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Abstract 

Background and Objective: The purpose of this study was to investigate the effect of cover crops and their 

residues and mechanical and chemical methods on weed density and biomass in the Miandoab vineyards. 

 

Materials and Methods: To achieve the research goal, a factorial experiment was conducted in the form of 

completely random blocks with 4 replications and 2 factors in the spring of 2015 and 2016 in the Sogli Tappeh 

(altitude 1300 meters, latitude 46 degrees and 2 minutes and longitude 36 degrees and 93 minutes) and Nasir 

Kandi villages (altitude 1300 meters, latitude 46 degrees and 7 minutes and longitude 36 degrees and 91 

minutes). The first factor includes planting Vicia peregrina cover crop (after plowing), planting Vicia 

peregrina cover crop (without plowing), planting Ajowan cover crop (after plowing), planting Ajowan cover 

crop (without plowing), the application of glyphosate herbicide after growing (3 liters per hectare), manual 

weeding, weed-free control, and the second factor includes the standing and traditional systems.  
 

Results: The predominant weeds in the studied vineyards include Johnson grass, Binweed and Licorice. Non-

plowed Vicia peregrina in the standing system (132 g.m-2) and Ajowan after conventional plowing in the 

standing system (95 g.m-2) had the highest and lowest biomass production of cover crops. In both Vicia 

peregrina and Ajowan plants, cover biomass production was the same in traditional and standing systems. 

Application of herbicide, similar to weed-free control, reduced weed density by more than 90%, and the highest 

length and weight of grape were obtained in this treatment. But Vicia peregrina and Ajowan without plowing 

in both horticultural systems reduced the weed density by 47% and 32%, respectively, compared to the weed-

infected control. Regardless of plowing type in both horticultural systems, the weight and length of grape in 

planting cover crops such as Vicia peregrina and Ajowan increased significantly compared to weed-infected 

conditions (no weeding). Also, the amount of soluble solids varied from 10.8% in weed-infected control to 

15.16% in glyphosate herbicide usage.  
 

Conclusion: Since among the cover crops, non-plowed Vicia peregrina had the highest reduction in weed 

growth with comparing the weed density averages, it can be introduced as the best management strategy for 

weed control in vineyards. In general, planting cover crops in both garden systems with any type of plowing 

can reduce weed density and increase the quantitative and qualitative of grapes, although herbicides and weed-

free control are superior to cover crops. 
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 چکیده
تراکم  های مکانیکی و شیمیایی برها و روشبه منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی و بقایای آنوهش حاضر ژپ اهداف:

 انجام گردید. های میاندوآبهای هرز تاکستانو زیست توده علف

 
 0های کامل تصادفی با قالب طرح بلوکآزمایشی به صورت فاکتوریل در برای دستیابی به هدف تحقیق،  ها:مواد و روش

دقیقه  7درجه و  01 جغرافیایی متر، عرض 6311)ارتفاع  های سوگلی تپهدر روستا 6335 و 6330های سال بهار در تکرار 
 طول دقیقه و 2درجه و  01 جغرافیایی متر، عرض 6311)ارتفاع  کندیو نصیر (دقیقه 33درجه و  31 جغرافیایی طولو 

(، کاشت رایج کاشت گیاه پوششی ماشک )پس از شخمفاکتور اول شامل انجام گرفت. ( دقیقه 36درجه و  31 جغرافیایی
(، کاشت گیاه پوششی زنیان )بدون شخم(، رایج گیاه پوششی ماشک )بدون شخم(، کاشت گیاه پوششی زنیان )پس از شخم

و فاکتور  ،شاهد آلوده به علف هرز، عاری از علف هرزشاهد لیتر در هکتار(،  3گلیفوسیت )کش علفرویشی  کاربرد پس
 داربستی و سنتی بودند.های  دوم شامل سیستم

 
. ماشک بدون شخم در پیچک، قیاق و شیرین بیان بودند شامل های مورد مطالعهتاکستان در غالب هرز هایعلف ها:یافته

گرم در متر مربع( بیشترین  35) داربستیگرم در متر مربع( و زنیان پس از شخم رایج در سیستم  637سیستم داربستی )
و کمترین تولید بیوماس گیاه پوششی را داشتند. در هر دو گیاه ماشک و زنیان، تولید زیست توده گیاه پوششی در 

درصد تراکم علف  31کش، مشابه شاهد عاری از علف هرز بیش از بود. کاربرد علف و سنتی یکسان داربستیهای سیستم
هرز را کاهش داد که بیشترین طول و وزن میوه انگور هم در این تیمار به دست آمد. ولی ماشک و زنیان بدون شخم در 

اهد آلوده به علف هرز های هرز نسبت به شدرصدی تراکم علف 37و  02هر دو سیستم باغی، به ترتیب موجب کاهش 
در هر دو سیستم باغی و بدون توجه به نوع شخم، وزن میوه و طول میوه انگور در کاشت گیاه پوششی ماشک و شدند. 

محلول از  داری نشان داد. همچنین مقدار مواد جامدزنیان، نسبت به شرایط آلوده به علف هرز )عدم وجین( افزایش معنی
 کش گلیفوسیت( متغیر بود.درصد )علف 61/65علف هرز( تا درصد )شاهد آلوده به  8/61

 
در بین مقایسه میانگین های مربوط به تراکم علف های شخم ماشک بدون  ،پوششی انگیاهبین که  ئیآنجااز  گیری:نتیجه
توان آن را به عنوان بهترین راهکار مدیریتی برای ، میبه خود اختصاص دادرا  های هرزکاهش رشد علفبیشترین هرز 



 31های ......                                                                   ر مدیریت علف های هرز تاکستانارزیابی اثر گیاهان پوششی و سیستم کشت ب

به طورکلی کاشت گیاه پوششی در هر دو سیستم باغی با هر نوع شخم می  ها معرفی نمود.های هرز تاکستانکنترل علف
تواند تراکم علف هرز را کاهش داده و عملکرد کمی و کیفی انگور را افزایش دهد، اگرچه علف کش وشاهد عاری از علف 

 هرز نسبت به گیاه پوششی برتری دارد.   

 
 ماشکشاخص سطح برگ، های هرز، زیست توده علفزنیان، انگور،  واژه های کلیدی:

 
 مقدمه

 جهانی بارخوار و کشاورزی سازمان برآورد طبق   
 حال در هایکشور در انسان میلیون 871 قریب (فائو)

ارزش  (.7163 فائو)هستند  تغذیه سوء دچار توسعه
 کیفیت بردن بالا در ویژه بهو سبزیجات  هامیوهغذایی 
 دنب نیاز مورد املاح و هاویتامین بودن دارا دلیل به تغذیه

 هایعلف (.7171 )فائو است ای برخوردارویژه اهمیت از
 و گیاهان زراعی رقیب عنوان به دور گذشته از هرز

 از. اندآنها شده تولید کاهش باعث و بوده مطرح درختان
 هرز هاینابودی علف درصدد همواره کشاورزان رو، این

 رغمعلی نیز امروزه (.7110 زند و همکاران) اندبوده
 تهدیدیهم  هنوز ،یکنترل عملیات از مجموعه ایوجود 

 باغی محصولات جمله از کشاورزی برای تولیدات جدی
 دلیل به اخیر، هایسال در (.7117 )بوهلر باشندمی

 آنها خسارت و های هرزعلف مختلف هایگونه افزایش
 محققین بخش توجه و هاباغدار حساسیت ها،باغ در

. است شده جلب هرز هایعلف مدیریت به کشاورزی
 منابع از استفاده در رقابت افزایش موجب های هرزعلف

-بیماری انتقال خاک، از غذاییعناصر  مصرف ها،نهاده و

 میزان ها، کاهش درخت رشد کاهش آفات، میزبانی ها،
 و کیفیت میوه عملکرد، کاهش درگلدهی، تاخیر دهی،غنچه

 (.7161شوند )دادار و نیستانی می سرما به مقاومت
رشد شامل آب،  عوامل سر بر رقابت با های هرزعلف
غذایی و در بعضی از شرایط دی اکسید عناصر  نور،

کربن، باعث کاهش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی 
کش ها به دلیل کارایی و صرفه اقتصادی، علف .شوندمی

کنند و به های هرز ایفا مینقش محوری در مدیریت علف
و گیرند )زند ای مورد استفاده قرار میطور گسترده

 عواملی تاثیر تحت هاکشعلف کارایی (.7110همکاران 

 شرایط هرز،هایعلف رشدی مرحله و فلور مانند

 کاربرد، تکنولوژی زراعی، گیاه رقابتی توانایی محیطی،

کشعلف سایر با کشعلف ترکیب و علفکش فرمولاسیون
در حال (. 7118)کودسک  گیردمی قرار هاکشتآف یا ها

های شیمیایی در سطح وسیع برای کشحاضر، از علف
های شود. طی سالهای هرز استفاده میکنترل علف

ها گسترش وسیعی پیدا گذشته، مقاومت به علف کش
  (.7163 )هیپ کرده است

از جایگاه بارزی در میان  (.Vitis vinifera L) انگور   
از  که طوریبه ؛درختان میوه کشور برخوردار است

هزار هکتار معادل  311حدود های کشور، سطح کل باغ
ها اختصاص دارد که حدود درصد به ریز میوه 0/66
باشد. رتبه دوم درصد آن مربوط به سطح انگور می 7/31

)بعد سیب( مربوط  میزان تولید در بین محصولات باغی
 35/61میلیون تن و سهم  0/3به انگور با تولید حدود 

بانی است )نجاتیان درصد از کل میزان محصولات باغ
غربی از مهمترین مناطق استان آذربایجان(. 7168

موکاری ایران می باشد و سطح زیر کشت انگور نزدیک 
 715هکتار و مقدار تولید آن بیش از  818هزار و  76به 

هزار تن گزارش شده است که در شکوفایی اقتصاد منطقه 
نامه جهاد آوری دارای اهمیت است )آمارو از لحاظ ارز

 سفید بیدانه انگور (.7171کشاورزی آذربایجان غربی 

 کشور هایتاکستان از بسیاری در ارقام غالب از یکی

می کشمش تهیه و خوری قابلیت تازه دارای که است

 ایتغذیه عناصر از قابل توجهی بخش ساله هر .باشد

 هاتاک از انجام هرس با نیز و میوه برداشت با همراه

 به از برداشت بعد دهیکود که حالی در ،شودمی حذف

 مورد در هانگرانی(. 7162شود )کریمی  می انجام ندرت
 عملیات رایج یمحیط زیست اثرات و اقتصادی هایهزینه

 کنندگانو تولید هرز هایعلف محققین از بسیاری کنترل،

در  تا است داشته آن بر را کشاورزی محصولات
 هرز هایعلف کنترل در جایگزین هایراهکار جستجوی

ه ب هرز هایعلف مدیریت(. 7112)کورستینس  باشند
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 این راستا در گامی تواندمی جدید راهکار یک عنوان
مواد  از استفاده اثر در مشکلات از برخی بروز. بردارد

 انسان سلامت محیطی، زیست هایآلودگی شیمیایی نظیر
 سبب هاکشعلف به هرز هایمقاومت علف مسئله نیز و

 است شده هرز هایمدیریت علف امر در جدید نگرش
 (. 7166 )استاگناری و پیسنت

که  شودمی اطلاق هاییگونه به پوششی گیاه واژه   
خاک،  فرسایش از جلوگیری خاک، باروری بهبود برای
کیفیت  مغذی، مواد افزایش خاک، از حفاظت و سازیغنی

 حفظ باعث همچنین گیاهاناین ، شوندمی استفاده خاک

 و گردند )پارمودخاک می میکروبی و زیستی تنوع
  Vicia sativa (L.) با نام علمی ماشک(. 7168 همکاران

 کود عنوان به خاک، ساختمان اصلاح خاک، حفاظت برای

 شوندمی کشت سبز علوفه و سیلو خشک، علوفه سبز،

 است ممکن پوششی (. گیاهان7111 والکر و همکاران)

 حفاظت مانند اهدافی به برای دستیابی گزینه مناسبترین

 باشد، همزمان طور به هرز هایعلف کنترل و خاک از

 از جلوگیری برای پوششی از گیاهان نیز، این از پیش

 زراعی و باغی در محصولات هرز هایعلف رشد

 (. 7165   همکاران و پفیفر( است شده استفاده

 جهان در انسان سلامت در مهمی نقش دارویی گیاهان   
 و حال توسعه در هایکشور در مردم از بسیاری. دارند

یافته گرایش داروها مصرف این سمت به یافته توسعه
 های گیاهی،دارو تولید دلیل به گیاهان این برای نیاز. اند

 و آرایشی مواد ها،عطر ها،اسانس بهداشتی، محصولات
 به رو المللی و بین ملی هایبازار در معطر شیمیایی مواد

 گیاهان مخلوط کشت که رسدمی نظربه. است افزایش
 خاصیت وجود دلیل به سایر گیاهان با دارویی

یبیمار آفات، کنترل به قادر دارویی، گیاهان دگرآسیبی
 از ناشی هایپیامد طرفی، از .باشد های هرزعلف و ها

 و کشت و توسعه بهبود سبب شیمیایی سموم مصرف
 .(7117 )کارابا و ماترانگا است شده دارویی گیاهان کار

و  7چتریانمتعلق به تیره  6در بین گیاهان دارویی زنیان
 سیمن،پارادارای اسانس روغنی است که حاوی تیمول 

 ترکیبات از غنی همچنین است، ترپینن و پینن آلفا

                                                           
1 - Carum copticum L. 

 ضد عامل عنوان به آن از توانمی که است مونوترپنی

برد  بهره سازیدارو و غذایی صنایع در طبیعیمیکروبی 
 است شده گزارش (. همچنین7166 )گودرزی و همکاران

 استفاده هم آفات برخی دفع در گیاه این اسانس از که

با توجه به اهمیت . (7167 )موسوی و همکاران شودمی
 انگور و کشمش و جایگاه آن در اقتصاد کشور و منطقه

 هرز، هایعلف یمدیریت هایروش اهمیت به توجه با و

-روش و پوششی گیاهان تأثیر بررسی جهت تحقیق این

 علف توده زیست و تراکم بر شیمیایی و مکانیکی های

 هایعلف کنترل روش بهترین شناسایی برای هرز های

 سیستم هدایتی داربستی و سنتیهای با تاکستان در هرز

رسد کشت گیاه از طرف دیگر، به نظر می .درآمد اجراء به
به دلیل وجود خاصیت دارویی به عنوان گیاه پوششی 

های هرز گیاه دارویی، قادر به کنترل علف دگرآسیبی
  باشد.

 
 هامواد و روش

در  6335و  6330های سالپژوهش در بهار این       
درجه و  01عرض جغرافیایی با ) های سوگلی تپهروستا

 دقیقه و دارای 33و درجه  31دقیقه و طول جغرافیایی  7
 01)با عرض جغرافیایی  کندیو نصیرمتر ارتفاع(  6311

دقیقه  36درجه و  31دقیقه و طول جغرافیایی  2درجه و 
که دارای شهرستان میاندوآب  متر ارتفاع( 6311و دارای 

گرم و خشک و  آب و هوای نیمه خشک با تابستان
 ل دربه صورت فاکتوریباشد، نیمه مرطوب می زمستان

تکرار به اجرا در  0تصادفی با  های کاملقالب طرح بلوک
آمد. فاکتور اول شامل کاشت گیاه پوششی ماشک )پس 

(، کاشت گیاه پوششی ماشک )بدون شخم(، رایج از شخم
(، کاشت رایج کاشت گیاه پوششی زنیان )پس از شخم

رویشی کاربرد پسگیاه پوششی زنیان )بدون شخم(، 
شاهد عاری از لیتر در هکتار(،  3ت )گلیفوسیکش علف

و فاکتور دوم شامل  علف هرز، شاهد آلوده به علف هرز
و ساله(  8انگور )درختان هدایتی داربستی  هایسیستم

ساله( که ارقام انگور در هر دو  68انگور )درختان  سنتی
 بودند.  سیستم انگور بیدانه زرد

2  -Apiaceae 



 32های ......                                                                   ر مدیریت علف های هرز تاکستانارزیابی اثر گیاهان پوششی و سیستم کشت ب

 
 (سانتیمتر 3-33 عمق)خاك  شیمیایی و فیزیکی خصوصیات -1 جدول

 سنتی سیستم

 شوری
1-m.dS 

pH 
کربن 
 آلی%

 درصد ذرات تشکیل دهنده خاک میزان عناصر قابل جذب
 بافت خاک

 شن سیلت رس پتاسیم فسفر نیتروژن
 لوم رس سیلتی 61 52 33 363 30/7 66/1 60/6 30/2 77/6

 داربستیسیستم 

 شوری

1-m.dS 
pH 

کربن 
 آلی%

 درصد ذرات تشکیل دهنده خاک میزان عناصر قابل جذب
 بافت خاک

 شن سیلت رس پتاسیم فسفر نیتروژن
 لوم رس سیلتی 62 00 33 6/733 17/0 61/1 38/1 67/8 81/7

 

     
قطعات مورد آزمایش در اواخر اسفند پس از آماده      

 611) زمین با دو گونه پوششی ماشک و زنیانسازی 
ها در دو کشت شد. تمام تیمارعدد بذر در متر مربع( 

 سانتیمتر از درختان( 61تا  5)به فاصله  طرف درختان
کش گلیفوسیت به صورت پس علفبندی شدند. قطعه

لیتر در هکتار به وسیله سمپاش دستی  3رویشی به مقدار 
جهت مخالف  و در  کشهای تیمار علففقط در کرت

شاهد وجین دستی هم در دو نوبت در تیمار  و درختان
 شده گیری اندازه صفاتاعمال شد.  عاری از علف هرز

 سطح شاخص ،توده زیست تعیین شامل تحقیق این در

های علف توده زیست و تراکم و پوششی گیاهان برگ
 که بود سانتیمتری 71× 71از کوادرات  استفاده با هرز

که پس از  شد انجام هاتیمار یتمام در روز 71 هر
 25ساعت در آون در دمای  27به مدت  تیمارهابرداشت 

وزن خشک  سپسو  ندگراد قرار داده شددرجه سانتی
گیاهان  خام پروتئین درصد .گیری شدآنها اندازه

 اساس. شد تعیین کجلدال دستگاه از استفاده با پوششی
 موجود کل نیتروژن گیریاندازه بر کجلدال روش در کار
 که است آن بر فرض و است استوار آزمایشی نمونه در

 پس بنابراین،. است پروتئین نوع از موجود نیتروژن تمام
 75/1 ضریب اعمال با نمونه کل نیتروژن گیریاندازه از
 شد محاسبه مختلف هایتیمار در علوفه خام پروتئین، 

ضرب  حاصل از نیز پروتئین عملکرد(. 6331 جنسن)
 شد محاسبه علوفه پروتئین درصد در علوفه بیوماس

گیری سطح برگ همچنین برای اندازه (.7115 واین و ئین)
روز یک بار  65گیاه پوششی تا مرحله گلدهی با فاصله 

گیری شاخص سطح گیری انجام شد و برای اندازهنمونه
 Area Meter AM 300سنج برگ، از دستگاه سطح برگ

ADC Bio scientific Ltd)  )سپس به ، شده استفاده
صفات مورفولوژیک سطح مورد نظر تعمیم داده شد. 

)کمی( انگور شامل طول میوه، وزن میوه و وزن حبه بود. 
گیری وزن میوه و وزن حبه توسط ترازوی اندازه

ساخت شرکت  CY360دیجیتالی آزمایشگاهی )مدل 
Citizen م انجام شد. آمریکا( با حساسیت هزارم گر

گیری طول میوه توسط کولیس دیجیتالی )مدل اندازه
Mitutoyo )صورت گرفت  ساخت شرکت آتاگو ژاپن

 از pH گیریاندازه برای(. 7115)کریمی و محمود زاده 

pHمدل هانامیزی رو متر( H12210) که شد استفاده 

 الکترودی ی وسیله به آن گیریاندازه قابل محدودة

 خنثی 2 اسیدی، 2 زیر اعداد کهباشد. می 1-60بین   pHبا

 .باشدمی قلیایی دهد نشان را 2 از بالاتر عددی اگر و
 میوه قند همان که محلول جامد مواد میزان گیریاندازه

 دستی -چشمی رفراکتومتر دستگاه از استفاده با است

 آتاگو شرکت ساختMASTER-3M  آنالوگ )مدل

 میوه عصاره ابتدا که ترتیب این به ؛تگرف صورت ژاپن(

 مقدار سپس و شد رقیق مقطر آب با مشخصی نسبت به

 فرمول از بعد و شد خوانده رفرکتومتر با نور شکست

 گردید. استفاده زیر
 بریکس میزان= شده خوانده اعداد× 10  (رقت نمیزا (
 

 مقایسه) Mstatc افزار از نرم هاداده آنالیز جهت    

 برای و( 15/1احتمال  سطح در LSD آزمون با میانگین
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 استفاده 7161نسخه   Excelافزار نرم از هانمودار رسم

 . شد

 نتایج و بحث
 هایگونه مهمترین هرز، هایعلف فلور شناسایی با    

 بالاتری تراکم از که آزمایش این در هرز هایعلف
 چند و یکساله از اعم گونه 60 شامل .بودند برخوردار

بیشتر  هااین تاکستان در غالب هرز هایعلف بودند. ساله
 پیچک، قیاق و شیرین بیان بودند شامل و ساله چند

 فلور شناساییهای هرز، برای مدیریت علف .(7جدول )
 بسیار مبارزه روش انتخاب از ها، قبلباغ هرز هایعلف
 هرز، هایعلف علمی مدیریت برای همچنین. باشدمی مهم

 ضروریست منطقه هر هرز هایفلور علف دقیق شناخت
نیز ( 7161) همکاران و . هارمییر(7116 محصل )راشد

 هرز، هایعلف با مبارزه روش و نوع انتخاب که دریافتند

 به را آن و دارد هرز هایعلف فلور به ماهیت بستگی
 اجرای در مؤثر روشی برای اتخاذ اولیه نیاز یک عنوان
( 7110) و همکاران زند. نموداند تلقی کنترل هایبرنامه

در  غالب هرز هایعلف هایگونه که کردند گزارش
 تکاملی راهبرد و روند از تابعی مختلف، هایمحیط

 دلیل به میوه هایباغ در که اظهار داشتند و آنهاست
 گیاهانی عمدتاً و محیط، خاک کمتر تخریب و دستکاری

 تکامل تنش به تحمل - رقابت استراتژی اساس بر که
 ساله چند گیاهان شامل بیشتر که شده غالب اندیافته

 ، ساله یک محصولات مزارع در که صورتی در .هستند
-علف هایگونه غالبیت به منجر ورزی مکررخاک عملیات

 دهکنن فرار تکاملی تابع راهبرد که شودمی ساله یک هرز
 .هستند کننده رقابت -

 
 های مورد آزمایشهای هرز غالب در تاکستانمشخصات علف -2جدول 

تراکم )تعداد 
 در متر مربع(

چرخه 
 زندگی

 ردیف نام علمی نام فارسی گیخانوادنام 

0 P Fabaceae خارشتر ایرانی Alhagi persarum Boiss. & 

Buhse. 
6 

3 A Amaranthaceae 
ریشه  تاج خروس

 Amaranthus retroflexus L 7 قرمز

3 A Chenepodiaceae سلمه تره Chenopodium album L. 3 

5/1 P Asteraceae 
قاصدك ، کاسنی 

 Cichorium intybus L. 0 زرد

68 P Convolvulceae پیچک صحرایی *Convolvulus arvensis L. 5 

1 A Cuscutaceae سس زراعی Cuscuta campestris Yunck 1 

75/1 P Poaceae  یا مرغپنجه مرغی Cynodon dactylon (L.) pers 2 

67 P Caryophyllaceae شیرین بیان *Glycyrrhiza glabra L. 8 

7 A Asteraceae کاهوی خاردار Lactuca serriola L. 3 

5/6 P Liliaceae کلاغک Muscari neglectum Guss. 61 

7 P Zygophyllaceae اسپند Peganum harmala L. 66 

7/1 A Portulacaceae خرفه Portulaca oleracea L. 67 

65 P Poaceae  قیاق *Sorghum halepense (L.) Pers. 63 

0 A,P Fabaceae ماشک Vicia peregrina L. 60 

های  هرز غالب در باغ   علف  * :چندساله                                                                 P ،یکساله :A 

   

نشان داد  6335و  6330 هایسالدر  مرکبنتایج تجزیه 
که اثر گیاه پوششی، سیستم باغ و اثر متقابل این دو عامل 

و زیست توده بر زیست توده خشک گیاهان پوششی 
 مقایسه (.3)جدول  می باشد دارمعنیهای هرز علف

 که نشان دادپوششی  گیاهان توده میانگین زیست
 طول در پوششی گیاهان تولیدی توده زیست میانگین

 دونماشک ب .دارند داریمعنی اختلاف هم با رشد فصل
 و   گرم در متر مربع 637با  داربستی شخم در سیستم 
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 هرز علف و پوششی گیاهان برخی صفات پوششی و سیستم باغ بر گیاه مرکب تجزیه -3جدول 

 میانگین مربعات

درجه 
 آزادی

عملکرد پروتئین  منابع تغییرات
 گیاه پوششی

شاخص سطح 
برگ گیاه 
 پوششی

های تراکم علف
 هرز

های زیست توده علف
گیاه  زیست توده         هرز 

 پوششی

0/773** 835/7* 28/87ns 517/7ns 735/26* 6  سال 

 در سال تکرار 7 08/3 36/377 01/6330 57/8 756/1

 گیاهان پوششی 3 **065/51 **6111/13 *3782/83 *150/11 *3/331

75/15ns 75/1ns 50/75ns 715/7ns 1/80ns 6  سال ×گیاهان پوششی 

 سیستم باغ 6 *6602/38 **63816/32 *3787/11 *751/18 011/1

15/85ns 30/8ns 37/83ns 735/8ns 5/31ns 3  سال ×سیستم باغ 

1/016* 375/75* 150/51ns 6057/53** 073/26* 3 سیستم باغ× گیاهان پوششی 

38/75ns 15/8ns 75/2ns 756/1ns 5/18ns 3 
گیاهان ×سیستم باغ  ×سال

 پوششی

 خطا 31 36/7 17/11 63/823 77/3 735/1

 (%)ضریب تغییرات  - 10/7 82/1 58/76 75/0 63/61

, ns    ** می باشد. درصد6و 5 احتمال سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به*  و 

 

 

گرم  35در سیستم ایستاده با  رایج شخم از پسزنیان 
در متر مربع بیشترین و کمترین مقدار را تولید کردند. 

درصد زیست توده بیشتری نسبت  78شخم دون ماشک ب
. در هر دو گیاه ماشک و شخم تولید کرد دونبه زنیان ب

ای هدر سیستم گیاه پوششی زنیان، تولید زیست توده
ی های باغو بین سیستم و سنتی یکسان بود داربستی

 (.6)شکل  تفاوتی از نظر تولید زیست توده مشاهده نشد
که گیاهان پوششی ( دریافتند 7163خوجم لی و همکاران )

های متفاوت در فرآیند سبز مختلف به واسطه سرعت
شدن و استقرار، سرعت بستن کانوپی، تولید مقادیر 
مختلف ماده خشک، توانایی تولید ترکیبات دگرآسیب و 
غیره قادرند تغییرات متفاوتی را در یک محیط موجب 

( با کاشت گیاهان 7167یوچینو و همکارن )شوند. 
 های ذرت و سویاپوششی ماشک و چاودار در بین ردیف

ید لبیان کردند که گیاه ماشک به دلیل رشد سریع و تو
های فرعی فراوان دارای توان رقابتی بالاتری شاخه

نتایج  .های هرز بودجهت کنترل علفنسبت به چاودار 
های هرز مربوط به زیست توده کل علف مرکبتجزیه 

نشان داد که اثر متقابل گیاهان پوششی با سیستم باغ در 
های هرز درصد بر زیست توده کل علفسطح احتمال یک 

(. اثر متقابل دو جانبه گیاهان 7دار شده است )جدول معنی
( نشان داد که 7پوششی و سیستم باغ، با توجه به شکل )

ه آلودهای هرز از تیمار شاهد بیشترین زیست توده علف
ا هنسبت به بقیه تیماردار با اختلاف معنیبه علف هرز 

کش، شاهد عاری از علف های علفتیمار، یدآمیبدست 
و زنیان بدون شخم به ترتیب پس از شخم هرز، ماشک 

درصدی زیست توده  17و  11، 30، 32موجب کاهش 
و های هرز نسبت به شاهد آلوده به علف هرز شدند علف

-فعل زیست تودههای باغی تفاوتی از نظر بین سیستم
تیمار علف  هر چند که(. 7)شکل های هرز مشاهده نشد 

کش شیمیایی موجب کاهش بیشتر درصد علف های هرز 
اما با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی، روش  ،شد
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های زراعی مانند استفاده از گیاهان پوششی علاوه بر 
-در کاهش زیست توده علفافزلیش حاصلخیزی خاک 

خواجه نبی و  .نقش موثری خواهد داشتنیز  های هرز
 های گیاهانتیمار که کردند بیان( 7171همکاران )

دار وزن پوششی و زمان کاشت آنها سبب کاهش معنی
آلوده به علف  های هرز در مقایسه با شاهدخشک علف

گیاهان پوششی توانستند اثر کنترل کننده  شدند و هرز
 و صمدانید. نهای هرز داشته باشمطلوبی بر علف

 که داشتند اظهار چنین خود مطالعات در( 7113) منتظری

 کاهش اندازی،سایه طریق از توانندمی پوششی گیاهان
 ایجاد نور، میزان تغییر ، خاک رطوبت تغییر خاک، دمای
-علف رشد و زنیجوانه ،دگرآسیب اثرات و فیزیکی موانع

 روش کاشت، زمان. دهند قرار تاثیر تحت را هرز های

 ممه مدیریتی عوامل از پوششی گیاه بذور میزان کاشت،
 به هرز هایعلف کنترل برای پوششی گیاهان کارایی در

 منطقه هوایی و آب شرایط به کاشت زمان. آیندمی شمار
 تیصور در. دارد بستگی پوششی گیاه واریته یا گونه و

 هاربذ شود، کشت کارردیف با ایعلوفه پوششی گیاه که
 استقرار و بذر زنیجوانه گرفته، قرار دلخواه عمق در

 به منجر امر این که گیردمی انجام سریع هاآن گیاهچه
 . بود خواهد قوی هایبوته رویش

های هرز نشان داد که نتایج تجزیه مرکب تراکم علف    
داری دارند های هرز اثر معنیها بر تراکم علفتیمار

بوته در  30تیمار شاهد آلوده به علف هرز با  (.0)جدول 
بوته در متر مربع به  7کش با متر مربع و تیمار علف

را  های هرزترتیب بیشترین و کمترین میزان تراکم علف
کش، شاهد عاری از علف های علف(. تیمار3داشتند )شکل 

هرز، ماشک و زنیان بدون شخم به ترتیب موجب کاهش 
های هرز نسبت به رصدی تراکم علفد 37و  02، 36، 30

های باغی و بین سیستمشاهد آلوده به علف هرز شدند 
)شکل های هرز مشاهده نشد تفاوتی از نظر تراکم علف

رویشی  (. این نتایج را به احتمال می توان به رشد سریع3
گیاه پوششی نسبت به علف هرز دانست که موجب رقابت 

هش تراکم علف هرز رابر سر منابع شده و در نتیجه کا
 

 
( در دو رایج و پس از شخمبدون شخم مقایسه میانگین زیست توده انواع گیاهان پوششی )ماشک و زنیان در کاشت  -1شکل 

 سیستم داربستی و سنتی باغ انگور بر اساس میانگین دو سال

 باشنددرصد می 5دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی 
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های هرز در دو سیستم داربستی و سنتی باغ انگور بر اساس میانگین دو سال مقایسه میانگین زیست توده علف -2شکل 
 باشنددرصد می 5دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی

 

 اختلافات بیان کرد (7113)لسینگ در پی خواهد داشت. 
 بر جمعیت مدیریتی مختلف هایروش بین داریمعنی
 بیشترین تعداد که طوری به شد، مشاهده هرز هایعلف
 شاهد آلوده به علف هرز تیمار به مربوط هرز هایعلف
 ارتیم به مربوط هرز هایعلف تراکم میزان و کمترین بود

 را هرز هایعلف تراکم توانست که کش بودمصرف علف
دریافتند که  (7163همکاران )خوجم لی و . دهد کاهش

استفاده از گیاهان پوششی علاوه بر کاهش رشد و تراکم 
های های هرز، باعث افزایش تنوع در جمعیت علفعلف

هرز شده که نتیجه آن جلوگیری از غالبیت یک گونه 
های هرز خواهد بود. خاص و کاهش قابلیت رقابت علف

از  فادهاست افزون روز اهمیت به توجه با مجموع در
محیط  بر را مخرب اثر کمترین که مدیریتی هایروش

 هک دهدمی نشان آزمایش این نتایج باشد، داشته زیست
شاهد  آن از بعد و و زنیان شکام پوششی تیمار گیاه

-علف کنترل مناسبی جهت هایروش عاری از علف هرز

 .ها هستندتاکستان در هرز های

 

 
 و سنتی باغ انگور بر اساس میانگین دو سال داربستیهای هرز در دو سیستم تراکم علفمیانگین مقایسه   -3شکل 

 باشنددرصد می 5دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی 
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 گیاهان پوششی شاخص سطح برگ مرکب تجزیه   
نشان داد که تغییرات شاخص سطح برگ گیاهان پوششی 

(. حدود دو ماه بعد از شروع 7دار بود )جدول معنی
در  شخم پس ازآزمایش، مشاهده شد که تیمار ماشک 

شخم در سیستم باغ  پس از و زنیان سیستم باغ سنتی
بیشترین و کمترین  8/5و  8/8 با به ترتیب داربستی

دار ه این اختلاف معنیشاخص سطح برگ را داشتند ک

 درصد بیشتر از 30شاخص سطح برگ ماشک . بود
های سنتی نتایج نشان داد در سیستم(. 0)شکل بود  زنیان

 ،از نظر شاخص سطح برگ گیاه پوششی داربستیو 
همچنان که در بخش زیست توده تفاوتی مشاهده نشد. 

تیپ رشدی و فرم برگ این گیاهان با  ،توضیح داده شد
هم متفاوت است و اختلاف آنها دور از انتظار نیست، که 

 به دلیل استقرار کمتر و رشد ضعیف تر آنهاست. 

 
و  داربستیمقایسه میانگین گیاهان پوششی و سیستم باغ بر شاخص سطح برگ گیاهان پوششی در دو سیستم  -4شکل 

 سنتی باغ انگور بر اساس میانگین دو سال

 باشنددرصد می 5دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی 

 

   
 ن باپروتئی عملکرد نتایج نشان داد که بیشترین تولید

ه ک پس از شخمگرم در هکتار متعلق به ماشک کیلو 6507
داری نداشت و تفاوت معنیبدون شخم با تیمار ماشک 

با  پس از شخم پروتئین مربوط به زنیانعملکرد کمترین 
اغی های بو بین سیستم گرم در هکتار بودکیلو 012مقدار 

جدول ) تفاوتی از نظر تولید عملکرد پروتئین مشاهده نشد
 یکیف جزء مهمترین علوفه، پروتئین درصد(. 5و شکل  7
 کیفیت ارزیابی برای همواره که شودمی محسوب لوفهع

 همکاران و یولچو) گیردمی قرار استفاده مورد علوفه
های لگوم بررسی در( 7163) هروانی لامعی .(7113
از  آنها بین که نمود گزارش زنجان منطقه در ایعلوفه

 یک احتمال سطح در خام پروتئین عملکرد میانگین نظر
کردند  گزارش آنها .دارد وجود یدارمعنی اختلاف درصد

از  تیبتر به خام پروتئین کمترین عملکرد و بیشترین که
 .دوشمی حاصل  ماشک و ایعلوفه نخود خالص کشت

یاه گ شاخص سطح برگدر این بررسی همبستگی بین     
-با زیست توده گیاه پوششی، زیست توده علف پوششی

 -60/1و  -31/1، 37/1هرز به ترتیب هرز و تراکم علف
نتایج نشان داد که بین شاخص سطح برگ  به دست آمد.

-و زیست توده گیاه پوششی و زیست توده و تراکم علف

درصد  5داری در سطح احتمال همبستگی معنیهرز 
از آنجا که هر چه گیاهی زودتر رشد کند و  .وجود دارد

کانوپی خود را زودتر ببندد اجازه رشد به سایر گیاهان 
خواهد داد، گیاهان پوششی که توان رشد سریع دارند را ن

بدین ترتیب در رقابت با علف های هرز موفق خواهند بود. 
مشخص است افزایش زیست توده گیاه پوششی و کاهش 

افزایش سطح برگ باعث هرز زیست توده و تراکم علف
که رسد به نظر می(. 1)جدول ، شودپوششی می انگیاه

و در نتیجه، گیاه پوششی با تولید زیست توده زیاد 
 با علف هرز رقابتزمین  جلوگیری از نفوذ نور به سطح
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گیاهان پوششی در دو سیستم داربستی و  مقایسه میانگین گیاهان پوششی و سیستم باغ بر عملکرد پروتئین خام -5شکل 

 اساس میانگین دو سالسنتی باغ انگور بر 

 باشنددرصد می 5دار در سطح احتمال حروف غیرمشابه بیانگر تفاوت معنی 

 
شده های هرز ر علفوعدم جوانه زنی بذ عثبا وکرده 

شود. بیات و های هرز میموجب کنترل علفدر نتیجه 
با افزایش شاخص سطح ( 7113همکاران بیان کردند )

برگ گیاهان پوششی، عبور نور از کانوپی و رسیدن آن 
برگ در حال  اشکوب زیرینهای هرزی که در به علف

یابد و با کاهش تشعشع و نمو هستند کاهش می رشد
اثیر نهایی را تحت ترسیده به پایین کانوپی تولید بیوماس 

( روی تاثیر 7171خواجه نبی و همکاران )دهد. قرار می
هت جهرز دریافتند که  هایکنترل علف رب گیاهان پوششی

افزایش کارایی گیاهان پوششی لازم است از یک روش 
کش در مقادیر مکمل دیگر مانند استفاده از وجین یا علف

 کاهش یافته استفاده نمود. 
نتایج تجزیه مرکب نشان داد که انگور بیدانه زرد در    

از نظر اکثر صفات مورد  داربستیهر دوسیستم سنتی و 
داری هستند. مقایسه میانگین بررسی دارای تفاوت معنی

دار بین صفات صفات نیز بیانگر وجود تفاوت معنی
تا  76/637(. وزن میوه از 0گیری شده بود )جدول اندازه

یر بود. گرم متغ 38/7تا  35/6وزن حبه از گرم و  61/707
 5/736یفوسیت با کش گلهمچنین نتایج نشان داد که علف

سانتیمتر  3/631سانتیمتر و شاهد بدون وجین با 
ین و ببیشترین و کمترین مقدار طول میوه را دارا بودند 

های باغی تفاوتی از نظر وزن میوه و طول میوه سیستم
در تیمار  که رسدبه نظر می(. 5)جدول مشاهده نشد 

کش و استفاده از علف شاهد عاری از علف هرز
 ،آلوده به علف هرز ت نسبت به تیمار شاهدگلیفوسی

های هرز و در نتیجه کاهش رقابت بر کاهش تراکم علف
 نتیجه افزایشسر منابع غذایی باعث افزایش عملکرد و در 

در و در نتیجه افزایش طول میوه  وزن میوه و وزن حبه
-وزن حبه یکی از صفات مهم کمی میانگور شده است. 

شدگی و اتصال محکم مقاومت به لهباشد که در ارتباط با 
حبه به خوشه قرار داشته و اهمیت بسیاری در اصلاح 

از (. 7166 و همکاران هیخوری دارد )هاشم زانگور تازه
-طرف دیگر کاشت گیاهان پوششی با کاهش تراکم علف

های هرز و تامین نیتروژن خاک موجب بهبود کیفیت 
کرد انگور خاک شده و در دراز مدت موجب افزایش عمل

نشان داده است که  (7162)دیلی خواهد شد. تحقیقات 
کاشت گیاهان پوششی در باغات انگور و توت فرنگی 

  های هرز داشته است.تاثیر زیادی روی کنترل علف
 pH( و TSSبررسی میزان غلظت مواد جامد محلول )   

ی انگور بیدانه زرد در هر دو سیستم سنتی )پی اچ( میوه
مقدار مواد  که نتایج نشان داد ارزیابی شد. و ایستاده

( )شاهد آلوده به علف هرزدرصد  8/61محلول از  جامد
ل )جدوکش گلیفوسیت( متغیر بود )علف درصد 61/65تا 
 قند میزان در مهمی نقش تواندمی گیاه ژنتیکی عوامل(. 5

 عوامل و باشد داشته محلول جامد مواد مجموع در و

 فاکتور تواندمی نیز خورشید نور و دما مثل محیطی
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 کافی حد به نور وقتی د.باش میوه طعم تعیین برای مناسب

 که هاییمیوه و شودمی ترشیرین میوه، رسدمی میوه به

-می بوجود ایمدیترانه و مرطوب هوایی و آب شرایط در

 )گوهری و حسن زاده ندارند را مناسب طعم و مزهبی آیند
دارند که در ( اعلام می7115طباطبایی )ملکوتی و  .(7168

طی رسیدن میوه مقدار قند میوه به دلیل تبدیل نشاسته 
ابد یبه ساکارز و سپس به گلوکز و فروکتوز افزایش می

 یابد.تر شدن آن کاهش میو اسیدیته میوه با رسیده
نتایج همبستگی صفات مورد بررسی انگور که برخی     

در ارائه شده است.  1در جدول دار هستند از آنها معنی
این بررسی همبستگی بین وزن حبه با طول میوه و وزن 

به دست آمد. نتایج نشان  75/1و  10/1میوه به ترتیب 

-دهد که بین وزن و طول میوه همبستگی مثبت و معنیمی

داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد و افزایش 
شود. به میها سبب افزایش وزن حهر یک از پارامتر

 عوامل اثر که کردند بیان (7167) همکاران و زیانمینگ

 محیطی عوامل از بیشتر حبه وزن افزایش برای ژنتیکی

 و طول، وزن) حبه اندازه اجزای که دادند نشان و بوده
دهد نتایج نشان می .دارند هم با زیادی همبستگی (عرض

یک ها که بین عملکرد )وزن میوه( با درصد قند در حبه
که با افزایش همبستگی منفی وجود دارد. به طوری

 طی (7165) ملکییابد. عملکرد، درصد قند میوه کاهش می

 جامد مواد صفت و عملکرد انجام داد بین که ییهاپژوهش

 یک احتمال سطح در داریمعنی و منفی همبستگی محلول

  .آوردند دست به درصد

 
 مورفولوژیکی و بیوشیمیایی انگور برخی صفات ها و سیستم باغ برتیمار مرکب تجزیه -4جدول 

درجه  میانگین مربعات
 آزادی

 منابع تغییر
 pH                             TSS وزن حبه میوهوزن  میوهطول 

7350/8* 3710/3* 7566/7ns 1/133ns 1/115ns 6  سال 

1/827  8/753  8/761  175/1  158/1  در سال تکرار 0 

 تیمار 0 **1/681 **6/171 **37510/7 *07516/7 *22580/7

6735/7ns 6705/7ns 3750/8ns 1/138ns 1/137ns 6 سال × تیمار 

 سیستم باغ 6 *1/613 **6/673 **666736/3 *75016/0 *77350/2

66055/8ns 7673/2ns 7736/5ns 1/118ns 1/177ns 3  سال ×سیستم باغ 

 سیستم باغ×تیمار 3 *1/713 **6/118 *61177/7 *77635/3 **55150/7

00567/3ns 7716/7ns 667/7ns 1/177ns 1/166ns 6 تیمار×سیستم باغ  ×سال 

110/1  188/1  176/1  113/1  1168/1  خطا 78 

1/77  67/8  77/0  62/7  33/6  (%)ضریب تغییرات  - 

, ns    ** د می باشددرص6 و 5 احتمال سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به*  و. 

 
 
 
 
 
 
 



 21های ......                                                                   ر مدیریت علف های هرز تاکستانارزیابی اثر گیاهان پوششی و سیستم کشت ب

مقایسه میانگین سیستم باغ و نوع پوشش گیاهی بر برخی صفات مورفولوژیکی )کمی( و بیوشیمیایی )کیفی( انگور  -5جدول 
بر اساس میانگین دو سال بیدانه زرد  

 پوشش گیاهی سیستم باغ
 میانگین مربعات

 pH TSS وزن حبه میوهوزن  میوهطول 

 داربستی

 

0/711 ماشک )پس از شخم( a 81/767 b 07/7 b 2/3 a 15/63 a 

7/761 ماشک )بدون شخم( a 08/718 b 37/7 c 2/3 a 58/63 a 
5/717 زنیان )پس از شخم( a 83/715 b 68/7 c 5/3 a 05/63 b 
1/761 زنیان )بدون شخم( a 50/761 b 73/7 c 2/3 a 58/63 a 

7/736 گلیفوسیتکش علف a 67/778 a 83/7 a 0/3 b 75/60 a 
8/776 شاهد عاری از علف هرز     a 18/730 a 25/7 a 5/3 a 17/60 a 
7/635 شاهد آلوده به علف هرز    b 15/605 c 57/6 d 5/3 a 85/61 d 

 سنتی

 

7/761 ماشک )پس از شخم( a 18/766 b 37/7 c 2/3 a 50/63 a 
5/761 ماشک )بدون شخم( a 31/715 b 75/7 c 3/3 b 67/60 a 

7/776 )پس از شخم(زنیان  a 58/717 b 71/7 c 2/3 a 75/63 b 
3/767 زنیان )بدون شخم( a 37/718 b 17/7 b 5/3 a 05/63 b 

5/736 گلیفوسیتکش علف a 17/737 a 25/7 a 1/3 a 61/65 a 
0/771 شاهد عاری از علف هرز a 61/707 a 38/7 a 1/3 a 38/63 a 
3/631 شاهد آلوده به علف هرز b 76/637 c 35/6 d 5/3 a 28/67 d 

 داری با هم ندارند.اختلاف معنی %5در سطح   LSDبر اساس آزمون  در هر ستون دارای حروف مشترک هایمیانگین*
 

 

 هرز و صفات کمی و کیفی انگور بیدانه زردعلف و پوششی گیاهان برخی صفاتضرایب همبستگی بین  -6جدول 

TSS pH BW FW FL PY LAI WD WB CCB صفات 

         - CCB 
        - -1/15* 

WB 
       - 1/73** -1/15* 

WD 
      - -1/60* -1/36* 1/37* 

LAI 
     - 15/1 30/1 18/1 07/1 PY 
    - 60/1 77/1 65/1 67/1 67/1 FL 
   - 1/61** 61/1 62/1 70/1 -1/73* 1/11* 

FW 
  - 1/10** 75/1 ** 31/1 76/1 61/1 70/1 18/1 BW 
 - 12/1 67/1 33/1 72/1 73/1 03/1 61/1 67/1 pH 
- 1/11* -1/66* 1/77** -1/67* 65/1 70/1 76/1 15/1 75/1 TSS 
CCB ،زیست توده گیاه پوششی :WBهرز، : زیست توده علفWDهرز، : تراکم علفLAI ،)شاخص سطح برگ )گیاه پوششی :PY:نیئملکرد پروتع 

 : مواد جامد محلول. TSSاسیدیته، : pH: وزن حبه، BW: وزن میوه، FW: طول میوه، FL)گیاه پوششی(، 
 .درصد 5 و 6 احتمال سطح در دارمعنی اختلاف ترتیب به*  و  **

 
 نتیجه گیری

 و ماشک و زنیان، رشد پوششی گیاهان وجود    
 باعث هرز هایعلف با آنها رقابت و تشدید آنها گسترش

. دهند نشان را کاهشی روند هرز هایعلف شد، جمعیت
 مانند وجین مکرر مدیریتی هایاز روش استفاده بنابراین،

 و باشد داشته محیط زیست بر را مخرب اثر کمترین که
 کنترل جهت در تواندپوششی می گیاهان از استفاده

 از طرفی دیگر .گردد تلقی گامی مؤثر هرز هایعلف پایدار
 گیاهان آزمایش این در که شوداستنباط می چنین

 ثرا میوه کیفی و کمی صفات روی شده کاشته پوششی
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 برنامه در پوششی گیاه نوع هر انتخاب و نداشته سوء
زیرا باعث  ،باشد بلامانع تواندمی هرز هایعلف کنترل

با کشت  همچنین ،شوندمی خاک آلی ماده پایدار افزایش
ب موج خوراکی بالاخوش ماشک به عنوان علوفه با کیفیت

. از آنجا که شد خواهد هادام تغذیه در بازدهی افزایش
به دلیل رشد سریع و گیاه پوششی ماشک بدون شخم، 

-موجب کاهش رشد علفهای فرعی فراوان، تولید شاخه

توان آن را به عنوان بهترین راهکار های هرز شده و می

ها معرفی های هرز تاکستانمدیریتی برای کنترل علف
 نمود.
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