شد تا حد ممکن و بر اساس ماهیت داده

نی، پیچـک،  هاي هرز غالب مزرعه یعآمده، تراکم و وزن خشک علف
 .شور، و نی به تفکیک گونه بررسی شوندگاوزبان بدل، علف

  تراکم و وزن خشک پیچک
بر تراکمپیچکدر سـطح  ) تاریخ کاشت ×گیاه پوششی (اثر متقابل 

هرز پیچک در سطح احتمـال  احتمال پنج درصد و بروزن خشک علف
نتایج نشان داد گیاهـان پوششـی   ). 3جدول ( دار بودیک درصد معنی

بـدون گیـاه   (دار نسبت به شـاهد  چاودار، گندم و جو با اختالف معنی
). 4جـدول  (تـراکم پیچـک را کـاهش دادنـد     ) پوششی، بدون وجین

بهترین حالت کاهش تراکم پیچک مربوط به زمـان اسـتفاده از گیـاه    
پوششی چاودار بوده است که تراکم پیچـک را در مقایسـه بـا شـاهد     

. کـاهش داده اسـت   درصـد  64) بدون گیاه پوششـی، بـدون وجـین   (
کنندگی، آللوپاتی بیشتر و تولید زیست توده زیاد چـاودار  خاصیت خفه

در طول فصل رشد، نسبت به گندم و جو باعث شده که چاودار حتـی  
روز بعد نیز همانند کشت همزمان عمل کـرده و   45در تاریخ کاشت 
 .درصد نسبت به شاهد کاهش دهد 59تراکم پیچک را 

  

  علف هاي هرز مشاهده شده در مزرعه - 2جدول 
Table 2- Weeds observed in the farm 

 تیره
Family  

 نام علمی  
Scientific Name  

 نام فارسی  
Persian name  

  

Convolvulaceae   Convolvulus arvensis L.  پیچک صحرایی*   
Asteraceae     Sonchus oleraceus L.  شیر تیغک   

Poaceae    Phragmites australis L.  نی*   
Chenopodiaceae   Chenopodium album L.  سلمه تره   

Brassicaceae   Sinapis arvensis L.  خردل وحشی   
 Boraginaceae   Anchusa italica Retz  گاوزبان بدل*   

Chenopodiaceae    Salsola kali L.   شورعلف*    
                                             Farm dominant weeds* هاي هرز غالب مزرعهعلف*
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باشـد، ولـی کشـت بهـاره     اگرچه کشت بهاره چاودار معمول نمی

هرز شده و یـا  هايتواند سبب سرکوب علفغالت از جمله چاودار می
از آنجا کهچاودار فرصتی براي . به عنوان علوفه زودرس استفاده شود

خـود بخـود در    تواند بذر تولیـد کنـد و  ورنالیزاسیون نداشته است نمی
رود و کنترل مناسـب  عرض چند ماه در بسیاري از مناطق از بین می

گیاه پوششـی جـو و گنـدم نیـز در     ).3(د کنهرز را فراهم میهايعلف
بوته  08/11و  91/14گروه مشترك، بعد چاودار به ترتیب با میانگین 

در مقایسـه بـا    درصـد  47و  درصـد  29در متر مربع، تراکم پیچک را 
اثـرات تـاریخ   . کاهش دادنـد ) بدون گیاه پوششی، بدون وجین( شاهد

تاریخ ). 3جدول (دار بود کاشت گیاهان پوششی بر تراکم پیچک معنی
روز بعد آفتابگردان، تراکم  45کاشت همزمان گیاه پوششی نسبت به 

بوته در متر مربـع کـاهش    62/11بوته به  7/15پیچک را از میانگین 
بدون گیاه پوششی، بدون (چک در تیمار شاهد بیشترین تراکم پی. داد

داري بـین سـطوح مـدیریت بـر     اختالف معنی. مشاهده گردید) وجین
پیچـک   ).4جـدول  (روي تراکم و وزن خشک پیچک مشاهده نشـد  

هرز مشکل سـاز و سـمج جهـان بـه شـمار      صحرایی یکی از ده علف
برخی  تواند جوانه زنی یمهاي پیچک  یشهرآید و ترشحات ناشی از  یم

 گـزارش  )9(نـژاد و علیـزاده   حسـن . از گیاهان زراعی را کاهش دهـد 
 تـره، سـلمه  خروس،تاج هرز هاي داري علفمعنی بطور چاودار کردند،
 پوششی گیاه بدون با شاهد در مقایسه را پیچک شور و بند، علفهفت

هر سه گیاه پوششی چاودار، جو و گندم به ویـژه چـاودار    .کرد کنترل
چاودار ). 3جدول (در کاهش وزن خشک پیچک داشتند  نقش موثري

نسبت  درصد 57و  درصد 76و گندم به ترتیب وزن خشک پیچک را 
بـه علـت   . کاهش دادنـد ) بدون گیاه پوششی، بدون وجین(به شاهد 

پایین بودن پوشش جو در طول فصل رشد نسبت به گنـدم و چـاودار   
) 4(ن ارادهیمـا و همکـ  . کاهش یافـت  درصد 44وزن خشک پیچک 

 بـا  جـو  رقابـت  قابلیـت  کاشـت جـو   تـراکم  افزایش گزارش کردند با
بیشترین وزن خشک پیچک در تیمـار  . یابدهرز افزایش می هاي علف

دار نسبت به با اختالف معنی) بدون گیاه پوششی، بدون وجین(شاهد 
تاریخ . گرم در متر مربع مشاهده شد 66/27بقیه تیمارها و با میانگین 

روز بعد کشت آفتابگردان،  45همزمان گیاه پوششی نسبت به کاشت 
گرم  08/11گرم به میانگین  75/19وزن خشک پیچک را از میانگین 

تواننـد تـراکم و وزن    گیاهـان پوششـی مـی   . در متر مربع کاهش داد
هـاي هـرز   هاي هرز را نسبت به عدم کنتـرل علـف  خشک کل علف

در یک بررسی، . شوند کاهش دهند و باعث افزایش عملکرد محصول
 درصد 100تراکم و وزن خشک پیچک صحرایی در تیمار چاودار زنده 

 ).24(یافت کاهش  درصد 85بر کفچاودار و در تیمار
  

  تراکم و وزن خشک گاوزبان بدل
در سطح احتمـال یـک   ) تاریخ کاشت ×گیاه پوششی (اثر متقابل 

هرز گاو زبان داري بر روي تراکم و وزن خشک علفدرصد تاثیر معنی
گیاه پوششی چـاودار، بیشـترین تـاثیر را    ). 3جدول (بدل داشته است 

بوته در متر مربع،  66/3روي کاهش تراکم گاو زبان بدل با میانگین 
گیاهان پوششی جو و گنـدم نیـز در گـروه مشـترك، بـا      . داشته است

بوته در متر مربع نسـبت بـه شـاهد     66/6و  66/8هاي برابر میانگین
نقـش مـوثري در کـاهش تـراکم     ) گیاه پوششی، بدون وجین بدون(

بین سطوح نـوع مـدیریت گیـاه    . هرز گاو زبان بدل داشته است-علف
داري بر روي تراکم و وزن خشک گاوزبان بدل پوششی اختالف معنی

. دار بودهرز معنیولی اثر تاریخ کاشت بر تراکم این علف. مشاهده نشد
روز بعـد کشـت    45ی نسـبت بـه   تاریخ کاشت همزمان گیاه پوششـ 

بوته به میانگین  75/19آفتابگردان، تراکم گاو زبان بدل را از میانگین 
هر سه گیاه پوششـی در تـاریخ   . بوته در متر مربع کاهش داد 08/11

گندم در کشت . کاشت همزمان کمترین تراکم گاوزبان را نشان دادند
یل بیوماس کافی روز بعد نسبت به جو به دلیل رشد مناسب و تشک 45

بیشترین تـراکم  . نقش بیشتري در کاهش تراکم گاوزبان داشته است
. مشاهده شد) بدون گیاه پوششی، بدون وجین(گاوزبان در تیمار شاهد 

هـاي هـرز گـل قاصـدك و     تواند بـه کنتـرل علـف   کشت چاودار می
برگ کمک کند، طوري کـه همزمـان بـا    هاي هرز یکساله پهن علف

هاي هرز کاهش پیدا ه چاودار و ماشک، تراکم علفافزایش زیست تود
ر بیان نتایج اثرات تیمارها بر وزن خشـک گـاو زبـان    د). 24(کند می

گیاه ). 3جدول (دار بود مشاهده شد که نوع گیاه پوششی بر آن معنی
پوششی چاودار، بیشترین تاثیر را روي کاهش وزن خشک گاو زبـان  

چاودار ). 4جدول (مربع، داشته است گرم در متر  55/5بدل با میانگین 
ضمن پوشش مناسب زمین در اوایل فصل، به دلیـل حفـظ طـوالنی    
مدت بقایا در سطح زمین، قادر به مهار طوالنی تر جوانه زنی و رشـد  

گیاهان پوششی جو و گندم نیز در گروه مشـترك،  . هاي هرز شدعلف
نسبت به شاهد گرم در متر مربع  66/12و  9/14هاي برابر با میانگین

نقش موثري در کاهش وزن خشک ) بدون گیاه پوششی، بدون وجین(
اثر متقابل گیاه پوششی و تـاریخ  . هرز گاو زبان بدل داشته استعلف

تـاریخ  ). 3جدول (دار بود  -کاشت بر وزن خشک گاو زبان بدل معنی
روز بعد کشت آفتابگردان،  45کاشت همزمان گیاه پوششی نسبت به 

 81/8گرم به میانگین  87/23او زبان بدل را از میانگین وزن خشک گ
گنـدم و جـو در کنتـرل وزن خشـک     . گرم در متر مربـع کـاهش داد  

بیشـترین وزن  . اندگاوزبان در هر دو تاریخ کاشت یکسان عمل کرده
، )بدون گیاه پوششـی، بـدون وجـین   (خشک گاوزبان در تیمار شاهد 

ر این تیمار شاهد مربـوط بـه   پایین بودن توان کنترل، د. مشاهده شد
داري بـین  اخـتالف معنـی  . هاي هرز بوده استباال بودن تراکم علف

سطوح اثر مدیریت بر روي تراکم و وزن خشک گـاو زبـان مشـاهده    
 نشـان  خـود  هـاي بررسی در) 17(باربري  و مونن ).3جدول (نگردید 

 و ايگونـه  غنـاي  چـاودار  پوششی داراي گیاه هايپالت در که دادند
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 پوششـی  گیـاه  داراي هـاي کرت با مقایسه در هاي هرزبیوماس علف
 همکـاران  و نوقابی عبداللهیان نتایج آزمایشهاي .باشدمی لگوم کمتر

پوششـی   گیاهان تاثیرکاشت که داد نشان زراعت چغندرقند نیز در) 1(
 بـر  چغندرقنـد  کاشت هايبین ردیف در جو و چاودار گندم، تریتیکاله،

 مهـار  براي کشعلف از که است زمانی هرز مشابه هايعلف جمعیت
 چنـین  هـم  و نـور  مقـدار  زنده گیاه پوششی .شود استفاده این گیاهان

 کـاهش  را هـرز  هـاي علف بذر زنیجوانه دسترس براي قابل رطوبت
 رشد گیاه پوششی جوار در که هرزي هايعلف این، بر عالوه. دهد می
 توسـعه  خـوبی  بـه  بقاء جهت و گرفته قرار رقابت تاثیر تحت کنند می

 مجـدد  رشـد  یا و زنی جوانه شدت نیز گیاه پوششی بقایاي .یابندنمی
 رطوبـت خـاك،   و حـرارت  درجـه  در تغییر طریق از را هاي هرزعلف

دهند می تغییر خاك ساختمان بر تاثیر دگرآسیب و ترکیبات آزادسازي
)7.( 

 
  شورتراکم و وزن خشک علف

بـر  ) تاریخ کاشـت  ×گیاه پوششی (نتایج نشان داد که اثر متقابل 
شور به ترتیـب در سـطح احتمـال    هرز علفتراکم و وزن خشک علف

اثر گیاه پوششی بـر  ). 5جدول (دار بود یک درصد و پنج درصد معنی
بهترین حالت کـاهش تـراکم    ).5جدول (دار بود شور معنیتراکم علف

گیاه پوششی چاودار بوده که به دلیل ایجـاد  شور در زمان کاربرد علف
شـور در مقایسـه بـا شـاهد     بیوماس مناسب باعث کاهش تراکم علف

 .بوده است درصد 67به میزان ) بدون گیاه پوششی و بدون وجین(
  

بدل بر اساس میانگین مربعات متاثر از سطوح مختلف گیاهان  هاي هرز پیچک و گاوزبانتجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در علف - 3جدول 
 پوششی، نحوه مدیریت و تاریخ کاشت گیاه پوششی

Table 3- Analysis of variance of trait studied in Convolvulus arvensis L. and Anchusa italica Retz based on mean squares 
affected by different levels of cover crops, cover crop management and planting date 

 میانگین مربعات      
Mean Squares      

 وزن خشک گاوزبان بدل
Anchusa italica Retz 

Dry weight  

تراکم گاوزبان 
 بدل

Anchusa 
italica Retz  

Density  

  وزن خشک پیچک
Convolvulus 
ravensis L. 
Dry weight  

 تراکم پیچک
Convolvulus 

ravensis L. Density  

 درجه آزادي
df  

 تیمار
Treatment 

1.51  0.054  3.22  0.0057  2 
  تکرار

Replication 

29.89** 0.42** 15.21**  8.09** 3 
 گیاه پوششی

Cover crops (A) 

0.5ns 0.035ns 0.0072ns 1.39ns 1 
 مدیریت

Management (B) 

74.51** 1.37**  21.25** 3044*  1 
 تاریخ کاشت

Planting date (C) 

0.042ns 0.0052ns 0.0099ns  0.23ns 3 
 (A×B)اثرمتقابل 

(A×B) Interaction 

11.40** 0.16** 2.65** 2.32* 3 
 (A×C)اثرمتقابل 

(A×C) Interaction 

0.052ns 0.035ns 0.018ns 0.0005ns 1 
 (B×C)اثر متقابل 

(B×C) Interaction 

0.042ns 0.0052ns 0.036ns 0.053ns 3 
 (A× B× C)اثر متقابل 

(A×B×C) Interaction 

0.84 0.021 0.45 0.67 30 
 اشتباه آزمایشی

Error 

26.92 14.45 18.36 23.19 - 
 (%)ضریب تغییرات

Coefficient of variation 
(%) 

  and ** significant at the five and one percent respectively *                                    داري در سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی** و * 
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متاثر از اثرات ساده سطوح مختلف گیاه پوششی، مدیریت و تاریخ  میانگین برخی صفات مورد مطالعه بر اساس میانگین مربعات، مقایسه - 4جدول 
 کاشت گیاهان پوششی

Table4- Mean comparison some of the studied traits based on mean-square, affected by effect of different levels cover crops, 
management and cover crops planting date 

وزن خشک 
 گاوزبان بدل
Anchusa 

italica Retz 
Dry weight 

(gr/m2)  

تراکم گاوزبان 
 بدل

Anchusa 
italica Retz  

Density 
(pl/m2)  

  وزن خشک پیچک
Convolvulus 
ravensis L. 
Dry weight 

(gr/m2)  

 تراکم پیچک
Convolvulus ravensis L. 

Density (pl/m2)  

سطوح مورد 
 آزمایش

Levels tested  

  تیمار
Treatments  

  

32.26a 16.66a 27.66a 21a شاهد   (control)     

5.55c 3.66c 6.57c 7.66c  چاودار (rye)  گیاه پوششی(Cover 
crops)   

14.9b 8.66b  15.41b 14.91b جو (barley)     

12.66bc 6.66bc 12bc 11.08bc گندم (wheat)      

16.22a 8.33a 15.47a 12.7a 
 living) مالچ زنده

mulch)  
  مدیریت 

(Management)   

16.46a 9.5a 15.41a 14.62a 
 مالچ مرده

(dead mulch)     

8.81b 4.91b 11.08b 11.62b 
 همزمان

(Simultaneous)  
 Planting)تاریخ کاشت 

date) 
   

23.87a 12.91a 19.75a 15.7a 
 روز بعد 45

 (45 days after)     

 .داري با هم ندارندهایی با حروف مشترك اختالف معنیمیانگین
The means with similar letter did not show significant differences. 

 
در گروه یکسان قرار گرفته و به ترتیـب   گیاه پوششی جو و گندم

نسـبت بـه شـاهد    درصـد   48، درصد 42شور را به میزان تراکم علف
خشک  بقایاي برگ، پهن پوششی گیاهان با درمقایسه. اندکاهش داده

 زمـین  روي بر بیشتري زمان مدت در و داشته بیشتري دوام گندمیان
 نظـر  از گنـدمیان  مختلف پوششی هاي گونه مشابهت .مانندمی باقی
 و زنی جوانه از جلوگیري در آنها تاثیر مشابه دالیل جمله از بقایا، دوام
بدون گیاه پوششـی، بـدون   (تیمار شاهد  .باشدمی هاي هرزعلف رشد

مربع  بوته در متر 5شور را با میانگین برابر بیشترین تراکم علف) وجین
دار هرز معنیاثر تاریخ کاشت بر تراکم این علف). 6جدول (نشان داد 

تاریخ کاشت همزمان گیاه پوششی با آفتابگردان نسبت ). 5جدول (بود 
بوته  25/2بوته به  83/3شور را از روز بعد، میانگین تراکم علف 45به 

بـین سـطوح مختلـف مـدیریت     ). 6جـدول  (در متر مربع کاهش داد 
 کرد که اعالم) 23(ي رد ).5جدول (داري مشاهده نشد ف معنیاختال

 طـور  به هرز هايعلف ماشک، تراکم و چاودار کشت تراکم افزایش با
 چـاودار  شد، اعالم دیگري تحقیق همچنین در .یابدمی کاهش خطی

 .دهـد  کـاهش  را هرز هاي علف رشد و که جمعیت دارد را توانایی این
شور مربوط به گیاه پوششی بیشترین تاثیر در کاهش وزن خشک علف

بـدون  (شور را نسبت به تیمار شاهد چاودار بوده که وزن خشک علف

گیاه پوششی گندم . کاهش داد درصد 70) گیاه پوششی و بدون وجین
نسـبت بـه شـاهد     درصد 42شور را تقریبا و جو نیز وزن خشک علف

شور مربـوط بـه تیمـار شـاهد     ک علفبیشترین وزن خش. کاهش داد
بوده که نسبت به گیاهان پوششی ) بدون گیاه پوششی و بدون وجین(

گرم در متـر مربـع را نشـان    13بیشترین میانگین وزن خشک برابر با 
دار بـود  شـور معنـی  اثر تاریخ کاشت بر وزن خشـک علـف  . داده است

خ کاشت تاریخ کاشت همزمان گیاه پوششی نسبت به تاری ).5جدول (
گرم در متر  5/9شور را از روز بعد گیاه پوششی، وزن خشک علف 45

بین سطوح اثر اصـلی  . )6جدول ( گرم کاهش داده است 3/6مربع به 
شـور،  داري بر روي تراکم و وزن خشک علـف مدیریت اختالف معنی

کشت جو تیپ بهاره و گندم پاییزه در تاریخ ). 5جدول (مشاهده نشد 
بعد از کشت آفتابگردان نسبت به چاودار به دلیل رشد روز  45کاشت 

بدون گیاه (اند ولی باز نسبت به شاهد نامناسب ضعیف تر عمل کرده
 .انـد شور موثر بودهدر کاهش وزن خشک علف) پوششی، بدون وجین

رشـد   توقـف  موجـب  پوششـی  گیاهـان  پسـماند  هـا بررسی اغلب در
مـالچ   کم مقادیر از که شرایطی در و است شده یکساله هاي هرز علف

 .)28( داشـت  خواهـد  هاي هـرز  علف بر کمی تأثیر مالچ شود، استفاده
نتایج نشان داد که وجود گیاهان پوششی تاثیر زیادي در کاهش تراکم 
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تواند به دلیـل سـایه   هاي هرز داشته است، که میو زیست توده علف
از طـرف  . هاي هـرز باشـد  اندازي و یا رقابت گیاهان پوششی با علف

دیگر تولید و ترشح ترکیبات آللوپاتیک توسط ریشه ایـن گیاهـان در   
اي بـر جوانـه زنـی و رشـد و نمـو      خاك، ممکن است تاثیر بازدارنـده 

 گـزارش  )25(همکـاران   و صمدانی). 20(د هاي هرز داشته باشن علف
 اندازي باال، سایه و توده زیست داشتن دلیل به گندم و کردند، چاودار

 خود در مطالعات )6(المور . کنند می کنترل خوبی به را هرز هايعلف
زیست توده  کاهش در باالیی قابلیت چاودار، بقایاي که مشاهده کرد

گنـدم بـا    .دارد یکسـاله هـا   ویـژه  بـه  هاي هرزعلف از وسیعی طیف
. کنداند به خوبی رقابت میهرزي که پس از آن مستقر شدههاي علف

کنـد  هـرز کمـک مـی   هايبه خفه کردن علفرشد سریع آنها در بهار 
مخصوصا در کشت مخوط با لگوم که بـراي نـور و مـواد مغـذي بـا      

) 1(همکـاران   و نوقابی عبداللهیان ).3(کنند  هاي هرز رقابت می علف
 پوششـی  گیـاه  عنـوان  به گندمیان هاي گونه انواع کاشت بیان کردند

 سـاز  مشـکل  ربهـا  اوایـل  در که زمستانه هاي هرزعلف کنترل جهت
 جلوگیري جهت توان می بهاره هايگونه از و شودمی شوند، توصیه می

 زننـد  مـی  جوانـه  بهـار  که در هرز هايعلف سایر رشد و زنی جوانه از
 .نمود استفاده
  

  تراکم و وزن خشک نی
هرز نی در اثر اصلی گیاه پوششی و وزن خشک نی در تراکم علف

در سطح احتمـال یـک درصـد     اثر اصلی گیاه پوششی و تاریخ کاشت
اثر گیاه پوششی بر ). 5جدول (داري را نشان داده است اختالف معنی

بهترین حالت کاهش تراکم نـی در  ). 5جدول (دار بود تراکم نی معنی
زمان کاربرد گیاه پوششی چاودار بوده که بـه دلیـل ایجـاد بیومـاس     

اه پوششی بدون گی(مناسب باعث کاهش تراکم نی در مقایسه با شاهد 
گیاه پوششی  ).6جدول (بوده است  درصد 56به میزان ) و بدون وجین

چاودار نسبت به گندم و جو به دلیل تولید بیوماس بیشتر، قدرت رشد 
اولیه و پنجه زنی باالتر و در واقع قدرت آللوپاتی بیشـتر، در کـاهش   

 ساله مانند نی بویژه در تاریخ کاشت همزمانهاي هرز چندتراکم علف
در گروه  گیاه پوششی جو و گندم. با آفتابگردان بهتر عمل کرده است

 44، درصـد  39یکسان قرار گرفته و به ترتیب تراکم نی را به میـزان  
بدون گیاه پوششی، (تیمار شاهد . نسبت به شاهد کاهش دادند درصد

بوتـه در متـر    33/6بیشترین تراکم نی با میانگین برابر ) بدون وجین
دار بـود  هرز معنـی اثر تاریخ کاشت بر تراکم این علف. مربع نشان داد

تاریخ کاشت همزمان گیاه پوششی با آفتابگردان نسبت به ). 5جدول (
بوته در متـر   91/3بوته به  29/4انگین تراکم نی را از روز بعد، می 45

بین سـطوح مختلـف مـدیریت اخـتالف     ). 6جدول (مربع کاهش داد 
 اظهـار کـرد، سـایه   ) 14(التمـن   ).5جدول (داري مشاهده نشد معنی

هـرز  گسترش علـف  مانع زمستانه، جو و مانند چاودار گیاهانی اندازي

 زراعـی،  گیاه تراکم و استقرار دنبو ولی پایین شوندمی چند ساله مرغ
 از اي بـیش دانه غالت موارد بیشتر در .شودآن ها می گسترش باعث
 زیرا دارند، تأثیر زمستانه و پاییزه هرز هاي علف کنترل در گیاهان سایر
 در آنها رویش و پوشانند می را کنند، خاكمی رشد سریع پاییز در آنها

 کنتـرل  اولیـه  هـدف  وقتـی  همچنین، .یابدادامه می زمستان سرتاسر
 یابـد تـا   افزایش باید پوششی گیاهان بذر میزان باشد، هرز هاي علف
اثر گیاه پوششی بر وزن خشک نـی  ). 24( دهند پوشش را خاك بهتر

گیاه پوششی چاودار، گندم و جـو بـه ترتیـب     ).5جدول (دار بود معنی
نسبت به شـاهد   درصد 19و  درصد 37، درصد 61وزن خشک نی را 

گیاه پوششی ). 6جدول (بدون گیاه پوششی و بدون وجین کاهش داد 
چاودار نسبت به گندم و جو بیشترین تاثیر را در کاهش وزن خشـک  
نی داشت، بعد چاودار نیز گندم نسبت به شاهد و جو نقش بیشتري در 

گیاه پوششی جـو بـه دلیـل تولیـد     . کاهش وزن خشک نی داشته اند
نسبت به گندم و شرایط رشدي نامناسـب ضـعیف تـر از    بیوماس کم 

کمترین وزن خشـک نـی، در تـاریخ کاشـت     . گندم عمل کرده است
مربع گرم بر متر 9همزمان گیاه پوششی با آفتابگردان با میانگین برابر 

. به دست آمد) گرم در مترمربع87/10(روز بعد  45در مقایسه با تیمار 
ویژه در تاریخ کاشت همزمان، با رشد گیاهان پوششی چاودار و گندم ب

هاي هرز و در واقع کاهش وزن سریع خود قادر به کنترل مناسب علف
گیاه پوششی جو بهاره نیز به ویژه در تاریخ کاشت . اندخشک نی شده

اند ولی به علت همزمان نقش موثري در کاهش وزن خشک نی داشته
سـبت بـه گنـدم و    روز بعـد ن 45رشد نامناسب بویژه در تاریخ کاشت 

بیشترین وزن خشک نی در تیمـار  . چاودار ضعیف تر عمل کرده است
 و کردند، چاودار گزارش) 25(همکاران  و صمدانی. شاهد مشاهده شد

 را هرز هاي علف اندازي باال، سایه و توده زیست داشتن دلیل به گندم
 علف با رقابت در جو که حالی است در این .کنندمی کنترل خوبی به

 بوته هـاي  که زیرا دهد،می تطبیق با محیط را خود گندم از بهتر هرز
ولی در این آزمایش به دلیل رشد  ).21(باشد می رشد بهتري داراي جو

نامناسب گیاه پوششی جو، زیست توده مورد انتظار بـراي رقابـت بـا    
  .هرز مخصوصا چندساله ها ایجاد نشدهايعلف

 
  هاي هرزتراکم کل علف

تـاریخ   ×گیـاه پوششـی   (هاي هرز در اثر متقابل علف تراکم کل
در شکل ). 7جدول (دار شد در سطح احتمال یک درصد معنی) کاشت

هاي ، کمترین تراکم علف)تاریخ کاشت ×گیاه پوششی (اثر متقابل  1
. هرز در هر سه گیاه پوششی، در تاریخ کاشت همزمان به دست آمـد 

جو بر خـالف چـاودار، نقـش    تاخیر در کشت گیاهان پوششی گندم و 
هاي هرز نداشت و در گروه یکسـان بـا   چندانی در کنترل تراکم علف

هاي هرز در اوایل فصل رشد بـا  کنترل علف. تیمار شاهد قرار گرفتند
رسـد  توجه به نقش رقابتی آن ها بسیار مهم می باشد، بـه نظـر مـی   

 هـاي هـرز در  کشت دیر هنگام گندم و جو به علت رشد سریع علـف 



  1394 پاییز، 3شماره، 29، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      344

هاي هرز نداشت، اوایل فصل رشد، تاثیر چندانی در کاهش تراکم علف
ولی چاودار به علت قدرت رشد بـاال، پنجـه زنـی بیشـتر و خاصـیت      

 45آللوپاتی بیشتر، نسبت به گندم و جو توانسته حتی در تاریخ کاشت 
درصـد   60را  هـاي هـرز  روز بعد نیز موثر واقع شود و تراکم کل علف

 )10( همکاران و هیلتبرانر آزمایش نتایج .هش دهدکانسبت به شاهد 
 پوششـی  گیـاه  تیمارهاي در هرز هاي تراکم علف کاهش از حاکی نیز

 هاي هرزعلف کامل مهار که هستند معتقد نام بردگان این حال بود، با
 سـایه  تـا  گیاه پوششی توسط زمین پوشش که شودمی حاصل زمانی
 .باشد داشته ادامهزراعی  گیاه توسط زمین کامل اندازي
 
 
 
  

  هاي هرزوزن خشک کل علف
× گیـاه پوششـی   (هاي هرز در اثر متقابـل  وزن خشک کل علف

دار بـه دسـت آمـد    در سطح احتمال یک درصـد معنـی  ) تاریخ کاشت
 پهـن  پوششـی  گیاهان با مقایسه دررسد چون به نظر می). 7جدول (

 آنها تاثیر مشابه دارند دلیل بیشتري دوام خشک گندمیان بقایاي برگ،
 2در شـکل   .باشدمی هاي هرزعلف رشد و زنی جوانه از جلوگیري در

، گیاهان پوششی، بویژه در )تاریخ کاشت× گیاهان پوششی (اثر متقابل 
تاریخ کاشت همزمـان نقـش مـوثري در کـاهش وزن خشـک کـل       

گیاهان پوششی جو و گندم در تـاریخ کشـت   . اندهاي هرز داشته علف
هاي در گروه یکسان با هم قرار گرفتند و وزن خشک علف روز بعد 45

درصد نسبت بـه شـاهد کـاهش     58و  60هرز را به ترتیب به میزان 
 .دادند

  
مختلف گیاهان پوششی ، هاي هرز علف شور و نی بر اساس میانگین مربعات متاثر از سطوح واریانس صفات مورد مطالعه در علفتجزیه  - 5جدول 

 نحوه مدیریت و تاریخ کاشت گیاه پوششی
Table 5- Analysis of variance of trait studied in Salsola kali L.and Phragmites australis L. weeds based on mean squares 

affected by different levels of cover crops, cover crop management and planting date 
 میانگین مربعات      

Mean Squares  
    

  وزن خشک نی
Phragmites australis L. 

Dry weight  

  تراکم نی
Phragmites australis L. 

Density  

وزن خشک 
  شورعلف

Salsola kali L. 
Dry weight  

  شورتراکم علف
Salsola kali L. 

Density  

درجه 
 آزادي

df  

 تیمار
Treatment 

3.56  0.083  42.52  0.094  2 
  تکرار

Replication 

158.4** 28.96** 170.05**  2.03** 3 
 گیاه پوششی

Cover crops (A) 

6.02ns 0.18ns 14.08ns 0.014ns 1 
 مدیریت

Management (B) 

42.18** 1.68ns  120.33** 3.20**  1 
 تاریخ کاشت

Planting date (C) 

6.02ns 1.4ns 4.02ns  0.0035ns 3 
 (A×B)اثرمتقابل 

(A×B) Interaction 

6.18ns 0.57ns 16.16* 0.53** 3 
 (A×C)اثرمتقابل 

(A×C) Interaction 

3.52ns 1.02ns 0.75ns 0.0085ns 1 
 (B×C)اثر متقابل 

(B×C) Interaction 

4.63ns 1.79ns 1.25ns 0.0015ns 3 
 (A× B× C)اثر متقابل 

(A×B×C) Interaction 

3.67 0.77 3.76 0.058 30 
 آزمایشی اشتباه

Error 

19.28 21.41 24.51 14.55  - 

 (%)ضریب تغییرات
Coefficient of 
variation (%) 

  داري در سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی** و * 
* and ** significant at the five and one percent respectively 
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اساس میانگین مربعات، متاثر از اثرات ساده سطوح مختلف گیاه پوششی، مدیریت و تاریخ مقایسه میانگین برخی صفات مورد مطالعه بر  - 6جدول 
 کاشت گیاهان پوششی

Table6-  Mean comparison some of the studied traits based on mean-square, affected by effect of different levels cover crops, 
management and cover crops planting date 

 وزن خشک نی
Phragmites australis 

L.(gr/m2) 

 تراکم نی
Phragmites 
australis L. 

(pl/m2) 

شوروزن خشک علف  
Salsola kali L. 

(gr/m2) 

شورتراکم علف  
Salsola kali L. 

(pl/m2) 

سطوح مورد 
 آزمایش

Levels tested 

  تیمار
Treatments 

14a 6.33a 13a 5a شاهد   (control)    
5.5d 2.75c 3.91c 1.66c  چاودار (rye)  گیاه پوششی(Cover 

crops)  
11.41b 3.83b  7.58b 2.91b جو (barley)    
8.83c 3.5b 7.16b 2.58b گندم (wheat)     
9.58a 4.04a 3.37a 3a مالچ زنده (living 

mulch)  
 مدیریت 

(Management)  
10.29a 4.16a 8.45a 3.08a مالچ مرده 

(dead mulch)    

9b 3.91b 6.33b 2.25b همزمان 
(Simultaneous)  

  تاریخ کاشت
(Planting date) 

  
10.87a 4.29a 9.5a 3.83a 45 روز بعد 

 (45 days  after)    
 .داري با هم ندارندهایی با حروف مشترك اختالف معنیمیانگین

The means with similar letter did not show significant differences 
  

هـاي هـرز را بـا    تیمار شاهد، بیشـترین وزن خشـک کـل علـف    
این نتـایج را مـی تـوان بـه     . مربع نشان دادگرم در متر 104میانگین

هـاي هـرز در واحـد سـطح ناشـی از      کاهش رشد و تراکم کمتر علف
هاي هرز نسـبت داد  تسخیر فضاي خالی و رقابت شدید مالچ با علف

رغــم عــدم اســتفاده از  اعــالم کــرد علــی) 11(جاهــدي ). 19و  18(
 خشـک  وزن کـاهش  نظـر  از پوششـی  گیاهـان  تیمارهاي کش، علف
 .برتري داشتند شاهد به نسبت زمینی سیب در کشت هرز علف

  
  عملکرد خشک دانه آفتابگردان

ها، عملکرد دانه آفتابگردان، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه داده
). 3شکل ().P≤0.05(تیمارهاي گیاه پوششی قرار گرفت تحت تاثیر 

داري بر عملکـرد  مدیریت گیاهان پوششی و تاریخ کاشت، تاثیر معنی
عملکرد دانه آفتابگردان در تیمارهاي گیاه پوششـی  . دانه نشان ندادند

) بدون گیـاه پوششـی، وجـین کامـل    ( 1چاودار و گندمبا تیمار شاهد 
بین این گیاهان پوششی، بیشترین میزان در . داري نداشتتفاوت معنی

کیلوگرم در هکتـار مشـاهده    7/3916عملکرد دانه در گندم به میزان 
بـا میـزان عملکـرد    (شد که در گروه یکسان با گیاه پوششی چـاودار  

و در گروه مشترك با تیمار گیاه پوششی ) کیلوگرم در هکتار 3/3798
قرار داشـت، البتـه   ) تارکیلوگرم در هک 3/3663با میزان عملکرد ( جو 

کـه کمتـرین   ) بدون گیاه پوششی، بدون وجین( 2تنها با تیمار شاهد 

دار را داشت، تفـاوت معنـی  ) کیلوگرم در هکتار 7/3416(عملکرد دانه 
گیاه پوششی جـو نسـبت بـه چـاودار و گنـدم در افـزایش       . نشان داد

م عملکرد ضعیف تر عمل کرده که احتماال به علت رشد کم جو و عد
هاي هرز بوده اسـت ولـی   تولید بیوماس کافی و کنترل مناسب علف

هـرز، نقـش   نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی و بدون وجـین علـف  
 دلیـل  بـه  گنـدم  و چـاودار مثبتی در افزایش عملکرد دانه داشته است 

 خـوبی  بـه  را هـرز  هـاي علف اندازي باال، سایه و توده زیست داشتن
به این دلیـل، عملکـرد دانـه، در زمـان      االًاحتم ).25(کنند می کنترل

استفاده از این گیاهان پوششی به علت کاهش رقابت گیاه زراعـی بـا   
 عملکرد بر پوششی گیاه اثیر مثبتهاي هرز، افزایش یافته است تعلف

ت اسـ  شـده  گزارش محققان نیز سایر هايدر آزمایش زراعی گیاهان
)1 .(  

  
  کلی گیري نتیجه

نشان داد گیاهان پوششی به ویژه چاودار، نقش  نتایج این آزمایش
بـه  . هاي هرز داشته استموثري در کاهش تراکم و وزن خشک علف

طوري که کاربرد این گیاهان پوششی حتی باعث افزایش عملکرد دانه 
بـین  ر بنابراین اسـتفاده از گیاهـان پوششـی د   . آفتابگردان شده است

اي بـراي  به عنوان گزینه توانهاي کاشت گیاهان زراعی را می یفرد
 جدید راهکاري ورزي متداول وکش ها و خاكجایگزینی مصرف علف
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 .گرفت نظر در هرز هايمدیریت پایدار علف در مناسب و
 

گیاهان پوششی، نحوه مدیریت و تاریخ هاي هرز بر اساس میانگین مربعات متاثر از سطوح مختلف تجزیه واریانس صفت هاي علف - 7جدول 
 کاشت گیاه پوششی

Table 7- Analysis of variance of weed traits based on mean squares affected by different levels of cover crops, cover crop 
management and planting date 

 میانگین مربعات    
Mean Squares   

 هاي هرزوزن خشک کل علف
Total weeds dry weight  

 هاي هرزتراکم کل علف
Total weeds density  

  درجه آزادي
df 

 تیمار
Treatment 

74.93  2.54  2 
  تکرار

Replication 

21297.67** 12.49**  3 
 گیاه پوششی

Cover crops (A) 

3.12ns 2.39ns 1 
 مدیریت

Management (B) 

2796.85**  24.23** 1 
 تاریخ کاشت

Planting date (C) 

11.35ns 0.6ns  3 
 (A×B)اثرمتقابل 

(A×B) Interaction 

743.42** 8.3** 3 
 (A×C)اثرمتقابل 

(A×C) Interaction 

2.63ns 1.28ns 1 
 (B×C)اثر متقابل 

(B×C) Interaction 

4.82ns 1.0071ns 3 
 (A× B× C)اثر متقابل 

(A×B×C) Interaction 

94.04 1.38 30 
 اشتباه آزمایشی

Error 

23.02 23.19 - 
 (%)ضریب تغییرات

Coefficient of variation (%) 
 داري در سطح احتمال پنج و یک درصدبه ترتیب معنی** و * 

 *and ** significant at the five and one percent respectively 
  

  
  گیاهان پوششی 

Cover crops 
  هاي هرزگیاه پوششی و تاریخ کاشت بر تراکم کل علف نوع متقابل اثر -1شکل 

Figure 1- Interaction Effect of cover crop type and planting date interaction on total density of weeds 
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  گیاهان پوششی
Cover crops 

 اثر متقابل نوع گیاه پوششی و تاریخ کاشت بر وزن خشک کل علف هاي هرز - 2شکل 
Figure 2- Interaction effect of cover crop type and planting date on total weeds dry weight  

  

  
  گیاهان پوششی 

Cover crops 
  اثر گیاهان پوششی بر عملکرد دانه -3شکل

Figure 3- The effect of cover crops on seed yield 
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