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  چکیده
هاي سطحی و زیرزمینی را در پـی  آب جمله آلودگی محیطی گوناگونی اززیست هرز مشکالت هاي منظور کنترل علفها بهکش کاربرد مداوم علف

هـاي   هاي شیمیایی در بوم نظام کش هاي جایگزین و پایدار براي کاهش استفاده از علفترین روشداشته است. استفاده از گیاهان پوششی یکی از مهم
رقم سـینگل کـراس    ).Zea mays L( ذرت  عملکرد هرز، رشد و هاي علف کنترل در مختلف پوششی گیاهان بررسی تأثیر منظور باشد. به زراعی می

 علـوم  دانشـگاه  تحقیقـاتی  در مزرعـه 1395-96زراعی سال در تکرار سه تصادفی با کامل هاي بلوك طرح قالب در فاکتوریل صورتبه آزمایشی ،704
 Hordeum vulgare( )، جـو .Secale cereale L(چاودار( پوششی گیاه تهف شامل آزمایش تیمارهاي. شد اجرا گرگان طبیعی منابع و کشاورزي

L.اي ( خوشه گل)، ماشکVicia villosa L.برسیم ( )، شبدرTrifolium alexandrinum L.اي ( )، خردل علوفهBrassica junce L.  منـداب ،(
)Eruca sativa L.(دستی (آلوده به علف  وجین عدم یا لف هرز در کل فصل رشد)(عاري از ع وجین  که در دو شرایط ) و شاهد بدون گیاه پوششی

 شده  کشت شدند. یکتوصیه مقدار برابر سه و در ردیفی صورتبه 1395 سال ماه بهمن اواسط در پوششی گیاهان هرز در کل فصل رشد) کشت شدند.
 در آنها بقایاي در درون ذرت کاشت سپس و سمپاشی هکتار) در ترلی سهپاراکوات ( کش علف از استفاده با پوششی گیاهان ذرت، کلیه کاشت از قبل هفته

 تیمارهـاي  در هـاي هـرز   وزن خشک علف و تراکم مقایسهنتایج نشان داد که . شد انجام دستی صورتبه متر سانتی 18 و 75 ردیف روي و بین فواصل
. بود ايگونه تنوع و افزایش هرز علف مهار در) آن نوع از نظرصرف( پوششی گیاه پتانسیل از حاکی) پوششی گیاه بدون(  شاهد با  پوششی گیاه مختلف

) گندمیان تیره از( چاودار و) بقوالت تیره از دو هر(  برسیم شبدر و اي خوشه ماشک گل گیاه دو بقایاي محدوده در ذرت نتایج نشان داد که وزن خشک
 عملکرد کمترین. داشت کاهشی روند) گندمیان تیره از(  جو و) بوشب تیره از دو هر( اي فهخردل علو و منداب گونه دو بقایاي محدوده در و افزایشی روند
 10220اي (کیلوگرم در هکتـار) و خـردل علوفـه    6/9335کیلوگرم در هکتار) و به دنبال آن بقایاي منداب ( 8492تیمارهاي بقایاي جو ( در ذرت، دانه

بروز اثرات دگرآسـیبی ناشـی از بقایـاي ایـن      وسیله این گیاهان، عالوه بر حجم زیاد بقایاي تولیدشده به رسد می نظر کیلوگرم در هکتار) تولید شد. به
برسیم  شبدر کیلوگرم در هکتار)، 8/11028چاودار ( تیمار سه به  ذرت عملکرد دانه مقادیر بیشترین اما گیاهان نیز در بروز این نتیجه دخالت داشته باشند.

 شـبدر  و اي خوشه ماشک گل گیاه دو سه، این بین در. داشت کیلوگرم در هکتار) تعلق 8/11914اي ( خوشه ر هکتار) و ماشک گلکیلوگرم د 2/11321(
بهبـود   و نیتـروژن  بیولوژیـک  تثبیت در گیاهان این توجهقابل توانایی رسد می نظر به اما داشتند؛ کمتري ماده خشک تیمارها سایر با مقایسه در برسیم

 و رشـد  بهبـود  در يمؤثر نقش آنها، نیتروژن به کربن نسبت بودن پایین دلیل به گیاهان این بقایاي باالتر تجزیه سرعت همچنین و خاك حاصلخیزي
 . باشد داشته گیاهان این بقایاي در شده کاشته ذرت ترسریع استقرار
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 در سـال . اسـت  و دانـه  سـیلو  سبز، علوفه تولید براي گیاهان بهترین
 969/138حدود  اي کشور دانه ذرت کشت زیر سطح1395-96 زراعی

 تولید میزان و کیلوگرم در هکتار 690/7میانگین عملکرد آن  هکتار، 
 در استان این محصول کشت زیر تن بود. سطح 689/068/1 آن حدود
کیلـوگرم در   778/34و میـانگین عملکـرد آن    هکتار 036/6 گلستان

اسـت   تـن در هکتـار ثبـت شـده     904/209هکتار و میزان تولیـد آن  
Ebadzadeh et al., 2017)(.  

از    از مهمترین عوامل کاهش عملکرد محصـوالت مختلـف   یکی
هاي هرز هستند. بر اسـاس منـابع موجـود کـاهش      جمله ذرت، علف

درصد نیز  7/21عملکرد ناشی از این گیاهان بر عملکرد دانه ذرت به 
 این گیاهـان  مدیریت ). برايMedhaj & Farhodi, 2018رسد ( می
بهـره   شـیمیایی  و زراعـی  مکـانیکی،  مختلف هاي تکنیک از توان می

 کنتـرل  بودن، تر و ارزان تر ساده جمله  از لفمخت دالیل اما به جست؛
هـا   بیش از سایر تکنیک ها)، کش علف از (با تأکید بر استفاده شیمیایی

 بـراي  آن از فقـط  کشـاورزان  بعضـاً  و دارد کشاورزان قرار مورد توجه
 اما کاربرد مـداوم  .کنندمی استفاده خود هاي هرز مزارع علف مدیریت

 آلـودگی  ویـژه  بـه  متعـددي  محیطـی  تزیسـ  هاي ها نگرانی کش علف
 ,.Abdin et al( اسـت  داده را افـزایش  و زیرزمینی سطحی هاي آب

 در هـا  کـش  علـف  بـه  مقاوم هاي بیوتیپ گسترش منجر به و) 2000
هـاي  مورد مقاومت علـف  497در حال حاضر،  است. شده دنیا سراسر

 148گونـه (  255شده است که شامل  هرز به علفکش در دنیا گزارش
 163ها نسبت به  باشد. این بیوتیپ لپه) میگونه تک 107گونه دولپه و 

هـاي موجـود مقـاوم    گروه علفکش 26گروه از  23علفکش متعلق به 
کشـور   70جملـه ذرت) و در   گیاه زراعی (از 92حضور آنها در  شده و
هـاي هـرز بـه    مورد مقاومت علف 16شده است. در ایران نیز  گزارش

 تـرویج  و توجـه  رو  این ). ازHeap, 2019ه است (شد ها گزارشعلفکش
 در محققـان  توجـه  مـورد  گیاهـان  این مهار در اکولوژیک هايروش

  است. قرار گرفته دنیا سراسر
 کاشـت انـواع   جـایگزین،  هـاي پایـدار و   روش ترین مهم جمله از 

، 1 هاي گندمیان از خانواده عمدتاًگیاهان که  این .است پوششی گیاهان
بـرداري   و بهـره  از تولیـد  غیـر  هـدفی  هستند، بـا  3بوشب و 2بقوالت

 از ).Minbashi Moeini et al., 2011شـوند (  مـی  اقتصادي کاشـته 

                                                        
1-Poaceae 
2- Fabaceae 
3- Brassicaceae 

 افزایش رشد و نمو از جلوگیري به توان می پوششی گیاهان قوت نقاط
 Abutalebian et al., 2011; Abdin etهـرز (  هـاي   علف جمعیت

al., 2000(    و توسعه بانک بـذر آنهـاSamadani & Montazeri., 

 )،Amani Bani et al., 2016خـاك (  هـاي  بیماري کنترل )،(2009
 ,.Dabighi et alنیتروژن ( تثبیت بیولوژیک از طریق خاك سازي غنی

ــود فعالیــت میکروارگانیســم )،2015  & Nairهــاي خــاکزي ( بهب

Ngouajio, 2012خاك ( )، بهبود ساختمانMirzaei & Mahmod 

Abadi, 2014،( از آبشویی ممانعت ) نیتروژنPeyrard  & Mary, 

 Lamei-Heravani et(و نیتـروژن خـاك    آلی ماده افزایش )،2016

al., 2014; Kumar & Kokh., 2002; Abdi et al., 2012،( 
 Andrea et al., 2016; Masjedi & Fathi( خاك فرسایش کاهش

Moghadam., 2009   ) حفـظ رطوبـت خـاك ،(Ahmadvand & 

Hajinia., 2015زراعـی (  عملکرد گیاهان ) و افزایشNamdari et 

al., 2010; Moradian et al., 2012( نمود اشاره .  
ها در زمینه استفاده از گیاهان پوششـی،  یکی از مهم ترین چالش

انتخاب گیاه مناسب براي این منظور است. زیرا باید مطمئن بود کـه  
خصوصیات ذکرشده، اثرات گیاه پوششی کاشته شده، عالوه برداشتن 

 امـر  ایـن  تأیید فیتوتوکسیسیتی بر گیاه زراعی اصلی نداشته باشد. در
) Porheidar Ghafarbi et al., 2012( همکـاران  و غفاربی پورحیدر

 و بـذر  زنی جوانه بر ) را.Secale cereale L( چاودار دگرآسیبی اثرات
 و )Zea mays convar. saccharataشیرین ( ذرت هاي گیاهچه رشد

 چاودار بقایاي که دریافتند و قراردادند موردبررسی هرز هاي علف برخی
 آنکه بدون داشته، موردنظر هرز هاي علف سرکوب در باالیی پتانسیل

 & Weston( دوك و وستون. باشد داشته شیرین ذرت روي سوئی اثر

Duke, 2003 (بـه  چـاودار  شـیمیایی  ترکیبـات  که داشتند اظهار نیز 
 براي ولی نموده، وارد آسیب ها گراس و بذر ریز ساله یک هاي اي دولپه

 Glycineسـویا (  و ذرت همچـون  درشت بذور داراي زراعی گیاهان

max L. Merr.( همکاران و اما دهیما .دارند کمتري خطر ) Dhima 

et al., 2006 (گیاه که کردند مشاهده ) جوHordeum vulgare L.( 
 اثـر  اسـت،  قرارگرفتـه  اسـتفاده  مـورد  پوششـی  گیـاه  عنـوان  به وقتی

 ,.Li et al( همکـاران  و لـی  .اسـت  داشـته  ذرت روي بر دگرآسیبی

ورزي، بقایاي چاودار و  اظهار داشتند که در شرایط بدون خاك) 2013
) بـر روي رشــد و عملکـرد پنبــه   .Triticum aestivum L( گنـدم 

).Gossypium hirsutum Lین امر را ) اثر منفی داشتند. نامبردگان ا
و چاودار نسبت  آسیبی ناشی از تجزیه بقایاي گندمبه بروز اثرات دگر
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) بـا ارزیـابی اثـر    Skinner et al., 2012دادند.  اسکینر و همکاران (
را بـر روي   )L. Crotalaria junceaبازدارندگی بقایاي کنف هندي (

 Amaranthusخروس هیبرید ( هاي هرز (چاودار و تاج تعدادي از علف

hybridus L.   ) و محصـوالت بـاغی (کـاهو (Luctuca sativa L. ،(
 L. Allium)، پیـاز ( .Solanum lycopersicum Lفرنگـی (  گوجـه 

cepa) ــلغم ــه (.Brassica rapa L)، ش  abelmoschus)، بامی

esculentus (L.) Moench) لوبیـــا چشـــم بلبلـــی ،(Vigna 

unguiculata L.) ذرت شیرین و فلفل ،(Capsicum annuum L. (
اظهار داشتند که عصاره حاصل از بقایاي اندام هوایی و زیرزمینی این 

درصـد کـاهش    98زنی بعضی از این گیاهان را تا تواند جوانه گیاه می
دهد. نامبردگان بر استفاده از توان دگرآسـیبی بقایـاي گیـاهی کنـف     

تأکید نموده و اظهار داشتند که بـراي  هرز  هايهندي در کنترل علف
لوگیري از اثرات دگرآسیبی حاصل از بقایاي این گیـاه بـر گیاهـان    ج

زراعی، الزم است با تغییر در الگوي تناوب کاشت، نسبت بـه کشـت   
  گیاهان مقاوم به اثرات بازدارندگی این گیاه اقدام نمود. 

با توجه جایگاه ذرت در بین محصوالت مختلـف و تـأثیر منفـی    
و  )Medhaj & Farhodi, 2018( ر عملکرد این گیاههرز بهاي  علف

هاي شـیمیایی،   کش با توجه به تغییر نگرش در زمینه استفاده از علف
زمستانه  پوششی شش نوع گیاهان این تحقیق با هدف بررسی کارایی

اي  خوشـه  هاي گندمیان (جو و چاودار)، بقوالت (ماشک گل از خانواده
)Vicia villosa L. ) و شبدر برسـیم (Trifolium alexanderium 

L.  اي ( )) و شب بو (خـردل علوفـهBrassica juncea L.  و منـداب (
)Eruca sativa L.(( هاي هرز، رشد گیاهچه  علف جمعیت پویایی بر

در شرایط آب و هوایی گرگـان   )704 کراس سینگل( ذرت و عملکرد
  انجام گرفت. 

   
  هامواد و روش

 مـدیریت  در مختلـف  پوششـی  گیاهـان  کارایی بررسی منظور به
 قالـب  در فاکتوریل صورت به آزمایشی ذرت، عملکرد و هرز هاي علف
 سـه  هـاي کامـل تصـادفی در   بر پایه طرح بلوك اسپلیت بلوك طرح

 شــماره یــک تحقیقـاتی  در مزرعــه1395-96زراعـی  ســال در تکـرار 
 تیمارهـاي . اجـرا شـد   گرگـان  طبیعی ومنابع کشاورزي علوم دانشگاه

جـو، چـاودار،    سطح هفت در پوششی نگیاها نوع) 1 شامل آزمایشی
اي، منـداب و شـاهد   علوفـه برسیم، خردل  اي، شبدر خوشهگلماشک

 وجین سطح دو  در علف هرز کنترل) 2 و (عدم کاشت گیاه پوششی)
دستی (آلوده بـه   وجین عدم یا (عاري از علف هرز در کل فصل رشد)

  .علف هرز در کل فصل رشد) بود
 صـورت  بـه  1395 سـال  ماه بهمن اسطاو در پوششی گیاه کاشت

 بـذر  مقـدار . شـد  انجام مترمربع 5×5/4 ابعاد به هایی کرت در ردیفی
 Namdari etشده  ( توصیه مقدار برابر سه گیاه هر براي استفاده مورد

al., 2010در کـه  اسـت  ذکر به الزم .)1شد (جدول  گرفته نظر ) در 
 کـودي  نـوع  چهی پوششی، و در طی فصل رشد گیاهان کاشت زمان

 1396مـاه   اردیبهشت اواسط در). Brast et al., 2014( نشد استفاده
 از اسـتفاده  بـا  پوششی گیاهان تمامی) ذرت کاشت از قبل هفته یک(

هکتار) با اسـتفاده از سـمپاش پشـتی     در لیتر سهپاراکوات ( کش علف
لیتر در هکتـار در فشـار دو بـار،     250شارژي مدل ماتابی با خروجی 

 در پوششـی  گیاهـان  بقایـاي  درون ذرت کاشـت  سـپس  و یسمپاش
 75000(بر اساس تراکم  متر سانتی 18 و 75 ردیف روي و بین فواصل

 رقـم  از آزمـایش  ایـن  در. شـد  انجام دستی صورت بوته در هکتار) به
 کـرت  کـل  کـه  است ذکر به الزم. گردید استفاده 704 کراس سینگل

وجـین   عملیات قسمت یک در و تقسیم قسمت دو به عرضی شکل به
 (در طی چهار مرحله شامل پـنج برگـی، هشـت    هاي هرز علف کامل

ایـن   دیگـر  قسمت در و افشانی) انجام برگی و شروع گرده 12برگی، 
 شد. انجام کار

 150و بـه میـزان    خـاك  آنـالیز  اساس بر ذرت نیز نیاز مورد کود
ولفات کیلوگرم در هکتار س150کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل، 

کیلوگرم در  50کیلوگرم در هکتار اوره ( 150پتاسیم در زمان کاشت و 
صورت سرك در دو  کیلوگرم در هکتار به 100هکتار در زمان کاشت و 

روش  گرفت. تا مرحله ظهور تاسل، آبیاري به قرار استفاده مرحله) مورد
عـدم   دلیل ها و به دلیل رشد قابل توجه بوته بارانی انجام گرفت. اما به

شکل  امکان آبیاري بارانی از این مرحله تا انتهاي فصل رشد، آبیاري به
 نیز رشد فصل طی جوي پشته در دو مرحله انجام گرفت. همچنین در

  .شد انجام ها بیماري و آفات کنترل براي الزم اقدامات
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 برخی خصوصیات گیاهان پوششی مورد استفاده در آزمایش - 1جدول 
Table1. Some properties of cover crops that used in this experiment  

شده (کیلوگرم  بذر توصیه
 در هکتار)

Seed recemmented 
(kg.ha-1)  

  وزن هزار
 دانه (گرم)

1000-seed weight 
(g)  

 خانواده
Family  

 نام علمی
Scientific name  

 گیاه پوششی      
Cover crops      

180  44.70 Poaceae  
  گندمیان

Hordeum vulgare L. 
 

 جو
Barley  

180 
  18.6  Poaceae  

 چاودار  .Secale cereals L  گندمیان
Rye  

60  86.52  Fabaceae  
 اي خوشه ماشک گل  .Vicia villosa L  بقوالت

Hairy vetch  
25  3.10  Fabaceae  

 برسیم شبدر  .Trifolium alexanderium L  بقوالت
Berseem clover  

3  6.07  Brassicaceae  
 اي خردل علوفه  .Brassica juncea L  بوشب

Indian mustard  
5  1.93  Brassicaceae  

 منداب  .Eruca sativa L  بوشب
Arugula  

  

  متر) سانتی 0- 20مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك ( عمق - 2جدول 
Table 2- Field soil propertises of soil (0-20 cm) 

 نیتروژن قابل جذب 
Available nitrogen 

(%)  

  فسفر قابل جذب
Available phosphorus 

(ppm)  

  قابل جذب  پتاسیم
Available potassium 

(ppm) 

 الکتریکی  هدایت
EC (dS.m-1)  

اسیدی
 ته

pH  

 بافت 
Texture   

 
  عمق

Depth 

0.10  5.60  164.00  0.60  6.80  Loam 
clay  0-30  

  
مـاده   و هـاي هـرز   علف تراکم پوششی، گیاهان سمپاشی از قبل

. گردیـد  تعیـین  متـر  5/0×5/0 ابعـاد  به هایی کوادرات در هاآن خشک
 بـراي  و بـر  کـف  کـوادرات  این در پوششی موجود گیاهان کل سپس
 .شدند منتقل آزمایشگاه به ماده خشک تعیین

از هـر کـرت چهـار بوتـه      روزه 15 فواصل با ذرت، استقرار از بعد
 ک،مـاده خشـ   و بـرگ  سـطح  ارتفاع، مانند هایی شاخص تعیین براي
بـرداري جهـت تعیـین    شد. همزمان در هر مرحله، نمونه بردارينمونه

 رشـد  فصل انتهاي هاي هرز نیز انجام شد. تراکم و وزن خشک علف
 مربـع  متـر  یـک  ابعـاد  بـه  مساحتی از اي، حاشیه اثر حذف از بعد نیز

 آزمایشـگاه  بـه  عملکـرد  اجزاي و عملکرد تعیین براي و برداري نمونه
  گردید. منتقل
اي از  عنـوان سـنجه   وینر بـه -این مطالعه شاخص تنوع شانون در

اي محاسبه شد. براي محاسبه شاخص تنوع شانون از معادله  تنوع گونه
 ,Momen-Yesaghi et al., 2017; Magurran( ) اسـتفاده شـد  1(

2004 .(    
H = - Σ N/ni × Log (N/ni)    1رابطه(  

ام  i  هـــ گون یـــنواافر :ni و گونهها کل نیاوافر N: ،آن در که

  .میباشد
 Excel 2007 و  Sigmaplot 12.5 ،SAS 9آماري هاي برنامه از

 نمودارهـاي  رسـم  و آمـده  بدسـت  هـاي 	داده آمـاري  تجزیه منظور به
 مقایسـه  درصـد جهـت   5در سطح احتمال  LSD آزمون از و مربوطه
  .شد استفاده ها	داده میانگین

  

  نتایج و بحث
  ماده خشک گیاه پوششی

ماده خشک گیاه پوششـی قبـل از، از بـین رفـتن بـا       1کل در ش
شود است. همانطورکه مالحظه می کش پاراکوات نشان داده شده علف
گرم در  28/388اي (علوفهترین ماده خشک بوته مربوط به خردلبیش

گرم در متـر مربـع) و جـو     53/309متر مربع) و به دنبال آن منداب (
کمترین مقدار مـاده خشـک در واحـد    گرم در متر مربع)، و  66/268(

گرم در متر مربع) بود. پراست و  22/153سطح متعلق به شبدر برسیم (
ــاد را از Brast et al., 2014همکــاران ( ــاده خشــک زی ) تولیــد م

خصوصیات یک گیاه پوششی مطلـوب، برشـمرده و دو گیـاه تربچـه     
ــه ــیاه  L.) Domin (Raphanus sativus(اي (علوف ــدم س ) و گن

)Moench. Fagopyrum esculentumعنوان گیاه پوششـی  ) را به 
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  براي شرایط آب و هوایی مرطوب معرفی نمودند. مناسب
دهـد کـه تـراکم و وزن خشـک     نتایج تحقیق حاضر نشـان مـی  

اي و منداب که  هاي هرز در تیمارهاي گیاه پوششی خردل علوفه علف
از سـایر  ، کمتـر  )1شـکل (را تولید کرده بودنـد   ماده خشکبیشترین 

). نتایج تحقیقات نشان داده است که بقایاي گیاه 2تیمارها بود (شکل 
صورت یک مانع فیزیکی عمل کرده و عالوه بر جلوگیري  پوششی به

از نفوذ نور، مانع از خروج سریع گیاهچه علـف هـرز از سـطح خـاك     
رو با افـزایش مـاده خشـک گیـاه پوششـی از تـراکم        شوند، از این می

 ,.Tabatabaei Far & Karimzadeشـود ( کاسته میهاي هرز  علف

2013.(  
اي کـه بـا    همانگونه که ذکر شد، دو گیاه منداب و خردل علوفـه 

توجه به نتایج باال عالوه بر تولیـد مـاده خشـک مطلـوب از کـارایی      
هاي هرز در طی فصل رویش خود، برخـوردار   باالتري در کنترل علف

رسد  نظر می بههستند.  )Brassicaceaeبودند، هر دو از تیره شب بو (
توانایی زیاد رشد رویشی و استقرار سریع این گیاهان وهمچنین تـوان  
باالي دگرآسیبی این گیاهان نقش مؤثري درکـاهش تـراکم و مـاده    

 & Samadaniصمدانی و منتظري ( ها داشته است. خشک این گونه

Montazeri, 2009نـده و در  ) دلیل این امر را دارا بودن رشد خفه کن
نتیجه قابلیت رقابت باالي این گیاهان در دریافت آب و مواد غذایی، 

-تر کانوپی و جلوگیري از رسیدن نور به بذرها و گیاهچه پوشش سریع

هاي علف هرز و در نهایت توانایی تولید ترکیبات دگرآسـیبی توسـط   
 El-Masry etمسـري و همکـاران (  -دانند. الریشه این گیاهان می

al., 2015  بـو از جملـه منـداب    ) اظهار داشتند که گیاهان تیـره شـب
واسطه وجود ترکیبات فنولی و گلوکوزیالتی داراي اثرات دگرآسیبی  به

هاي گیاه تجمـع   هاي هرز هستند. این ترکیبات در بافت بر روي علف
یافته و در زمان تجزیه آنها هیدرولیز شـده و ترکیبـات سـمی ماننـد     

هــا و  تیونیتریــلهــا، اپــی هــا، تیوســیاناتریــلهــا، نیت ایزوتیوســیانات
کنند؛ در بین این ترکیبات ایزوتیوسـیانیات   میرا تولید ها  اکسازولیلین

هـاي هـرز    در کنترل علـف ي مؤثرکشی داشته و نقش  خاصیت علف
). همچنـین  Bons & Rozitor, 2006ها دارد ( خصوص پهن برگ به

پوششی، در تیمار چـاودار  ، بعد از این دو گیاه 2بر اساس نتایج شکل 
کمترین تراکم و مـاده خشـک علـف هـرز مشـاهده شـد. غفـاري و        

اثرکشت گیاهان پوششی زمستانه ) GHafari et al., 2012(همکاران 
) مورد .Solanum tuberosum Lزمینی ( هرز سیبهاي برکنترل علف

بررســی قــرار داده و دریافتنــد کــه بقایــاي آمیختــه بــا خــاك کلــزا 
)Brassica napus L.    زمینـی  ) و چـاودار در طـی دوره رشـد سـیب

کرویـدهاف و  هـاي هـرز را دارا بودنـد.     بیشترین میزان کنترل علـف 
کلزا،  زنده مالچ) نیز دریافتند که Kruidhof et al., 2008همکاران (

وزن خشـک  قابـل توجـه    اي و چـاودار سـبب کـاهش    تربچه علوفـه 
 هاي هرز نسبت به شاهد گردید. علف
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  )27/2/96کش پاراکوات (  ماده خشک گیاه پوششی در زمان از بین رفتن با علف -1شکل

Fig. 1- Dry matter of cover crops before killing with paraqat herbicide (2017.5.17) 
  باشند می خطاي معیاردهنده  شانها ن میله*

The bars indicate standard Error *  
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 )27/2/96 ( پاراکوات کش علف با از بین رفتن در زمان تراکم و وزن خشک علفهاي هرز در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی -2شکل

Fig. 2- Densities and dry matter of weeds at different cover crops before killing with paraqat herbicide (2017/5/17)  
  باشند می خطاي معیاردهنده  شانها ن میله*

The bars indicate standard Error *  
  

در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی، هشت گونه  3باتوجه به جدول 
علف هرز (پیچک صحرایی، خردل وحشی، علف خونی، شاه افسر زرد، 

پنیر) متعلق به هفـت خـانواده    قیاق، سلمه تره، فراموشم مکن و شیر
بـا دو   Poaceae  ها خـانواده گیاهی مشاهده شدکه از بین این خانواده

هـاي   به خـود اختصـاص داد. در بـین گونـه     بیشترین فراوانی راگونه 
مشاهده شده، یک گونه چندساله پهن برگ، یک گونه چندساله باریک 

ساله باریک برگ  ساله پهن برگ و یک گونه یک برگ، پنج گونه یک
هاي مختلف علف هرز،  ) دربین گونه3نتایج جدول ( با توجه بهبودند. 

ترین فراوانی و  ) بیش.Convulvulus arvensis Lپیچک صحرایی (
تراکم نسبی و ماده خشک  ماده خشک نسبی را به خود اختصاص داد.

نسبی این علف هرز در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی بسیار متفاوت 
اي  شی منداب و خردل علوفهکه در تیمارهاي گیاه پوش بود. به نحوي

اي بیشـترین مقـدار    خوشـه  کمترین و در تیمارهاي  جو و ماشک گل
تراکم نسبی و ماده خشک نسبی این علف هرز مشاهده شد. مقایسـه  
تراکم و ماده خشک نسبی این علف هرز در تیمارهاي مختلـف گیـاه   
پوششی  با شاهد (بدون گیاه پوششی) حاکی از پتانسیل گیاه پوششی 

با توجه  نظر از نوع آن) در مهار این علف هرز است. همچنین، (صرف
 و بـذر  هرز هاي بوته علف وزن خشک بین مثبتی به اینکه همبستگی

 بـذر  و با کاهش وزن خشـک بوتـه، میـزان     دارد، وجود آنها تولیدي

)، می تـوان گفـت   Lutman, 2002یابد (می کاهش نیز آنها تولیدي
در کاهش جمعیت بانک ي مؤثرپوششی نقش  استفاده از این گیاهان

  .بذر و اندام رویشی این علف هرز چندساله خواهد داشت
تا  26/0هاي هرز از   شاخص تنوع شانون  مربوط به جمعیت علف

اي بیشترین مقـدار ایـن    متغیر بود و گیاه پوششی خردل علوفه 64/0
بـر   شاخص را به خود اختصاص داد؛ اما  در گیاه پوششی منداب کـه 

هاي هرز ، کارکردي مشـابه   اساس تأثیر بر تعداد و وزن خشک علف
 37/0اي داشت، مقـدار عـددي شـاخص تنـوع شـانون،       خردل علوفه

اي در  دهـد کـه خـردل علوفـه     ). این نشان مـی 3(جدول دست آمد به
شکل  هاي مختلف علف هرز، به مقایسه با منداب توانسته است بر گونه

د.  بر اساس این نتایج کمترین مقدار عددي تري تأثیر بگذار یکنواخت
شاخص تنوع شانون در شاهد بدون گیاه پوششی مشـاهده شـد؛ کـه    

باشد. بنابراین با توجه به  هاي کمتر می دهنده غالبیت تعداد گونهنشان
توان گفت استفاده از گیاهان پوششی عالوه بر کاهش  نتایج حاضر، می

هاي  ایش تنوع در جمعیت علفهاي هرز، باعث افز رشد و تراکم علف
هرز شده که نتیجه آن جلوگیري از غالبیت یک گونه خاص و کاهش 

  هاي هرز با گیاه زراعی خواهد بود.   قابلیت رقابت علف
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عالوه بر نوع گیاه پوششی مقدار ماده خشک تولید شـده بوسـیله   
. هاي مختلف علف هرز داشـت  گیاه پوششی نیز اثر مستقیمی بر گروه

) با افزایش مقدار ماده خشک گیاه پوششی، تراکم و 3بر اساس شکل(
شکل خطی کاهش یافـت. بـر ایـن     هاي هرز به ماده خشک کل علف

ازاي هر یک گرم افزایش وزن ماده خشک گیاه پوششـی در   اساس به
گـرم   44/3بوته و  29/0هاي هرز متر مربع، تراکم و وزن خشک علف

ـ   ت. چنـین رونـدي در مـورد پیچـک     در متر مربع کاهش خواهـد یاف
صحرایی (گونه غالب) نیز مشاهده شد؛ و مقدار کاهش  تراکم و ماده 
خشک این علف هرز در ازاي هر گرم افزایش وزن ماده خشک گیـاه  

گرم در متر مربع بـرآورد  05/0و  09/0پوششی در متر مربع به ترتیب 
  گردید. 

 

 
 هاي هرز در زمان از بین رفتن گیاه پوششی راکم و وزن خشک علفهمبستگی ماده خشک گیاه پوششی با ت - 3شکل 

Fig. 3- Correlation between cover cros dry matter and weeds density and dry matter at the time of cover crop killing 
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 هاي هرز در زمان تیمار گیاه پوششی با علفکش پاراکوات شانون علفهمبستگی بین ماده خشک گیاه پوششی با شاخص تنوع  - 4شکل 

Fig. 4- Correlation between dry matter of cover crops and Shannon index of weeds at the time of cover crops sprying with 
Paraquat herbicide  

 
هاي چندساله با افـزایش مـاده خشـک     تراکم و ماده خشک گونه

گیاه پوششی در واحد سطح روند خطی کاهشی داشت. ایـن رونـد در   
هاي هرز یکساله نیز مشاهده شـد؛ امـا تـراکم     مورد ماده خشک علف

ساله تحت تأثیر این عامل قـرار نگرفـت. بـر ایـن      هاي هرز یک علف
ازاي هر واحد افزایش مـاده خشـک گیـاه پوششـی، تـراکم       اساس به

سـاله و   هـاي هـرز یـک    ک علـف هاي هرز چندساله و ماده خش علف
گـرم  در متـر مربـع     19/0گرم و  06/0بوته،  3/0چندساله به میزان 

کاهش یافت. با توجه به نتایج حاضر در این تحقیـق شـیب کـاهش    
هاي هرز چندساله تندتر از پارامترهاي مشابه  تراکم و ماده خشک علف

  ساله بود. در گونه هاي یک
هرز در مزرعه بود، گیاهی  پیچک صحرایی که گونه غالب علف 

باشد. این گیاه از طریق بـذر و   چندساله با تیپ رویشی باال رونده می
شود. وجود پوشـش مطلـوب سـطح     از طریق ریشه تکثیر می "عموما

خاك توسط گیاهانی که سرعت رشد باالیی نیز دارنـد، سـبب ایجـاد    
نها و خصوص نور بین آ رقابت شدیدي در دریافت آب، مواد غذایی و به

هـاي ایـن    شود. این امر به کاهش رشد گیاهچـه  پیچک صحرایی می
شود. با  این گیاه منتهی می  علف هرز و تأخیر در گسترش سطح برگ

شوند تا زمان  هایی که از طریق ریشه تکثیر می توجه به اینکه گیاهچه
 Bottrellها وابسته هستند ( ها، به اندوخته غذایی ریشه گسترش برگ

& Weil, 1995       روند تخلیه مـواد غـذایی ریشـه ایـن علـف هـرز ،(
رسـد، اسـتفاده از گیاهـان     نظـر مـی   تر خواهد بود. بنابراین به طوالنی

خصوص آنهایی که توان تولید زیست توده بیشتري دارند (  پوششی به
هاي  اي، جو و منداب) از قابلیت خوبی در مهار علف مانند خردل علوفه

  ک برخوردار باشند.اي مانند پیچ هرز چندساله
نظام، وجود تنوع گیاهی بـاال   ت یک بومهاي سالمیکی از نشانه

). در تحقیق حاضر مشخص گردید Kamkar et al., 2014( باشدمی
که استفاده از گیاهان پوششی در مقایسه با تیمار عدم استفاده از گیاه 

هاي هرز خواهد  اي در جمعیت علفپوششی، سبب افزایش تنوع گونه
شود اي که توسط این گیاهان تولید مید. عالوه بر این ماده خشکش

ازاي هر یک گـرم افـزایش    اي مؤثر بوده و بهنیز در میزان تنوع گونه
افزایش  001/0در متر مربع، تنوع زیستی  به میزان   وزن ماده خشک

  ). 4خواهد یافت (شکل 
  

  ماده خشک ذرت
ده خشـک گیـاه   تغییرات ماده خشـک ذرت بـا افـزایش وزن مـا    

پوششی در طـی زمـان متغیـر بـود. بـر ایـن اسـاس در مرحلـه اول         
روز پس از کاشت ذرت)، با افزایش مقدار  ماده  44و  35برداري ( نمونه

خشک گیاه پوششی ماده خشک گیاهچه ذرت به شکل خطی کاهش 
شکل یک مانع  رسد، وجود بقایاي گیاهی به نظر می). به5یافت (شکل

ه و عالوه بر جلوگیري از نفـوذ نـور، سـرعت سـبز     فیزیکی عمل کرد
هاي ذرت و در نتیجه سـرعت رشـد آنهـا را بـه تـأخیر      شدن گیاهچه
  انداخته است.  

روز پـس از کاشـت،    58برداري مصادف بـا   در مرحله سوم نمونه
میزان تجمع مـاده خشـک ذرت در تیمارهـاي تحـت پوشـش گیـاه       

د. به این ترتیـب کـه   پوششی، از یک تابع خطی درجه دو تبعیت نمو
وجود بقایاي گیاه پوششی در مقایسه با تیمار بـدون گیـاه پوششـی،    



  1398، تابستان 2، شماره 10، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     644

سبب افزایش ماده خشک ذرت شد؛ اما در ادامه با افزایش ماده خشک 
گیاه پوششی، از ماده خشک ذرت کاسته شد. با توجه به جزئیات تابع 

له شده، رشد ذرت در محدوده ماده خشک تولید شده بوسی برازش داده
اي و شبدر برسیم ( هر دو از تیره بقوالت) و  خوشه دو گیاه ماشک گل

و در محدوده مـاده  بود چاودار (از تیره گندمیان) داراي روند افزایشی 
اي (هـر دو از   خشک تولید شده بوسیله دو گونه منداب و خردل علوفه

تیره شب بو) و جو  (از تیره گندمیان) رونـد کاهشـی داشـت. چنـین     
 102و  86، 72برداري ( در مراحل چهارم، پنجم و ششم نمونهروندي 

  ). 5 روز پس از کاشت ذرت) نیز قابل رؤیت بود (شکل
پوششـی،   بـدون گیـاه  اینکه در این قسـمت از تیمـار    با توجه به

)، افزایش ماده خشک ذرت در 5بود (شکل  عملیات وجین انجام گرفته
ششــی ماشــک محــدوده مــاده خشــک تولیــدي بوســیله گیاهــان پو

دلیل عدم تأثیر بقایاي آنها بر  تواند به اي و شبدر برسیم، نمی خوشه گل
هاي هرز و در نتیجـه بهبـود رشـد گیـاه زراعـی باشـد.        جمعیت علف

بنابراین ممکن است این افزایش رشد مربـوط بـه سـهولت در خـروج     
دلیل کم بودن ماده خشک تولید شده بوسیله  گیاهچه از سطح خاك به

هان، بهبود حاصلخیزي خاك (تثبیت بیولوژیک نیتـروژن) در  این گیا
طی دوره رشد این گیاهان در خاك و یا عدم اتـالف رطوبـت خـاك    

  دلیل پوشش تولید شده بوسیله بقایاي این گیاهان باشد.  به
 8تا  5دهد که گیاهان پوششی تیره بقوالت قادرند منابع نشان می

این مقدار ماده خشـک حـاوي   تن ماده خشک در هکتار تولید کنند و 
 Teasdaleکیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص می باشد ( 200تا  150

& Abdolbaki, 1998   یکی از فاکتورهاي مهم که تعیـین کننـده .(
ویـژه در   هـا بـه   سرعت تجزیه بقایاي گیاهی توسـط میکروارگانیسـم  

) آنهاسـت (  C/Nباشد، نسبت کربن بـه نیتـروژن (   هاي اول می هفته
Cabrera et al., 2005ــاه ماشــک    )؛ ــن نســبت در چهــار گی ای

 1به  82، 1به  21، 1به 11اي، شبدر، چاودار و جو به ترتیب  خوشه گل
). بنـابراین عـالوه بـر    USDA NRCS, 2011باشـد (  می 1به  85و 

اي و شبدر  خوشه هاي گیاهی ماشک گل غلظت باالي نیتروژن در اندام
تر آنها، شرایط را بـراي تجزیـه    پایین برسیم، نسبت کربن به نیتروژن

تر نیتروژن به محیط  تر بقایاي گیاهی و در نتیجه آزادسازي سریع سریع
) Fakhari et al., 2013فخـاري و همکـاران (  فـراهم خواهـد کـرد.    

تـر   اي و آزاد سـازي سـریع   خوشـه  تر بقایاي ماشک گـل  تجزیه سریع
ـ  االتر بـودن عملکـرد   عناصر غذایی از جمله نیتروژن را عامل اصلی ب

 Abdiذرت در این تیمار آزمایشی عنوان نمودند. عبدي و همکاران (

et al., 2012ترتیـب  بـه  سـفید را  شبدر و اي علوفه سورگوم ) گیاهان 
 بـاال  آلـی، تثبیـت   مـواد  افـزایش  و بیشـتر  تولید ماده خشک دلیل به

 تروژننی نتیجه افزایش در و پایین C/Nباال،  کیفیت داشتن و نیتروژن
را  خـاك،  شـوري  شـرایط  در بعـدي  گیـاه  براي استفاده قابل معدنی

 خـود معرفـی   مطالعـه  مورد گیاهان بین سبز در کود بهترین عنوان به
  کردند.

همچنین با توجه به هم خانواده بودن چاودار و جو و مشابه بودن 
رسد تولید ماده خشک  نظر می نسبت کربن به نیتروژن این دو گیاه، به

توسط جو در مقایسه با چاودار عامل اصلی کاهش رشد ذرت در  بیشتر
  بقایاي این گیاه باشد.

نکته قابل توجه در این نتایج کـاهش رشـد ذرت در مقایسـه بـا     
اي  شاهد در محدوده ماده خشک تولیدي جو، منداب و خـردل علوفـه  

باشد. احتماالً ضخامت باالي بقایاي این گیاه پوششی و یا ترشـح   می
ها در طی فصل رشد این گیاهان و یا در جریـان پوسـیده    یکالآللوکم

  اي مؤثر بوده است. شدن بقایاي آنها در بروز چنین نتیجه
 در پوششـی  گیاه مختلف تیمارهاي در ذرت ماده خشک تغییرات

 یک از برداري نمونه مراحل همه در هاي هرز علف کنترل عدم شرایط
 35( بـرداري  نمونه اول مرحله در. )6کرد (شکل  تبعیت دو درجه تابع
 عـدم  و پوششـی  گیـاه  از اسـتفاده  عدم شرایط در) کاشت از پس روز

شـبدر   گیاه سه بقایاي وجود. بود کم ذرت ماده خشک وجین، اعمال
 ذرت ماده خشک افزایش سبب اي خوشه ماشک گل و چاودار برسیم،

ـ  جو، بقایاي تیمار در اما گردید؛ در مقایسه با شاهد  و اي هخردل علوف
ــداب ــاده خشــک من ــد ذرت م ــه در. داشــت کاهشــی رون  دوم مرحل

 بین اختالف که تفاوت این با شد؛ دیده مشابهی روند نیز برداري نمونه
 بـین  تفـاوت  بعـد،  بـه  سـوم  مرحلـه  از. بـود  مشهودتر بسیار تیمارها

 بـین  اخـتالف  همچنان اما شد؛ کمتر پوششی گیاه مختلف تیمارهاي
  .  )6بود (شکل محسوس پوششی گیاه بدون شاهد با تیمارها

موجود در ذرت  نیز در مراحل مختلف  هاي هرز وزن خشک علف
برداري تحت تأثیر مقدار ماده خشـک گیـاه پوششـی در زمـان      نمونه

کش پاراکوات قرار گرفت. الزم به ذکر است که  سمپاشی آنها با علف
پوششی  ) بیشترین مقدار زیست توده توسط گیاهان1به استناد شکل (

اي، منداب، جو، چاودار، ماشک  مورد مطالعه به ترتیب در خردل علوفه
اي و شبدر برسیم دیده شد.  بر این اساس در مراحل اول و  گل خوشه
روز پس از کاشت سویا)، با افزایش ماده  44و  35برداري (  دوم نمونه

شکل خطی کاهش  هاي هرز به ی، وزن خشک علفخشک گیاه پوشش
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شـکل نمـایی    یافت؛ اما در مراحل سوم به بعد، روند تغییرات تابع بـه 
کاهشی بود. به این ترتیب که با افزایش ماده خشک گیاه پوششی تا 

هـاي هـرز    گرم در متر مربع، مقـدار وزن خشـک علـف    120 "تقریبا

گـرم در   120ر بیشـتر از  توجهی کاهش یافت؛ اما مقادی میزان قابل به
متر مربع ماده خشک گیاه پوششی تـأثیري بـر کـاهش وزن خشـک     

  ).  7هاي هرز نداشت (شکل علف
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دستی در شرایط کنترل برداري  مراحل مختلف نمونهدر ذرت  ماده خشک بر) از بین رفتن آنها زمان در( پوششی گیاه ماده خشک اثر - 5شکل 

 هاي هرز  علف
Fig. 5- The effect of cover crop dry matter (at killing time) on dry matter of corn in different sampling stages in weeding 

condition  
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 کنترلعدم  شرایط در برداري مراحل مختلف نمونهدر  ذرت کماده خش بر) آنها از بین رفتن زمان در( پوششی گیاه ماده خشک اثر - 6شکل 

 هرز هاي علف
Fig. 6- The effect of cover crop dry matter (at killing time) on dry matter of corn in different sampling stages in no weeding 

condition 
 

صـورت یـک مـانع     وجود بقایاي گیاهی بر روي سطح خـاك بـه  
کند؛ یکی عمل کرده و از رسیدن نور به سطح زمین جلوگیري میفیز

عالوه بر این با مالچ بقایاي گیاهی در سطح خـاك، نوسـانات درجـه    
دهد و بـا توجـه بـه ایـن کـه بسـیاري از        حرارت خاك را کاهش می

زنی به دماي متناوب احتیاج دارند،  هاي هرز براي جوانه بذرهاي علف

هـاي هـرز در سـطح     اکم و وزن خشک علفزنی و در نهایت تر جوانه
 Brast et al., 2014; Batlaیابد( طور محسوسی کاهش می خاك، به

et al., 2000ــه اول و دوم   ). همــان ــر شــد در مرحل ــه کــه ذک گون
برداري، تغییرات ماده خشک علف هرز تحت تأثیر ماده خشـک   نمونه

در ایـن  گیاه پوششی، از تابع خطی کاهشی تبعیت کرد. بر این اساس 
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درصد تغییرات ماده خشک علف هرز، تحت تأثیر  45و  54دو مرحله، 
ازاي هر گـرم وزن خشـک    ماده خشک گیاه پوششی قرار گرفت و به

و  17/0گیاه پوششی در متر مربع، وزن خشک علف هرز بـه ترتیـب   
روز بعد  58برداري ( درصد کاهش یافت. اما از مرحله سوم نمونه 19/0

درصد از این تغییـرات، تحـت تـأثیر مـاده      88تا  67از کاشت ذرت)، 
خشک گیاه پوششی قرار گرفت؛ که این امر اهمیت مقدار ماده خشک 

کند. نکته حـائز اهمیـت   تر میتولیدي بوسیله گیاه پوششی را پررنگ
توجه، به زمان  این است که بقایاي گیاه پوششی براي اثر بخشی قابل

اولیه کاشت گیاه زراعی، با استفاده  احتیاج دارند و الزم است در مراحل
یافتــه یــک  از یـک روش مکمــل، ماننـد اســتفاده از مقــادیر کـاهش   

  کش مؤثر، فشار علف هرز را کاهش داد.  علف

  

 
  برداريدر مراحل مختلف نمونههاي هرز  اثر ماده خشک گیاه پوششی (در زمان از بین بردن آن) بر وزن خشک علف -  7شکل

Fig. 7- The effect of cover crop dry matter (at killing time) on dry matter of the weeds in different sampling stages  
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عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت تحت تأثیر اثرات ساده نـوع گیـاه   

)؛ ولی اثر متقابل این 8پوششی و کنترل علف هرز قرار گرفت (شکل 
و صـفت نداشـت (جـدول تجزیـه     داري بر ایـن د  دو فاکتور اثر معنی

واریانس نشان داده نشد). بر این اساس کمترین عملکرد دانه ذرت، در 
دست آمد؛ این  کیلوگرم در هکتار) به 8318شاهد بدون گیاه پوششی (

در حالی بود که در بین تیمارهاي داراي بقایاي گیاه پوششی، کمترین 
کیلـوگرم در   8492عملکرد دانه در تیمار کاشت ذرت در بقایاي جـو ( 

داري بین این تیمار و شاهد بدون  هکتار) دیده شد (البته اختالف معنی
اي نیز بعد از  گیاه پوششی وجود نداشت). بقایاي منداب و خردل علوفه

جو عملکرد دانه کمتري نسبت به سایر تیمارهاي گیاه پوششی داشتند. 
در کـاهش   توجه این سـه تیمـار گیـاه پوششـی     با توجه به تأثیر قابل

)؛ انتظار حصول عملکرد بـاال از ایـن   7هاي هرز (شکل  جمعیت علف
رسد بقایـاي    نظر می سه تیمار وجود داشت، اما این امر محقق نشد. به

این گیاهان بر روي ذرت اثر دگرآسیبی داشته باشد؛ که ایـن امـر بـا    
خصوص  توجه به کاهش رشد ذرت در بقایاي این سه گیاه پوششی به

) مـورد تأییـد قـرار    6و  5اي ابتدایی پس از کاشـت (شـکل   در روزه
  گرفت.
اما بیشترین مقادیر عملکرد دانه ذرت  متعلق به سه تیمار ماشک  

 11321کیلـوگرم در هکتـار) و شـبدر برسـیم (     11914اي ( خوشه گل
کیلوگرم در هکتار) بود؛ کـه در   11028کیلوگرم در هکتار) و چاودار (

 57/24و  52/26، 18/30گیاه پوششی به ترتیب مقایسه با تیمار بدون 
اي و  خوشـه  درصد افزایش داشت. در بین این سه، دو گیاه ماشک گل

اما  شبدر برسیم در مقایسه با سایر تیمارها ماده خشک کمتري داشتند؛
توجه ایـن گیاهـان در تثبیـت بیولوژیـک      رسد توانایی قابل نظر می به

عت تجزیه باالتر بقایـاي ایـن   نیتروژن و تقویت خاك و همچنین سر
دلیل پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن آنها، نقش مؤثري  گیاهان به

تـر ذرت کاشـته شـده در بقایـاي ایـن       در بهبود رشد و استقرار سریع
گیاهان داشته باشد. برخالف این دو گیاه چاودار عالوه بر عدم توانایی 

ن به نیتروژن بـاالیی  در تثبیت بیولوژیک نیتروژن، داراي نسبت کرب
رو دلیل باال بودن عملکرد ذرت در بقایاي این  ). از این1به  82است (

رسد افزایش عملکـرد   نظر می گیاه، مشابه با شبدر و ماشک نیست. به
هـاي هـرز    مشاهده شده در این تیمار آزمایشی، به مهـار مـؤثر علـف   

)، H2( 4و  1-در هیدروکسی 4-2توسط این گیاه  مرتبط باشد. دیبوآ (
ــابن  ــازولینون در ترکیــب  H3(-2) و بــوآ (3-1-نیزوکس ) نیزوکس

مهم هستند که محلول در آب بوده و از بقایـاي سـاقه    فیتوتوکسینی
زنی طیف وسـیعی از   چاودار خارج می شود. این ترکیبات قادرند جوانه

 Sing etهاي هرز و گیاهان زراعی را تحت تأثیر خود قرار دهند (علف

al., 2003 با توجه به درشت بودن بذرهاي ذرت و امکان کشت آن .(
زنی و سبز شدن این  در عمق بیشتر، چاودار اثرات بازدارندگی بر جوانه

گیاه نداشته است. در تأییـد ایـن امـر پورحیـدر غفـاربی و همکـاران       
)GHafarbi et al., 2012زنـی  را بر جوانـه  چاودار دگرآسیبی ) اثرات 

هاي هـرز را مـورد    علف برخی و شیرین ذرت يها گیاهچه رشد و بذر
 در بـاالیی  پتانسـیل  چـاودار  بررسی قرار دادند و دریافتند که بقایـاي 

 روي سـوئی  آنکه اثـر  بدون داشته، نظر مورد هرز هاي علف سرکوب
 ,Weston & Dukeوسـتون و دوك (  .باشـد  داشـته  شـیرین  ذرت

 هاي اي دولپه بر رچاودا ) نیز اظهار داشتند که ترکیبات شیمیایی2003
زراعی  گیاهان براي ولی نموده وارد آسیب ها و گراس بذر ریز ساله یک

کمتري دارند. از سـوي   خطر سویا و ذرت همچون درشت بذور داراي
دیگر تولید حجم کمتري از بقایا توسط این گیاه در مقایسـه بـا جـو،    

رت را تـر ذ  اي، امکان سبز شدن و استقرار سریع منداب و خردل علوفه
، روند تغییـرات مـاده   5در بقایاي چاودار فراهم آورده است (به شکل 

  توجه نمایید).  102تا  58چه ذرت در روزهاي  خشک گیاهه
بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیـک ذرت در تیمارهـاي گیـاه    

تـن   25485و  32456اي و جو به ترتیب با  خوشه پوششی ماشک گل
 ,.Dhima et al( همکاران و ). دهیما9دست آمد (شکل  در هکتار به

 مورد پوششی گیاه عنوان به جو وقتی گیاه که کردند ) مشاهده2006
  .است داشته ذرت روي بر دگرآسیبی اثر گرفته است، قرار استفاده

هاي هرز نقش موثري در افـزایش عملکـرد    همچنین حذف علف
هـایی  ). بـه نحویکـه در تیمار  10دانه و بیولوژیک ذرت داشت (شکل 

عدم وجین دستی در مقایسه با اعمال وجین دستی، عملکـرد دانـه و   
درصد کاهش یافت. این امـر   23و  25بیولوژیک به ترتیب به میزان 

دهد که براي افزایش کارایی گیاهان پوششی در کنترل مؤثر  نشان می
کش  هاي مکملی مانند مصرف علف هاي هرز، الزم است از روش علف

 و چیکــوي  ته) و یا وجین دسـتی اسـتفاده نمـود.   (مقادیر کاهش یاف
 شـخم،  تلفیـق  کـه  دادند نشانChikoye et al., 2005) ( همکـاران

 هاي هرز را مؤثري علف طـور بـه تواند می کـش علف و پوشـشی گیاه
 & Samadiکنـد. صـمدي و محمـد دوسـت چمـن آبـاد (       کنتـرل 

Mohammaddost-chamanabad, 2013   نیز گـزارش کردنـد کـه ( 
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 تـر  باریـک  کاشـت  هـاي  اسـتفاده از ردیـف   و پوششی کاشت گیاهان
 در هـاي هـرز   علـف  غیرشـیمیایی  مـدیریت  بـه  تواند زمینی می سیب

 Ahmadvandنیـا ( احمدوند و حاجی  .نمایند کمک پایدار کشاورزي

& Hajinia, 2016 ــد کــه بیشــترین ــز دریافتن ــده عملکــرد ) نی  غ
 ورزي خـاك  روش ، درهکتـار  در تـن  74/63 زمینی بـه میـزان   سیب

هاي  علف تلفیقی کنترل با توأم ماشک پوششی گیاه کاربرد متداول با
 کنترل بدون شاهد به درصدي نسبت 81/55آمد (افزایش  بدست هرز

نامبردگان اگرچـه بـر اهمیـت اسـتفاده از      .پوششی) گیاه و علف هرز
گیاهان پوششی تأکید داشتند، امـا اظهـار داشـتند کـه ایـن گیاهـان       

خصوص در مناطق سرد، پتانسیل کافی براي تولید ماده خشـک را   به
ــن ــد. از ای ــف ندارن ــت از عل ــش رو الزم اس ــرات   ک ــل اث ــا در تکمی ه

 Jafarzadeh(کنندگی آنها استفاده شود. جعفرزاده و بازوبندي  کنترل

& Bazobandi, 2013( پوششـی  گیاهـان  تـأثیر  بررسـی  منظـور  به 
وزن خشـک   و تراکم بر مکانیکی ايه روش و آنها بقایاي و زمستانه

نامبردگان اظهار  نمودند. اجرا آزمایشی آلو، هاي باغ در هاي هرز علف
 و ترین مناسب روتیواتور همراه به چاودار پوششی داشتند که تیمار گیاه

 تیمارهـا  تـرین  نامناسـب  کردن بر کف همراه به کلزا پوششی تیمارگیاه
  بودند.  آزمایش دمور باغ در هرز هاي علف کنترل براي

 
)704اثر تیمارهاي مختلف گیاه پوششی زمستانه بر عملکرد دانه ذرت (سینگل کراس   - 8شکل   

  باشند می خطاي معیاردهنده  شانها ن میله*
Fig. 8- The effect of different winter cover crops on grain yield of corn (SC704) 

The bars indicate standard Error *  
 

 
)704اثر تیمارهاي مختلف گیاه پوششی زمستانه بر عملکرد بیولوژیک ذرت ( سینگل کراس  - 9شکل   

 باشند می خطاي معیاردهنده  شانها ن میله*
Fig. 9- The effect of different winter cover crops on biological yield of corn (SC 704) 
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The bars indicate standard Error. *  

  
  )704اثر وجین بر عملکرد دانه و بیولوژیک ذرت (رقم سینگل کراس  - 10شکل 

  باشند می خطاي معیاردهنده  شانها ن میله*
Fig. 9- The effect of weeding on grain and biological yield of corn (SC 704) 

The bars indicate standard Error *  
 

  کلی گیري نتیجه
دهد کـه گیاهـان پوششـی مختلـف،     نتایج این تحقیق نشان می

هاي هرز، رشد گیاهچه و عملکرد ذرت  اثرات متفاوتی بر جمعیت علف
هـاي متفـاوت در   واسطه سرعت دارد؛ زیرا گیاهان پوششی مختلف به

ر، سرعت بستن کانوپی، تولید مقادیر مختلف فرآیند سبز شدن و استقرا
ماده خشک، توانایی تولید ترکیبات دگرآسیب و غیره قادرند تغییـرات  

شوند. در این تحقیـق مشـخص    متفاوتی را در یک محیط موجب می
ازاي هر گرم وزن خشـک گیـاه    هگردید در مراحل ابتدایی رشد ذرت ب

 19/0و  17/0یـب  پوششی در متر مربع، وزن خشک علف هرز به ترت
یابد، اما در مراحل بعدي تنها با افزایش ماده خشک  درصد کاهش می
هـاي   گرم در متر مربع، مقدار وزن خشک علـف  120گیاه پوششی تا 

میزان قابل توجهی کاهش یافت و مقادیر بیشتر مـاده خشـک    هرز به

هـاي هـرز نخواهـد     گیاه پوششی تأثیري بر کاهش وزن خشک علف
اي قـادر بـه تولیـد مـاده     علوفهجو، منداب و خردلن گذاشت. همچنی

هاي هرز دارند.  خشک باال بوده و اثرات بسیار مطلوبی در کنترل علف
اما این گیاهان بر روي رشد ذرت و در نتیجه عملکرد محصول نیز اثر 

عنوان  رو، بر اساس نتایج این آزمایش، کشت آنها بهمنفی دارند. از این
کاشت ذرت قابل توصیه نیست. سه گیاه چاودار،  گیاه پوششی قبل از

اي، در مقایسه با سه گیاه جـو، خـردل   خوشهگلشبدر برسیم و ماشک
توده کمتري تولید نمودند، اما قادر به کنترل  اي و منداب، زیستعلوفه

تر اینکه این گیاهان سبب بهبود  هاي هرز بودند و مهم قابل قبول علف
-ود عملکرد این گیاه شدند. از این رو مـی رشد ذرت و در نهایت، بهب

منظور عنوان راهکاري پایدار بهکاشت این سه گیاه پوششی را به توان
 هاي هرز در ذرت معرفی نمود. مدیریت علف
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Introduction 
Cover crops have wide range influence on agroecosystem as well as multiple benefits for farmers. A major 

benefit of cover crops is the suppression of weeds during fall and winter, which can help to reduce soil tillage 
and herbicide use. A cover crop is a plant that is used primarily to slow erosion, improve soil health, enhance 
water availability, make weeds smother, help control pests and diseases, increase biodiversity and bring a host of 
other benefits to your farm. Many types of plants can be used as cover crops. Fabaceae, Poaceae and 
brassicaceae familys are the most extensively used. Considering the importance of corn, this study was 
conducted to investigate the effect of six types of winter cover crops including rye, barley, hairy vetch, berseem 
clover, Indian mustard and rocket on the dynamics of weed populations and seedling growth and yield of corn. 

Materials and methods 
 To investigate the efficiency of various cover crops in weed controlling, seedling growth and yield of maize 

(Zea mays L.) (single-cross 704), a factorial experiment based on Split Block  design was conducted with three 
replicates in 2016-2017 at research field of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 
Experimental treatments included: 1) cover crop type in 7 levels of rye (Secale cereal L.), barley (Hordeum 
vulgare L.), hairy vetch (Vicia villosa L.), berseem clover (Trifolium alexandrinum L.), Indian mustard (Brassica 
junce L.), rocket (Eruca sativa L.) and no cover crop (control), 2) weed elimination in two levels of hand 
weeding and no-weeding. Different cover crops planted in three times the recommended amount in middle 
winter of 2016. One week before planting corn, all cover crops were sprayed with paraquat herbicide (3 liters per 
hectare), then corn seeds were planted directly inside the residuals of the cover crops manually. 

Results and discussion 
Comparison of weed density and dry weight in various treatments of cover crop with control treatment shows 

the potential of cover crop (disregarding the type) in weed control and increment of diversity. The results 
showed that the growth of maize seedlings planted in hairy vetch and berseem clover (both from Fabaceae 
family) and rye residue areas (form Poaceae family) had an increasing trend and in Indian mustard and rocket 
(both from Brassicaceae family) and barley (from Poaceae family) had a decreasing trend. The lowest maize 
grain yield was obtained in no cover crop treatment, whereas the lowest grain yield among cover crop treatments 
was achieved in maize planted in barley residue. Indian mustard and rocket residues had the lowest maize yield 
after barley. It seems that residues of these three crops have allelopathic impact on maize, which was confirmed 
by observing growth reduction in maize seedlings planted in these residues. On the other hand, the highest maize 
grain yield was associated with rye, hairy vetch and berseem clover treatments. Hairy vetch and berseem clover 
had lower biomass than rye. It seems: 1) the ability of these plants in biological nitrogen fixation, 2) improve soil 
fertility and 3) accelerate the rate of decomposition of these plant residuals had a significant role to improve the 
growth and quick development of maize that planted in residuals of these plants. Brust et al. (2014) were tested 
the  growth and weed suppression ability of four new cover crop species including tartary buckwheat, forage 
radish, red oat and grain amaranth. The results show that tartary buckwheat and forage radish are well suited as 
new cover crops in Germany due to their fast growth and good weed suppression ability.   
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Conclusion 

According to the results, barley, Indian mustard and rocket are able to produce high biomass and have very 
good effects on weed control. However these plants also have allelopathic effects on corn seedling. Therefore, 
they are not recommend for cultivation in corn. Rye, hairy vetch and berseem clover had less biomass, but had a 
good ability to control weeds. It also improved seedling growth and corn yield. Therefore, these three plants can 
be described as suitable cover crops in corn. 
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