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 چکیده

های هرز، پذیری آن در برابر آفاتی مانند علفآسیب ،فرنگی و همچنینتوتبا توجه به پرطرفداربودن محصول  :اهداف

سنجی تولید رو، پژوهشی با هدف امکاناز اینرسد. نظر میبه هایی جهت افزایش تولید آن ضروریکارگیری روشبه

فرنگی با استفاده از  های هرز پهن برگ و کشیده برگ در توتی استان خوزستان و مهار علفبفرنگی در مناطق جنوتوت

 سموم پیش کاشت جدید یا پیش رویش در تلفیق با برخی انواع مالچ انجام شد.

 

های بار خرد شییده در لالب طرب بلو های یکصییورت کرتبه 3196آزمایشییی در سییال بدین منظور،  :ها مواد و روش

 هایکشعلف از استفادهکامل تصیادفی با سیه تکرار در دانشیگاه علوم کشیاورزی و منابع طبیعی خوزسیتان انجام شد.      

 شییاهد و مالچ الیه زیر در( هکتار در تجارتی ماده لیترمیلی 311) ایندازیفلم و( هکتار در تجارتی ماده لیتر 2) تریفلورالین

 ،(سیاه پالستیک) اتیلنپلی خرما، شده خرد برگ با خا  سطح اصیلی و پوشیش   هایکرت عنوانبه کشعلف کاربرد بدون

روز بعد(  66کش )علف یمارهایپس از اعمال ت .شیید گرفته نظر در فرعی هایکرت عنوانبه مالچ بدون و نیشییکر باگاس

دار شده در زمین ها هشیت هفته پس از کاشیت نشیاهای ریشیه    برداشیت میوه  هرز انجام شید.  یهااز علف یبردارنمونه

 گیری شد.اصلی شروع شد. همچنین، اجزای عملکرد شامل  تعداد میوه، لطر میوه و وزن کل میوه اندازه

 

داری بهتر از تیمارهای طور معنیهای هرز بهعلفدر مهار  برگ خرما و اتیلنپلی مالچ اثر کاربرد داد نتایج نشان :هایافته

حدود  شاهد به نسبت را هرز هایعلف خشک وزن متوسط طوربه کشعلف دو این .بدون مالچ و مالچ باگاس نیشیکر بود 

 و دار بودکش و مالچ تنها بر آنتوسیانین میوه معنینتایج نشان داد اثر برهمکنش تیمارهای علف .دادند درصید کاهش  61

داری نشد. بر سیایر صیفات کیفی میوه شیامل اسییدآسکوربیک، اسیدیته کل، مواد جامد محلول کل و شاخم طعم معنی    

 13اتیلن و ایندازیفلم، بیشیییترین لطر میوه )میوه در متر مربع( در تیمارهای  پلی 63/74و  96/62تعداد میوه ) بیشیییترین
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گرم در متر  2/881و  1/3179رد ایندازیفلم و بیشیییترین وزن کل میوه )همراه کیارب متر( در تیمیارهیای پلی اتیلن  بیه   میلی

 .گردید اتیلن و ایندازیفلم مشاهدهمربع( در تیمارهای پلی

 

فرنگی بود. هییای هرز توتکش موثرترین تیمییار در مهییار علفطورکلی، مییالچ پلی اتیلن بییه همراه علفبییه :نتیجهه ییری 

 اتیلن منجر به افزایش مقدار محصول و کیفیت میوه شد.استفاده از مالچ پلی های عملکرد توت فرنگیدرخصوص شاخم

کش های کیفی، در صییورت عدم اسییتفاده از مالچ، کاربرد تریفلورالین و در صییورت عدم کاربرد علف در مورد شییاخم

 شود.اتیلن توصیه میاستفاده از مالچ پلی

 

 های هرز وزن خشک علفکیفیت میوه، برگ خرما، پلی اتیلن، ، نیشکر باگاسکلیدی:  هایواژه
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Abstract 

Background & Objective: Considering the popularity of strawberry crop as well as its vulnerability to pests 

such as weeds, it seems necessary to employ methods to increase its production. Therefore, a study was 

conducted to evaluate the feasibility of strawberry production in the southern regions of Khuzestan province 

and inhibit broadleaf and narrow-leaf weeds in strawberry using new pre-planting or pre-emergence herbicides 

in combination with some types of mulch. 

 

Materials & Methods: An experiment was conducted in a split plot in a randomized complete block design 

with three replications in Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan in 2018 

growing season. Experimental treatments including two types of herbicide, trifluralin (2 L ha-1) and indaziflam 

(100 ml ha-1) applied under mulch surface as main plots and soil surface cover with three types of mulch, 

chopped leaves of date, polyethylene (black plastic), sugar cane bagasse, and without mulch as sub plots were 

considered.  Weeds were sampled after herbicide treatments (56 days later). Harvesting began eight weeks 

after planting the rooted seedlings in the main field. Also, yield components including fruit number, fruit 

diameter and total fruit weight were measured. 

 

Results: The results showed that the application of polyethylene mulch and chopped leaves of date was 

generally better than the non-mulched and sugarcane bagasse mulch treatments in weed control. Both 

herbicides, on average, reduced the dry weight of weeds by more than 50% compared to control.  Results 

showed that the interaction effects of herbicide and mulch treatments were significant only on fruit 

anthocyanin, while other fruit quality traits including ascorbic acid, total acidity, and taste index were not 

significantly affected by mulch and herbicide treatments. The highest number of fruits (52.96 and 47.51 fruits 

m-2) was in polyethylene and indaziflam treatments. The highest fruit diameter (31 mm) was in polyethylene 

plus the application of indaziflam and the highest total fruit weight (1049.3 and 880.2 g m-2) was observed in 

polyethylene and indaziflam. 

  

Conclusion: In general, polyethylene mulch, along with herbicide application, was the most effective 

treatment for strawberry weed control. Regarding strawberry yield indices, the use of polyethylene mulch 

increased the yield and fruit quality. For quality indices, the use of trifluralin is recommended if the mulch is 

not used and the use of polyethylene mulch is recommended if the herbicide is not used. 

 

Keywords: Date Leaf, Fruit Quality, Polyethylene, Sugarcane Bagasse, Weed Dry Weight 
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 مقدمه

چندساله ( گیاهی Fragaria ˣ ananassaفرنگی )توت

های ریز ( و یکی از میوهRosaceaeاز تیره گل سرخیان )

مناطق معتدله است که به دلیل عطر، طعم و محتویات 

خوبی شناخته شده و سرشار از اسید آسکوربیک آن به

ها نفر در جهان جایگاه مهمی را در رژیم غذایی میلیون

؛ سیدی و 2133باز نموده است )سعادتی و معلمی 

 (. 2131مشایخی و آتشی  ؛2131همکاران 

فرنگی اثر هرز، بر لدرت رشد گیاه توتهایعلف

ها بازدارنده داشته و موجب وارد آمدن خسارت به بوته

ی فرنگهای توتتهمانی بوش باروری و زندهو متعالباً کاه

ی شیمیایهای کشگرچه علف .(2118 شوند )پورتزمی

های هرز به های رایج برای مدیریت علفشیوهیکی از 

روند. با وجود این، عوامل متعددی باعث ایجاد شمار می

های هرز های جایگزین در مدیریت علفتمایل به روش

 اند.شده

قایای گیاهی )مالچ گیاهی( اهمیت امروزه کاربرد ب

های کشاورزی زیادی در توسعه و گسترش سیستم

پایدار دارد. اگرچه استفاده از این روش تنها برای گیاهان 

های زراعی با ارزش باال، چند ساله و یا در مساحت

(. 2131 شده است )عسگرپور و همکاران پیشنهادکوچک 

رویشی در ترکیب پیشهای کشدر بسیاری موارد، علف

های به منظور فراهم نمودن دوره ی مختلفهابا مالچ

های هرز و بازدارندگی طیف تر کنترل علفطوالنی

(. 2136اند )ماربل های هرز استفاده شدهوسیعی از گونه

های کارگری این عمل، اغلب به منظور کاهش هزینه

های پس کشمرتبط با وجین دستی، تکرار کاربرد علف

 (. 2136 ی یا هر دو توصیه شده است )ماربلرویش

ها به دو دسته زیستی و غیرزیستی تقسیم مالچ

های زیستی شامل برگ درختان، برگ خرد مالچ ؛شوندمی

های بریده شده، شده خرما و خا  اره، کلش، چمن و علف

های زیست ها، کاغذ، پالستیکپوست سخت میوه

های شند و مالچباهای زنده میپذیر و مالچتخریب

غیرزیستی مانند پالستیک، شن و سنگریزه هستند )رجب 

(. از جمله موادی 2138تیاجی و همکاران ؛ 2131الریجانی 

ر و دباشند عنوان مالچ را دارا میکه پتاسیل استفاده به

باگاس شود مقدار زیادی تولید میاستان خوزستان به

ده شکل توگیری بهتفاله نیشکر است که پس از شربت

صورت لطعات ریز تراشه بالی فیبر خشک و متراکم، به

رنگ زرد کاهی است. ترکیب شیمیایی آن از ماند که بهمی

طور الیاف سلولزی، آب و مقداری مواد جامد لابل حل )به

ویژه ها، بهامروزه مالچ عمده لند( تشکیل شده است.

 تای در بستر کشطور گستردههای پالستیکی بهمالچ

 شیوخی سوغانلو و رائینیشوند )توت فرنگی استفاده می

ضرورت مهار هرچه با توجه به  (. از طرفی2138سرجاز 

محدود بودن فرنگی و های هرز توتبیشتر علف

، این منظور های ثبت شده در ایران برایکشعلف

فرنگی های موثر و سازگار با توتکششناسایی علف

کش ایندازیفلم )آلیون(، یک علفرسد. نظر میضروری به

باشد که توسط بازدارندگی از بایوسنتز آلکیالزین می

کند برگ را کنترل میهای هرز کشیدهسلولز، علف

صورت کش به(. این علف2133و همکاران  )بروسنان

 برگهای هرز پهنپیش و پس رویش لادر به کنترل علف

همکاران و  جفریز؛ 2137و همکاران  گوئراباشد )می

یش کشی پتریفلورالین با نام تجاری ترفالن علف (.2137

ور منظباشد که بهها مینیتروآنیلینکاشت از خانواده دی

 81برگ در بیش از برگ و پهنهای هرز کشیدهمهار علف

های کش(. علف2114محصول ثبت شده است )سنسمن 

فرنگی در ایران عبارتند از توصیه شده در محصول توت

 -آر -ریفلورالین، فنمدیفام، سیکلوکسیدیم و هالوکسیفپت

صورت رسمی ثبت کدام در ایران بهمتیل استر که هیچ

است دست آمده نشده و با توجه به تجربیات محققان به

 (. 2134 )زند و همکاران

 ای و فصلیفرنگی از حالت منطقهامروزه تولید توت

 62کشت خارج شده و استان خوزستان با سطح زیر 

 8در شهرستان دزفول، با میانگین عملکرد  هکتار، عمدتا

تن در هکتار نشان داده است که پتانسیل خوبی در  31تا 

 باشد.تولید این محصول دارا می

رو، رو، هدف از اجرای پژوهش پیشاز این

فرنگی در مناطق جنونی استان سنجی تولید توتامکان
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برگ و کشیده برگ های هرز پهن مهار علفخوزستان و 

یا  جدیددر توت فرنگی با استفاده از سموم پیش کاشت 

تان که در اس مالچ بودبرخی انواع پیش رویش در تلفیق با 

 .مطالعه کمی بر روی آن انجام شده است

 

 هامواد و روش

در مزرعه  3196زمستان پاییز و این پژوهش در 

تحقیقاتی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده 

کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

کیلومتری شمال شرلی  16والع در مالثانی، خوزستان )

 23درجه و  13شهرستان اهواز با عرض جغرافیایی 

دلیقه و  62درجه و  78دلیقه شمالی و طول جغرافیایی 

 متر از سطح دریا( اجرا شد. 22ارتفاع 

منظور بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی به

  11-61و 1-11نمونه از دو عمق  6خا ، تعداد 

سانتیمتری خا  مزرعه تهیه و پس از مخلوط کردن، 

ها در آزمایشگاه از لحاظ برخی خصوصیات نمونه

 (.3فیزیکی و شیمیایی ارزیابی شد )جدول 

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های خرد شده در لالب طرب صورت کرتآزمایش به

تیمار و سه تکرار انجام  32های کامل تصادفی با بلو 

 ECهای تریفلورالین )ترفالن، کششد. استفاده از علف

 و ایندازیفلم لیتر ماده تجارتی در هکتار( 2به میزان  48%

لیتر ماده تجارتی در میلی 311به میزان  SC 50%)آلیون، 

ش ککاربرد علف بدون در زیر الیه مالچ و شاهد هکتار(

های اصلی و پوشش سطح خا  با برگ عنوان کرتبه

                                                           
1Paroos                                                                           

اتیلن )پالستیک سیاه با ضخامت خرد شده خرما، پلی

وان عنمیلیمتر(، باگاس نیشکر و شاهد بدون مالچ به 26/3

 های فرعی در نظر گرفته شد.کرت

از نهالستان  3فرنگی پاروسنشاهای رلم تجاری توت

 صورتبهتهیه گردید و  ،والع در استان کردستان ،مه مام

 دستی در نیمه بهمن ماه در مزرعه تحقیقاتی کشت شدند.

 (سانتیمترعمق خا  زراعی ) 
 61-11 11-1 خصوصیات خا 

 19/6 36/6 (زیمنس بر متردسیی )کیالکترهدایت 

 77/4 68/4 (pHاسیدیته خا  )

 146/1 142/1 (درصدنیتروژن )

 17/7 18/6 (گرم بر کیلوگرممیلیفسفر )

 331 376 (گرم بر کیلوگرممیلی) یمپتاس

 71/3 11/3 (گرم بر سانتیمتر مکعبوزن مخصوص ظاهری )

   بافت خا 

 61 76 (درصدرس )

 17 71 (درصدسیلت )

 36 37 (درصدشن )
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سازی زمین شامل شخم اولیه و سپس آماده

ابعاد  .انجام شد 3196 آذرو تسطیح در  زنیدیسک

متر عرض با مساحت  3متر طول و  6 ،های آزمایشکرت

بر روی  نشاها به صورت دو ردیفیبود.  متر مربع 6

 سانتیمتری با فاصله بین دو بوته 311عریض  هایپشته

روز لبل از انتقال  4ها کش. علفکاشته شدندسانتیمتر  26

، 2جتتی) بادبزنی 33117 با سمپاش مجهز به نازلنشاها 

کالیبره شده به منظور ( 1شرکت اسپرینگ سیستمز

 انجام شد.  ،لیتر در هکتار 227 پاشش

کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات تریپل  61 مقدار

اکسید فسفر( لبل از کشت به زمین داده شد.  76%)

نوبت  1همچنین جهت تأمین نیاز غذایی گیاه، کوددهی در 

از برگی و گلدهی نشاهای کاشته شده(  8برگی،  7)

کیلوگرم 6/1عالوه ه( ب%76کیلوگرم اوره )31مخلوط )

گرم کود آهن  261و( سبزهال نشرکت دا)اسید هیومیک 

بر اساس توصیه  ،(فرانسه ،Fer 6% 4.80-0)پودری 

تا لبل از برداشت فرنگی کاران استان خوزستان، توت

 محصول به گیاه داده شد.

های خشک درختان موجود برگبرگ نخل از بقایای 

به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به 

ال یافت. پس از خردکردن محل استقرار چوب خردکن انتق

سازی اولیه شامل الک ها توسط چوب خردکن، آمادهبرگ

صورت پهن کردن در مقابل کردن و کاهش رطوبت به

. مالچ باگاس نیشکر از شرکت نور خورشید انجام شد

کارون شوشتر تهیه شد. برخی  کشت و صنعت نیشکر

آورده شده است. همچنین،  2مشخصات باگاس در جدول 

 میلیمتر 26/3پلی اتیلن )پالستیک سیاه( با ضخامت  مالچ

 استفاده شد. صورت دوالیهبه

 

 )شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر( نیشکر بایاس دهندهتشکیل اجزای -2 جدول

 )درصد( پتاسیم )درصد( گوگرد )درصد( خاکستر )درصد( لیگنین )درصد( سلولزهمی سلولز

12-78 39-27 21-12 6/6-22/1 36/1-3/1 94/1-41/1 

 

تن در  11میزان  های باگاس و خرده چوب بهمالچ

سانتیمتر برروی سطح  6لطر ای به )ایجاد الیه هکتار

. مالچ پلی اتیلن نیز بر روی سطح خا  شد استفاده (خا 

ها لرار داده شد و با ریختن خا  اطراف آن کرت

 جایی آن به حدالل کاهش داده شد. جابه

 روز بعد( 66کش )ی علفاز اعمال تیمارهاپس 

متر  3های هرز از سطحی معادل برداری از علفنمونه

های هرز درون کادرها ابتدا مربع انجام شد. علف

ها و نمونهشده بر و سپس از سطح خا  کف شمارش

ده شپس از انتقال به آزمایشگاه به تفکیک گونه شمارش 

لسیوس درجه س 46در آون با دمای ساعت  42مدت بهو 

با ترازوی حساس  لرار داده شده و وزن خشک گیاهان

 شد. گیری اندازه گرم( 13/1دلت )

                                                           
2Teejet 
3Spraying systems 

ها هشت هفته پس از کاشت نشاهای برداشت میوه

همچنین، اجزای  شد. شروعدار شده در زمین اصلی ریشه

و وزن کل میوه لطر میوه  ،تعداد میوه عملکرد شامل 

 .گیری شداندازه

گیری آنتوسیانین کل و مواد ایجاد کننده رنگ اندازه

( 3968)ای از روش پیشنهادی فولکی و فرانسیس لهوه

آب میوه لیتر میلی 3 مقدار استفاده شد. به این ترتیب که

لیتر اسید میلی 1به درون فالکون یا شیشه ریخته، سپس 

میوه اضافه شد و موالر در لیتر( به آب 66/1کلریدریک )

داری دلیقه نگه 31مدت محلول در دمای آزمایشگاهی به

 411و  636 هایاز آن میزان جذب در طول موج پسو 

UV-)مدل  7نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر

 .ت شدئساخت آمریکا( لرا 2100

4Spectrophotometer 
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روش براساس  اسید آسکوربیکگیری اندازه

روش به (3941) برکات و همکاران پیشنهادی

با استفاده از تیتراسیون با  EDTA-TCAگیری عصاره

 اسیدیته کل لابل سولفات مس و یدور پتاسیم انجام شد.

روش تیتراسیون با هیدروکسید  بهمیوه تیتراسیون آب

 شد.گیری اندازهنرمال و معرف فنل فتالئین  3/1سدیم 

میوه با استفاده از دستگاه مواد جامد محلول آب

ساخت کشور  MA 882ی )مدل دیجیتال 6رفراکتومتر

شاخم طعم با تقسیم همچنین،  اندازه گیری شد. ژاپن(

تیتراسیون غلظت مواد جامد محلول به اسیدیته لابل 

 محاسبه گردید.

ها محاسبات آماری مربوط به تجزیه واریانس داده

در محافظت شده  LSDها با آزمون و مقایسه میانگین

 درصد 6و  3و در سطوب احتمال  SAS 9.2نرم افزار 

در مواردی که نیاز به تبدیل داده بود از تبدیل انجام شد. 

نرم افزار  ها ازمنظور رسم شکلبهجذری استفاده شد. 

 استفاده شد. 2136اکسل 

 

 نتایج و بحث

 های هرزتراکم علف

های آزمایشی های هرز مشاهده شده در کرتعلف

(، .Convolvulus arvensis Lای )شامل پیچک مزرعه

 Malva(، پنیر  ).Sinapis arvensis Lخردل وحشی )

spp.ای )(، شبدر شیرین مدیترانهMelilotus sulcatus 

Desf. ،)( چغندر وحشیBeta vulgaris L. و کاهوی )

که درصد  ( بودند.Lactuca serriola Lوحشی )

بیشترین  گزارش شده است. 1ها در جدول فراوانی آن

درصد( متعلق به شبدر شیرین  13/71فراوانی )

ای و کمترین فراوانی متعلق به چغندر وحشی مدیترانه

 درصد( بود. 29/6)

 

 های مشاهده شده در مزرعه آزمایشیفراوانی یونه -3جدول 

 فروانی )درصد( گونه

Beta vulgaris L. 29/6 
Convolvulus arvensis L. 76/36 

Lactuca serriola L. 66/8 
Malva spp. 28/21 

Melilotus sulcatus Desf. 13/71 
Sinapis arvensis L. 16/8 

 

کش بر تراکم اثر ساده جنس مالچ و نوع علف

که (، درحالیP≤0.01دار بود )های هرز مختلف معنیگونه

لچ ما×کشهای هرز تحت تأثیر برهمکنش علفتراکم گونه

 (.7لرار نگرفت )جدول 

 )به جز پنیر ( با هرزعلف هایگونه تمیامی  تراکم

 رطوبه تریفلورالین و اینیدازیفلم  هیای کشعلف کیاربرد 

 متوسییط یافت. کاهش شییاهد تیمار به نسییبت داریمعنی

 وحشیییی، خردل ای،مزرعه پیچک هرز هایعلف تراکم

 و وحشییی چغندر ای،مدیترانه شیییرین شییبدر پنیر ،

 به نسییبت کشعلف دو تحت تأثیر این وحشییی کاهوی

 ،41/23 ،44/12 ،86/61 ،69/23 حدود در ترتیب به شاهد

 .یافت درصد نسبت به شاهد کاهش 71/76و  11/76

 

 

 

                                                           
5Refractometer        
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 کش و مالچهای هرز پس از اعمال تیمارهای علفتجزیه واریانس تراکم علف -4جدول 

 

 منابع تغییر

 

 درجه آزادی

 (MS)میانگین مربعات 

 3کاهو وحشی 3چغندر وحشی وحشی شبدر پنیر  3خردل وحشی پیچک صحرایی

 ns62/2 ns16/1 ns69/1 **16/86 *12/1 ns31/1 2 تکرار

 ns44/37  *24/3 *33/98 *44/91 **37/3 **12/3 2 کشعلف

 ns97/6 ns97/6 12/1 ns17/1 31/1 13/2 7 خطای اصلی

 63/6** 17/6** 99/3122** 19/362** 81/3**  11/23** 1 مالچ

 ns69/1 ns39/1 ns92/6 ns63/6 ns36/1 ns38/1 6 مالچ×کشعلف

 33/1 14/1 6 1/7 37/1 32/2 38 خطای فرعی

 49/36 23/36 38/32 29/22 16/38 13/39 (%ضریب تغییرات )
ns می باشد.  درصد 3و  6دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **و *دار، غیر معنی 
 ها تبدیل جذری انجام شد.بروی داده3

 یکارای بیانگر انواع مالچ، هامیانگین مقایسه نتایج

 زهر هایعلف کنترل در اتیلنپلی مالچ از استفاده بهتر

 ،(6 جدول) بود مالچ انواع سایر به نسبت مختلف

 هایگونه تمامی تراکم مقدار کمترین کهطوریبه

و کاهوی وحشی ویژه چغندر وحشی هرز به هایعلف

نتایج  .شد مشاهده تیمار این در درصد( 311)کاهش 

نشان داد که کارایی برگ خرد شده خرما در مهار 

، در این راستا های هرز بیشتر از باگاس بود.علف

( کاربرد مالچ در کشت 2121پتریکوفسکی و همکاران )

های هرز، فرنگی را در کاهش سبز شدن علفگوجه

 کردند.بسیار موثر گزارش 

 
 کش و مالچاعمال علف های هرز پس ازمقایسه میانگین تراکم علف -5جدول 

 

 های هرز )بوته در متر مربع(تراکم علف تیمار
 کاهو وحشی چغندر وحشی شبدر وحشی پنیر  خردل وحشی ایمزرعهپیچک  کشعلف

 6/2 66/3 36 26/6 66/2 4 ایندازیفلم

 66/1 81/2 6/34 46/9 18/1 81/6 تریفلورالین

 46/6 36/7 7/23 9/33 11/6 81/8 شاهد

LSD3 42/3 71/1 46/2 46/2 34/1 27/1 

 کاهو وحشی چغندر وحشی شبدر وحشی پنیر  خردل وحشی ایمزرعهپیچک  مالچ

 صفر صفر 22/1 77/1 44/3 11/6 اتیلنپلی

 11/2 77/3 36 77/9 44/1 44/4 برگ خرد شده خرما

 8 66/6 77/13 32 77/6 77/8 باگاس

 66/6 66/1 44/21 11/32 44/2 66/8 شاهد
LSD 77/3 14/1 16/2 23/2 24/1 17/1 

 باشد.درصد می 6ها بر اساس حدالل اختالف معنی دار در سطح مقایسه میانگین3
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 های هرز علف زیست توده

 تودهزیستکش بر اثر سیاده جنس مالچ و نوع علف 

که (، درحالیP≤0.01دار بود )های هرز مختلف معنیگونه

مالچ تنها وزن خشک چغندر وحشی ×کشبرهمکنش علف

(. 6داری تحییت تییاثیر لرار داد )جییدول طور معنیرا بییه

 کییاربرد بییا هرزعلف هییایگونییه تمییامی تودهزیسیییت

 داریمعنی طوربه تریفلورالین و ایندازیفلم هایکشعلف

 تتفاو هیچ کهدرحالی یافت، کاهش شاهد تیمار به نسبت

 هایعلف کنترل لحاظ از کشعلف دو این بین داریمعنی

 در دو هر و نداشت وجود مزرعه در شیده مشیاهده  هرز

 کشعلف دو این(. 4 جدول) گرفتند لرار آماری گروه یک

 پیچییک هرز هیای علف تودهزیسیییت متوسیییط طوربیه 

 شییییرین شیییبدر پنیر ، وحشیییی، خردل ای،مزرعیه 

 به نسبت را وحشی کاهوی و وحشی چغندر ای،مدیترانه

 ،71/78 ،24/71 ،71/76 ،16/78 حدود در ترتیب به شاهد

 .دادند کاهشدرصد  97/72 و 18/77

 بهتر کارایی بیانگر وضوببه هامیانگین مقایسه نتایج

 فمختل هرز هایعلف کنترل در اتیلنپلی مالچ از استفاده

 ،(3و شکل  4 جدول) بود مالچ انواع سایر به نسبت

 هایگونه تمامی تودهزیست مقدار کمترین کهطوریبه

 بین حال،اینبا. شد مشاهده تیمار این در هرز هایعلف

 تفاوت خرما شده خرد برگ مالچ از استفاده و تیمار این

 پنیر  هرزعلف دو تودهزیست مقدار نظر از داریمعنی

 هرزعلف استثای به. نداشت وجود شیرین شبدر و

 مختلف هایگونه تودهزیست مقدار وحشی، کاهوی

 تفاوت هیچ نیشکر باگاس مالچ تیمار در هرزعلف

 پنیر  وحشی، خردل) نداشت شاهد تیمار با داریمعنی

 بیشتر آن از داریمعنی طوربه حتی یا( شیرین شبدر و

و شکل  4 جدول) (وحشی چغندر و ایمزرعه پیچک) بود

 باگاس مالچ از استفاده کارایی عدم مؤید نتایج این. (3

 .است فرنگیتوت هرز هایعلف کنترل در نیشکر

 

 کش و مالچهای هرز پس از اعمال علفعلف تودهزیستتجزیه واریانس  -6جدول 

 

 منابع تغییر

 

 آزادیدرجه 

  (MS)میانگین مربعات 

 کاهو وحشی چغندر وحشی شیرین شبدر  پنیر  خردل وحشی 3ایمزرعهپیچک 

 ns16/1 ns12/1 ns16/1 ns36/1 *78/1 ns13/1 2 تکرار

 36/2** 64/3** 78/9** 83/1** 16/1** 12/3** 2 کشعلف

 38/1 11/1 17/1 11/1 16/1 16/1 7 صلیاخطای 

 24/4** 12/6** 72/6** 36/3** 16/2** 32/3** 1 مالچ

 ns19/1 ns1/1 ns16/1 ns13/1 **72/1 ns26/1 6 مالچ×کشعلف

 31/1 18/1 2/1 19/1 32/1 19/1 38 خطای فرعی

 26/11 41/11 19/23 74/16 91/26 96/37 (%ضریب تغییرات )
ns می باشد. درصد 3و  6دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **و *دار، غیر معنی 
 ها تبدیل جذری انجام شد.بر روی داده3
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 کش و مالچهای هرز پس از اعمال علفعلف تودهزیستمقایسه میانگین   -7جدول 

 باشد.درصد می 6ها بر اساس حدالل اختالف معنی دار در سطح مقایسه میانگین3

 

 تظاران لابل ایندازیفلم تاثیر طیف ماهیت به توجه با

 سیییالهیک هرز هایعلف مهار در کشعلف این که بود

 همکاران و بروسییینان) کند عمییل تریفلورالین از بهتر

 همکییاران و جفریز ؛2137 همکییاران و گیوئیرا   ؛2133

 اختالف مییذکور کشعلف دو بین حییال،اینبییا ؛(2137

 هرز هایعلف از ییک  هیچ کنترل لحیاظ  از داریمعنی

 ود به نسبت اتیلنپلی مالچ این، بر عالوه. نشید  مشیاهده 

 .داشت هرز هایعلف مهار در بیشتری کارایی دیگر مالچ

 مطالعه این در آمده دسییتبه هاییافته با مشییابهی نتایج

 و هرز هایعلف مهار بر مالچ انواع تأثیر با رابطه در

 مالچ کهطوریبه اسیییت؛ شیییده گزارش خیار عملکرد

 خروس، تاج جمعیت مهار به منجر سییییاه پالسیییتیکی

 احمدی) شیید درصیید 311 میزان به چسییبک و ترهسییلمه

 (. 2136 نژادحسن و لکی

 
 

 توده چغندر وحشی زیست میزان ایمالچ  بر ×کشبرهمکنش علف -1شکل 
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پلی اتیلن برگ خرد شده خرما باگاس شاهد

 (m g-2های هرز )توده علفزیست تیمار

 کاهو وحشی شبدر شیرین پنیر  خردل وحشی ایپیچک مزرعه کشعلف

 96/1 42/3 64/1 13/3 68/2 ایندازیفلم

 99/1 64/3 68/1 19/3 74/2 تریفلورالین

 4/3 39/1 31/3 96/3 84/7 شاهد

LSD3 26/1 68/1 22/1 27/1 78/1 

 کاهو وحشی شبدر شیرین پنیر  خردل وحشی ایپیچک مزرعه مالچ

 صفر 32/3 7/1 66/1 76/3 اتیلنپلی

 27/3 2/3 66/1 7/3 8/2 برگ خرد شده خرما

 36/2 97/2 38/3 66/3 8/7 باگاس

 79/3 6/2 16/3 69/3 37/7 شاهد

LSD 29/1 17/1 11/1 76/1 16/1 
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 رب یکنواخت پوشییش دلیل به اتیلن به دلیلمالچ پلی

حرارت خا  و همچنین  و افزایش درجه خا  سطح روی

زنی و جلوگیری از عبور نور و خفییه کردن آن از جوانییه

 )تیاجی و همکاران کندهای هرز جلوگیری میرشیید علف

 اکثراً مطالعه مورد هرز هایعلف بذر که آنجا . از(2138

 تاریکی، معرض در گرفتن لرار با احتمیاالً  بودنید  ریز

 خود زنیجوانه لدرت باال، موجطول با امواج و باال دمای

. نشییدند خواب شییکسییت به موفق یا و داده دسییت از را

 و نیترات تجمع طریق از خرما شیییده خرد برگ مالچ

 پوست از حاصل هایمالچ مشیخصیه   که خا  نیتروژن

 شرایط اسیت،  خرما شیده  خرد برگ هایخرده یا درخت

 که،طوریبه. کندمی نامساعد هرز هایعلف رشد برای را

 با گیاهی بقایای کردند بیان( 2114) همکاران و جودیس

 ،خا  دمایی تغییرات کاهش خا ، نیترات مقدار بر تأثیر

 بذر خواب شییکسییتن از توانندمی نور نفوذ از ممانعت و

 هاآن زنیجوانه از مانع و نمایند جلوگیری هرز هایعلف

 در تن 6 مقدار کاربرد شد مشاهده آزمایشی در. شیوند 

 علف و سیییرخه درنه هرزعلف دو خروج بقایا، هکتار

 با مقایسییه در درصیید 91 میزان به را مصییری ایپنجه

 و 2133 چاوهان) فرونشیییاند بقایا بیدون  تیمیارهیای  

 و پورمهدی همچنین،(. 2119 جیانسیییون  و چیاوهیان  

 در هرز هایعلف کیل  تودهزیسیییت( 2139) همکیاران 

 متر در بوته 36 و 31 ،6 هایتراکم در کنجد محصییول

 در پوشییشییی  گیاه بدون شییاهد به نسییبت ماش مربع

 درصد 91 و 89 ،87 ترتیببه هرز،علف به آلوده شیرایط 

 یآلودگ دلیل به احتماالً نیشییکر باگاس مالچ. یافت کاهش

 سطح در پوشش یکنواختی عدم و هرز هایعلف بذور به

 هایعلف بذور توسط نور دریافت برای منافذی که خا 

 باالی تخلخل به توجه با همچنین و کندمی فراهم هرز

 اسییت بوده فراهم آب با جابجایی برای شییرایط ماده این

  .است شده مالچ این پایین کارایی سبب موارد این و

 

 فرنگیکیفی میوه توت هایشاخص

 بر مییالچ و کشعلف تیمییارهییای اثر بیرهیمیکنش   

( P≤0.05) بود دارمعنی فرنگیتوت میوه کل آنتوسیییانین

 تاثیر دو این برهمکنش یا مالچ و کشعلف کاربرد ولی

 کل، اسیییدیته آسییکوربیک، اسییید مقدار بر داریمعنی

 فرنگیتوت میوه محلول جیامد  مواد و طعم شیییاخم

 اسید مقدار متوسیط  آزمایش، این در(. 8 جدول) نداشیت 

 جامد مواد و طعم شییاخم کل، اسیییدیته آسییکوربیک،

 به آزمایشیییی هایکرت کل در فرنگیتوت میوه محلول

 31/1 ،لیترمیلی311گرم در میلی 26/26 معییادل ترتیییب

 .آمد دست بهدرجه بریکس   82/6 و 96/63 ،درصد

 انینآنتوسی کش تریفلورالین،علف کاربرد شرایط در

 لسمت 18/2) مالچ از استفاده بدون شیرایط  در میوه کل

 خرد برگ مالچ کاربرد با داریمعنی تفاوت( میلیون در

 طوربه اما نداشت،( میلیون در لسمت 26/2) خرما شیده 

 یلناتپلی هایمالچ از استفاده شرایط از بیشتر داریمعنی

 لسییمت73/3) نیشییکر باگاس و( میلیون در لسیمت 82/3)

 کل در این شرایط، آنتوسیانین(. 2 شکل) بود( میلیون در

 اوتتف هیچ عدم کاربرد علف کش، یا ایندازیفلم کاربرد با

 نآنتوسیانی بر تاثیر لحاظ از هامالچ انواع بین داریمعنی

 رد آنتوسیانین میزان بودن کمتر. نداشت وجود میوه کل

 تاسیی ممکن باگاس کاربرد همراه به  تریفلورالین تیمار

 به رمنج که باشیید نیشییکر باگاس پایین اسیییدیته دلیلبه

 دسییترس در بر که شییده خا  میکروبی جمعیت کاهش

 دارند تأثیر گیاه مغذی مواد جذب یا خا  نیتروژن بودن

 (.2116 همکاران و مانچانگ)
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 کش و مالچفرنگی تحت تأثیر تیمارهای علفتجزیه واریانس صفات کیفی توت -8 جدول

 (MSمیانگین مربعات  )  

 درجه آزادی منابع تغییر
اسید 

 آسکوربیک
 مواد جامد محلول شاخم طعم آنتوسیانین کل اسیدیته کل

 ns49/26 ns11136/1 **62/1 ns83/28 **89/3 2 تکرار

 ns83/2 ns11114/1 ns13/1 ns71/36 ns 81/1 2 کشعلف

 22/1 67/4 18/1 11116/1 48/36 7 اصلی خطای 

 ns69/3 ns11129/1 *11/3 ns 22/1 ns28/1 1 مالچ

 ns18/27 ns11124/1 *28/1 ns37/16 ns18/1 6 مالچ×کشعلف

 24/1 77/78 18/1 11136/1 39/31 38 خطای فرعی

 61/4 19/31 49/37 66/9 87/31 (%ضریب تغییرات )
ns می باشد.  درصد 3و  6دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **و *دار، غیر معنی 
 

 
 فرنگیمیوه توت میزان آنتوسیانین کل ایمالچ  بر×کشبرهمکنش علف -2 شکل

 

-محصول توت)عملکرد و اجزای عملکرد( صفات کمی 

 فرنگی

کش بر تعداد میوه اثر سییاده جنس مالچ و نوع علف

کییه (، درحییالیP≤0.01دار بود )و وزن کییل میوه معنی

طور مییالچ تنهییا لطر میوه را بییه×کشبیرهمکنش علف 

(. 9( )جییدول P≤0.05لرار داد )داری تحییت تییاثیر معنی

 96/62اتیلن )تعداد میوه در شییرایط اسییتفاده از مالچ پلی

داری بیشییتر از شییرایط طور معنیمیوه در متر مربع( به

اسییتفاده از مالچ برگ خرد شییده خرما و برای این تیمار 

داری بیشیتر از شیرایط استفاده از مالچ   طور معنینیز به

(. مقایسییه 1اهد بود )شییکل باگاس نیشییکر یا تیمار شیی 

کشی نیز نشان داد که کمترین تعداد میوه تیمارهای علف

میوه  33/71) کشبدون کاربرد علف شییاهدهای در کرت

بیا تیمیار تریفلورالین    دسیییت آمیید کییهدر متر مربع( بییه

میوه در  63/74میوه در متر مربع( و ایندازیفلم ) 91/71)

 (.1( )شکل P≤0.05داری داشت )متر مربع( اختالف معنی
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 کش و مالچتیمارهای علف فرنگی تحت تأثیرتوتعملکرد و اجزای عملکرد تجزیه واریانس  -9جدول 

 

 

 منابع تغییر

 

درجه 

 آزادی

 (MS)میانگین مربعات 

 وزن کل میوه لطر میوه تعداد میوه

 ns62/37 **99/28881 81/69** 2 تکرار

 73/39219** 16/73* 39/66** 2 کشعلف

 12/662 69/1 71/3 7 خطای اصلی

 64/396421** 29/49** 16/297** 1 مالچ

 ns31/9 *31/37 ns17/32666 6 مالچ×کشعلف

 32/6268 1/7 39/33 38 خطای فرعی

 67/8 71/8 76/4 (%ضریب تغییرات )
ns درصد می باشد. 3و  6دار در سطح احتمال نیترتیب معبه **و *دار، غیر معنی 

 

 

 

 
 کش )ب( بر تعداد میوه توت فرنگیاثر تیمارهای مالچ )الف( و علف  -3شکل 
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 7ها در شییکل بر لطر میوه مالچ×کشاثر متقابل علف

کش نشیان داده شده است. در شرایط بدون کاربرد علف 

یا مصیییرف ایندازیفلم، لطر میوه در هنگام اسیییتفاده از  

داری بیا کیاربرد مییالچ   اتیلنی هیچ تفییاوت معنیمیالچ پلی 

برگ خرد شییده خرما نداشییت اما با اسییتفاده از این دو  

داری بیشتر از شرایط استفاده از مالچ طور معنیمالچ به

یشیکر یا عدم اسیتفاده از مالچ به دست آمد. در   باگاس ن

کش تریفلورالین، هیچ تفاوت شیییرایط اسیییتفاده از علف 

 باگاس و خرما شییده خرد های برگداری بین مالچمعنی

شیییاهد بدون مالچ از لحاظ لطر میوه وجود  و نیشیییکر

طور متر(، اما بهمیلی 4/22طور متوسیییط نیداشیییت )بیه  

اتیلنی تفاده از مالچ پلیداری کمتر از شیییرایط اسییی معنی

بود. مقایسییه ترکیبات تیماری نشییان داد که لطر میوه با 

 1/13اتیلنی )همراه مالچ پلیکش ایندازیفلم بهکاربرد علف

 داری بیشتر از سایر تیمارها بود.طور معنیمتر( بهمیلی
 

  

 
 فرنگیقطر میوه توت ایمالچ بر×کشبرهمکنش علف -4شکل 

 

 مالچ تیمارهای در میوه وزن کمترین و بیشیییترین

 نیشییکر باگاس و( هکتار در تن 791/31 معادل) اتیلنپلی

 تفاوت هیچ(. 6 گردید )شییکل ثبت( هکتار در تن  261/4)

 از نیشییکر باگاس تیمار با شییاهد تیمار بین داریمعنی

 بین اختالف اما نداشییت، وجود میوه وزن بر تاثیر لحاظ

 مالچ بدون شاهد و خرما شده خرد برگ مالچ تیمارهای

 وزن که داد نشان نیز هاکشعلف مقایسیه . بود دارمعنی

 در تن 812/8) ایندازیفلم کاربرد تیمار در هامیوه کیل 

 بدون شییاهد تیمار از بیشییتر داریمعنی طوربه( هکتار

 طوربه نیز تیمار این در و( هکتار در تن 18/8) کشعلف

( هکتار در تن 8) تریفلورالین کاربرد از بیشتر داریمعنی

   (.6 شکل) بود

 مورد هییایمییالچ تییأثیر تحییت میوه عملکرد میزان

 که هاییمالچ در عملکرد این که دهدمی نشییان بررسییی

 کردند ایجاد را تریمدت بلند و بیشییتر پوشییشییی سییطح

 خا ، آلی ماده افزایش رطوبت، حفظ بر تأثیر دلیلبیه 

 به نور رسیییدن کاهش و شییوری نامطلوب اثرات کاهش

 همچنین،. بود بیشیییتر هرز هایعلف گیاهچه و بیذور 

 و تراکم کاهش در کشییییعلف تیمارهای تأثیر احتماال

 رلابت کاهش نتیجه در و هرز هایعلف خشیییک وزن

 افزایش باعث فرنگیتوت هیای بوتیه  بیا  هرز هیای علف

 .است شده محصول عملکرد

ویژه ها بهمحققان بیان کردند استفاده از مالچ

های پالستیکی، نه تنها سبب زودرسی میوه، به دلیل مالچ

شود، بلکه در افزایش مقدار افزایش ذخیره گرمایی می

ست محصول، کیفیت میوه، خوشبویی و مزه آن موثر ا

 (.2138 )شیوخی سوغانلو و رائینی سرجاز
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 ییری کلینتیجه

رسد تیمار مالچ پلی اتیلن به دلیل ممانعت نظر میبه

های از رسیدن نور به سطح خا  از رشد بیشتر علف

هرز جلوگیری و محصول در رلابت کمتری با گیاهان 

هرز لرار گرفته بود. همچنین این مالچ با حفظ بیشتر 

ها عملکرد محصول را نسبت به سایر مالچرطوبت خا  

کش رسد که علفتحت تأثیر لرار داد. به نظر می

ایندازیفلم به دلیل فعالیت لابل توجهی که در خا  دارد 

های هرز شده و باعث افزایش دوره کنترل رشد علف

های تیمار همین امر سبب افزایش تعداد میوه در کرت

صفات کیفی محصول  شده با ایندازیفلم گردید. نتایج

کش و مالچ تنها نشان داد اثر برهمکنش تیمارهای علف

دار بود و سایر صفات کیفی بر آنتوسیانین میوه معنی

میوه شامل اسیدآسکوربیک، اسیدیته کل، شاخم طعم و 

در آخر، با توجه  داری نداشت.مواد جامد محلول اثر معنی

 گبه پتانسیل منطقه در خصوص در دسترس بودن بر

خرما به عنوان یک مالچ طبیعی و سازگار با محیط زیست 

ی هایو همچنین ارزان لیمت بودن آن نسبت به سایر مالچ

اران کفرنگیاتیلن و باگاس، کاربرد آن به توتمانند پلی

 شود.استان توصیه می
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نامه و خوزستان به جهت تأمین منابع مالی اجرای پایان

از شرکت کشت وصنعت کارون شوشتر به جهت تأمین 

 شود.باگاس مورد نیاز، تقدیر وتشکر می
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