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  چکیده

 متداول یهاروش یبرا ستیز طیسازگار با مح نیگزیجا کیهرز  یهاکنترل علف یبرا یپوشش گیاهاناستفاده از  اهداف:

 نیبهار کشت کرد. ا لیدر اواآن را توان یاست که م مقاوم محصول فصل خنک کی کلم قمریاست.  یکیو مکان ییایمیش

انسان شناخته شده است. هدف از  ییغذا یهامیدر رژ یتسالم یبه عنوان ماده اصل گریمحصول در اروپا و مناطق د

مخلوط در کنترل  ای یکشتتک صورتهو چاودار ب همپسان پوششی اهانیاستفاده از گ یاثربخش یمطالعه حاضر بررس

 بود. کلم قمری هرز و بهبود عملکرد یهاعلف
 

 ،(.Secale cereal Lچاودار ) یکشتشامل تک یشیآزما یمارهایدو ساله انجام شد. ت ایمزرعهمطالعه  کی :هامواد و روش

 بود. یپوشش گیاهشاهد بدون  و هامخلوط آن کشت ،(Crotalaria juncea) همپسان
 

طور به گرم در مترمربع بود. 9/473و  7/379 بیترتدر فصول اول و دوم رشد به یپوشش گیاهانتوده ستیز :هایافته

، 6/20 بیترتبه کشت مخلوطو  همپکشتی سانتک، کشتی چاودارتکهرز در یهادو سال، وزن خشک علف یمتوسط ط

تاج ، ترهسلمه . چاودارثرتر بودؤهرز غالب میهادر سرکوب علف کشتی چاوداردرصد کاهش یافت. تک 4/42و  2/40

 یپوشش اهانیطور متوسط، استفاده از گبه .داد کاهش درصد 20 و 62 ،44حدود  بیترترا به یوحشو خردل خروس

کلم قمری در بهبود عملکرد  یپوششگیاهان مخلوط  کشتآن پس از و  همپسان. داد بهبود درصد 32را  کلم قمریعملکرد 

 .ثرتر بودندؤم
 

 یهرز هدف اصل یهاکه سرکوب علف ید. هنگامنرا به همراه دار یادیز یکیاکولوژ یایمزا یپوششگیاهان  گیری:نتیجه

لوط مخ ای بقوالتحال،  نیگسترده کارآمدتر است. با ا شهیر ستمیو س عیرشد سر باباشد، چاودار  یپوششگیاهان کشت 

 ثرتر هستند.ؤدر بهبود عملکرد محصول مغالت و  بقوالت

 

 های هرزهمپ، کلم قمری، گیاهان پوششی، علفسان، بقایاهای کلیدی: واژه
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Abstract 
Background & Objective: Use of cover crops for controlling weeds is an environmental friendly alternative 

to conventional chemical and mechanical methods. Kohlrabi is a cool-season hardy crop which can be grown 

in early spring. The crop is well known in Europe and other regions as a health staple in human’s diets. The 

aim of the present study was to investigate the effectiveness of using sunn hemp and rye cover crops as 

monoculture or mixed in controlling weeds and improving yield of kohlrabi. 

 

Materials & Method: A two-year field study was conducted. Experimental treatments consisted of 

monoculture rye (Secale cereal L.), sunn hemp (Crotalaria juncea) and their mixture and no cover crop as 

control.  

 

Results: Cover crops biomass were 379.7 and 473.9 g.m-2 in first and second growing seasons, respectively. 

Averaged over two years, weed dry weight reduced by 52.6, 42.5 and 45.4 percentage in rye monoculture, 

sunn hemp monoculture, and mixed cover crops, respectively. Monoculture rye was more effective in 

suppressing the dominant weeds. Rye reduced lambsquarter, pigweed, and wild mustard by about 44, 60, and 

52 percentage, respectively. On average, use of cover crops improved kohlrabi yield by 30%. Sunn hemp 

followed by mixed cover crops were more effective in kohlrabi yield improvement. 

 

Conclusion: Cover crops provide many ecological benefits. When weed suppression is the main goal of cover 

cropping, rye with fast growing habit and extensive root system is more efficient. However, legumes or mixture 

of legumes and grass are more effective in crop yield improvement.  

 

Keywords: Cover Crops, Kohlrabi, Residue, Sunn Hemp, Weeds 

 

 

 مقدمه

های مهم زیستی در های هرز از محدودیتعلف        

که  (0214)گوهان و گیل   باشدهای کشاورزی میسیستم

درصدی محصوالت کشاورزی  43باعث کاهش حدوداً  

برای غلبه بر (. 0226)اورک  شوددر سراسر دنیا می

های هرز در تولید محصول از دیرباز اثرات منفی علف

های مدیریتی مختلفی مورد استفاده بوده است روش

های مدیریتی، روش یکی از (.0212)لمسا و واژیرا 

 هایوانایی باال در سرکوب علفاستفاده از گیاهانی با ت

 (.0213)تیزدال باشد هرز می

هستند که عالوه بر  یگیاهان پوششی از جمله گیاهان      

های هرز، خدمات کشاورزی دیگری را نیز سرکوب علف

این گیاهان از (. 0214)صمدانی و همکاران  کنندارائه می

)عموقین و همکاران توده مناسب طریق ایجاد زیست
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، رشد در دسترساشغال فضا و استفاده از منابع (، 0213

)لمسا و  دهندهای هرز را کاهش میو گسترش علف

ا ب بقایای گیاهان پوششی اختالطهمچنین (. 0212واژیرا 

 تواندروی سطح خاک نیز می بقایا بر جایگذاریو یا  خاک

های هرز گردد علفگسترش زنی و کاهش مانع از جوانه

عالوه بر این گیاهان (. 0229)کوردوف و همکاران 

توانند بر پوششی از طریق خاصیت دگرآسیبی می

های هرز تأثیرگذار باشد زنی، ظهور و رشد علفجوانه

 (. 0212)لمسا و واژیرا 

کشتی با افزایش جمعیت های تکگرایش به سیستم      

 بریقنشدن کشاورزی افزایش یافت )زمین و صنعتیکره 

های (. در بسیاری از نقاط جهان، نظام0212و همکاران 

کشتی تولید غذا تحت عنوان کشاورزی رایج با تک

برداری بیش از حد منابع کشاورزی، عوارضی مانند بهره

ا هجایگزین کشاورزی سنتی چندکشتی شد و بعد از مدت

کشتی، افزایش تمایل به ظهور اثرات نامطلوب نظام تک

 کارگیریهای کشاورزی پایدار همانند بهنظاماستفاده از 

های مخلوط در اذهان متخصصان و اجرای انواع کشت

(. استفاده از 0212بدخشان و همکاران پدیدار گشت )

کشت مخلوط مزایای متعددی از جمله ایجاد تعادل 

برداری بیشتر از منابع، افزایش کمی و اکولوژیک، بهره

-ها و علفات، بیماریکیفی عملکرد و کاهش خسارت آف

های کشاورزی در پی دارد های هرز را  برای نظام

 (.0212احمدی و همکاران )

( گیاهی از خانواده Cartalaria junceaهمپ )سان      

ه گرمسیری و یکساله است کای، نیمهلگومینوز، علفی بوته

دارای این گیاه رسد. متر میسانتی 322تا  92ارتفاع آن به 

 2و  32بلند و ضخیم )طول و قطر به ترتیب  یک ریشه

های جانبی بسیار زیادی است همراه ریشهمتر( بهسانتی

ای گیاهانی همپ از جمله(. سان0222)تردول و علیگود 

یاه گکننده نیتروژن و یک است که به عنوان یک تثبیت

برای بهبود کیفیت خاک، کاهش فرسایش، حفظ  پوششی

-هرز مورد استفاده قرا میهای رطوبت، سرکوب علف

، 0222، جیرانیاما و همکاران 1962گیرد )وایت و هاون 
                                                           

1 -Cruciferous 

(. در 0211و ماسجدیس و ویج  0227کالینز و همکاران 

 همپتراکم نسبتاً کم سان کهاست  پژوهشی بیان شده

درصد  22های هرز پهن برگ را تا توده علفنیز، زیست

 (.0214)ماسجدیس و ویج  ه بودکاهش داد

 1ها به عنوان سبزیجات خانواده چلیپائیانکلم       

شوند و شامل گروه بزرگی از گیاهان علفی شناخته می

های این گونه ( هستند.  برخی از رقمBrassicaاز گونه )

 شد.باکلم میشامل کلم قمری، کلم بروکلی و انواع گل

ای هگیاهان این گونه عالوه بر استفاده به عنوان افزودنی

، اسید فولیک، مواد Cغذایی،  منبع مهمی از ویتامین 

معدنی مانند آهن، پتاسیم و سلنیوم و همچنین غنی از 

باشند که در کاهش ابتالء به بسیاری از اکسیدان میآنتی

های قلبی و عروقی و انواع سرطان حائز اهمیت بیماری

اسپال و  -و مارتینز 0212هستند )سورسکی و همکاران 

( گیاهی Brassica oleracea(. کلم قمری )0214همکاران 

ی متورم، فصل خنک و مقاوم به است دوساله با ساقه

سرما است که به دلیل طعم و مزه قابل توجه نسبت به 

در اکثر نقاط دنیا مورد  Brassicaسایر محصوالت گونه 

(. اما با این وجود 0220توجه قرار گرفته است )جانسون 

ه این گیاه در زمستان در بسیاری تولید دیررس و ذخیر

باشد. مبدا اصلی این گیاه اروپا است از کشورها رایج نمی

شود )سورسکی شناخته می 0و اغلب با نام شلغم  آلمانی

-از جمله فواید مصرف کلم قمری می(. 0212و همکاران 

ها، توان به کاهش وزن، بهبود هضم، استحکام استخوان

، خونیفشار خون، کاهش کمبهبود بینایی چشم، تنظیم 

بهبود متابولیسم بدن و کاهش خطر ابتال به سرطان سینه 

(. در 0212)سورسکی و همکاران و پروستات اشاره کرد 

بین کیفیت ترکیبات و عوامل اصلی  پژوهشی مقایسه

( و کلم Raphanus sativusسفید )بازدارنده مصرف ترب

( مورد Brassica oleracea var. gongylodesقمری )

بررسی قرار گرفت و نشان داد که کلم قمری با داشتن 

2 - German turnip    
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اثرات ضد سرطانی بیشتری  1ترکیبی بنام گلوکورافانین

 نسبت به ترب سفید دارد )سانگ هوان چوی و همکاران

0212.) 

کلم قمری گیاهی است که در ایران کمتر از سایر       

بیشتر امروزه در  است.کشورهای جهان مورد توجه 

منظور تولید  به های مختلفیاز روش نقاط جهان

-باال از این گیاه استفاده می محصولی با کمیت و کیفیت

عرضه این محصول در  تمام طول سال در بیشتر  و شود

-ای و مزرعهپایی از طریق تولیدات گلخانهروکشورهای ا

ن ای .باشدمیپذیر امکان به دلیل کوتاهی فصل رشد ای

در حالی است که در ایران توجه به محصول کلم قمری 

از سوی  .است اندکبسیار های مختلف علمی از دیدگاه

نیازمند تولید محصوالتی  حال حاضر جامعه انسانی دیگر

 هک باشدهای شیمیایی میسالم با حداقل استفاده از نهاده

هایی شیمیایی در با توجه به پیآمدهای روزافزون نهاده

کارگیری کاهش سالمت محیط زیست و انسان، لزوم به

هایی شیمیایی در هایی با حداقل استفاده از نهادهروش

برداری در نظام کشاورزی پایدار روزبروز جهت بهره

مطالعه هدف از پژوهش حاضر؛  بنابراین .استآشکار

همپ و چاودار در گیاهان پوششی سان استفاده از

هرز  هایوط بر کنترل علفمخل کشتی و کشتسیستم تک

صورت مالچ هحضور بقایای حاصل از این گیاهان ب و

 عملکرد کلم قمری بود. پوششی بر
 

 هامواد و روش

در مزرعه  1397و  1396های این مطالعه  در سال      

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

متر از سطح دریا و  1322محقق اردبیلی با ارتفاع 

 32 ˚ 19΄طول شرقی و  42˚ 02΄مختصات جغرافیایی 

عرض شمالی با شرایط آب و هوایی سرد و نیمه خشک 

اجرا شد. به منظور مطالعه وضعیت خاک مزرعه 

-از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، نمونه آزمایشی

متری سانتی 32هایی بصورت تصادفی از عمق صفر تا 

آوری و پس از مخلوط کردن به سطح مزرعه جمع

شناسی منتقل گردید. نتایج آزمون خاک آزمایشگاه خاک

 :باشدمحل اجرای آزمایش به شرح ذیل می

 
های خاکنتایج برخی از ویژگی -1جدول   
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 لوم 32 40 03 6/2 6/0 23/7 42/14 26/2 20/09 94/92

 
 آزمایش )اردبیل(،در طول دوره رشد محصول میانگین بارش و دما در محل -2جدول 

 1396 1397 

 میانگین دما 

(oC) 

 میزان بارش

 (mm) 

 میانگین دما 

(oC) 

 میزان بارش

 (mm) 

 3/62 3/10 9/30 4/7 اردیبهشت

 0/02 2/16 4/0 12 خرداد

 9/3 2/01 3/9 2/10 تیر

 9/2 3/02 3/1 9/10 مرداد

 3/7 2/17 1/2 4/11 شهریور

                                                           
1 - Glucoraphanin 
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 سهکامل تصادفی در  هایآزمایش در قالب طرح بلوک

تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت گیاهان 

همپ سان و (.Secale cereal Lپوششی چاودار )

(Crotalaria junceaب )درصد  122کشتی )صورت تکه

-سانمیزان بذر توصیه شده( و کشت مخلوط چاودار+ 

درصد میزان بذر توصیه شده برای هر گیاه( و  22همپ )

 بدون گیاه پوششی بود.  شاهد یا

به منظور کشت گیاهان پوششی : کشت گیاهان پوششی

زمین مورد نظرشخم خورده و تسطیح شد. گیاهان 

متر  3×6به ابعاد  یهایصورت ردیفی در کرتهپوششی ب

 1397اردیبهشت  10و  1396اردیبهشت  12در تاریخ 

کشتی گیاه کشت گردید. میزان بذر مصرفی برای تک

کیلوگرم در هکتار  22و  122ترتیب همپ بهسان و چاودار

های کاشت با احتساب اثر در نظر گرفته شد. طول ردیف

 02های کاشت متر و فواصل بین ردیف 2ای حاشیه

 12 لسانتیمتر در نظر گرفته شد. هر کرت آزمایشی شام

-ای بود. بذور سانردیف کاشت با احتساب اثر حاشیه

 LE (Cowpea))همزیست  همپ قبل از کاشت با باکتری

Inoculum ).لیتر ماده میلی 72منظور تلقیح از به تلقیح شد

باکتری و بذر  کیلوگرم بذر استفاده شد. 07تلقیح در 

همپ از دانشگاه ماساچوست امریکا و بذر چاودار سان

از  بالفاصله بعد دید.شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گراز 

 زقبل ا .کاشت گیاهان پوششی آبیاری انجام گرفت

تیر  17، 1396تیر  12ی رشد گیاهان پوششی )خاتمه

ا بگیاهان پوششی  خشکتوده (، برای تعیین زیست1397

های میانی با برداری از ردیفرعایت اثر حاشیه نمونه

یک مترمربعی انجام شد )از هر کرت  استفاده از کوادرات

 72ها به آون با دمای آزمایشی سه نمونه( سپس نمونه

گراد منتقل شده و پس از حصول وزن ثابت درجه سانتی

به منظور خاتمه دادن به  ها گردید.اقدام به توزین نمونه

کش پاراکوات به میزان سه رشد گیاهان پوششی از علف

 .لیتر در هکتار استفاده شد

همزمان با رشد گیاهان پوششی در : کشت کلم قمری

گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اقدام 

Var . Brassica oleraceaقمری )به تهیه نشاء کلم

gongylodesشد و پس از خاتمه رشد گیاهان پوششی ) 

ی نشاها و جایگذاری بقایای حاصل از آن در سطح خاک

و  به زمین اصلی منتقل برگی 6 -4در مرحله  کلم قمری

شدند. تراکم نشاء  در بین بقایای گیاهان پوششی کشت

صورت دستی هبوته در متر مربع ب 11قمری براساس کلم

 02در تاریخ  سانتیمتر 32×32در زمین اصلی با فواصل 

کشت گردید. در پایان رشد با  1397تیر  03و  1396تیر 

چهار ردیف میانی با استفاده از  ای ازحذف اثر حاشیه

صورت بوته به 4متری به تعداد سانتی 22×22کوادرات 

شهریور  12در تاریخ  تصادفی از هر کرت آزمایشی

بردداشت گردید و سپس وزن  1397شهریور  02و  1396

گیری شد. تر کل، پوست و غده )قسمت گوشتی( اندازه

ان وزن تر بوته از هر کرت آزمایشی به عنو 4میانگین 

 کلم قمری در نظر گرفته شد. 

 

 نتایج و بحث

ا هنتایج تجزیه مرکب داده زیست توده گیاهان پوششی:

گیاهان پوششی تحت تأثیر توده خشک زیستنشان داد، 

-نوع گیاه پوششی و میزان بذر مصرفی در سیتم تک

 درصد کشتی و کشت مخلوط دوگانه در سطح احتمال یک

داری در بین (. اختالف معنی3دار بود )جدول معنی

توده تیمارهای گیاهان پوششی به لحاظ تولید زیست

(. 3مشاهده نگردید )جدول  اول آزمایشخشک در سال 

توده خشک گیاهان بیشترین زیست دوم آزمایشدر سال 

کشتی از تیمار تک گرم در متر مربع( 26/229) پوششی

در  گرم 62/347) توده خشکچاودار و کمترین زیست

دست آمد. در مقایسه همپ بهکشتی ساناز تک متر مربع(

توده خشک گیاهان کل زیست اول آزمایشبا سال 

 درصد افزایش یافت. 2/19 در سال دوم آزمایش پوششی

 دوم آزمایش با توجه به میزان بارندگی و دما در سال
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-سهم زیستتوده تولید شده دور از انتظار نبود. زیست

هر دو سال زراعی در کشت مخلوط آن  توده چاودار در

همپ بیشتر بود. بیان شده است که چاودار این با سان

توده خشک مناسبی در بهار قابلیت را دارد که زیست

-برای مثال در پژوهشی به (.1997)سینجو  تولید نماید

-ثیر گیاهان پوششی بر مدیریت علفأمنظور بررسی ت

( نتایج نشان Prunus domesticaهای هرز در باغات آلو )

گرم در  072داد که بیشترین وزن خشک گیاه پوششی )

(  از تیمار چاودار 2/3متر مربع(  و شاخص سطح برگ )

نتایج این مطالعه (. 0217)جعفرزاده و بازوند دست آمد هب

ی کشتتوده خشک تولیده شده در تککه زیستداد نشان 

چندانی با همپ اختالف گیاهان پوششی چاودار و سان

ها در سال توده تولید شده در کشت مخلوط آنزیست

نیز  دوم آزمایشنداشت. همچنین در سال  اول آزمایش

کشتی همپ پس از تککشت مخلوط چاودار و سان

توده بود. به عبارتی دیگر چاودار دارای بیشترین زیست

توده تولید شده در تیمارهای آزمایشی از میزان زیست

کشت مخلوط گیاهان پوششی به دلیل  این فرضیه که

توده غذایی، محیط رشد زیست استفاده بهتر از منابع

روی کنند، پیکشتی تولید میبیشتری در مقایسه با تک

 که این نتایج این آزمایش نشان دادکند. در حقیقت، نمی

فرضیه به شرایط خاک، آب و هوای منطقه مورد کشت 

ولید شده توسط گیاهان توده تبستگی دارد. میزان زیست

 هایپوششی تأثیر مثبتی بر محیط زیست، سیستم

 کشاورزی و بهبود عملکرد محصوالت زراعی دارد

  (. 0219)رویس و همکاران 

 نتایج حاکی از آن بود کههای هرز:  علفکل توده زیست

اثر اصلی سال، گیاهان پوششی و اثر متقابل سال در 

های هرز خشک کل علفتوده گیاهان پوششی بر زیست

(. تیمار 3دار بود )جدول در سطح احتمال یک درصد معنی

 اول و دوم آزمایشبدون گیاه پوششی در سال  شاهد

گرم در متر مربع دارای  29/427و  37/722ترتیب به

(. 3های هرز بود )جدولتوده خشک علفبیشترین زیست

ار هرز در سال اول از تیم هایتوده علفکمترین زیست

-هبگرم در متر مربع  39/020 به میزان کشتی چاودارتک

بدون گیاه  شاهد یاآمد که در مقایسه با تیمار  دست

های توده کل علفدرصد زیست 7/60پوششی همان سال 

(. همچنین در سال دوم تفاوت 3هرز را کاهش داد )جدول

داری بین تیمارهای گیاهان پوششی مشاهده معنی

تی کش، تکشاهد در مقایسه با تیمار ترتیبنگردید و به

درصد  34/32همپ کشتی ساندرصد، تک 42/40چاودار 

درصد  07/37همپ و کشت مخلوط چاودار+ سان

سال دوم های هرز را کاهش داد. توده علفزیست

-توده خشک علفزیست اول،در مقایسه با سال آزمایش 

همپ و کشت مخلوط کشتی چاودار، سانهای هرز در تک

درصد  3/12و  7، 2/6ترتیب همپ بهچاودار با سان

همپ اگرچه کاهش یافت. کشت مخلوط چاودار با سان

کشتی چاودار نبود اما در داری با تکدارای اختالف معنی

کشتی چاودار کنترل مؤثرتری داشت. مقایسه با تیمار تک

همپ و دو گیاه چاودار و سان رود تلفیق هراحتمال می

دگرآسیبی این گیاهان در خاک منجر به کاهش اثرات 

ها شده های هرز در تیمار کشت مخلوط آنچشمگیر علف

توده داری بین زیستباشد. از سوی دیگر رابطه معنی

 های هرز وجود داردگیاهان پوششی و کاهش تراکم علف

توان نتیجه گرفت که افزایش (، می1993)گرگ و همکاران 

یکی  دوم آزمایشل در سای گیاهان پوششتوده زیست

. استهای هرز توده علفاز مهمترین دالیل کاهش زیست

گزارش کردند گیاهان پوششی  (0212تورون و همکاران )

های هرز در مقایسه با تیمار توده علفدر کاهش زیست

ندم گ بیان داشتندو  بدون گیاه پوششی مؤثر بود شاهد یا

 های هرزعلفثرترین گیاه پوششی در کنترل ؤسیاه م

 .بود

های هرز(: توده کل )گیاهان پوششی+ علفزیست

توده تولید شده در دو سال آزمایشی از باالترین زیست

 دستهبگرم در متر مربع(  62/211کشتی چاودار )تک

 07/732همپ )(. کشت مخلوط چاودار با سان1آمد )شکل

گرم در متر مربع( دومین ترکیب مناسب از نظر تولید 

زنی و (.  تفاوت در جوانه1توده کل بود )شکل زیست
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-تواند در غالبیت علفحساسیت به نوع گیاه پوششی می

های هرز پس ثر باشد و همچنین رشد علفؤهای هرز م

توده گیاهان پوششی، تحت از استقرار و افزایش زیست

  (. 0211)میرسکای و همکاران  گیردتأثیر قرار می

 
 (g.m-2های هرز )توده خشک گیاهان پوششی و علفتغییرات زیست -3جدول 

 های هرزتوده خشک علفزیست توده خشک گیاهان پوششیزیست تیمارها

 1397 1396 1397 1396 سال

 b 79/379 a 94/473 a 90/433 b 60/331 

5%LSD 23/29 02/31 

     گیاهان پوششی

 c 22/22 d 22/22 a 37/722 a 29/427 شاهد

 a 29/422 a 26/229 c 39/020 b 17/063 چاودار

 b 27/077 c 62/347 b 02/343 b 70/312 همپسان

 ab 02/374 b 67/427 b 62/321 b 21/027 همپچاودار+ سان

5%LSD 92/114 23/62 20/23 93/23 

F value     

 22/22** 23/13* سال

 ns 22/2 ns 72/1 بلوک )سال(

 61/110** 06/03** گیاهان پوششی

 ns 22/2 **77/01 گیاه پوششی× سال

 12/9 70/10 ضریب تغییرات )درصد(
 باشد.داری میدرصد و عدم وجود تفاوت معنی ، پنجترتیب معنی داری در سطح احتمال یکبه nsو ، * **

 دار ندارند.درصد تفاوت معنی 2در سطح احتمال  LSD های با یک حرف مشترک با آزمون میانگین

 

 
های هرز در دو سال آزمایشیتوده خشک گیاهان پوششی و علفتغییرات زیست -1شکل   
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 های هرزثیر گیاهان پوششی بر علفأت

های هرز غالب شناسایی شده در مزرعه در طی علف       

تره کلم قمری شامل سلمهدوره رویشی 

(Chenopodium album L. تاج خروس ،)

(Amaranthus Sp.و خردل ) ( وحشیSinapis 

arvensis L..اثر اصلی گیاهان پوششی بر تمامی  ( بود

های هرز غالب در مزرعه در سطح احتمال یک علف

-توده خشک علفدرصد، اثر اصلی سال بر روی زیست

توده کل وحشی و زیستخروس، خردل های هرز تاج

تره در های هرز در سطح احتمال یک درصد و سلمهعلف

دار بود. همچنین اثر متقابل سطح احتمال پنج درصد معنی

وحشی و ل گیاه پوششی فقط بر روی خرد سال در

های هرز در سطح احتمال یک درصد توده کل علفزیست

 (. 4دار بود )جدولمعنی
 

دهد که کاربرد نتایج نشان می تره:وزن خشک سلمه

داری در سطح احتمال یک گیاهان پوششی اثر معنی

توده خشک علف هرز سلمه تره درصد بر کاهش زیست

توده خشک علف هرز (. کمترین زیست4داشت )جدول

کشتی چاودار و از تک اول آزمایشتره در سال سلمه

و  19/112ترتیب )به همپکشت مخلوط چاودار+ سان

-(. تک4دست آمد )جدولگرم در متر مربع( به 22/112

درصد  23همپ کشتی چاودار و کشت مخلوط آن با سان

رز هبدون گیاه پوششی، علفیا  شاهد در مقایسه با تیمار

اختالف  دوم آزمایشتره را کاهش دادند. در سال سلمه

داری در بین تیمارهای گیاهان پوششی و تیمار معنی

حاکی از نتایج  همچنین (.4وجود نداشت )جدول  شاهد

همپ و کشت مخلوط کشتی چاودار، سانتک آن بود که

-به اول آزمایشدر مقایسه با سال  دومها در سال آن

هرز علفتوده زیستدرصد  94/2و  26/6، 04/3ترتیب 

کاهش درصد مهم . یکی از دالیل دادندکاهش را تره سلمه

-می دوم آزمایشتره در سال مههرز سل علف تودهزیست

خاک توسط ایجاد شده در محتوی رطوبتی ناشی از تواند 

خاصیت دگرآسیبی حاصل از بقایای گیاهان پوششی و 

تره باشد. سلمه اول آزمایشدر سال  گیاهان پوششی

 هرزی است که میزان تولید بذر آن باال استعلف

-زیستبنابراین اگرچه (. 0227)شوستر شوب و الخطیب 

افزایش داشت،  دوم آزمایشتوده گیاه پوششی در سال 

تره هرز سلمهتوده علفاما این افزایش در کاهش زیست

چندان مؤثر نبود. این در حالی است که در بسیاری از 

طور کلی بیان شده است که گیاهان پوششی مطالعات به

با ایجاد پوشش مناسب در سطح خاک مانع از رشد و 

، 0213شارما و بانیک گردند )های هرز میفزنی علجوانه

و کریمر  0222، تیزدل و همکاران 0212مالیک و همکارن 

( نشان 0212تورسون و همکاران )(. 0220 ) و همکاران

دادند که استفاده از گیاهان پوششی فرصتی مؤثر برای 

ه کند که این بهای هرز فراهم میکنترل غیرشیمیایی علف

 یتارگانیک بسیار اهمّ محصوالتید ی خود در تولنوبه

در بررسی نقش گیاهان پوششی روی مدیریت دارد. 

نشان  (0216بابایی قلقلستانی و همکاران )های هرز علف

های هرز به توده علفدادند که کمترین میزان زیست

 ای تعلق داشت. خوشهگلتیمارهای چاودار و ماشک

 زهر توده خشک علفزیست وزن خشک تاج خروس:

در سطح خروس تحت تأثیر گیاهان پوششی و سال تاج

 (. در هر دو سال4دار بود )جدولمعنیاحتمال یک درصد 

بدون گیاه پوششی دارای  شاهد یاتیمار  آزمایش

خروس بود و تیمارهای هرز تاجبیشترین میزان علف

کشتی و کشت مخلوط تفاوت گیاهان پوششی اعم از تک

خروس نداشتند )جدول هرز تاجداری در کنترل علفمعنی

توده زیست دومها، در سال بین سال ی(. اما در مقایسه4

تاج خروس در تمامی تیمارها نسبت به سال  هرز علف

. بیشترین میزان کاهش در سال یافتکاهش  اول آزمایش

همپ در تیمار کشت مخلوط چاودار+ سان دوم آزمایش

در پایان دو  کهداد نتایج نشان همچنین درصد( بود.  37)

-خروس در تکج توده علف هرز تازیست سال زراعی

-همپ و کشت مخلوط چاودار+ سانکشتی چاودار، سان

-بدون گیاه پوششی به شاهد یا همپ در مقایسه با تیمار

 (.4)جدول  کاهش یافتدرصد  2/20و  2/22، 0/61ترتیب 

گیاهان پوششی  که نشان دادند( 0212لطیفی و همکاران )

ب ترتیای، یونجه یکساله و گندم سیاه بهخوشهگلماشک

حضور با )شاهد درصد نسبت به تیمار  43و  33، 02
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های هرز در تمام طول فصل رشد( وزن خشک علف

 د. دنهای هرز را کاهش دامجموع علف
 

نشان داد که اثر اصلی  نتایج وزن خشک خردل وحشی:

گیاه پوششی گیاه پوششی، سال و اثر متقابل سال در 

(. 4دار بود )جدولدر سطح احتمال یک درصد معنی

داری در هر دو سال در بین اگرچه اختالف معنی

همپ سان با کشتی و کشت مخلوط چاودارتیمارهای تک

کشتی چاودار و کشت . تک(4)جدول  وجود نداشت

ترتیب بهدر سال دوم آزمایش  همپمخلوط آن با سان

هرز علفتوده خشک تزیسدرصد  22/10و  22/13

 تودهنتایج میانگین زیست کاهش دادند.خردل وحشی را 

کل تیمارهای دارای  علف هرز خردل وحشی در خشک

کشتی و کشت مخلوط( در مقایسه گیاهان پوششی )تک

بیانگر آن بود که در حالت کلی تمامی  شاهدبا تیمار 

در مقایسه با  اول آزمایشتیمارهای پوششی در سال 

درصد و در سال  22بدون گیاه پوششی  شاهد یا تیمار

درصد  23/00 دوم آزمایش در مقایسه با تیمار شاهد

-زیستهرز خردل وحشی را کاهش داد. توده علفزیست

هرز خردل وحشی در مقایسه با سال اول توده علف

ه تودآزمایش به میزان کمتری کاهش یافت. اگرچه زیست

سال اول افزایش  خشک گیاهان پوششی در مقایسه با

-لفتوده عیافته بود اما شاید یکی از دالیل افزایش زیست

های هرز ، جایگذاری بقایای علفدومهرز خردل وحشی 

 در بررسی دیگر. همراه با بقایای گیاهان پوششی باشد

بیان کردند که با انتخاب  (0202) قهرمانی و همکاران

در ارقامی از گیاهان پوششی  که توانایی بیشتری 

توان  به کنترل بلندمدت های هرز دارند، میسرکوب علف

رسد عالوه بر انتخاب بنظر میهای هرز امید داشت. علف

ارقام مناسبی از گیاهان پوششی که دارای توانایی 

باشند، انتخاب تراکم های هرز میسرکوب باالی علف

های هرز زنی و رشد گیاهچهمناسبی از کاشت که جوانه

کمترین میزان ممکن کاهش دهد، نیز در کاهش را به 

-ها بههای هرز و در نتیجه جایگذاری آنتوده علفزیست

 همراه بقایای گیاهی مؤثر باشد.

  
 (g.m-2های هرز )علفبرخی از توده خشک تغییرات زیست -4جدول 

 وحشیخردل تاج خروس ترهسلمه تیمارها
 1397 1396 1397 1396 1397 1396 سال
 a 21/161 b 10/136 a 27/131 b 24/120 a 23/141 b 42/93 

5%LSD 30/03 94/01 23/12 
       گیاهان پوششی

 a 27/023 a 99/174 a 67/007 a 23/169 a 63/007 a 77/110 شاهد
 c 19/112 a 36/114 b 23/72 b 07/72 b 37/22 b 24/73 چاودار

 b 90/123 a 36/143 b 02/122 b 13/92 b 13/24 ab 03/22 همپسان
 c 22/112 a 79/11 b  79/112 b 93/70 b 21/117 ab 09/120 همپچاودار+ سان

5%LSD 22/09 79/67 66/42 62/20 07/22 40/30 
F value       

 32/32** 77/2** 4/2* سال
 ns 41/2 ns 42/1 *21/4 بلوک )سال(

 47/32** 13/32** 70/12** گیاهان پوششی
 ns 76/0 ns 23/1 **60/02 گیاه پوششی× سال

ضریب تغییرات 
 )درصد(

46/17 29/01 22/12 

 باشد.داری میدرصد و عدم وجود تفاوت معنی ، پنجترتیب معنی داری در سطح احتمال یکبه nsو ، * **
 دار ندارند.درصد تفاوت معنی 2در سطح احتمال  LSD های با یک حرف مشترک با آزمون میانگین
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 قمریتوده کلمتاثیر گیاه پوششی بر زیست

اثر اصلی نتایج نشان داد که : کلم قمری وزن تر غده

وزن گیاهان پوششی و سال در سطح احتمال یک درصد 

(. کشت 2)جدول تحت تأثیر قرار دادکلم قمری  غدهتر 

-همپ بهکشتی سانهمپ و تکمخلوط چاودار+ سان

گرم در متر مربع دارای  11/0777و  43/0233ترتیب 

. (2)جدول  ندبود قمریکلمغده بیشترین وزن تر 

بدون گیاه پوششی وزن تر شاهد یا درمقایسه با تیمار 

همپ ترتیب در کشت مخلوط چاودار+ سانبه قمری کلم

درصد و در  69/31 همپکشتی ساندرصد، تک 22/33

آرین و  درصد افزایش یافت. 39/06کشتی چاودار تک

( بیان داشتند بسته به نوع رقم گیاه کلم 0223همکاران )

گرم با قطر  3/743تا  2/062غده بین یک قمری، وزن 

ر توساسپیلتس باشد.می متغیرمیلیمتر  2/110تا  0/21

 لمکیفی ک( بیان داشت که باالترین عملکرد کمی و 1992)

کلم قمری  شود.قمری در اوایل فصل بهار حاصل می

باشد که حداقل دمای الزم برای محصولی فصل خنک می

لسیک و ) گراد استدرجه سانتی 2رشد مناسب آن 

(. با توجه به 0216و زودک و همکاران  0224همکاران 

 دو سال زراعی در زمان تاریخ کاشت رمیانگین دمایی د

مصادف با شروع گرمای  که قمریکلم و رشد رویشی

رود اگرچه در احتمال می (0)جدول  باشدتابستان می

اوایل رشد، افزایش تدریجی دما موجب افزایش رشد 

گراد درجه سانتی 12اما دماهای باالتر از  گردیدرویشی 

کاهش کمیت و  باعثتواند می (1992اسپیلتستوسر )

 رسد انتخاب تاریخنظر میهب د.وش کیفیت محصول اصلی

 کمی و کیفی کاشت مناسب موجب افزایش عملکرد

از سوی دیگر، قابلیت  شود.میبیشتری در کلم قمری 

گیاهان  از های هرز توسط بقایای حاصلسرکوب علف

و رهاسازی عناصر  (0202)قهرمانی و همکاران  پوششی

، (0217)جهانزاد و همکاران  این گیاهانغذایی توسط 

جب افزایش وزن تر غده کلم قمری در تواند مومی

همپ و کشت مخلوط در مقایسه کشتی سانتیمارهای تک

بیان شده است  کشتی چاودار و شاهد شود.با تیمار تک

همپ که رهاسازی و تثبیت نیتروژن توسط گیاه سان

( و Vicia villosaای )خوشهگلشباهت زیادی به ماشک

( دارد )آکانووا Trifolium incarntumشبدر کریمسون )

-( و می0222و اسچولبرگ و همکاران  0221و همکاران 

تواند بخشی از نیتروژن مورد نیاز یک محصول بهاری 

. (0222و یا پاییزی را تأمین نماید )اسچولبرگ و همکاران 

 در رود بقایای حاصل از گیاهان پوششیاحتمال می

-هایمراحل ابتدایی انتقال نشاء از طریق سرکوب علف

فضا و منابع غذایی کافی را برای رشد نشاء نور، هرز، 

و موجب افزایش وزن تر غده کلم قمری کلم قمری فراهم 

سهم بیشتری در گیاه پوششی چاودار اگرچه شده است. 

اما در  گیاهان پوششی داشتتوده خشک زیست تولید

به دلیل نسبت کربن به همپ کشتی سانمقایسه با تک

یکی  رود. احتمال مینسبتاً کندتر تجزیه شد باالنیتروژن 

مار، یقمری در این تاز دالیل کاهش وزن تر غده کلم

های گیاه پوششی رهاسازی اندک عناصر غذایی از بافت

هی های گیادیر هنگام بافتنسبتاً در نتیجه تجزیه  چاودار

 .باشد

اثر اصلی گیاه پوششی در  :قمری کلم پوستوزن تر 

سطح احتمال یک درصد و اثر اصلی سال در سطح 

ر را تحت تأثیوزن تر پوست کلم قمری احتمال پنج درصد 

داری در بین اختالف آماری معنی. (2قرار داد )جدول 

تیمارهای دارای بقایای گیاهان پوششی از نظر میزان 

 تکشوزن تر پوست کلم قمری وجود نداشت با این حال 

در  گرم در متر مربع 40/324همپ  مخلوط چاودار+ سان

همپ به مقدار جزئی کشتی چاودار و سانمقایسه با تک

 (.2)جدول دارای بیشترین وزن تر پوست کلم قمری بود

 ،کننده کیفیت محصول کلم قمرییکی از معیارهای تعیین

. در راستای افزایش (1993)کالو  باشدوزن تر پوست می

وزن پوست غده نیز در تیمارهای پوششی  ،دهوزن تر غ

اگرچه کشت مخلوط توانست موجب افزایش نشان داد. 

کلم قمری شود اما در راستای  وزن تر غدهافزایش 

افزایش وزن غده، بر میزان خشبی شدن پوست غده 

و کیفیت محصول کلم  شد ناشی از افزایش دما افزوده

بیان داشت که ( 1992اسپیلتستوسر ) قمری کاهش یافت.

گراد، کلم قمری درجه سانتی 12التر از ادر دماهای ب
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کلم قمری یک دارای کیفیت عملکردی پایینی است. 

در بسیاری  ( و0220محصول فصل خنک است )جانسون 

اوایل بهار و  غالباًکه کشت کلم قمری جهان از مناطق 

(. آرین و 0223گیرد )آرین و همکاران پاییز صورت می

( بیان داشتند که در کشت پاییزی کلم 0223) همکاران

ای، بیشترین عملکرد کمی هفته 4قمری با انتقال نشاهای 

 هفته حاصل شد. 6و کیفی در مدت 

توده کل )وزن غده+ وزن پوست تر کلم قمری(: زیست

نتایج نشان داد که اثر اصلی سال و گیاهان پوششی بر 

درصد  قمری در سطح احتمال یکتوده کل کلمزیست

ا ه(. همچنین نتایج مقایسه میانگین2دار بود )جدولمعنی

-همپ و تکنیز نشان داد، کشت مخلوط چاودار+ سان

گرم  66/3143و  22/3017همپ به ترتیب با کشتی سان

توده کل بود. همچنین در متر مربع دارای بیشترین زیست

میانگین عملکرد کلم قمری در سال دوم بیشتر بود 

توده کل کلم قمری در تیمار کشت زیست(. 2)جدول

همپ و چاودار کشتی سانهمپ، تکمخلوط چاودار+ سان

درصد نسبت به تیمار  93/06و  16/33، 72/34به ترتیب 

استفاده از  شاهد یا بدون گیاه پوششی افزایش یافت.

گیاهان پوششی در افزایش عملکرد بسیاری از 

یید پژوهشگران بوده أمورد ت و باغی محصوالت زراعی

های متعددی مبنی بر تأثیر مثبت گیاهان گزارشاست. 

پوششی بر کمیت و کیفیت عملکرد محصوالت کشاورزی 

؛ ایساح و 0217وجود دارد )جهانزاد و همکاران، 

برای مثال (. 0202، قهرمانی و همکاران، 0210همکاران، 

های هرز توسط گیاه پوششی در پژوهشی کنترل علف

ر موجب افزایش توان رقابتی و افزایش عملکرد چاودا

)کربالیی خیاوی و همکاران  علوفه تر و وزن تر بالل شد 

با برسی  ( 0216(. بابایی قلقلستانی و همکاران )0216

های هرز در کشت گیاهان پوششی بر کنترل علف نقش

ای گزارش کردند که تاثیر گیاه پوششی ذرت علوفه

ی، شبدر برسیم و خلر اخوشهگلچاودار، ماشک

برصفات طول بالل، وزن تر بالل و عملکرد علوفه ذرت 

دار بود و کاربرد گیاهان پوششی تاثیر مطلوبی بر معنی

  ای داشت.عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه
 

 (g.m-2) کل کلم قمریتر غده، پوست و توده زیست -5 جدول

 وزن تر کل وزن تر پوست کلم قمری ی کلم قمریوزن تر غده تیمارها

 1397 1396 1397 1396 1397 1396 سال

 a 20/0437 a 26/0227 b 06/326 a 21/337 b 02/0743 a 62/0902 

5%LSD 11/90 22/31 22/22 

    گیاهان پوششی

 c 26/1296 c 13/024 c 92/0122 شاهد

 b 37/0240 b 26/333 b 43/0272 چاودار

 a 11/0777 ab 26/366 a 66/3143 همپسان

 a 43/0233 a 40/324 a 22/3017 همپچاودار+ سان

5%LSD 07/132 96/43 03/102 

F value    

 14/02** 29/4* 73/10** سال

 ns 11/0 ns 02/1 *42/3 بلوک )سال(

 27/127** 22/30** 10/123** گیاهان پوششی

 ns 20/2 ns 27/2 ns 24/2 گیاه پوششی× سال

 21/3 22/12 10/4 ضریب تغییرات )درصد(
 باشد.داری میدرصد و عدم وجود تفاوت معنی ، پنجترتیب معنی داری در سطح احتمال یکبه nsو ، * **

 ندارند. داردرصد تفاوت معنی 2در سطح احتمال  LSD های با یک حرف مشترک با آزمون میانگین
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 گیریتیجهن

های گیاهان پوششی کنترل و یا سرکوب یکی از مزیت     

طور کلی گیاهان پوششی از باشد. بههای هرز میعلف

توده مناسب در سطح خاک و ایجاد طریق ایجاد زیست

اختالل در دسترسی گیاهان هرز به منابع از جمله نور، 

توانند باعث کاهش غذایی و فضای رشد میآب، عناصر 

های هرز شوند. نتایج این ای علفجمعیت، تنوع گونه

طور کلی گیاهان آزمایش در طی دو سال نشان داد که به

صورت کشت هکشتی و چه بصورت تکهپوششی چه ب

های هرز را هرچند اندک مخلوط توانایی کنترل علف

های هرز رل علفدارند. اما نکته حائز اهمیت در کنت

 و تراکم های آنهاترکیب ،انتخاب مناسب گیاهان پوششی

همپ اگرچه باشد. گیاه پوششی سانمی مناسب کاشت

توده اندکی در دو سال زراعی تولید کرد اما زیست

 کشتی ورا در تک پتانسیل افزایش عملکرد کلم قمری

داشت، شاید یکی از مهمترین دالیل آن  کشت مخلوط

این گیاه در تثبیت نیتروژن اتمسفری و رهاسازی توانایی 

ر به نظنسبتاً سریع آن در مقایسه با گیاه چاودار باشد. 

های کاشت همپ در تاریخرسد گیاه پوششی سانمی

دیرهنگام به عنوان گیاه پوششی موقت و تابستانه 

یاه گتوده بیشتری را داشته باشد. توانایی تولید زیست

ر توده باال در هپتانسیل تولید زیستپوششی چاودار با 

توده خشک را به دو سال زراعی بیشترین سهم زیست

خود اختصاص داد. در مطالعات پیشین توانایی این گیاه 

توده های هرز چه از طریق تولید زیستدر کنترل علف

 گیاهی و یا خاصیت دگرآسیبی آن به اثبات رسیده است.

ی حتی در کوتاه مدت طور کلی کاربرد گیاهان پوششبه

 هایهای بسیاری برای سیستمتواند دارای مزیتنیز می

 کشاورزی باشد.
 

 سپاسگزاری:

دانند مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان بر خود الزم می
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