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 چکیده
 های کامل تصادفی با چهار تکراردر قالب طرح بلوکهرز مزرعه کدوی پوست کاغذی، آزمایشی  هایکنترل علفهای مختلف در تاثیر روش جهت بررسی

تیمارهای آزمایش شامل شاهد )بدون کنترل(، وجین تمام فصل، وجین دستی )فقط یکبار(، مالچ پالستیکی سفید، مالچ پالستیکی  اجرا شد. 0228در سال 

گیاه  متالین یا پرول پس از رویشلورالین )قبل از کاشت و پس از رویش گیاه زراعی(، ایندازیفلم، پندیهای تریفکشتیره، کشت مخلوط با کینوا، علف

توده اندام و همچنین زیست (2g/m 0/000توده برگ )زراعی بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که اعمال تیمار مالچ پالستیکی تیره دارای بیشینه زیست

هرز در اواخر دوره رشد در تیمار مالچ پالستیکی  هایتوده علفهمچنین زیست پوست کاغذی در مقایسه با سایر تیمارها شد.( کدوی 2g/m 5/78هوایی )

عالوه این تیمار )نسبت به تیمار وجین کامل( درصد کاهش یافت. به 27و  21(، به ترتیب بدون کنترلنسبت به تیمار شاهد )و مالچ پالستیکی سفید تیره 

صورت قبل از کشت، منجر به حصول قطر کش تریفلورالین بهدرصدی وزن خشک میوه کدوی پوست کاغذی شد. استفاده از علف 022ایش موجب افز

( در کدوی پوست کاغذی شد که در نتیجه آن گرم 2/25( و وزن خشک دانه کدوی پوست کاغذی )مترسانتی 04(، دور میوه )مترسانتی 0230میوه )

های پالستیکی منجر به عملکرد بیشینه، کنترل مناسب های مورد استفاده بود. در نهایت استفاده از انواع مالچکشر از سایر علفعملکرد محصول بهت

  کاهش آلودگی زیست محیطی از طریق کاهش مصرف سموم شیمیایی شد.منجر به هرز و در عین حال  هایعلف

 مالچ پالستیکی، مالچ تیره، کینواکش ترفالن، عملکرد، علف کلیدی: کلمات
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Abstract 

In order to evaluate the effect of different methods in control of weed damages on pumpkin, an experiment was conducted 

based on randomized completely block design with four replications in 2019. Treatments consisted of weed free, complete 

weeding, mulch (clear and dark plastic), intercropping with quinoa, once weeding and three herbicides: Trifluralin (7.5 liters 

of commercial material per hectare) before planting and after crop growth, indaziflam (100 ml commercial material per 

hectare), pendimethalin (6 liters commercial material per hectare). Indaziflam and pendimethalin chemical treatments were 

applied after emergence on July. Results showed that the dark plastic mulch caused the maximum dry matter (141.4 g/m2) 

and fresh (289.8 g/m2) weight of pumpkin leaf and the maximum dry matter (78.5 g/m2) and fresh (641.6 g/m2) weight of 

pumpkin shoot in comparison of other treatments. In addition, dry matter of weeds got decrease up to 90 percent just through 

by type of dark plastic from mulch treatment and 97 percent by clear one. Furthermore, it caused 49 and 129 percent increasing 

respectively in fresh and dry matter weight of pumpkin. On condition of chemical control, using Trifluralin herbicide before 

of planting caused the fruit diameter (13.4 cm), fruit area (46 cm) and seed (35.5 g) dry matter of pumpkin so improved the 

yield in comparison other chemical treatments. Finally, using different mulching treatment got yield increased up to 

maximum, proper control of weeds and decreased the environmental pollution through decreasing of chemical materials. 

Keywords: Dark mulch, Plastic mulch, Quinoa, Treflan herbicide, Yield 
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 مقدمه

 مصرف داروهای شیمیایی، جانبی اثرات دلیل به حاضر حال در

 است، برخوردار افزونی گسترش روز از گیاهی منشأ با داروهای

 مردم درصد 81 جهانی بهداشت برآورد سازمان طبق کهطوریبه

گیاهی  داروهای از ها،بیماری درمان برای سوم کشورهای جهان در

 حاضر حجم حال در (. به عالوه،Ekor 2014) کنندمی استفاده

 اختصاص گیاهان دارویی به اروپایی کشورهای واردات از زیادی

  .Cucurbita pepo Lکاغذی با نام علمی پوست کدوی.است یافته

 داروسازی اکثر صنایع در ارزشمند بسیار و دارویی ازگیاهان

 وارد اخیر هایدر سال و آیدمی حساب به یافته توسعه کشورهای

 کاغذی پوست (. کدویOmid-Beygi 2004است ) شده ایران فلور

( Pumpkin Naked-seedبا نام انگلیسی پامپ کین ناکسید )

باشد ( میCucurbitaceaeکدوییان ) از خانواده دارویی گیاهی

(Jellin et al. 2002).  

های زراعی جزء تفکیک های هرز در اکوسیستمحضور علف

ر دباشد، ناپذیری بوده و نیازمند کنترل و مدیریت مناسب می

های هرز برای نیل به کاهش آلودگی زیست محیطی مدیریت علف

ها کشهای جایگزین علفناشی از مصرف سموم مختلف، روش

ها شامل استفاده از عوامل بیولوژیک، توصیه شده است. این روش

 (Competitionهای طبیعی، ارقام زراعی با توانایی رقابت )فرآورده

 دهی(، آفتابMulchesها )مراه، مالچباال، گیاهان زراعی پوششی و ه

(ationzSolariو آللوپاتی ) (Allelopathyمی )ند )شباMoradi 

2020( .)Pranabendu et al. (2009 ای در مزارع کدوی در مطالعه

برگ در مزارع کدوی  های هرز پهنترین علفکاغذی در آمریکا مهم

 Amaranthusهای مختلف تاج خروس )پوست کاغذی را گونه

spp( توق ،)L. Xanthium strumarium)  های ترشک گونه

(Rumex spp( گاوپنبه ،)Abutilon theophrasti Medik انواع گل ،)

(، .Portulaca oleracea L(، خرفه )Orobanche sppجالیز )

بند های هفت(، گونه.Convolvulus arvensis Lپیچک صحرایی )

(Polygonum spp( و تاتوره )Datura stramonium L.و مهم ) ترین

های اویارسالم های مزارع کدوی کاغذی را گونهبرگ باریک

(Cyperus spp( سوروف ،)Echinochloa crus-galli (L.) P. 

Beauv( و علف خرچنگ )Digitaria sanguinalis (L.) Scop )

 معرفی کردند.

 های هرز نسبت بهشود جمعیت علفمالچ پالستیکی سبب می

های هرز با ها کمتر شود. علفخاک بدون مالچ و حضور این گونه

کنند رقابت می یکدیگر و با گیاه اصلی بر سر نور ، مواد غذایی و آّب 

(Molinar et al. 1999( میزان نور فعال فتوسنتزی .)PAR: 

Photosynthetic Active Radiation بر خالف خاک بدون مالچ )

های زنی و رشد علفجلوگیری از جوانهیابد که موجب کاهش می

(. در مورد گیاه کدوی پوست Ngouajio et al. 2005گردد )هرز می

کاغذی با مصرف بهینه نیتروژن، مالچ گیاهی و انتخاب بذر مناسب 

(. از لحاظ Armoun 2014توان کارایی مصرف آب را نیز باال برد )می

رفه واند مقرون به صتاقتصادی نیز استفاده از مالچ پالستیکی می

(. زیرا با ایجاد سایه و کاهش فتوسنتز Farhadi et al. 2006باشد )

(. اما Bilalis et al. 2003کند )های هرز جلوگیری میاز رشد علف

امروزه در راستای تولید، تولیدکنندگان ناگزیر از مصرف سموم 

م وعنوان مثال استفاده از برخی سمشیمیایی مختلف نیز هستند. به

ین متالین و تریفلورالهایی مانند پندینیتروآنیلینکم مصرف دی

های هرز و کاهش خسارت سبب ممانعت از تقسیم سلولی در گونه

 شوند.های هرز در مزارع مختلف میعلف

از  یعیوس فیکنترل ط یبرا کاشتشپی صورتبه نیفلورالیتر

مختلف  یبرگ و پهن برگ در محصوالت زراع کیهرز بار هایعلف

 نیکاربرد دارد. ا غیره پنبه و ،ینزمیبیس ،یفرنگجمله گوجه از

 هایر سلولب ریبوده که با تأث یسلول متقسی بازدارندگان از کشعلف

 اهیو مرگ گ یسلول میمانع از تقس لیپوکوتیه هیناح یستمیمر

است  هاییکشاز علف نیفلورالیتر (.Thais et al. 2007شود )یم

نسبتا  یماندگارو  دارد خاک یدر اجزا ییباال یکه جذب سطح

طول دوره  شیمسئله هرچند در افزا نی. ادارددر خاک  ییباال

 یهرز مؤثر است، اما خسارت به محصوالت زراع هایکنترل علف

 .(Caren et al. 2003) دارد دنبال جود در تناوب را بهوم

از خانواده  کشیعلفنیز پرول،  یبا نام تجار نمتالییپند

 نیت. امؤثر اس یسلول میتقسفرایند است که بر  هانیلیتروآننیید

در کشورمان به ثبت  ینیزمبیاستفاده در مزارع س برای کشعلف

 صورتبه ازیهرز پ هایکنترل علف یبرا همچنیناست و  دهیرس

ت اس شده رشراستا گزا نیشده است. در هم شنهادیپ یشرویشپی

 هرز های)پرول( قادر است علف نمتالیپندی کشکه کاربرد علف

را  ریو خاکش افسر ، شاهکن ، گاوچاقرکیپن تره،بند، سلمههفت

 .(Umeda et al. 1999) درصد کنترل کند 21از  شیب

 نیالزآلکی کشعلف کی ونیآل یبا نام تجار فلمیندازیا

(Alkylazine )وارهیسلولز در د وسنتزیاز ب یاست که با بازدارندگ 

 .Grey et alکند )یبرگ را کنترل م کیهرز بارهایعلف ،یسلول
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2016; Leon et al. 2016.)  و  کاشتشپی صورتبه کشعلفاین

 .Guerra et alباشد )یهرز مهایقادر به مهار علف یشرویپس

 هرز باریک هایکش قدرت زیادی در کنترل علف(. این علف2014

گرم  51که کاربرد طوریدارد. بهبرگ سمجی همچون اویارسالم 

 هرزطور موثری سبب کنترل این علفماده موثره آن در هکتار، به

 Ahmadiروز پس از کاشت شده است ) 21در مزارع نیشکر تا 

2017.) 

و کاهش  هرز هایدر مدیریت علف هااز آنجا که استفاده از مالچ

نابراین ند بشابها مؤثر میخسارت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن

انجام مطالعه در راستای دستیابی به بهترین روش کنترل در 

محصوالتی مانند کدوی تخم کاغذی و همچنین عدم وجود 

های هرز از جمله مواردی کشی مناسب جهت مهار بهینه علفعلف

 یبا توجه به خالءها است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. از طرفی

 مقایسه با هدف یامطالعه ،موارد فوق موجود در خصوص یقاتیتحق

هرز، خصوصا  هایهای عمومی مختلف کنترل علفکشعلف

ا باشد برویشی جدید میپیش و کش ایندازیفلم که عمومیعلف

 مزارعدر  یجهرز را یهاکنترل علف های مکانیکی و زراعیروش

 ، انجامشهرستان سنندج یمیاقل یطدر شرا یت کاغذسپو یکدو

 گرفت.

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  0227-28این مطالعه در سال زراعی 

متر از سطح  0002شماره دو )دوشان( دانشگاه کردستان در ارتفاع 

دقیقه شمالی و طول  05درجه و  25دریا و در عرض جغرافیایی 

دقیقه اجرا شد. آزمایش در قالب طرح  10درجه و  07جغرافیایی

با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل های کامل تصادفی بلوک

هرز دست نخورده )بدون کنترل(، شاهد وجین تمام  هایشاهد علف

 5/0فصل، مالچ پالستیکی سفید و پالستیکی تیره )ضخامت 

 Chenopodiumمتر(، کشت مخلوط با کینوا )خاویار گیاهی( )میلی

quinoa Willdهای کش(، وجین دستی فقط یکبار، علف

لیتر ماده تجاری در هکتار( قبل از کاشت و پس  5/7ورالین )تریفل

لیتر ماده تجاری در میلی 011از رویش گیاه زراعی، ایندازیفلم )

لیتر ماده تجاری در هکتار( بود.  4متالین یا پرول )هکتار(، پندی

تیمارهای شیمیایی ایندازیفلم و پندی متالین، پس از رویش در 

شدند. جهت آماده سازی بستر بذر با  تیر ماه اعمال 21تاریخ 

دار عملیات شخم انجام شد و سپس بذر کدوی گاوآهن برگردان

به صورت دستی کشت  0228خرداد ماه سال  7پوست کاغذی در 

ای و با استفاده از نوار تیپ انجام شد. گردید. آبیاری به صورت قطره

اس بر اسهای بعدی اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت و آبیاری

نیاز آبی گیاه زراعی تا انتهای فصل رشد انجام شد. پس از اعمال 

با نازل  Shark مدلهای آزمایش با سمپاش پشتی تیمارها در کرت

لیتر آب در هکتار انجام  251بار و حجم  0/2ای و فشار ثابت شره

پاش کالیبره شده و پاشی، سمگرفت. برای این منظور قبل از سم

ی پاشکش مورد نیاز در محلول مشخص شده و سمفسپس مقدار عل

ها انجام گرفت. مالچ پالستیک سفید و تیره قبل از کاشت روی پشته

طوریکه از راس یک پشته تا راس پشته دیگر با کشیده شدند، به

پالستیک پوشانده شد و در زمان آبیاری، آب از زیر پالستیک 

 سمت جوی هدایت شد.به

 متر بود ششسه ردیف کشت با طول  هر کرت آزمایشی شامل

 ی بینها دو متر، فاصلهمتر، فاصله بلوک 5/0که فاصله بین ردیف 

متر در نظر گرفته سانتی 01ها ها یک متر و فاصله بین بوتهکرت

دلیل مرسوم بودن تیمارهای پیش برداری نیز بهشد. جهت نمونه

بررسی، در  های موردکشویژه در مورد علفکاشت در منطقه، به

روز پس از کاشت و زمان برداشت سه مرحله  71، 25های تاریخ

برداری  برداری صورت گرفت. مساحت مورد نظر جهت نمونه نمونه

 های یک متر مربعی در نظر گرفته شد. جهت نمونهنیز کوادرات

برداری صفاتی از قبیل تعداد میوه در بوته )تعداد در متر مربع(، 

متر(، وزن میوه )گرم در متر مربع( و عملکرد دانه یقطر میوه )سانت

 )گرم بر متر مربع( مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

افزار ها، با استفاده از نرمپس از اطمینان از نرمال بودن داده

آنالیز داده ها انجام شد. برای مقایسه  SAS Ver. 9.1آماری 

( استفاده LSD) دارها از آزمون حداقل تفاوت معنیمیانگین داده

ترسیم   Excel Ver. 2010شد و نمودارها با استفاده از نرم افزار

 گردید.

 

 و بحثنتایج 

 یکاغذ پوست یکدو ییو اندام هوا برگ وزن
دست آمده، مشاهده شد که اعمال تیمارهای براساس نتایج به

توده برگ و اندام های مختلف( بر زیستکشمختلف )مالچ و علف

کدوی پوست کاغذی در هر سه مرحله مختلف هوایی محصول 

طور روز پس از کاشت و زمان برداشت( به 71، 25برداری ) نمونه

 (.0( موثر بود )جدول P<0.05داری )معنی
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های هرز در طول های مختلف محصول و علفاندامتر و خشک های هرز بر وزنهای کنترل علفنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( اثر روش .1جدول 

 فصل رشد در مزرعه کدوی پوست کاغذی.
Table 1. Analysis of variance (mean squares) of weed control approaches on crop and weed fresh and dry weight during 

growth period of pumpkin. 

Source of Variation 
Degree of 

Freedom 

Leaf dry weight of 

pumpkin  

Shoot dry weight of 

pumpkin  
Weed dry weight  

First stage of sampling 

Replication 3 ns46.8 ns15.9 ns23.3 

Treatment 9 **1332.4 **892.1 **1545.6 

Error 27 17.3 11.6 15.6 

Coefficient of Variation  - 16.05 15.85 20.15 

Second stage of sampling 

Replication 3 24ns 34ns 35.7ns 

Treatment 9 6097.3** 1639.3** 4278.4** 

Error 27 68.1 53.5 60.6 

Coefficient of Variation  - 13.30 14.15 19.78 

Third stage of sampling 

Replication 3 550.9ns 30.5ns 3.3ns 

Treatment 9 9854.9** 378.2** 89.5** 

Error 27 236.2 12.1 2.6 

Coefficient of Variation  - 23.51 21.61 14.47 

ns, * and** are non-significant and significant at 5 and 1 probability levels, respectively. 

 

ی پالستیکدست آمده، اعمال تیمار مالچ با توجه به نتایج به

( برگ و 2g/m 0/000توده )تیره منجر به بروز بیشینه زیست

( کدوی پوست 2g/m 5/78توده اندام هوایی )همچنین زیست

(. به عبارت دیگر 2کاغذی در مقایسه با سایر تیمارها شد )جدول 

نخورده هر کدام از این تیمارها، در مقایسه با تیمار شاهد یا دست

توده برگ ( داشتند. کمینه زیستP<0.05داری )معنی تفاوت

توده اندام ( و نیز کمینه زیست2g/m 7/07کدوی پوست کاغذی )

کش ایندازیفلم ( این گونه در تیمار علف2g/m 4/22هوایی )

طوریکه مقدار هر کدام از تیمارهای (. به2مشاهده شد )جدول 

( و اندام هوایی 2g/m 5/82توده برگ )نخورده زیستشاهد یا دست

(2g/m 4/40 کدوی پوست کاغذی بود. یعنی در اثر حضور )

هرز و رقابت با آنها نسبت به تیمار مالچ پالستیکی تیره  هایعلف

اند، که درصد، دچار کاهش شده 8/52و  4/20ترتیب هر کدام به

(. 2این مهم با اعمال مالچ تیره پالستیکی مرتفع گردید )جدول 

کش ایندازیفلم بسیار که این کاهش در تیمار علفدر حالی

کش منجر به (. زیرا استفاده از این علف2گیرتر بود )جدول چشم

ترتیب درصدی به 5/78 ،45( P<0.05دار )کاهش معنی

 توده برگ و اندام هوایی کدوی پوست کاغذی شد )جدولزیست

2.) 

تولید هرز از نظر  هایبنابراین جهت کنترل و مدیریت علف

کش ماده خشک در کدوی پوست کاغذی، استفاده از علف

شود. در ارتباط با سایر تیمارهای شیمیایی، ایندازیفلم توصیه نمی

تر از سایر متالین )پرول( مناسبکش پندیاستفاده از علف

(. زیرا در اثر استفاده از این 2تیمارهای شیمیایی بود )جدول 

وی پوست کاغذی نسبت به توده برگ کدکش میزان زیستعلف

درصد کاهش وزن مشاهده  2/2نخورده حدود تیمار شاهد یا دست

شد. به این مفهوم که در سایر تیمارها کاهش وزن برگ کدوی 

ها بیشتر از مقادیر فوق بود کشپوست کاغذی در اثر سایر علف

توده اندام هوایی کدوی پوست (. در ارتباط با زیست2)جدول 

متالین واکنش نیز به کش پندیاستفاده از علفکاغذی در اثر 

توده اندام هوایی آن همین صورت بود. به این مفهوم که زیست

 (. 2درصد کاهش نشان داد )جدول  7/5 حدود

همچنین اعمال تیمار وجین کامل براساس آنچه که انتظار 

های هرز و کاهش رقابت ب کنترل کامل علفرود همواره سبمی

شود اما همواره این تیمار منجر به ای گیاهان مختلف میگونهبین

باشد. ها بوده و از لحاظ اقتصادی به صرفه نمیافزایش هزینه
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 .هرز بر برخی صفات کدو پوست کاغذی در زمان برداشت محصول هایمقایسه میانگین تیمارهای کنترل علف .2جدول 
Table 2. Mean comparison of treatments on some growth indices of pumpkin at the end stage of growth season. 

Treatments 
Leaf fresh weight of 

)2pumpkin (g.m 

Leaf dry weight of 

)2pumpkin (g.m 

Shoot fresh weight of 

)2pumpkin (g.m 

 Shoot dry weight of 

pumpkin (g.m2)  

Black Mulch 289.8a 141.4a 641.6a 78.5a 

White Mulch 207.3b 102.6b 306.5bc 65.1ab 

Intercropping 151.5cd 46.6de 198.8d 47.5b 

Pendimethalin 183.1bc 71.4c 337.7bc 60.9ab 

Indaziflam 47.3f 17.7g 94.3e 22.6c 

Trifluralin(Post-E.) 57.2f 24.1fg 105.7e 25.9c 

Trifluralin (Pre-E.) 127.4de 29efg 203.9d 26.9c 

Weeding (once) 103.6e 39.1ef 181d 52.5b 

Weed Free 295.7a 65cd 369.1b 71.6a 

Weed Infested 190.6bc 82.5bc 295.8c 64.6ab 

*Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P <0.05). 

در این آزمایش مالچ پالستیکی تیره منجر به افزایش وزن در 

 طوریکه این افزایشبرگ و اندام هوایی کدوی پوست کاغذی شد به

میزان (. 2حتی نسبت به تیمار وجین کامل نیز بیشتر بود )جدول 

ز استفاده انور فعال فتوسنتزی بر خالف خاک بدون مالچ، در اثر 

زنی و رشد یابد که موجب جلوگیری از جوانهمالچ تیره کاهش می

(. از لحاظ اقتصادی Ngouajio et al. 2005گردد )های هرز میعلف

 Moradiنیز استفاده از مالچ پالستیکی تیره مقرون به صرفه است )

دست آمده، پس از مالچ تیره، استفاده از . براساس نتایج به(2020

 رگ )توده بدار زیستالستیکی سفید موجب افزایش معنیمالچ پ

2g/m4/012و نیز زیست )( 2توده اندام هواییg/m 0/45 کدوی )

(. که در 2پوست کاغذی در مقایسه با سایر تیمارها شد )جدول 

جر ترتیب مننخورده خود، هر کدام بهمقایسه با تیمار شاهد یا دست

 (. 2درصدی وزن مربوطه شدند )جدول  7/7، 2/20به افزایش 

درصدی  04استفاده از بقایای نخود بعنوان مالچ سبب بهبود 

 Momen etتعداد میوه در هکتار کدو پوست کاغذی شده است )

al. 2015) های هرز به نوع، اثر کاربرد مالچ بر کنترل علف. البته

 Teasdale & Mohlerوابسته است )نیز مقدار و ساختار مالچ 

. کاهش وزن کدو در تیمارهای مالچ پالستیکی سفید نسبت (2000

 هایفعلو تراکم بیشتر زنی تواند متاثر از جوانهبه مالچ تیره می

هرز در مزرعه  هایتامین نیاز نوری علف بدلیلهرز در مالچ سفید 

اما با این  (.Wang et al. 2004)باشد ای گونهو ایجاد رقابت بین

ویژه وجود اعمال این تیمار نیز نسبت به سایر تیمارها و به

های هوایی توده برگ و انداماز نظر زیست تیمارهای شیمیایی،

 (. 2تر بوده است )جدول صرفهکدوی پوست کاغذی به

و  توده برگکمینه تولید کدوی پوست کاغذی از نظر زیست

شده، در اثر استفاده از  اندام هوایی در بین تیمارهای اعمال

کش ایندازیفلم بود. در ارتباط با سایر تیمارهای شیمیایی نیز علف

به همین ترتیب وزن محصول زراعی نسبت به سایر تیمارهای 

های مختلف کاهش وزن مشاهده شد ویژه در مالچکنترلی و به

 (.2)جدول 
 هرز  هایزیست توده علف

هرز  هایتوده علفزیست دست آمده میزانبراساس نتایج به

( تیمارهای اعمال شده، قرار P<0.05دار )نیز تحت تاثیر معنی

توده (. در ابتدای دوره رشد بیشینه زیست0گرفتند )جدول 

(، مشاهده شد 2g/m 0/58های هرز در تیمار کشت مخلوط )علف

هرز با محصول زراعی  هایکه با مرور زمان و افزایش رقابت علف

( 2g/m 0/012طویکه در مرحله دوم رشد )تغییر یافت. به این روند

(، براساس 2g/m 0/228و همچنین زمان برداشت و اواخر رشد )

هرز در تیمار  هایتوده علفرفت بیشینه زیستآنچه انتظار می

 (.0نخورده مشاهده شد )شکل شاهد یا دست

دست آمده مشاهده شد که واکنش با اندکی دقت در نتایج به

یمارهای مختلف با هم متفاوت بود، اما تمام تیمارها نسبتا یک ت

 با شیب مالیم هاتودهروند مشابه داشتند، یعنی در ابتدا زیست

روز پس از کاشت، با شیب تندی  71افزایش داشتند، سپس در 

شود، بیشترین طور که مالحظه می(. همان0افزایش یافت )شکل 

رفت در اساس آنچه انتظار میهرز بر هایتولید ماده خشک علف

هرز بروز یافت، سپس با تغییر کاهش  هایتیمار عدم کنترل علف

ود، ترین مقدار بمتالین بیشمحسوسی این صفت در تیمار پندی
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طور که قبال هرز نیز همان هایترین مقدار ماده خشک علفکم

 اشاره شد در دو تیمار مالچ سفید و مالچ تیره پالستیکی مشاهده

 (. 0شد )شکل 

کاهش عملکرد ناشی از کشت مخلوط در برخی تحقیقات 

حصول های میافته به بوتهنسبت به کاهش تراکم و فضای اختصاص

(. اما به Momen et al. 2015شده است ) جهت رشد نسبت داده

طور که قبال ذکر شد بیشینه یابد. همانمرور این روند تغییر می

مالچ پالستیکی تیره و سفید مشاهده وزن محصول در تیمارهای 

های هرز نیز در توده علف(. همچنین کمینه زیست2شد )جدول 

طول دوره رشد در همین دو تیمار مشاهده شد و نسبت به تیمار 

هرز در  هایتوده علفنخورده(، زیستهرز دستهایشاهد )علف

درصد و در تیمار  21 اواخر دوره رشد در تیمار مالچ تیره حدود

 (. 0درصد کاهش وزن داشتند )شکل  27مالچ مالچ سفید حدود 

در یک آزمایش گزارش شده است که تیمارهای دارای مالچ 

های هرز نسبت به تیمارهای بدون مالچ، دارای تراکم علف

تری هستند که در نتیجه سبب بهبود عملکرد دانه کدو به پایین

زیرا . (Singh & Singh 2004)درصد شده است  22و  07میزان 

دت های هرز به شهنگام استفاده از مالچ پالستیکی تیره رشد علف

 Farhadiهای هرز نیست )کاهش یافته و نیازی به مبارزه با علف

et al. 2006.)  مالچ پالستیکی سیاه نور خورشید را از خود عبور

در  پالستیکیهای دهد به همین دلیل در مقایسه با سایر مالچنمی

د تواند حدوکه حتی میتر است تا جاییهرز موفق هایکنترل علف

های هرز کدوی پوست کاغذی را در درصد رشد علف 28تا  40

 (.Egley 1983طول دوره رشد کاهش دهد )

 

 
  ی.پوست کاغذهرز کدوی  هایتوده علفاثر تیمارهای مختلف اعمال شده بر زیست. 1شکل 

Figure 1. Effect of different treatments on weeds dry matter on pumpkin. 

 
 عملکرد کدوی پوست کاغذی

کش ایندازیفلم کلیه الزم به ذکر است در اثر کاربرد علف

های محصول دچار خسارت شده و ارزیابی عملکرد کدوی بوته

پوست کاغذی در این تیمار غیرقابل انجام بود، لذا در این بخش 

کش مربوطه حذف گردید. همچنین براساس نتایج از نتایج علف

یوه و دانه، قطر و دست آمده، صفات عملکرد وزن تر و خشک مبه

( تیمارهای اعمال شده قرار P<0.05دار )دور میوه تحت تاثیر معنی

طوریکه اعمال تیمار کشت مخلوط منجر به افزایش گرفتند. به

توده میوه کدوی پوست بیشینه عملکرد از طریق افزایش زیست

 (. a2( شد )شکل 2g/m 0/007کاغذی )
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پس از تیمار کشت مخلوط، تیمار مالچ تیره پالستیکی منجر  

گیری شد و در مقایسه با سایر به افزایش تمام صفات مورد اندازه

 (. 2گیر عملکرد شد )جدول تیمارها، منجر به افزایش چشم

به عبارت دیگر اعمال تیمار مالچ تیره پالستیکی منجر به 

شاهد وجین کامل(  درصدی )نسبت به تیمار 022و  02افزایش 

شد در حقیقت وزن تر و خشک میوه کدوی پوست کاغذی در اثر 

 0/007گرم و  5/2524ترتیب به تیمار مالچ تیره پالستیکی، به

( که با سایر تیمارهای اعمال a2، شکل 2گرم رسیدند )جدول 

 ( داشتند.P<0.05داری )شده تفاوت معنی

ملکرد کدوی پوست گیری شده از عدر مورد سایر صفات اندازه

کاغذی، یعنی وزن تر و خشک دانه، دور و قطر میوه نیز همین 

، 7، 04ش ترتیب منجر به افزایطوریکه بهروند نیز مشاهده شد، به

درصد هر صفت نسبت به تیمار شاهد )وجین کامل( شد  25و  22

(، که این نتایج با نتایج حاصل از توزین a2شکل  ،2)جدول 

طور که قبال ذکر شد زیرا همان ،خوانی داشتهمهرز  هایعلف

هرز نیز در تیمار مالچ تیره  هایترین میزان تولید علفکم

 (.2پالستیکی مشاهده شد )جدول 

عنوان این مسئله با برخی تحقیقات دیگر نیز مطابقت دارد. به 

اتیلن سیاه رنگ موجب تولید بیشینه وزن هزار دانه مثال مالچ پلی

(g 4/004( و وزن بذر )kg/h 2/20 کدوی پوست کاغذی شده )

 (.Moradi 2020است )

توده میوه، دور میوه و همچنین از لحاظ صفات عملکرد زیست

قطر میوه کدوی پوست کاغذی اعمال تیمار یکبار وجین با تیمار 

نخورده در یک سطح آماری قرار داشتند. به هرز دست هایعلف

هرز با عدم  هایبار وجین علفتوان گفت یکعبارت دیگر می

 (.a2، شکل 2ها تفاوتی نداشت )جدول کنترل کامل آن
 

 .هرز بر عملکرد کدو پوست کاغذی هایمقایسه میانگین تیمارهای مختلف کنترل علف .3جدول 

Table 3. Mean comparison of deferent treatments of weeds control on pumpkin yield. 

Treatments 
Fresh weight of 

fruit (g) 

Fresh weight of 

seed (g) 

Fruit Area 

(cm) 

Fruit diameter (cm) 

 

Black Mulch 2536.5a 53.8a 54a 17.7a 

White Mulch 1621.9b 44.6ab 54.8a 15.2ab 

Intercropping 1210.7cd 26.4cd 47.7ab 12.3bcd 

Pendimethalin 367.8e 14.6de 30.6c 9d 

Trifluralin (Post-E.) 1058.3cd 26.6cd 37.6bc 10.6cd 

Trifluralin (Pre-E.) 1337bc 35.3bc 46ab 13.4abc 

Weeding (once) 922.2d 28.7c 39.6bc 11bcd 

Weed Free 1700.5b 43ab 50.5ab 12.1bcd 

Weed Infest 188e 12.1e 27.3c 9.08d 

*Numbers followed by the same letter are not significantly differentns (P<0.05).

ترین میزان وزن تر و خشک میوه و دانه، دور عالوه بر این کم

هرز  هایمیوه و قطر میوه کدوی پوست کاغذی در تیمار علف

(. که این 2نخورده )بدون کنترل( مشاهده شد )جدول دست

هرز  هایمسئله دور از انتظار نبوده و دلیل آن حضور آزادانه علف

در مزرعه و ایجاد رقابت شدید با گونه زراعی بوده و کاهش شدید 

 (. 2عملکرد را در پی داشت )جدول 

صورت هرز به هایدر حقیقت تیماری که حضور علف

ن تر و خشک هرز، وز هاینخورده بودند با حضور انبوه علفدست

درصد  51و  82ترتیب حدود میوه کدوی پوست کاغذی را به

کاهش دادند یعنی در مقایسه با تیمار شاهد )وجین کامل( دارای 

 (. 2 گرم بودند )جدول 22توده گرم و زیست 088وزن تر 

در ارتباط با سایر صفات عملکرد کدوی پوست کاغذی یعنی 

نیز همین روند مشاهده وزن تر و خشک دانه کدوی پوست کاغذی 

ن ترینخورده کمهرز دست هایشد. به این مفهوم که در تیمار علف

گرم( دانه کدوی پوست کاغذی  7/5گرم( و خشک ) 0/02وزن تر )

طوریکه در مقایسه با تیمار شاهد )وجین کامل( حاصل شد. به

و  2درصد کاهش نشان دادند )جدول  77و  72ترتیب حدود به

 (. b2شکل 

دست آمده دو صفت دور و قطر میوه مچنین براساس نتایج بهه

ترین مقدار بودند نخورده نیز کمهرز دست هاینیز در تیمار علف

طوریکه دور میوه کدوی پوست کاغذی در تیمار (. به2)جدول 

 هایگرم بود اما در تیمار علف 5/51شاهد )وجین کامل( حدود 
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گرم رسید  2/27به  درصدی 51نخورده با کاهش هرز دست

 (. 2)جدول 

در مورد قطر میوه کدوی پوست کاغذی نیز تقریبا با کاهش 

گرم رسید. این مسئله چندان  2ها به حدود قطر میوه ،درصدی 20

باشد اما اعمال سایر دور از انتظار نبوده و کامال قابل توجیه می

تواند گزینش تیمار تیمارها در مقایسه با تیمارهای شاهد، می

تر نماید تا بتوان کنترل و مدیریت صحیح اعمال تر را دقیقمناسب

 شود. 

تیمارهای  دست آمده، اعمالرو با بررسی نتایج بهاز این

طور که مالحظه شیمیایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و همان

متالین )پرول( از (، اعمال تیمار شیمیایی پندی2شود )جدول می

نخورده( قرار هرز دست های)علف نظر آماری در سطح تیمار شاهد

تنها منجر به افزایش داشت. به این مفهوم که اعمال این تیمار نه

پوست کاغذی نشد، بلکه منجر به کاهش عملکرد عملکرد کدوی 

ترین میزان در مزرعه کدوی پوست کدوی پوست کاغذی به کم

(. در یک تحقیق نیز مدیریت بیولوژیکی و 2کاغذی شد )جدول 

هرز گزارش شده  هایزراعی بسیار بهتر از مدیریت شیمیایی علف

 (.Jalal-Abadi et al. 2013است )

متالین منجر به کش پندیتیمار علفاز طرف دیگر اعمال 

هرز مزرعه کدوی پوست کاغذی نیز  هایتوده علفافزایش زیست

تر در بین تیمارهای اعمال شده، (. به عبارت دقیق0شد )شکل 

( 2g/m 2/085متالین )هرز در تیمار پندی هایتوده علفزیست

عمال (. بنابراین ا0نسبت سایر تیمارها، افزایش نشان داد )شکل 

ز هر هایدلیل افزایش وزن علفمتالین بهکش پندیتیمار علف

( 2( نیز کاهش عملکرد کدوی پوست کاغذی )جدول 0)شکل 

 شود.توصیه نمی

 

 توده میوه و دانه کدوی پوست کاغذی.اثر تیمارهای مختلف بر زیست .2شکل
Figure 2. Effect of different treatments on fruit and seed dry weight of pumpkin. 

 

توان گفت در بین تیمارهای اعمال شده، اعمال در مجموع می

 2g/mتوده )تیمار مالچ پالستیکی تیره منجر به بروز بیشینه زیست

و  ( برگ کدوی پوست کاغذی2g/m 8/282و تر ) (0/000

( اندام 2g/m 4/400( و تر )2g/m 5/78توده )همچنین زیست

هوایی کدوی پوست کاغذی در مقایسه با سایر تیمارها شد. 

حدود های هرز همچنین منجر به کاهش وزن تر و خشک علف

عالوه درصد شد. به 27درصد و در تیمار مالچ سفید حدود  21

امل( د وجین کتیمار مالچ پالستیکی تیره )نسبت به تیمار شاه

درصدی وزن تر و خشک میوه کدوی  022و  02منجر به افزایش 

پوست کاغذی شد. اعمال مالچ پالستیکی سفید نیز با اندکی تاثیر 

توان کمتر تقریبا نتایجی مشابه مالچ پالستیکی تیره داشت و می

 صورت مشابه بود. گفت نحوه اثر این دو تیمار در یک راستا و به

هرز با عدم  هاین تحقیق یکبار وجین علفهمچنین در ای

کنترل کامل آنها تفاوت آماری نداشته و هر دو در یک سطح آماری 

قرار داشتند. کشت مخلوط نیز از نظر عملکرد کدوی پوست 

های مختلف بسیار بهتر از کاغذی اثر مثبتی داشت، اما اعمال مالچ

ی یمیایاستفاده از سموم شیمیایی بود که در صورت کنترل ش

 صورت قبل از کشت، منجر بهکش تریفلورالین بهاستفاده از علف
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عدم کاهش و همچنین حصول عملکرد نسبتا باال در کدوی پوست 

توده دانه  دور میوه و نیز زیست ،کاغذی به ویژه از لحاظ قطر

کدوی پوست کاغذی شد. بنابراین در کنترل و مدیریت شیمیایی 

کش وست کاغذی اعمال علفهرز مزارع کدوی پی هاعلف

 تر از سایر سموم موردصورت پیش کشت مناسبتریفلورالین به

 باشد. بررسی در این تحقیق می

  سپاسگزاری

رم های ریاست محتیتمقاله از حما ینا یسندگاننو ینوسیلهبد

محترم دانشکده کشاورزی، مدیریت مزرعه  و معاونت پژوهشی

 دانشگاه کردستان یپژوهش معاونتدانشگاه کردستان و همچنین 

 را دارند. یکمال تشکر و قدردان یقتحق یندر انجام ا
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