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زمینیبر دو رقم سیبآنتاثیرو وسیله مالچ زنده ذرتهاي هرز بهکنترل علف
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چکیده

. استزندههايمالچازاستفادهزمینی،سیبهرزهاي علفمدیریتدربیولوژیکراهکارهايازیکی
یکدرتکرارچهارباتصادفیکاملهايبلوكطرحپایهبرفاکتوریلآزمایشیکصورتبهحاضرپژوهش

آزمایشاینتیمارهاي. شداجرا1394سالدرشهر استان اصفهانمنطقه فریدوندرواقعتحقیقاتیمزرعه
زمینیسیبکشتیتکهرز،علفبازمینیسیبکشتیتککشتسیستم3وگریاآوآریندارقمدوشامل
که دادنشانواریانستجزیهنتایج. ندبودذرتزندهمالچباهمراهزمینیکشت سیبوهرزهايعلفبدون
غدهعملکردوبوتهدردهـغدادـتعاره،ـاخسـشخشکوزنبوته،اعـارتفمانندمطالعهموردصفاتکلیه 
ارتفاعلیکن،وبوددارمعنیپنج درصدسطحدررقمتیمارتاثیرتحتغدهوزنیانگین مجزه بزمینیسیب
درغدهعملکردوغدهوزنیانگین مشاخساره،خشکوزنویک درصدسطحدربوتهدرغدهتعدادوبوته

کشتذرتپوششیگیاهکهدادنشاننتایج.گرفتندقرارکشتسیستمتیمارتاثیرتحتپنج درصدسطح
وبیشترین.بوددارارامزرعهغالبهرزهايعلفتراکمدرکاهشمیزانشترینبیزمینی،سیبهمراهشده

.ندبودذرتووجین کاملبهمربوطترتیبپوششی، بهبري گیاهکفازقبلعبورينورمیزانکمترین
توجهباکهبودزمینیسیبهمراهشدهکشتتیمار ذرتبهزمینی، مربوطسیبگیاهارتفاعکاهشبیشترین

رقابت،فشارافزایشباکهزیراباشد،میپذیرتوجیهامراینهاگونهرقابتیتوانوارتفاعبینهمبستگیبه
تیماربهمربوط)گرم79/121(زمینیسیببوتهخشکوزنبیشترین. یابدمیکاهشزراعیگیاهارتفاع
بیشترین. داشتندقرارهرزهايعلفوجینبدونذرت و شاهدتیمارهايترتیببهآنازپسوشدهوجین

ذرت مالچ تیمارهايبهترتیب مربوطبه)گرم در بوته44/677(غده عملکردو)گرم33/65(غده وزنیانگین م
مربوط هاي هرز بدون وجین علفتیمارهبصفتدواینبرايآن میزانهرز و کمترینو وجین کامل علف

توانایی زیادي در ) بوته در مترمربع38/4(خروس اکم علف هرز تاجبا کاهش ترطورکلی، مالچ زنده به.ندبود
اندازي و یا توان رقابتی باالتر تواند به دلیل سایهیزمینی داشت که این ماي هرز در مزرعه سیبهکنترل علف

.باشدآن 

.غدهعملکردسیستم کشت،زنده،مالچرقابت،:واژگان کلیدي
ت

.، ایراندانشگاه پیام نورکشاورزياستادیار گروه -1
ir.ac.pnu@adavi_z)ي مسئولنگارنده(* 
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مقدمه
ها و کشبه علفامروزه گسترش مقاومت 
هاي هرز، باعث تغییر مداوم در جمعیت علف

هاي شیمیایی شده است کاهش تاثیر مدیریت
)Buhler et al., ازهرز یکیهايعلف). 2002

درپوششیگیاهانبرايتهدیدهاترینعمده
گیاهانکشتزمانوندهستارگانیککشاورزي
بایستیکهاستموارديترینمهمازیکیپوششی

Uchino(شودمدیریتدرستیبه et al., 2012 .(
درزیادياهمیتگیاهیبقایايکاربردامروزه
پایدارکشاورزيهايسیستمگسترشوتوسعه

Duppong(دارد et al., گیاهیبقایاي.)2013
توانندمیدارندخاكبرکهمفیديتاثیربرعالوه

هايفعلرقابتیتواناییورشد،ءبقازنی،جوانهبر
منظور به به.باشندثرؤمنیززراعیگیاهانوهرز

دیریت ـولوژیک در مـهاي اکري روشـکارگی
ها، بررسی کشهاي هرز و کاهش مصرف علفعلف

هاي ی علفـراتژي رقابتـکردن استو مشخص
از اهمیت بسیار زیادي برخوردار گیاه زراعی-هرز
Moechnig(باشدمی et al., ان براي آس). 2007

هاي هرز،هاي کنترل علفتخاب روششدن ان
درست از اثرات هايبینیپیشزارعین نیازمند

هاي هرز بر روي عملکرد گیاه زراعی مدیریت علف
هستند و یک عنصر مهم در این رابطه درك 

در رابطه با تراکم علفیاه زراعیکاهش عملکرد گ
Murphy(باشدمیهرز et al., 2012.(

ارهاي بیولوژیک در مدیریت یکی از راهک
هاي زمینی، استفاده از مالچهاي هرز سیبعلف

گیاهان پوششی باعث افزایش . استگیاهی
ها شده که این با سایز عملکرد و کیفیت غده

هایی که به همراه گیاهان پوششی تر غدهبزرگ
شوند و بهبود شکل ظاهري آنها که کشت می

تري دارند، عیوبی مانند ترك و بدشکلی غده کم

Essah(نمایان است et al., هايسیستم). 2012
راالزمپتانسیلپوششی،گیاهانازکنندهاستفاده

وخاكبهوروديتودهزیستافزایشبراي
باخاكدرتودهزیستماندگاريزمانافزایش
کنندمیفراهمخاكشدنمعدنیسرعتکاهش

)Wang et al., عبورازگیاهیهايمالچ. )2010
فیزیکیمانعیصورتبهوکنندمیجلوگیرينور
. کنندمیعملهرزهايعلفرویشبرابردر

تحتراخاكرطوبتوحرارتدرجه،همچنین
دمايبرخودنوبهبهکهدهندمیقرارتاثیر

دارد تاثیرهرزهايعلفبذورزنیجوانهمناسب
)Sincik et al., ژاپندرکهآزمایشیدر. )2008

Secale(چاوداراثرگرفت،صورت creale ( و
عنوانبه،)Vicia peregrina(ايخوشهماشک گل

هرزهايعلفکنترلبرايگیاهیمالچ
مورد) Glycine max(سویاوذرتزمینی،سیب

ازحکایتآمدهدستهبنتایجوگرفتقرارارزیابی
هرزهايعلفرشدازجلوگیريدرآنهامثبتتاثیر

داريمعنیکاهشوبودهرشديمراحلتمامدر
درتغییرعدماینکهنگردیدمشاهدهعملکرددر

نوريرقابتنبودنشدیدعلتبهاحتماالًعملکرد،
هرزعلفوپوششیگیاهاصلی،زراعیگیاهبین

Hiroshi(افتاداتفاق et al., در آزمایشی . )2012
اهان زمینی به گیمنظور بررسی پاسخ سیبکه به

همکارانپوششی صورت گرفت، سینکیک و
)Sincik et al., ماشک، لوبیا و گندم از)2008

عنوان گیاه پوششی استفاده نمودند و زمستانه به
دست آمده گزارش نمودند که هبر اساس نتایج ب

هایی که به دنبال گیاهان پوششی زمینیسیب
کرد درصد عمل38تا 36لگوم کشت گردیدند، 

هایی که زمینیتري در مقایسه با سیبغده بیش
پس از گندم زمستانه کشت گردیدند نشان دادند 

علت افزایش نیتروژن خاك، به که این احتماالً
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در.باشدلگومینوز میيتیرهتوسط گیاهان 
عملکردبراهیــگیهايمالچرـتاثیخصوص

Dejoux(همکارانودجوکسزمینیسیب et al.,

ازبعدهفتههسوقتیکهندکردگزارش) 2011
ازکاشتهايردیفبیندرزمینیسیبکاشت

استفادهگیاهیمالچعنوانبهریزدانهغالتبذور
عملکردگردید،کنترلرشدشانهمچنینوشد

آندرکهشاهدتیمارعملکردبازمینیسیب
انجامشیمیاییروشبههرزهايعلفکنترل
.بودیکسانبود،گرفته

Campiglia(گلیا و همکارانکمپی et al.,

عملکرد و بر پوششی را تاثیر گیاهان )2009
زمینی در یک سیستم هاي هرز سیبکنترل علف

انتقالی بررسی و مشاهده نمودند که چاودار تاثیر 
هاي هرز داشته و زیادي در جلوگیري از رشد علف

رز هم ممانعت بهـهاي هزنی علفوانهـحتی از ج
با استفاده از شبدر به عنوان گیاه . عمل آورد

زمینی شبیه به استفاده پوششی نیز، عملکرد سیب
کود نیتروژن، فسفر و پتاسیم بود و سهتلفیقی از 

هاي علفاین در حالی است که کنترل مکانیکی 
.زمینی همراه بودهرز با کاهش عملکرد در سیب

Frierich(شریدر وفریدیچ et al., نیز) 2009
ازترکیبیباگیاهیمالچرشدوقتیداشتندراظها
سالشد، درمحدودمکانیکیو کنترلهاکشعلف
درزمینیسیبعملکردبیناختالفیآزمایشاول

مالچبدون(شاهدتیماروگیاهیمالچباتیمار
تحقیقدومسالدرامانشد،مشاهده) گیاهی

همچنینآنها. بودبیشترشاهدتیمارعملکرد
مالچرشدکنترلدروقتیکهکردندرشگزا

) شیمیایییامکانیکی(روشیکازتنهاگیاهی،
تیماردرزمینیسیبعملکردبود،شدهاستفاده

عملکردازکمتردرصد46تا33گیاهیمالچ
Martin(همکارانومارتین. بودشاهدتیمار et

al., مالچرشدوقتیداشتنداظهارنیز) 2010
مکانیکیکنترلوهاکشعلفازترکیبیباگیاهی
بیناختالفیآزمایشاولسالدرشد،محدود
تیماروگیاهیمالچباتیماردرذرتعملکرد

سالدرامانشد،دیده) گیاهیمالچبدون(شاهد
آنها. بودبیشترشاهدتیمارعملکردتحقیقدوم

رشدکنترلدروقتیکهکردندگزارشهمچنین
یامکانیکی(روشیکازتنها،گیاهیمالچ

درذرتعملکردبود،شدهاستفاده) شیمیایی
ازکمتردرصد72تا39گیاهیمالچتیمار

در تحقیق دیگري در . بودشاهدتیمارعملکرد
جنوب مانیتوباي کانادا چند مالچ گیاهی شبدر 

Medicago(یونجه،)Trifolium pratenes(قرمز

sativa (عدسو)Lens culinaris ( به صورت
. تاخیري در گندم و چاودار پاییزه کشت شدند

دار مالچ نتایج این بررسی حاکی از عدم تاثیر معنی
محققین . بر عملکرد گندم و چاودار بودگیاهی

علت این پدیده را کم بودن رقابت بین مالچ 
Thiessen(گیاهی و گیاه زراعی عنوان کردند

Marten et al., Hall(همکارانوهال). 2001 et

al.,2006 (باذرتتوامکشتکهکردندگزارش
مالچ،کافیکنترلعدمصورتدرپوششیگیاهان
درصد50تا38بینرازراعیمحصولعملکرد
استفادهباگیاهیمالچدـرشوقتیامادادهکاهش

9تا5بهعملکردکاهششد،متوقفکشعلفاز
مانندستانهزمپوششیگیاهان. رسیددرصد

براينیتروژنازيـبازسودـبهبباعثچاودار،
گشتهشودمیکشتآندنبالبهکهزمینیسیب

هايریشهمنطقهزیردرراروژنـنیتزانـمیو
رسـدستدرراآنودادهکاهشزمینیسیب
ترتیب،اینبهودادهقرارزمینیسیبهايریشه
Weinert et(شوندمیآنعملکردافزایشباعث

al., منظور ارزیابی پژوهش حاضر به). 2010
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هاي مالچ گیاهی ذرت براي کنترل علفاستفاده از 
بر آنمنفیاثرات تعیین وزمینیهرز مزرعه سیب

.صورت پذیرفتزمینیسیبدو رقم رشد 
هامواد و روش

صورت یک آزمایش بهپژوهش حاضر
مل هاي کااي بر پایه طرح بلوكفاکتوریل مزرعه

درواقعتحقیقاتی در مزرعهتصادفی با چهار تکرار
شهر با موقعیت دونیاراضی کشاورزي جنوب فر

و عرض شمالیدقیقه56درجه و 32جغرافیایی
2530ارتفاع و شمالیطول دقیقه7درجه و 50

بهار و تابستان سال در طیمتر از سطح دریا
تیمارهاي این آزمایش . طراحی و اجرا شد1394

و آریندادر دو سطح ارقامترکیبی از دو عامل 
سطحسه و عامل تیمار سیستم کشت شاملگریاآ

) Solanum tuberosum(زمینیسیبکشتیتک
زمینی هاي هرز، تک کشتی سیببدون وجین علف

هاي هرز و همچنین کشت با وجین کامل علف
هیبرید .بودزنده ذرتزمینی همراه با مالچسیب

استفاده در این پژوهش سینگل کراس ذرت مورد 
پیش از شروع آزمایش یک نمونه . بود704

متري خاك مزرعه سانتی30تا 0ترکیبی عمق
در هاي خاك مورد مطالعهگرفته شد که ویژگی

ورزي در زمین مورد خاك. شده استذکر1جدول
شامل شخم، دو بار دیسک عمود برهم، مطالعه

وي و پشته به فاصله ج. لولر و سپس مرزبندي بود
.ایجاد گردیدئریک متر از یکدیگر بوسیله فارو

هایی با منظور انجام این پژوهش، کرتبه
در نظر گرفته شد که فاصله متر 4×5ابعاد 
ردیف ها روي متر و فاصله بوتهسانتی75ها ردیف

کاشت . دـه شـر گرفتـمتر در نظانتیـس25
کشت اواخر . دزمینی به وسیله دست انجام شسیب

هاي بذري ورت گرفت و غدهـفروردین ماه ص
زمینی قبل از کشت با مانکوزب دو در هزار سیب

دند ــدعفونی شـهاي قارچی ضعلیه بیماري
بههابوتهارتفاعکهخرداد ماهدهی در خاك

آبیاري در تمام . انجام شدرسیدمترسانتی25
ظرفیتروز در حد7-6فصل رشد با فواصل طول

وكخاطوبتیرمختلفحسطوبهتوجهبامزرعه 
گیريازهندا. گرفتصورتآبرکنتوازدهستفاابا

رطوبهكخاطوبترنظرردمومختلفحسطو
کهزمانی. شدمنجااتانسیومترسیلهوبهمستمر

اقدامرسیدبارسانتی50تا40بهتانسیومترعدد
ذرت میزان بذر مصرفی براي . شدزمینآبیاريبه

گیاه پوششی ذرت در . بودکیلوگرم در هکتار 20
بر شده و به صورت مالچ غیر هفته اول تیر ماه، کف

ر پیش از کف ب.ها، رها گردیدندزنده در بین ردیف
هاي پوشش مقدار نور عبوري در هر کردن مالچ

Light intensity meterبا استفاده از دستگاهکرت

گیري ارتفاع نهایی بوته هبراي انداز.گیري شداندازه
طور بوته به10هر کرت تعداد زمینی از سیب

تصادفی انتخاب شد و میانگین آنها به عنوان داده 
وزن خشک شاخساره .آن کرت در نظر گرفته شد

در پایان فصل پس از برداشت مساحت یک 
ساعت 48مترمربع از هر کرت و نگهداري به مدت 

و با ترازوي یوسسلسدرجه 75در آون با دماي 
محاسبه گردیدگرم 0001/0حساس با دقت 

)Moshatati et al., رون ــبعد از بی.)2009
ها، هاي بوتهها از خاك، تعداد غدهکشیدن بوته

شمارش گردیده و عدد نهایی به صورت میانگین 
براي تعداد غده در هر بوته هر کرت، گزارش 

ن وزن که براي محاسبه آغدهوزنمتوسط. گردید
براي . هاي هر بوته، بر تعداد آن تقسیم گردیدغده

هاي یک بوته، کل گیري وزن کل غدهاندازه
هاي ده شده براي بوتهیهاي بیرون کشغده

آوري و وزن گردیده و میانگین برداشت شده جمع
هاي هرز نیز علف.آن براي هر کرت گزارش گردید
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هر مربع در در پایان آزمایش در مساحت یک متر
48قرار گرفتن به مدت کرت برداشت و پس از 

وزن در آون لسیوسدرجه س75ساعت در دماي 
آوري هاي جمعداده.ها تعیین شدنمونهخشک 

مورد تجزیه واریانس SASافزار شده توسط نرم
در سطح LSDها با آزمون قرار گرفتند و میانگین

رسمجهت. با یکدیگر مقایسه شدندیک درصد
Wordو Excelهاي برنامهازنیزو جداولها شکل

.گردیداستفاده
نتایج و بحث

ارتفاع بوته 
ارتفاع بوته ریانس نشان داد نتایج تجزیه وا

زمینی تحت تاثیر تیمار رقم در سطح پنج سیب
ح یک درصدـسیستم کشت در سطودرصد 

کهدادنشاننتایج،همچنین. دار بودمعنی
برکشتسیستموقمرتیمارهاياثربرهمکنش

بود دارمعنیارتفاع بوته در سطح پنج درصد تصف
زمینی در بوته سیبارتفاعکمترین ).2جدول (

11/30(آرینداو رقم مالچ زنده ذرت تیمار 
دست آمد که نسبت به ارتفاع بوته هب) مترسانتی
هرز و رقم هاي زمینی در تیمار وجین علفسیب

کاهش درصد18/45،)مترسانتی85/57(گریاآ
بینهمبستگیبهتوجهبا).1شکل(نشان داد 

پذیرتوجیهامراینهاگونهرقابتیتوانوارتفاع
ارتفاعرقابت،فشارافزایشباکهزیراباشد،می

در خصوص ،همچنین.یابدمیکاهشزراعیگیاه
زمینی، هرز بر ارتفاع گیاه سیبهايعلفتداخل

هاي هرز، تداخل علفاثرگویاي آن است که در 
زمینی به نحو چشمگیر و سیبهايارتفاع بوته

سوانتون و همکاران. یابدمیداري، کاهش معنی
)Swanton et al., نیز گزارش نمودند که ) 2003

کاهش با افزایش فشار رقابت، ارتفاع گیاه زراعی 

یابد و همبستگی بین ارتفاع و توان رقابتی می
.ها وجود داردگونه

وزن خشک شاخساره 
واریانس نشان داد که تاثیر رقم نتایج تجزیه

و سیستم کشت و اثر متقابل آنها بر صفت وزن 
پنج زمینی در سطحخشک اندام هوایی گیاه سیب

یزان بیشترین م).2جدول (.دار بوددرصد معنی
گیري شده در گیاه وزن خشک اندام هوایی اندازه

گریاتیمار رقم آدر) گرم64/121(زمینی سیب
دست آمد ههاي هرز بوجین کامل علفهمراه

کاهش وزن خشک شاخساره در تیمار ). 2شکل(
نسبت به ) گرم21/56(مالچ ذرت و آریندارقم 

12/53هاي هرز و وجین علفگریاتیمار رقم آ
ازمعموالًکهاهیـگیهايمالچ. بوددرصد

زراعییاهگمانندهستندلگومینوزهایاهاگرامینه
مدیریتاگرودارندغذاییعناصروآببهنیاز

بااستمکنمنشود،اعمالآنهاکشتدرمناسبی
کاهشبهمنجروکردهرقابتاصلیزراعیگیاه

گیاهیهايمالچرشدمیزانلذا. شوندآنعملکرد
Boyd(باشدکنترلتحتبایستی et al., 2002 .(

Stinner(بر طبق گزارش استینر و همکاران et

al., که فرایند تجزیه بقایاي از آنجایی) 2008
،گیرندپوششی در سطح خاك قرار میگیاهان

خشک گیاه اصلی و عملکرد نیتروژن تواند وزن می
مانند گندم در کشاورزي گیاهیدر خاك را در 

Mulugeta(بربوم و ملوگتا. ارگانیک، کاهش دهد

and Boerboom, د که تداخل اعالم نمودن) 2011
زمینی عملکرد ماده هرز تاج خروس و سیبعلف

. درصد کاهش داد18/36خشک را به میزان 
تعداد غده در بوته

واریانس صفت تعداد با توجه به نتایج تجزیه
زمینی تحت تاثیر تیمار رقم غده در بوته سیب

سیستم کشت ودر سطح پنج درصد زمینی سیب



زمینیبر دو رقم سیبو تاثیر آنوسیله مالچ زنده ذرتهاي هرز بهکنترل علف-اداوي458

نتایج،همچنین.دار بوددر سطح یک درصد معنی
ورقمتیمارهاياثربرهمکنشکهدادنشان

درتعداد غده در بوتهصفتبرکشتسیستم
نتایج ).2جدول (بوددارمعنیدرصدپنجسطح

13(زمینی تعداد غده سیببیشتریننشان داد که 
دست آمد هبمالچ زنده ذرتو آریندادر رقم ) غده

لحاظ آماري، از وجین کاملو گریاآکه با رقم 
افزایشلیکن، ). 3شکل(داري نداشت تفاوت معنی

مالچ زنده و آریندازمینی در رقم تعداد غده سیب
ریندانسبت به رقم آوجین کاملو گریاآو یا ذرت

در . بود% 60، )غده5(هاي هرز علفوجینو بدون 
,Al-Taisan(تاسن - آلیآزمایش زارش گ) 2010

تراکمکمتریندرهغدتعدادیشترینبودـنم
زمینیسیببوته5تراکمدرذرتوزمینیسیب

درذرتبوته15تراکمدرسپسوسطحواحددر
.شدمشاهدهسطحواحد

غدهوزنمتوسط
تجزیه واریانس نشان داد که نتایج جدول

زمینی سیبغده وزنمتوسطصفت مورد مطالعه 
تحت تاثیر تیمار سیستم کشت در سطح آماري

دادنشاننتایج،همچنین.دار بوددرصد معنیپنج
کشتسیستمورقمتیمارهاياثربرهمکنشکه
یکسطحدردر بوتهغده وزنمتوسطصفتبر

بیشترین وزن ).2جدول (بوددارمعنیدرصد
در رقم ) گرم87/65(زمینی متوسط غده سیب

کاهش وزن . دست آمدهه ذرت بو مالچ زندگریاآ
و بدون آریندازمینی در رقم بمتوسط غده سی

نسبت به رقم ) گرم86/40(هاي هرز وجین علف
شکل(بود درصد33/36و مالچ زنده ذرت گریاآ
گیاهان پوششی باعث افزایش عملکرد و ).4

تر ایز بزرگـده که این با ســها شکیفیت غده
اهان پوششی کشت ـکه به همراه گیهایی غده
ري آنها که عیوبی گردند و بهبود شکل ظاهمی

مانند ترك و بدشکلی غده کمتري دارند نمایان 
گراس، سودان- گیاهان پوششی سورگوم. است

هاي کیفیت غدهباعث افزایش چشمگیر عملکرد و
Essah(گردندزمینی میسیب et al., 2012(.

,Jaiswal(ژایسول هاي اظهار داشت علف) 2010
ندازه و زمینی از طریق کاهش اهرز مزارع سیب

یت و کیفیت محصول ها، باعث کاهش کموزن غده
.شوندزمینی میسیب

عملکرد غده
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که 

زمینی، در سطح آماري صفت عملکرد غده سیب
ر رقم و سیستم کشت ـپنج درصد تحت تاثی

کهدادنشاننتایج،همچنین. دار بودمعنی
تعداد صفتبرکشتسیستمورقماثربرهمکنش

بوددارمعنییک درصدسطحدرغده در بوته
زمینی بیشترین عملکرد غده سیب).2جدول(
مالچ زنده و گریادر رقم آ) گرم در بوته4/677(

لیکن، کمترین عملکرد غده . دست آمدهبذرت
و آریندا در رقم ) گرم در بوته3/214(زمینی سیب

آمد که نسبت ستدهبهاي هرز بدون وجین علف
درصد92/69، مالچ زنده ذرتو گریابه رقم آ

و همکارانپراکاشی). 5شکل(کاهش نشان داد 
)Prakashy et al., 8/25تا 5/1افزایش) 2004

زمینی را در کشت درصدي عملکرد غده سیب
زمینی گزارش مخلوط نسبت به تک کشتی سیب

-Al(تاسن-آلدر آزمایش دیگري.نمودند

Taisan, توامگزارش نمود که در کشت ) 2010
، نسبت به کشت خالصزمینی و ذرت سیب

افزایشداري طور معنیبهرا زمینی عملکرد سیب
هايشاخصچاودار،خاكباآمیختهبقایاي. یافت

وتراکم. دادندبهبودرازمینیسیبزیولوژیکـفی
دــرشدورهدررزـههايفـعلکـخشوزن

میانگینوفیزیولوژیکايهشاخصزمینی،سیب
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همبستگیزمینیسیبغدهعملکردباغدهوزن
دارايچاودارتیمار. دادندنشانداريمعنی

Weinert(بودزمینیسیبغدهعملکردبیشترین

et al., 2010.(
نور عبوري

کهدادنشانواریانستجزیهجدولنتایج
ر تیمار رقم ـعبوري از کانوپی، تحت تاثینور

مینی در سطح پنج درصد و سیستم کشت زسیب
نتایج،همچنین. دار بوددر سطح یک درصد معنی

کشتسیستمورقماثربرهمکنشکهدادنشان
دارمعنیدرصدپنجسطحدرعبورينورصفتبر

مالچ زنده ذرت در هفته اول گیاه). 2جدول(بود
بر شده و به صورت مالچ غیرزنده در ، کفتیر ماه

بري میزان ز کفها رها گردیدند، قبل ابین ردیف
light intensity meterتوسط نور عبوري از آن

. گیري گردیداندازه
با توجه به نتایج مقایسه میانگین کمترین 

رقم آگریا و در ) cd/m245/124(میزان نور عبوري 
دست آمد که نسبت به میزان همالچ زنده ذرت ب

کاملنور عبوري از رقم آریندا و وجین
)cd/m285/857( ،49/85کاهش نشان داد درصد
Teasdale(تیزدل و مولر ). 6شکل( and Mohler,

عقیده دارند که کاهش نفوذ نور و افزایش ) 2011
عامل نور قرمز در زیر کانوپی گیاهان پوششی،

هاي زنی گونهوانهـري از جــوگیـثري در جلؤم
. باشدریز و وابسته به نور میهاي هرز بذرعلف

دلیل کانوپی گیاهان پوششی به،همچنین
جلوگیري کردن از نفوذ نور و کاهش دماي خاك 

ذور ــزنی بوجب کاهش جوانهــممکن است م
عبورازگیاهیهايمالچ. رز گردندـهاي هعلف
فیزیکیمانعیصورتبهوکنندمیجلوگیرينور
. کنندمیعملهرزهايعلفرویشبرابردر

تحتراخاكرطوبتوحرارتدرجه،همچنین

دمايبرخودنوبهبهکهدهندمیقرارتاثیر
داردتاثیرهرزهايعلفبذورزنیجوانهمناسب

)Singh et al., 2010.(
خروستراکم علف هرز تاج

علفتراکمواریانستجزیهنتایجبهتوجهبا
وینیزمسیبرقمتاثیرتحتخروستاجهرز

.بوددارمعنیدرصدپنجسطحدرکشتسیستم
ورقماثربرهمکنشکهدادنشاننتایج،همچنین
خروستاجهرزعلفتراکمصفتبرکشتسیستم

در ). 2جدول(بوددارمعنیدرصدیکسطحدر
خروس هرز تاجتیمارهاي مختلف آزمایش، علف

، گونه )Amaranthus retroflexus(قرمزریشه
نتایج مقایسه میانگین . دادب را تشکیل میغال

هرز تاج خروس تحت نشان داد که تراکم علف
. زمینی و مالچ زنده قرار گرفتتاثیر رقم سیب

بوته در92/6(هرز تاج خروس کمترین تراکم علف
زمینی رقم روز پس از کشت سیب135) مترمربع

هرز تاج دست آمد که نسبت به تراکم علفهبگریاآ
33/7(زمینی کاشت سیبروز پس از 90س خرو

کاهش نشان داد درصد59/5) بوته در مترمربع
کاربرد مالچ زنده توانست نسبت به ). 7شکل(

هاي هرز باعث کاهش تیمار بدون وجین علف
کمترین تراکم .هرز تاج خروس شوندتراکم علف

و مالچ گریاخروس در تیمار رقم آهرز تاجعلف
دست آمد هب) بوته در مترمربع38/4(زنده ذرت 

هرز تاج خروس در تیمار که نسبت به تراکم علف
61/13(هاي هرز و بدون وجین علفگریارقم آ

.کاهش نشان داددرصد 81/67، )در مترمربعبوته
بوته در 87/5(هرز تاج خروس کمترین تراکم علف

روز پس از 135آریندازمینی رقم سیب) مترمربع
دست آمد که هبگریای رقم آزمینکشت سیب

روز پس 90تاج خروس هرزنسبت به تراکم علف
69/9) بوته در مترمربع5/6(زمینی از کاشت سیب
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کمترین تراکم ). 8شکل(کاهش نشان داد درصد 
و مالچ زنده آرینداتاج خروس در رقم هرز علف

دست آمد که هب) بوته در مترمربع21/4(ذرت 
آریندارز تاج خروس در رقم هنسبت به تراکم علف

بوته در 47/11(هاي هرز و بدون وجین علف
مطالعات . کاهش نشان داد% 29/63، )مترمربع

Ramakrishna(و همکارانراماکریشنا  et al.,

يبقایاباكخاسطحپوششنشان داد ) 2013
وـنمودــشرلکنتربروهعالمالچ زنده ذرت

تشعشعیافتدربانداتومیهرزيهاعلف
حدازبیشیشافزاازيجلوگیرويشیدرخو

يهایژگیودبهبویاوبنارواکاهشك،خايماد
نمووشدردبهبوموجبكخاشیمیاییوفیزیکی

فرانکديوپوتنام.شودزمینیسیبهگیا
)Putnam and Defrank, بیوماسوتراکم) 2009

ازاستفادهباراهرزعلفهايگونهازبسیاري
وگندمیوالف،جو،،سورگومگیاهانایايبق

Wang(آلوا ووانگ.دادندکاهشچاودار et al.,

وهرزهايرشد و تراکم علفازجلوگیري) 2012
اثراتنتیجهراآنهاخشکمادهتولیدکاهش
.نمودندذکرپوششیگیاهانآللوپاتیکورقابتی

گیري کلینتیجه
راتمالچ ذرتوسطهرزهايعلفکنترل

عناصربهدسترسیقابلیتدرتغییربهتوانمی
دــرشدرتاخیرموجبکهدادنسبتغذایی

زراعیگیاهبرتاثیرشاماشودمیهرزهايعلف
توانایی زیادي ذرت پوششی هگیا.باشدمیناچیز

هرز مزرعه داشت که هايدر کاهش تراکم علف
ت گیاهاناندازي و یا رقابدلیل سایهتواند بهاین می

خروسهرز تاجعلف. هاي هرز باشدپوششی با علف

هاي هرز غالب مزرعه بود، در طول علفوکه جز
زمینی شتري نسبت به سیبفصل رشد از ارتفاع بی

دررازیاديتاثیرگیاه پوششی ذرت. دبرخوردار بو
ازحتیوداشتهرزهايعلفرشدازجلوگیري

. آوردعملبهعتممانهمهرزهايعلفزنیجوانه
پوششیگیاهتیمارشده،اعمالتیمارهايبیندر

بیشترینزمینی،سیبهمراهشدهکشتذرت
مزرعهغالبهرزهايعلفتراکمدرکاهشمیزان

طور به. بودداراشدهوجینشاهدتیمارازپسرا
داري بر افزایش مالچ ذرت تاثیر معنی،کلی

نی داشت، زمیسیبيهاغدهکیفیتوعملکرد 
زمینی ناچیز لیکن تاثیر آن بر کاهش رشد سیب

با توجه به اینکه در کشاورزي پایدار هدف . بود
کارگیري هها و بکشاستفاده از حداقل علف

هرز هاي مدیریتی تلفیقی براي کنترل علفروش
کاران تواند براي کشتنتایج این پژوهش می،است
ه یهرز اراهاي زمینی روشی براي کنترل علفسیب

دهد که آلودگی زیست محیطی را به حداقل 
برساند و در طوالنی مدت نیز امکان افزایش تولید 

لذا در .زمینی را به همراه داشته باشدسیب
مناطقی که داراي شرایط اقلیمی متناسب با محل 
اجراي پژوهش حاضر هستند امکان استفاده از 

طریقازکشاورزانوسیلهبهو رقم آگریا مالچ ذرت 
وخاكشرایطبهبودها،کشعلفمصرفکاهش
توجیهدارايزمینیسیبعملکردافزایش

.باشدمیاقتصادي
گزاريسپاس

با استفاده از اعتبارات دانشگاه این تحقیق
پیام نور انجام شده است که بدین وسیله از 

.مسئولین محترم کمال سپاسگزاري را دارم
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خاك محل آزمایشفیزیکو شیمیاییهايویژگی- 1جدول 
Table 1- Soil physico-chemical properties at experimental field

هدایت الکتریکی
EC

فسفر
Phosphorus

پتاسیم
Potassium

نیتروژن
Total

nitrogen

ماده آلی
Organic
matter

)dS m-1((mgkg-1)

اسیدیته
PH

(%)

بافت
Tuxture

02.12.293.76081.711.092.0
لومی شنی

Sandy loam

زمینیتجزیه واریانس اثر رقم و سیستم کشت بر رشد و عملکرد سیب- 2ل جدو
Table 2- Analysis of variance of varieties and planting systems effect on growth and yield

potato

میانگین مربعات
Means Square

منابع 
تغییرات
S.O.V

درجه 
آزادي
Df

ارتفاع بوته
Plant
height

وزن 
خشک 

شاخساره
Haulm

dry
weight

تعداد غده 
در بوته
Tuber

number
per plant

متوسط 
وزن غده
Average
weight
of tuber

عملکرد غده
Tuber yield

تراکم تاج 
خروس

Amaranth
density

نور عبوري
Light

passed

بلوك
Block

3 21.88 311.43 54.02 8.02 1368.21 1.230 36.15

رقم
Var

1 164.23* 410.21* 193.94* 4.12ns 4365.18* 1.002* 126.78*

سیستم 
کشت

Planting
system

2 249.02** 345.67* 278.94** 11.13* 5021.03* 1.324** 2543.4*

برهمکنش 
Interaction

2 178.02* 333.34* 201.31* 19.34** 7431.54** 0.872* 3433.12**

خطا
Error

15 35.43 79.45 45.02 2.52 997.23 0.156 19.08

ضریب تغییرات
.C.V(%))درصد(

14.10 11.02 11.87 20.35 7.15 14.88 7.66

ns : درصد1و 5معنی دار در سطوح احتمال به ترتیب ** و * غیرمعنی دار؛.
*, **, ns are significant at 5 and 1 percent probability levels, respectively

زمینیرقم و سیستم کشت بر ارتفاع بوته سیبهايتیماراثرهايمیانگینمقایسه- 1شکل
Figure 1- Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

potato plant height
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زمینیاخساره سیبرقم و سیستم کشت بر وزن خشک شهايتیمارهاي اثرمیانگینمقایسه- 2شکل
Figure 2-- Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

haulm dry weight

زمینیرقم و سیستم کشت بر تعداد غده در بوته سیبهايتیماراثر هايمیانگینمقایسه-3شکل
Figure 3- - Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

tuber number per plant

زمینیرقم و سیستم کشت بر وزن متوسط غده سیبهايتیماراثرهايمیانگینمقایسه-4شکل
Figure 4- - Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

average weight of tuber
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رقم و سیستم کشت بر عملکرد غده سیب زمینیهايتیماراثرهايمیانگینمقایسه-5شکل
Figure 5-- Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

potato tuber yield

نور عبور یافته از سایه اندازرقم و سیستم کشت برهايتیماراثرهايمیانگینمقایسه- 6شکل
Figure 6-- Means comparison of the effects of treatments cultivars and planting systems on

Light passed through the canopy

و مالچ زنده بر تراکم علف هرز تاج خروسگریاتیمار رقم آاثراتهايمیانگینایسهمق- 7شکل
Figure 7-- Means comparison of the effects of treatments Agria cultivars on weed density

Amaranth
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Abstract

Using live mulches is one of the biologic methods for weed control in potato. This
research was conducted as a factorial experiment based on RCBD with four replications
at the Research Field of Fereydunshahr of Esfahan during 2015. The treatments
consisted of two cultivars: Arinda and Agria and three planting systems of potato:
weedy sole cropping, weed-free sole cropping and potato inter cropped with maize.
Analysis of variance showed that all traits like plant height, plant dry weight, tuber
number per plant and tuber yield, except average weight of tuber, were influenced by
variety at five percent level of significance. However, plant height and tuber number per
plant were influenced by planting system at the level of one percent and plant dry
weight, average weight of tuber and tuber yield at the level of five percent significance.
The results also showed that potato intercropped with maize reduced highly weed
density. The highest and the lowest penetration light were related to weed-free and
maize, respectivey. The highest reduction in potato height was found in maize. This
might be due to correlation of height and competitiveness of species, because by
increasing plant competition height was increased. The highest plant dry weight of
potato (121.79g) was related to weed free condition and following by maize, weedy sole
cropping. The highest average tuber weight (65.33 g) and tuber yield (677.44 g)
belonged to maize, weed free treatments, and lower values of these traits were founded
in weedy sole cropping treatment. Overall, live mulches by reducing density of
Amaranth (plants per 38.4 m2) was able to control weeds in potato field. This could be
attributed to its effects on shading and/or higher competitivness.

Key words: Planting system, Competition, Live mulch, Tuber yield.
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