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  1چکیده

اکولوژیک تواند به عنوان یک راهکار  بین کشت دو گیاه زراعی اصلی می زمانی کشت گیاهان پوششی در فاصلهسابقه و هدف: 
هاي هرز، افزایش حاصلخیزي خاك، کاهش فرسـایش   ي جمعیت علف توسعه مطلوب براي دستیابی به اهدافی مانند ممانعت از

هاي متفاوتی در دستیابی بـه اهـداف فـوق الـذکر      خاك و افزایش عملکرد گیاهان زراعی باشد. گیاهان پوششی مختلف، توانایی
ایـن تحقیـق بـا هـدف      ،رواز ایند بود. نار خواهذتاثیر گ ها آنبر کارایی  يانتهاي دوره رشددر  ها آنداشته و روش از بین بردن 

هرز  هاي بر جمعیت علف ها آنروش از بین بردن  ،بررسی کارایی چند گیاه پوششی در شرایط کشت خالص و مخلوط و همچنین
  ) انجام گرفت.444و عملکرد علوفه ذرت (رقم سینگل کراس 

  

هاي کامل تصادفی در سـه تکـرار اجـرا شـد. تیمارهـاي       این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك ا:همواد و روش
 ، ماشـک )Vicia villosa L(. ، خلـر ).Hordeum vulgare L( آزمایشی شـامل نـوع گیاهـان پوششـی در هفـت سـطح: جـو       

)Lathyrus sativus L.(هـرز و آلـوده بـه     عاري از علـف  یاه پوششی، مخلوط جو+ ماشک، مخلوط جو+ خلر و شاهد بدون گ
پاراکوات، کف بر کردن و قرار دادن  کش علفپاشی با در انتهاي فصل رشد در سه سطح سم ها آنهرز و روش از بین بردن  علف

بر به صورت ردیفی در سه برا 1396پوششی در اوایل بهمن ماه سال  انبقایا بر سطح خاك و غلتک زدن در نظر گرفته شد. گیاه
(یک هفته قبل از کاشت ذرت) گیاهان پوششـی مـورد نظـر بـر      1397 ماه تراکم توصیه شده کشت شدند. در اواسط اردیبهشت

  طور مستقیم درون بقایاي گیاهان پوششی کشت شدند.  اساس روش مدیریتی مورد نظر، تیمار و سپس ذرت به
  

داري با ، اختالف معنیگیاهان پوششی مختلفشدن تاج پوشش ماده خشک و سرعت بسته  ،سطح برگنتایج نشان داد  ها:یافته
ماشک و گیاهان پوششی ماده خشک و سرعت بسته شدن تاج پوشش در تیمارهاي  ،کمترین سطح برگ ).P<0.05هم داشتند (

لـوط  در افـزایش فاکتورهـاي مـذکور داشـت. تیمارهـاي کشـت مخ       داريمعنـی خلر دیده شد؛ اما اختالط این دو با جـو، تـاثیر   
هرز در طی فصل رشد ذرت بودند.  هاي زدن قادر به کنترل مطلوب علف کردن و غلتک جو+ماشک و جو+خلر در دو حالت قطع

کـردن   زدن و قطـع  غلتـک  اختالف قابل توجهی با تیمارهايهاي هرز موفق بود، اما  اگرچه در مهار علف کش علفاما استفاده از 
هـاي   ، از کارایی پایینی در مهار علفکش علفبه خصوص در شرایط مدیریت با . تیمارهاي کشت خالص ماشک و خلر داشت

 قـرار  هـا  آن مـدیریت  و پوششـی  گیاه ساده اثرات تاثیر تحت 444 کراس سینگل رقم ذرت تر علوفه عملکردهرز برخوردار بود. 

                                                
 siahmarguee@gau.ac.ir  نویسنده مسئول:*
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 مخلـوط  کشـت  تیمارهـاي  در ذرت علوفه عملکرد بیشترین. نبود دار معنی آماري لحاظ از ها آنمتقابل  اثر اما )P>0.01( گرفت
 از تیمارهـا  سـایر  با داري معنی تفاوت که. آمد دست به مربع متر در گرم5/2941 و 7/2946 با ترتیب به خلر+جو و ماشک+جو

 عملکـرد  مترمربـع). همچنـین بیشـترین    در گـرم 2416( داشـت  هـرز  هاي علف وجین شرایط در پوششی گیاه بدون شاهد جمله
 کمترین. آمد دست به مربع متر در گرم 6/2709 و 6/2756 با ترتیب به ها آن کردن پرس و کردن قطع تیمارهاي در ذرت تر علوفه
 حاصـل  مربـع  متر در گرم 8/2333 معادل پوششی گیاه بردن بین از براي کش علف از استفاده شرایط در نیز ذرت عملکرد میزان

 .شد

  
بـه واسـطه بهبـود     نخـود و  گندمیانمخلوط گیاهان پوششی خانواده هاي کشت لعه اساس نتایج این مطاطوري بر به ي:گیر نتیجه

کشت خالص هر کدام نسبت به هرز  هاي پوشش، تولید ماده خشک بیشتر و کنترل موثر علف خصوصیات خاك، بستن سریع تاج
هـرز و افـزایش    هـاي  کنترل علف و یپوشش دوام بقایاي گیاهبا بر میزان . روش از بین بردن گیاه پوششی توصیه می شود ها آناز 

 کـش  علـف گیاهان پوششی بر استفاده از کردن  زدن و قطع غلتک نتایج این تحقیق بر اساس .گذار  استتاثیرعملکرد گیاه زراعی 
  ارجحیت دارد. 

  

  .کنترل علف هاي هرز ،کشت مخلوط، سرعت بسته شدن تاج پوشش، بقایاي گیاه پوششی هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
کـه بـا هـدفی غیـر از تولیـد و       1گیاهان پوششـی   

عمــدتا از ، شــوند بــرداري اقتصــادي کاشــته مــی بهــره
) Fabaceae(، نخـود  )Poaceae( هاي گندمیان خانواده
این گیاهان با ). 24(هستند  )Brassicaceae( بو و شب
هـرز،   هـاي  ي جمعیـت علـف   ممانعت ازتوسعههدف 

خیزي ، افـزایش حاصـل  زيهـاي خـاك   کنترل بیمـاري 
خاك، بهبود ساختمان فیزیکوشیمیایی خاك، ممانعـت  

شویی نیتروژن، افزایش ماده آلی خاك، کـاهش   از آب
 فرسایش خـاك و افـزایش عملکـرد گیاهـان زراعـی     

، 26، 22، 19، 17، 14، 10، 4، 3 ،1(شـوند  کشت می
هـاي   گیاهان پوششی مختلـف، توانـایی   .)33، 31، 30

دارنـد. بـه   یـان شـده   باهـداف   متفاوتی در دستیابی به
طـور   تواننـد بـه  مـی گرامینـه   گیاهان تیـره  ،عنوان مثال

کارآمدي عناصر غذایی باقی مانده در خاك را جـذب  
شـویی  کنند و در نتیجه نقش بسـزایی در کـاهش آب  

قـادر بـه    نخـود نیترات داشته باشند. گیاهان خـانواده  
توانند باعث بهبود  تثبیت بیولوژیک نیتروژن بوده و می

                                                
1.Cover crops 

صلخیزي خاك گردند. تولید زیسـت تـوده زیـاد و    حا
سرشار از ترکیبات دگرآسـیب نیـز از مشخصـه هـاي     

د رشد گیاه زراعی نتوانبوده که می بو شبگیاهان تیره 
د. کاکائیـان و  نهرز را تحت تاثیر خود قرار ده و علف

ــاران ( ــیات 2015همکــ ــا بررســــی خصوصــ ) بــ
فیزیکوشیمایی خاك پس از کاشت گیاهـان پوششـی   

اي دریافتنـد کـه بیشـترین     خوشه گل  چاودار و ماشک
میزان نیترات در تیمار شـاهد (بـدون گیـاه پوششـی)     
وجود داشت و پس از آن به ترتیب تیمارهاي ماشـک  
و چاودار کمترین مقـادیر نیتـرات خـاك را بـه خـود      

؛ نامبردگان استفاده از گیاه پوششـی را  اختصاص دادند
رات از خاك معرفی راهکاري براي کاهش آبشویی نیت

بررسی  با )2018. خوجملی و همکاران ()14( نمودند
کارایی چند گیاه پوششی زمستانه بر رشد و عملکـرد  
 ذرت یافتند که رشد ذرت در بقایاي دو گیـاه ماشـک  

اي و شبدر برسـیم (تیـره نخـود) و چـاودار      خوشه گل 
(تیره گندمیان) روند افزایشی و در محدوده بقایاي دو 

اي (تیره شب بـو) و جـو    نداب و خردل علوفهگونه م
(تیره گندمیان) روند کاهشی داشت. کمترین عملکـرد  
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دانه ذرت، در تیمارهـاي بقایـاي جـو و بـه دنبـال آن      
ي تولید شد. نامبردگـان  ا بقایاي منداب و خردل علوفه

دلیل این امر را عالوه بر حجم زیاد بقایاي تولید شده 
اثرات دگرآسیبی ناشـی از   به وسیله این گیاهان، بروز

  . )15( بقایاي این گیاهان عنوان نمودند
بـه  گرامینه کاشت ترکیبی گیاهان پوششی لگوم و   

سطح دلیل افزایش زیست توده گیاهی در زیر و باالي 
خاك و نیز افزایش محتواي نیتـروژن و کـربن خـاك    

تواند از مزایاي بیشتري برخوردار باشد. کاکائیان و  می
) یافتنــد کــه نفوذپــذیري خــاك در 2015(همکــاران 

اي  چاودار و ماشـک گـل خوشـه   م أتوصورت کشت 
ایـن   و بـود  هـا  آنبیشتر از کشت خالص هر کـدام از  

م أي بیشتر در کشـت تـو   نتیجه را به تولید حجم ریشه
. دیبایی و )14( این دو گیاهان پوششی مرتبط دانستند

در افتند که کشت مخلوط جو و شب) ی2011همکاران (
عنـوان گیـاه پوششـی بیشـترین تـاثیر را بـر کنتـرل         به

هرز گوجه فرنگی داشت و عملکرد این محصول  علف
 1/7را در مقایسه با تیمار شاهد بـدون گیـاه پوششـی    

) 2017. گودرزي و همکاران ()11( درصد افزایش داد
ــان    ــوط س ــت مخل ــه کش ــد ک ــزارش کردن ــپ  گ هم

)Crotalaria juncea  ) با گنـدم سـیاه (Fagopyrum 

esculentumهرز بسـیار   هاي تواند در کنترل علف ) می
بـه   باشـد؛  هـا  آنمؤثرتر از کشت خالص هر کـدام از  

 کـه در شـرایط کشـت مخلـوط ایـن دو گیـاه       نحوي
  . )12( درصد کنترل شدند 90هرز تا  هاي پوششی علف 

روش از  دهد کـه مختلف نشان میات قنتایج تحقی  
موثر اسـت.   ها آنکارایی پوششی بر   بین بردن گیاهان

 ) روش بـه کـار رفتـه بـراي    2005کاررا و همکاران (
اتمام رشد گیاه پوششی را وابسـته بـه عـواملی ماننـد     
مرحله رشد گیاه پوششی در زمان از بین بردن آن، نوع 
و نحوه رشد آن، محصول بعدي که قرار است بعـد از  

ـ   . )8( داننـد وع روش کاشـت مـی  آن کاشته شـود و ن
گیـاه  زدن  ) یافتند که غلتـک 2015و همکاران ( سیاسیا

درصــدي  65اي کــاهش  خوشــه گــل ماشــکپوششــی 
هــرز و افــزایش عملکــرد کــدو  هــاي جمعیــت علــف

)Cucurbita pepo مقایسه بـا تیمـار بـدون گیـاه     ) در
 . شــباهنگ و همکــاران)9( را موجــب شــد پوششــی

اگرچـه کـاربرد بقایـاي گیـاه      کـه  بیان کردند) 2013(
هـرز   ث کاهش تراکم و زیست توده علفپوششی باع

شود، ولی تاثیر گیاهـان پوششـی    در مزارع زعفران می
. مویــدي )35( زنــده بــه مراتــب بیشــتر خواهــد بــود

) در تحقیقـی بـه بررسـی    2011شهرکی و همکاران (
(برگرداندن گیاهان پوششی  پوشاثرات مدیریت خاك

ــت +  ــاك، برداش ــه خ ــت  ب ــا و برداش ــذف بقای + ح
 تریتیکالـه (حی) و نوع گیاهان پوششی پوش سط خاك

)X Triticosecale witmack(ماشـــک معمـــولی ،   
)Vicia sativa L.(  و مخلوط تریتیکاله و ماشک همراه

پرداختنـد و یافتنـد کـه     )هرز هاي با یکبار وجین علف
ــف   ــک عل ــاده خش ــرل م ــزان کنت ــوروف   می ــرز س ه

)Echinochloa cruss-galliــار ــه +  ) در تیم تریتیکال
پــوش + خـاك  مخلـوط  پـوش سـطحی، تیمـار   خـاك 

سطحی و ماشک معمولی + حـذف بقایـا نسـبت بـه     
 .)27( درصد بود 45و 100، 100ترتیب  تیمار شاهد به

) اثر سه تیمار گیـاه پوششـی   2005کاررا و همکاران (
ماشک، چاودار و کشـت مخلـوط ایـن دو را در سـه     

زدن  کردن، غلتک حالت مدیریت بقایاي آن شامل قطع
تماسی پاراکوات، بـر درصـد    کش علفپاشی با سمو 

سبز و عملکرد ذرت شیرین مورد بررسی قرار دادند و 
گزارش کردند که اگرچه در شـرایط کشـت مخلـوط    

 23ذرت شـیرین،  شدن چاودار و ماشک، درصد سبز 
درصد در مقایسه با تیمار بدون گیاه پوششـی کـاهش   

شـت  اما عملکرد ذرت شـیرین در تیمارهـاي ک   ،یافت
درصـد   30و  43چاودار به ترتیب  ماشک و ماشک +

بیـان  نامبردگان . بیشتر از تیمار بدون گیاه پوششی بود
داري بـر   نوع مدیریت گیاه پوششی اثر معنی کردند که

  .)8( نداشتعملکرد ذرت شیرین 
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) یکی از سه غله عمده جهان .Zea mays Lذرت (  
ر دارد. بوده و سهم قابل توجهی در تامین علوفه کشـو 

اي کشـور در سـال    سطح برداشت محصوالت علوفـه 
میلیـون هکتـار بوده و ذرت  04/1، 1395-96زراعی 
رتبـه  درصد از این مقدار،  2/19اي با اختصاص  علوفه
درصد) به خود اختصاص  6/62بعد از یونجه (را دوم 

داده است. کل محصول علوفه برداشت شـده در ایـن   
اي از  سـهم ذرت علوفـه   میلیون تن بوده و 2/20سال 

درصد  5/31باشد (یونجه با  درصد می 5/51این مقدار 
  ). 2در رتبه دوم قرار داشت) (

یکی از مهمترین عوامل کاهش عملکرد ذرت کـه    
شـوند،   با فواصل بین و روي ردیف زیـاد کشـت مـی   

هرز هسـتند. کشـاورزان تمایـل زیـادي بـه       هاي علف
ــاربرد  ــفک ــش عل ــرا کن   ک ــیمیایی ب ــاي ش ــرل ه ت

. بـا توجـه بـه بـاال     دارندهرز در مزارع خود  هاي علف
بــودن ســرانه اســتفاده از ســموم شــیمیایی در ایــران، 

، از هـا  آنهاي جایگزین و ترویج  اهمیت معرفی روش
باشـد. بـا توجـه بـه      هاي تحقیقاتی کشور می ضرورت

اي کـه   العاده اینکه گیاهان پوششی عالوه بر اثرات فوق
نقش بسیار موثري نیز  ،اعی دارندهاي زر بر اکوسیستم

ایـن تحقیـق بـا هـدف      .هاي هرز دارند در مهار علف
بررسی کارایی چند گیـاه پوششـی در شـرایط کشـت     

 ها آنروش از بین بردن  ،خالص و مخلوط و همچنین
ذرت (رقم  علوفهدر انتهاي دوره رشدشان بر عملکرد 

  ) انجام گرفته است. 444سینگل کراس 

  ها مواد و روش
منظور بررسی کارایی گیاهان پوششی مختلف و  به  

هـاي هـرز و    در کنترل علـف  ها آنروش از بین بردن 
اي، آزمایشی به صورت فاکتوریل  عملکرد ذرت علوفه
هاي کامل تصادفی در سه تکـرار   در قالب طرح بلوك

در مزرعــه مرکــز جهــاد  1396-97 در ســال زراعــی
 لسـتان اسـتان گ  -شهرستان گنبـد کـاووس  کشاورزي 

اجـرا شـد. تیمارهـاي آزمایشـی شـامل نـوع گیاهـان        
 Hordeum vulgare( جـو (در هفت سـطح:   پوششی

L.( خلـر ، .)Vicia villosa L( ماشـک ، )Lathyrus 

sativus L.(،      مخلوط جـو و ماشـک، مخلـوط جـو و
هـرز و   خلر و شاهد بدون گیاه پوششی عاري از علف

در  هـا  آنهـرز) و روش از بـین بـردن     آلوده به علـف 
انتهاي دوره شد و قبل از کاشت ذرت (در سه سـطح  

لیتـر در هکتـار)،    3 پـاراکوات (  کش علفپاشی با سم
قرار دادن بقایا بر سطح خاك و غلتک  کف بر کردن و

  زدن گیاهان پوششی زنده) در نظر گرفته شد.
 1396کاشت گیاه پوششی در اوایل بهمن ماه سال   

 متر 5/4×5/2ابعاد  هایی بهبه صورت ردیفی در کرت
شد. مقدار بذر مورد نیاز براي هر گیاه سـه   مربع انجام

برابر مقدار توصیه شده (مقدار توصیه شده براي کشت 
 195و  480،360جـو ، خلــر و ماشــک بــه ترتیــب ،  
). الزم به 31، 15کیلوگرم در هکتار) در نظر گرفته شد (

ذکر است که در زمان کاشـت و در طـی فصـل رشـد     
).7ن پوششی، هیچ نـوع کـودي اسـتفاده نشـد (    گیاها

  

 .برخی خصوصیات گیاهان پوششی مورد استفاده در آزمایش -1جدول 
Table1- Some properties of cover crops that used in this experiment.  

  بذر توصیه شدهمقدار 
  (کیلوگرم در هکتار)

The quantity of recommended 
seed (kg.ha-1)  

 ردانه (گرم)وزن هزا
1000-seed weight(g) 

  خانواده
Family  

  نام علمی
Scientific name  

 گیاه پوششی
Cover crops  

160  44.70 
Poaceae  
 .Hordeum vulgare L  گندمیان

 جو
Barley  

65  86.52  Fabaceae  
 .Vicia villosa L  بقوالت

 اي خوشه ماشک گل
Hairy vetch  

120  90.21  Fabaceae  
 خلر  .Lathyrus sativus L  بقوالت

Lathyrus  



  و همکاران منصور آق پور قابوس

35 

اواسط اردیبهشت ماه (یـک هفتـه قبـل از کاشـت       
ذرت) گیاهان پوششـی مـورد نظـر بـر اسـاس تیمـار       
مدیریتی مورد نظر تیمار و سپس کاشـت ذرت (رقـم   

) درون بقایاي گیاهان پوششـی  444سینگل در کراس 
متـر بـه    سانتی 20و  50در فواصل بین و روي ردیف 

م گردید. کود مورد نیـاز ذرت نیـز   صورت دستی انجا
کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپـل،   200 به میزان

کیلــوگرم در هکتــار ســولفات پتاســیم در زمــان  150
کیلـوگرم   50کیلوگرم در هکتـار اوره (  200کاشت و 

کیلـوگرم در هکتـار    150در هکتار در زمان کاشت و 
مرحلـه) مـورد اسـتفاده قـرار      سهصورت سرك در  به

  فت.گر
دمـاي حـداقل و   دمـایی (  ) تغییـرات 1در شـکل (   

رسـتان گنبـد از اول دي مـاه    حداکثر) و بارنـدگی شه 
پوششی) تا انتهـاي شـهریور    زمان کاشت گیاه( 1396
) 444زمان برداشت ذرت رقم سینگل کـراس  ( 1397

نشان داده شده است. بر ایـن اسـاس دمـاي حـداقل،     
پوششی  حداکثر و بارندگی در طی فصل رشد گیاهان

ترتیـب در   ) بـه 1397تـا خردادمـاه    1396(از دي ماه 
 5/2-2/37گــراد،  ســانتی  درجــه 8/3-6/18محــدوده 

متر در نوسـان بـود.    میلی 0-7/18گراد و  درجه سانتی
 1397ماه  این آمار در طی فصل رشد ذرت (از خرداد

 2/13-5/29ترتیـب در محـدوده    ) به1397تا آبان ماه 
-3/3اد و گر درجه سانتی 25-8/46گراد،  نتیدرجه سا

  متر قرار داشت.  میلی 0
برداري در طی دوره رشد گیـاه پوششـی در    نمونه  

) تغییرات بسته شدن تاج پوشش در 1سه بخش اصلی 
وزن خشک گیـاه   و ) تغییرات سطح برگ2طی زمان، 
هـرز   هـاي  ) فراوانی و وزن خشک علـف 3پوششی و 

شـدن   تعریف شد. جهت بررسی روند سـرعت بسـته  
کانوپی هر کدام از ازگیاهان پوششی مورد نظر در طی 

). 32برداري استفاده شـد (  فصل رشد، از روش عکس

وزن خشـک  و سطح برگ گیاه براي بررسی تغییرات 
از کاشـت گیـاه پوششـی،     روز بعـد  30پوششی، گیاه 

 25×25کـادر بـه ابعـاد     هاي موجود در دوتعداد بوته
وزن و سـطح بـرگ    متر شمارش و جهت تعیینسانتی

مرحله  4خشک به آزمایشگاه منتقل شدند. این کاردر 
برداري  همزمان نمونه روز انجام گرفت. 14به فواصل 

گرفت. براي ایـن   انجام هاي هرز نیز از جمعیت علف
متر تعبیه و تـراکم و  سانتی 50×50کار کادري به ابعاد 

-بـه داده ها به تفکیک گونه تعیین شد.  وزن خشک آن

تغییرات سطح برگ و وزن خشک و درصد بسته  هاي
 معـادالت شدن تاج پوشش گیاهان پوششی به ترتیب 

  برازش داده شد. 2و  1
        :1 معادله

 
یک ضریب ثابت می باشـد و میـزان    :aکه در آن   

زمـان پـس از    :bچرخش منحنی را نشان مـی دهـد.   
کاشت که در آن حداکثر شاخص سطح برگ حاصـل  

نیز یک ضریب ثابت می باشد. پـس از   :c  می شود و
برازش این مدل سایر متغییرهـاي مـرتبط بـا پویـایی     
شاخص سطح برگ مثل حداکثر شاخص سطح بـرگ  

  یند.آبا حل عددي به دست می
  :2 معادله

  

 حداکثر مقـدار تجمـع مـاده خشـک     Amaxکه در آن 

ضـریب  :  bدرصد بسته شدن تاج پوشـش)،  حداکثر (
بسـته  (درصـد   هنده تندي افزایش ماده خشـک دنشان

 50تجمـع  الزم بـراي  : زمان X0و  شدن تاج پوشش)
درصد  50درصد حداکثر وزن خشک (زمان رسیدن به 

  باشد. پوشش) میتکمیل تاج 
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  .1397تا انتهاي شهریور  1396از اول دي ماه  استان گلستان -کاووستغییرات دما و بارندگی شهرستان گنبد -1شکل 
Figure 1- Changes in temperature and precipitation of Gonbad Kavoos-Glestan province from  

the 22nd of December to 22nd of September. 
  

 برگـی آن،   8تـا   6و از مرحله  بعد از کشت ذرت  
هـرز در   هاي مختلف علـف  تراکم و وزن خشک گونه

روز مـورد   15برداري بـه فواصـل    حله نمونهمر 5طی 
بعد از ثبـت تـراکم،   براي این کار . بررسی قرار گرفت

و  به تفکیک گونـه برداشـت   هاي هرزهاي علف بوته
گراد منتقل شـدند و  درجه سانتی 70در آونی با دماي 

 گیري شـد. اندازه ها آنساعت، وزن خشک  72بعد از 
ــر ذرت در  ــین عملکــرد علوفــه ت ــه جهــت تعی  مرحل

دو خط وسط هر کرت برداشت و جهت  ،خمیري نرم
  توزین به آزمایشگاه منتقل گردید.

  
  يآمار هیتجز

ــوع شــانون    ــر  - در ایــن مطالعــه شــاخص تن وین
اي محاسبه شـد. بـراي    اي از تنوع گونه عنوان سنجه به

 استفاده شـد  3محاسبه شاخص تنوع شانون از معادله 
)29، 21 .(    

H = - Σ N/ni   * Log (N/ni                ) :3معادله    
ه ــ ی گونـناوافر niو نی کل گونهها اوافر Nدر آن که 

i هاي آمـاري   برنامهمیباشد. امSigmaplot 8 ،SAS 9 
هـاي بدسـت    تجزیه آمـاري داده  براي Excel 2007 و

و اسـتفاده گردیـد   و رسـم نمودارهـاي مربوطـه     آمده
 بکـار بـرده  ها  جهت مقایسه میانگین داده LSDآزمون 

  شد.
  

  بحث و جینتا
ــی  ــاه پوشش ــف) گی ــی از  : ال ــرات برخ ــد تغیی رون

خصوصـیات مورفولوژیــک تیمارهــاي مختلــف گیــاه  
نشان داده  2در شکل  ها آنپوششی در طی فصل رشد 

شده است. جو در شـرایط کشـت خـالص، بیشـترین     
 و تجمـع مـاده خشـک    )44/2( بـرگ   سـطح شاخص 

اختصـاص داد.   را بـه خـود   )مربـع گرم در متر 2298(
 سطح بـرگ شاخص کمترین تیمارهاي ماشک و خلر 

 ترتیـب  (بـه  و مـاده خشـک   )57/0و  72/0ترتیب  (به
تولیـدي در دیـده    )مربـع گرم در متر 2/992و  5/767

و  ثیر قابــل توجــهأط ایــن دو بــا جــو، تــاخــتال ،شـد 
 سـطح بـرگ  شـاخص  در افـزایش مقـدار    داري معنی

ک تولید شـده در  و ماده خش )39/1و  34/1ترتیب  به(
گرم در متر  2/1481و  4/1171 ترتیب (به واحد سطح

درصد حـداکثر   50و کاهش زمان تا رسیدن به  )مربع
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 و الـف  ،2(شکل  داشت (سه روز) تجمع ماده خشک
) گزارش 2013). محمدي و همکاران (2و جدول  ب

کردند که به دلیل شکل تـاج پوشـش، ارتفـاع، سـطح     
رلگوم (جو) بـه مراتـب   غیگیاهان خشک  برگ و وزن

ــان بیشــتر از  ــان لگــوم (شــبدرگیاه ) اســت. نامبردگ
ساله بـه دلیـل   آمیز جو و شبدر یکهمزیستی مسالمت

ارتفاع بیشتر گیاه جـو و بسـته شـدن سـریع کـانوپی      
 حفظ رطوبـت خـاك بـراي    باعثتوسط این گیاه که 

تـوان تثبیـت   از سـوي دیگـر   و  شـده سـاله   شبدر یک
سـاله و در   ك توسط شبدر یـک بیولوژیکی نیتروژن خا

اختیار نهادن آن براي جو را به عنوان مهمترین دالیـل  
ـ      نمودنـد ی توصیه کشت مخلـوط ایـن دو گیـاه معرف

)28(.  
پوشـش در طـی    روند تغییرات درصد پوشش تاج  

زمان توسط گیاهـان پوششـی مختلـف در تیمارهـاي     
کشت خالص و مخلـوط، از یـک تـابع سـیگموئیدي     

 ،). بر اساس مدل برازش یافتهج ،1 شکلتبعیت کرد (
درصـد   50کمترین زمان مورد نیاز بـراي رسـیدن بـه    

حداکثر پوشش در واحد سطح به ترتیب در تیمارهاي 
ماشـک   + روز پس از کاشت)، جو 6/42خلر ( + جو

روز پـس از   2/44روز پس از کاشـت)، جـو (   8/42(
روز پـس از کاشـت) و ماشـک     6/49کاشت)، خلر (

. )2( جدول  پس از کاشت) مشاهده شد روز 52/53(
درصـد   100و  75، 50، 25زمان مورد نیاز تا تکمیـل  

پوشش در سه تیمار کشت خـالص جـو و    پوشش تاج

مخلوط آن با ماشک و خلر تقریبا مشابه هم بود و بـه  
روز  86و  31/52، 23/43، 63/33طــور متوســط در  

پس از کاشت حاصل شد. این در حـالی بـود کـه دو    
ر ماشک و خلر براي حصول ایـن میـزان درصـد    تیما

و  17/66، 56/51، 27/36پوشش، به طور متوسط بـه  
دهد  این امر نشان می. روز زمان احتیاج داشتند 5/125

گیاه ماشـک و خلـر   کانوپی دو که سرعت بسته شدن 
پایین بوده و اسـتفاده از جـو در اخـتالط بـا ایـن دو      

روند بسته شـدن   واند تاثیر قابل توجهی در تسریعت می
بـرگ در   پوشش و افزایش زیسـت تـوده و سـطح    تاج

) 2012واحــد ســطح داشــته باشــد. المعــی هروانــی (
تولید ماده خشک در واحـد  گزارش نمود که از لحاظ 

سطح کـشت مخلـوط خلر بـا جـو یـا تریتیکالـه بـر      
کشت خالص این گیاه ارجحیت دارد. نـامبرده کشـت   

یل برتـري در عملکـرد مخلوط این گیاه با جو را به دل
مـاده خشک به کشت مخلوط با تریتیکاله مورد تاکیـد  

زنـی   ) جوانه2014راست و همکاران (ب. )18( قرار داد
و سبز شدن سریع، پوشش سریع زمین و تولیـد مـاده   
خشــک زیــاد را از خصوصــیات یــک گیــاه پوششــی 

اي  مطلـــوب برشـــمرده و دو گیـــاه تربچـــه علوفـــه
)Raphanus sativusگنـدم سـیاه (   ) وFagopyrume 

sculentumعنوان گیاه پوششی مطلوب در آلمان  ) را به
) نیـز  2009. صمدانی و منتظـري ( )7( معرفی نمودند

هاي مثبت یـک گیـاه   پوشش سریع زمین را از ویژگی
  ).34( آل معرفی نمودند پوششی ایده
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ــس از کاشـــت روز پـ
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)، .Hordeum vulgare L[ جو ( گیاهان پوششی مختلفو درصد پوشش تاج پوشش (ج) ) بوزن خشک ( ،)الفتغییرات سطح برگ ( -2شکل 

 .در طی فصل رشد )، جو+ ماشک و جو+خلر].Lathyrus sativus L)، خلر(.Vicia villosa Lماشک (
Figure  2- Changes of Leaf area index (A), Dry weight (B) and canopy closure percentage (C) of different cover crops 
[Barley (Hordeum vulgare L.), Vetches (Vicia villosa L.), Lathyrus (Lathyrus sativus L.), Balley + Vetches and Baley 

+ Lathyrus] during the growing season. 
 

هاي سطح برگ، وزن خشک و درصد بسته شدن تاج پوشش گیاهان پوششی مختلف هاي برازش داده شده به دادهضرایب رگرسیونی مدل -1جدول 
  در طی زمان.

Table 2- Regression coefficients of fitted models to data of leaf area, dry weight, and canopy closure percentage of 
different cover crops over time. 

  شاخص سطح برگ
Leaf area index 

  a + SE b + SE c+ SE  LAI max R2 
 جو

Barley 
0.17(0.004)  72.39(0.26)  58.27(1.22)  2.44  0.99**  

 ماشک
Vetches  0.08(0.004)  101.50(3.24)  52.32(7.88)  0.72  0.99**  

  خلر
Lathyrus  0.05(0.037)  216.29(75.45)  67.48(24.96)  0.57  0.99**  
  جو+ماشک

Barley+Vetches  0.14(0.005)  74.39(0.36)  38.14(1.07)  1.34  0.99**  
  جو+خلر

Barley+Lathyrus  0.12(0.001)  73.41(0.12)  45.01(0.38)  1.39  0.99**  

  (الف)
)A( 

  )ب(
)B( 

  )ج(
)C( 
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 وزن خشک ( گرم در متر مربع)
Dry matter (g.m-2)  

  Wmax + SE b + SE X0 + SE R2 
 جو

Barley  2297.67(137.58) 6.43(0.93) 70.29(1.26) 0.99** 

 ماشک
Vetches  767.49(62.18) 10.79(1.22) 70.09(2.30) 0.99** 

  خلر
Lathyrus  992.25(22.53) 10.06(0.36) 69.00(0.62) 0.99** 

  جو+ماشک
Barley+Vetches  1171.37(77.41) 6.33(1.15) 66.09(1.63) 0.99** 

  جو+خلر
Barley+Lathyrus  1481.24(88.22) 6.86(1.00) 67.27(1.44) 0.99** 

  درصد پوشش تاج پوشش
Canopy coverage (%) 

  Cc max + SE b + SE X0 + SE R2 
 جو

Barley  102.39(2.14) 11.07(1.11) 44.19(0.79) 0.99** 

 ماشک
Vetches  

102.02(14.71) 14.55(4.94) 53.52(5.54) 0.99** 

  خلر
Lathyrus  

100.09(8.35) 12.98(3.38) 49.60(3.06) 0.99** 

  جو+ماشک
Barley+Vetches  

100.43(0.30) 7.91(0.17) 42.83(0.11) 0.99** 

  جو+خلر
Barley+Lathyrus  

100.20(0.54) 6.89(0.33) 42.67(0.19) 0.99** 

  
گونـه   شـش پوششـی،   اندر طی فصل رشد گیاهـ   

هرز در تیمارهاي مختلف مشاهد شد. هر شـش   علف
ساله بودند که از این تعداد، پـنج  ده یکگونه مشاهد ش

گونه باریک برگ و یک گونه پهن برگ بودند. در بین 
ها، یوالف وحشی بیشترین فراوانی و تـراکم   این گونه

اگرچه بین  ).2نسبی را به خود اختصاص داد (جدول 
تیمارهاي مختلف گیاهان پوششی از لحـاظ تـراکم و   

وجـود   اريدمعنـی  هرز، تفاوت هاي وزن خشک علف
اما مقایسه این تیمارها با تیمـار شـاهد بـدون    ، داشت

گیاه پوششی، حاکی از پتانسیل قابل توجه این گیاهان 
  هرز است.   هاي در مهار علف

 + ) کشت مخلوط جـو 3با توجه به نتایج جدول (  
 هرز بود، به نحـوي  خلر موثرترین تیمار در مهار علف

اکم و وزن که این تیمـار گیـاه پوششـی توانسـت تـر     
و  75/94هـرز را بـه ترتیـب بـه میـزان       خشک علـف 

درصــد نســبت بــه تیمــار شــاهد بــدون گیــاه  36/89

پوششی کاهش دهد. بعد از این تیمار، کشت مخلـوط  
 88این تیمار قادر به کاهش  .ماشک قرار داشت + جو
هـاي هـرز    درصد تراکم و وزن خشک علف 31/88و 

ی گردید. در بـین  در مقایسه با تیمار بدون گیاه پوشش
تیمارهاي کشت خالص گیاه پوششی، ایـن برتـري از   

کـه ایـن تیمـار     بـه نحـوي   .آن کشت خالص جو بود
هـرز را بـه میـزان     توانست تراکم و وزن خشک علف

  درصد از شاهد کاهش دهد.  95/86و  70/90
هـرز در   هـاي  وزن خشک علـف و  بیشترین تراکم  

. )2(جدول  تیمار گیاه پوششی ماشک و خلر دیده شد
) ارتفاع، وزن خشک و سطح برگ 2بر اساس شکل (

ماشک و خلر کمتر از سایر تیمارهاي آزمایشـی بـود.   
رسد این عوامل نقش مهمی در نفوذ نور بـه   به نظر می

سطح زمین و ایجـاد شـرایط مسـاعد بـراي تحریـک      
ــه ــذرهاي جوان ــی ب ــف زن ــد   عل ــزایش رش ــرز و اف ه
  داشته است.  ها آنهاي  گیاهچه
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از سوي دیگر تثبیـت بیولوژیـک نیتـروژن توسـط     
زنی بذر بعضـی از   عالوه بر امکان تحریک جوانه ها آن

هرز، نیـاز غـذایی ایـن گیاهـان را      هاي هاي علف گونه
بیشـتر  حضور و توسعه تامین نموده و شرایط را براي 

ک و همکـاران  باین گیاهان مهیـا نمـوده اسـت. بیـدر    
هفته رشـد   6-7بعد از  ) اظهار داشتند که خلر1996(

کیلوگرم در هکتـار نیتـروژن را از طریـق     49رویشی، 
. در )6( نماید تثبیت نیتروژن به محیط خاك اضافه می

) نیـز  2012بررسی المعی هروانی و علیـزاده دیـزج (  
ید شده در دو گیاه خلر و ماشـک  میانگین نیتروژن تول

 دستهکیلوگرم در هکتار ب 95/ 4و  87/154ترتیب  به
 337دست آمده مساوي بـا  هاین مقادیر نیتروژن ب. آمد
باشد. نامبردگان گـزارش   کیلوگرم کود اوره می 207و 

هرز در تیمار  هاي کردند که تراکم و وزن خشک علف
خلر به دلیل سرعت رشد باالي ایـن گیـاه در مراحـل    

  .)20( اولیه رشد به مراتب کمتر از ماشک بود
با افزایش سطح برگ و وزن خشک گیاه پوششی،   

هرز رشد یافته در طـی   هاي تراکم و وزن خشک علف
 فصل رشد گیاه پوششی به شکل نمایی کاهش یافـت. 

در انتهـاي دوره رشـد   تراکم و وزن خشک علف هرز 
)، در تیمـار  ها آنروز بعد از کاشت  86گیاه پوششی (

ه در متـر  بوت 7/66شاهد بدون گیاه پوششی به ترتیب 
همچنـین بـا    گـرم در متـر مربـع بـود،     7/352مربع و 

ــراکم و وزن   ــاه پوششــی، ت ــزایش وزن خشــک گی اف
خشک علف هرز، به شیب زیادي کـاهش یافـت. بـه    

 1046که افزایش وزن خشک گیاه پوششی بـه   نحوي
درصـدي   68/92و  75/94گرم در متـر مربـع، سـبب    

شتر تراکم و وزن خشک علف هرز گردید و افزایش بی
وزن خشک تولیدي توسط گیـاه پوششـی، تـاثیري در    

شکل ( کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز نداشت
). در مورد سطح برگ گیاه پوششـی نیـز بایـد    الف ،4

شاخص سطح برگ گیاه پوششی بـه  افزایش که گفت 
درصدي تراکم و  27/82و  55/88، سبب کاهش 37/0

ا ؛ امـ هاي هرز در این زمـان گردیـد  وزن خشک علف
افزایش بیشتر شاخص سطح برگ، تاثیري بـر کـاهش   

داشـت  ن هـا  آنهاي هرز و وزن خشک  جمعیت علف
ج) -4شـکل  گونه که در شـکل ( ). همانب-4(شکل 

 50ود با افـزایش زمـان تـا بسـته شـدن      ش مشاهده می
درصد تاج پوشـش گیـاه پوششـی نیـز تـراکم و وزن      

هرز به شکل خطـی افـزایش یافـت. بـه      خشک علف
درصـد   50با هر روز تاخیر در رسـیدن بـه    که نحوي

هرز بـه   تکمیل تاج پوشش، تراکم و وزن خشک علف
گرم در  96/4مربع و بوته در متر 81/0ترتیب به میزان 

دهـد کـه    یافت. نتایج فوق نشان مـی  مربع افزایشمتر
 پوشش گیاه زراعی (یـا گیـاه    مدیریت نور توسط تاج

گیاه زراعی پوشش  پوششی) از طریق بستن سریع تاج
در مقابـل   هـا  آننقش بسیار مهمی در برتـري رقـابتی   

هرز دارد. جلوگیري سـریع از   هاي مختلف علف گونه
پوشش از طریـق کـاهش امکـان     نفوذ نور به پایین تاج

کـاهش   ،زنی بـذرهاي فتوبالسـتیک و همچنـین    جوانه
ز، سبب کاهش هر هاي علف ظرفیت فتوسنتزي گیاهچه

اي مادري و در نتیجـه کـاهش   هتولید بذر توسط بوته
، 5( در دراز مدت خواهد شـد  ها آنخسارت ناشی از 

) دریافتند که بـا  2018). خوجملی و همکاران (36، 7
افزایش مقدار ماده خشک گیاه پوششی، تراکم و مـاده  

هاي هـرز بـه شـکل خطـی کـاهش       خشک کل علف
یافت. بر این اساس به ازاي هر یک گرم افزایش وزن 

یاه پوششی در متر مربـع، تـراکم و وزن   ماده خشک گ
گرم در متـر   44/3بوته و  29/0 هاي هرز خشک علف

کـه  مربع کاهش خواهد یافت. نامبردگان اظهار داشتند 
هاي متفاوت  گیاهان پوششی مختلف به واسطه سرعت

در فرآیند سبز شدن و استقرار، سرعت بستن کـانوپی،  
 تولید مقـادیر مختلـف مـاده خشـک و سـطح بـرگ،      

توانـایی تولیــد ترکیبــات دگرآسـیب و غیــره، قادرنــد   
ـ   تغییرات متفاوتی را در فلور علف وجـود  ههاي هـرز ب

  .)15( آورند
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  ی با درصد تاج پوشش (ج) گیاه پوشش 50رابطه وزن خشک (الف)، سطح برگ (ب) و روز تا  بسته شدن  -4شکل 

  .تراکم و وزن خشک علف هاي هرز
Table 4- Relationship of dry weight (a) leaf area index (b) and days to 50% canopy closure   

(c) of cover crop with Weed density or dry weight.  
 

هرز در طـی فصـل    هاي شاخص تنوع شانون علف
در  28/0تـا   04/0رشـد گیـاه پوششـی پـایین بـود و      

نوسان بود. عالوه بر این مقدار ایـن شـاخص نیـز در    
طی زمان رشد گیاه پوششی، به شـکل خطـی کـاهش    
یافت. و به ازاي هر روز ، مقدار این شاخص به میزان 

کاهش خواهـد یافـت. کـاهش قابـل توجـه       0061/0
شاخص تنوع شانون در طی فصل رشد گیاه پوششی، 

سـت. زیـرا بـا    ها حاکی از غالبیت تعداد کمی از گونه
گذشت زمان، مقدار ماده خشک و سطح بـرگ تولیـد   
شده به وسیله این گیاهان افزایش قابل توجـه خواهـد   

ها توان تحمل چنین  یافت و قاعدتا تعداد کمی از گونه
  شرایطی را خواهند داشت.

هاي هرز تحت تـاثیر نـوع    وزن خشک علف :ب) ذرت
اسـاس   گیاه پوششی و مدیریت آن قرار گرفـت. بـر ایـن   

ــک      ــاهش وزن خش ــه ک ــادر ب ــی ق ــان پوشش ــه گیاه کلی
هرز در مقایسه با تیمار شـاهد بـدون گیـاه پوششـی      علف

ــز     ــی نی ــاه پوشش ــف گی ــاي مختل ــین تیماره ــد. ب گردیدن
خلـر در   + ماشـک و جـو   + تیمارهاي کشت مخلوط جو

زدن، توانستند مشـابه تیمـار    کردن و غلتک دو حالت قطع
موده و ایـن گیاهـان را   هرز عمل ن هاي شاهد وجین علف

 کـش  علـف تحت تاثیر خـود قـرار دهنـد. امـا اسـتفاده از      
هـرز موفـق بـود، امـا در حـد و       هاي اگرچه در مهار علف

کـردن ظـاهر نشـد. در     زدن و قطع اندازه تیمارهاي غلتک
خصـوص در   بین تیمارهاي کشت خالص نیز تیمار جو به

ــی     ــاه پوشش ــرگ گی ــطح ب ــاخص س ش
Leaf area index of cover crop
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را در هـاي آن، نتـایج قابـل قبـولی      کردن اندام حالت قطع
هرز در طی فصل رشد در  هاي کاهش وزن خشک علف

پی داشت. اما تیمارهاي کشت خالص ماشک و خلـر بـه   
، از کـارایی  کـش  علـف خصوص در شرایط مدیریت بـا  

. )6(شـکل   هاي هرز برخوردار بـود  پایینی در مهار علف
) اظهار داشتند کـه کشـت   ٢٠١٧گودرزي و همکاران (

گنـدم سـیاه    + )Crotalaria junceaهمپ ( نمخلوط سا

)Fagopyrum esculentumــی ــرل   ) مـ ــد در کنتـ توانـ
درصـد   90هرز نقش مؤثري داشـته باشـد و تـا     هاي علف

را کنترل کند. نامبردگان دلیل برتري این تیمـار در   ها آن
همـپ و گنـدم سـیاه را بـه      مقایسه با کشت خـالص سـان  

تولید زیست توده بیشتر در شرایط کشت مخلوط مـرتبط  
  . )12( نددانست

  
هاي هرز در طی فصل رشد گیاه پوششی تغییرات شاخص تنوع شانون علف -5شکل   

Figure 5- Changes in Shannon diversity index of weeds during crop cover growth period. 
 

) ایـن اسـت کـه تیمـار     6نکته قابل توجه در شکل (  
براي از بـین بـردن ماشـک و خلـر،      کش علفاستفاده از 

هرز در ابتدي فصل رشـد   نقش موثري را در کنترل علف
ذرت داشـته اسـت؛ امـا بـا گذشـت زمـان وزن خشـک        

بـه میـزان قابـل افـزایش     هرز در این دو تیمـار   هاي علف
هـاي هـرز در   کـه وزن خشـک علـف    ؛ به نحـوي یافت

گـرم در متـر    79/12و  17/14ترتیب از  ماشک و خلر به
روز پس از کاشـت ذرت)   40برداري اول (مربع در نمونه

بـرداري   گرم در متـر مربـع در نمونـه    44/29و  86/34به 
ــت   70آخــر (  ــزایش یاف ــت ذرت) اف ــس از کاش روز پ

بـا توجـه بـه اینکـه      درصد افزایش). 56و  59ترتیب  به(
دوام بقایاي گیاهی بـر روي سـطح خـاك، نقـش بسـیار      

نوسانات درجه حـرارت  مهمی در حفظ رطوبت، کاهش 
زنی و  خاك، رسیدن نور به سطح خاك و در نتیجه جوانه

رسد استفاده  )، به نظر می7و  5هرز دارد ( هاي رشد علف

هـا در مـورد ایـن دو گیـاه بـه واسـطه نـوع         کش علفاز 
و محتـواي کـربن کمترشـان، منجـر بـه       هـا  آنهاي  بافت

ز خشک شدن و تجزیه سریع بقایاي گیاهی شده است. ا
براي از بین بردن این دو گیاه  کش علفاستفاده از  ،رو این

دهـد کـه    باشد. نتایج نشـان مـی   پوششی قابل توصیه نمی
کـردن (بـه خصـوص     زدن و قطـع  استفاده از تیمار غلتک

کردن) در مورد این دو تیمار (کشت خالص ماشـک   قطع
هرز، موثرتر از تیمـار اسـتفاده    و خلر) از نظر کنترل علف

است. در شـرایط اسـتفاده از ایـن دو تیمـار      کش علفاز 
هـرز در   مدیریت گیاه پوششی، اگر چه وزن خشک علف
پاشـی بـا   ابتداي فصـل رشـد در مقایسـه بـا تیمـار سـم      

هـرز در طـی    بیشتر بود، اما وزن خشک علـف  کش علف
چنــین رونــدي   فصل رشد نوسان بسیار کمتري داشت. 

خلـوط  در مورد تیمارهاي کشت خالص جـو و کشـت م  
جو با ماشک و خلر نیز مشاهده شد. با ایـن تفـاوت کـه    
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پاشـی بـا   سـم  هـاي  هرز در روش هاي وزن خشک علف
کـردن، کمتـر از دو تیمـار     زدن و قطـع  ، غلتـک کش علف

کشت خالص ماشک و خلر بود. نکته قابـل تامـل دیگـر    
این است که در تیمار از بین بردن این سه گیاه پوششی با 

تیمار کشـت خـالص ماشـک و     بر خالف دو کش علف
هرز در طی فصل رشد تغییر قابل  خلر، وزن خشک علف

شـکل  . با توجه به شکل ()6(شکل  توجهی نکرده است
ج) بیشترین وزن خشک گیاه پوششـی در تیمارهـاي    ،3

خلر به دسـت    + ماشک و جو  + کشت خالص جو، جو
هاي جو که در هـر سـه تیمـار مـورد      اندام ،آمد. همچنین

شترك است، داراي محتوي کربن باالیی اسـت. بـه   نظر م
رسد این دو عامل نقش مهمـی در عـدم خشـک     نظر می

بیشـتر   شدن وتجزیه سریع بقایاي گیاهی و در نتیجه دوام
  سه گیاه پوششی داشته است.   این بقایاي

کـردن،   در تیمار کشت خـالص جـو، تیمـار قطـع      
و  هـرز در پـی داشـت    بیشترین تاثیر را در مهار علـف 

بود. اما  کش علفزدن مشابه تیمار  کارایی تیمار غلتک
کـردن در مـورد    زدن و قطـع  کارایی تیمارهـاي غلتـک  

(شکل  خلر مشابه بود + ماشک و جو + تیمارهاي جو
) دریافتنـد کـه دوام   2013. جعفرزاده و بازوبندي ()6

بقایاي کلزا از دیگر گیاهان پوششی (چـاودار و جـو)   
هاي هرز تواند در کنترل علف می کمتر بوده و این امر

بسیار تاثیرگذار باشد. نامبردگان اظهار داشتند که نـوع  
مدیریت گیاهان پوششی نیز بر وزن خشـک و تعـداد   

داري داشـته و در مجمـوع    هرز تـاثیر معنـی   هاي علف
تیمارهاي گیاه پوششی چـاودار بـه همـراه روتیواتـور     

ف بـر  ترین و گیاه پوششی کلزا بـه همـراه کـ    مناسب
هاي هرز ترین تیمارها براي کنترل علف اسبکردن نامن

  . )13( در باغ آلوي مورد آزمایش بودند
 

  
  

  .روز پس از کاشت ذرت 70و  60، 49، 40در  ها آنهاي هرز در تیمارهاي مختلف گیاه پوششی و مدیریت  تغییرات وزن خشک علف -6شکل 
Figure 6- Changes in weed dry weight in different cover crop treatments and managements in 40, 49, 60 and 70 days 

after sowing of corn.  
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 444تر ذرت رقـم سـینگل کـراس     عملکرد علوفه  
 هـا  آنات ساده گیاه پوششی و مدیریت تحت تاثیر اثر
اظ از لحـ  هـا  آن اما اثـر متقابـل   )P>0.01قرار گرفت (

بیشترین عملکرد علوفه ذرت در  دار نبود.معنیآماري 
خلـر   + ماشک و جـو  + تیمارهاي کشت مخلوط جو

بـه   مربـع مترگـرم در   5/2941و  7/2946ترتیب بـا   به
هـا از  تیمار بـا سـایر  داري  تفاوت معنـی  که دست آمد

اهد بـدون گیـاه پوششـی در شـرایط وجـین      جمله ش
استفاده  .)مربعرگرم در مت 2416( داشتهرز  هاي علف

 18از مخلوط جو با ماشک و خلر منجر بـه افـزایش   
در مقایسـه بـا تیمـار    تر ذرت  عملکرد علوفه درصدي

شـد.  شاهد بـدون گیـاه پوششـی در شـرایط وجـین      
اختالف این دو تیمار در مقایسه با تیمار شاهد بـدون  

هـرز   هـاي  گیاه پوششی در شرایط عدم وجـین علـف  
که عملکرد علوفه تـر   ه نحويبسیار قابل توجه بود؛ ب
از تیمار شـاهد   تربیشدرصد  46ذرت در این دو تیمار 

هـاي   بدون گیاه پوششی در شرایط عدم وجین علـف 
  هرز بود.

کمترین مقدار عملکرد علوفه نیز در تیمـار شـاهد     
گـرم   1584هـرز (  بدون گیاه پوششی و آلوده به علف

ي بـا  دار ) به دست آمد که اخـتالف معنـی  مربعدر متر
، 2374ترتیب بـا   هبجو، ماشک و خلر (کشت خالص 

وزن خشـک  . داشت) مربعگرم در متر 2435و  2303
 خلـر هاي هرز در تیمار کشت خالص ماشـک و   علف

 بـاال بـود   کش علفدر شرایط استفاده از به خصوص 
کـاهش عملکـرد   رسـد   به نظر مـی و  ، الف)7شکل (

گیاهان به  به رقابت این ،مشاهده شده در این دو تیمار
ذرت مـرتبط اسـت. هـر چنــد ممکـن اسـت عوامــل      

دلیـل   تر رطوبت خاك بـه  دیگري از جمله تخلیه سریع
دوام کمتر بقایاي گیاهی در این تیمار مدیریتی نیـز در  

  کاهش عملکرد ذرت نقش داشته باشد. 
هـاي هـرز در بقایـاي جـو، بـه      وزن خشک علف  

 الص ماشـک و شـبدر بـود و   مراتب کمتر از کشت خ
رفت، عملکرد ذرت در این تیمار باال باشـد،  انتظار می

رسد بقایاي جو، ا این نتیجه حاصل نشد. به نظر میام
اثرات دگرآسـیبی بـر رشـد ذرت داشـته اسـت. زیـرا       

) نیز علت کـاهش رشـد   2018خوجملی و همکاران (
عــالوه بـر ضـخامت بــاالي   ذرت در بقایـاي جـو را    

تـر  ه استقرار سختو در نتیج بقایاي این گیاه پوششی
هـا در طـی   ترشح آللوکمیکـال  ذرت در بقایاي آن، به

و یا در جریان پوسـیده شـدن بقایـاي     جوفصل رشد 
) 2009میرسـکی و همکـاران (  . مـرتبط دانسـتند   ها آن

اظهار داشتند که کشت خالص یک گیاه به عنوان گیاه 
ها  پوششی به دلیل سهولت کار، توسعه یکنواخت بوته

بینی بـودن نتـایج حاصـل از کشـتن گیـاه       و قابل پیش
 پوششی، طرفـدارن بسـیاري در بـین کشـاورزان دارد    

) 2012. حــال طبــق نظــر ورتمــن و همکــاران ()25(
تواند منجـر بـه افـزایش     ها می استفاده از مخلوط گونه

وري منـابع از   بهـره  پـذیري و  وري، ثبات، انعطاف بهره
ایـن امـر   نیز  جامعه گیاه پوششی گردد. در این تحقیق

  . )38، 37( مورد تایید قرار گرفت
براي از بین بـردن   روش مدیریت بکار گرفته شده  

، منجـر بـه نتـایج    گیاه پوششی در انتهاي فصـل رشـد  
کـه بیشـترین    . بـه نحـوي  ب) ،7شکل ( متفاوتی شد

و  کـردن   قطـع  هـاي در تیمار ذرتتـر   عملکرد علوفه
گرم  6/2709و  6/2756به ترتیب با  ها آن پرس کردن
کمتـرین میـزان عملکـرد    به دسـت آمـد.    در متر مربع

براي از بـین   کش علفذرت نیز در شرایط استفاده از 
مربـع  گـرم در متر  8/2333ه پوششی معـادل  بردن گیا

این امر لزوم آگاهی از روش از بین بردن  حاصل شد.
تــر رنــگگیــاه پوششــی در انتهــاي فصــل رشــد را پر

ششـی الزم اسـت بـه    بقایـاي گیـاه پو  زیـرا  سازد.  می
صورت یک مـانع فیزیکـی عمـل کـرده و عـالوه بـر       
جلوگیري از نفوذ نور و تبخیر رطوبت خاك، مـانع از  

 .هرز از سطح خاك شـوند  خروج سریع گیاهچه علف
تر شدن دوام بقایاي گیاهی در سطح ، طوالنیرو از این

یابی به اهـداف کاشـت گیـاه پوششـی     خاك در دست
 بقایاي گیاهی عالوه بـر نسـبت  دوام بسیار مهم است. 
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C/N بـه روش از بـین بـردن گیـاه پوششـی در       ها آن
رسـد  ل رشد نیز مرتبط است و به نظر مـی انتهاي فص
ها براي این کار، به دلیل تخریـب  کش علفاستفاده از 

کاهش دوام بقایاي گیاهی هاي گیاه، سبب سریع سلول
هـاي   در سطح خاك خواهد شد. زیرا به تـراکم علـف  

، در طی فصـل  کش علفز در تیمارهاي استفاده از هر
  .)6(شکل  رشد، افزایش قابل توجهی داشته است

نـوع روش   ) معتقدند کـه 2005کاررا و همکاران (  
به کار رفته براي اتمام رشد گیاه پوششـی وابسـته بـه    
عواملی مانند مرحله رشد گیاه پوششی در زمان از بین 

ول بعدي که قرار بردن آن، نوع و نحوه رشد آن، محص
اســت بعــد از آن کاشــته شــود و نــوع روش کاشــت 

. بر ایـن اسـاس کراسـز و همکـاران     )8( داردبستگی 
کردن را روش مناسبی براي بقوالتی کـه   ) قطع2015(

 شوند، معرفی نمودنـد  با هدف گیاه پوششی کاشته می
ــاران )16( ــن و همک ــع2012( . ورتم ــدي  ) در جم بن

کردن گیـاه   ردند که قطعتحقیق دوساله خود گزارش ک
پوششی سبب افزایش محتوي نیتروژن خـاك، حفـظ   
رطوبت خـاك و افـزایش عملکـرد ذرت و سـویا در     
مقایسه بـا اخـتالط بقایـاي گیـاه پوششـی بـا خـاك،        

) که اثر سه 2005. اما کاررا و همکاران ()38( رددگ می
تیمار گیاه پوششی ماشک، چاودار و کشـت مخلـوط   

  لت مدیریت بقایاي آن شامل قطعاین دو را در سه حا
تماسـی   کـش  علـف پاشی بـا  زدن و سم  کردن، غلتک

پاراکوات، بر عملکرد ذرت شیرین مورد بررسی قـرار  
داده بودند، گزارش کردند کـه اگرچـه عملکـرد ذرت    
شیرین در شرایط کشـت خـالص ماشـک و مخلـوط     

درصـد بیشـتر از    30و  43ترتیـب   چاودار به ماشک +
یاه پوششی بود، اما نـوع مـدیریت گیـاه    تیمار بدون گ

ــر معنــی ــر عملکــرد ذرت شــیرین  پوششــی اث داري ب
. نامبردگــان اظهــار داشــتند کــه افــزایش )8( نداشــت

عملکرد ذرت شیرین در تیمارهاي تحت کشـت گیـاه   
پوششی در مقایسه با تیمار بـدون گیـاه پوششـی، بـه     

هرز با گیاه زراعـی   واسطه کاهش قابلیت رقابت علف
سیاســیا و ). 8( هــا آناســت نــه کــاهش تــراکم  بــوده

  زدن ماشــک  ) دریافتنــد کــه غلتــک2015همکــاران (
درصـدي در جمعیـت    65اي سبب کـاهش   خوشه گل

 هرز شـده و سـبب افـزایش عملکـرد کـدو      هاي علف
)Cucurbita pepo     در مقایسه بـا تیمـار بـدون گیـاه (

  . )9( گردد پوششی می
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  .(ب) ها آنو مدیریت بقایاي  (الف)رت در تیمارهاي مختلف گیاه پوششیعملکرد علوفه تر ذ -7شکل 
Figure 7- fresh forage yield of maize in different cover crop treatments (A) of their residue management (B). 

  
  کلی گیري نتیجه

که نـوع گیـاه پوششـی و روش از     نشان داد نتایج  
قابـل تـوجهی بـر خصوصـیات     ، تـاثیر  ها آنبین بردن 

ذرت هرز و عملکرد  هاي رشدي، توانایی در مهار علف
-ز مخلوط گیاهان پوششی از خانواده. استفاده اداشت

بـه واسـطه بهبـود خصوصـیات      نخودو  گندمیانهاي 
زیسـت تـوده   پوشـش، تولیـد    خاك، بستن سریع تـاج 

هرز بر کشت خالص هر  هاي بیشتر و کنترل موثر علف
روش بکـار   ،ارجحیـت دارد. همچنـین   هـا  آنکدام از 

پوششی از طریق تاثیر  گرفته شده در از بین بردن گیاه
مستقیم بر دوام بقایاي گیاه پوششی و در نتیجه حفـظ  
رطوبت خاك و جلوگیري از رسـیدن نـور بـه سـطح     

هـرز و افـزایش    هـاي  خاك منجر به کنترل بهتر علـف 
سـتفاده از  ا ،روعملکرد گیاه زراعی خواهد شد. از این

خلـر بـه عنـوان گیـاه      ماشک و جـو +  + مخلوط جو
در زمـان کاشـت گیـاه     هـا  آنپوششی و از بین بـردن  

زدن یـا    هـاي غلتـک   زراعی اصلی با استفاده از روش
  باشد. کردن، قابل توصیه می  قطع
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