
 
 غالب در کشت هرز هايعلفهاي رویشی و زایشی برخی ویژگیبررسی 

 هاي غیرزنده کش متریبوزین و مالچفرنگی تحت تاثیر تیمارهاي علفگوجه
 

  2حسین غدیري -*1نژاد روزبه زنگوئی
 14/08/1393 :تاریخ دریافت
  25/03/1394 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

پالستیک مشکی، (تحت تاثیر شش نوع مالچ غیرزنده  هرزهايعلفدهی، ریزش بذر، طول دوره رشد رویشی و زایشی هاي سبز شدن، گله منظور بررسی زمانب
، پژوهشی در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با "CH"فرنگی رقم کش متریبوزین در کشت گوجهو علف) ماساره، کوکوپیت و پیتپالستیک شفاف، کاه گندم، خاك

به  هرزهايعلف سبز شدنزمان ترین و کوتاهترین طوالنینتایج نشان داد که . گرفتانجام  1391نه تیمار در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز در سال 
-بود که پالستیک شفاف با تیمارهاي ذکر شده و علف) روز پس از نشاکاري 21(هاي ارگانیک و کلیه مالچ) روز پس از نشاکاري 28(شفاف  ترتیب مربوط به پالستیک

 25(روز  7کش بـه میـزان   پالستیک شفاف در مقایسه با علف. داري نداشتندکش اختالف معنیهاي ارگانیک با علفمالچ داري داشت در حالی کهکش اختالف معنی
) بیشترین زمان(روز پس از نشاکاري  80/66پالستیک مشکی  در تیمار هرزهايعلف هايزمان ظهور گل. هرز شدهايسبب به تاخیر افتادن در سبز شدن علف) درصد

) يپس از نشاکار 33/95(کش داشتند و هر دو تیمار در مقایسه با علفداري اختالف معنییکدیگر با  بود که) کمترین زمان(روز پس از نشاکاري  69/52ه گندم و در کا
ترین زمان در مالچ و طوالنی) کاريروز پس از نشا 33/87(هرز در تیمار کاه گندم هايترین زمان ریزش بذر علفکوتاه. هرز شدندهايسبب ظهور زودتر گل در علف

روز پس  29/131(کش هرز در تیمار علفهايزمان ریزش بذر علف. داري داشتندمشاهده شد که با یکدیگر اختالف معنی) پس از نشاکاري 73/101(پالستیک مشکی 
  .تر بوددر مقایسه با پالستیک مشکی و کاه گندم طوالنی) از نشاکاري

  
  دهیگلیزش بذر، سبز شدن، ر :کلیدي هاي واژه

 
    1 مقدمه

ـ بر اسـت و ا و زمان ینهپرهز یاتیهرز عملهايکنترل علف ن در ی
کافی حد هرز در زمان مناسب و به هايحالی است که اگر کنترل علف

هرز هايعلف .یابدیعملکرد محصول به شدت کاهش م صورت نگیرد
زنی ران، توانایی جوانههاي خاصی مانند تولید بذر فراوبا داشتن ویژگی

و تثبیت باال، سرعت زیاد رشد و نمو، حفظ قـوه نامیـه، دوره خـواب    
هـاي تکثیـر   طوالنی، سازگاري باال براي پراکنش و دارا بـودن انـدام  

رویشی همواره به عنوان رقباي سرسخت محصوالت زراعی محسوب 
شوند و در موارد بسیار زیادي سبب بروز خسـارت در محصـوالت   می

  ).5(شوند راعی میز
هرز حاصل شـده،  هايهایی که در مدیریت علفعلیرغم پیشرفت

هـاي  هرز به عنوان یک عامـل مهـم در نظـام   هايهنوز مشکل علف
هرز هايپاسخ مداوم جمعیت علف دلیل این موضوع. زراعی وجود دارد

اگر چه کنتـرل شـیمیایی در   ). 13(هاي جدید مدیریتی است به شیوه

                                                        
گـروه   استاد و هرزهايعلف با مبارزه و شناسایی ارشددانشجوي کارشناسی -2و  1

  شیراز دانشگاه ،کشاورزي دانشکده نباتات و اصالح زراعت
 )Email: rzangoee@gmail.com                   :نویسنده مسئول -(*

هرز موثر بوده و تحول زیادي را در افزایش هايري از علفمورد بسیا
هـا منجـر بـه توجـه     وجود آورده است اما اثرات نـامطلوب آن تولید به

ها نیاز به مصـرف  هایی شده است که در آنبیشتر به استفاده از روش
گسـترش روزافـزون مقاومـت    ). 11(کم بوده یا نباشد  ،مواد شیمیایی

و  هاي جدیدکشها، روند کند مصرف علفشکهرز به علفهايعلف
باشـند  همگی مبین این نکته مـی  هاي قدیمیکشکنار گذاشتن علف

هاي شیمیایی هاي کمتري از روشکه به مرور زمان کشاورزان گزینه
هـاي  ین ترتیب باید روشه اب. را در اختیار داشته و به کار خواهند برد

یایی شـده و نسـبت بـه    هـاي شـیم  مهار غیرشیمیایی جایگزین روش
اطــالع از برخــی  البتــه در ایــن راه). 12(هــا اقــدام شــود توســعه آن
توانـد در توسـعه    می هرزهاياکولوژیک و بیولوژیک علف خصوصیات

هرز در نظـر   هايهاي محیطی را در کنترل علفراهکارهایی که جنبه
  ).18(گیرند، مفید باشد می

مختلف غیرشیمیایی وجـود   هايهرز، روش هاي براي مهار علف 
-هايها بستگی به نوع کشت، نوع علفدارد که انتخاب هر یک از آن

هاي از جمله روش). 18 و 12(هرز و شرایط محیطی و اجتماعی دارد 
هاي اع مالچتوان به کاربرد انوهرز میهايشیمیایی مبارزه با علفغیر
ب کاهش رسیدن نور ها سبمالچ کلیه "تقریبا). 3( زنده اشاره کردغیر
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-هـاي در علف تنش شوند که این امر موجب ایجادبه سطح زمین می
هـرز بـه   هـاي هـاي علـف  زنی بیشتر گونهکاهش جوانهو هرز روییده 

در یک مقایسـه  . شودهایی که بذر ریزتري دارند می خصوص در گونه
-ها به طور معنیمشخص شد که همه انواع مالچ ،نمونه مالچ 15بین 
مـالچ   بـا هرز را در مقایسه با زمین پوشیده نشده هاي رشد علف داري

ها داراي انواع متنوعی بوده و به دو نوع کلی مالچ). 15(دادند کاهش 
هـاي  مـالچ . شـوند بندي میتقسیم) مصنوعی(ارگانیک ارگانیک و غیر

 و 6(بندي هستند قابل تقسیم زندهبه دو دسته زنده و غیرنیز ارگانیک 
اي بر روي سطح خاك کشـیده  هاي غیرزنده به صورت الیهچمال ).7

از رسیدن نور به سطح خاك ضـمن   ممانعتشده که در این حالت با 
هرز، مانند یک مانع فیزیکی سبب هايبذر علف زنیجلوگیري از جوانه

رادیکـس و   ).8 و 2، 1( شـوند مـی نیـز  هرز هايفرونشانی رشد علف
مالچ شامل  وعو سال اثرات هشت ندر پژوهشی طی د) 10(همکاران 

مالچ پالستیک مشکی و هفت نوع مالچ تهیه شده از بقایاي گیاهی را 
فرنگی و لوبیا سبز مورد بررسی قـرار  گوجهدر هرز هاي بر کنترل علف

 و هاي کـاه مالچ ،فرنگیطی کشت گوجه اول آزمایشدر سال . دادند
 سـرکوب  اثـر  بیشـترین مشکی و مـالچ کاغـذ    مالچ پالستیک کلش،

اعمال کردند و با تیمارهاي شـاهد داراي  هرز هايعلف کنندگی را بر
دوم آزمـایش در کشـت   در سـال   .داري بودنـد اختالف آماري معنـی 

-مشکی، مالچ الیه هاي پالستیکمالچبه ترتیب کارآیی  فرنگیگوجه
هـرز قابـل   هايعلف مهارخرد شده از نظر  اي کاغذ و علوفه بریده و

داري و با تیمارهاي شاهد داراي اخـتالف آمـاري معنـی    بودمالحظه 
بهتـرین عملکـرد در   در سـال اول آزمـایش   در مورد لوبیا سبز . بودند

مشـکی، مـالچ    هاي پالستیکتیمارتاثیر هرز تحت هايعلف سرکوب
در سـال   و خرد شده دیده شـد  ده ویاي کاغذي و مالچ علوفه برالیه

-هرز به ترتیب در کرتهايعلف مهار کارآیی دربهترین  دوم آزمایش
 اي کاغـذ، مـالچ کـاه   مشکی، مالچ الیه پالستیک شده با هاي تیمار

 مشاهده شدخرد شده  گندم و مالچ علوفه بریده و ها، مالچ کاهلگومینه
داري که در هر دو سال با تیمارهاي شاهد داراي اختالف آماري معنی

هـاي  ی اثـرات انـواع مـالچ   طی پژوهشـ ) 17(والکر و همکاران . بودند
را سیاه، آبی، قرمز و سفید  هاي پالستیکرنگی شامل مالچ پالستیک

-کرتاز در این آزمایش . مورد بررسی قرار دادند هرزهايبر مهار علف
کـش بـه عنـوان    کش و بدون علفهاي بدون مالچ تحت تیمار علف

کـه   نـد نتایج به دست آمـده نشـان داد  . هاي شاهد استفاده شدکرت
هاي شـاهد کـارکرد   هاي به کار برده شده نسبت به تیمارتمامی مالچ

 هـاي پالسـتیک  هاي مالچ نیز مـالچ در بین تیمار. نشان دادندبهتري 
قرمز، سفید، آبی و سیاه رنگ به ترتیب بهترین تا بدترین کـارآیی را  

-هايبه هر روي در کشت محصوالت زراعی براي مهار علف .داشتند
شـود و جلـوگیري از پـراکنش    که محصول کاشته مـی  هرز در سالی
هـاي بعـد در همـان زمـین، آگـاهی از      هرز در سـال هايزمانی علف

توانـد نقـش   هـاي مهـار مـی   هرز تحت تاثیر روشهايبیولوژي علف

کـه بـه ایـن    ضمن این. هرز داشته باشدهايبسزایی جهت مهار علف
هـاي  قایسه بـا روش هرز در مهايصورت نگاه ما به مقوله مهار علف

  .شیمیایی به طور کامل دگرگون خواهد شد
هاي کش متریبوزین و برخی مالچدر پژوهش حاضر کارآیی علف

دهی، ریزش بـذر و طـول    سبز شدن، گلهاي زمان غیرزنده در تغییر
فرنگی مـورد   در کشت گوجه هرز هايعلفدوره رشد رویشی و زایشی 

  .مقایسه قرار گرفت
  

  هامواد و روش
دانشـکده   یدر ایسـتگاه زراعـ   1391 یاین پژوهش در سال زراع

 35° 52'عرض جغرافیایی شمالی و  38 °29'( ي دانشگاه شیرازکشاورز
. گرفتانجام ) متر از سطح دریا 1810طول جغرافیایی شرقی با ارتفاع 

سـازي  ات آمادهیعمل. بودمتر  6 و طولمتر  3 ها به عرضابعاد کرت
هاي کشت بـوده و افـزودن   فیرد ایجادسک و ین شامل شخم، دیزم

کیلـوگرم   166 مربوطه به میزان ین زراعیبه زمK و  N ،P يهاکود
. انجـام گرفـت  ) 20:20:20کامـل  کـود  به صورت ترکیب (در هکتار 
-گوجه يو فاصله کشت نشاهاسانتیمتر  50 هاي کشتفیعرض رد

فرنگی در گوجه رقم. بود سانتیمتر 30 هاي کشتفیرد يفرنگی بر رو
 خ کاشت دهم تیریو تار )محصول شرکت فالت("CH" این پژوهش 

 9بـا  ی در قالب طرح بلوك کامل تصادف پژوهشن یا .بود 1391 ماه
ـ  6شامل  یمالچ مورد بررس يمارهایت. مار و سه تکرار اجرا شدیت  وعن

مـاس،  گنـدم، پیـت  ه ک شـفاف، کـا  یپالسـت  ،مشکیک یمالچ پالست
متریبوزین با نام تجاري سنکور به  کشعلف. دبو ارهخاك ت ویکوکوپ

بود که پنج هفته  ییایمیهرز به صورت شهايعنوان تیمار کنترل علف
 مـار یدو ت .مورد استفاده قرار گرفـت  ین اصلیپس از انتقال نشا به زم

شاهد مـورد   يمارهایهرز نیز به عنوان تبدون علف و هرزحضور علف
 10 تـا  5 حـدود گنـدم بـه ضـخامت     مالچ کـاه  .استفاده قرار گرفتند

اره به کار برده شده نیز مخلوطی مالچ خاك. سانتیمتر به کار برده شد
 حدودضخامت کاربرد این مالچ  که از چوب درختان توت و کهور بود

در  با ضخامتیماس و پیت کوکوپیت هايمالچ. بود سانتیمتر 5/7 تا 5
 مـالچ . شـدند بـرده  در ایـن پـژوهش بـه کـار      سانتیمتر 7 تا 5 حدود

 سانتیمتر 50 عرضمیکرومتر و  15 مشکی داراي ضخامت پالستیک
و میکرومتـر   20مالچ شفاف به کار بـرده شـده داراي ضـخامت    . بود

 از قبیل هاییویژگیهرز هايدر ارتباط با علف. بود سانتیمتر 50 عرض
 هايطول دوره و همچنینبذر  یزشر دهی،، گلسبز شدن هايزمان

در  غالب هرزهايعلف .یشی و زایشی مورد بررسی قرار گرفترشد رو
، تـاج  2ریشه قرمـز  ، تاج خروس1ترشک: عبارت بودند از این پژوهش

                                                        
1- Rumex alpinus 
2- Amaranthus retroflexus 
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، 5صـحرایی ، پیچـک 4گنـدم ، گـل 3،شیرتیغی2تره، سلمه1خروس سفید
در ایـن   .10جـالیز گـل  و 9وحشی، کاهوي8، سوروف7، خاکشیر6پانیکوم

و محور ) برگهرز باریکهايعلف براي(چه پژوهش زمان خروج ساقه
از خاك به عنـوان زمـان سـبز    ) برگهرز پهنهايبراي علف(زیر لپه 

هر هفته یک مرتبه از (شدن در نظر گرفته شد که با بازدید از مزرعه 
هرز هايدر مورد هر کدام از علف) فرنگیتاریخ کاشت نشاهاي گوجه

هرز پس هاي علفونهدهی براي هر کدام از گثبت زمان گل. ثبت شد
هـرز  هايدر مورد زمان ریزش بذر علف. از ظهور گل صورت پذیرفت

هـاي  هرز ریزش یافته در هر کرت، زمانهاينیز با مشاهده بذر علف
 دهـی و گـل مدت زمان بین سبز شـدن  . گونه ثبت شدمربوط به هر 

. در نظـر گرفتـه شـد    به عنوان طول دوره رشد رویشی هرزهايعلف
دهی ره رشد زایشی نیز به صورت فاصله زمانی بین تاریخ گلطول دو

پـس از   حد سطحوافرنگی در عملکرد گوجه .و ریزش بذر محاسبه شد
ی بـه مسـاحت   از مزرعه با اسـتفاده از کـوادرات   تصادفی بردارينمونه
سانتیمترمربع و محاسبه عملکرد در سـطح کـوادرات و سـپس     2500

. کیلوگرم در مترمربع محاسبه شـد  صورت به تعمیم آن به واحد سطح
 SAS 9.1 افزارآوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده يز آماریآنال

در  یز از آزمـون تـوک  ین صفات نیانگیسه میو جهت مقا گرفتانجام 
 Excelافزار با استفاده از نرم ارسم نموداره. استفاده شددرصد  5 سطح

  .صورت پذیرفت 2010
  

  نتایج و بحث
  هرزهاين سبز شدن علفزما

 سبز شدننتایج نشان داد که تاثیر تیمارهاي اعمال شده بر زمان 
بودنـد   درصـد  1در سـطح   داريهـرز داراي اخـتالف معنـی   هايعلف

در مهـار سـبز شـدن    شفاف و مشـکی   پالستیکهاي مالچ). 1جدول(
در یک سطح عمل کرده و بـا یکـدیگر داراي اخـتالف    هرز هايعلف

هـاي ارگانیـک و   اثر کلیـه مـالچ  . )1شکل ( داري نبودندآماري معنی
هـرز در یـک   هـاي کش متریبوزین نیز بر زمان سبز شدن علـف علف

داري بـا  بود و اختالف معنـی ) روز پس از نشاکاري 21(سطح آماري 
-یکدیگر نداشتند اما با پالستیک شفاف و مشکی داراي اختالف معنی

ستیک شفاف و مشکی در مقایسه هاي پالمالچ). 1شکل (داري بودند 
درصـد   51/17و  00/25کش متریبوزین به ترتیب بـه میـزان   با علف

                                                        
3- Amaranthus albus 
4- Chenopodium album 
5- Sonchus arvensis 
4- Centaurea cyanus 
5- Convolvulus arvensis 
6- Panicum antidotale 
7- Descurainia sophia 
8- Echinchloa crus-gali 
9- Lactuca serriola 
10- Orobanche ramosa 

نکته بسیار . هرز شدندهايتر شدن زمان سبز شدن علفسبب طوالنی
روز پس  21(هرز هايعلف سبز شدنیکسان بودن زمان  ،حائز اهمیت
با تیمار سه در مقایکش هاي ارگانیک و علفدر کلیه مالچ )از نشاکاري
  ).1شکل ( هرز بودحضور علف

  
  هرزهايدهی علفزمان گل

ها نشان داد که تـاثیر  نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده
دهـی  بر زمان گل درصد 1در سطح  هر کدام از تیمارهاي اعمال شده

). 1جـدول (داري بودنـد  هرز با یکدیگر داراي اختالف معنـی هايعلف
به ترتیب هرز هايزمان ظهور گل در علفترین کوتاه وترین طوالنی

کاه  مالچو ) روز پس از نشاکاري 80/66( پالستیک مشکی مربوط به
داراي اخـتالف  یکدیگر با  بود که) روز پس از نشاکاري 69/52(گندم 
درصـد سـبب    12/21ک مشکی به میـزان  ند و پالستیداري بودمعنی

کـش  علف. )2شکل (هرز شد هايتر شدن ظهور گل در علفوالنیط
متریبوزین در مقایسه با پالستیک مشکی و کاه گندم بـه ترتیـب بـه    

تر شدن زمان ظهور گـل  درصد سبب طوالنی 72/44و  92/29میزان 
هـا بـود   داري با آنهرز شد و داراي اختالف آماري معنیهايدر علف

مـاس،  تیمارهاي پالستیک مشکی، پالستیک شفاف، پیـت  ).2شکل (
در مقایسـه بـا    ارهگندم، کوکوپیت و خـاك  کش متریبوزین، کاهعلف

 ،87/93، 64/26، 19/13، 85/35بـه ترتیـب    هـرز حضور علـف تیمار 
درصد سبب به تاخیر افتادن در زمان گل دهی  46/14و  5/18، 15/7

  .)2 شکل(هرز شدند هايعلف
 

  هرزهايزمان ریزش بذر علف
هاي بعدي نقش داشته در کشت تواند معموالًبذر می یزشزمان ر

هرز تا حدود زیادي در هايبذر علف یزشباشد و دانستن زمان دقیق ر
نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهاي اعمال . استها مؤثر آن بهتر مهار

-هرز با یکدیگر داراي اختالف معنیهايبذر علف یزششده بر زمان ر
هرز در هايبذر علف شیزترین زمان رطوالنی). 1جدول(داري بودند 

روز پـس از   29/131(کـش متریبـوزین   هاي تحت تیمـار علـف  کرت
مـالچ پالسـتیک مشـکی در مقایسـه بـا سـایر       . دیده شـد ) نشاکاري

کش متریبوزین کارآیی بهتري بر تاریخ تیمارهاي مالچ نسبت به علف
هر چنـد  ) پس از نشاکاري 73/101(هاي هرز داشت ریزش بذر علف

تر درصد سبب کوتاه 51/22کش به مقدار ه با تیمار علفکه در مقایس
تـرین زمـان   کوتاه). 3شکل (هرز شد هايشدن زمان ریزش بذر علف

روز پس  33/87(هرز نیز مربوط به مالچ کاه گندم هايریزش بذر علف
درصد سبب  48/33کش به میزان بود که نسبت به علف) از نشاکاري

هرز شـد، در ضـمن ایـن دو    هايعلفتر شدن زمان ریزش بذر کوتاه
   ).3 شکل(داري بودند معنیآماري داراي اختالف تیمار 

پالستیک مشکی بـا مـالچ پالسـتیک شـفاف داراي      اگر چه مالچ
تر شدن درصد سبب طوالنی 35/2داري نبود اما اختالف آماري معنی
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تیمارهاي اعمـال شـده   ). 3شکل (هرز شد هايزمان ریزش بذر علف
-ماس، علفیمارهاي پالستیک مشکی، پالستیک شفاف، پیتتشامل 

در مقایسه بـا تیمـار    ارهگندم، کوکوپیت و خاكه کش متریبوزین، کا

 89/9، 52/4، 13/57، 7/9، 88/18، 75/21به ترتیب  هرزحضور علف
هرز هايبذر علف یزشدرصد سبب به تاخیر افتادن در زمان ر 68/5و 

  ).3 شکل(شدند 

  
  

  (P<0.05) هرزهايعلفسبز شدن بر زمان  کش متریبوزینعلفو  هاي مختلفاثر مالچ - 1 شکل
Figure 1- Effect of different mulches and metribuzin on time of weed emergence (P<0.05)  

  
  .فرنگیهرز و عملکرد گوجههايهاي رویشی و زایشی علفداري براي برخی ویژگیتجزیه واریانس، درجات آزادي و سطوح معنی - 1جدول 

Table 1- Analysis of variance (ANOVA), degrees of freedom, and significance levels for some vegetative and reproductive 
traits of Weeds and tomato yield. 

  میانگین مربعات
Mean-square  

  درجه
  آزادي

df  

  یراتمنابع تغی
Sources of 
variations  

 عملکرد
فرنگیگوجه   

Tomato 
yield  
 

طول دوره رشد 
-زایشی علف

  هرزهاي
Length of 

weed 
reproductive 

growth period  

طول دوره رشد 
-رویشی علف

  هرزهاي
Length of 

weed 
vegetative 

growth period  

  زمان
-ریزش بذرعلف

  هرزهاي
Time of weed 

 seed 
shattering 

  زمان
دهی گل
  هرزهايعلف

Time of 
weed 

flowering 

زمان سبز شدن 
  هرزهايعلف

Time of weed 
emergence 

    

0.01ns 7.05ns 3.11ns 7.50ns 27.85ns  1.31ns 2  بلوك  
Block  

  تیمار 8 **187.44  **1835.92  **3731.74  **2304.44 **401.40 **101.23
Treatment  

  خطا  16  1.31  14.55  8.09  3.34  5.40  0.17
Error  

5.31 7.63  2.51  3.30  6.91  5.75    
  ضریب تغییرات

Coefficient of 
variation  

  .داردرصد و غیر معنی 1دار در سطح احتمال به ترتیب معنی nsو ** 
** and ns significant at 1% and no significant, respectively. 

 
  هرزهايطول دوره رشد رویشی علف

 وتـرین  طـوالنی ) روز 13/84(بین تیمارهاي مالچ، کاه گنـدم   در
-هايدوره رشد رویشی علفترین کوتاه) روز 66/74(پالستیک شفاف 

داري معنـی  آمـاري  داراي اخـتالف ه با یکـدیگر  کرا نشان دادند هرز 
تیمارهاي کاه گندم و پالستیک شفاف ضمن داشـتن اخـتالف   . ندبود

، در مقایسه با این تیمار بـه ترتیـب بـه    کشداري با تیمار علفمعنی
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تر شدن دوره رشـد رویشـی   درصد سبب کوتاه 40/19و  20/9میزان 
هـا در مهـار رشـد    هرز شدند که نشان از کـارآیی بهتـر آن  هايعلف

هـاي ارگانیـک در   همـه مـالچ  ). 4شـکل  (هرز بـود  هايرویشی علف
ملکـرد  داري داشـتند و ع مقایسه با پالستیک شـفاف اخـتالف معنـی   

هرز بروز دادند هايتري در کوتاه کردن دوره رشد رویشی علفضعیف
کـش  کلیه تیمارهاي مالچ اعمال شده در مقایسه بـا علـف  ). 4شکل (

داري بودنـد و توانسـتند تـاثیر    متریبوزین داراي اختالف آماري معنی
هرز داشته باشند هايتر شدن دوره رشد رویشی علفبیشتري بر کوتاه

ها نشان داد که دست آمده از تجزیه واریانس دادهه نتایج ب. )4شکل (
تاثیر هر کدام از تیمارهاي اعمال شده بـر طـول دوره رشـد رویشـی     

  ).1جدول(داري بودند هرز با یکدیگر داراي اختالف معنیهايعلف

 

  
 

  (P<0.05) هرزهايعلفدهی گلبر زمان  کش متریبوزینعلفو  هاي مختلفاثر مالچ - 2 شکل
Figure 2- Effect of different mulches and metribuzin on time of weed flowering (P<0.05) 

  
  

  هرزهايطول دوره رشد زایشی علف
-تیمارهاي مالچ و علـف  هرز درهايطول دوره رشد زایشی علف

 دارايدرصـد   5در سـطح  ز هـر حضـور علـف  کش متریبوزین و تیمار 
 ).5شکل (داري نبودند اختالف آماري معنی

 
  فرنگیعملکرد گوجه

بـا  در مقایسـه  نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه اثـر تیمارهـا    
داراي  در واحـد سـطح   فرنگـی یکدیگر بـر عملکـرد محصـول گوجـه    

ـ  ). 1جدول(داري بودند اختالف معنی دسـت آمـده   ه بر اساس نتـایج ب
در واحـد سـطح بـه    فرنگـی  گوجـه عملکرد و کمترین مقدار بیشترین 

کیلـوگرم در   93/20(تیمار مالچ پالسـتیک مشـکی    ترتیب مربوط به
در واقـع  . بـود ) کیلوگرم در مترمربع 40/3(اره خاك و تیمار) مترمربع

 73/85اره نسبت به مالچ پالستیک مشکی سـبب کـاهش   مالچ خاك
فرنگـی در واحـد سـطح شـد، در ضـمن ایـن       درصدي در تولید گوجه

). 6شـکل ( داري بودنـد مارها با یکدیگر داراي اختالف آماري معنیتی
درصـد   04/71کـش متریبـوزین   پالستیک مشکی در مقایسه با علف

اره در فرنگی در واحد سطح را افزایش داد اما مالچ خاكعملکرد گوجه

درصـد موجـب کـاهش     89/43کش بـه میـزان   مقایسه با تیمار علف
هاي ارگانیک تنهـا مـالچ   ز بین مالچا). 6شکل (عملکرد محصول شد 

داري داشت و در ضمن کش متریبوزین اختالف معنیماس با علفپیت
شکل (فرنگی نشان داد تاثیر بهتري بر افزایش عملکرد محصول گوجه

، بـه ترتیـب   هـرز به طور کلی در مقایسه بـا تیمـار حضـور علـف    ). 6
سـتیک  ، پال94/8 هـرز بـدون علـف  تیمـار   ،87/15پالستیک مشکی 

گنـدم   ، کـاه 88/3کش متریبوزین ، علف37/5ماس ، پیت7/5شفاف 
سبب افزایش عملکـرد   درصد 74/1اره و خاك 12/3، کوکوپیت 61/3

  ).6شکل ( فرنگی در واحد سطح شدندگوجه
هـاي  طی آزمایشی دو ساله اثرات مـالچ ) 14(استرت و همکاران 

اي خوشهگلشکگندم و بقایاي گیاه پوششی ما کاه پالستیک مشکی،
اوایـل  (فرنگـی در سـه فصـل برداشـت     محصول گوجه را بر عملکرد

در  دعملکـر . مورد بررسی قرار دادنـد ) تابستان، اواخر تابستان و پاییز
همـه   در هاي ارگانیک در هر دو سـال و هاي تیمار شده با مالچکرت
نسبت بـه مـالچ   سال دوم هاي برداشت به جز در اواخر تابستان زمان

 داريو داراي اختالف آماري معنی مشکی کاهش نشان داد ستیکپال
رنگی پالستیکی  هايبا بررسی اثر انواع مالچ) 16(و همکاران  تبر .بود

با هاي پوشیده شده فرنگی دریافتند که عملکرد کرتبر عملکرد گوجه

 تیمارها
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در  نسبت به کرت شاهد بیشـتر بـود و   داريبه طور معنی هامالچاین 
مشـکی   هاي تیمـار شـده بـا مـالچ پالسـتیک     ها کرتلچبین انواع ما

بررسی نتایج حاصل شده نشـان داد   .باالترین عملکرد را نشان دادند
هاي پالستیک شفاف و مشکی در مقایسه با سایر تیمارهـاي  که مالچ

-هرز را با تاخیر بیشتري مواجه مـی هايمالچ اعمال شده ظهور علف
-شکی در مقایسه با تیمار علـف هاي پالستیک شفاف و ممالچ. کنند

. هرز نشان دادنـد هايکش نیز توانایی بیشتري در سرکوب اولیه علف
هـاي پالسـتیکی میـزان    بیان کردند که مـالچ ) 9(نگویاجیو و ارنست 

 دهنـد تشعشع فعال فتوسنتزي رسیده به زیر سطح مالچ را کاهش می
طـی کـردن   زنی و که این موضوع در نهایت منجر به تاخیر در جوانه

  .شودهرز میهايمراحل رشد رویشی و زایشی در علف
 

 
 

  

 

  (P<0.05) هرزهايعلفریزش بذر بر زمان  کش متریبوزینعلفو  هاي مختلفاثر مالچ - 3 شکل
Figure 3- Effect of different mulches and metribuzin on time of weed seed shattering (P<0.05)  

   

  

  
  

  (P<0.05) هرزهايبر طول دوره رشد رویشی علفکش متریبوزین علفو  هاي مختلفاثر مالچ - 4 شکل
Figure 4- Effect of different mulches and metribuzin on length of weed vegetative growth period (P<0.05) 
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  (P<0.05) هرزهايعلف بر طول دوره رشد زایشیکش متریبوزین علفو  هاي مختلفاثر مالچ - 5 شکل
Figure 5- Effect of different mulches and metribuzin on length of weed reproductive growth period (P<0.05)  

 
هاي پالستیکی در کش در مقایسه با مالچالبته توانایی کمتر علف

هرز به ضعف در شیوه طراحی شده کاربرد هايزنی علفجوانه سرکوب
فرنگـی نیـز   هرز در کشـت گوجـه  هايکش براي مهار علفاین علف

هفته پس  6تا  4کش متریبوزین را بایست علفشد زیرا میمربوط می
فرنگی به زمین اصلی به کاربرد و این بدان معنی از انتقال نشاي گوجه

هاي تحت تاثیر این تیمار از هیچ راهکاري رتهفته ک 6تا  4است که 
  .هاي هرز برخوردار نیستندجهت مهار علف

ترین زمان ظهور طوالنیکش، از بین همه تیمارهاي مالچ و علف
کـش متریبـوزین   هاي تحت تیمار علفهرز در کرتهايگل در علف

هـاي  هرز در کـرت هايطوالنی شدن ظهور گل در علف کهدیده شد 
کش به این دلیل رخ داد که در هفته پـنجم پـس از   ار علفتحت تیم

به  هرز از هفته ششم تا هشتمهايکش تمامی علفاعمال تیمار علف
هـرز  هـاي طور کامل از بین رفتند و از هفته نهم به بعد مجدداً علـف 

هاي تیمار شده ت به کرتبسبه طوري که ن زنی کردندشروع به جوانه
 53/28 ،ه دومین سطح تاخیر را بروز دادندبا مالچ پالستیک مشکی ک

تیمـار   .نـد نشـان داد  هرزهايدر علف تاخیر را در زمان ظهور گل روز
تـرین  کش در مقایسه با همه تیمارهاي مالچ اعمال شده طوالنیعلف

  . تاریخ رسیدگی بذر را نشان داد
هـاي  که مالچ مشخص شدنتایج به دست آمده در کل بر اساس 

-و شفاف هم از لحاظ تاثیر مثبت بر عملکرد گوجه پالستیک مشکی
هرز بـه مراتـب   هايفرنگی و هم از نظر اثرات سرکوب کنندگی علف

ـ نسبت به مالچ  يهـا چلمـا  البتـه . دهاي ارگانیک غیرزنده موثرتر بودن
حضور ارگانیک غیرزنده هم در موارد زیادي در مقایسه با تیمار شاهد 

فرنگی و چه از نظر ت بر عملکرد گوجهچه از لحاظ تاثیر مثب هرزعلف
جـوداجین و   یدر پژوهشـ  .هرز بهتـر ظـاهر شـدند   هايسرکوب علف

-هايزنی علفتاثیر چند نمونه مالچ ارگانیک را بر جوانه) 7(همکاران 
ها مشخص شد که آوري دادهپس از جمع. هرز مورد بررسی قرار دادند

هرز هايظهور علف ،الهاي به کار برده شده در هر دو ستمامی مالچ
زنـی  ویژه بر دوره شـدید جوانـه  هها باثر مثبت مالچ و را کاهش دادند

چوب بیشترین تاثیر را گندم، پیت و خرده کاه. هرز دیده شدهايعلف
  .هرز داشتندهايزنی علفبر سرکوب جوانه

 اما هدف اصلی که در این پژوهش دنبال شد مقایسه اثرات انـواع 
 کش متریبوزین بر مهارو علف) غیرزنده و غیرارگانیکانیکارگ(ها مالچ
نتایج حاصل بود که در این راستا  فرنگیهرز و عملکرد گوجههايعلف

هرز و تاثیر مثبت بـر  هايشده، نشان دادند که از نظر توان مهار علف
هاي پالستیک مشکی و شفاف در بسـیاري  فرنگی مالچعملکرد گوجه

کش متریبوزین بروز دادند و تري را نسبت به علفاز موارد کارآیی به
کـش متریبـوزین و در   در مواردي این تیمارها کارآیی در سطح علـف 

رسد که در بنابراین به نظر می. تر عمل کردندموارد اندکی نیز ضعیف
تواند منجر به هاي پالستیک مشکی و شفاف میمجموع کاربرد مالچ

فرنگــی و مهــار مــوثرتر وجــهایجــاد عملکــرد بــاالتر در محصــول گ
 .کش متریبوزین شودهرز در مقایسه با علفهاي علف
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  .(P<0.05) فرنگیبر عملکرد گوجهکش متریبوزین علفو  هاي مختلفاثر مالچ - 6شکل 
Figure 6- Effect of different mulches and metribuzin on tomato yield (P<0.05). 
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