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چکيده
منظور بدين گرفته است. زياد مورد توجه قرار علفكش ها از اسـتفاده منظور كاهش به زمسـتانه پوششـي گياهان کاشـت
بلوکهاي پايه طرح پالت با بصورت اسپليت ورامين کشاورزي تحقيقات مرکز ۱۳۷۸ در -۱۳۷۹ زراعي سال در آزمايشـي
ماشکگل کشتي تک چاودار، کشتي (تک اصلي فاکتور عنوان به پوششي گياهان شد. انجام تکرار سه د ر و تصادفي کامل
برداشـت) مالچ، برد اشـت+ فاكتور فرعي (علفکش+ مالچ، عنوان و مديريت مالچ به ماشـک) و چاودار مخلوط خوشـهاي،
وجين علفهاي (شـخم پاييزه+ دوبار شـاهد تيمار مقايسـه، جهت شـد. گرفته نظر هرز در علف هاي وجين دوبار با همراه
علفهاي هرز كنترل به قادر پوششـي گياهان مختلف تيمارهاي شـد. قرار داده اصلي آزمايش در كنار تكرار با سـه هرز)
روز ۸۰ طوريكه به شدند ، پوششـي كنترل گياهان مختلف تيمارهاي برگ توسـط پهن كشـيدهبرگ نبودند. علفهاي هرز
شاهد تيمار به نسبت ماشک، و چاودار مخلوط برداشت+ مالچ چاودار، ماشک و تيمار در فرنگي، گوجه نشـا کشـت پس از
كنترل ميزان درصد، ۱۰۰ و ۷۹ ،۹۸ تود ه خرفه زيست كنترل ميزان درصد ، ۶۴ ۸۲ و ،۹۱ ترتيب به خرفه تراكم کنترل ميزان
حد اکثر ۹۷ درصد بود. ۸۸ و ،۱۰۰ ترتيب به خروس زيست توده تاج كنترل ميزان و ۷۵ درصد ۷۵ و خروس ۸۷، تاج تراكم
که توانست شد آنها مشاهده مالچ + برد اشت تيمار با ماشک در آن مخلوط و چاودار کشتي در تک فرنگي عملکرد گوجه
د اد كه زراعت گياهان نشـان تحقيق اين به طوركلي دهد. افزايش ۲ برابر از بيش شـاهد با مقايسـه را در محصول عملکرد
هرز علفهاي كنترل متداول در روشهاي براي مطلوبي ميتواند جايگزين مناسب با مديريت هاي همراه زمستانه پوششـي

خواهد شد. پايدار كشاورزي اهد اف به رسيد ن و نهاد ه ها وري بهره افزايش موجب نهايت در باشد كه

گوجه فرنگي هرز، علفهاي اي، چاود ار، خوشه ماشك گل پوششي، گياهان کليدي: کلمات

زمستانه پوششي گياهان کاشت تاثير
گوجهفرنگي و عملکرد علفهاي هرز کنترل بر
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مقدمه
جلوگيري از ــاورزي، کش ــوالت محص توليد ــش افزاي راههاي از ــي يک
خسارت ميزان ــد . گياهي ميباش و بيماريهاي آفات ــي از ناش ــارتهاي خس
و حشرات بيماريها، هرز، علفهاي ــيله بوس ــاورزي  کش توليدات وارد ه به
چه اگر ــت. اس ــده ش تعيين درصد ۵ و ۲۰ ،۳۰ ،۴۵ ترتيب به ــاير آفات س
و تحول ــوده ب موثر هرز علفهاي از ــياري ــورد بس م ــيميايي در ش کنترل
آنها نامطلوب تاثير و هزينه ــت، اما آورده اس توليد بوجود افزايش در زيادي
به ــتر بيش توجه به منجر ــاورزي کش کيفيت محصوالت ــت و محيطزيس بر
مواد شيميايي به مصرف نياز آنها در که ــت ــده اس ش روشهايي از ــتفاده اس
هرز، علفهاي کنترل براي از راهکارهاي عملي يکي ــد(۱). نباش يا کم بوده

ميباشد. زمستانه پوششي گياهان کشت
(smother crops) كننده خفه گياهان از متماد ي سالهاي كاران صيفي
گياهان همانند مي كردند. اين گياهان ــتفاده اس هرز علفهاي با مبارزه براي
گياهان ولي ميكنند، رقابت غذايي منابع ــر بر س هرز علفهاي با ــي پوشش
به ــتند كه ميتوان هس آللوپاتي قوي خاصيت داراي اين بر عالوه ــي پوشش
ــتفاد ه كرد. هم اس علفهاي هرز كنترل براي بقاياي آنها از ــا ي و زند ه ــور ط
جات زارعين صيفي بوسيله پوششي گياهان از ــتفاده اس زراعي روش اكنون

.(۱۸،۱۱) است شده پذيرفته
سطح نزديكي د ر ــي پوشش گياهان بقاياي از ــده آزاد ش مواد آللوپتين
جلوگيري ــرز ه بذور علف زني جوانه از ــد ميتوانن ــوند و ميش جمع خاك
قابل مقادير كه ــده اند ش ــناخته ــي ش پوشش گياهان از زياد ي كنند. تعداد
گياهان جمله از ــتانه چاودار زمس ميكنند. را آزاد آللوكيميكالها از ــي توجه

كشت پاييز د ر گياه اين مورد استفاده قرار ميگيرد. بسيار كه است پوششي
توجهي زيست توده قابل بهار و در مقاوم است به سرماي زمستانه ميشود ،
روز ۱۰۵ كه حدود اند داده ــان همكاران (۲۱) نش و Yenish ايجاد ميكند.
و ۱۰ شوند خرد كردن ناپديد بعد از چاودار از بقاياي ٪۵۰ تا طول ميكشد
مد ت گردند و ناپديد چاود ار مواد آللوپتين ٪۵۰ تا ــد ميكش طول تا ۱۲روز
آللوپتين ميباشد. مواد شدن ناپديد تابع ــتر بيش هرز علفهاي كنترل زمان
گياه عنوان به وسيع طور به كه است گياهاني ديگر از اي خوشه گل ماشك
از اما د ارد، كندي رشد در ابتدا اين گياه ميرود. كار به ــتانه ــي زمس پوشش
ميكند. ايجاد را خوبي بسيار اند از سايه و رشد كرده سرعت به اسفند اواخر
گياهان از در آنها كه گوجه فرنگي هاي توليد ــتم سيس از ــتفاده اس امروزه
شيميايي كود هاي كاهش مصرف و باعث استفاده ميكند بقوالت ــي پوشش

.(۲) ميشود، متداول است
كنترل براي ــي پوشش گياهان از ــتفاده اس مورد در زيادي ــات تحقيف
همكاران و Wyenandt ــت. اس گرفته انجام ــي فرنگ گوجه هرز ــاي علفه
ــاودار چ ــي گياه پوشش مخلوط مالچ از ــتفاده اس كه ــد دادن ــان نش (۱۸)
ــبت نس معني داري (دو برابر) ــور بط را فرنگي گوجه ــرد ــك عملك ماش و
ــيله بوس ــك + ماش چاودار و وقتي داد ــش افزاي ــول آن معم ــت ــه كاش ب
عملكرد د ر معني داري ــالف ــد، اخت ش برده از بين مكانيكي يا و علفكش
ــان نش (۱۰) ــكاران هم و Masiunas ــد. نگردي ــه مالحظ فرنگي ــه گوج
بمدت ــد ، ش برده ــيت از بين گليفوس علفكش ــا كه ب چاوداري كه ــد د ادن
ــبيه كنترل ش كه ــرد ك ــرز جلوگيري ه علفهاي ــد از رش ــه هفت ۸ ــا ت ۴
بود. ــش علفك د و مصرف ــا ب ــاك ورزي معمولي خ ــط توس هرز ــاي علفه
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Influence of  Winter cover crops on weed control and tomato yield
By: M. Ranjbar, Tehran University; B. Samedani, Plant Pests and Diseases Research Institute. H. Rahimian,   M.R.  
Jahansoz and M.R. Bihamta, University .
Establishment of cover crops before the main crop seems to be proper approach to a sustainable agriculture. In a field 
experiment, the effect of Winter cover crops on weed control of tomato was investigated from the 2000 to 2001 growing 
seasons. The experiment was split plot based on a complete randomized block with three replications. Cover crops were 
considered as the main factor with three levels (rye monoculture, hairy vetch monoculture and a mixture of hairy vetch + 
rye) and the mulch management (herbicide + mulch, harvest, and harvest + mulch) with two hand-weeding were placed 
in subplots. For comparison, a control treatment was arranged aside the experiment. There was no significant difference 
between cover crops and control in terms of grass weeds biomass, but they could control redroot pigweed and common 
purslane. As, 80 days after planting of tomato, in the harvest + mulch treatment of rye, vetch and mixture of rye and 
vetch the percentage of common purslane density was 91, 82 and 64 respectively. The percentage of common purslane 
biomass was 98, 79 and 100 respectively, the percentage of redroot pigweed density was 87, 75 and 75 respectively and 
the percentage of redroot pigweed biomass was 100, 88 and 97 respectively. Maximum tomato yield was in the harvest + 
mulch rye, and mixture. These treatments increased tomato yield by over 200%. Generally, the results of this research 
showed that use of winter cover crops with suitable management is a good weed management system in tomato fields 
which increases efficiency of input and bring us closer to sustainable agriculture. 
 

Keywords: Cover crops, Hairy vetch, Rye, Weeds, Tomato 
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ــد ه وقتي ش خرد چاودار بقاياي ــد كه دادن ــان نش (۱۳) Weller و Smeda
هرز را علفهاي درصد ۶۰ از ــش بي تا قرار گرفت گوجهفرنگي ــتر بس روي
همكاران (۳) Abdul و Baki ــرد . گوجه كنترل ك ــت كاش از بعد ۸ هفته تا
ــبدر اي، ش ــه خوش گل ــك بقاياي ماش با مالچ كه را گوجهفرنگي عملكرد

عملكرد  بود با ماشككاشتهشده و مخلوطچاودار و (Trifolium incarnatum) 
از دو سال د ر كردند. مقايسه شده بود، كاشته سياه پالستيك كه با گوجهاي
بيشتري فرنگي گوجه عملكرد پوششي گياهان مالچهاي آزمايش، سال سه
Abdul توليد كردند. ــتيك پالس مالچ به ــبت نس تري ــت درش ميوههاي و
شبدر و اي خوشه گل پوششي ماشك اثر گياهان (۲) Teasdale و Baki
مالچ بدون و سياه كاغذي، پالستيك Trifolium)، مالچ subterraneum)
عملكرد گوجه بيشترين ماشك مالچ كردند . مطالعه فرنگي گوجه روي را
كشت سيستم از كمتر مالچ شبدر آورد . تيمارها بوجود بين د ر را فرنگي
به نسبت اما عملكرد بيشتري داشت، ــك عملكرد گوجه يا ماش معمول و
را ميوه رسيدن شبد ر ــت. ماشك و د اش ــتم بدون مالچ سيس و مالچ كاغذ
به توجه با بنابراين انداختند . عقب ــتيكي پالس مالچ به ــبت نس روز ۱۰ تا
ايران پوششي در گياهان از ــتفاده اس زمينه در ــي تالش هيچ هنوز اينكه
انجام كارهاي به توجه با تحقيق اين انجام از هدف ــت، اس نگرفته انجام
کنترل براي زمستانه پوششي كاربرد گياهان بررسي زمينه اين د ر ــده ش

بود. در ايران فرنگي هرز گوجه علفهاي

روشها و مواد
کشاورزي تحقيقات مرکز د ر ۱۳۷۸-۱۳۷۹ زراعي سال در تحقيق اين
همزمان و گرفت صورت ماه مهر د ر زمين ــازي آمادهس ــد. ش انجام ورامين
آزمايش ــد. ش د اده زمين به خاك، آزمايش طبق نياز مورد کود هاي ــا آن ب
تکرار ــه س در تصادفي کامل بلوکهاي پايه ــرح ط ــپليت پالت با بصورت اس
ــه س و در فاکتور اصلي عنوان ــي به پوشش گياهان آن در که صورت گرفت
ماشک) و چاودار مخلوط ــک، ماش تک کشتي چاودار، ــتي کش (تک سطح
ــت مالچ مديري فاکتور و گرفت ــرار ق اصلي کرتهاي در ــه ک گرديد ــال اعم
علفهاي بار وجين دو با همراه برداشت) مالچ، ــت+ برداش مالچ، (علفکش+
کرتهاي د ر فرعي ــور فاکت عنوان به فرنگي، گوجه ــا نش ــت كش پس از هرز
د اراي شخم و بود پوششي گياه بدون كه شاهدي تيمار شد. د اده فرعي قرار
با بود، ــا گوجه فرنگي نش ــت از كش پس علف هاي هرز  وجين دوبار و پاييزه

شد . انجام اصلي آزمايش كنار در تکرار سه
به فاروها ــد و ش نظر گرفته در متر مربع ۲۴ کرت فرعي ــاحت هر مس
روي د ر ــي پوشش گياهان گرديد . ايجاد آنها در يکديگر از فاصله ۰/۵ متر
فارو دو گوجه فرنگي هر ــاهاي كاشت نش زمان د ر و ــد ش ــته فاروها كاش
آنها كاشته طرف يك در فرنگي گوجه ــاهاي نش ــد و ش فارو يك به تبديل
ــت كش براي ۶ متر طول فارو به فرعي داراي ۴ ــرت ک هر ــد، بطوريكه ش
بذرکار غالت با گياهان پوششي کشت آبان ۱۲ در تاريخ بود . گوجه فرنگي
در گرم کيلو ــاودار ۱۶۰ ــتي چ تک کش د ر مقدار بذر مصرفي ــد . ش انجام
ماشک و چاودار مخلوط کشت در و هکتار در کيلوگرم ۴۵ ــک ماش هکتار،
۱۳۷۹ و ــال س فروردين ۲۲ د ر بود. هکتار د ر کيلوگرم و۲۲ ۸۰ به ترتيب
روشهاي به پوششي گياهان فرنگي، گوجه نشاهاي انتقال از قبل روز ۱۰

شدند. برد اشت زير
از براي هکتار د ر ليتر ۶ گليفوسيت به ميزان علفکش از ــتفاده اس الف)

شد و کف بر پوششي روز، گياهان سه از که پس پوششي بردن گياهان بين
شد. د اده کرتها قرار داخل در

آنها بقاياي گذارد ن باقي و پوششي گياهان کردن) بر (کف برداشت ب)
آزمايشي. کرتهاي داخل در

درون از نمودن آنها خارج و پوششي گياهان کرد ن) (کف بر برد اشت ج)
چرا). (شبيهسازي کرتها

باال، چاودار داراي د ر شده ذكر ج و ب بندهاي د ر كه است ذكر به الزم
گوجه نشاهاي ۳۱ فرورد ين، د ر شدند. برداشت با دست كه بود مجدد رشد
ــت كش ورزي بدون خاك روش به ــي پوشش گياهان بقاياي درون در فرنگي
متري يك فاروهاي طرف يک در متر ــانتي س ۵۰ فاصله به ــاها نش ــدند. ش
هکتار در کيلوگرم ميزان ۴۰۰ صورت سرک به اوره به کود گرديد . ــت کش
ماه) داده شد. از زمان تير اواخر اوايل و ــت، ارديبهش (اواخر نوبت ــه س در و
(به ترتيب مرحله در ۴ ــد ، رش فصل پايان گوجه فرنگي تا ــاهاي نش انتقال
فرعي كرت هر هرز ــاي علف ه از ــرداري نمونه ب روز) و ۱۱۰ ۱۰۰ ،۹۰ ،۸۰
تراکم مرحله هر د ر ۰/۵ *۰/۵ متري صورت گرفت که کوادرات د و ــط توس
ميوه برداشت گرد يد. مشخص هرز علفهاي گونه هر ــک خش ماده مقدار و
اي اثر حاشيه حذف با و کرت هر وسط خط د و از يکبار هر ۱۵روز ــيده رس

گرفت. صورت
نرمافزار ــتفاد ه از اس با آماري ــبات محاس کليه و واريانس ــه تجزي
روش آزمون دانکن ميانگينها به ــه مقايس و گرفت ــام انج C-MSTAT
ميانگين هاي صفات ــه مقايس براي شد. ۵٪ انجام احتمال ــطح س در و
گرفت. ــورت ص T-test آزمون ــاهد، ش در آزمايش با ــي بررس ــورد م
ــوده ــت ت به زيس مربوط ــاي دادهه ــي از بعض ــه ک ــت اس ــل ذکر قاب
دوم ــه ريش از ــتفاده اس آنها با دادههاي تراکم کليه و هرز ــاي علفه

شدند. تصحيح x+۰/۵

بحث نتايج و
بر مالچ مديريت و پوششي گياه تاثير

فرنگي عملكرد گوجه و علف هاي هرز و تراكم خشك وزن
ــي، پوشش نباتات نوع و قياق: تاثير ــوروف ــالم، س اويارس ــك خش وزن
هرز كشيده علفهاي ــك ماده خش مقدار بر متقابل آنها اثر و مالچ مد يريت

(جدول۱). بود يكسان برگ
تاثير تحت در مرحله دوم فقط خرفه خشك خرفه: تراكم وزن و تراكم
حداقل و ــر بطوريكه حداكث (جدول۲)، ــت گرف قرار مالچ مديريت ــور فاكت
داشت تعلق مالچ + برد اشت تيمار و برد اشت تيمار به ترتيب به خرفه تراكم
تاثير تحت نمونهبرداري ــوم س در مرحله خرفه ــك خش ماده (شكل۱).
گرفت قرار ــي پوشش گياه نوع با آن متقابل اثر و مالچ مديريت ــور فاكت
كه ــد حاصل ش زماني ــك خرفه ماده خش حداكثر بطوريكه (جدول۲)،
برداشت مورد صورت به نيز و مالچ + ــت برد اش بصورت ــك ماش بقاياي
دارا بودند را ــك خش ماد ه حد اقل تيمارها بقيه و گرفت قرار ــتفاده اس

(شكل ۲).
بين در ــروس ــاج خ ت تراكم ــروس: ــاج خ ت ــك خش وزن و ــم تراك
ماده ــدول۳). (ج ند اد ــان نش معني داري اختالف ــش آزماي ــاي تيماره
و ــي پوشش گياه نوع اثر تاثير تحت ــوم س مرحله خروس در تاج ــك خش
بطوريكه ــكل۳)، ش (جدول۳، گرفت قرار مالچ مديريت با متقابل آن ــر اث

پوششي... گياهان کاشت تاثير
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ماده حداكثر مالچ + ــت برداش ــت و مديريت برداش ــك داراي ماش تيمار
ــت كه با اس آن بيانگر و اين را د ارد ــروس خ ــف هرز تاج كل عل ــك خش
چاودار با مقايسه در اي خوشه گل ماشك تجزيه و تخريب زمان گذشت
است شده امر موجب اين بطوريكه مي گيرد، ــتري صورت بيش ــرعت س با
تاج كل ــك خش ماده كاهش بر نتواند ــك مالچ ماش مرحله ــن در اي ــه ك
اينكه دارد بر نيز داللت ــد. گزارشهاي منتشر شده باش تاثير گذار خروس

.(۲۰ ،۱۱) ــند ميپوس گندميان از زودتر بقوالت
گياه اثرمتقابل مالچ و مديريت فاكتورهاي گوجه فرنگي: ميوه ــرد عملك
ــتند داش د اري معني اثر عملكرد گوجه فرنگي بر مالچ مديريت و ــي پوشش
بقاياي ــچ مال + ــت برداش تيمارهاي در ميوه عملكرد ــر حداكث ــدول۴). (ج
ــك ماش بقاياي مالچ + ــن تيمار علفكش همچني و مخلوط ــت كش چاودار،

(شكل۴). بود دار معني تيمارهاي ديگر آنها با همه تفاوت كه آمد بدست
خشك، ماده درصد درصد مواد جامد محلول، شامل ميوه كيفي صفات
تيمارهاي بين د ر داري معني تفاوت pH و تيتراسيون قابل اسيديته درصد

(جد ول۴). نداشت آزمايش

تيمار با پوششي گياهان مختلف تيمارهاي اثر مقايسه
گوجه فرنگي  عملكرد و هرز علفهاي خشك وزن و تراكم  شاهد روي

تيمارهاي مختلف بين ــتانه هرز تابس علفهاي كنترل ميزان ــه مقايس
که داد فرنگي، نشان ــاهد در زمان كشت گوجه ش تيمار و پوششي گياهان
اويار ــيده برگ كش هرز علفهاي ــک خش وزن ميزان در معني داري تفاوت
لذا ميتوان بيان (جدول۵). وجود ندارد تيمارها اين و قياق ــالم، سوروف س
علفهاي هرز كشيده کنترل به قادر زمستانه پوششي که کشت گياهان کرد
و باال ــي قدرت رويش که ــد مي رس نظر به ــت و اس نبوده فرنگي گوجه برگ
احتماال" همچنين و آنها د ايميبودن نيز و زني جوانه براي نور به نياز ــدم ع
نباتات ــحه از مترش آللوپاتي ترکيبات به هرز علف هاي ــه گون اين ــت مقاوم
کنترل كشيده از مانع که جمله عواملي هستند از آنها، بقاياي و يا پوششي
كه د ادند نشان (۵) Talbert و Burgos ــتا راس در همين است. ــده ش برگها
و ماشك و مخلوط چاودار گياهان پوششي گندم، چاودار، ماشك هيچيك از

دهند. كاهش را اويارسالم هرز علف بيوماس نتوانستند
بطور ــتند تراکم خرفه را توانس ــي پوشش گياهان بقاياي مالچ تيمارهاي

نمونهبرداري. دوم در مرحله تراكم علف هرز خرفه مالچ بر مديريت تاثير -۱ شكل

نمونهبرداري. سوم مرحله در خرفه ماده خشك بر مديريت مالچ و پوششي گياه متقابل اثر شكل۲-

پوششي... گياهان کاشت تاثير
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چهارم نمونهبرداري) مرحله (بجز دهند كاهش شاهد نسبت به داري معني
ــاودار، چ ــت+ مالچ برداش خرفه در تيمار تراكم کنترل ــد درص ــدول۶). (ج
فرنگي، کشت گوجه از پس روز ۸۰ شاهد با مقايسه د ر مخلوط آنها و ماشک
مالچ تيمارهاي علفکش+ تمام درصد بود. همچنين ۶۴ و ۸۲ ،۹۱ ترتيب به
درصد ۹۰ با شاهد بيش از مقايسه را در خرفه در اين مدت، تراکم توانستند
تراکم نظر از پوششي تيمار برداشت گياهان شاهد و بين ولي د هند ، کاهش
ــد. نش نمونهبرداري ديد ه مراحل از هيچيک در ــي داري ــه تفاوت معن خرف
سطح خاک، د ر گياهي مالچ وجود عدم که د اد ــان نش ــت آمد ه بدس نتيجه
نوري بذر نياز شد ن دارد تامين احتمال است که شد ه خرفه موجب افزايش
بقاياي است كه ــده ش داده ــان نش تحقيقي در ــد . باش آن اصلي د ليل خرفه
توسط در زمانيکه پوشش خاک خاکورزي روش بدون و ماشک در چاودار
با ــه در مقايس را هرز علفهاي ــتند تراکم توانس درصد بود، ۹۰ از بيش بقايا

شاهد (بدون گياه پوششي) تا ۷۸ درصد کاهش دهند (۱۶).
تيمارهاي و ــاهد ش تيمار در خرفه ــك خش وزن ميانگينهاي ــه مقايس
ــاهاي نش ــت کش از روز پس ۸۰ د اد که ــان نش (جدول۶) ــي پوشش نباتات
خشك وزن آنها مخلوط و چاودار، ماشک برد اشت+ مالچ تيمار گوجه فرنگي،
دادند. کاهش درصد ۱۰۰ و ۷۹ ،۹۸ ترتيب شاهد به با ــه مقايس در را خرفه
از پس روز ــتند ۸۰ توانس ــي گياهان پوشش تمام مالچ علفکش + تيمارهاي
د رصد کاهش دهند. ۹۹ از را بيش خرفه ــك خش وزن اصلي، گياه ــت کش
از کمتر مراتب به خرفه ــك خش وزن کاهش در ــت (چرا) برداش تيمار تاثير

بود. مالچ تيمارهاي
ــتند ــاهد توانس با ش ــه مقايس در ــي پوشش گياهان ــچ مال ــاي تيماره
ــه ميزان ب فرنگي ــه گوج ــت کش از ــس پ روز ۸۰ را ــروس ــاج خ ــم ت تراک

جمعيت  ــرل کنت به قادر مدت اين از ــس پ و ــد دهن ــش کاه ٪ ۷۵ – ۸۸
ــت برداش ــار تيم در ــروس ــاج خ ت ــك خش وزن ــدول۶). ــد (ج نبود ن آن
ــام تم در ــاهد ش ــه با مقايس د ر آنها ــوط مخل و ــک ــاودار، ماش ــچ چ مال +
ــت از کش پس ماه ــه ۲/۵ طوريک به يافت، ــش ــرد اري کاه نمونه ب ــل مراح

 ۹۷ ۸۸ و ،۱۰۰ ترتيب به تيمارهاي فوق آن در کاهش مقدار  گوجه فرنگي
پس روز ۹۰ تا فقط ماشک کشتي تک در مالچ + علفکش تيمار بود . درصد
۹۱ شاهد با مقايسه را در خروس تاج ــت توده زيس گوجه فرنگي، ــت کش از
کامل بطور ــک، ماش آن با مخلوط و چاودار در صورتيکه داد کاهش درصد
در تک کشتي برداشت تيمار همچنين کرد . کنترل رشد فصل را تا پايان آن
مراحل نمونه برداري، تمام د ر ــتند ــي توانس پوشش گياهان مخلوط و چاود ار
مرحله اولين د ر کاهش اين مقدار دهد که کاهش را خروس تاج توده زيست
دليل بازدارندگي که احتماال" به بود ۹۷ درصد و ۹۹ ترتيب به نمونهبرداري
کشتي تک برداشت تيمار اما ــد، ميباش خروس تاج چاودار بر گياهچههاي
از فرنگي گوجه نشاهاي انتقال از پس روز ۸۰ تا فقط گلخوشهاي ــک ماش
با مقايسه د ر را آن توده زيست کرد و جلوگيري خروس تاج توسعه ــد و رش
از ماشک استفاده که ميرسد به نظر بنابر اين داد. کاهش درصد شاهد ۹۸
بقاياي اين که د اد خواهد مطلوب نتيجه زماني ــرز ه علفهاي کنترل براي

شود. خاک استفاده يکنواخت سطح و پوشش کافي مالچ با بصورت گياه
گياهان هرز توسط علفهاي کنترل كه ــت معتقد اس (۲۰) Worsham
خاک اسيد فنوليک در و افزايش محتواي کل خاک pH با افزايش ــي پوشش
خشك وزن مقدار که ــت اس کرده بيان (۱۴) Teasdale ــت. ولي اس همراه
مقايسه در ــتري بيش اهميت از هرز علفهاي کنترل ــي، در پوشش گياهان

ش
ماي

آز
ري

ردا
ه ب

مون
فن

ختل
لم

اح
مر

در
س 

رو
خ

اج
زت

هر
ف

عل
كم

ترا
ك و

ش
خ

زن
يو

برا
س

يان
وار

يه
جز

-ت
۳

ول
جد



۳۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۶ ۷۴، بهار شماره

باغباين و زراعت  در
۳۱

اين تحقيق د ر حاصله نتيجه ــت. اس برخوردار گياهي ترکيب بقاياي ــا نوع ب
خروس تاج کنترل د ر ماشک و چاودار ــتي کش تک که مالچ داد ــان نش نيز
ماد ه با توليد چاودار ــتي کش تک بطوريکه ــت، اس نبوده موثر اندازه يک به
(gr/m۲)۱۷۰ ماشک تک کشتي با مقايسه ) در gr/m۲) بيشتر۹۲۰ ــک خش
علفهاي بر موثرتري خاک، کنترل ــطح س کامل پوشش دليل به ــت توانس

باشد. داشته هرز
گياهان پوششي تيمارهاي مختلف بين فرنگي مقايسه عملکرد ميوه گوجه
دارد، وجود داري معني تفاوت آنها بين داد که نشان (جدول۷) شاهد تيمار و

در ــک ماش با آن و مخلوط چاودار ــتي کش د ر تک عملکرد حداکثر بطوريکه
مقايسه در را که توانست عملکرد محصول مالچ مشاهده شد + برداشت تيمار
ماشک بيشترين کشتي تک در اما دهد، د رصد افزايش ۲۰۰ از ــاهد بيش با ش
شاهد بود. تيمار برابر ۳/۲۵ که آمد ــت بدس مالچ + علفکش تيمار در عملكرد
عملکرد برداشت، تيمار نيز و ــت + مالچ برداش تيمار در ــک ماش در صورتيکه
د اد. شاهد افزايش مقايسه با در درصد ۱۴۲ و ترتيب ۱۳۳ را به فرنگي گوجه

كشت پس از زراعي گياهان عملكرد افزايش بر مبني ــات زيادي گزارش
۱۹، ۱۳، ۱۲، ۱۰) دارد وجود خوشهاي گل ماشگ و پوششي چاودار گياهان

پوششي... گياهان کاشت تاثير

گوجهفرنگي ميوه pH تيتراسيون و قابل خشك، درصد اسيديته ماده درصد مواد جامد محلول، درصد عملكرد، واريانس براي تجزيه -۴ جدول

با پوششي گياهان مختلف تيمارهاي و دوباروجين) پائيزه- شخم شاهد تيمار بين قياق و سوروف اويارسالم، هرز علفهاي وزن خشك ميانگينهاي مقايسه -۵ جدول

.(T-test استفاده از مختلف نمونهبرداري (با دوباروجين در مراحل
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ــي پوشش گياهان مختلف تيمارهاي عملکرد در افزايش د اليل از يکي .(۲۲،
داده نشان (۶) تحقيقي در باشد. آنها بوسيله هرز علفهاي کنترل است ممکن
استقرار از ميتواند پوششي در كشت گوجهفرنگي گياهان از استفاده كه شد،
د وره بحراني و در ــد جلوگيري كن فصل گوجه فرنگي اوايل هرز ــاي علفه
گوجهفرنگي نشا از انتقال بعد هفته ۵ كه گوجه فرنگي هرز علفهاي كنترل
باشد، كرد ه خوبي ــد رش كه گوجه فرنگي كمي در هرز ــد، علفهاي ميباش
نيتروژن ــويي با عملکرد، آبش رابطه در ــم ديگر مه نکته كرد. ــد  خواهد رش
شسته نيترات ميزان (شاهد) پوششي گياه بد ون کرتهاي در که ــد مي باش
ساير نيتروژن و پوششي تيمار گياهان د ر است. اما زياد خاک به اعماق شده
محصول به تبديل جذب و ــي گياهان پوشش ــويي، توسط بجاي آبش عناصر
به موجود نيتروژن معد ني آنها بقاياي تجزيه اثر در ــت و اس ــده ش علوفهاي
۷) فرنگي قرار ميگيرد گوجه اختيار در ــويي و بدون آبش ــده ش آزاد تدريج
عملکرد افزايش در بوسيله ماشک ــتي نيتروژن زيس تثبيت همچنين .(۱۲،
گل ــك اگرچه ماش آزمايش اين در اين بنابر .(۹) ــت اس موثر گوجه فرنگي
كمتري سريعتر اثر پوسيدگي و كمتر توليد ي خشك وزن به علت خوشهاي

هرز داشت، علف هاي كنترل بر و ماشك چاود ار مخلوط و به چاودار ــبت نس
فرنگي گوجه ــرد عملك افزايش موجب خاك ــروژن نيت بدليل افزايش ــي ول

است. شده
پس از ذرت مانند زراعي محصوالت عملكرد تحقيقات كاهش برخي در
ترکيبات سوء را اثرات آن علت برخي كه شده پاييزه مشاهد ه چاود ار کشت
دارند عقيده برخي ،(۵) مي دانند زراعي محصول بر چاودار بقاياي آللوپاتيك
ــطح س در چاودار بقاياي وجود بلکه نبوده، آللوپاتي دليل به عملکرد کاهش
علت برخي و ــت (۸) اس ــده ش ذرت ــت کش در ايجاد تداخل باعث ــاک خ
متحرک غير دليل ــه ب نيتروژن خاک را کمبود ــرد دانه ذرت ــش عملک کاه
،۷ ،۴) كرده اند عنوان مدت تجزيه چاود ار طول در نيتروژن معدني ــدن ش
ــتي کش تک که داد ــان نش آزمايش اين از حاصل نتايج صورتيکه ۱۷). در
عملکرد (چرا) ــت تيمار برداش همچنين و علفکش+ مالچ تيمار در ــاودار چ
د اد درصد افزايش ۵۷ و ۱۳۳ ترتيب به شاهد با مقايسه را در فرنگي گوجه

شاهد  برابر ۲ شده ذکر در تيمارهاي پوششي گياهان مخلوط ــت کش نيز و
،۱۰) است موضوع مويد اين نيز ديگر تحقيفات كه ــت داش عملکرد افزايش

نمونهبرداري. سوم مرحله خروس در تاج خشك ماد ه بر مالچ مد يريت پوششي و گياه متقابل اثر -۳ شكل

فرنگي. گوجه عملكرد بر مديريت مالچ پوششي و گياه متقابل اثر شكل۴-
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.(۱۵ ،۱۳
مقد ار شاهد در تيمار گياهان پوششي و مختلف تيمارهاي بين
(جدول۷). وجود نداشت معنيداري تفاوت جامد محلول ميوه مواد
ــرا) مخلوط (چ ــت برداش در تيمار فقط ــك ميوه، درصد ماده خش
در تيتراسيون قابل اسيديته مقدار شد. د ار معني ــي گياهان پوشش
معني مالچ + ــت برداش تيمار د ر ــك ماش و چاود ار ــتيهاي تككش
و نيز مالچ + علفكش مختلف تيمارهاي همچنين ــت. اس ــده دار ش
اختالف اسيديته مقدار گياهان پوششي در مخلوط ــت برداش تيمار

ميدهند. شاهد با را معنيداري
زمستانه پوششي گياهان ــت کش که گفت کلي ميتوان به طور
هرز علفهاي (بويژه ــرز ه علفهاي از خاصي گونه هاي ــرل کنت در
ــت عملکرد کش افزايش و حاصلخيزي خاک ــاله)، يکس و برگ پهن
پايدار کشاورزي به نيل از راههاي مي تواند يکي و ميباشد موثر دوم
مواد آلي ــا" داراي عموم زراعي خاکهاي که ما ــور کش در بخصوص

گردد. محسوب هستند، ناچيزي بسيار
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