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چکیده
سه درآزمایش این ، آلوهاي میوههاي هرز در باغعلفجمعیتگیاهان پوششی زمستانه بر کشت به منظور بررسی تاثیر

اجرا به هاي کامل تصادفی با سه تکرار ر قالب طرح بلوكد1389- 1393هچهار سالطی دوره و ساري، ارومیهمشهدشهرستان 
و تراکم میزان ماده خشک تولیديبودند.و کلزاچاودار،چهار گونه گیاه پوششی شبدر ایرانی، جوشامل. تیمارها در آمد

نشان داد که  نوع نتایجرویش  نمونه گیري صورت گرفت.  هاي موجود در طی فصل اندازه گیري شدند. از علفهاي هرز علف
هاي هرز و میزان ترکیب گونه اي علف.  ندهاي هرز تاثیر معنی داري داشتبر وزن خشک و تراکم علفسالوگیاه پوششی

رشد چندان نداشت اما در . در حالیکه در مشهد کلزا هاي پوششی در سه استان تفاوت زیادي با یکدیگر داشتندرشد گونه
طی دوره چهار ساله آزمایش هاي هرز ایجاد نمود.داري را در وزن خشک و تراکم علفبخوبی مستقر و کاهش معنیمازندران

هاي هرزماده خشک علفو هایی همچون سلمه جایگزین شدند هاي چند ساله خشبی سمج مانند توق با گونهضمن اینکه گونه
درصد وزن 90چاودار و جو توانستند بیش از درصد کاهش یافت. 50بیش از در مقایسه با سال اولمدر پایان سال چهار

هاي هرز را نسبت به شاهد کاهش دهند. خشک علف
گیاه پوششیهرز،: باغ، علفکلیدييهاواژه

Cover crop impacts on weed population dynamics in orchards

Mohammad Bazoobandi1, Naser Jafarzadeh2, Reza Valiolahpour, Hadi Ariyan4

1,2, 3- Agril. & Natural Resources Res. Centers of Khorasan Razavi, Azarbayjan Gharbi and
Mazandaran respectively

4- Khorasan Razavi agril. & Natural Resources Res. Centers

Abstract
The present study was conducted to investigate winter cover crops impact on weed populations in orchards of
Mashhad, Urmea and Sari during 2010-2014. Experiments were laid out in randomized complete block design
with three replications. Treatments were consisted of Iranian clover, barley, rye and canola. Weed's dry matter
and density were recorded. Results showed that both cover crop and years could significantly affect weeds
density and dry matter. Weeds species were different over three sites of study. While In Mashhad canola did not
grow much but could grow well in Mazandaran and could reduce weed growth significantly. There was a
significant change in weed species spectrum during four years of study. Noxious species like xanthium
strumarium were replaced with lower impacts at the end of forth year so that resulted in 50% reduction in weeds
dry matter. Barley and rye could make 90% reduction in weeds dry matter.
Keywords: orchard, weeds, cover crop
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مقدمه 
انسان در کشورهاي در حال توسعه دچار سوء تغذیه میلیون870قریب (فائو)سازمان کشاورزي و خواربار جهانیطبق برآورد 

ها از جمله میوهمیلیارد نفر است. 7تقریباً سه میلیارد و امروزه حدود1960. جمعیت دنیا در سال )2014(فائو، هستند
اي ها و امالح مورد نیاز بدن از اهمیت ویژهینبودن ویتاممحصوالتی هستند که به ویژه در باال بردن کیفیت تغذیه به دلیل دارا

ایران با داشتن شرایط آب و هوایی خاص، منطقه بسیار مناسبی براي کشت درختان .)1978(تسکیو شوماکر، برخوردار هستند
مختلف اعم از هايباشد و از نقطه نظر تنوع میوه به لحاظ آب و هوا یکی از معدود مناطقی است که قابلیت تولید میوهمیوه می

از جایگاه مهمی در تولید میوه در کشور رضوياستان خراسان). 1377,ایمانیوگرمسیري و سردسیري را دارد (ارزانی
). لذا با 1377,رود (بی نامهاي آذربایجان شرقی و غربی از مهم ترین تولید کنندگان به شمار میبرخوردار است و بعد از استان

آن جهت هايتوجه به ارتقاي سطح مدیریت باغ،رضويدر کشور و به ویژه استان خراسانهاي میوهباغتوجه به اهمیت 
باشد و در این راستا یکی از عملیات بسیار تعیین کننده قبل و بعد از احداث باغ، رسیدن به پتانسیل موجود بسیار مهم می

هاي هرز موجود در باغ است.کنترل علف

هامواد و روش
-1گونه گیاه پوششی شامل 4متشکل ازهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها آزمایش در قالب طرح بلوكاین 

تیمار شاهد بدون وجین نیز در آزمایش لحاظ گردید. طول هر کرت معادل با بودند. جو -4کلزا و -3شبدر ایرانی  -2چاودار
گرم کیلو180. میزان مصرف بذر: چاوداربوددو ردیف درختفاصله بین عرض آن مطابق با درخت روي ردیف و5فاصله بین 

هر اسفند 20از گرم در هکتار.کیلو10گرم در هکتار، و شبدر کیلو180گرم در هکتار، جو کیلو10در هکتار، کلزا رقم زر فام 
مصادف با اوج فعالیت و حضور آنها نیمه مرداد ماههاي موجود درنمونه گیري از علف. نوبت5روز یک بار تا 15سال به فاصله

15گیري از خاك تا عمق هاي هرز، نمونهگیري از علفشد. براي اندازه گیري مواد آلی خاك نیز همزمان با تاریخ نمونهانجام
ر کیفیت میوه، مقدار بکارآیی گیاهان پوششیسانتی متري به روش سیستماتیک صورت گرفت. به منظور بررسی اثرات 

.شدندگیريوزن و ابعاد میوه اندازه، آبمیوهاسیدیته

ایج و بحث نت
و پهن برگ هرز باغ باریک برگ هاي ونه، گنوع گیاه پوششی بر تراکم و ماده خشک کلواثر سالاگر چه در هر سه شهرستان 

هاي پوششی در سه استان تفاوت زیادي با میزان رشد گونههاي هرز و اي علفترکیب گونهولی (p≤0.05)دار بوده است معنی
هاي چهار ساله هر پذیر نشد. اما دادهستان با یکدیگر امکانهاي سه ات امکان تجزیه مرکب دادهبه همین علو یکدیگر داشتند 

هاي هر مورد مطالعه دادهدار نشدن آزمون بارتلت براي صفات شهرستان از واریانس یکنواختی برخوردار بودند و پس از معنی
.شهرستان مورد تجزیه مرکب واقع شدند

هاي هرز کاهش معنی داري را نشان داد (جدول و تراکم علفايترکیب گونهدر هر سه شهرستان طی دوره چهارساله آزمایش 
هاي ن بستر رشد علفنجا ناشی شده باشد که تجدید کشت همه ساله گیاهان پوششی ضمن نا مساعد کردآمی تواند از ) که1

ها از یکسو و از سوي دیگر با اعمال رقابت در فصل رشد نیز شرایط هرز اولیه و فراهم نمودن شرایط مناسبتر براي سایر گونه
هاي هرز توانند بر تراکم علفگیاهان پوششی میها را چه از طریق بذر و یا اندام تکثیر غیر جنسی کاهش داده باشد. تکثیر آن
تسدال و .)2001؛ هراتو و همکاران، 2004(کوپرو گگنر، د محصول در کوتاه مدت یا طوالنی مدت تأثیرگذار باشندو عملکر
) در یک آزمایش نتیجه گرفتند که چاودار در نظام شخم رایج موجب افزایش تراکم سلمه تره شد و ماشک 1991(همکاران

Digitaria sanguinalisعلف انگشتی (اي موجب افزایش تراکم گل خوشه L.(گردید
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هاي هرز در طی دوره چهار ساله آزمایشمیانگین ماده خشک و تراکم علف-1جدول 
تراکم (تعداد بر متر مربع)ماده خشک (گرم بر متر مربع)

ساريارومیهمشهدساريارومیهمشهدسال

a70/739a47/758a63/586a03/132a80/134a43/78اول
b83/420b37/582b30/447b50/87ab93/123ab20/68دوم
c17/336c23/528b93/409c33/75ab06/124ab06/68سوم
d23/245d50/458c93/348c00/67b96/112b06/63چهارم

دار ندارندبا یکدیگر اختالف معنی05/0هاي داراي حروف مشترك  بر اساس آزمون دانکن در سطح میانگین

ن است که با گرم شدن هوا در شروع فصل بهاراین دو گونه به سرعت رشد آهاي هرز ناشی از تاثیر بیشتر چاودار و جو  بر علف
)1967(موشلر و همکاران، طی تحقیقینمایند. هاي هرز را مختل میکنند و رشد گونهکرده و ارتفاع مناسبی ایجاد می

نتیجه آزمایش .هاي هرز ذرت در اول فصل موفق بودندمشخص شد که چاودار و گندم به عنوان گیاه پوششی در کنترل علف
هاي پیش رویشی را بگیرند. کشهاي هرز اول فصل جاي علفتوانند در کنترل علفنشان داد که این گیاهان پوششی میآنان 

هاي هرز فرصت رشد کلزا در مشهد بعلت رشد کند آن در شروع فصل بهار در محیط باغ بود که باعث شد علفعدم تاثیر کمتر 
پیدا کنند. شبدر از یکسو رشد افقی مناسبی داشت و سطح کف باغ را بیشتر از سایر گونه ها پوشش داد اما از ارتفاع کافی 

اهش در وزن خشک علف هاي هرز بیشترین تاثیر را در مقایسه با سایر درصد ک96مالچ زنده چاودار با بیش از برخوردار نبود.
) .1384،صمدانی وهمکاران(گیاهان پوششی داشته است 

تا در غیاب گیاهان هاي هرز فرصت داشتندداشتند و علفبجز شبدر سایر گیاهان پوششی  بعد از کف بر کردن رشد مجددي ن
Trifolium() طی آزمایشی در یک باغ سیب نتیجه گرفتند که شبدر سفید 2001(گراناتستین و همکارانپوششی رشد کنند. 

repens L.هرز را کنترل کردهاي) به خوبی علف.

و شتهگیاهان پوششی کاشته شده روي صفات کمی و کیفی میوه اثر سوء ندادر این آزمایش شود که چنین استنباط می
این موضوع این سوال را پیش آورد که پس . باشدبالمانع تواند میهاي هرز رل علفانتخاب هر نوع گیاه پوششی در برنامه کنت

هاي هرز چند ساله و انواع خشن مزیت کشت گیاهان پوششی چه بوده؟ پاسخ این است که در غیاب گیاهان پوششی، علف
الت آهایی که اندازه بزرگی دارند در عملیات داشت و برداشت مزاحمت زیادي ایجاد کنند و عملکرد ماشین مانند توق و یا گونه

میانگین ماده را مختل می نمایند. از سویی وجود این گونه ها مخزنی براي تولید بذر و آلوده کردن مناطق دیگر است. و اگرچه 
هاي کاربرد گیاهان پوششی است که ار سایر مزیتماده آلی خاكپایدارشافزایداري را نشان نداد اماتفاوت معنیآلی خاك 

کود سبز بایستی با خوشه بستن و در زمان گلدهی به زیر خاك برده ،دارد. طبق بررسی منابعترينیاز به مدت زمان طوالنی
آلی خاك اثر زیادي مادهزایش مقداراي گیاه کافی نبوده و در افهاي سبزینهشود زیرا که قبل از این زمان رشد ونمو قسمت

ندارد.
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میانگین ماده خشک و تراکم علف هاي هرز در سطوح نوع گیاه پوششی-2جدول 
تراکم (تعداد بر متر مربع)ماده خشک (گرم بر متر مربع)

ساريارومیهمشهدساريارومیهمشهدگیاه پوششی

a92/852a42/1389a83/1347a00/174a37/290a62/223بدون وجین 
a50/717b71/542b79/352a29/150b25/118b92/57کلزا 

b13/276c38/445b42/338b17/61b91/101c67/33شبدر 
c21/164d83/261c04/110c21/33c91/53d04/18جو

چاودار
c67/166d13/270c92/91c67/33c25/55d62/14

با یکدیگر اختالف معنی دار ندارند05/0در سطح LSDهاي  داراي حروف مشترك  بر اساس آزمون میانگین
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