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 چکیده

های به بهبود مدیریت سیستم هرزهایعلف کنترل درغیرشیمیایی  یروشهای زنده به عنوان پوشخاک کاربرد         

های مختلف بر شنبلیله در تاریخ در دانشگاه رازی، اثر کاشت 2371سال  دردر این راستا، د. کنکمک میکشاورزی پایدار 

ا سه بهای کامل تصادفی بلوک بر پایهصورت فاکتوریل آزمایش بههرز و عملکرد آفتابگردان بررسی شد. هایکنترل علف

 22روز قبل، همزمان و  22شت شنبلیله اپوش، کعدم کشت خاک در چهار سطحشت شنبلیله ااجرا شد. فاکتور اول کتکرار 

پوش کاشت خاکبود. نتایج نشان داد که  (الکومکاو  گرس، فرخپرو)و فاکتور دوم سه رقم آفتابگردان روز بعد از آفتابگردان 

سایر  ربهرز هایکاهش داد. رقم پروگروس در کنترل علفو پایان فصل رشد  ابتدادر را هرز هایعلف و تراکم بیوماس

حضور بود.  97/1و  2/1، 12/2ترتیب شاخص رقابت برای ارقام پروگرس، فرخ و الکومکا بهداشت.  برتری ارقام

درصد کاهش داد. در شرایط عدم کنترل،  9/22عدم کنترل )بدون وجین(، عملکرد آفتابگردان را  هرز در تیمارهایعلف

هرز، کاشت شنبلیله همزمان و بعد از آفتابگردان عملکرد هایبا کنترل علف اما منجر نشد،به بهبود عملکرد  پوشخاکوجود 

منجر به کاهش عدم کنترل و . کاشت شنبلیله قبل از آفتابگردان در شرایط کنترل بهبود داد درصد 72و  37 را به ترتیب

بود. اما کیلوگرم در هکتار( بیشتر از پروگروس و فرخ  3271. در شرایط کنترل، عملکرد رقم الکومکا )دار عملکرد شدمعنی

، رقابت علف هرز شرایط عدم کنترلدر رسد به نظر می دار نبود.ارقام معنی اختالف عملکرددر شرایط عدم کنترل، 

د با وجو .شده استو برتری ارقام در تولید عملکرد  بر عملکرد پوشمثبت خاک اثرمانع بروز  آفتابگردانهرز با هایعلف

توان بهبود عملکرد آفتابگردان و بروز پوش همزمان با گیاه اصلی میهای هرز و کاشت خاکاین در صورت مبارزه با علف

ز های هرپوش بر کاهش زیست توده و تراکم علفاز طرفی با توجه به تأثیر خاک پتانسیل عملکرد ارقام را انتظار داشت.

های هرز مزارع ارگانیک پوش در دراز مدت نقش مهمی در کنترل و کاهش جمعیت علفرسد که تداوم کاشت خاکبه نظر می

 پوش، بهبود عملکرد نیز قابل انتظار خواهد بود.خواهد داشت. بنابراین در صورت ادامه کاشت خاک
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Abstract 

         Application the living mulch as a non-chemical method to weeds control helps to improve sustainable 

agricultural systems management. Thus, the effect of sowing fenugreek as living mulch on different dates in 

weed control and sunflower yield was investigated at Razi University during the 2016-2017 growing season. 

Experiment was performed as factorial on randomized complete block design with three replications. First 

factor was the sowing fenugreek at four levels as control (without living mulch), 15 days before sowing of 

sunflower, simultaneous sowing with sunflower, 15 days after sowing of sunflower and the second factor was 

three sunflower cultivars (Progress, Farrokh, Lakomka). The results showed that mulch sowing reduced 

biomass and density of weeds at the beginning and end of the growing season. The Progress cultivar in weed 

control was superior to other cultivars. Competitive index for Progress, Farrokh and Lakomka cultivars was 

1.67, 0.5 and 0.89, respectively. The weeds in non-control treatment (without weeding) reduced grain yield by 

75.8%. In non-control condition, the presence of mulch could not improve yield. But in control condition, 

sowing of fenugreek simultaneous and after sunflower improved yields by 1083 and 703 kg.ha-1, respectively. 

In control and non-control conditions sowing of fenugreek before sunflower led to significant decrease of 

yield. In control condition, the Lakomka yield (3426 kg.ha-1) was higher than Progress and Farrokh yields. 

However, in non-control condition the difference of cultivars was not significant. It seems that in non-control 

condition, weeds competition with sunflower prevents from the positive effect of mulch and cultivars 

superiority in yield production. 

Keywords: Competitive Index, Fenugreek, Living Mulch, Percent Damage, Weed 

 

 مقدمه

اهنده ترین عوامل کهرز یکی از مهمهای علف

های هرز به . خسارت علفگیاهان زراعی هستند عملکرد

 های هرز وعلف محصوالت کشاورزی بسته به گونه

درصد برآورد  211تا  21بین  گیاه زراعی توان رقابتی

در بین گیاهان زراعی،  .(2773)تاکوت  شده است

قدرت رقابت باالیی  (.Helianthus annus L) آفتابگردان

های آفتابگردان در اوایل بوتههای هرز دارد. اما با علف

دوره رشد، گسترش محدود و توان رقابتی کمی با 

این گیاهان بنابراین باید در برابر  ،های هرز دارندعلف

در  .(7122)کیامرثی و همکاران  حمایت شوند ناخواسته

ه ای هرز بههای کشاورزی کنترل علفبیشتر اکوسیستم
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عالوه بر قیمت باال و ها وابسته است. کاربرد علفکش

، (7112)هیلتبرانر و همکاران  های زیست محیطینگرانی

ها مقاوم نسبت به علفکش هرزعلفهای برخی از اکوتیپ

 گیاهان زراعیاند. این امر تهدیدی جدی برای تولید شده

به پوش زنده کاربرد خاک .(2771)هالت و لبورن است 

در مدیریت اکولوژیک  ی همگام با طبیعتراهکارعنوان 

در  زنده پوشش ایجاد .شودپیشنهاد میهای هرز علف

های هرز ر علفزنی بذممانعت از جوانه سطح خاک

تأخیر در استقرار  ،(7122)لطیفی و همکاران،  وبالستفت

به های استقرار یافته های هرز و کاهش توان بوتهعلف

)رددی و  برای نور، آب، عناصر غذاییواسطه رقابت 

)بزویدنهات و  انتشار مواد دگرآسیب و (7112کوگر 

 .را به دنبال خواهد داشت (7127همکاران 

اری خاک در مقابل عوامل کاهش تبخیر، پاید

افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، افزایش  ،فرساینده

 ، افزایش(7112)پرویزی  زیفعالیت موجودات خاک

، فراهمی (7111)دینگ و همکاران  ماده آلی خاک محتوای

 ،(7112)تیلمان و همکاران زیستگاه برای حشرات مفید 

افزایش محتوای نیتروژن خاک در صورت استفاده از 

( و در مجموع افزایش 7119)هوکر و همکاران  هالگوم

مزایای کشت  ازنیز  عملکرد باالترحاصلخیزی خاک و 

 اصلی است.به همراه گیاه  پوشخاک

بر محیط  پوش زندهخاکاثرات مثبت  عالوه بر

های توان رقابت علف ،های هرزکنترل رشد علفخاک، 

هرز با گیاه زراعی را کاهش داده و زمینه افزایش بیشتر 

. تأثیر (7112)هاراماتو و گاالنت  کندعملکرد را فراهم می

شناس و )حق ذرتهای زنده بر عملکرد پوشمثبت خاک

)محمددوست و همکاران  رنگیفگوجه، (7122ران همکا

گزارش شده  (7122رضوانی و همکاران گندم ) و (7122

بر اساس مطالعات قبلی کاشت  وجود اینبا  است.

پوش به همراه گیاه زراعی اصلی همیشه پیامد مثبتی خاک

در  (.2772هان و همکاران دیبه همراه نخواهد داشت )

( 2772مارتین و همکاران ) و همکاران مارتینتحقیق 

پوش در کشت شده به عنوان خاک شبدر سفیدحضور 

مزرعه ذرت، عملکرد دانه را در سال اول و دوم به ترتیب 

کشت خالص ذرت کاهش  به نسبت درصد 2/73و  2/22

کاهش عملکرد دانه  نیز (7121لیچ و همکاران )داد. 

آفتابگردان و سورگوم را در حضور باقالی وحشی به 

به عقیده برخی از  اگرچه پوش گزارش کردند.وان خاکعن

در حضور که  یکاهش عملکرد، پژوهشگران

مزایای درازمدت  به دلیل دهد،های زنده رخ میپوشخاک

لیچ ) حاصل از عدم فرسایش خاک قابل چشم پوشی است

 (.7121و همکاران 

به همراه گیاه پوش زنده کخاموفقیت کاشت 

این  مدیریت شیوهانتخاب گونه مناسب و اصلی به 

وان از نظر ت گیاهان پوششی. بستگی داردکشت سیستم 

 متفاوت هستند. مختلف،های استقرار در موقعیت

های هرز استقرار تر از علفسریع بایدپوش زنده خاک

گیاه  رشدهای هرز را در دوره بحرانی رشد علف و یابد

انی و همکاران رضو (.7117بوهر محدود کند ) اصلی

های شنبلیله و شبدر برسیم پوش( با مقایسه خاک7122)

های هرز در مزرعه گندم، نقش هر دو گیاه در کنترل علف

اما  کردند، ارزیابیو افزایش عملکرد گندم را مثبت 

شنبلیله در مقایسه با شبدر برسیم کارایی بیشتری در 

لیله شنبهای هرز و عملکرد دانه داشت. کاهش رشد علف

(Trigonella foenum-graceum L. گیاهی ) از یکساله

عالوه بر مصارف خوراکی و  است که لگومینوز خانواده

ن ای پوش زنده کشت شود.د به عنوان خاکتواندارویی می

زنی سریع، ایجاد پوشش مناسب، به علت جوانه گیاه

کم و توانایی تثبیت نیتروژن برای کاشت به بوته ارتفاع 

-)بالنکو پوش زنده انتخاب مناسبی استخاکعنوان 

 (.7127کانکوی 

در عامل مهمی  نیز پوش زندهخاککاشت  زمان

، پوشکشت به موقع خاک است. تعیین کارایی این گیاهان

کنترل بهتر و  گیاه زراعیبا  آنکاهش رقابت امکان 

 .های هرز در زمان مناسب را به دنبال خواهد داشتعلف

( کاشت شبدر 7122ت و همکاران )در تحقیق محمددوس

داری بر فرنگی تأثیر معنیقرمز یک ماه بعد از گوجه
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های هرز و افزایش عملکرد علف زیست تودهکاهش 

ت کاش ها در شرایطآن اما تفاوت بین ی داشت،فرنگگوجه

 فرنگیشبدر قرمز به طور همزمان و یک ماه قبل از گوجه

 دار نبود.معنی

مناسب گیاه زراعی که به دلیل  ارقامانتخاب 

فیزیولوژیک، توان رقابتی  -تفاوت خصوصیات مورفو

ری برای کنترل های هرز دارند، نیز راهکامتفاوتی با علف

رقمی که قادر به حفظ کارایی های هرز است. علف

)زنده و غیر  دارای تنشفتوسنتزی در شرایط مطلوب و 

ی بیشتری دارد زنده( باشد، به طور بالقوه توان رقابت

(. در مطالعه لطیفی و همکاران 7112اُرکات و نیلسن )

های هرز با آفتابگردان، عملکرد دانه ( تداخل علف7122)

 29و  77، 33ارقام فرخ، آلستار و آذرگل را به ترتیب 

( کاهش داد هرزعلفیط شاهد )بدون درصد نسبت به شرا

اخل که بیانگر تفاوت بین ارقام از نظر پاسخ به تد

 باشد.های هرز میعلف

 ،کشاورزی پایدار به منظور دستیابی به اهداف

 هایشناختی در توسعه مدیریت علفبوم مطالعات اهمیت

گاهی از تأثیر آدر این راستا . انکارناپذیر است هرز

 های زندهپوشنقش خاکهای هرز بر کاهش تولید و علف

ای کنترل بر یهایبه عنوان راهکارو ارقام رقابت کننده 

با  پژوهشبنابراین این . ضرورت داردهای هرز علف

ر پوش دخاکشنبلیله به عنوان تأثیر کاشت مطالعه هدف 

چند رقم های هرز بر عملکرد دانه خسارت علف کاهش

 مانزترین رقم آفتابگردان و مناسب آفتابگردان و  تعیین

انجام های هرز کنترل علف جهتپوش زنده خاککاشت 

 شد.
 

 هامواد و روش

در در  2372-71زراعی سال در این تحقیق

پردیس  آموزشی و تحقیقاتی کشاورزی ارگانیکمزرعه 

در شرق واقع کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی 

 72درجه و  32عرض جغرافیایی ) کرمانشاه شهرستان

دقیقه شرقی  7درجه و  22دقیقه شمالی، طول جغرافیایی 

. بر اساس انجام شد (متر از سطح دریا 2327و ارتفاع 

. باشداقلیم منطقه سرد و نیمه خشک می ،ندمارت بندیطبقه

ل های کامآزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک

فاکتور اول کشت شنبلیله تصادفی در سه تکرار اجرا شد. 

)عدم کشت پوش زنده در چهار سطح: شاهد به عنوان خاک

روز قبل از کشت آفتابگردان،  22شنبلیله(، کشت شنبلیله 

کشت شنبلیله همزمان با کشت آفتابگردان و کشت شنبلیله 

روز بعد از کشت آفتابگردان و فاکتور دوم سه رقم  22

رید رقم فرخ هیبآفتابگردان )فرخ، پروگرس و الکومکا( بود. 

ای کشت در متر و برسانتی222الی 222زودرس با ارتفاع 

شود. ارقام مناطق معتدل سرد مانند کرمانشاه توصیه می

رس هستند و الکومکا و پروگرس هیبریدهای متوسط

برای تعیین ارتفاع بلندتری نسبت به رقم فرخ دارند. 

های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش، نمونه ویژگی

تصادفی از عمق صفر تا به صورت مرکب از شش نقطه 

 (.2تهیه شد )جدول  خاک متریسانتی 31

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه پیش از کاشت -1جدول 

 بافت
 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 
pH 

هدایت 

الکتریکی 

امالح 

 محلول

(1-.cmdS) 

 کربن آلی

(%) 

نیتروژن 

 کل

(%) 

فسفر قابل 

 جذب

(1-kg.mg) 

پتاسیم قابل 

 جذب

(1-kg.mg) 

 722 31/1 22/1 22/2 22/1 21/2 21 21 22 سیلتی رسی
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شامل شخم،  بذر، بستر سازیعملیات آماده

 2شت آفتابگردان در تاریخ اک .بود ماله کشی و دیسک

 مترینج سانتیپدر عمق  ایکپهبه صورت  اردیبهشت

 در هر کپه چهار بذر قرار داده شد. روی پشته انجام شد.

ردیف بود. فاصله  پنجشامل  شش متر و هر کرتطول 

روی  هابوته اصلهمتر و فسانتی 22های کاشت ردیفبین 

به  کاشت شنبلیلهمتر در نظر گرفته شد. سانتی 72ردیف 

پوش زنده، قبل، همزمان و پس از کشت عنوان خاک

 2فروردین،  72یهاآفتابگردان به ترتیب در تاریخ

بذرهای صورت گرفت. اردیبهشت  71اردیبهشت و 

 72به میزان های آفتابگردان ردیف بیندر  شنبلیله

 کشت شد یمترسانتی سهعمق در کیلوگرم در هکتار و 

و تا پایان دوره رشد آفتابگردان در مزرعه حضور 

. به منظور رسیدن به تراکم مطلوب، در مرحله سه داشتند

های اضافی تنک شدند. بوتهآفتابگردان، تا چهار برگی 

با در نظر گرفتن بار و یک آبیاری مزرعه هر هفت روز 

با توجه به انجام مطالعه در مزرعه نیاز گیاه انجام شد. 

گونه کود تحقیقاتی ارگانیک، در طول دوره رشد از هیچ

پس از پایان دوره یایی استفاده نشد. یا سم شیم

ها به افشانی، اطراف مزرعه و همچنین اطراف طبقگرده

وشانده شد تا از پ 2اساچوی وسیله نوارهای مغناطیسی

به منظور بررسی تأثیر  خسارت گنجشک محفوظ بمانند.

های هرز بر عملکرد دانه علفکنترل و عدم  کنترل

به دو نیمه  وسط طناباز وسط ت هر تکرار ،آفتابگردان

های هرز )عدم مساوی تقسیم و یک نیمه بدون وجین علف

های د و در نیمه دیگر وجین علفکنترل( در نظر گرفته ش

 طول فصل رشد انجام شد.تمام هرز )کنترل( در 

فیزیولوژیک  گیدر زمان ظهور عالیم رسید      

ها ها زرد و براکتهآفتابگردان )زمانی که پشت طبق

در قسمت ها، ای شد( و پس از کاهش رطوبت دانههقهو

هر کرت و عدم کنترل )وجین نشده( کنترل )وجین شده( 

 حتیآفتابگردان از مسا هایطبق، حاشیه ثراپس از حذف 

کوبی پس از خرمن. حدود شش مترمربع برداشت شدند

 برو درصد  22بر اساس رطوبت  و بوجاری عملکرد دانه

 گزارش شد.متر مربع گرم در حسب 

های هرز در دو مرحله، یت رشد علفبررسی وضع     

 )چهل روز پس از کاشتیک سوم ابتدایی فصل رشد 

قسمت عدم کنترل از  در ( و پایان فصل رشد،آفتابگردان

صورت گرفت. به این منظور، توسط یک  هر کرت

متر( از دو نقطه در هر کرت به  22/1×22/1چهارچوب )

(، هکتاردر  برداری و تراکم کل )تعدادنمونه طور تصادفی

های هرز ای علفتراکم نسبی )درصد( و تنوع گونه

 زیست تودهگیری بررسی شد. سپس به منظور اندازه

در دمای  ساعت 29و به مدت  برکفهای هرز ها، علفآن

به تفکیک  های هرزوزن علف گراد خشک،درجه سانتی 22

حسب گرم در مترمربع های هرز بر گونه و وزن کل علف

به عملکرد  های هرزگیری شد. درصد خسارت علفاندازه

ا ب های آفتابگردانبوتهدانه آفتابگردان و شاخص رقابت 

-رابطه از طریقنیز  های هرز در قسمت عدم کنترلعلف

 محاسبه گردید: 7و  2های 
 

  

 (2)رابطه 

(درصد) خسارت علفهای هرز =
عملکردکنترل) − (عملکرد دانه آفتابگردان در قسمت عدم کنترل

عملکرد دانه آفتابگردان در قسمت کنترل
∗ 100 

 (7)رابطه [

شاخص رقابت با علفهای هرز = (
عملکرد دانه آفتابگردان در تیمار مورد نظر

میانگین عملکرد دانه آفتابگردان
) (

هایعلف هرز در تیمار مورد نظر وزن خشک 

میانگین وزن خشک علفهای هرز
)⁄  

                                                      
2 Video home system 
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های آماری با استفاده از جهت انجام تجزیه و تحلیل     

ها اطمینان حاصل زیع نرمال دادهاز تو Minitabافزار نرم

ها به روش تجزیه واریانس و مقایسه میانگین .دگردی

LSD  با استفاده از و پنج درصد احتمال در سطح

 .انجام شد SASافزار نرم
 

 نتایج و بحث

 های هرز مزرعه به تفکیک گونهتراکم علف

مزرعه  )بدون وجین( در قسمت عدم کنترل

 هشتمتعلق به  هرزعلفگونه  22آزمایشی، در مجموع 

قیاق  هرزعلف(. 7شناسایی شدند )جدول  خانواده گیاهی

برداری )یک سوم ابتدایی و پایان فصل در هر دو نمونه

جامعه مجموع درصد از  29رشد( به تنهایی حدود 

خصوصیاتی مانند توانایی  .شامل شدهای هرز را علف

تکثیر به وسیله بذر و ریزوم، اثرات دگرآسیبی و 

های هوایی سبب شده که قیاق به عنوان خصوصیات اندام

ای از محصوالت ی سمج در طیف گستردههرزعلف

نجفی و  .(7122)کیوانلو و آرمین زراعی شناخته شود 

اوم بودن به شرایط تولید ریزوم، مق( نیز 7112) زند

را از دالیل هنگام در مزرعه زود ظهور امساعد محیطی ون

غالب  هرزعلفتوق دومین  .دانندبرتری رویش قیاق می

از د درص 23و  3/72به ترتیب مزرعه آفتابگردان بود که 

های اول و دوم به خود برداریتراکم نسبی را در نمونه

 اختصاص داد.

ع وتنتراکم و  ،به طور کلی در پایان فصل رشد

نسبت به یک سوم در مزرعه موجود  هرزعلفهای گونه

که غیر از به طوریاهش یافت، ک ابتدایی فصل رشد

 هایسایر علف تعداد روباهی و شیرین بیان،های دمگونه

برداری دوم بود ل بیشتر از نمونهبرداری اوهرز در نمونه

های گلرنگ وحشی، گونه (. عالوه بر آن،7)جدول 

رده، تاج خروس و کنف وحشی که در عروسک پشت پ

، 3997بتدایی فصل رشد به ترتیب با تراکم یک سوم ا

جود داشتند، در پایان وعدد در هکتار  221و  973، 2722

نشان دهنده  تواندکه می فصل رشد حذف شده بودند

 در مقایسه با سایرین باشد. هااین گونه توان رقابتی کمتر

داری برکه در نمونهرغی پنجه م هرزعلفاین، با وجود 

اول در سطح مزرعه حضور نداشت، در پایان فصل رشد 

 رد .(7)جدول  مشاهده شد عدد در هکتار 221با تراکم 

زراعی عوامل متعددی  انگیاه باهرز  هایرقابت علف

، ارتفاع و بوته، تراکم زمان نسبی سبز شدنمانند 

شاخص سطح برگ بر برتری یک گونه بر گونه دیگر 

 ،به عالوه (.7122اسوانتون و همکاران مؤثر هستند )

باید مورد توجه قرار  زها نیای گونهخصوصیات ریشه

در این بخش از گیاه شروع شده و بخشی . رقابت گیرد

در توانایی ریشه نیز های هوایی ات اندامیاز خصوص

 شودبرای جذب آب و عناصر غذایی منعکس می

 (.7112)دونبابین 

 غالبهای هرز تراکم علف 7و  2 هایدر شکل

پوش و رقم مزرعه در پاسخ به تیمارهای کاشت خاک

 است.های اول و دوم نشان داده شده برداریبرای نمونه
 

 های هرززیست توده علف

های هرز برداری علفدر هر دو مرحله نمونه

رشد( اثرات )یک سوم ابتدایی فصل رشد و پایان فصل 

پوش زنده و رقم آفتابگردان، بر زیست توده ساده خاک

(. بررسی زیست 3دار بود )جدول های هرز معنیعلف

های هرز در یک سوم ابتدایی فصل رشد نشان توده علف

داد که کاشت آفتابگردان به تنهایی )شاهد(، بیشترین 

گرم در  2/213های هرز را تولید کرد )بیوماس علف

تواند به علت استفاده الف( که می -3( )شکل مترمربع

پوش و در های هرز از منابع محیطی در غیاب خاکعلف

اوایل دوره رشد آفتابگردان باشد. در اوایل دوره رشد 

های هرز های آفتابگردان رشد کندی دارند، علفکه بوته

با استفاده از فضاهای خالی بین ردیفها و ضعف رقابت 

دان رقابت شدیدی با آن خواهند داشت های آفتابگربوته

(. کشت شنبلیله همراه با آفتابگردان، 7113)کروچنکانی، 

 داری کاهش داد. بههای هرز را به طور معنیرشد علف

روز 22روز قبل، همزمان و  22ای که با کاشت آن گونه
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 موجود در مزرعه آزمایشیهای هرز نوع گونه، مشخصات و تراکم علف -2جدول 

 خانواده اسم علمی هرزعلف

مسیر 

فتوسنتز

 ی

فرم 

 ظاهری

 برداری اولنمونه

 

 برداری دومنمونه
 تراکم کل

)تعداد در 

 (هکتار

تراکم 

نسبی 

(%) 

 تراکم کل

)تعداد در 

 (هکتار

تراکم 

 (%نسبی )

 37/29 22222  97/22 272229 باریک برگ چهار کربنه Sorghom halopense Poaceae قیاق

 12/23 27212  72/72 21112 پهن برگ سه کربنه Xanthium strumarium Asteraceae توق

 21/9 27229  22/1 22777 پهن برگ سه کربنه Chenopodium album Chenopodiaceae ترهسلمه

 17/3 2222  77/2 23333 پهن برگ سه کربنه Lactuca scariola Solanaceae کنگاو چاق

 17/21 22277  33/3 9997 باریک برگ سه کربنه Alopecurus pratensis Poaceae روباهیدم

 72/3 2933  33/3 9997 پهن برگ سه کربنه Convolvulus arvensis Convulvulaceae پیچک

 21/3 2111  27/3 9333 باریک برگ سه کربنه Avena fatua Poaceae یوالف

 17/3 2222  72/2 2729 پهن برگ سه کربنه Cichorium intybus Asteraceae کاسنی

 21/2 7211  22/2 2277 پهن برگ سه کربنه Prosopis farcta Fabaceae جغجغه

 21/1 2222  11/2 2222 پهن برگ سه کربنه Malva sylvestris Malvaceace پنیرک

 - 1  22/2 3997 پهن برگ سه کربنه Carthamus oxycantha Solanaceae گلرنگ وحشی

 33/2 2722  93/1 7777 پهن برگ سه کربنه Solanum nigrum Solanaceae تاجریزی

 72/7 3333  93/1 7777 پهن برگ سه کربنه Glycyrrhiza glabra Fabaceae شیرین بیان

 - 1  23/1 2722 پهن برگ سه کربنه Physalis alkekengi Solanaceae عروسک پشت پرده

 - 1  32/1 933 پهن برگ چهار کربنه Amaranthus retroflexus Amaranthaceae تاج خروس

 - 1  72/1 221 پهن برگ سه کربنه Hibiscus trionum Solanaceae کنف وحشی

 39/1 221  - 1 باریک برگ سه کربنه Cynodon dactylon Poaceae پنجه مرغی

 111 112611  111 222222     مجموع

 

 
 برداری اولپوش )الف( و ارقام آفتابگردان )ب( در نمونهکغالب در سطوح مختلف تیمار خاهای هرز تراکم بوته علف -1شکل 
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https://www.google.com/search?q=alopecurus+pratensis+scientific+name&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3ME4rKzZUAjMNizOSMrTk_IvSE_Myi3OdcxKLizPTMpMTSzLz84IzU1LLEyuLFzEaZydb6Sdl5ufkp1fq50MVxyejqLYqTs5MzSsB8RXyEnNTARSQqIRuAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwip6sq3j6LfAhVkl4sKHd44BpMQxA0wA3oECAkQDA&biw=896&bih=431
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj368KL1cbeAhUNLVAKHXX9D2sQFjAGegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fsppj.areo.ir%2Farticle_110362.html&usg=AOvVaw06KYP5xZ4A_R_qEMSGdmQE
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 برداری دومپوش )الف( و ارقام آفتابگردان )ب( در نمونهکدر سطوح مختلف تیمار خاغالب هرز  یهاتراکم بوته علف -2شکل 

 

 91/37و  22/72، 21/32ترتیب بعد از آفتابگردان به 

مقایسه با شاهد هرز در  هایلفع زیست تودهدرصد از 

پوش بر . در رابطه با اثر خاک(الف -3)شکل  کاسته شد

های هرز در پایان فصل رشد علف زیست توده

 فتبرای این صبرداری دوم( نیز بیشترین میانگین )نمونه

گرم در مترمربع(. پس  7/223) دیده شددر تیمار شاهد 

روز بعد از  22پوش، کشت شنبلیله از شرایط بدون خاک

های هرز علف زیست تودهآفتابگردان، دارای بیشترین 

زیست گرم در مترمربع(. علت کاهش شدید  2/217بود )

 روز قبل و 22پوش های هرز در کشت خاکعلف توده

گرم در  72/29و  77/29همزمان با آفتابگردان )به ترتیب 

مترمربع(، استقرار زود هنگام پوشش شنبلیله در سطح 

های هرز استفاده علف موجب محدودیتزمین است که 

(. الف -3شکل از منابع آب، مواد غذایی و نور شده است )

بر کنترل  لهشنبلیتأثیر مثبت  بیانگربه طور کلی، این نتایج 

به  های لگومینوزشوپخاکهای هرز است. رشد علف

 عالوه بر تأمین نیتروژن دارند، دلیل رشد سریعی که

های توان خوبی برای مقابله با علفاز برای گیاه زرعی، 

در مطالعه جلیلیان و . (7111)رائو  برخوردار هستندهرز 

( کاشت گیاهان پوششی )شبدر قرمز، 7122حیدرزاده )

خلر، ماشک و گاودانه( در مزرعه گلرنگ، بیوماس 

ز پیچک، توق و قیاق را در مقایسه با کشت های هرعلف

محمدی داری کاهش داد. خالص گلرنگ، به طور معنی

ای که کاشت بذر ماشک گل خوشه کرد بیان( نیز 7121)

های ذرت، بین ردیف کیلوگرم در هکتار 21و  72 ا تراکمب

درصد  22و  32های هرز را به ترتیب علف زیست توده

(، تأثیر کاشت ماشک 7122) لطیفی و همکارانکاهش داد. 

ای، یونجه یک ساله و گندم سیاه به عنوان خوشهگل

های هرز علف زیست تودهپوش را بر کاهش خاک

پوش( به آفتابگردان در مقایسه با شاهد )بدون خاک

طلوعی و درصد گزارش کردند.  23و  33، 72ترتیب 

به نیز ( 7112( و هیلتبرانر و همکاران )7121همکاران )

های هرز مزارع ذرت و گندم رتیب کاهش بیوماس علفت

 گزارش کردند. پوش زندهخاکرا با استفاده از 
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در هر دو  ،رقم آفتابگرداندر رابطه با اثر 

برداری کاشت رقم پروگروس در مقایسه با ارقام نمونه

های رشد علف دارمعنیفرخ و الکومکا منجر به کاهش 

ایسه با رقم فرخ به طور هرز شد. رقم الکومکا نیز در مق

به  های هرز جلوگیری کرد،شد علفداری از رمعنی

طوری که با کاشت ارقام پروگرس، الکومکا و فرخ در یک 

 7/292و  7/222، 1/29سوم ابتدایی فصل رشد به ترتیب 

در هر مترمربع تولید شد. این  هرزعلف زیست تودهگرم 

 232و  1/72، 2/19مقادیر در پایان فصل رشد به ترتیب 

(. این ب -3شکل گرم در مترمربع به دست آمدند )

 بارقابتی ارقام  تفاوت قدرتموضوع نشان دهنده 

 مانندهای رشدی ویژگی برخیباشد. های هرز میعلف

دازی انمنجر به سایه تواندبیشتر می سطح برگو ارتفاع، 

ای هرقم در رقابت با علف یکو در نهایت برتری  شدیدتر

فاع بوته و سطح برگ تار از نظر ،. در این مطالعهشودهرز 

رقم پروگروس بر ارقام الکومکا و فرخ و رقم الکومکا بر 

دار داشتند )نتایج گزارش نشده رقم فرخ برتری معنی

با گیاه زراعی، رقابت برای  هرزعلف . در برهمکنشاست(

نور فرایند مهمی است که به میزان و سهم نور جذب شده 

له یک گونه و کارایی آن در تبدیل انرژی تابشی به وسی

به ماده خشک بستگی دارد. بر این اساس جذب نور 

توسط یک گونه در کانوپی مخلوط به وسیله چند عامل 

ها و از جمله ارتفاع، شاخص سطح برگ، زاویه برگ

های مختلف کانوپی توزیع عمودی سطح برگ در الیه

 (.7112 )راجکان و اسوانتون شودتعیین می

های علفکل  زیست تودهدر این مطالعه کاهش 

نسبت  گرم در مترمربع( 9/77) هرز در پایان فصل رشد

نشان  گرم در مترمربع( 7/279)رشد به ابتدای دوره 

های هرز است های آفتابگردان بر علفدهنده غلبه بوته

(. با ادامه رشد آفتابگردان و بسته الف و ب -3شکل )

های هرز در یط برای رشد و بقای علفشدن کانوپی شرا

قسمت پایین کانوپی نامناسب خواهد شد. به عقیده 

های هرز ( نیز مهار کامل علف7112هیلتبرانر و همکاران )

پوش خاکشود که پوشش زمین توسط زمانی حاصل می

 اصلیاندازی کامل زمین توسط گیاه زراعی تا سایه زنده

 زیست تودهاین کاهش  ،به عالوه ادامه داشته باشد.

های هرز در پایان فصل رشد ممکن است ناشی از علف

های هرز، به ویژه علفبرخی از اتمام دوره رشد 

تولید های هرز زمستانه و بهاره زودهنگام یا علف

شنبلیله باشد. در مطالعه توسط بیوماس بیشتر 

های پوش( نیز تأثیر خاک7122و همکاران ) محمددوست

فرنگی های هرز مزرعه گوجهعلف ست تودهزیزنده بر 

 در پایان فصل رشد بیش از آغاز گلدهی بود.

 پوش و رقم بر صفات مورد بررسیتجزیه واریانس اثر تیمار خاکنتایج  -3جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات

 زیست توده

های هرز علف

 )مرحله اول(

 زیست توده

های هرز علف

 )مرحله دوم(

تراکم 

های علف

هرز 

)مرحله 

 اول(

تراکم 

های علف

هرز 

)مرحله 

 دوم(

عملکرد 

دانه 

آفتابگردان 

در شرایط 

 عدم کنترل

عملکرد دانه 

آفتابگردان 

در شرایط 

 کنترل

خسارت 

های علف

 هرز

شاخص 

رقابت با 

های علف

ns292/1 ns222222 ns793212 ns29/27 729/2* 7/2222* 173/1* 7 تکرار هرز

1 

ns191/1 

 22/22ns 1/213ns 9172223** 727297* 927/1* 272/2** 1/2291* 212/2** 3 پوشخاک

 ns121/1 ns127/2 217722ns *3322221 21/19ns **231/2 2/22732** 122/2** 7 رقم

 **ns237/1 ns2/2222 ns192/1 ns717/1 27177ns ns117772 22/27ns 1/179 1 پوش در رقمخاک

 122/1 27/212 729212 12219 727/1 792/1 7/2122 271/1 77 خطا

 12/77 12/23 21/31 91/72 91/27 29/22 33/32 11/9 (%ضریب تغییرات )

ns ،*  می باشد. دار در سطوح احتمال پنج و یک درصددار، و معنیبه ترتیب، غیر معنی **و 
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 های هرزتراکم علف

های هرز، برداری از علفدر هر دو مرحله نمونه

های داری بر تراکم علفپوش زنده اثر معنیتیمار خاک

پوش و هرز داشت. اما رقم آفتابگردان و اثر متقابل خاک

های هرز را تحت تأثیر قرار نداد )جدول رقم، تراکم علف

هرز در برداری بیشترین تراکم علفهر دو نمونه(. در 3

 1/22واحد سطح متعلق به شرایط شاهد بود )به ترتیب 

برداری اول و دوم(. عدد در مترمربع برای نمونه 77و 

های مورد بررسی تراکم پوش در تمام تاریخکاشت خاک

داری های هرز را در مقایسه با شاهد به طور معنیعلف

های مختلف کاشت اوت بین زمانکاهش داد. اما تف

 22دار نبود. با وجوداین با کاشت شنبلیله شنبلیله معنی

های هرز )به ترتیب روز قبل از آفتابگردان، تراکم علف

های اول و برداریعدد در مترمربع در نمونه 27و  7/22

دوم( کمتر از شرایط کاشت همزمان آفتابگردان و شنبلیله 

روز  22ترمربع( و کاشت شنبلیله عدد در م 2/23و  9/72)

عدد در مترمربع( بود  2/22و  1/72بعد از آفتابگردان )

 (.2)شکل 

 

 
 

 
برداری اول در نمونه های هرزعلف زیست توده برپوش )الف( و ارقام آفتابگردان )ب( خاک تیمار اثر مقایسه میانگین -3شکل 

 برداری دوم )حروف بزرگ()حروف کوچک( و نمونه

 

های هرز در حضور کاهش تراکم علف

پوش زنده ممکن است به دلیل کاهش نفوذ نور، خاک

های هرز، رهاسازی مواد پوش با علفرقابت خاک

باشد قابت گیاه زراعی ریا بهبود شرایط  دگرآسیب

های هرز بسته علفبذر (. 7122محمددوست و همکاران )

کاشت ممکن است زودتر، همزمان به نوع گونه و زمان 
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 هایی که پسگونهپوش زنده جوانه بزنند. یا دیرتر از خاک

تحت تأثیر رقابت قرار  زنند،ه میپوش زنده جواناز خاک

زیرا یابند، گرفته و جهت بقا به خوبی توسعه نمی

شود. می هاآناندازی و کنترل رشد پوش باعث سایهخاک

و تراکم نوع ، بر پوشخاک کاشت زمانبنابراین تغییر 

 (.7122 کیتیس و همکاران) تأثیر داردهای هرز پوشش علف

که زودتر از گیاه  ایهای زندهپوشخاک ،به طور معمول

ا بیشتری برقابت  قدرتدهند، اصلی کانوپی تشکیل می

 اثر پوش زنده از طریقند. خاکهای هرز دارعلف

ی هرز هازنی بذر و رشد علفجوانهبر ی ندگبازدار

ی )رددکند ها رقابت میبا آن های گیاهیبیشتر از پسماند

( 7117غفوری و رضوانی مقدم )امین . (7112و کوگر 

نده )شبدر سفید، ماشک های زپوشدار خاکتأثیر معنی

های خلر( بر کاهش تراکم نسبی گونه ای وگل خوشه

کرچک را در دو مرحله رعه هرز مز هایمختلف علف

پوش( شاهد )بدون خاکتیمار برداری نسبت به نمونه

کاهش نیز ( 7123پوریوسف و همکاران ) .کردندگزارش 

گشنیز را در مزرعه های هرز بیوماس و تراکم علف

نده ز پوششرایط کشت مخلوط با شنبلیله به عنوان خاک

نتایج آزمایش عبدالهیان نوقابی و کردند. مشاهده 

( نشان داد که تأثیر کاشت تریتیکاله، 7122همکاران )

های در بین ردیف پوشخاکچاودار، گندم و جو به عنوان 

های هرز، مشابه زمانی است که چغندرقند بر تراکم علف

 شود.میکش استفاده از علف

های هرز، تراکم علفهای مشابه با بیوماس علف

عدد در  2/27به طور میانگین  پایان فصل رشدهرز در 

کل )ش بود یک سوم ابتدایی فصل رشدمترمربع کمتر از 

این موضوع نشان دهنده ظرفیت محیطی محل . (2

باشد. هر اکوسیستم دارای ظرفیت محیطی آزمایش می

که با مهیا بودن تمام شرایط و خاصی است. به طوری

نجایش پذیرش گفقط تا ظرفیت محیطی خود  امکانات

های هرز در های مختلف را دارد. تراکم زیاد علفگونه

های هرز اوایل فصل رشد نشان دهنده توقع باالی علف

به دلیل عدم بسته شدن کانوپی آفتابگردان است. با بسته 

های شدن کانوپی در پایان فصل رشد توان رقابتی بوته

ه، با پیشرفت فصل یابد به عالومیآفتابگردان افزایش 

 در جامعهای بین گونههای درون و رشد افزایش رقابت

ها منجر آنبه کاهش جمعیت  واندتمیهای هرز علف

های هرز ( نیز کاهش جمعیت علف7121. محمدی )شود

ای خوشهپوش زنده ماشک گلهمراه با خاکمزرعه ذرت 

 .را در اواخر فصل رشد گزارش کرد

 
 برداری اول )حروف کوچک( های هرز در نمونهتراکم علف پوش برخاک تیمارمقایسه میانگین اثر  -1شکل 

 برداری دوم )حروف بزرگ(و نمونه

 

های علف عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط کنترل

 هرز

اثر تیمارهای ، های هرزعلف کنترلدر شرایط 

د دار بوپوش و رقم بر عملکرد دانه آفتابگردان معنیخاک
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 پوشکنترل در تیمار بدون خاک شرایطدر (. 3)جدول 

کیلوگرم دانه در هکتار  7222به طور متوسط ، )شاهد(

روز  22تولید شد. کاشت شنبلیله همزمان با آفتابگردان و 

 اهدش تیماررد دانه را نسبت به کبعد از آفتابگردان، عمل

کیلوگرم درصد(  72) 217و  درصد( 37) 2193به ترتیب 

روز قبل از  22نبلیله اما کاشت ش افزایش داد، در هکتار

 یمارتدان را در مقایسه با آفتابگردان، عملکرد دانه آفتابگر

 کاهش داد درصد( 7) کیلوگرم در هکتار 2111شاهد 

 رقابت شدید بین دلیل این موضوعاحتماالً  (.الف -2شکل )

. استهای جوان آفتابگردان گیاهچه های شنبلیله بابوته

روز زودتر از  22پوش زنده رسد کاشت خاکبه نظر می

لی تر از گیاه اصکه شنبلیله سریع شدهگیاه اصلی سبب 

با گیاه  ی شدیددر مزرعه استقرار یابد و در رقابت

. باشد داشتهد غذایی آفتابگردان بر سر جذب آب و موا

بخشی از انرژی و مواد فتوسنتزی  ،در این شرایط

 شودپوش میهای آفتابگردان صرف رقابت با خاکبوته

یله کاشت شنبل لید دانه تأثیر منفی خواهد داشت.بر تو که

همزمان و بعد از آفتابگردان منجر به بهبود عملکرد دانه 

اثرات مثبت ( 7122شد. به عقیده لطیفی و همکاران )

پوش زنده در کشت همزمان با گیاه اصلی بر اثرات خاک

کاشت  .منفی ناشی از رقابت بین دو گیاه برتری دارد

های هرز یا پوش با به تأخیر انداختن ظهور علفخاک

به بهبود تولید  تواندمیها زنی آنممانعت از جوانه

 دیگر یکی(. 2771دومنیگز و کروز ) منجر شودمحصول 

پوش در صورت استفاده از گیاهان مزایای خاکاز 

خانواده لگوم، تأمین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه 

( 2792اصلی است. در مطالعه اسکارفول و همکاران )

عملکرد دانه لوبیا در شرایط عدم کاربرد نیتروژن و 

پوش با عملکرد استفاده از گیاهان لگوم به عنوان خاک

کیلوگرم نیتروژن  71از مصرف  دانه به دست آمده بعد

به برابر بود.  پوش زندهخاکدر هکتار و عدم وجود 

( بیان کردند که 7119گلب و کولیگ ) ،عالوه

توانند باعث افزایش منافذ بزرگ های زنده میپوشخاک

متری سانتی 21ه صفر تا میکرومتر( در الی 211تا  21)

کرد بین افزایش خلل و فرج خاک و عمل خاک شوند و

و  بلندی عموقینمحصول همبستگی مثبت وجود دارد. 

( نیز بهبود عملکرد دانه آفتابگردان را با 7122همکاران )

پوش زنده در مقایسه کشت جو و چاودار به عنوان خاک

 پوش گزارش کردند.با شرایط بدون خاک

در رابطه با تأثیر رقم، بین ارقام مورد بررسی، 

کیلوگرم در  3271ب بیشترین )رقم الکومکا و فرخ به ترتی

کیلوگرم در هکتار(  7322هکتار( و کمترین عملکرد دانه )

داری که نتایج، عدم معنی. با وجود اینرا نشان دادند

کیلوگرم در  7771مقدار عملکرد دانه در رقم پروگرس )

د، اما این دهرا نشان می هکتار( در مقایسه با رقم الکومکا

تواند رم در هکتار است که نمیکیلوگ 231تفاوت معادل 

در (. ب -2شکل ) از نظر تولید قابل چشم پوشی باشد

( بیشترین عملکرد دانه 7122تحقیق لطیفی و همکاران )

به با یونجه گیاه اصلی آفتابگردان، با کاشت همزمان 

های هرز به دست پوش زنده و وجین علفخاکعنوان 

 آمد.

 عدم کنترلعملکرد دانه آفتابگردان در شرایط 

 های هرزعلف

های هرز در شرایط عدم کنترل، وجود علف

عملکرد دانه آفتابگردان را در مقایسه با شرایط کنترل به 

که میانگین عملکرد دانه در شدت کاهش داد. به طوری

کیلوگرم در هکتار و در شرایط عدم  7732شرایط کنترل 

 هشکه یک کاکیلوگرم در هکتار به دست آمد  119کنترل 

و  بلندی عموقین (.2)شکل دهد درصدی را نشان می 22

در عملکرد دانه آفتابگردان نیز کاهش ( 7122همکاران )

های هرز در مقایسه با شرایط شرایط عدم کنترل علف

 .اعالم کردنددرصد  29را کنترل 

پوش زنده بر خاک اثر در شرایط عدم کنترل،

(. مشابه با شرایط 3دار بود )جدول عملکرد دانه معنی

 22پوش کنترل، در شرایط عدم کنترل نیز کشت خاک

ر دار نسبت به سایروز قبل از آفتابگردان، با تفاوت معنی

پوش، کمترین میانگین عملکرد دانه را سطوح تیمار خاک

در شرایط  کیلوگرم در هکتار(. عملکرد دانه 211داشت )

، کاشت همزمان و کاشت کاشت خالص آفتابگردان

و  222، 233به ترتیب  روز بعد از آفتابگردان 22شنبلیله 
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دار کیلوگرم در هکتار( با یکدیگر اختالف معنی 292

 الف(. -2نداشتند )شکل 

پوش خاکآالدسانوا و آدیگان عنوان کردند که 

مقایسه با  زنده به دلیل رقابت کمتر با گیاه زراعی در

های نین اثرگذاری کنترلی بر علفچهای هرز و همعلف

شود هرز موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی می

و همکاران  بلندی عموقین. (7119)آالدسانوا و آدیگون 

بر بهبود  های زندهپوشخاکتأثیر مثبت  نیز (7122)

عملکرد دانه آفتابگردان را به دلیل کاهش رقابت 

حاضر در آزمایش  دانند.های هرز میعلف دان بارابگآفت

پوش بر رسد که با وجود تأثیر مثبت خاکبه نظر می

های هرز، همچنان رقابت کاهش بیوماس و تراکم علف

و یا خود های هرز شدیدی بین آفتابگردان با علف

وجود داشته است. بنابراین در این شرایط، پوش خاک

ور به ط آفتابگردان پوش بر عملکرد دانهاثرات مثبت خاک

در مطالعه هال و همکاران ظاهر نشده است.  داریمعنی

زنده در مزرعه ذرت، در  هایپوش( کاشت خاک2792)

 37 بین های هرز، عملکرد دانه راصورت عدم کنترل علف

 درصد کاهش داد. 21تا 

رسد که حضور به نظر می، در رابطه با اثر رقم

نتیکی ارقام در تولید دانه های هرز از بروز قابلیت ژعلف

ممانعت کرده است. به طوری که بر خالف شرایط کنترل، 

 و الکومکا به ترتیببین عملکرد دانه ارقام پروگرس، فرخ 

دار کیلوگرم در هکتار تفاوت معنی 112و  131، 222

در شرایط عدم کنترل ب(.  -2وجود نداشت )شکل 

ا، پروگرس های الکومکهای هرز، کاهش عملکرد رقمعلف

، 22/97 و فرخ در مقایسه با شرایط کنترل به ترتیب

 پذیری بیشتردرصد بود که بیانگر آسیب 27/23، 21/22

ارقام الکومکا و پروگرس نسبت به رقابت ناشی از 

باشد. به طور کلی، در شرایط عدم های هرز میعلف

بخشی از انرژی گیاه اصلی صرف  های هرزکنترل علف

 یابد.خواهد شد و عملکرد کاهش می گیاهاناین رقابت با 

 

 
 پوش )الف( و ارقام آفتابگردان )ب( بر عملکرد دانه در شرایط کنترلمقایسه میانگین اثر کاشت خاک -5شکل 

 )حروف کوچک( و عدم کنترل )حروف بزرگ( 
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 های هرزعلفخسارت درصد 

های هرز در مزرعه آفتابگردان به حضور علف

عملکرد دانه وارد  درصد خسارت بر 9/22طور میانگین 

 هایکه توانایی رقابت بوتهبا توجه به این(. 1)شکل  کرد

های هرز در ابتدای فصل رشد کم آفتابگردان با علف

های هرز در این زمان موجب خسارت است، وجود علف

واکنش عملکرد دانه به شود. لکرد نهایی میشدید به عم

های هرز در تمام سطوح تیمارهای حضور علف

دار یکسان و از نظر آماری غیر معنی ،پوش و رقمخاک

عدم کاشت شنبلیله، کاشت آن قبل، (. 3بود )جدول 

 ،در شرایط عدم کنترل همزمان و بعد از آفتابگردان

و  9/22، 3/21، 2/27به ترتیب  عملکرد دانه آفتابگردان را

 -1درصد نسبت به شرایط کنترل کاهش داد )شکل  2/27

های هرز به عملکرد دانه ارقام خسارت علف الف(.

های یکسان بود. به طوری که حضور علف نیز آفتابگردان

هرز، عملکرد دانه ارقام پروگرس، فرخ و الکومکا را در 

 2/22و  2/21، 1/21مقایسه با شرایط کنترل به ترتیب 

 ب(. -1درصد کاهش داد )شکل 

پوش که کاشت خاکدر آزمایش حاضر با این

ابتدای فصل رشد های هرز در کنترل علفشرایط در 

های هرز را و تراکم علف زیست تودهو  موفق عمل کرد

احتماالً ، اما (2و  3)شکل  به میزان قابل توجهی کاهش داد

کاهش های هرز نقشی در به علت هجوم گسترده علف

های هرز بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان خسارت علف

از طرف دیگر با وجود تفاوت بین توانایی ارقام  نداشت.

، (2و  3)شکل  های هرزمورد بررسی در کنترل علف

های هرز عملکرد نهایی هر سه رقم را به حضور علف

های سد هجوم وسیع گونهرشدت کاهش داد. به نظر می

به مزرعه آفتابگردان، به ویژه در مراحل  زهرعلفمتنوع 

ابتدایی دوره رشد، مانع از بروز تأثیر مثبت کاشت 

پوش و برتری ارقام در تولید عملکرد نهایی شده خاک

 است.

آفتابگردان  عملکرد به طور کلی مقدار کاهش

و به تراکم و  هرز متغیر بوده هایاز حضور علف ناشی

 نوع گونه و تراکم ظهور، تاریخ کاشت آفتابگردان، زمان

به عقیده است.  وابسته منطقه هرز و اقلیم هایعلف

نیز ( 7122کیامرثی و همکاران، کیامرثی و همکاران )

برای نور، آب و عناصر غذایی  هرزعلف -رقابت گیاه

، هرزعلفتحت تأثیر فاکتورهای متعددی مانند گونه 

شاهوردی و گیرد. مشخصات خاک و اقلیم قرار می

های مختلف رقابت ( با مقایسه دوره7117همکاران )

های هرز با آفتابگردان، افت عملکرد دانه در رقابت علف

های هرز را به کاهش ارتفاع و شاخص برگ نسبت با علف

ها شاخص سطح برگ آفتابگردان از دادند. به عقیده آن

حساسیت باالتری به ویژه در ابتدای فصل رشد در 

فات به رقابت برخوردار است. این مقایسه با سایر ص

موضوع اهمیت به حداقل رساندن رقابت در مراحل 

 رساند.ابتدایی رشد را به اثبات می

 

 های هرزشاخص رقابت با علف

این شاخص که نشان دهنده توانایی محصول 

های هرز برای تولید عملکرد و جلوگیری از رشد علف

(. 3)جدول  نگرفتپوش قرار است، تحت تأثیر تیمار خاک

مقدار این شاخص در شرایط شاهد، کاشت شنبلیله قبل، 

 77/1، 92/1، 77/1همزمان و بعد از آفتابگردان به ترتیب 

به عبارت دیگر  الف(. -2به دست آمد )شکل  77/2و 

های آفتابگردان برای حفظ عملکرد و کنترل توانایی بوته

مختلف  هایهای هرز در شرایط شاهد و تاریخرشد علف

پوش از نظر آماری یکسان بوده است. با این کاشت خاک

حال بر اساس این شاخص توانایی ارقام برای تولید دانه 

های هرز در شرایط عدم کنترل از و ممانعت از رشد علف

که مقدار (. به طوری3دار بود )جدول نظر آماری معنی

این شاخص برای ارقام پروگرس، الکومکا و فرخ به 

با ب(.  -2محاسبه شد )شکل  2/1و  97/1، 12/2ب ترتی

که عملکرد ارقام مورد بررسی در شرایط توجه به این

ب(،  -2عدم کنترل از نظر آماری یکسان بود )شکل 

بنابراین اختالف ارقام از نظر شاخص رقابتی به توانایی 

های هرز مربوط است ها در کنترل رشد علفمتفاوت آن

تر از ارقام الکومکا و روگرس موفقکه از این نظر رقم پ

ب(. توانایی حفظ عملکرد  -3فرخ عمل کرده است )شکل 
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 رشد از جلوگیری های هرز و تواناییدر حضور علف

 های متفاوتیهای هرز در گیاهان توسط مکانیسمعلف

 شود. این دو ویژگی ممکن است به طور همزمانمی ایجاد

 (.2773 باشد )جردن، نداشته وجود رقم در یک

 
 

 
 های هرزپوش )الف( و رقم آفتابگردان )ب( بر خسارت علفمقایسه میانگین اثر کاشت خاک -2شکل 

 به عملکرد دانه آفتابگردان در شرایط عدم کنترل 

 

 

 بر عالوه که آل استایده رقابتی قدرت نظر از رقمی

 و حضور باالیی در هرز، عملکردعلف بیوماس کاهش

در (. 7112باغستانی و زند، باشد ) داشته هرزغیاب علف

داشتن شاخص  علیرغم پروگرس رقم این مطالعه نیز

 در جلوگیری از کاهش تر نسبت به سایر ارقامباال یرقابت

هرز توانایی مشابهی عملکرد دانه ناشی از حضور علف

 داشت. با سایر ارقام
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  شاخص رقابت باپوش )الف( و رقم آفتابگردان )ب( بر مقایسه میانگین اثر کاشت خاک -2شکل 

 در شرایط عدم کنترل های هرزعلف

 

 گیری کلینتیجه

نقش مؤثری در  زنده پوشدر این مطالعه، خاک

 بدین ترتیبهای هرز داشت. ل رشد و جمعیت علفکنتر

مورد بررسی  هایپوش در تمام زمان، کاشت خاککه

های هرز در یک سوم ابتدایی و تراکم علف زیست توده

و پایان فصل رشد را در مقایسه با شرایط شاهد )بدون 

کاهش داد. در بین ارقام  یدارپوش( به طور معنیخاک

 های هرزعلف رشد آفتابگردان، رقم پروگروس در کنترل

 دار داشت.نسبت به ارقام الکومکا و فرخ برتری معنی

های هرز در پایان فصل و تراکم علف زیست تودهکاهش 

رشد نسبت به ابتدای دوره رویش مشاهده شد )به ترتیب 

های لفع حضورعدد در مترمربع(.  2/27گرم و  2/79

 22را  گردانعملکرد دانه آفتاب ،هرز در شرایط عدم کنترل

کاهش داد. در شرایط در مقایسه با تیمار کنترل درصد 

روز بعد از  22کنترل کاشت شنبلیله به طور همزمان و 

آفتابگردان عملکرد دانه را نسبت به کشت خالص 

کیلوگرم در هکتار  213و  2193آفتابگردان به ترتیب 

پوش اما در شرایط عدم کنترل، وجود خاک ش داد،افزای

کاشت  منجر به بهبود عملکرد دانه آفتابگردان نشد.

شنبلیله قبل از آفتابگردان هم در شرایط کنترل و هم در 

های هرز به دلیل افزایش رقابت، شرایط عدم کنترل علف

در شرایط دار عملکرد دانه را در پی داشت. کاهش معنی

کیلوگرم در  3271دانه رقم الکومکا ) عملکرد ،کنترل

اما در  بود،هکتار( بیشتر از ارقام پروگروس و فرخ 

های هرز، اختالف بین عملکرد شرایط عدم کنترل علف

 دار نبود.دانه ارقام مورد بررسی معنی
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پوش که خاکدر آزمایش حاضر، با وجود این

 های هرز موفق عمل کرد، اما احتماالًزنده در کنترل علف

های هرز و یا رقابت اعمال به علت هجوم گسترده علف

داری در کاهش پوش نقش معنیشده از سوی خود خاک

های هرز بر عملکرد دانه ارقام آفتابگردان خسارت علف

نداشت. از سوی دیگر، با وجود تفاوت بین ارقام 

های هرز، حضور آفتابگردان از نظر توانایی کنترل علف

رایط عدم کنترل عملکرد نهایی هر سه های هرز در شعلف

رسد رقم را به شدت کاهش داد. به طور کلی به نظر می

های هرز با گیاه که در شرایط عدم کنترل، رقابت علف

پوش و برتری اصلی مانع از بروز تأثیر مثبت وجود خاک

ارقام در تولید عملکرد نهایی شده باشد. با وجود این در 

پوش به ی هرز و کاشت خاکهاصورت مبارزه با علف

توان بهبود عملکرد طور همزمان یا بعد از گیاه اصلی می

آفتابگردان و بروز پتانسیل عملکرد ارقام را انتظار داشت. 

پوش بر کاهش زیست به طور کلی با توجه به تأثیر خاک

های هرز و با در نظر گرفتن سایر توده و تراکم علف

محیط زیست و پوش بر خاک، مزایای حضور خاک

افزایش تنوع در اکوسیستم های زراعی تأمین بخشی از 

های نظامنیازها برای حرکت به سمت پایداری در بوم

های زنده قابل انتظار پوشزراعی با استفاده از خاک

پوش قابل است. بنابراین در مزارع ارگانیک کاشت خاک

، بهبود عملکرد نیز قابل توصیه هست و در دراز مدت

 ظار خواهد بود.انت
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