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  چکیده
-هاي هرز در کشاورزي پایدار به شمار میگیاهان پوششی یکی از ابزارهاي موثر در مدیریت غیرشیمیایی علف

فرنگی، آزمایشی به هاي هرز گوجهروند. به منظور بررسی تاثیر نوع و زمان کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف
کیلومتري  65در مزرعه شخصی واقع در  1391هاي کامل تصافی با سه تکرار در سال رت فاکتوریل در قالب بلوكصو

در سه سطح (چاودار، شبدرقرمز، کلزا) و زمان کاشت فاکتورهاي مورد مطالعه شامل نوع گیاه پوششی شیراز اجرا شد. 
شاهد (بدون  یمارت یک) بود. يبعد از نشاکار ماه یکو  يرهمزمان با نشاکا ي،قبل از نشاکار ماه یکآنها در سه سطح (

داري بر تراکم و . نتایج نشان داد نوع و زمان کاشت گیاهان پوششی تاثیر معنیمالچ) هم در هر تکرار در نظر گرفته شد
درصد و  35را  تا  هاي هرزفرنگی داشت. کاشت گیاهان پوششی تراکم علفهرز و عملکرد گوجههاي وزن خشک علف

صحرایی،  هاي هرز پیچکدرصد نسبت به شاهد کاهش داد. کاشت گیاهان پوششی تراکم علف 67وزن خشک آنها را تا 
فرنگی نیز با کاشت گیاهان برابر کاهش داد. عملکرد گوجه 6و  4، 8خرفه و سوروف را نسبت به شاهد به ترتیب 

دهد که گیاهان پوششی ابزار مناسبی این آزمایش نشان می. نتایج یافتدرصد نسبت به شاهد افزایش  42/60پوششی 
هاي هرز استفاده توانند در مدیریت تلفیقی علفهاي کشاورزي پایدار هستند و میهاي هرز در سیستمبراي مدیریت علف

  شوند.
  

  کشاورزي پایدار، گیاه پوششی، گوجه فرنگی، مدیریت غیر شیمیایی ، هاي هرزعلفکلیدي:  واژه هاي
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Abstract  

      Cover crops are an effective tool in the non- chemical weed management in sustainable agriculture. In 

order to evaluate the effect of type and time planting of cover crops on weed control in tomato, a factorial 

experiment was established using a randomized complete block design with three replications at 2013 on 

personal farm located about 65 kilometers from Shiraz province. The factors were included the type of cover 

crop at four levels (rye, red clover, rapeseed and control (no mulch)) and time of planting in three levels (one 

month before tomato transplanting, at the same time and one month after transplanting).The results showed 

that the type and time of planting of cover crops had a significant effect on the weed density and weed dry 

weight and tomato yield. Planting cover crops decreased weed density up to 35% and the weed dry weight of 

67% compared with control. Also, cover crops reduced density of Convolvulus arvensis, Portulaca 

oleraceae and Echinochloa crus-galli as 8, 4 and 6 times compared with control. Tomato yield increased 

60/42% with cover crop. The results showed that cover crops are appropriate tool for weed management in 

sustainable agricultural systems and can be used in integrated weed management. 

 

Keywords: Non-chemical Management, Cover Crop, Sustainable Agriculture, Tomato, Weed 

  
  مقدمه

هاي هرز به دلیل نیازهاي مشابه همواره علف
هاي کشاورزي رشد گیاه زراعی در اکوسیستم همراه با

ترین عوامل محدودکننده در کنند و یکی از مهممی
ها آزمایش د.شونهاي کشاورزي محسوب مییستمس

هاي هرز کنترل نشوند، که اگر علف ندادادهنشان 
 10عملکرد گیاهان زراعی بسته به توان رقابتی آنها بین 

زکارنین و همکاران یابد (ایودرصد کاهش می 100تا 
هاي مکانیکی، هاي مختلفی از جمله روش). روش2010

زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی براي کنترل این مهمانان 
ناخوانده مورد استفاده قرار گرفته است. با ورود 

هاي هرز ها به بازار، کنترل شیمیایی علفعلفکش
ترین روش کنترل بسرعت گسترش یافت و مرسوم

-ز لقب گرفت، اما با بروز مشکالت زیستهاي هرعلف

محیطی و تهدید سالمت انسان از یکطرف و بروز 
هاي هرز از طرف دیگر، امروزه کاربرد مقاومت در علف

هاي هرز مورد شک و تردید قرار آنها براي کنترل علف
-گرفته است. به همین خاطر، امروزه محققین علوم علف

ز در جستجوي هاي هرهرز در بحث مدیریت علفهاي
ها ضمن هایی هستند که بکارگیري آنفنون و روش

هاي هرز بر گیاهان زراعی، حداقل کاهش خسارت علف
تهدید براي محیط زیست و سالمت انسان را به همراه 
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و هیلتبرانر  و  1390آباد چمنداشته باشد (محمددوست
  ). 2007همکاران 

هاي گیاهان پوششی یکی از مهمترین روش
هاي رایج است. ها و شخمکشین بجاي علفجایگز

هاي محققین، استفاده از گیاهان پوششی در بین ردیف
اي مناسب براي جایگزین کردن گیاه زراعی را گزینه

و خاکورزي متداول عنوان نموده و  مصرف علفکش
-اظهار داشتند که کاشت گیاهان زراعی خفه کننده می

اهان زراعی، تراکم تواند با حداقل تاثیر بر عملکرد گی
درصد کاهش دهد (بائومن و  80هرز را نیز تا علف

گیاهان پوششی به صورت یک گیاه  ).2000همکاران 
توانند از عبور نور هاي هرز، میبراي علف 1خفه کننده

جلوگیري نموده و با تغییر نسبت نور قرمز به قرمز 
زنی بذر یا کاهش رشد گیاهچه دور، منجر به عدم جوانه

. از ) 1389شوند (صمدانی و همکاران هاي هرز لفع
زنی بذر طرفی، براي شکستن خواب بذر و شروع جوانه

که هاي هرز تغییرات دمایی الزم است. درحالیاکثر علف
شوند. براي گیاهان پوششی مانع این تغییرات دمایی می

گراد تغییرات دمایی براي درجه سانتی 5مثال، اگرچه 
ی بذرهاي ترشک کافی بود، اما براي زنشروع جوانه
ي درجه 15تا  10زنی درصد جوانه 100رسیدن به 

گراد تغییرات دمایی الزم است (تیسدل و موهلر سانتی
). ترشح مواد آللوپاتیک از دیگر 2001و ردي  1993
هرز است هاي هاي گیاهی بر علفهاي تاثیر مالچروش

و همکاران کمپیگلیا و  1390آباد چمنمحمددوست(
). مواد آللوپاتیک آزاد شده از بقایاي گیاهان 2010

-شوند و میپوششی در نزدیکی سطح خاك جمع می

  هرز جلوگیري کنند.زنی بذور علفتوانند از جوانه
از  هاي هرزگیاهان پوششی عالوه بر کنترل علف

سازي خاك از طریق هاي خاك، غنیطریق کنترل بیماري
د ساختمان خاك، ممانعت از تثبیت نیتروژن، بهبو

آبشویی نیتروژن، افزایش ماده آلی خاك و کاهش 
فرسایش خاك بر رشد و نمو گیاهان زراعی و در نهایت 

                                                 
1- Smother crop 

-محمددوستصمدي و باشند (عملکرد آنها نیز موثر می

بوید و  ،2000 هاچنسن و جیفن ،1392آباد چمن
و کرویدهاف و  2006منان و همکاران  ،2001همکاران 

) 1392( آبادچمنمحمددوستصمدي و ). 2008اران همک
-گزارش کردند که کاشت گیاهان پوششی در بین ردیف

زمینی عالوه بر کاهش تراکم و وزن خشک هاي سیب
زمینی را نیز افزایش داد. هاي هرز، عملکرد سیبعلف

) گزارش کردند که استفاده از 2011گابریل و کومادا (
 هان پوششی عملکرد ذرتبقوالت مختلف به عنوان گیا

تثبیت نیتروژن توسط بقوالت و یا جذب را افزایش داد. 
بقایاي نیتروژن مصرف شده در گیاهان زراعی قبلی، 

-باشد، که میمزیت کلیدي کشت گیاهان پوششی می

تواند قسمت اعظم و یا حتی تمام نیاز نیتروژن گیاه 
 ). به2001زراعی را برآورده سازد (سوایوان و دایور 

رسد که گیاهان پوششی به دلیل حفظ رطوبت نظر می
هاي کافی در محیط ریزوسفر گیاه باعث تشدید فعالیت

هاي موجود در کودهاي بیولوژیک شده میکروارگانیسم
شوند (کمپیگلیا وته میو در نتیجه افزایش وزن دانه در ب

  ).2010 و همکاران
تواند به عنوان گیاه پوششی اگرچه هر گیاهی می

شت شود، اما معموال این گیاهان از تیره گندمیان یا ک
باشند. در کشاورزي پایدار استفاده از بقوالت می

ها در بقوالت به عنوان گیاه پوششی بدلیل توانایی آن
تثبیت نیتروژن هوا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است 

). 2008هووکر و همکاران و  2001سوایوان و دایور (
به دلیل رشد سریعی که دارند، عالوه  گیاهان این تیره

بر تامین نیتروژن گیاه بعدي، داراي توان خوبی براي 
باشند (رائو هاي هرز غالب مزارع میمقابله با علف

). گزارشاتی نیز حاکی از 2010و آلرونماي  2006
بو به عنوان گیاه پوششی ي شبکاشت گیاهان تیره

کردند که کلزا  ) گزارش1995وجود دارد. برون و مورا (
بو حاوي ترکیبات ي شبهاي تیرهو بسیاري از گونه

گلوکوزیناالت هستند که به ایزوتیوسیانات هیدرولیز 
-زنی و رشد علفشوند که اثر بازدارندگی بر جوانهمی



 1394تابستان  /نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدارنامه ویژه                          محمددوست، رفیعی و ....                                        78  
 

-هاي هرز بذرریز دارند. کلزا در مقایسه با بعضی گونه

تیزك وحشی، خردل وحشی) هاي خانواده کلم (تره
رضایی باشد (ي پتانسیل آللوپاتیک بیشتري میدارا

 و 1990بایلی و همکاران  ؛1382نودهی و همکاران 
ي در رابطه با گیاهان تیره ).1995بویدستون و همکاران 

ي این گیاهان به گرامینه نیز شواهدي مبنی بر استفاده
عنوان گیاه پوششی وجود دارد. ساماراجیو و همکاران 

د که کاشت ارزن به عنوان گیاه ) گزارش دادن2006(
زنی باال پوششی همراه با سویا به سبب قدرت پنجه

هاي هرز به طور چشمگیري قادر است از رشد علف
  ممانعت کند.

هان پوششی نیز بر کارایی آنها زمان کاشت گیا
هاي هرز حایز اهمیت است. زمان کاشت در کنترل علف

- تواند علفه میبا تاثیر بر میزان زیست توده تولید شد

هاي هرز را تحت تاثیر قرار دهد. تاثیر گیاهان پوششی 
ي سریع کانوپی گیاه هاي هرز به توسعهبر کنترل علف

اندازي آن بستگی دارد پوششی و مدت زمان سایه
و  ١٣٩٢ نظري و همکاران، 1391(شکیبافر و همکاران 

) 1391). شکیبافر و همکاران (2003اکلم و همکاران 
-کردند که کاشت گیاه پوششی سویا بین ردیف گزارش

روز بعد از کاشت ذرت علف  21هاي ذرت همزمان و 
درصد کنترل نمود.  90هرز گاوپنبه و قیاق را بیش از 

) نیز گزارش کردند که کاشت 1392نظري و همکاران (
سویا و شنبلیله همزمان با ذرت در مقایسه با کاشت 

ثیر بیشتري بر کنترل روز بعد از کاشت ذرت تا 21آنها 
روز  21هاي هرز داشت. برعکس، لوبیا چشم بلبلی علف

ها بعد از ذرت تاثیر بیشتري داشت. نتایج این بررسی
-دهد که تاثیر گیاهان پوششی بر کنترل علفنشان می

هاي هرز و عملکرد گیاهان زراعی به نوع گیاه پوششی 
ن و نحوه مدیریت آن بستگی دارد. هدف از انجام ای

تحقیق نیز بررسی تاثیر نوع و زمان کاشت گیاهان 
هاي هرز و پوششی بر تراکم و زیست توده علف

  باشد.فرنگی میعملکرد گوجه
  

  هامواد و روش
در مزرعه  1391این آزمایش در سال زراعی 

کیلومتري شیراز اجرا و کارهاي  65شخصی در 
آزمایشگاهی آن در دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه 

استان فارس با مختصات قق اردبیلی انجام شد. مح
 55 شمالی ودقیقه عرض  27و درجه  31جغرافیایی 

 1486در ارتفاع بیش از  شرقی دقیقه طول 50درجه و 
کیلومتر هزار  122از سطح دریا با وسعتی معادل  يمتر
درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص  4/7 عمرب

زاگرس واقع شده و ي کوهستانی داده است. در منطقه
آب و هواي معتدلی دارد. میانگین دما در تیرماه 

ماه گراد، در ديدرجه سانتی 30ترین ماه سال) (گرم
گراد، در درجه سانتی 5(سردترین ماه سال)، 

 20گراد و در مهرماه درجه سانتی 17ماه فروردین
 18ي دما باشد و میانگین ساالنهگراد میدرجه سانتی
ي شهر گراد است. میزان بارندگی سالیانهتیدرجه سان

باشد (صداقت زاده و متر میمیلی 8/337شیراز 
  ).1391همکاران 

هاي آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوك
کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي مورد 

 چاودار،(سطح  سهمطالعه شامل نوع گیاه پوششی در 

-کاشت آنها در سه سطح (یک و زمان )شبدرقرمز، کلزا

ماه بعد همزمان با نشاکاري و یک، ماه قبل از نشاکاري
هم در  شاهد (بدون مالچ)یک تیمار  بود.از نشاکاري) 

شخم اولیه زمین با گاوآهن هر تکرار در نظر گرفته شد. 
متر در پاییز سال قبل سانتی 30دار به عمق برگردان

هیه نهایی بستر انجام شد. عملیات شخم ثانویه و ت
انجام شد. گیاهان  1392کاشت در اردیبهشت سال 

، کلزا هکتار) کیلوگرم در 150(به میزان  چاودارپوششی 
کیلوگرم در  20( و شبدر قرمز کیلوگرم در هکتار) 15(

ماه قبل از نشاکاري، همزمان با نشاکاري و یک  هکتار)
  ها کشت شدند.ف ماه پس از آن در بین ردییک

تهیه نشاهاي مورد نیاز، بذر رقم آپولو در براي 
در خزانه کشت شد. عملیات  1392فروردین  20تاریخ 
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اردیبهشت همان سال و پس از استقرار  20نشاکاري در 
ها انجام گرفت. در هر کرت پنج ردیف به گیاهچه

متر و سانتی 60هایی با فاصله پشته -صورت جوي
یاري در مواقع متر کشت شد. آبسانتی 30فاصله بوته 

میزان الزم انجام شد. همچنین، کودهی (کود اوره) به 
-در دو مرحله هفت برگی گوجه رکیلوگرم در هکتا 250

فرنگی و آغاز گلدهی آن به صورت سرك مصرف شد. 
ها  براي جلوگیري از حمله آفات و آفتاب سوختگی میوه
-گوگردپاشی در دو مرحله قبل از گلدهی و آغاز میوه

کیلوگرم در هکتار انجام شد. پس از  30میزان  دهی به
برداري به مساحت نشاکاري در هر کرت دو واحد نمونه

-متر مربع به منظور بررسی تاثیر تیمارها بر علف 3/0

هاي هرز در دو مرحله هاي هرز مشخص شد. علف
ماه پس از نشاکاري) و آغاز گلدهی رشد رویشی (یک

ر حسب گونه شمارش برداري بدر این واحدهاي نمونه
-هاي هرز و گوجهشد. همچنین درصد پوشش علف

فرنگی به صورت چشمی در هر یک از این مراحل 
هاي هرز گیري شد. در پایان فصل رشد نیز علفاندازه

هر یک از این واحدها از سطح خاك برداشت و در 
آزمایشگاه پس از شمارش بر حسب گونه جدا و بر 

به چهار قسمت تقسیم شد. اساس ارتفاع گیاه زراعی 
 75هاي مقوایی قرار گرفته و در دماي ها در پاکتنمونه

ساعت خشک شدند.  48گراد به مدت درجه سانتی
ها ي ترازوي دیجیتالی وزن خشک آنسپس، بوسیله

گیري شد. در پایان فصل رشد عملکرد حاصل از اندازه
آوري دو ردیف میانی به طول یک متر طی دو چین جمع

 توزین شد.  و

هاي آماري، به منظور همگنی قبل از انجام تجزیه
هاي هرز هاي مربوط به تراکم و وزن خشک علفداده

روي   SPSSافزار از طریق نرمتبدیل 
ها بر اساس هاي آماري دادهها انجام شد. تجزیهداده

هاي کامل تصادفی آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوك
انجام گرفت.  MSTATCافزار آماري اده از نرمبا استف

 5و  1اي دانکن در سطح احتمال از آزمون چند دامنه

تیمارها استفاده شد.  ي میانگیندرصد براي مقایسه
رسم  Excelافزار همچنین، نمودارها با استفاده از نرم

 شدند.

  
  نتایج و بحث
هرز مشاهده شده در مزرعه هاي هاي علفگونه
تیره بودند که هشت  11هارده گونه متعلق به شامل چ

گونه یکساله تابستانه شامل: تاج خروس 
)Amaranthus retroflexus) توق ،(Xanthium 

stromarium) شیرتیغی ،(Sonchus arvensis ،(
)، خرفه Chenopodium albumتره (سلمه

)Portulaca oleracea) سوروف ،(Echinochloa 

crus-galli) شنبلیله ،(Trigonella foenum و تاتوره (
)Datura stramonium ،یک گونه یکساله زمستانه ،(

)، و بقیه چندساله شامل: Cardaria drabaازمک (
)، قاصدك Cirsium arvenseکنگروحشی (

)Taraxacum officinalisصحرایی )، پیچک
)Convolvulus arvensis) بارهنگ ،(Plantago 

lanceolataبند (هفت) و علفPolygonum 

aviculareهاي یکساله سوروف و ) بودند. در بین گونه
هاي صحرایی گونههاي چندساله پیچکخرفه، و از گونه
  دادند.غالب را تشکیل می

  هاي هرزتراکم علف
ها نشان داد که کاشت نتایج تجزیه واریانس داده

هاي هرز داري بر تراکم علفگیاهان پوششی تاثیر معنی
و  )ماه پس از نشاکاريیک( رشد رویشی در دو مرحله

). کاشت 1فرنگی داشت (جدولانتهاي فصل رشد گوجه
گیاهان پوششی نسبت به شاهد (عدم کاشت گیاه 

رشد رویشی و  هاي هرز در مرحلهپوششی) تراکم علف
درصد  2/33و  3/36انتهاي فصل رشد را به ترتیب 

ل در بین اثرات اصلی و متقاب ).1کاهش داد (شکل
مورد  فاکتورهاي مورد مطالعه در هر سه مرحله

بررسی (رشد رویشی، آغاز گلدهی و انتهاي فصل 
رشد) تنها اثر نوع گیاه پوششی در انتهاي فصل رشد 
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). در 1دار بود (جدول هاي هرز معنیبر تراکم کل علف
بین گیاهان مورد مطالعه گیاه پوششی شبدر قرمز تاثیر 

به چاودار و کلزا داشت،  بازدارندگی بیشتري نسبت

بطوري که کاشت شبدرقرمز در مقایسه با شاهد، 
 57، 60هاي هرز را به ترتیب چاودار و کلزا تراکم علف

  ). 2درصد کاهش داد (شکل  41/36و 
  

  گیفرنگوجه و عملکردهاي هرز واریانس تاثیر فاکتورهاي مورد مطالعه بر تراکم و وزن خشک علف تجزیهنتایج  -1جدول 
  میانگین مربعات

درجه   منابع تغییر
  آزادي

  هاي هرز در مرحله:وزن خشک علف    هاي هرز در مرحله:تراکم علف
  عملکرد

انتهاي فصل   آغاز گلدهی  رشد رویشی
رشد     رشد

  رویشی
آغاز 
  گلدهی

انتهاي فصل 
  رشد

  750/1  125/0  596/0  57/1    081/12872  694/28649  065/11042  2  تکرار
  ns  658/23541  *30/72321    ns388/1  *564/4  ns904/2  **  408/4  438/38798*  1  ا بقیهشاهد ب

  ns    518/9064  ns  772/9804  **042/104815    ns536/0  *692/3  *138/4  2  پوششینوع گیاه
**  111/14  

  ns 494/1263  ns  705/29157  ns  010/20233    **210/3  ns524/1  ns091/1  **  528/0  2  زمان کاشت
  ns  771/8266  ns  965/39322  ns  031/17379    ns127/1  ns971/1  ns530/1  **  097/0  4  ر متقابلاث

  369/0  902/0  934/0  661/0    345/10670  269/26627  899/5267  18  خطاي کل
  01/18  82/16  34/15  14/14    48/35  47/43  86/33  ضریب تغییرات

ns باشد.درصد می 1و  5دار در سطح احتمال نیدار و مع،* و ** به ترتیب غیر معنی   
 

        

    
هاي هرز در تاثیر کاشت گیاه پوششی بر تراکم علف -1شکل 

  فرنگیمرحله رشد رویشی و انتهاي فصل رشد  گوجه
هرز در  تاثیر نوع گیاه پوششی بر تراکم کل علف -2شکل 

  فرنگیمرحله انتهاي فصل رشد گوجه
  

هاي هرز ممکن است نتیجه راکم علفکاهش ت         
هاي کاهش نفوذ نور، رقابت گیاهان پوششی با علف

هرز، رهاسازي مواد آللوپاتیک و یا بهبود شرایط رقابت 
گیاه زراعی باشد. در بین گیاهان پوششی مورد بررسی 

هاي هرز شبدرقرمز و کلزا تاثیر بیشتر بر کنترل علف

شی از رشد سریع داشتند. این امر نیز ممکن است نا
آنها، توانایی تثبیت نیتروژن در شبدر و یا خاصیت 

هاي زیادي نشان آللوپاتی شدید کلزا باشد. آزمایش
داده است که کاشت گیاهان پوششی مختلف تراکم 

آباد و چمنهاي هرز را کاهش داد (محمددوستعلف
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؛ چر و همکاران 2000؛ بائومان و همکاران 1392صمدي 
ها نشان داد ). بررسی2007ونر و همکاران ؛ هیلتبر2006

که گیاهان پوششی لگومینوز به دلیل رشد سریعی که 
دارند، عالوه بر تامین نیتروژن گیاه بعدي، داراي توان 

). 2006هاي هرز هستند (رائو خوبی براي مقابله با علف
) با کاشت گیاهان پوششی 2012یوچینو و همکاران (

هاي ذرت، ر در بین ردیفاي و چاوداخوشهماشک گل
-زمینی بیان کردند که گیاه ماشک گلسویا و سیب

هاي فرعی اي به دلیل رشد سریع و تولید شاخهخوشه
فراوان داراي توان رقابتی باالتري نسبت به چاودار 

پور و همکاران هاي هرز بود. یگانهجهت کنترل علف
هاي هرز مزرعه ذرت ) نیز کنترل موثر علف1391(

ط شبدر نسبت به شوید را تولید ماده خشک و توس
  سرعت باالتر این گیاه پوششی عنوان کردند. 

  

  هاي هرزوزن خشک علف
-کاشت گیاهان پوششی در مقایسه با شاهد تاثیر معنی

آغاز  هاي هرز در مرحلهداري بر وزن خشک علف
). کاشت گیاهان 1فرنگی داشت (جدول گلدهی گوجه

هاي هرز را زن خشک علفپوششی در این مرحله و
). نوع گیاه پوششی 3درصد کاهش داد (شکل  38/67

هاي هرز در دو داري بر وزن خشک علفنیز تاثیر معنی
آغاز گلدهی و انتهاي فصل رشد داشت (جدول  مرحله

آغاز گلدهی کاشت گیاه پوششی شبدر  ). در مرحله1
هاي هرز را به قرمز، کلزا و چاودار وزن خشک علف

درصد نسبت به شاهد  6/32و  16/82،  36/87یب ترت
). در بین گیاهان پوششی کشت شده 4کاهش داد (شکل 

نیز گیاه پوششی شبدر قرمز و کلزا در مقایسه با 
برابر  6هاي هرز را بیش از چاودار وزن خشک علف

  ).4کاهش داد (شکل 

    
- تاثیر کاشت گیاهان پوششی بر وزن خشک کل علف - 3شکل

  فرنگیآغاز گلدهی گوجه ز در مرحلههر هاي
هاي تاثیر نوع گیاه پوششی بر وزن خشک کل علف -4شکل 

  فرنگیهرز در مرحله آغاز گلدهی گوجه
  

-در پایان فصل رشد نیز کمترین وزن خشک علف

هاي هرز در تیمارهاي گیاه پوششی کلزا و شبدر قرمـز  
 مشاهده شد. در این مرحله کاشت گیاه پوششـی کلـزا و  

ــب   ــه ترتی ــز ب درصــد وزن  78/53و  37/63شــبدر قرم
). 5هرز را نسبت به شاهد کاهش داد (شـکل  خشک علف

هـاي هـرز در دو مرحلـه آغـاز     مقایسه وزن خشک علف
گلدهی و انتهاي فصل رشد نشان داد کـه تـاثیر گیاهـان    

هاي هرز در مرحله پایـانی  پوششی بر وزن خشک علف
امر ممکن است ناشی  رشد بیش از آغاز گلدهی بود. این

هـاي هـرز   هاي هرز، بویژه علفاز اتمام دوره رشد علف
زمستانه و یا بهاره زودهنگام، و یا تولید بیومس بیشـتر  

  گیاهان پوششی باشد.      
زمـان کاشـت   نتایج تجزیه واریانس نشان داد کـه  

فرنگی تـاثیر  در مرحله رشد رویشی گوجهگیاه پوششی 
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هـرز داشـت (جـدول    هايوزن خشک علفبر داري معنی
-ماه پس از نشاکاري گوجـه ). کاشت گیاه پوششی یک1

فرنگی در مقایسه با کشت همزمـان آن بـا نشـاکاري یـا     
هـاي هـرز را   ماه قبل از نشاکاري وزن خشـک علـف  یک

این امر ممکـن   ).6درصد کاهش داد (شکل  8/82و  4/53

هاي هرز در فرآینـد کاشـت گیـاه    است نتیجه حذف علف
-کـه در سـایر مراحـل نمونـه    طـوري ی باشـد. بـه  پوشش

هـاي  برداري زمان کاشت تاثیري بـر وزن خشـک علـف   
  .هرز نداشت

  

    
 هايعلف تاثیر نوع گیاه پوششی بر وزن خشک کل  -5شکل 

  فرنگیهرز در مرحله  انتهاي فصل رشد گوجه
 تاثیر زمان کاشت گیاهان پوششی بر وزن خشک -6شکل 

  فرنگیله رشد رویشی گوجههرز در مرحهاي علف
  

این آزمایش نشان داد که کاشت گیاهان پوششی 
تواند باعث کاهش  وزن ها میو نوع و زمان کاشت آن

هاي هرز شود. کاهش وزن خشک علفهاي خشک علف
ها و یا ممانعت هرز ممکن است نتیجه کاهش تراکم آن

هاي ها باشد. آزمایشگیاهان پوششی از رشد و نمو آن
زیادي نشان داده است که کاشت گیاهان پوششی وزن 

هاي هرز را کاهش داد (امین غفوري و خشک علف
). در 1392؛ محمددوست و صمدي 1388رضوانی مقدم 

بررسی اثر گیاهان پوششی بقوالت تابستانه در کنترل 
ها رقباي خوبی علیه هاي هرز نشان داده شد که آنعلف
واقعی که زیست توده هاي هرز بودند و جز در معلف

هاي هرز را بخوبی گیاهان پوششی کم باشد، علف
). محققین اظهار 1995کنترل کردند (کالکینز و همکاران 

 92و  98داشتند که مالچ زنده چاودار و کلزا به ترتیب 
هاي هرز را نسبت به تیمار درصد زیست توده علف

). 2008شاهد کاهش داد (کرویدهاف و همکاران 
) نشان داد که 1385هاي صباحی و همکاران (آزمایش

هایی هرز از کرتهاي کمترین میزان بیوماس علف
 برداشت شد که گیاه پوششی شبدر کشت شده بود.

تاثیر زمان کاشت گیاهان پوششی بر وزن خشک 
هاي هرز ممکن است ناشی از کاهش تراکم آنها در علف

ت و یا هاي هرز ظاهر شده در فرایند کاشاثر حذف علف
هاي هرز باشد. نظري و میزان بیومس تولید شده علف

) بیان کردند که کاشت گیاه پوششی 1392همکاران (
 83و  96سویا و شنبلیله همزمان با ذرت به ترتیب 

هاي هرز را نسبت به شاهد ي علفدرصد زیست توده
 21(بدون مالچ) کاهش داد، اما کشت لوبیا چشم بلبلی 

ثیري بیشتري نسبت به کشت روز بعد از ذرت تا
  همزمان آن داشت. 
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تاثیر نوع گیاه پوششی و زمان کاشت آن بر عملکرد 
  فرنگیگوجه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاشت گیاهان 
فرنگی داشت داري بر عملکرد گوجهپوششی تاثیر معنی

فرنگی ). کاشت گیاهان پوششی عملکرد گوجه1(جدول 
ه شاهد (بدون گیاه پوششی) درصد نسبت ب 42/60را 

آنالیزهاي آماري نشان داد که اثر ). 7افزایش داد (شکل
متقابل نوع و زمان کاشت گیاهان پوششی بر عملکرد 

).  صرفنظر از زمان 1دار بود (جدول معنیفرنگی گوجه
فرنگی در تیمار گیاه بیشترین عملکرد گوجه، کاشت

ر در هر پوششی شبدر قرمز مشاهده شد. در این تیما
دو زمان کاشت همزمان با نشاکاري و یا یکماه پس از 

درصد  70فرنگی نزدیک به گوجهنشاکاري،  عملکرد  
کشت کلزا همزمان با  ). 7بیش از شاهد بود (شکل 

  ).7نشاکاري نیز اثري مشابه داشت (شکل 

  

  
  پوششی  نوع و زمان کاشت گیاهانتیماري  فرنگی در ترکیباتعملکرد کل گوجه -7شکل 

  
-نتایج نشان داد که کاشت گیاهـان پوششـی مـی   

فرنگـی و کـاهش افـت    فزایش عملکرد گوجـه تواند باعث ا
هـاي هـرز شـود. در ایـن     عملکرد ناشی از رقابـت علـف  

زمینه گزارشاتی نیز بدست آمده کـه عملکـرد کـل میـوه     
هاي همـراه بـا مـالچ    فرنگی (تن در هکتار) در کرتگوجه

و  ون مـالچ بیشـتر بـود. هـودو    هـاي بـد  نسبت به کـرت 
فرنگـی  ) گزارش کردند که عملکرد گوجه2002همکاران (

تن در هکتـار افـزایش یافـت و     5/7با افزایش مالچ تا حد 
داري در عملکرد با افزایش مـالچ  بعد از آن افزایش معنی

اي بـا  دیده نشد. نتایج نشان داد که کشت توام ذرت دانه
کـافی مـالچ، عملکـرد     مالچ زنده در صورت عـدم کنتـرل  

درصد کـاهش داد، امـا    50تا  39محصول زراعی را بین 
کش متوقف شد، وقتی رشد مالچ زنده با استفاده از علف

و همکـاران   درصد رسید (هـال  9تا  5کاهش عملکرد به 

) به این نتیجه رسیدند که 2001بوید و همکاران ( ).1984
-ي سـیب مالچ زنده شبدر قرمز باعث افزایش تعداد غـده 

  زمینی شد.  
  

  گیري کلینتیجه
نتایج آزمایش نشان داد که کشت گیاهـان شـبدرقرمز      

توانند ضمن کاهش تـراکم  و کلزا به عنوان مالچ زنده می
فرنگی را نیـز  هاي هرز، عملکرد گوجهو وزن خشک علف

دهد کـه جهـت   افزایش دهند. نتایج این آزمایش نشان می
ــف  ــدیریت عل ــرز  م ــاي ه ــبزيه ــاس ــتانهه در  ي تابس

تـوان از شـبدرقرمز و یـا کلـزا بـه      کشاورزي پایدار مـی 
  عنوان گیاه پوششی استفاده کرد.  
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