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چکیده
در مزرعه تحقیقاتی 1393سال آزمایشی در فرنگی گوجهعملکردوهرزعلفکنترلبرمالچکاربردانواعتاثیربه منظور بررسی

اتیلنپلیمالچشامل،تیمار8آزمایشدرایندانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند در قالب طرح فاکتوریل با سه تکرار اجرا شد.
تیماروهکتاردرتن3و4میزانبهجوبقایايمالچ،الیهدوو الیهیکشفافاتیلنپلیمالچ،الیهدوو الیهیکمشکی
گوجه فرنگیهاي هرز گیاه علفتعدادداري بر اثر معنیمالچهاع انواکه داد نشان این آزمایش نتایج .شداجرامالچبدونشاهد
4مالچ بقایاي جو به میزان مربوط به تعدادو کمترین مالچ پلی اتیلن یک الیه شفاف هاي هرز در علفتعدادبیشترین .ندداشت

تعدادتواند روشی مؤثر در کاهش میمالچاستفاده از انواعاین تحقیق نشان داد که طور کلی نتایج بهحاصل شد.تن در هکتار 
باشد.گوجه فرنگیهاي هرز مزرعه علف
عملکرد میوه، کنترل علف هرز ،گیاهان پوششیهاي کلیدي:واژه

Influence of mulch application on weed control and tomato yield

M. Gandomy1, M. Jami AL-Ahmadi2

1-MSc student of Detect and combat weeds, Faculty of Agriculture, University of Birjand.
2-Associate Professor of Department of Agronomy & Plant Breeding University of Birjand.

Abstract
In order to evaluate the effect of applying different types of mulches on weed control and experimental tomato
yield in 2014 in faculty of agriculture research station, university of birjand in randomized complete block
design with three replications was implemented. In this test, eight tratments were performed including one-layer
and two-layer black polyethylene mulch, one-layer and two-layer clear polyethylene mulch, barly residue mulch
at a rate of 3,4 and 5 tons per hectare and control treatment without mulch. The results revealed that types of
mulches had a significant effect on numbers of tomato plants weed. The maximum amount of weeds were found
in one-layer clear polyethylene mulch and the minimum amount occurred in barlys residue mulch at a rate of 4
tons per hectare. In general, the result of this research indicated that application of different types of mulches
can be an effective way to reduce the amount of weed in a tomato farm.
Keywords: Fruit yield ، weed control ، Cover plants
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پس از .بودتشکیل شده ردیفرويدرسانتیمتر40وردیفدوبیندرسانتیمتر50فاصلهباکاشتردیف6باطولمتر6
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زراعیگیاهبخشدروهرزعلفهايزراعی،گیاهازبردارينمونهشاملمزرعهدربردارينمونه.شدندمنتقلبه زمین اصلی 
رشدفصلآخردرهمچنین.بودگیاهرشدفصلانتهايزماندرشاخهتعدادوساقهقطر،بوتهارتفاعشاملهابردارينمونه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


486

هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرزمدیریت 1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

وآنهاآنالیزمنظوربههادادهآوريجمعازپس.شدبررسیپالستیکمالچویژهبهمالچپوششزیردرهرزعلفهايوضعیت
افزارهاينرمازشکلهاونمودارهارسموآماريمحاسباتسایربرايوشدهاستفادهSASافزارنرمازمیانگینمقایسات

ExcelوSigma plotدیگرداستفاده.

نتایج و بحث
مختلفهايتیمارتعداد علف هرز و شاخص هاي رشد گیاه گوجه فرنگی ازحاصلهايدادهواریانستجزیهنتایجاساسبر
اثر معنی داري نداشت اما بر تعداد علف هرز شامل تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه و ارتفاع بوتهمالچ برشاخص هاي رشدعانوا

).1جدول(معنی دار شد.)<01/0P(در سطح 

مدیریت مالچتحت تأثیر فرنگی و تعداد علف هرزشاخص هاي رشد گوجهمربوط به نتایج تجزیه واریانس صفات-1جدول 
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منابع 
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دار% و غیر معنی5، %1دار در سطح احتمال به ترتیب معنیnsو*، **
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تن در هکتار اختالف معنی داري مشاهده نشد و در بین کل 5و3،4هاي بقایاي گیاهی همچنین در بین تیمارها مالچ.دادند
شاهده نگردید مالچهاي گیاهی و پالستیکی به غیر از مالچ پلی اتیلن شفاف یک الیه در بقیه مالچها اختالف معنی داري م

.)1(شکل 
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بودشدهنشاءمالچنصبروزهماندرکهطالبیمحصولازاستفادهبااتیلنپلیترضخیممالچیکباراکاراینآنها. یافتند
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