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  94، تابستان 2شماره  38وليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، جلد ت

  در بازدارندگي چاودار پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم گياهان پوششي تاثير

  علف هاي هرز
1فخاري رسول

 2حمد توبها و *

 

  

دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده كشاروزي دانشجوي كارشناسي ارشد شناسايي و مبارزه با علف هاي هرز  نويسنده مسوول: - *1

)rasoulfar100@gmail.com(  

  دانشگاه محقق اردبيليدانشكده كشاورزي استاديار  -2

  30/2/93 تاريخ پذيرش:    3/11/92 تاريخ دريافت:

  

  چكيده

- در قالب طرح بلوك 1391-92هاي هرز آزمايشي در سال به منظور تعيين تاثير گياهان پوششي در مهار علف

با تيمارهاي كشت گياهان  تكرار در مركز تحقيقات كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي 4هاي كامل تصادفي با 

 اجرا گرديد. نتايج پوششي چاودار پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم به همراه تيمار شاهد بدون گياه پوششي

اهان پوششي گي رتفاع، وزن تر و وزن خشكدر دو مرحله نمونه برداري صفات تراكم، ا كه داد نشان آزمايش

تره يك ساله سلمه هرز علف تراكم برسيم شبدر و بهاره ماشك پاييزه، چاودار پوششي . گياهانگرديدنددار معني

 نمونه در را آنخشك  وزن و درصد 88و 81، 69 ترتيب به) هرز هايعلف حضور( شاهد تيمار با مقايسه در را

اول تره در مرحله نمونه برداري فنولوژي علف هرز سلمه .دادند درصد كاهش 93و  96، 73 ترتيب به دوم برداري

در تيمارهاي چاودار پاييزه و ماشك بهاره در فاز رويشي ولي در تيمار شبدر برسيم همانند تيمار شاهد در فاز 

اين علف هرز شده  دوم هر سه گياه پوششي باعث بازدارندگي گلدهي قرار داشت. ولي در مرحله نمونه برداري

در تيمارهاي چاودار درصد كاهش تراكم علف هرز چند ساله پيچك صحرايي در فاز رويشي قرار دادند.  و آن را

درصد و براي وزن خشك آن به  9و  55، 77پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم در مقايسه با تيمار شاهد به ترتيب 

ف هرز چند ساله پيچك صحرايي كمتر از درصد بود. به طور كلي تاثير سه گياه پوششي بر عل 33و  61، 78ترتيب 

اي قدرت رقابت هاي ذخيرهبه دليل داشتن اندامپيچك صحرايي تره بود. احتماال ي سلمهعلف هرز يكساله

 و ترينمناسب بهاره ماشك و پاييزه چاودار پوششي گياه هايتيمار كل . دراست بيشتري با گياهان پوششي داشته

تره سلمه هرز هايدر كنترل علف شاهد از در مرحله نمونه برداري اول بعد تيمار تريننامناسب برسيم شبدر تيمار

 .ندبود و پيچك صحرايي

  

  ، سلمه، پيچك صحراييوزن خشك تراكم، فنولوژي، :كليدواژه ها

  

  مقدمه

 كشاورزان وسيله به پوششي گياهان از استفاده امروزه

 و خاك شرايط بهبود علفكش، مصرف كاهش طريق از

-مي اقتصادي توجيه داراي زراعي گياه عملكرد افزايش

 توده زيست توليد سريع، استقرار). 2001 ،1ردي( باشد

 در مرده بقاياي مقاومت بردن، بين از سهولت فراوان،

                                                           

1- Reddy 

-علف عليه دگرآسيبي فعاليت داشتن و پوسيدگي برابر

پوششي  يك گياه مطلوب هايويژگي جمله از هرز هاي

 پوششي زنده گياهان). 1388 كاران،هم و قرباني( است

: كنندمي جلوگيري هرز هايعلف رشد از طريق سه به

 هرز، هايعلف براي كننده خفه گياه يك صورت به -1

-مي رقابت هاآن با غذايي مواد و آب دريافت در كه

 دتوان مي رشد حال در پوششي گياه انداز سايه -2. كنند
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 …ر: تاثير گياهان پوششي چاودار پاييزه ماشك بهاره و شبدتوبهفخاري و 

 فركانس ترتيب بدين و نموده جلوگيري نور عبور از

 كه دهد تغيير را خاك رويي قشر دماي و نور موج طول

 گياهچه رشد كاهش يا بذر زني جوانه عدم به منجر اين

 يا ايريشه ترشحات توليد -3. شود مي هرز هايعلف

 طبيعي هايعلفكش همچون كه دگرآسيب تركيبات

از جمله ). 1388 منتظري، و صمداني( كنندمي عمل

به چاودار، ماشك  توان ميدگرآسيب  گياهان پوششي

 آمده بعمل هايبررسياي و شبدر اشاره كرد. گل خوشه

 چاودار مثل پوششي گياهان بقاياي كه است داده نشان

 و) 1385 همكاران، و ميقاتي( شبدر ، )2010، 1محمدي(

 به) 1382باغستاني، و صمداني( ايخوشه گل ماشك

-گونه بعضي ندتوان مي آللوپاتيك خاصيت داشتن علت

  . كنند كنترل را هرز علف هاي

 ماده 2 به مربوط چاودار دگرآسيبي خاصيت

DIMBOA و BOA، مربوط  ايخوشه گل ماشك

 است فنوليك اسيد بخاطره شبدر و سياناميد مادهبه 

 و فتوپريود كه آنجايي از). 1388 همكاران، و قرباني(

 انزم حرارتي، مجموع روز، درجه مانند( حرارت درجه

 كنندگي كنترل محيطي عوامل مهمترين از ،)حرارتي

-علف بذر توليد جهت هرز هايعلف دهيگل فنولوژي

 هرز هايعلف بذور پراكنش همچنين و هستند، هرز هاي

 استفاده صورت در دارد؛ بستگي گياه روي بذر ارتفاع به

 پوشش تاج سريع توسعه كه نحوي به پوششي گياهان از

 هرز هايعلف روي اندازيسايه و حمتزا ايجاد به آنها

 از و هرز هايعلف ارتفاع كاهش با دتوان مي شود منجر

 توليد و گلدهي از پوشش تاج زير در دماي كاهش طريق

 اظهار) 2002( 2لوتمن .كند جلوگيري هرز هايعلف بذر

 هايعلف توليدي بيوماس بين مثبتي همبستگي داشت،

 بيوماس چه هر و رددا وجود هاآن توليدي بذر و هرز

 توليدي بذر ميزان يابد كاهش هرز هايعلف توليدي

 كه داد نشان) 1982( 3پترسون. يابدمي كاهش نيز هاآن

                                                           

1-Mohammadi 
2-Lutman 
3-Patterson 

 سطح خشك، ماده توليد ارتفاع، كاهش باعث سايه

هاي هرز چند ساله علف در غده و ريزوم توليد و برگ

چگونگي مديريت  .دش ارغواني و زرد اويارسالم مانند

هاي ياهان پوششي براي دستيابي به كنترل مناسب علفگ

 و بردن بين از كه ييآنجا ازهرز نقشي حياتي دارد. 

 از پوششي گياهان كه زماني در پوششي گياهان اختالط

 رفتن بين از سبب هستند، برخوردار بااليي رشد سرعت

 و كريمر( شودمي خشك ماده توجهي قابل مقدار

 صورت به هاآن بقاياي ستا بهتر) 1995 ،4همكاران

 اين با چراكه .شود گذاشته زمين سطح در پوش خاك

 پوششي گياه بالقوه توانايي از كامل طور به توان مي روش

 و كريمر( كرد استفاده هرز هايعلف كنترل در

   ).1995 همكاران،

هاي مختلف از بين بردن گياهان موفقيت روش

ي وابسته پوششي عمدتا به مرحله رشدي گياه پوشش

هاي است. در مراحل اوليه رشد گياه پوششي، روش

كش) و در مراحل رشدي علفاستفاده از شيميايي (

در كنترل هاي مكانيكي باالتر (مثال مرحله گلدهي) روش

هستند (كريمر و همكاران،  تررشد گياهان پوششي موثر

 مديريت عمليات يكبار تنها كه شرايطي در ).1995

 و باشد، پذير امكان فصل طول در پوششي گياهان

 رشدي مختلف هايفنولوژي با هرز علف يگونه چندين

 ناصحيح زمان باشند، شده مكان يك آلودگي موجب نيز

 ناخواسته طور به است ممكن پوششي گياهان مديريت

 هرز هايعلف از برخي رسيده بذور پراكنش موجب

 زنيپنجه معموال بهار در شده كشت چاودار .شود

 رو اين از مانده؛ باقي رويشي مرحله در و نداشته دانيچن

 كشت شده در پاييز  چاودار با مقايسه در آن مديريت

 هدف با آزمايش، اين ).1996 ،5دال و آته( است ترآسان

-علف مهار يا و كاهش جهت پوششي گياه بهترين تعيين

  .درآمد اجرا بهسلمه تره و پيچك صحرايي  هرز هاي

  

                                                           

4-Creamer et al. 
5-Ateh & Doll 
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  اهمواد و روش

 در 1391-92زراعي  سال بهار در آزمايش اين

محقق  دانشگاه كشاورزي دانشكده تحقيقاتي مزرعه

 با تصادفي كامل هايطرح بلوك قالب در اردبيلي،

 شامل آزمايش گرديد. تيمارهاي اجرا تكرار چهار

 Secale cereale(گياه چاودار تيپ پاييزه  كشت

L.(، بهاره اي تيپماشك گل خوشه )Vicia villosa 

L.(، برسيم شبدر )Trifolium alexanderum L. (

. بودند) پوششي گياه بدون( شاهد و پوششي صورت به

 و ديسك شخم، شامل زمين سازيآماده عمليات از بعد

 به فروردين اواسط در پوششي گياهان بذر ،تسطيح

 كرت ها در هم بر عمود جهت دو در دستپاش صورت

 مخلوط خاك با سپس و پخش يكنواخت صورت به

 160 چاودار معادل براي ترتيب مقدار بذر به .شدند

شبدر  و كيلوگرم 45 ايخوشه گل ماشك كيلوگرم،

 منظور به هكتار در نظر گرفته شد. در كيلوگرم 30 برسيم

وزن تر و خشك تراكم، ارتفاع تاج پوشش،  اثر بررسي

 تراكم، بر پوششي و مراحل فنولوژي گياهان توليدي

 جمعيت تنوع و توده، مراحل فنولوژي زيست ارتفاع،

 دودر رشد،  فصل طي تيمار، هر هرز در هايعلف طبيعي

 هرز هايعلف و پوششي گياهان از برداري نمونه ،مرحله

كشت،  از پس روز 60 به اين ترتيب كه در. گرفت انجام

 از هاي هرز پسپوششي و همچنين علف گياهان از

محل و از  2ادفي از تص صورت به و اثر حاشيه حذف

. آمد عمل برداري به نمونه مربع متر 25/0 معادل سطحي

ها به غير از تيمار شاهد (بدون گياه سپس تمام كرت

 پس شدند و پوششي)، وجين كامل (عاري از علف هرز)

سانتي متري  5توسط ابزاري تيز از  پوششي گياهان آن، از

به  هاآن تربقايايبالفاصله  و شده بر سطح خاك كف

تا از  شد و محكم گذاشته هاروي سطح كرتطريقي 

جابجايي بقايا هنگام آبياري و يا وزش باد جلوگيري 

از  كشت، از پس روز 90 برداري نمونه دوم مرحله. شود

هاي هرز به روش نمونه برداري گياهان پوششي و علف

 تمام برداري، نمونه مرحله دو هر در. شد انجام اول

 و جنس تفكيك به ربوط به هر تيمارم هرز هايعلف

 از يك هر شدند. سپس نسبت به شمارش شناسايي گونه

 متر ميلي 5 از بزرگتر كه هرزي هاي علف هايگونه

ولوژي ي فن مرحلهو ارتفاع  مرحله هر بودند اقدام شد. در

 آون در ساعت 48 مدت به ها نمونه ها ثبت گرديد وآن

 هاداده .شدند ار دادهقر گرادسانتي درجه 75 دماي با

 گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد SAS افزار نرم توسط

 جهت درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون از و

  . شد استفاده ميانگين مقايسه

  

آمارهواشناسي درطول مدت اجراي طرح  -1جدول

  1391-92درسال
  عوامل

  

  ماهها

  متوسط دماي

  )C°حداكثر(

  متوسط دمايمتوسط دماي

  )C°(حداقل

ط متوس

  رطوبت

  )%نسبي(

ميزان 

  بارندگي

)mm(  

  6/1  2/72  8/0  3/11  فروردين

  89/1  3/67  0/3  6/17  ارديبهشت

  9/0  71  5/8  0/21  خرداد

  009/0  77/72  89/11  25/23  تير

  26/0  67  4/11  5/25  مرداد

  34/0  70  6/10  3/23  شهريور

  

  

  نتايج و بحث

  گياهان پوششي

 از مراحل يك هر هايدادهواريانس  تجزيهنتايج 

 ارتفاع، صفات تراكم، نمونه برداري آزمايش نشان داد،

پوششي در مرحله نمونه  گياهان خشك وزن و تر وزن

 3جدول ). 2دار گرديد (جدولبرداري اول و دوم معني

 توليدي ساقه تعداد يا( تراكم بيشترين دهدمينشان 

مربع) در مرحله نمونه  متر درتوسط گياهان پوششي 

و پس از  بوده عدد) 102ل مربوط به چاودار (برداري او

عدد) در  78عدد) و شبدر برسيم ( 83آن ماشك بهاره (

بيشترين ارتفاع تاج همچنين . هاي بعدي قرار گرفتندتبهر

پوشش در مرحله نمونه برداري اول به ترتيب براي 

 سانتي متر) و  97سانتي متر)، ماشك بهاره ( 108چاودار (
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 …ر: تاثير گياهان پوششي چاودار پاييزه ماشك بهاره و شبدتوبهفخاري و 

  

  

  در مراحل نمونه برداري يه واريانس ميانگين مربعات برخي صفات گياهان پوششيتجز -2جدول 

  منابع تغييرات
درجه 

  آزادي

  دوم ينمونه بردار  اول ينمونه بردار

  وزن خشك  وزن تر  ارتفاع  تراكم  وزن خشك  وزن تر  ارتفاع  تراكم

52/238 3 بلوك ns
 41/13 ns

 18/29752 **
 32/12314 ns

 04/618 ns
 56/3 ns

 12/31298 **
 84/10529  ns

 

76/2117  2 تيمار **  92/58 **  02/25812 **  19/167146 **  25/3122 **  61/30 **  44/8421  
**  37/143269 **  

19/123  6 خطا  24/13  15/3284  21/8154  15/104  05/14  36/710  54/9214  

84/14    ضريب تغييرات (%)  34/7  71/23  02/13  54/12  19/4  38/21  11/9  

ns ،*  آزمون %1و  5دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيتيب غيربه تر **و) LSD(  

  

  

  

 

  در مراحل نمونه برداري مقايسه ميانگين برخي صفات گياهان پوششي -3جدول 

  تيمارها

  دوم ينمونه بردار  اول ينمونه بردار

تراكم (ساقه در 

  متر مربع)

ارتفاع (سانتي 

  متر)

 در وزن تر (گرم

  مربع) متر

 (گرموزن خشك 

  مربع) متر در
  فنولوژي

تراكم (ساقه 

  در متر مربع)

ارتفاع (سانتي 

  متر)

 در وزن تر (گرم

  مربع) متر

 وزن خشك (گرم

  مربع) متر در
  فنولوژي

0/102 چاودار پاييزه  
a
 0/108  

a
 2/390  

a
 3/148  

a
0/90  گلدهي   

b
 0/38  

a
 4/190  

c
 0/68  

b
  رويشي 

0/83  ماشك بهاره  
b 5/98  

a 5/325  
b 6/91  

b 0/130  گلدهي  
a 0/40  

a 6/401  
a 2/134  

a گلدهي  

0/78  شبدر برسيم  
b 0/62  

b 8/311  
b 4/87  

b 0/95  گلدهي  
b 0/42  

a 6/371  
b 9/115  

a گلدهي  

 ندارند داري با يكديگر معني اختالف مشترك در هر ستون، حروف با هايي ميانگين

  

  

54
  

ي 
فخار

و توبه
ك بهاره و شبدر

: تاثير گياهان پوششي چاودار پاييزه ماش
…
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تر و نسانتي متر) بود. براي صفات وز 62شبدر برسيم ( 

وزن خشك نيز بيشترين ميزان براي گياه چاودار و پس از 

آن براي ماشك بهاره و شبدر برسيم بود. در مرحله نمونه 

تر و وزن خشك چاودار، ماشك بهاره برداري اول وزن

گرم و  8/311و  5/325، 2/390و شبدر برسيم به ترتيب 

گرم در متر مربع بدست آمد. ولي  4/87و  6/91، 5/148

ين روند در مرحله نمونه برداري دوم تغيير يافت چرا كه ا

تراكم،  بهار، در پوششي گياهان با وجود كاشت همزمان

در نمونه برداري دوم  چاودار تر و خشكارتفاع، وزن

اول داشت.  نمونه برداري به نسبت قابل توجهي كاهش

خاصيت رشد انتهايي پس از زيرا چاودار به دليل داشتن 

قابل رشد مجدد  دهيسنبله مرحله دركف بر شدن 

و لذا در نبود نيز سنبله  و قادر به توليد هنداشت توجهي

تراكم  ماشك بهاره بيشترين ،مرحله نمونه برداري دوم

داري نسبت به را با اختالف معني تروزن ساقه توليدي و

 و شونبك .)3جدول ( داشت شبدر برسيم و چاودار

 مرحله در چاودار قطع هك دريافتند) 1993( 1همكاران

 كه حالي در شودمي آن مجدد رشد به منجر بلوغ از پيش

 نخواهد ايدوباره رشد دهيسنبله مرحله در آن قطع

با وجود اينكه ارتفاع تاج پوشش و وزن خشك  .داشت

توليدي ماشك بهاره در نمونه برداري دوم نسبت به 

 در مورد اينچاودار و شبدر برسيم بيشتر بود ولي 

با شبدر برسيم و با  يكساندر گروه  ، ماشك بهارهصفات

جدول ( داري نسبت به چاودار قرار گرفتاختالف معني

ماشك بهاره و  خشك و ترماده توليد در اختالف .)3

 اين اينكه اول باشد،مي دليل دو به احتماال شبدر برسيم

 استقرار اينكه دوم دارند، متفاوتي رشدي تيپ گياهان

 متر در آنها كاشت تراكم و برسيم شبدر و رهبها ماشك

مقدار بذر براي ماشك گل  .دبو از چاودار كمتر مربع

اي به اندازه مقدار بذر چاودار روي كل توليد ماده خوشه

 .)1994، 2كالرك و همكارانخشك تاثير گذار نيست (

-اين موضوع به ظرفيت جبراني باالي ماشك در تراكم

                                                           

1-Schonbeck et al. 
2-Clark et al. 

هاي جانبي بيشتر و رشد رونده هاي پايين از طريق شاخه

رود كه است. از اين رو انتظار ميپس از استقرار آن 

 مقدار بذر بهينه ماشك در مقايسه با چاودار كمتر باشد.

در گزارشاتي بيان شده است كه قطع كردن به طور كامل 

شود اي و شبدر نميماشك گل خوشه نسبب از بين رفت

). 1997و همكاران، ؛ كريمر 1992، 3و بليندر س(واال

 در مرحله نمونه برداري اول احتماال قدرتگفت  توان مي

 اين در بيشتر شاخساره تراكم و باالي چاودار زنيپنجه

- مي چاودار توده بودن زيست باال دليل مهمترين گياه،

 اين چاودار كه است داده نشان شده انجام تحقيقاتباشد. 

 توليد فراواني هتود زيست بهار در كه دارد را توانايي

 زني وجوانه برسيم مورد شبدردر  ).1997، 4سانجو( نمايد

(كه به  بود تاخير با همراه ديگر دو گياه با مقايسه در رشد

سرماي اوايل بهار دليل آن  نبودن مناسب زياد احتمال

 در زمين به پوشش كافي قادر جهت، اين از واست) 

مرحله نمونه  دراما . مرحله نمونه برداري اول نگرديد

تيمارهاي ماشك بهاره و شبدر برسيم به  برداري دوم

خوبي توسعه يافتند و نسبت به نمونه برداري اول به ميزان 

بيشتري نسبت به چاودار توليد ساقه و زيست توده 

نشان داد گياه چاودار در مرحله  نتايج آزمايشينمودند. 

ك گل ماش وتن زيست توده  12دهي قادر به توليد سنبله

تن در هكتار زيست توده  9اي به طور متوسط خوشه

  ).1994، 5توليد كرد (بورگس

  هرز هايعلف تنوع بر پوششي گياهان تاثير

 هايكرت در هرز علف گونه چندين مجموع در

 بر بودند مشتمل آنها مهمترين كه شدند مشاهده مختلف

 پيچك و) .Chenopodium album L( تره سلمه

 در كه) .Convolvulus arvensis L( صحرايي

 Cynodon( يمرغپنجه . داشتند وجود تيمارها تمامي

dactylon( خروس و تاج )Amaranthus 

retroflexus L. (تعداد در كه بود هاييگونه از نيز 

                                                           

3-Wallace & Bellinder 
4-Sainju 
5-Burgos 
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 ثبت كم بسيار تعداد به و داشته وجود مشاهدات از كمي

   .شد

سلمه يك ساله علف هرز  بر پوششي گياهان تاثير

  تره:

و  ترهسلمه ارتفاع  صفت برداري اولنمونهدر مرحله 

رتفاع، وزن در مرحله نمونه برداري دوم صفات تراكم، ا

تحت تاثير گياهان اين علف هرز  تر و وزن خشك

. نتايج )4(جدولداشتند  يدارمعنيپوششي اختالفات 

برداري دوم نشان داد گياهان پوششي چاودار پاييزه، نمونه

بدر برسيم تراكم اين علف هرز را در ماشك بهاره و ش

هاي هرز) به ترتيب علف حضورمقايسه با تيمار شاهد (

). در نمونه 5جدول درصد كاهش دادند ( 88و  81، 69

در تيمار چاودار پاييزه،  ترهسلمهبرداري اول ارتفاع 

، 12، 9/8ماشك بهاره، شبدر برسيم و شاهد به ترتيب 

ين مقادير در نمونه برداري متر ولي اسانتي 3/20و  1/20

متر رسيد. بنابراين در سانتي 7/30و  7/7، 5/3، 15دوم به 

مرحله نمونه برداري اول تيمار چاودار تاثير بيشتري بر 

بهاره در گروه  داشت ولي با تيمار ماشك ترهسلمهارتفاع 

همچنين شبدر برسيم و شاهد يكساني قرار گرفت. 

ظر اين صفت در گروه هاي هرز) نيز از نعلفحضور (

). در نمونه 5جدول يكساني با يكديگر قرار گرفتند (

ماشك بهاره بيشترين تاثير و پس از آن  برداري دوم

شبدر برسيم و چاودار پاييزه تاثير بازدارندگي كمتري بر 

 است ). ممكن5جدول ارتفاع اين علف هرز داشتند (

 و رشد فضاي اشغال دليل به هرز علف ارتفاع كاهش

 در. باشد پوششي گياهان توسط شده ايجاد نوري ممانعت

 گياه سه كاشت با) 1391( همكاران و نظري آزمايش

 هايعلف ارتفاع بلبلي، چشم لوبيا و شنبليه سويا، پوششي

 حضور( شاهد به نسبت درصد 80 و 17 ،62 ميزان به هرز

 سلمه ترهتر بررسي وزن .داشت كاهش) هرز هايعلف

ه برداري دوم نشان داد تيمارهاي چاودار در مرحله نمون

پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم در مقايسه با شاهد 

درصد  87و  94، 69هاي هرز) به ميزان علف حضور(

اند. همچنين كاهش شده ترهسلمهتر وزنموجب كاهش 

در تيمارهاي چاودار پاييزه، ماشك  ترهسلمهوزن خشك 

هاي علف حضوره با شاهد (بهاره و شبدر برسيم در مقايس

). 5جدول درصد بود ( 93و  96، 73هرز) به ترتيب 

بررسي فنولوژي اين علف هرز در مرحله نمونه برداري 

اول نشان داد، چاودار پاييزه و ماشك بهاره باعث 

شده و بنابراين اين علف  سلمه تره بازدارندگي از رشد

 گياهبه  مربوط هرز در فاز رويشي قرار داشت ولي نتايج

نبود چراكه علف  بخش رضايت برسيمپوششي شبدر 

در اين تيمار همانند تيمار شاهد در فاز  ترهسلمههرز 

). دليل اين موضوع 5جدول گلدهي قرار داشت (

 توليد در پايين توان و شبدر برسيم بذر بودن د ريزتوان مي

 اوليه مراحل در گياهچه بطئي رشد هاي قوي،گياهچه

 اين پوشش تاج ظرافت و هابرگ كوچك بودن رشد،

ولي در  .باشد و ماشك بهاره با چاودار مقايسه در گياه

دوم هر سه گياه پوششي باعث  مرحله نمونه برداري

ز رويشي اين علف هرز شده و آن را در فا بازدارندگي

 اهميت از نشان بسياري ). مطالعات5جدول ( قرار دادند

 و رشد كاهش در وششيپ گياهان بيشتر توده زيست

 ؛2008 ،1همكاران و لينارز( دارد هرز هايعلف رقابت

 زنده مالچ شد، مشخص آزمايشي در). 2008 ،2راهب

 نسبت را هرز هايعلف توده زيست درصد 98 چاودار

 ،3همكاران و كورديهوف( داد كاهش شاهد تيمار به

 كه است داده نشان مختلفي آزمايشات گزارشات). 2008

 و ضد ترهسلمه هرز علف بر پوششي گياهان بقاياي تاثير

 پوششي گياهان بقاياي وجود گزارشي در. است نقيض

 علت محققان كه شده آن بذور زني جوانه تحريك باعث

 غلظت اگر اينكه اول دليل. كردند بيان مورد دو را آن

 از كمتر خاك محيط در آللوپاتيك گياه پوششي مواد

 بذور زنيجوانه تحريك باعث دتوان مي باشد مطلوب حد

 ديگر دليل و) 1989 ،4همكاران و لووت( شود ترهسلمه

 افزايش به پاسخ در دتوان مي زنيجوانه تحريك اينكه

                                                           

1- Linares et al. 
2- Raheb 
3-Kruidhof  et al. 
4-Lovett et al. 
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  94، تابستان 2شماره  38وليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)، جلد ت

  
  برداري نمونه مراحلعلف هرز يكساله سلمه تره در تجزيه واريانس ميانگين مربعات برخي صفات  -4جدول 

 درجه آزادي منابع تغيير
اري اولنمونه برد  نمونه برداري دوم 

تروزن  ارتفاع تراكم تروزن  ارتفاع تراكم وزن خشك   وزن خشك 

04/484 3 بلوك * 75/1408 * 32/60396 * 39/1012 * 54/4 ns
 79/60 ns 23/170 ns 56/3 ns 

04/64 3 تيمار ns 04/198 ** 29/19748 ns 41/296 ns 82/16 ** 93/857 ** 31/4360 ** 82/91 ** 

04/7 9 خطا  98/7  44/4204  81/28  04/7  37/165  02/23  78/0  

ضريب 

تغييرات 

(%) 

 23/12  09/10  47/13  15/16  06/12  05/8  17/16  43/15  

ns ،*  آزمون %1و  5دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيبه ترتيب غير **و) LSD(  

  

 

  برداري  هنمون مراحل در تره سلمه يكساله هرز علف مقايسه ميانگين برخي صفات  -5جدول 

  تيمارها

  دوم ينمونه بردار  اول ينمونه بردار

تراكم (ساقه در 

  متر مربع)

ارتفاع (سانتي 

  متر)

 در وزن تر (گرم

  مربع) متر

وزن خشك 

 متر در (گرم

  مربع)

  فنولوژي
تراكم (ساقه 

  در متر مربع)
  ارتفاع (سانتي متر)

وزن تر 

 در (گرم

  مربع) متر

وزن خشك 

 متر در (گرم

  مربع)

  لوژيفنو

5/6 چاودار پاييزه  
a
 9/8  

b
 9/22  

a
 3/10  

a
2/5  گلدهي   

b
 15 

ab
 6/17  

b
 6/7  

b
   بذردهي  

2/8  ماشك بهاره  
a 12 

b 4/30  
a 5/16  

a 2/3  گلدهي  
b 5/3  c 6/3  

b 2/1  
b گلدهي  

7/11  شبدر برسيم  
a 1/20  

a 7/41  
a 3/23  

a 0/2  رويشي  
b 7/7  

b 2/7  
b 0/2 b رويشي  

شاهد (حضور 

  هاي هرز)علف 
0/18  

a 3/20  
a 3/58  

a
 0/34  

a
8/16  رويشي   

a 7/30  
a 9/56  

a 5/28  
a رويشي 

 ندارند داري با يكديگر معني اختالف مشترك در هر ستون، حروف با هايي ميانگين

57
  

ت
ي)، جلد 

ت گياهي (مجله علمي كشاورز
وليدا

38 
شماره 

2
، تابستان 

94
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بقاياي  در نيترات وجود به دليل خاك در نيترات سطوح

 زنيجوانه تواند مي كه باشد گياهان پوششي لگومينوز

 ؛1970 ،1هينسون( كند تحريك را هرز علف اين بذور

 در نيترات حضور زيرا). 1993 ،2كارسين و بووميستر

 شودمي ترهسلمه بذر زنيجوانه تحريك باعث خاك

) 1997( 4همكاران و بالم ).2006 ،3دياتوماسو و موهلر(

 خروس تاج شدن سبز ارغواني، شبدر بقاياي كردند بيان

 .كرد تحريك خاك نيترات فزايشا دليل به را قرمز ريشه

 تاثير كه )1386( همكاران و پورحيدر آزمايش در

 هرز هايعلف و ذرت زنيجوانه بر چاودار آبي عصاره

 كه شده مشاهده ،دادند قرار بررسي موردرا  آن مهم

ارتفاع،  صفات كاهش باعث چاودار آللوپاتيك تركيبات

 Sorghum( قياق هرز هايعلف تر و وزن خشكوزن

halopense L.(، به نسبت خروس تاج و ترهسلمه 

 آزاد آللوپاتيك مواد گزارش ديگري در شدند. شاهد

 شد ترهسلمه هرز علف رشد از مانع شبدر بقاياي از شده

   .)1994 ،5ليمبن و ديك(

علف هرز چند ساله  بر پوششي گياهان تاثير

  پيچك صحرايي:

ت مورد هيچكدام از صفادر برداري اول نمونهدر 

بدست نيامد ولي در مرحله  يدارمعنياختالفات بررسي 

 دار گرديدندصفات معني برداري دوم، همگينمونه

دهد بيشترين تاثير نشان مي 7جدول . )6(جدول

بازدارندگي بر تراكم پيچك صحرايي را چاودار پاييزه و 

پس از آن ماشك بهاره داشته ولي تيمار شبدر برسيم و 

هاي هرز) كمترين تاثير و از اين نظر فعل حضورشاهد (

به عبارت ديگر درصد  در گروه يكساني قرار گرفتند.

كاهش تراكم پيچك صحرايي در تيمارهاي چاودار 

پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم در مقايسه با تيمار 

 هايپژوهش در درصد بود. 9و  55، 77شاهد به ترتيب 

                                                           

1- Henson 
2-Bouwmeester & Karssen 
3-Mohler & Di Tommaso 
4-Blum et al. 
5-Dyck & liebman 

 گياه عنوان به شبدر از استفاده شد مشاهده نيز ديگري

 هرز هايعلف تراكم كاهش در كمتري اثر پوششي

 و شبدر كم رويشي رشد اي،نتيجه چنين علت كه داشته

  شده گزارش خاك روي مناسب پوششي ايجاد عدم

در  پيچك صحرايي ارتفاع ).2008 راهب،(است 

تيمارهاي چاودار پاييزه، ماشك بهاره، شبدر برسيم و 

متر بود كه سانتي 33و  5/32، 4/13، 6/9شاهد به ترتيب 

زه و ماشك نشان دهنده كنترل كنندگي بهتر چاودار پايي

دليل آن كه احتماال  بودشبدر برسيم  بهاره نسبت به تيمار

 چاودار توسط خالي فضاهاي بيشتر تسخير به توان ميرا 

جدول داد ( نسبتكمتر)  ميزان (به بهاره ماشك و پاييزه

پيچك صحرايي در و خشك تر ندرصد كاهش وز. )7

تيمارهاي چاودار پاييزه، ماشك بهاره و شبدر برسيم در 

به ترتيب  هاي هرز)علف حضور( مقايسه با تيمار شاهد

 درصد بود. پيچك 33و  61، 78درصد و  31و  73، 87

 و نكردهرشد  خوب سايه در كه بوده ساله چند هرز علف

زند و ( است ضعيف نور جذب براي رقابت نظر از

 از استفاده آن كنترل هايروش از يكي. )1389همكاران، 

 بدليل چاودار گياه. باشدمي باال رقابتي توانايي با ارقام

 فصل اوايل در سريع گسترش و رشد و تهاجمي خاصيت

 خاك سطح مناسب پوشش دليل به ماشك گياه و رشد

رشد رونده آن پس از همچنين ، رشد فصل اواخر تا

 مهمترين از ندتوان مي برداري چين به مقاوم و استقرار

ماشك  با در مقايسه. آيند شمار به هرز علف اين رقيبان

سركوب  در بيشتري توان چاودار بهاره و شبدر برسيم،

 اين كه) 7جدول ( پيچك صحرايي داشت هرز علف

استقرار زود هنگام اين گياه و دوام  احتماال به موضوع

 گياه بر اين حذف زمان از بعد چاودار گياه بقاياي بيشتر

 كردند ) مشاهده2001( 6ايكلم و چيكوي. گرددمي

كنترل علف هرز چند ساله حلفه  در اختالف

)Imperata cylindrical (پوششي گياه كه زماني در 

   شيـوشـپ اهـگي رارـقـاست در تفاوت به بود دهـش ادهـفـاست

                                                           

6-Chikoye & Ekeleme 
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در مراحل نمونه برداري رخي صفات علف هرز چندساله پيچك صحراييتجزيه واريانس ميانگين مربعات ب -6دول ج  

 منابع تغيير
درجه 

 آزادي

اول ينمونه بردار دوم ينمونه بردار   

 وزن خشك وزن تر ارتفاع تراكم وزن خشك وزن تر ارتفاع تراكم

67/4 3 تكرار ns 54/922 ns 65/56 ns 14/3 ns 37/0  ns
 72/1 ns 60/1 ns 69/3 ns 

17/1 3 تيمار ns 00/477 ns 63/176 ns 49/7 ns 15/4  
*
 94/1225 **

 08/178 ** 01/7 * 

28/0 9 خطا  72/238  49/301  35/20  04/4  11/403  57/105  44/4  

49/10  ضريب تغييرات (%)  03/6  19/10  24/13  02/6  80/14  45/11  09/8  

ns ،*  آزمون %1و  5دار در سطح احتمال دار و معنيمعنيبه ترتيب غير **و) LSD( 

 

  برداري نمونه مراحل در چندساله پيچك صحرايي هرز مقايسه ميانگين برخي صفات علف -7جدول 

  تيمارها

  دوم ينمونه بردار  اول ينمونه بردار

تراكم (ساقه در 

  متر مربع)

ارتفاع (سانتي 

  متر)

 متر در وزن تر (گرم

  مربع)

 وزن خشك (گرم

  مربع) متر در
  فنولوژي

تراكم (ساقه در 

  مربع)متر 

ارتفاع 

(سانتي 

  متر)

 وزن تر (گرم

  مربع) متر در

 در وزن خشك (گرم

  مربع) متر
  فنولوژي

5/8 چاودار پاييزه  
a
 3/7  

a
 0/7  

a
 0/2  

a
0/2  رويشي   

b
 6/9  

b
 6/5  

b
 6/2  

b
  رويشي 

4/9  ماشك بهاره  
a 3/9  

a 3/10  
a 5/3  

a 2/4  رويشي  
ab 4/13  

b 2/11  
b 5/4  

b رويشي  

0/11  شبدر برسيم  
a 7/13  

a 5/14  
a 3/4  

a 0/8  رويشي  
a 5/32  

a 8/28  
ab 8/7  

a رويشي  

شاهد (حضور 

  علف هاي هرز)
2/10  

a 0/15  
a 4/14  

a 8/5  
a 8/8 رويشي  

a 0/33  
a 6/41  

a 6/11  
a رويشي  

 ندارند داري با يكديگر معني اختالف مشترك در هر ستون، حروف با هايي ميانگين
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 هرز علف خشك زنو آزمايشي در بستگي داشت.

 زمان و مختلف هايتراكم تاثير تحت پيچك صحرايي

دار معني پوششي گياه عنوان به بلبلي چشم لوبيا سركوبي

 گياه برتري ).1391 همكاران، و آقاياري( گرديد

 هرز هايمهار علف در شبدر به نسبت گندميان پوششي

    .است شده گزارش )1390( مظاهري و ابوطالبيانتوسط 

  

  جه گيرينتي

چند علف هرز تاثير سه گياه پوششي بر  به طور كلي

-هملي سهرز يكساله كمتر از علف پيچك صحراييساله 

هاي علف هرز چند ساله به دليل داشتن بود. گونه هتر

قدرت رقابت بيشتري با گياهان  ايهاي ذخيرهاندام

پس از افول اثرات سمي بقاياي  پوششي داشته و همچنين

سيب يا تجزيه بقاياي گياهي به قدر كافي، گياهي دگرآ

 اهميت به توجه با مجموع در. دارندامكان رشد مجدد 

 اثر كمترين كه مديريتي هاياز روش استفاده افزون روز

 آزمايش اين نتايج باشد، داشته محيط زيست بر را مخرب

ماشك ، چاودار پاييزه پوششي گياه كه دهدمي نشان

 مديريت مطلوب، صورت تلفيق بابهاره و شبدر برسيم در 

  .باشندمي هرز هاي علف كنترل مناسبي جهت گياهان

  

 نابعم

 سيب زميني. عملكرد و هرز علف هاي كنترل بر زنده مالچ و خاكدهي توأم . اثر1390 د. مظاهري، و ع..م ابوطالبيان، .1

  .  264-255): 2(42 ،ايرا ن گياهي علوم مجله

 چشم لوبيا زنده مالچ سركوبي زمان و تراكم تأثير .1391ع.  كرباليي، م. ع. و تبريز، انناجي .، وزان، س.،آقاياري، ف .2

  .43 - 33): 2( 8نباتات،  اصالح و زارعت سورگوم، مجله هرز در علف هاي تلفيقي مديريت بر بلبلي

 Secale cereal)ار چاود آبي عصاره اثر .1386 .ح ،عليزاده . وحسن نژاد، س .،و.اسالمي، س .،س ،پورحيدر غفاربي .3

L.)  روي ذرت(Zea mays) هرز هاي علف علوم همايش دومين مقاالت مجموعه آن، مهم هرز هاي علف و 

 .299 -234: 2مقدس،  مشهد بهمن، 10 و 9 ايران،

 يبيماريها و آفات تحقيقات موسسه. ايران هرز هاي علف مديريت و بيولوژي. 1389. ع.م. باغستاني و. ح نجفي، ،.ا زند، .4

  . ص 590 ،گياهي

 تحقيقات مؤسسه انتشارات پايدار. كشاورزي در پوششي گياهان از استفاده .1388 م. منتظري،ب. و  صمداني، .5

  .ص 186 گياهپزشكي كشور،

) روي جوانه زني و Visia villosa. اثر آللوپاتيك عصاره ماشك گل خوشه اي (1382 صمداني، ب. و باغستاني، م.ع. .6

  .135-123 :39 ،ي هرز ذرت و سويا. نشريه بيماري هاي گياهيرشد بعضي از علف ها

ثر كشت گياهان پوششي در مهار علف هاي هرز باغات مركبات. مجله . ا1390. فزرانيان، ر.، پيردشتي، ه. و نيك نژاد، ي .7

  .77-67: 7 ،دانش علف هاي هرز
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. مديريت پايدار 1388ا قالي باف. ك. قرباني، ر.، راشد محصل، م.ح.، حسيني، س.ا.، موسوي، س.ك. و حاج محمدني .8

 ص. 924 ،علف هاي هرز. انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد

 Trifoliumايراني ( شبدر آللوپاتي پتانسيل بررسي .1385 .، مپور نجف وقربانلي، م.  ج.، خلقاني، ،ف. ميقاني، .9

resupinatum) و برسيم (Trifolium alexandiumخروس، تاج پيچك، هرز هاي علف بذر زني جوانه ) بر 

  .101-81): 1(74 ،گياهي بيماريهاي و آفات. خردل وحشي و چاودار

علف هاي هرز به  -. برهمكنش ذرت1391باقري شيروان، م.  .، زعفريان، ف.، فرهمندفر، ا.، زند، اسكندر. ونظري، ش .10

 . 77-63:  8 ،تاريخ هاي مختلف كاشت گياهان پوششي. مجله دانش علف هاي هرز
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