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 چکیده
 هرز و رسیدن به کشاورزیهایهای موثر در کنترل علفورزی حفاظتی، یکی از روشکاشت گیاهان پوششی قبل از گیاه اصلی همراه با خاک

 Secale)، چاودار پاییزه (Hordeum vulgare)جو پاییزه  تیمار، با انتخاب شش 4951-59پایدار است. به این منظور، آزمایشی در سال زراعی 

cereal)، کلزا (Brassica napus) ،ایخوشهماشک گل (Vicia villosa)شبدر کریمسون ، (Trifolium incarnatum) تیمار شاهد  و
ل ب طرح بلوک کام، در قال(مغان) اردبیل استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی مزرعه ورزی درخاکدر یک سیستم بی

 هرز زمستانه و بهاره در تیمارهایهایبود. کاهش تراکم کل علف دارمعنی هرز،هایکل علف تراکم بر . اثر تیمارهااجرا شدتصادفی با سه تکرار 
 دست نسبت به شاهد بهدرصد  59/56و  94، 59/66، 59/77 ،9/39 ترتیب ای و شبدر الکی، بهخوشهجو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل

وده، به تتوسط گیاهان پوششی همراه بود. بیشترین زیست تودهپوشش سطح خاک و زیست میزانهرز با افزایش های. کاهش تراکم علفآمد
انه ذرت د اثر گیاهان پوششی بر عملکردبه دست آمد. ای و شبدر الکی گل خوشهجو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشکترتیب در تیمارهای 

ب پوششی، به ترتیشبدر الکی و شاهد بدون گیاه ای،خوشهچاودار، کلزا، ماشک گلعملکرد دانه ذرت در تیمارهای جو پاییزه،  دار بود ومعنی
ه حفاظتی ب ورزیتوان غالت را در تلفیق با خاکبا توجه به نتایج این آزمایش، میبود. تن بر هکتار  94/6و  95/6، 59/6، 55/7، 19/3، 45/5

 یافت. دست یعملکرد مطلوببه  نهایت در، های شیمیایینهادههرز و کاهش هایعلفپایدار  نترلک ضمن تا کار برد
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ABSTRACT 

The use of cover crops before planting the main plant along with selecting the type of tillage can be 

considered as one of the effective methods in sustainable agriculture. In order to show the efficacy of this 

system, an experiment was conducted in a no-tillage system and with six treatments, barely (Hordeum 

vulgare L.), rye (Secale cereal L.), rape (Brassica napus L.), vetch (Vicia villosa L.), crimson clover 

(Trifolium incarnatum L.) and control, in a randomized complete block design with three replications, at 

the farms of agriculture and education research center and natural resources of Ardabil Province (Moghan) 

during the 2015-2017. Variance analysis showed that the effect of the treatments on the total weed density 

was significant. On average, in four sampling stages, total control of winter and spring weed at barley, rye, 

rape, vetch and clover treatments were 83.5,77.25,66,25,51, and 26.25 respectively. The results also showed 

that the soil cover percentage was significantly affected by the treatments. Decrease in weed density 

increased biomass of cover crops and their soil coverage. Barley, rye, rape, and clover had the highest 

biomass. Effect of cover crops on maize yield was significant. Corn grain yield were 9.12, 8.45, 7.92, 6.93, 

6.52 and 6.31 ton/ha in barley, rye, rape, vetch, clover, and control treatments, respectively. According to 

the results of this experiment, cereals can be used in combination with conservative tillage system to achieve 

the desired yield while controlling weeds and reducing chemical inputs.  
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 مقدمه

هرز، یکی از ارکان جدانشدنی هایکنترل شیمیایی علف

مقاوم شدن کشاورزی معمول و رایج است که عالوه بر 

محیطی و هرز، خطرات زیستهایبسیاری از علف

-های شدید جانبی بر زنجیره حیاتی اکوسیستمخسارت

د های تولیهای زراعی و طبیعی را به دنبال دارد و هزینه

اسـتفاده از (. Samjani et al., 2009دهد )را کاهش می

 ورزیهای کم خاکو استفاده از روش یپوشش اهـانیگ

 تواند جــایگزینمی است که ییهابرنامهو حفاطتی، از 

های فشرده و مرسوم ورزیها و خاککشکاربرد علف

ورزی حفاظتی، به (.  خاکTeasdale, 1996باشـد )

ها شامل نگهداری بقایای گیاهی مجموعه ای از روش

در سطح خاک، تناوب زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل 

-آالت کشاورزی گفته مییل و ماشینعبور و مرور وسا

، رودها به کار میشود که وقتی ترکیبی از این روش

صرفه جویی در وقت و انرژی و تقویت منابع آب و 

آلی خاک و حاصلخیزی خاک را خاک و افزایش مواد

-به دنبال دارد. همچنین تثبیت نیتروژن و سرکوب علف

باشد یورزی حفاظتی مهرز از دیگر مزایای خاکهای

(Cline & Silvemail, 2002 .)افزایش مقاومت علف-

بیانگر ضرورت تجدید نظر در  ،هاکشهرز به علفهای

 ,.Teasdale et al) های هرز استروش کنترل علف

-(. گیاهان پوششی مزایای زیادی در اکوسیستم2007

توان به ها میهای کشاورزی دارند که از جمله آن

فرسایش بادی و آبی، بهبود مواردی مانند کنترل 

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک، 

آلی، بازدارندگی از بازگردش عناصر غذایی و کربن

هرز، تولید علوفه زیاد و در برخی موارد، هایعلف

-Blancoزراعی را اشاره کرد )افزایش عملکرد گیاه

Canqui et al., 2015 در گزارشات مختلفی به رابطه .)

اثرات گیاهان پوششی بر عناصر غذایی و مخصوصاً  با

 ;Dabney et al., 2010اند )نیتروژن اشاره کرده

Blanco-Canqui et al., 2011; Kaspar & Singer, 

 اب پوششی در کشت ذرت، گیاهان آزمایشی (. در2011

 ندکرد جلوگیری آن آبشویی از خاک، از نیتروژن جذب

(Gabriel & Quemada, 2011 ،(Salmerón et al., 

بهبود  اهان،یعملکرد گ شیهای افزااز راه یک. ی2010

بـا افزودن  ،خاک مـزارع یکیزیای و فهیخواص تغذ

 ،یآلماده ،داری. در کشاورزی پاباشدیبه خاک م یآلماده

 ؛باشـدیخاک مـ تیفیهای مهم کاز شاخص یکی

از  ،های کشـوردر خاک ژهیآن به و تیریمد نیبنابرا

ورزی خاک اتیعمل برخوردار است. یخاص تیاهم

عوامل کاهش دهنده سطح  نیتراز مهم یکی ،مرسوم

ورزی، های بدون خاکدر سیستمخاک است.  یلآماده

-تا یک میلی 8/0تواند حدود پوششی میوجود گیاهان

آلی بر هکتار در سال را به خاک اضافه گرم کربن 

 93های (. دادهBlanco-Canqui et al., 2013aکند)

د تواننآزمایش نشان داده است که گیاهان پوششی می

سال به یک آلی را در یکگرم کربنمیلی 92/0حدود 

(. Poeplau & Don, 2015هکتار خاک اضافه کنند )

که گیاهان پوششی تا چه حد باعث افزایش کربن این

توده شوند، به مواردی همچون مقدار زیستخاک می

های کشت این پوششی، تعداد سالگیاهان تولیدی

-گیاهان، میزان کربن قبلی خاک، نوع خاک، نوع گیاه

ورزی و شرایط اقلیمی پوششی کشت شده، نوع خاک

-Blanco-Canqui et al., 2013; Blanco بستگی دارد )

Canqui et al., 2015; Rawls et al., 2003 در سیستم .)

زی زمین، کاهش سا ورزی حفاظتی، حجم آمادهخاک

یابد و بقایای باقی مانده بر سطح خاک، تاثیر بسزایی می

 ;Boscutti et al., 2015هرز دارد )هایبر جامعه علف

Virginia et al., 2015 گیاهان پوششی نیز به عنوان .)

هرز در هاییک راهکار مناسب جهت کنترل علف

 .(Mirsky et al., 2011های کشاورزی هستند )سیستم
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ا کاهش دمای خاک تحت کشت گیاهان پوششی، ب

یابد هرز کاهش میهایزنی بذرهای علفجوانه

(Wicks et al., 1994بقایای گیاه .) پوششی نیز از طریق

کاهش نفوذ نور، مانع فیزیکی و خاصیت آللوپاتی 

هرز شود هایتواند موجب کاهش تولید بذر در علفمی

(Franke et al., 2007 .)ششی با تخلیه گیاهان پو

 توانند رشدنیتروژن قابل دسترس خاک و جذب آن می

. (Brainard et al., 2012هرز را کاهش دهند )هایعلف

میزان تاثیر گیاهان پوششی بر عملکرد گیاه زراعی، به 

میزان بارندگی ساالنه منطقه، گونه گیاه پوششی )لگوم 

پوششی)زمستان یا یا غیر لگوم(، فصل رشد گیاه 

ورزی یا ورزی )بدون خاکتابستان(، سیستم خاک

 Blanco-Canqui etورزی مرسوم( بستگی دارد )خاک

al., 2015.)  تحقیق مشخص شد که در نه  83با بررسی

مورد، گیاهان پوششی، موجب افزایش عملکرد گیاه 

زراعی، در شش مورد، بدون تاثیر و در دو مورد باعث 

مچون کاهش فشار اند. عواملی هکاهش عملکرد شده

هرز در اثر بقایای گیاهان پوششی، افزایش هایعلف

منافذ و کاهش فشردگی خاک، افزایش رشد گیاه اصلی، 

هرز در جذب نور و دریافت هایکاهش رقابت علف

توسط گیاهان  C/Nامالح معدنی و کاهش مقدار 

پوششی لگوم، از جمله دالیل افزایش عملکرد عنوان 

( این آزمایش، Blanco-Canqui et al., 2015اند )شده

 و ورزی حفاظتیخاک سیستم اثر بررسی هدف با

 و هرزهایعلف جمعیت بر پوششی مختلف گیاهان

 .شد اجرا در منطقه مغان دیررس ذرت رقم عملکرد

 هامواد و روش

 مزرعه در ،8931-8935 زراعی در سال آزمایش این

 منابع و و آموزش کشاورزی تحقیقات مرکز پژوهشی

 عرض مختصـات با ،(مغان) اردبیل استان طبیعی

 13 جغرافیایی طول و  دقیقه 29 و درجه 93 جغرافیایی

در  دریا، سطح از متر 500 ارتفاع و با دقیقه 25 و درجه

ر د با شش تیمار و تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب

تکرار اجرا شد. تیمارها شامل گیاهان پوششی  سه

، شبدر الکی (.Vicia villosa L)ای خوشهماشک گل

(Trifolium incarnatum L.( کلزا ،)Brassica napus 

L.( جو ،)Hordeum vulgare رقم صحرا، چاودار )

( و شاهد بودند که پس از .Secale cereal Lپاییزه )

. کشت شد 301ها به خاک، ذرت رقم برگرداندن آن

بل روز ق 20قبل و پس از برگرداندن گیاهان پوششی)

از کشت ذرت(، خاک مزرعه مورد تجزیه فیزیکی و 

 داده نشان 8 جدول در آن شیمیایی قرار گرفت که نتایج

آزمایش در زمینی که کشت قبلی آن گندم  .است شده

و بقایای کاه و کلش جمع آوری شده بود، انجام شد. 

 تفرص اولـین در پوششـی، گیاهـان کاشـت منظور به

 دیسـک، ورزی،عملیات خاکشهریور ماه،  در ممکن

همه و سپس انجام شد  پشـته و جوی تهیه و مالـه

، متر نه متر در 80ابعاد  هایی بهدر کرت گیاهان پوششی

با استفاده از خطی کار مدل گاسپاردو )ساخت ایتالیا با 

میزان بذر . شدندکشت ( 9810تراکتور کشنده جاندیر 

و،  ماشک مصرفی هر یک از گیاهان پوششی چاودار، ج

، 810ای، کلزا و شبدر کریمسون، به ترتیب خوشهگل

 درکیلوگرم در هکتار بود.  90، هفت و 90، 810

ی گلدهی گیاهان پوششی( فروردین )مصادف با مرحله

کش ها با علفو سه هفته قبل از کشت ذرت، تمام کرت

کیلوگرم در هکتار سمپاشی  8/8گراماکسون به میزان 

 ایی گیاهان پوششی خشک شوند. پسشدند تا اندام هو

 هاپالت همه پوششی، گیاهان شدن کامل خشک از

 خاک در سطح( ایران ساخت)داردندانه غلطک توسط

قبل از غلطک زنی و برای پوسیده  .شدند پهن و کوبیده

کیلوگرم در  800شدن سریع بقایای گیاهان پوششی، 

کیلوگرم  800هکتار اوره به طور یکنواخت پخش شد و 

در هکتار نیز به صورت سرک و در زمان آبیاری ذرت 

برید هیبذر ذرت  در پایان، ها استفاده شد.در بین ردیف

تیک مدل کار پنوما(، توسط ردیفSC 704دیررس )
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گاسپاردو)ساخت ایتالیا با کشنده تراکتور جاندیر مدل 

 بذرها با. شدکشت مخصوص کشت در بقایا،  (9810

هایی بوته در هکتار، روی ردیف 30000تراکمی معادل 

 2/0متر و فاصله بوته روی ردیف  35/0با فاصله ردیف 

 متر کشت شدند. 

 صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایشخ -4جدول

Table 1. Soil physiochemical characteristics of the experimental field  

 Clay 

(%) 

Sand 

(%) 

Silt 

(%) 

Texture K 

(ppm) 

P 

(ppm) 

N 

(%) 

O.C 

(%) 

pH Ec 

(ds/m) 

Pre plant cover 

crop 
41 22 37 Clay-L 479.02 950 0.06 1.94 7.9 0.84 

After cover crop 

incorporated 
43 22 35 Clay-L 834 953 0.09 1.96 7.41 1.34 

 

آورده شده  2های انجام شده در جدول تاریخ عملیات

و  شدکاشت انجام  از پس آبیاری نخستیناست. 

 به و نیاز گیاه، جوی بنا به شرایط ،های بعدیآبیاری

 شد.  کمک سیفون انجام

 تاریخ عملیات انجام شده در مزرعه  -2 جدول

Table 2- Data of Operations in the field 

Field preparation Cover crops seeding Cover crops incorporation into 
the soil corn seeding corn harvest 

11 September 2015 27 October 2015 3 April 2016 8 April 2016 1 October 2016 

 هـر در هـرز هـایعلـف جمعیـت بررسـی منظـور به

کاشت گیاهان  از پس هفته 82چهار، هشت و  ،تیمار

پوششی و هشت هفته پس از کاشت ذرت در فصل 

و شد  نمونه برداری مربعمتر معادل یک سطحی از، بهار

ک سپس به تفکی شدند و به آزمایشگاه منتقلها نمونه

 11ها به مدت جنس و گونه شناسایی شدند. نمونه

خشک  گراد،سانتیدرجه  30با دمای  یساعت در آون

 08/0 ی با دقتآن با ترازوی هاسپس وزن آنو شدند 

برای تعیین عملکرد ذرت، پس شد.  گیریاندازهگرم 

ذف اثر حاشیه ای)یک ردیف از طرفین و نیم متر ازح

از باال و پایین کرت(، بالل ها با دست برداشت شدند 

بالل به صورت  80و اجزای عملکرد، با انتخاب 

گیری شد. همچنین عملکرد دانه ذرت تصادفی، اندازه

درصد( 81در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک )رطوبت 

                                                                                                                                                                          
4 - HSB 

 دهتوبیشترین زیستگیری شد. پس از ایجاد اندازه

ر ای و شبدر دخوشهتوسط گیاهان پوششی )ماشک گل

بندی(، زمان گلدهی و چاودار در مرحله اواسط دانه

ها با انجام ( آنDabney et al., 2010برگرداندند )

ورزی انجام شد. قبل از برگرداندن گیاهان عملیات خاک

 5/0معادل  سطحی ها ازپوششی، نمونه برداری از آن

اندام هوایی گیاهان تمام و  شد انجامهر کرت  مربعترم

های جداگانه قرار و در پاکتشدند بر کفپوششی، 

 . برای ارزیابیو به آزمایشگاه منتقل شدند گرفتند

پوشش خاک توسط گیاهان پوششی، در چهار، هشت 

هفته بعد از کاشت،  به کمک دوربین دیجیتال،  82و 

رعه و هر کرت به تنهایی متر مربع مز 82هایی از عکس

 Imageگرفته شد شد و پس از آن، تصاویر با نرم افزار 

version 1.47 8آنالیز شدند. تصاویر به فرمت مناسب 

تبدیل شدند و رنگ سبز گیاهان از خاک لخت، به روش 
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-جدا شدند. در صورت نیاز، برگ علف "آستانه رنگی "

ف حذهرز به صورت دیجیتالی از گیاهان پوششی های

شدند. در نهایت، پوشش سبز خاک به روش پارتیشن 

در های بدست آمده دادهارزیابی شد.  8بندی تصویر

توسط نرم افزار قالب طرح بلوک کامل تصادفی و  

SAS 9.1  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آزمون

برای مقایسه  ،درصد پنجدانکن در سطح احتمال 

 .میانگین استفاده شد

 و بحثنتایج 

 هرزهایتاثیر گیاهان پوششی بر تراکم علف

آزمایش شامل  این در زمستانه موجود هرز هایعلف

(، خردل وحشی Cirsium arvenseگنگر وحشی )

(Sinapis arvensis( جو وحشی ،)Hordeum 

murinum( و سیزاب )Veronica persicaعلف ( و-

 قرمز ریشه تاج خروس شاملموجود بهاره هرز های

(Amaranthus retroflexus L.) ،خروس رونده تاج

(Amaranthus blitoides L. ،)ترهسلمه 

(Chenopodium album L.)خرفه ، (Portulaca 

oleracea L.)قیاق ، (Sorghum halepense Pers.و ) 

. بودند( .Convolvulus arvensis L) پیچک صحرایی

 ننشا جدول آورده نشده است() واریانس تجزیه نتایج

 راکمت بر اثر تیمارهابرداری، در کلیه مراحل نمونه که داد

 دارمعنی درصد یک احتمال سطح در هرز،هایکل علف

ها نشان داد که در اولین نتایج مقایسه میانگین شد.

برداری، تیمارهای جو پاییزه، کلزا و چاودار پاییزه نمونه

را  هرزهایکل علف تراکمطور مشترک، کمترین به

ار از تیم هرز،هایکل علف تراکمداشتند و بیشترین 

 (.9شاهد بدون گیاه پوششی بدست آمد )جدول 

 رد هرزهایعلف تراکم کنترل به عبارت دیگر، درصد

جو پاییزه،  در تیمارهای بردارینمونه اول مرحله

                                                                                                                                                                          
4 - Analyze Particles 

چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل خوشه ای و شبدر الکی، 

 درصد نسبت به شاهد 23و  16، 33، 11 ،30 ترتیب به

در مرحله دوم نمونه برداری ، تیمارهای جو پاییزه  .بود

 لک طور مشترک، کمترین تراکمو چاودار پاییزه به

(. به عبارت دیگر در 9را داشتند )جدول  هرز هایعلف

بر اثر تیمارهای جو  هرز هایعلف تراکممرحله دوم، 

بدر ای و شل خوشهپاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گ

 الکی نسبت به تیمار شاهد )بدون گیاه پوششی(، به

درصد کاهش یافت  93و  61، 31، 13 ،35 ترتیب

(. در مرحله سوم نمونه برداری،  کمترین 9)جدول 

در تیمارهای جو پاییزه، کلزا و  هرزهایعلف کل تراکم

چاودار پاییزه مشاهده شد اما معنی دار نبود  و تیمارهای 

-ای و شبدر الکی از این نظر، در رتبهشک گل خوشهما

 تراکم(. میزان کنترل 9های بعدی قرار گرفتند )جدول 

برداری در تیمارهای در مرحله سوم نمونه هرزهایعلف

 ای وجو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل خوشه

 شبدر الکی نسبت به شاهد )بدون گیاه پوششی( به

نتایج درصد بدست آمد.  22و  63، 33، 18 ،11 ترتیب

( نشان داد که در 9حاصل از مقایسات میانگین )جدول

مرحله چهارم نمونه برداری، مالچ حاصل از تیمارهای 

داری به طور غیر معنیجو پاییزه و چاودار پاییزه، 

را در پی داشتند و مالچ  هرزهایعلف کل تراکمکمترین 

، شبدر الکی و شاهد ایهای کلزا، ماشک گل خوشه

 کل راکمتبدون گیاه پوششی، به ترتیب دارای بیشترین 

 هرزهایعلف تراکم کنترل بودند. درصد هرزهایعلف

جو پاییزه،  در تیمارهای برداری نمونه چهارم مرحله در

چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل خوشه ای و شبدر الکی 

، 59 ،68 ترتیب به( بدون گیاه پوششی) شاهد به نسبت

در تحقیقی، کاهش  .بود درصد 85و  25، 98

هرز در ذرت و سویا، با افزایش سطح پوشش هایعلف

 ,.Uchino et alگیاهان پوششی گزارش شده است )

در گزارش دیگری نیز اظهار شده است که . (2009
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توانند گیاهان پوششی، بدون تاثیر سوء بر رشد ذرت می

 درصد کاهش دهند 36هرز را تا هایتوده علفزیست
(Haffman et al., 1993). 

-اکخ شرایط در توده علوفهدرصد پوشش خاک و زیستهرز،  هایعلف تراکم بر پوششی گیاهانمقایسه میانگین اثر  -3جدول 

 ورزی حفاظتی

Table 3. Mean comparison of the effects of cover crops on weed density, percentage of soil coverage and forage biomass in 

the conservative tillage system 

 
 

Treatments 

Total weed number (No/m2) Percentage of soil cover (%)  
 

Cover 

forage dry 
weight  

)1-(t ha 

4 weeks 

after 
1planting 

8 weeks 

after 
2planting 

12 weeks 

after 
3planting 

24 weeks 

after 
4planting 

4 weeks 

after 

planting 

8 weeks 

after 

planting 

12 weeks 

after 

planting 

Barley 2.17 d 1.33 e 2.17 d 5.17 d 90.87 ab 92.91 a 100 a 15.23 a 

Rye 2.67 d 3.83 de 3.50 d 6.17 cd 84.37 bc 92.52 a 100 a 12.56 b 

Rape 5.17 d 6.67 cd 3.83 d 9.01 bc 91.79 a 93.91 a 100 a 10.08 c 

Vetch 11.83 c 10.83 c 5.67 c 9.83 b 90.58 ab 91.54 a 100 a 5.78 d 

Clover 15.67 b 18.33 b 14.33 b 11.17 ab 29.66 d 53.00 c 80.83 b 2.89 e 

Control 22.15 a 30.33 a 18.33 a 13.15 a 82.91 c 86.08 b 100 a 0.00 f 

 های هرز بهاره هستند.،تراکم علف 1های هرز زمستانه و ، تراکم علف 9و  5،  4
 در هر ستون میانگین هایی با حروف مشترک اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند.

1, 2 and 3 are the density of winter weeds and 4 is the density of spring weeds. 

In each column, means with the same letter have no significant difference. 

 

در این گزارش، دلیل افزایش عملکرد محصول، بهبود 

هرز بیان هایتوده علفمنافذ خاک و کاهش زیست

(. گیاهان پوششی از Sabahi et al., 2006) شده است

های طریق اشغال سطح خاک، از رشد و توسعه گیاهچه

کنند. همچنین استفاده از گیاهان هرز جلوگیری می

رز ههایهای مناسب کنترل علفپوششی، یکی از روش

 ودشاست که رهیافتی همگام با طبیعت محسوب می

(Uchino et al., 2012). 

واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آزمایش نتایج تجزیه 

خاک  پوشش برداری بر درصددر کلیه مراحل نمونه

 دردار بود )جدول واریانس آورده نشده است(. معنی

 پوشش سطح خاک میزان برداری،نمونه اول مرحله

ماشک گل خوشه توسط تیمارهای جو پاییزه، کلزا و 

تیمارهای چاودار درصد بود. پس از آن،  30حدود  ای،

شاهد  تیمار در آمده بدست درصد پوششو شاهد )

( است هرزهایعلف به مربوط بدون گیاه پوششی

طور مشترک، در مرتبه بعدی قرار گرفتند و کمترین به

درصد پوشش خاک، از تیمار شبدر الکی بدست آمد 

 استقرار دلیلکریمسون، به شبدر تیمار(. 9)جدول 

 ه دمای پایین در طول زمستان،ضعیف و حساس بودن ب

د اما گیاهان دیگر به رش کرد کمتری تولید زیست توده

در مرحله دوم که طوریو نمو خود ادامه دادند به

جو پاییزه، چاودار پاییزه، کلزا، برداری، تیمارهای نمونه

طور معنی بیشترین پوشش ، بهایماشک گل خوشه

بدون گیاه ) های شاهدرا داشتند و تیمار سطح خاک

و شبدر الکی از این نظر در رتبه ی بعدی قرار  (پوششی

برداری ، (. در مرحله سوم نمونه9گرفتند )جدول 

ها نشان داد که به جز تیمار شبدر مقایسه میانگین داده

، الکی، سایر تیمارها در یک گروه مشترک با هم

بیشترین پوشش سطح خاک را داشتند. همچنین تیمار 

گیاه پوششی(، بیشترین پوشش سطح  شاهد )بدون
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-های هرز در این مرحله از نمونهخاک را توسط علف

 (. 9برداری داشته است )جدول 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر 

دار شد )جدول معنی توده گیاهان پوششیزیست

جو پاییزه، واریانس آورده نشده است(. تیمارهای 

چاودار پاییزه، کلزا، ماشک گل خوشه ای و شبدر الکی 

به ترتیب بیشترین زیست توده را به خود اختصاص 

 .(9)جدول دادند 

هرز، هایبررسی مراحل نمونه برداری از تراکم علف

توده تولیدی توسط گیاهان پوشش سطح خاک و زیست

قبل از کشت ذرت( ) پوششی در طول زمستان و بهار

ان دادکه تیمارهای گیاهان پوششی به مرور زمان، نش

شتر های هرز بیتوده علفتاثیر خود را بر تراکم و زیست

که پس از مرحله طوریبه( 8و شکل  9نمودند )جدول 

با گذشت زمان، بر تراکم و در اول نمونه برداری و 

هرز افزوده شد اما هاینتیجه قدرت رقابتی علف

ولید زیست توده گیاهان پوششی همزمان میزان رشد و ت

د طوری که تاثیر بازدارندگی بر روننیز افزایش یافت به

اصوال میزان جوانه  هرز داشتند.های رشد و کنترل علف

هرز با افزایش زیست توده گیاهان هایزنی بذر علف

 Ngwira etیابد )صورت خطی کاهش میپوششی، به

al., 2014 .) که بیشتر علفاینهمچنین با توجه به-

یل دلشاید به دارند، نیاز نور به زنی جوانه هرز برایهای

سایه اندازی بر سطح خاک توسط گیاهان پوششی 

خصوصاً در تیمارهای جو پاییزه، چاودار پاییزه و کلزا، 

هرز به میزان باالیی کنترل شده اند ولی در هایعلف

 لیلدتیمارهای ماشک گل خوشه ای و شبدر الکی، به

، به توده کمترپوشش کمتر سطح خاک و تولید زیست

-وانهج رسد که نور و منابع رشدی بیشتری براینظر می

 باشد. گرفته قرار هرزهایعلف اختیار بذر در زنی

 
 های هرز زمستانهاثر سطح پوشش گیاهان پوششی بر روند کاهش تراکم علف -1شکل 

1. Effects of cover crops coverage on the trends of winter weeds' reductionFig  

هرز هایتوده علفآنالیز واریانس نشان داد که زیست

 33در سطح احتمال  در ذرت، به تفکیک گونه و

درصد معنی دار بود )جدول واریانس آورده نشده 

های هرز به توده علفسه میانگین زیستاست(. مقای
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تفکیک گونه نشان داد که بقایای گیاهان پوششی در 

هرز در ذرت متفاوت هایتوده علفکاهش زیست

 گل پوششی کلزا و ماشکطوریکه گیاهاند بهعمل کرده

رونده را هرز تاج خروستوده علفزیست ای،خوشه

و شبدر درصد کاهش دادند  39و  83/31به ترتیب 

هرز را به توده این علفالکی، جو، و شاهد، زیست

درصد کاهش دادند  33/31و  23/19، 09/11ترتیب 

در کاهش  (.2اما با هم اختالف آماری نداشتند )شکل 

پوششی جو با خروس ایستاده، گیاهتوده تاجزیست

درصد،  بهتر از بقیه عمل نمود و شبدر  06/13کاهش 

هرز ی و کلزا، تراکم این علفاخوشهگلالکی، ماشک

درصد کاهش   89/12و  69/19، 55/13را به ترتیب 

که کاهش ناشی از تیمارهای چاودار و دادند در حالی

(. 2)شکل درصد بود 03/32و  06/18شاهد به ترتیب 

درصد، از سایر گیاهان پوششی در  25/33کلزا با 

-لگتر بود و پس از آن، ماشکتره موفقکنترل سلمه

( قرار داشتند. جو 81/13) ( و شاهد10/39) ایخوشه

و  36/13تره را به ترتیب توده سلمهو چاودار، زیست

 90/61درصد کاهش دادند اما شبدر الکی با  50/39

تره موفقیت کمتری درصد کنترل، در کاهش سلمه

هرز موجود های(. در کنترل سایر علف2داشت )شکل 

دار نبودند، شبدر در پروژه که از یکنواختی برخور

-گلدرصد( و ماشک 92/32درصد(، کلزا ) 93/35)

 63/15تر از جو )( موفق35/ درصد 89ای )خوشه

 13/62درصد( و شاهد ) 08/63درصد(، چاودار )

 (.2درصد( عمل نمودند )شکل 

 

: ماشک گل Vic: کلزا، Bra: جو، Hor: چاودار، Secهرز ذرت به تفکیک گونه ) هایتوده علفاثر گیاهان پوششی بر زیست -2شکل 

 : سایر.(Other: سلمه تره، Ch: تاج خروس ریشه قرمز، Ar: تاج خروش رونده، Ab: شاهد، Nco: شبدر الکی، Triای، خوشه

Fig 2. Effect of cover crops on the corn weed biomass by different weed species (Sec: rye, Hor: barly, Bra: rape, Vic: Vicia, 

Tri: clover, Noc: No cover crop, Ab: Amaranthus blitoides, Ar: Amaranthus retroflexus, Ch: Chenopodium album, Other: 

other weeds)  

ون همچبا نگاهی به نتایج مشخص می شود که غالتی 

وده تجو پاییزه و چاودار پاییزه با رشد سریع، زیست

 رتصو به نیز زیادی زمان باالیی تولید کردند و مدت

 اثر در که در سطح خاک باقی ماندند گیاهی مالچ

 گیاهی هایبافت) هاآن بقایای تجزیه و پوسیدگی

-می هپوسید دیرتر بودن، سخت و خشبی دلیلغالت به

 مواد لیدتو نظر از را تاثیر بیشترین اندتوانسته( شود

 تراکم بر شتریبی داشته باشند و در نتیجه تاثیر آللوپاتیک
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در  اند.هرز، قبل از کشت ذرت داشته هایکل علف

برداری، با وجودی که یک ماه از مرحله چهارم نمونه

ورزی حفاظتی سپری شده بود، به غیر از انجام خاک

تیمارها از میانگین تراکم و تیمار شبدر الکی، سایر 

هرز کمتری برخوردار بودند که هایتوده علفزیست

رود، خاصیت آللوپاتیک این گیاهان در احتمال می

هرز، تاثیر هایبرداری بر علفمرحله چهارم نمونه

توان گفت که می (. 9و شکل  9گذاشته باشد )جدول 

ورزی حفاظتی، قرار دادن بقایا در شرایط خاک

 دلیل ماندگاری بیشترصورت مالچ در سطح خاک، بهبه

بقایا در سطح خاک و در نتیجه تولید مواد آللوپاتیک 

بیشتر، احتماال موجب ایجاد شرایط نامطلوب برای 

غالتی که به عنوان  گیاهان های هرز شده است. علف

شوند، با رشد سریع و تولید پوششی کشت می

شوند هرز میهایتوده باال، موجب کنترل علفزیست

(Jahanzad et al., 2013  ؛Jahanzad et al., 2014 .)

موجب کاهش  ،چاودارنتایج یک تحقیق نشان داد که 

هرز به نسبت به هایتوده علفزیست یدرصد 36

لیل که د شدنسبت به تیمار یوالف  یدرصد 38شاهد و 

کنترل کنندگی بیشتر چاودار را باال بودن خاصیت 

 .(Sadeghpour et al., 2014) اعالم کردند آللوپاتیک آن

 (Samedani et al., 2007صمدانی و رحیمیان مشهدی )

ه و تودستیداشتن ز لیچاودار به دل که گزارش کردند

-یکنترل م یهرز را به خوبهایاندازی باال، علف هیسا

 .کند

 
رنگ )با حروف التین بزرگ( و های بیهرز و عملکرد دانه ذرت. ستونهایتوده علفاثر گیاهان پوششی بر زیست – 3شکل 

 های هرز هستند.عملکرد دانه ذرت و وزن خشک کل علف های هاشور زده )با حروف التین کوچک( به ترتیب نشان دهندهستون

Fig 3. Effect of cover crops on the weed biomass and corn grain yield. Colorless columns (with capital letters) and shaded 

columns (with small letters) represent the corn grain yield and total weed biomass, respectively. 

 ,Hasannejad & Alizadehحسن نژاد و علیزاده )

 دارییطور معنهب ،چاودار ( نیز بیان داشتند که2005

شور و هرز تاج خروس، سـلمه تـره، علفهایعلف

 اهیبدون گ شاهدبا  سهیرا در مقا ییصحرا چکیپ

اودار چ ماریدر تو  یبررس کیکنترل کرد. در  یپوشش

درصد  800 ییصحرا چکیتوده پتراکم و زیست ،،زنده

المور  (.Samadani & Montazeri, 2009) افتیکاهش 

(Elmore, 1980 )کرد که  مطالعات خود مشاهده در

ده توزیستکاهش  در ییباال یتقابل، چاودار یایبقا

دارد. ا هسالهیک یژهوهرز بههایطیف وسیعی از علف

کیلوگرم در  853در پژوهشی، کشت چاودار با تراکم 

هرز هایعلفهکتار در اوایل پاییز، موجب کنترل بهینه 
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رنجبر و همکاران (. Sumeda & Weller, 1996شد )

(Rangbar et al., 2007 گزارش کردند که زیست توده )

خروس در تیمار مالچ چاودار، ماشک و مخلوط  تاج

 % 33، 11، 800ها در مقایسه با شاهد، به ترتیب آن

ها، تیمارهای مالچ گیاهان کاهش یافت. در آزمایش آن

مقایسه با شاهد )بدون علف هرز( توانستند  پوششی در

درصد کاهش  35-11تراکم تاج خروس را به میزان 

در آزمایشی دیگر، چاودار موجب کاهش دهند. 

درصد نسبت به  36هرز، به میزان هایتوده علفزیست

(. نمودار روند Sadeghpour et al., 2014شاهد شد )

می دهد  ( نشان8هرز )شکل هایکاهش تراکم کل علف

که گیاه پوششی جو، با ایجاد پوشش در سطح خاک 

های هرز را ت تراکم علف( توانسته اس9)جدول 

 ,.Starovoytov et alاز بقیه تیمارها نگه دارد ) ترپایین

پس از برگرداندن بقایای گیاهان پوششی به . (2010

هرز ذرت نیز به خاطر هایخاک، تراکم علف

توده یافت. افزایش زیستتوده بیشتر، کاهش زیست

گیاهان پوششی، موجب کاهش جذب نور و مواد 

دنبال کاهش شود و بههای هرز میمعدنی توسط علف

هرز با ذرت، عملکرد ذرت نیز افزایش هایرقابت علف

 .(Hashemi & Sadeghpour, 2013) یافته است

و  هرزهایتوده کل علفزیستبر گیاهان پوششی  اثر

 ذرت عملکرد دانه

که اثر گیاهان پوششی بر صفات  نتایج نشان داد

-هرز و عملکرد دانه ذرت معنیهایتوده علفزیست

بیشترین عملکرد دانه ذرت . (9داری شد )جدول 

تن در هکتار(، از تیمار جو پاییزه بدست آمد و  82/3)

تن  32/3تن بر هکتار(، کلزا ) 15/1های چاودار )تیمار

 تن بر هکتار(، 39/6ای )خوشهبر هکتار(، ماشک گل 

تن بر هکتار( و شاهد بدون گیاه  52/6شبدر الکی )

از نظر عملکرد دانه ذرت، تن بر هکتار(  98/6پوششی )

در مورد (. 2های بعدی قرار گرفتند )شکل در رتبه

ا ههرز نیز نتایج مقایسه میانگینهایتوده علفزیست

ر پاییزه، کلزا، جو پاییزه، چاوداتیمارهای نشان داد که 

شاهد بدون گیاه ای، شبدر الکی و ماشک گل خوشه

، 95/13، 19/16، 22/88به ترتیب دارای  پوششی

هرز در توده علفگرم زیست 82/890و  11/63، 28/18

غالت پاییزه (. در این آزمایش، 2متر مربع بودند )شکل 

یز هرز، تاثیر مطلوبی نهایضمن کنترل قابل قبول علف

که خانواده کرد دانه ذرت داشتند. با وجود اینبر عمل

کمتری نسبت به غالت دارند،کاهش  C/Nبقوالت، 

عملکرد ذرت در ماشک گل خوشه ای نسبت به جو و 

چاودار احتماالً به دلیل باال بودن ماده خشک علفهای 

( که باعث رقابت بین ذرت و 2شکل ) هرز باشد

الح معدنی هرز، به منظور جذب نور و دریافت امعلف

شده است. در مطالعات دیگر، کاهش عملکرد ذرت در 

 Uchino) اثر ماشک گل خوشه ای گزارش شده است

et al., 2009) .رسد که وجودبه نظر می دیگر، طرف از 

 ظحف طریق از خاک، سطح در پوششی گیاهان بقایای

 در خاک نگهداشتن ترخنک و خاک سطح در رطوبت

مالچ ایجاد شده توسط  گرم در اثر مدیریت فصول

رشد بیشتر گیاه ذرت را فراهم  ورزی حفاظتی،خاک

دلیل تیمار شبدر الکی، به ،در این آزمایشنموده باشند. 

ولید را ت کمتری زیست توده رشد کند در طول زمستان،

هرز در ذرت افزایش یافت هایو بنابراین علف کرد

(. عدم پوشش مناسب خاک توسط شبدر الکی 2)شکل 

و کاهش کارایی کارکردی مالچ آن و نیز نیتروژن توسط 

-این گیاه پوششی، محتوی نیتروژن در دسترس علف

هرز به هایهرز هم باال بود. به عبارت بهتر، علفهای

شی ادلیل پوشش کم مالچ سبز شده و نیز  حاصلخیزی ن

از تثبیت نیتروژن و عدم وجود مواد آللوپاتیک، به خوبی 

ها عقب مانده است اند و ذرت در رقابت با آنرشد کرده

(Salmeron et al., 2010 اما تیمارهای غالت نسبت .)

توده داری، بیشترین زیستطور معنیبه سایر تیمارها، به

و احتماال جذب نیتروژن از خاک را در طول پاییز و 

مستان نسبت به خود اختصاص داده اند اضافه کردن ز
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مقدار کود نیتروژن به هنگام برگرداندن گیاهان پوششی 

ها را سریعتر نموده است. عامل به خاک، پوسیدن آن

شتر توده بینیتروژن و تهویه خوب خاک به خاطر زیست

 وغالت، تاثیر مثبت بر زراعت بعدی )ذرت( گذاشت 

در بین غالت،  .گردید موجب بهبود عملکرد ذرت

پتانسیل چاودار در بازیافت نیتروژن خاک و کنترل 

 Sadeghpour etهرز، به اثبات رسیده است )هایعلف

al., 2014; Hashemi & Sadeghpour, 2013 .)

بنابراین، خاک ورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاه 

پوششی، با آزاد کردن تدریجی نیتروژن موجود در 

هرز، بر هاین پوششی و کنترل علفبقایای گیاها

عملکرد ذرت موثر بوده است. از این رو می توان گفت 

که در شرایط اقلیمی منطقه مغان، از جهت کنترل 

هرز و عملکرد باالی ذرت، مقرون به هایمطلوب علف

صرفه و اقتصادی تر خواهد بود که برای ارقام دیررس 

ورزی کذرت، از کشت گیاهان پوششی، همراه با خا

 های جو وحفاظتی استفاده نمود. سطحی بودن ریشه

ورزی چاودار، مطابقت زیادی با رشد در شرایط خاک

حفاظتی یا کم عمق دارد. در آزمایشی، بیشتر بودن میزان 

توده در گیاه جو و باال بودن میزان نیتروژن تولید زیست

جذب شده توسط این گیاه، تخلیه بیشتر نیتروژن خاک 

 ,.Salmeron et alین گیاه را توجیه نمود )توسط ا

(. در گزارشی، میزان نفوذ ریشه گیاهان پوششی 2011

سانتی  50ورزی تا عمق در یک سیستم بدون خاک

متری خاک برای گیاهان پوششی، به ترتیب از بیشتر به 

 Chenای، کلزا و چاودار بود )کمتر، شامل تربچه علوفه

& Weil, 2010) .اران )و همک دیماDhima et al., 

 چغندرقند در ( گزارش نمودند که عملکرد2006

تیمار  از بیش چاودار، و جو پوششی گیاه تیمارهای

دی هانان و همکاران  .بود پوششی گیاه بدون و تریتیکاله

(1993 De Haan et al.,. استفاده از گیاهان پوششی )

زراعی را گزینه مناسبی جهت های گیاه یفردبین ر د

ورزی متداول کش و خاکجایگزینی مصرف علف

اظهار داشتند که کشت بهاره یونجه و عنوان نمودند 

(Medicago sativa)،  ،بدون کاهش عملکرد ذرت

 درصد کاهش داد. 10هرز را تا یهاعلفتراکم 

 گیرینتیجه

توده نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین زیست

هرز و عملکرد دانه هایگیاهان پوششی، کنترل علف

دست آمد. ذرت مربوط از تیمار گیاه پوششی جو به

بعد  اند که عملکرد ذرتمحققین پیشین هم نتیجه گرفته

از گیاهان پوششی، به شدت به مقدار بقایای گیاهان 

شده به خاک، وابسته  ( افزودهC/Nنسبت ) پوششی

(. کاهش عملکرد Starovoytov et al., 2010است )

ذرت در خانواده بقوالت نسبت به غالت در این تحقیق، 

ی و توده گیاه پوششاحتماالً به خاطر کمتر بودن زیست

ها باشد. افزایش هرز در آنهایافزایش علف

توده گیاه پوششی، باعث افزایش رقابت گیاه زیست

هرز در جذب نور و مواد معدنی شده هایعلفذرت با 

(. رقابت ناشی از حضور Uchino et al., 2009است )

هرز، باعث کاهش توان فتوسنتزی ذرت و هایعلف

کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانه های ذرت می شود 

(Zaefarian, 2009باال بودن زیست .) توده در کشت

مؤثر در کنترل گیاهان پوششی، از جمله راهکارهای 

طوری که با کشت رود بههرز به شمار میهایعلف

-گیاهان پوششی با توانایی مناسب در سرکوب علف

هرز از طریق خفه کردن، در طی چند سال و با های

-توان به کنترل بلند مدت علفمدیریت مطلوب می

هرز دست یافت. این کار برای کشاورزان، این های

د که گیاهان پوششی را به مانند سازامکان را فراهم می

عملیاتی ثمربخش، با توانایی بالقوه از نظر مشارکت در 

-علف یسرکوب ینو همچن چرخه گردش عناصر غذایی

. در مجموع، نتایج آزمایش حاکی از هرز نگاه کنندیها

آن بود که عملکرد ذرت در گیاهان پوششی از خانواده 

فاده از با استغالت و حفظ بقایای بیشتر در سطح خاک 
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 خاک ورزی حفاظتی، بیشتر از سایر تیمارها بود.
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