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چکیده
به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی در دو زمان کاشت بر روابط سویا و علف هرز آزمایشی در سال  1362در
مزرعه مرکز جهاد کشاورزی جویبار به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با  11تیمار و سه تکرار اجرا شد.
تیمارهای آزمایش شامل کاشت گیاهان پوششی شنبلیله ) ،(Trigonella foenum graecum L.ماشک گلخوشهای (Vicia

) ،sativa L.شبدر ایرانی ) (Trifolium resupinatum L.و خلر ) (Lathyrus sativus L.به صورت همزمان و سه هفته بعد
از کشت سویا و همچنین دو تیمار کاشت سویا تحت شرایط وجین و عدم وجین علفهای هرز بود .کمترین عملکرد دانه
سویا در تیمار عدم وجین ( 746/4کیلوگرم در هکتار) و بیشترین عملکرد دانه سویا ( 3762/9کیلوگرم در هکتار) در تیمار
کاشت ماشک در تاریخ کاشت دوم مشاهده گردید .درحالیکه باالترین میزان ارتفاع ،قطر ساقه ،تعداد برگ ،ماده خشک و
اندازه برگ گیاهان پوششی در تاریخ اول کاشت مالحظه گردید .در هر سه مرحله نمونهبرداری ،بیشترین تراکم و زیست
توده علفهای هرز در کاشت خالص سویا در شرایط عدم وجین ،و کمترین تراکم و زیست توده علفهای هرز در هر
سه مرحله بررسی مربوط به تاریخ کاشت دوم ماشک بود .به نظر می رسد مالچ زنده ماشک از طریق تسریع در بسته
شدن کانوپی ،باعث مهار علفهای هرز شده و با کاهش رقابت علفهای هرز با گیاه زراعی افزایش عملکرد را نیز در پی
داشته باشد.
واژههای کلیدی :رقابت ،زیست توده علف هرز ،صفات مورفولوژی ،کشاورزی پایدار ،عملکرد
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Abstract
The effect of planting time of cover crops on soybean -weed interaction, was assessed by experiment
based on randomized complete blocks design with three replications in juybar during growth season of 2013.
Treatments were included cover crops fenugreek (Trigonella foenum–graecum L.), winter veteh (Vicia sativa
L.), Persian clover (Trifolium resupinatum L.), and chickling pea (Lathyrus sativus L.) simultaneously and
three weeks after soybean sowing as well as two soybean cultivars under weed and non-weed conditions.
The lowest yield of soybean was observed in weed infestation (7449.4 kg.ha-1) and the highest yield of
soybean (3792.69 kg.ha-1) was observed in the second planting date of winter veteh. While, maximum cover
crops height, stem diameter, leaves number, dry matter and leaf size were observed at the first planting date
of them. Meanwhile, at all three sampling stages, the infested soybean with weeds had the highest density
and weed biomass, and the lowest weed density and biomass were also observed in winter veteh cover crop
at the second planting date in all three stages. It seems that winter veteh as a living mulch can reduce the
weeds growth with accelerating canopy closure; also, decreasing weeds competition with the main crops,
incrased crop yield.
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 بنابراین مدیریت علفهای هرز یکی.متغیر خواهد بود

مقدمه

از عملیات کلیدی در بیشتر نظامهای کشاورزی

کنترل علفهای هرز یک محدودیت جدی در

- در کشاورزی رایج استفاده از علف.محسوب میشود

تولید محصوالت زراعی میباشد که به عنوان اولویت

کشها به جهت هزینه کمتر و تاثیرگذاری بیشتر یکی از

در کشاورزی ارگانیک مد نظر قرار گرفته است (نگوجیو

-روشهای پرطرفدار مدیریت و کنترل علفهای هرز به

 بسته به، بدون کنترل علفهای هرز.)2112 و مکگیفن

 هرچند.)2117 شمار میرود (دن هولندر و همکاران

 تراکم آنها و،توانایی رقابتی علف هرز و گیاه زراعی

 یکی از عوامل عمده،استفاده و کاربرد علفکشها

 درصد111  تا11  تلفات عملکرد از،مدت زمان رقابت

اثر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا ) (Glycine max L.و علفهای هرز
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افزایش تولیدات کشاورزی در سالهای اخیر بوده

جهان و همکاران ( )2111نیز بهبود خصوصیات خاک

است ،ولی محققان پس از چند دهه مصرف علفکش ،به

در کاشت گیاهان پوششی خلر و شبدر ایرانی را

این نتیجه رسیدهاند که تولید محصوالت کشاورزی با

گزارش نمودهاند .یوچینو و همکاران ( )2116در بررسی

اتکا به این مواد ،به دلیل آلودگیهای زیست محیطی و

امکان کنترل علفهای هرز در دو مزرعه ذرت و سویا

اثرات مخرب اکولوژیک از پایداری الزم برخوردار نمی-

توسط گیاهان پوششی اظهار داشتند که با افزایش

باشد؛ در نتیجه به شناخت مکانیسمهای رقابت علفهای

سطح پوشش خاک توسط ذرت ،سویا و گیاهان

هرز به منظور اتخاذ روشهای پایدارتر مدیریت آن

پوششی از میزان ماده خشک علفهای هرز کاسته

روی آوردهاند (بانمن  .)2111همچنین استفاده از وجین

میشود .آنها همچنین اظهار داشتند که کاشت گیاه

دستی علفهای هرز نیز روشی زمانبر بوده و عمدتا

پوششی ماشک گلخوشهای ) (Vicia sativa L.در بین

مقرونبهصرفه نیست .درحالیکه ،یکی از روشهای

ردیفهای ذرت در سه زمان مختلف (قبل ،همزمان و

مناسب کنترل علف های هرز استفاده از گیاهان پوششی

بعد از گیاه اصلی) به طور معنیداری باعث کاهش رشد

بین ردیفهای گیاهان زراعی میباشد (یوچینو و

علفهای هرز گردید و تعداد علفهای هرز در کشت

همکاران .)2112

خالص ذرت به طور معنیداری بیشتر از تیمارهای دیگر

برخی از محققین استفاده از بقایای گیاهی و

بود .آنها بیان داشتند که کاشت گیاهان پوششی 21

گیاهان پوششی را از راهکارهای عملی برای کنترل

روز پس از کاشت گیاهان اصلی ،باعث افزایش 26

علفهای هرز در مزارع میدانند (نگوجیو و مک گیفن

درصدی عملکرد سویا و  96درصدی عملکرد ذرت -

 2112و پوتنام  .)1661استفاده از گیاهان پوششی به

گردید .در آزمایش دیگری که به منظور بررسی گیاهان

عنوان یکی از مولفههای کشاورزی پایدار ضمن افزایش

پوششی و مالچ بر عملکرد گوجهفرنگی

تنوع بومشناختی و اقتصادی ،باعث افزایش عملکرد در

) lycopersicumاجرا گردید ،افزایش  26درصدی

واحد سطح ،استفاده کارآمدتر از منابع ،تغذیه مطلوبتر

عملکرد گوجهفرنگی در هنگام استفاده از ماشک گل

انسان و دام و کاهش جمعیت علفهای هرز میشود.

خوشهای ) (Vicia sativa L.به عنوان گیاه پوششی

استفاده از گیاهان پوششی میتواند یک جایگزین

گزارش شد (کامپیگال و همکاران  .)2111گیاهان

مناسب برای علفکشهای شیمیایی نیز باشد (یوچینو و

پوششی بقوالت به دلیل رشد سریعی که دارند ،عالوه

همکاران  ،)2116که جوانهزنی بذور علفهای هرز و

بر تامین نیتروژن گیاه بعدی ،دارای توان خوبی برای

رشد آنها را از طریق دگرآسیبی و رقابت بین گیاه

مقابله با علفهای هرز غالب مزارع میباشند (الوران

پوششی و علفهای هرز برای منابع محدود مانند نور،

مایه  .)2111در بسیاری از نقاط دنیا پذیرفته شدن

آب و مواد غذایی کاهش میدهد (کامپیگال و همکاران

کشت چند گیاه با هم به عنوان جزئی مرسوم از مدیریت

 .)2111بنابراین ،گونههایی از گیاهان پوششی باید

اکوسیستمهای زراعی ،ثابت کرده است که این نوع

انتخاب شوند که با توجه به ویژگیهای فیزیکی و

کشتها میتواند مزایای مشخصی را بر حسب درجه

شیمیاییشان ،توانایی رقابت و سرکوب علفهای هرز

تنوع در زمان و مکان داشته باشد (بانیک و همکاران

را داشته باشند (آلتنتوربرت و همکاران .)1669

.)2006

(Solanum

با کاشت گیاه پوششی از تیره لگومها عالوه

انتخاب روش مناسب برای کنترل علفهای

بر تأمین بخشی از نیتروژن گیاه همراه ،فشار علفهای

هرز که عالوه بر کارآمدی ،کمترین خسارت را به

هرز کاهش مییابد (هاتچینسون و مک گیفن .)2000

اکوسیستم وارد نماید از اهمیت بسزایی برخوردار
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هاشمی ،زعفریان و...

است .از سوی دیگر ،با اثبات نقش مثبت بقوالت در

سویا (تاریخ کاشت دوم) در  21روز پس از تاریخ اول

بهبود خصوصیات خاک و کمک به رشد و عملکرد سایر

کشت گردیدند .برای کشت سویا از رقم ساری و برای

گیاهان در چند کشتیها ،استفاده از بقوالت به عنوان

گیاهان پوششی از ارقام محلی استفاده گردید .هر کرت

گیاهان پوششی ،مفید به نظر میرسد .از این رو ،این

شامل شش ردیف کاشت سویا با فاصله  01سانتیمتر

آزمایش با هدف بررسی امکان و زمان مناسب استفاده

از یکدیگر بود .بذر گیاه سویا با فاصله روی ردیف 0

از بقوالت به عنوان گیاه پوششی در کنترل علفهای

سانتیمتر کاشاه شد و بذر گیاهان پوششی با فاصله

هرز مزارع سویا در شرایط آب و هوایی جویبار اجرا

روی ردیف دو سانتیمتر و در بین ردیفهای کاشت

گردید.

سویا کشت گردید.
کاشت بذور گیاهان پوششی به صورت

مواد و روشها

دستپاش روی پشتهها و با فاصله ردیف  20سانتیمتر

جهت بررسی واکنش علفهای هرز به کاشت

از ردیف گیاه زراعی انجام گرفت و سپس به منظور

مالچ زنده همراه با سویا ،آزمایشی در سال  1362در

ایجاد تراکم مورد نظر ،سویا در مرحله  4-9برگی و

مزرعه مرکز جهاد کشاورزی جویبار بهصورت طرح

گیاهان پوششی در مرحله  3-4برگی تنک شدند .اولین

بلوکهای کامل تصادفی با  11تیمار و سه تکرار انجام

نوبت آبیاری بالفاصله بعد از کاشت سویا و گیاهان

شد .تیمارهای آزمایشی شامل کاشت گیاهان پوششی

پوششی انجام شد .همچنین در طی فصل رشد با توجه

شنبلیله ) ،(Trigonella foenom-graceom L.ماشک

به نیاز گیاه اصلی (سویا) و گیاهان پوششی به آب از

گلخوشهای) ،(Vicia sativa L.شبدر ایرانی (Trifolium

آبیاری قطرهای استفاده شد .با فرا رسیدن بلوغ

) resupinatum L.و خلر ) (Lathyrus sativus L.به

فیزیولوژیک دانه سویا ،آبیاری قطع شد تا بذور جهت

صورت همزمان و سه هفته بعد از کاشت سویا بود.

برداشت آماده شود.

عالوه بر این به منظور ارزیابی عملکرد گیاهان پوششی

تیمار کودی بر اساس آزمایش تجزیه خاک و

روی رشد علفهای هرز و عملکرد سویا دو تیمار

نیاز غذایی سویا بهعنوان گیاه اصلی لحاظ شد که میزان

کاشت خالص سویا بدون وجین و باوجین علفهای

 10تا  20کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن به عنوان کود

هرز لحاظ گردید .سویا و گیاهان پوششی در تیمارهای

آغازین 111 ،کیلوگرم در هکتار کود فسفره و 111

همزمان (تاریخ کاشت اول) در تاریخ  31اردیبهشت ماه

کیلوگرم در هکتار کود پتاس مورد استفاده قرار گرفت.

کشت گردید و تیمارهای کشت سه هفته بعد از کاشت
جدول  -1برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
واکنش خاک

هدایت الکتریکی

ازت کل

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

pH

)(ds.m-1

(درصد)

)(ppm

)(ppm

7/79

1/24

1/117

11/0

211

گیاهان پوششی تا پایان فصل رشد در زمین

بافت خاک
رسی

) ،retroflexusگوشبره )،(Chrozophora tinctoria

باقی ماندند .علفهای هرز شناسایی شده در مزرعه

قیاق ) ،(Sorghum halepenseمرغ

شامل چسبک ) ،(Setaria viridisدمروباهی باریک

) ،dactylonپیچک ) (Convolvulus arvensisو خربزه

) ،(Alopecurus myosuroidesتاجخروس (Amaranthus

وحشی ) (Cucumis melo var agrestisبودند ،که

(Cynodon
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چسبک ،دمروباهی و تاجخروس بیشترین فراوانی را در

( 22/3سانتیمتر) مشاهده گردید که بین این تیمار با

بین سایر علفهای هرز داشتند .بهمنظور بررسی میزان

سایر تیمارها اختالف معنیداری وجود نداشت (جدول

تغییرات تراکم و زیست توده علفهای هرز ،سه نمونه-

 .)1به نظر میرسد تراکم علفهای هرز یا گیاه پوششی

برداری از علفهای هرز در  62 ،91و  61روز پس از

در تیمار شاهد بدون وجین و همچنین تیمارهای گیاه

کاشت انجام گرفت .نمونهبرداری بوسیله کوادرات 41

پوششی دلیل کاهش ارتفاع تشکیل اولین غالف از سطح

در  41سانتیمتر از ردیفهای وسط انجام شد .بوته-

خاک باشد .این درحالی بود که ،بیابانی و همکاران

های علفهای هرز در هر کوادرات ،شمارش و بعد از

( )2116گزارش نمودند که باالترین ارتفاع اولین غالف

خشک شدن در آون ،وزن خشک آن نیز اندازهگیری

از سطح زمین در سویا مربوط به تیمار مخلوط ارقام

شد.

سویا و نزدیکترین غالف به سطح زمین در کشت

نمونهبرداری از تمام گیاهان پوششی بهصورت

خالص مشاهده گردید.

همزمان و در زمان غالفدهی سویا (اواخر شهریور

همچنین کمترین ارتفاع بوته ( 76/67سانتیمتر) در

ماه) صورت گرفت .بدینصورت که پس از حذف اثرات

تیمار شاهد بدون وجین و بیشترین میزان بهترتیب در

حاشیهای از هر کرت دو متر از هر ردیف میانی

تیمار کشت شبدر و همچنین کشت سویای باوجین و

برداشت گردید .در زمان رسیدگی فیزیولوژیک ،به

ماشک ،شنبلیله و خلر در تاریخ کاشت باتاخیر به ترتیب

منظور محاسبه عملکرد و اجزای عملکرد سویا (وزن

به میزان  69/4 ،67/97 ،66/77 ،66/63و  69/27سانتی-

هزاردانه ،تعداد دانه در بوته ،تعداد دانه در غالف) و

متر مشاهده گردید (جدول  .)1در بررسی رقابت علف

شاخص برداشت هر کرت از ردیفهای میانی  1/0متر

هرز با لوبیا) (Phaseolus vulgaris L.مشخص شد که

مربع برداشت گردید .همچنین در همین زمان صفات

با افزایش وزن خشک علفهای هرز ارتفاع گیاه کاهش

مورفولوژیکی چون ارتفاع اولین غالف ،ارتفاع بوته ،قطر

یافت به طوری که به ازای هر یک کیلوگرم افزارش وزن

ساقه و تعداد گره در ساقه در گیاه سویا اندازهگیری

علفهای هرز در متر مربع 21 ،سانتیمتر از ارتفاع

شد .نمودارها توسط نرمافزار  Excelرسم گردید.

لوبیا در ابتدای فصل کاسته شد (قنبری و طاهری

تجزیه آماری دادهها توسط نرمافزار)SAS (Ver. 9.2

مازندرانی  .)2113تونا و اوراک ( )2117در کشت

ومقایسه میانگینها بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن

مخلوط ماشک ) (Vicia sativa L.با یوالف (Avena

و در سطح آماری  0درصد انجام گرفت.

) sativa L.گزارش کردند که کاهش یا افزایش ارتفاع
بوته گیاهان ،به شدت رقابت بین دو گیاه بستگی دارد.

نتایج و بحث

کاهش ارتفاع سویا در تیمار شاهد (بدون وجین( به

صفات مورفولوژیک و اجزای عملکرد سویا

دلیل تراکم زیاد علف هرز (بوته در متر مربع) میباشد

تیمارهای مختلف گیاهان پوششی تاثیر معنی-

که موجب محدودیت ساخت مواد فتوسنتزی ،مواد

داری روی ارتفاع اولین غالف نداشتند ،اما از نظر میزان

معدنی ،آب ،رقابت بین بوتهها و باالخره کمبود شدید

ارتفاع بوته ،قطر ساقه و تعداد گره در ساقه معنیدار

نور در کانوپی سویا میشود .همچنین یورمیس و

شد (دادهها نمایش داده نشدند) .نتایج مقایسه میانگین

همکاران ( )2116بیشترین کاهش در ارتفاع بوته و طول

حاکی از آن بود که کمترین و بیشترین ارتفاع تشکیل

بالل ذرت را در صورت رقابت علفهای هرز در دو

اولین غالف از سطح خاک بهترتیب در تیمار شاهد

هفته بعد از کاشت ذرت تا  9هفته پس از کاشت ذرت

بدون وجین ( 16/23سانتیمتر) و کشت سویای باوجین

بدست آوردند .رمرودی و همکاران ( )2111در بررسی

هاشمی ،زعفریان و...
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نقش گیاهان پوششی بر عملکرد سورگوم بیان داشتند

سویای باوجین میتواند به علت کاهش وزن خشک

که ارتفاع سورگوم در شرایط استفاده از گیاهان

علف هرز (جدول  )3و عدم حضور آن در این تیمارها

پوششی بیشتر از آیش بود ،عالوه بر این آنها گزارش

باشد.

نمودند که ارتفاع سورگوم در حضور ماشک گل

اثر تیمارهای مختلف کاشت گیاهان پوششی بر

خوشه ای به عنوان گیاه پوششی بر تیمار چاودار به

تعداد دانه در غالف معنیدار نشد ،درحالیکه از نظر

عنوان گیاه پوششی برتری داشت .در بررسی کشت

تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه معنیدار گردید

مخلوط ارقام کالرک و ویلیامز سویا گزارش شده است

(دادهها نشان داده نشدند) .بیشترین تعداد دانه در غالف

که در کشت مخلوط با افزایش نسبت کاشت رقم کالرک

در کشت سویای باوجین ( 2/37عدد) و کمترین تعداد

در کشت مخلوط ،ارتفاع هر دو رقم افزایش یافت ،در

دانه در غالف ( 2/17عدد) در تیمار شاهد بدون وجین

این گزارش دلیل این افزایش ارتفاع رقابت اجزای

مشاهده شد (جدول  ،)1که علت آن را میتوان به

مخلوط برای دریافت نور بیان شده است (رضایی و

افزایش سایهاندازی و نیز تخلیه مواد غذایی و آب به-

تاجبخش  .)2112منصوری ( )2111در بررسی کشت

دلیل حضور و رقابت علفهای هرز نسبت داد که در

مخلوط سویا و ذرت ،افزایش ارتفاع سویا همزمان با

نهایت منجر به کاهش فتوسنتز گیاه سویا میشود.

افزایش نسبت کاشت ذرت در کشت مخلوط گزارش

کاورماسی و همکاران ( )2111در آزمایش خود نشان

شده است.

دادند که افزایش دورههای رقابت علفهای هرز منجر

بر اساس نتایج ،کمینه و بیشینه میزان قطر ساقه
بهترتیب در تیمار شاهد بدون وجین ( 3/00میلیمتر) و

به کاهش معنیدار تعداد دانه در غالف باقال (Vica

)fabaشد.

کشت شبدر و ماشک در تاریخ کاشت دوم و همچنین

جعفری و همکاران ( )2111بیان داشتند که تعداد

کشت سویای باوجین بهترتیب به میزان  0/11 ،0/14و

دانه در غالف و بوته لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris

 0میلیمتر مشاهده گردید که با کشت خلر و شنبلیله در

)L.با حضور علف هرز تحت تاثیر قرار گرفت؛ بهگونه-

تاریخ کاشت دوم اختالف معنیداری نداشت (جدول .)1

ای که با حضور علف هرز تعداد دانه در غالف در الین

علت کاهش قطر ساقه سویا در تیمار شاهد بدون وجین

 31 ،KS 411.5درصد و در الین  KS 41124حدود 10

را میتوان به تشدید رقابت بین سویا و علف هرز برای

درصد کاهش یافت.

جذب منابع محیطی نسبت داد.

همچنین کمینه و بیشینه تعداد غالف در بوته به

حداقل تعداد گره در ساقه ( 12/13عدد) در

ترتیب در تیمار شاهد بدون وجین ( )17/03و کشت

تیمار شاهد بدون وجین و حداکثر تعداد در تیمار کشت

ماشک در تاریخ کاشت باتاخیر ( )93/37بدست آمد که

ماشک در تاریخ کاشت با تاخیر و همچنین کشت

با کشت شبدر در تاریخ کاشت اول و کشت خلر در

سویای باوجین به ترتیب به میزان  34/20و  31/63عدد

تاریخ کاشت باتاخیر و همچنین کشت سویای باوجین با

مشاهده گردید (جدول  .)1مشاهده کمترین تعداد گره در

تعداد به ترتیب  01/33 ،49/03 ،01/33اختالف معنی-

ساقه در تیمار شاهد بدون وجین میتواند به دلیل عدم

داری نداشت (جدول  .)1بدست آمدن بیشترین تعداد

وجین و باال بودن زیست توده علفهای هرز و رقابت

غالف در بوته در تیمار کشت ماشک در تاریخ کاشت

بر سر منابع با گیاه زراعی باشد (جدول  .)3همچنین

باتاخیر میتواند به دلیل مشاهده کمترین تراکم و زیست

بدست آمدن بیشترین تعداد گره در ساقه در تیمار

توده علفهای هرز باشد (جدول  .)3به طور کلی با

کشت ماشک در تاریخ کاشت باتاخیر و همچنین کشت

افزایش تراکم و رقابت ،گیاه مقدار بیشتری از انرژی

اثر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا ) (Glycine max L.و علفهای هرز

719

خود را صرف رشد رویشی نموده و در نتیحه انرژی

گرم) نیز در کشت خالص سویا بدون وجین مشاهده

کمتری جهت تشکیل و رشد غالفها باقی میماند

شد (جدول  .)1حمزهیی و همکاران ( )2119نیز در

(حمزهیی  .)2112مشاهده کمترین تعداد غالف در بوته

گزارشی بیان داشتند که گیاه پوششی ماشک و

در تیمار شاهد بدون وجین نیز میتواند به دلیل باال

خلر ) (Lathyrus sativusاز طریق تثبیت نیتروژن و در

بودن زیست توده علفهای هرز و رقابت بر سر منابع

دسترس قراردادن آن برای گیاه ذرت ،افزایش وزن دانه

با گیاه زراعی باشد .پورامیر و همکاران ( ،)2111کاهش

را در پی داشته است .در تحقیقی که روی کشت مخلوط

تعداد غالف در بوته نخود را همزمان با کاهش سهم

زیره سبز ) (Cuminum cyminumو نخود (Cicer

نخود در کشت مخلوط با کنجد گزارش نمودهاند .طبق

) arietinumصورت گرفت ،باال بودن وزن هزار دانه

نتایج استاگناری و پیسانت ( )2111در لوبیا

زیره سبز در تراکم کم بوته را بیانگر رقابت کمتر درون

) ،(Phaseoulus vulgaris L.آلوده شدن مزرعه به

گونهای در این تیمار و اثرات مثبت کشت مخلوط نخود

علفهای هرز باعث کاهش شاخص سطح برگ و تعداد

بر پر شدن دانه بیان نمودند (عباسی و همکاران،

غالف در بوته گردید .همچنین قمری و احمدوند ()2112

 .)2119کاورماسی و همکاران ( )2111نیز نشان دادند

گزارش کردند که رقابت علفهای هرز باعث کاهش

که افزایش دوره رقابت علفهای هرز با باقال منجر به

معنیدار تعداد غالف در بوته لوبیای خشک گردید.

کاهش معنیدار وزن هزار دانه این گیاه شد.

بیشترین وزن صد دانه ( 21/14گرم) در تیمار
کشت باتاخیر ماشک به دست آمد و کمترین (11/44
جدول  -1مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک ،اجزای عملکرد و شاخص برداشت سویا تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
تیمارهای آزمایش

ارتفاع اولین

ارتفاع بوته

قطر ساقه

تعداد گره در

تعداد دانه

تعداد

وزن صد-

شاخص

غالف

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

ساقه

در غالف

غالف در

دانه (گرم)

برداشت

(سانتیمتر)

(درصد)

بوته

شنبلیله

16/63a

69/4a

4/66ab

29/43abc

2/21abc

42/6bc

16/24ab

07/11b

ماشک

21/33a

67/97a

0/11a

34/20a

2/26ab

93/37a

21/14a

71/36a

شبدر

22/23a

66/63a

0/14a

26/43ab

2/17abc

42/63bc

17/37bc

47/37bcd

خلر

21/1a

69/27a

4/64ab

29/63abc

2/24abc

49/03abc

10/66c

46/26bcd

وجین علفهای هرز

22/3a

66/77a

0a

31/63a

2/37a

01/33ab

16/97ab

46/63bc

تداخل علفهای هرز

16/23a

76/67b

3/00d

12/13d

2/17c

17/03d

11/44d

39/60d

اول

خلر

21/33a

61/4b

3/9d

16/33cd

2/21abc

32/93bcd

16/63ab

43/2cd

دوم

شبدر

21/63a

63b

4/07bc

26/69ab

2/21abc

01/33ab

10/60c

01/79bc

تاریخ کاشت

ماشک

21/33a

76/13b

4/32c

22/6bc

2/2abc

42/4bc

16/44ab

03/49bc

تاریخ کاشت

شنبلیله

21/1a

76/9b

4/29c

16/1cd

2/12bc

31/13cd

17/32bc

03/12bc

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  0درصد و بر اساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیدار هستند.
نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که اثر

 746/4کیلوگرم در هکتار بود (شکل -1الف) .در بین

تیمارهای مختلف گیاهان پوششی بر عملکرد اقتصادی

گیاهان پوششی کمینه و بیشینه عملکرد سویا بهترتیب

معنیدار بود (دادهها نمایش داده نشدند) .کمترین

در تیمار کاشت خلر در تاریخ کاشت اول همراه با سویا

عملکرد مربوط به تیمار شاهد بدون وجین میباشد که

( 1911/9کیلوگرم در هکتار) که از لحاظ آماری با سایر

711
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تیمارها اختالف معنیداری نداشت و کاشت ماشک در

سطح خاک توسط علفهای هرز و همچنین رقابت برای

تاریخ کاشت دوم ( 3762/9کیلوگرم در هکتار) مشاهده

نور ،آب و مواد معدنی باشد که منجر به کاهش

شد (شکل -1الف) .رنجبر و همکاران ( )2117در

فتوسنتز و در نهایت کاهش سرعت رشد و تجمع زیست

بررسی عملکرد گوجه فرنگی در حضور گیاهان

توده گیاه زراعی میشود .حمزهای و همکاران ()2117

پوششی بیان داشتند که عملکرد گوجه فرنگی در

در آزمایشی کاهش معنیدار عملکرد دانه و بیولوژیک

حضور چاودار و همچنین مخلوط چاودار و ماشک در

کلزا) (Brassica napus L.را در نتیجه حضور علفهای

مقایسه با شاهد بیش از دو برابر افزایش داشت .در

هرز در هر دو سری تیمار کنترل و تداخل علفهای

بررسی نقش دامنه وسیعی از گیاهان پوششی زمستانه

هرز مشاهده کردند .گیاه ماشک میتواند از طریق

و بهاره در کنترل علفهای هرز و عملکرد چغندرقند نیز

مکانیسمهای رقابت و آللوپاتی باعث کاهش رشد و یا

برتری عملکرد چغندرقند در تیمارهای گیاهان پوششی

رویش علفهای هرز گردد .نتایج چندین تحقیق نشان

در مقایسه با تیمار شاهد بدون وجین علفهای هرز

داد که گیاهان پوششی جو ،چاودار ،ماشک و تریتیکاله

گزارش شده است (نجفی  .)2113دلیل کاهش عملکرد در

دارای توانایی آزادسازی مواد فیتوکسین در محیط

تیمار کاشت خلر در تاریخ کاشت اول به دلیل همزمانی

هستند که کاشت آنها بهعنوان گیاهان پوششی از

کشت این گیاه با سویا و رشد سریع در اوایل دوره

جوانهزنی و استقرار علفهای هرز در مزارع ذرت و

رشد نسبت به گیاهان پوششی دیگر و رقابت برای

سویا جلوگیری میکند )دهاما و همکاران  2119و

رطوبت ،نور و عناصر غذایی میباشد (نظری و

کوبایاشی و همکاران  .)2114بررسیهای مختلف نشان

همکاران  .)2112در کشت مخلوط باقال و گندم نیز

داده است که وجود گیاهان پوششی تاثیر زیادی در

عملکرد باقال در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط

کاهش تراکم و زیست توده علفهای هرز دارد که می-

گزارش شده است (آگنگو و همکاران .)2116 ،در مقابل،

تواند بهدلیل سایهاندازی یا رقابت گیاهان پوششی با

در گزارشی که به بررسی اثرات شبدر برسیم ،ماشک

علفهای هرز باشد (بلندی عموقین و همکاران .)2110

گل خوشهای و لوبیا به عنوان گیاه پوششی بر عملکرد

همچنین تیمارهای مختلف کاشت گیاهان

سیر پرداخته است ،بیان شده است که به دلیل باالتر

پوششی تاثیر معنیداری روی عملکرد بیولوژیک داشت

بودن نیتروژن اضافه شده به خاک توسط شبدر،

(دادهها نمایش داده نشدند) .بیشترین عملکرد بیولوژیک

عملکرد اقتصادی سیر در تیمار شبدر بیشترین مقدار را

( 0322/1کیلوگرم در هکتار) در تیمار تاریخ دوم کاشت

در بین گیاهان پوششی داشت (صباحی و همکاران

گیاه پوششی ماشک و کمترین عملکرد بیولوژیک

.)2119

( 2133/1کیلوگرم در هکتار) ،در تیمار شاهد (بدون
دن هولندر و همکاران ( )2117نشان دادند که

وجین) مشاهده گردید (شکل -1ب) .عدم کنترل

کاهش عملکرد ترهفرنگی ) (Allium porrumبیشتر به

علفهای هرز و به واسطه آن کاهش نور رسیده به گیاه

خاطر رقابت بر سر نور بین ترهفرنگی و شبدرهای

زراعی به خصوص در بخشهای زیرین کانوپی باعث

کاشته شده بصورت بینردیفی ایجاد شد .نگوجیو و

میشود تا برگهای پایین کانوپی صرفا نقش مصرف

همکاران ( )2116نیز گزارش کردند که کاهش عملکرد

کننده داشته باشند ،بنابراین کاهش فتوسنتز به دلیل

ترهفرنگی) (Allium porrum L.در نتیجه افزایش دوره-

کاهش نور و مصرف مواد فتوسنتزی توسط بخش

های تداخل و کاهش دورههای کنترل علفهای هرز

زیرین کانوپی ،کاهش تجمع ماده خشک را به دنبال دارد

ممکن است بهدلیل افزایش سایهاندازی و یا پوشاندن

(سرابی و همکاران  ،)2111از اینرو به نظر میرسد که

اثر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا ) (Glycine max L.و علفهای هرز
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دلیل مشاهده کمترین عملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد

اثر تیمارهای مختلف گیاهان پوششی بر

(بدون وجین) ،به دلیل باال بودن زیست توده علفهای

شاخص برداشت معنیدار بود (دادهها نمایش داده

هرز (جدول  )3و در نتیجه رقابت بر سر منابع از جمله

نشدند) .بر اساس نتایج مقایسه میانگین باالترین

نور با گیاه زراعی میباشد .به نظر میرسد عواملی

شاخص برداشت سویا در تیمار کاشت باتاخیر گیاه

مانند حضور گیاهان پوششی یا کاشت متراکمتر باعث

پوششی ماشک با  71/36درصد و کمترین نیز در تیمار

بسته شدن سریع کانوپی و کاهش رشد علفهای هرز

شاهد بدون وجین به دلیل حضور علفهای هرز با

میگردد و از اینرو فزایش عملکرد گیاه اصلی را به

میزان  39/60درصد بدست آمد (جدول .)1

دنبال دارد (صمدی و محمددوست چمنآباد .)2114

شاخص برداشت ،مقیاسی برای اندازهگیری

غفاری و همکاران ( )2112در بررسی نقش گیاهان

تسهیم منابع در طول دورهی رشد میباشد و

پوششی بر کنترل علفهای هرز و عملکرد سیب زمینی

نشاندهنده تخصیص بیشتر مواد فتوسنتزی به مخازن

بیان داشتند که عملکرد غده سیب زمینی در تیمارهای

اقتصادی گیاه است (میرهاشمی و همکاران .)2116

گیاهان پوششی کلزا و چاودار به ترتیب  04و 01

میرشکاری ( )2111گزارش کرد که ،شاخص برداشت

درصد بیشتر از تیمار شاهد بود .حمزهیی و قمری

آفتابگردان

تاجخروس

رحیم ( )2114در مطالعه کشت مخلوط سویا و ذرت

) (Amaranthus retroflexusنسبت به تککشتی آن

بیان داشتند که کشت مخلوط افزایشی  40درصد تراکم

کاهش یافت ،در حالیکه یوچینو و همکاران ( )2112با

خالص سویا در اختالط با ذرت با کمترین میزان

کاشت گیاهان پوششی چاودار ) (Secale montanumو

شاخص رقابت ،باالترین میزان نسبت برابری زمین و

ماشک گلخوشهای ) (Vicia sativa L.سه و پنج هفته

باالترین مقدار کارایی کنترل علفهای هرز ،بیشترین

بعد از کاشت ذرت بیان داشتند که در بین تیمارهایی که

میزان عملکرد را تولید نمود.

دارای گیاهان پوششی بودند ،اختالف معنیداری در

در

شرایط

رقابت

با

در پژوهشی که توسط فروغی و همکاران

شاخص برداشت ذرت مشاهده نشد؛ ولی کمترین

( )2113انجام شد ،بیشترین عملکرد بیولوژیک متعلق به

شاخص برداشت در تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی)

گیاه کنجد رقم اولتان (شاخهدار) در شرایط عاری از

مشاهده گردید .مفاخری و همکاران ( )2111نیز با

علف هرز و فاصله ردیف  30سانتیمتر و کمترین

کاشت گیاه پوششی چاودار در بین ردیفهای ذرت و

عملکرد بیولوژیک به گیاه کنجد رقم یکتا (تک شاخه) در

از بین بردن این گیاه پوششی در تاریخهای مختلف،

تراکم علف هرز توق  6بوته در متر مربع و فاصله

اختالف معنیداری از لحاظ صفت شاخص برداشت بین

ردیف کاشت  00سانتیمتر بود.

تیمارها مشاهده نکردند.

شکیبافر و همکاران ( )2110اثر گیاهان
پوششی را بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و تغییرات

صفات مورفولوژیک گیاهان پوششی

ماده خشک علفهای هرز ارزیابی کردند .نتایج نشان

تیمارهای مختلف گیاهان پوششی تاثیر معنیداری

داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت ( 61146کیلوگرم در

را روی ارتفاع ،قطر ساقه ،تعداد برگ ،وزن خشک و

هکتار) از کشت خالص آن در شرایط وجین علفهای

طول و عرض برگ گیاهان پوششی نشان دادند (دادهها

هرز بهدست آمد که با کاشت هزمان و سه هفته تاخیر

نمایش داده نشدند) .نتایج بهدست آمده نشان داد که

گیاه پوششی سویا اختالف معنیداری نداشت.

ارتفاع گیاهان پوششی در تاریخ اول کاشت بیشتر از
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شکل  -1عملکرد اقتصادی (الف) و عملکرد بیولوژیک (ب) سویا در تیمارهای مختلف کاشت گیاهان پوششی

تاریخ دوم بوده است (جدول  )2به گونهای که در

بیشترین قطر ساقه ( 1/16میلیمتر) مربوط به تیمار

تاریخهای اول کاشت ارتفاع گیاهان پوششی شنبلیله،

کشت شبدر در تاریخ کاشت اول بوده که از لحاظ

ماشک ،شبدر و خلر به ترتیب  32 ،10 ،93و  6درصد

آماری با کشت ماشک و خلر در تاریخ کاشت اول و

بیشتر از تاریخهای دوم گیاهان پوششی بود (جدول .)2

کشت با تاخیر شبدر اختالف معنیداری نداشت (جدول

راجکان و سوانتون ( )2111گزارش کردند سبز شدن

 )2که علت آن میتواند به دلیل  21روز زودتر مستقر

زودتر و سرعت رشد باالتر یک گونه نسبت به دیگر

شدن این گیاهان در زمین زراعی و فرصت بیشتر

گونهها باعث بهوجود آمدن تفاوتهایی قابل مالحظه در

استفاده از منابع نسبت به گیاهان کاشته شده در تاریخ

ارتفاع و اثرات سایهاندازی آن و همچنین توسعه بهتر

کاشت دوم باشد .کمترین قطر ساقه هم بهترتیب مربوط

سیستم ریشه و در نهایت بهرهمندی بیشتر از مزایای

به تیمار کشت با تاخیر ماشک بود که از لحاظ آماری با

رقابتی شده است .ارتفاع در اغلب منابع بهعنوان یکی از

کشت با تاخیر خلر اختالف معنیداری نداشت (جدول

معیارهای توانایی رقابتی گونههای مختلف زراعی

.)2

محسوب میشود که خود تحت تاثیر تراکم ،نوع علف
هرز و شرایط محیطی قرار میگیرد (دیهیمفرد .)2113

نتایج بدست آمده نشان داد که گیاهان پوششی
شنبلیله در زمان کاشت اول و دوم ،ماشک در زمان

قطر ساقه گیاهان پوششی در تاریخ اول

کاشت اول و دوم ،شبدر در زمان کاشت اول و دوم و

کاشت بیشتر از تاریخ دوم بوده است (جدول .)2

خلر در زمان کاشت اول و دوم به ترتیب دارای ،67

اثر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا ) (Glycine max L.و علفهای هرز
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 93 ،12/97 ،61/97 ،16/33 ،116/33 ،21/97و 36/33

رقابت به دلیل کشمکش بر سر منابع غذایی و نور

برگ بود (جدول  .)2در بین تیمارها تاریخ اول کاشت

میباشد.

ماشک با  116/33برگ دارای بیشترین تعداد برگ و

بیشینه و کمینه طول برگ به ترتیب در تیمار

شبدر در تاریخ کاشت دوم با  12/97دارای کمترین

کاشت خلر در تاریخ کاشت اول ( 2/67سانتیمتر) و

تعداد برگ بود (جدول  .)2از آنجایی که ورودی نور

کاشت شنبلیله با تاخیر ( 1/67سانتیمتر) بدست آمده

همواره از سمت باالی کانوپی است ،بنابراین پیشی

است (جدول  .)2بیشترین عرض برگ به میزان 1/1

گرفتن در تسخیر این منبع و تثبیت غالبیت رقابتی اندام-

سانتیمتر در تیمار کاشت شنبلیله در تاریخ کاشت اول

های هوایی گیاه در جذب نور در ابتدای فصل رشد می-

و کمترین عرض برگ به میزان  1/90سانتیمتر در

توان دسترسی به نور را تا انتهای فصل تضمین کند.

تیمار کاشت ماشک در تاریخ کاشت اول مشاهده شده

مالتیچ و جیوویچ ( )2117در آزمایشی روی شنبلیله

است که با سایر گیاهان پوششی در تاریخ کاشت دوم

) (Trigonella foenum-graecumنشان دادند که

و همچنین با ماشک در تاریخ کاشت اول اختالف معنی-

کاشت در دو هفته اول آوریل (اواسط فروردین) نسبت

داری نداشته است (جدول  )2که این امر میتواند به

به اواخر آوریل (اوایل اردیبهشت) و ماه می (اواخر

دلیل استقرار  21روز زودتر این گیاهان و بکارگیری

اردیبهشت) تعداد برگ و عملکرد بیشتری دارد.

بیشتر منابع نسبت به تاریخ کاشت دوم آنها باشد.

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که گیاهان
پوششی در تاریخ اول که همزمان با سویا کشت گردید

تراکم و زیست توده علفهای هرز

نسبت به تاریخ دوم کاشت این گیاهان که  21روز بعد

در هر سه مرحله نمونهبرداری ،در میان گیاهان

از سویا کشت گردید ،وزن خشک بیشتری داشتند

پوششی کمترین تراکم علفهای هرز مربوط به کشت با

(جدول  .)2حداکثر ماده خشک به میزان ( 1/63گرم در

تاخیر ماشک در میان ردیفهای سویا بود .بیشترین

متر مربع) مربوط به تاریخ اول کاشت گیاه پوششی

تراکم علفهای هرز در هر سه مرحله مربوط به تیمار

شنبلیله میباشد که از نظر آماری اختالف معنیداری با

کشت خالص سویا بدون وجین علفهای هرز بود

تیمار شبدر و خلر در تاریخ کاشت اول نداشته است

(جدول  .)3در مرحله اول نمونهبرداری ،کاشت همزمان

(جدول  .)2کمترین ماده خشک نیز به میزان ( 1/14گرم

شنبلیله ،ماشک ،شبدر و خلر به ترتیب باعث کاهش

در متر مربع) مربوط به تاریخ دوم کاشت گیاه پوششی

 73/13 ،79/13 ،71/13 ،01/74و کشت با تاخیر این

شبدر میباشد که از نظر آماری اختالف معنیداری با

گیاهان پوششی به ترتیب باعث کاهش ،61/9 ،94/17

سایر گیاهان پوششی تاریخ کاشت دوم و همچنین

 71/13و  71/90درصد تراکم علفهای هرز در مقایسه

کشت همزمان ماشک با سویا نداشت (جدول  .)2به

با کاشت سویا بدون گیاه پوششی در شرایط عدم

عقیده اسپیترز و واندینبرگ ( )1662گونهای که زودتر

کنترل علفهای هرز گردید (جدول  .)3در مرحله دوم

سبز شده و یا سرعت رشد بیشتری داشته باشد ،در

نمونهبرداری ،کاشت همزمان شنبلیله ،ماشک ،شبدر و

واحد زمان سهم بیشتری از این فضا را به خود

خلر و کشت با تاخیر آنها به ترتیب ،42/19 ،42/49

اختصاص داده و شاخه و برگ خود را زودتر توسعه

 34/69 ،94/67 ،46/69 ،16/60 ،46/69و  07/49درصد

میدهد .عمدتا کاهش تجمع ماده خشک در شرایط

از تراکم علفهای هرز را در مقایسه با کاشت سویا
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جدول  -2مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک گیاهان پوششی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
نمونهبرداری
تیمارهای آزمایش

ارتفاع

قطر ساقه

(سانتیمتر)

(میلیمتر)

اول

تاریخ کاشت

دوم

تاریخ کاشت

16a

شنبلیله
a

تعداد برگ
b

b

1/63

a

ماده خشک (گرم

طول برگ

عرض برگ

در متر مربع)

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

a

1/63

67

a

b

c

1/0

d

a

1/1

c

ماشک

16/63

1/11

116/33

1/27

1/63

1/7

شبدر

16/63a

1/16a

61/97b

1/74a

2b

1/66b

خلر

a

16/97

ab

1/63

c

a

a

b

93

1/06

2/67

1/67

شنبلیله

4/27e

1/76b

21/97e

1/17b

1/67d

1/70c

ماشک

14/0c

1/36c

16/33e

1/17b

1/27cd

1/90c

ab

e

b

cd

c

d

شبدر

11/17

1/64

12/97

1/14

1/23

1/73

خلر

19/63b

1/49c

36/33d

1/29b

1/47c

1/99c

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  0درصد و بر اساس آزمون دانکن فاقد اختالف معنیدار هستند.

بدون گیاه پوششی کاهش داد (جدول  .)3در

زیست توده علفهای هرز در تمامی مراحل

مرحله سوم نمونهبرداری از علفهای هرز ،تراکم علف-

نمونهبرداری تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار داشت

های هرز در تاریخ کشت اول شنبلیله ،ماشک ،شبدر و

(جدول  ،)3به طوری که در هر سه مرحله نمونهبرداری،

خلر و کاشت با تاخیر آنها در میان ردیفهای سویا در

کاشت خالص سویا بدون وجین بیشترین زیست توده

مقایسه با کاشت خالص سویا به ترتیب ،41/97 ،39/16

علف های هرز را به خود اختصاص داد .کمترین زیست

 01 ،66/62 ،93/62 ،27/70 ،06/33و  96/42درصد

توده تولیدی توسط علفهای هرز نیز در هر سه مرحله

کاهش داشت (جدول  .)3غفاری و همکاران ( )2111در

بررسی مربوط به حضور باتاخیر ماشک بود (جدول

گزارشی بیان داشتند که حضور گیاهان پوششی

 .)3کاشت باتاخیر هر چهار گیاه پوششی در تمامی

چاودار ،کلزا و جو ،کاهش علفهای هرز را در پی دارد.

مراحل در مقایسه با کاشت همزمان آنها ،زیست توده

آبدین و همکاران ( )2111نیز با کاشت انواع مختلفی از

علفهای هرز را به میزان بیشتری کاهش داد (جدول

گیاهان پوششی در دو تاریخ کاشت  11و  21روز بعد

 .)3در مرحله اول نمونهبرداری ،کاشت همزمان شنبلیله،

از کاشت ذرت در بین ردیفهای ذرت تفاوت معنیداری

ماشک ،شبدر و خلر و کاشت با تاخیر آنها به ترتیب

در تراکم علفهای هرز بین کرتهای دارای گیاه

 64/11 ،60/7 ،64/03 ،62/32 ،62/43 ،67/6 ،73/27و

پوششی و کرتهایی که علفکش به کار برده شده بود

 60/19درصد ماده خشک علفهای هرز را در مقایسه

مشاهده نکردند .در پژوهشی غفاری و همکاران ()2112

با کاشت خالص سویا بدون وجین کاهش داد (جدول

به این نتیجه رسیدند که تاثیر گیاهان پوششی بر

 .)3در دومین مرحله از ارزیابی علفهای هرز ،زیست

مجموع زیست توده علفهای هرز کشت سیبزمینی در

توده علفهای هرز توسط کاشت همزمان شنبلیله،

هر سه مرحله نمونهبرداری معنیدار بود .کاشت گیاهان

ماشک ،شبدر و خلر و کاشت باتاخیر آنها به ترتیب

پوششی 10 ،روز بعد از سبز شدن سیبزمینی زیست

 74/76 ،66 ،67/3 ،73/10 ،61/93 ،63/07 ،62/69و

توده علفهای هرز را بهطور معنیداری نسبت به شاهد

 64/04درصد در مقایسه با کاشت خالص سویا کاهش

کاهش دادند.

یافت (جدول  .)3در مرحله سوم نمونهبرداری ،کاشت

اثر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی در برهمکنش سویا ) (Glycine max L.و علفهای هرز

713

همزمان شنبلیله ،ماشک ،شبدر و خلر و کاشت سه هفته

زیست توده علفهای هرز را نسبت به تیمار شاهد

بعد آنها نسبت به کشت خالص سویا به ترتیب ،30/6

کاهش داد .در آزمایش دیگری که روی تاثیر گیاهان

 76/22 ،111 ،70 ،32/20 ،99/63 ،04/13و 61/12

پوششی بر علفهای هرز گوجهفرنگی انجام شد ،کاهش

درصد زیست توده علفهای هرز را کاهش داد (جدول

وزن خشک اندام هوایی علفهای هرز در تیمارهایی که

 .)3کاهش زیست توده علفهای هرز در حضور گیاهان

ماشک ،شبدر ،یوالف و کشت توام یوالف و ماشک به

پوششی توسط برخی از محققین گزارش شده است ،در

عنوان گیاه پوششی مورد استفاده قرار گرفتند ،نسبت

این رابطه کرودیف و همکاران ( )2116اظهار داشتند که

به کشت رایج گزارش شده است (کامپیگال و همکاران

مالچ زنده چاودار و کلزا به ترتیب  66و  62درصد

.)2111

جدول  -3تاثیر تاریخ کاشت و نوع گیاه پوششی برمجموع تراکم و زیست توده علفهای هرز در سه مرحله نمونهبرداری
تیمارهای آزمایش

تاریخ کاشت اول

شنبلیله

مجموع تراکم علفهای هرز (تعداد در

مجموع ماده خشک علفهای هرز (گرم

متر مربع)

بر بوته)

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

مرحله 1

مرحله 2

مرحله 3

11b

7/97bc

7/97bc

10/03b

7/17bc

7/11b

cd

bc

bc

bc

bc

bcd

تاریخ کاشت دوم

ماشک

9/97

7/71

7

7/16

9/76

4/40

شبدر

0/33c

9/97bc

0bcd

4/4cd

7/66bc

4/16bcd

خلر

9bc

11/97ab

6/97ab

4/49cd

11/16b

9/01bc

شنبلیله

6bc

9/97bc

4/33cd

6/66c

0/24bc

3/0cde

ماشک

4/33c

4/97c

1/33d

2/0d

4/04c

1/47e

شبدر

9/97bc

6/97abc

9bc

3/42d

11/4bc

3/6cd

خلر

9/33bc

0/97c

3/97cd

2/67d

9/36bc

1/6de

22/33a

13/33a

12a

06/11a

41/29a

12/93a

***

***

***

***

*

**

کاشت خالص سویا بدون
وجین
سطح معنیداری

در هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشابه از نظر آماری در سطح  0درصد و بر اساس آزمون حداقل اختالف
معنیدار ( )LSDفاقد اختالف معنیدار هستند
* ** ،و *** ،به ترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  1/11 ،1/10و  1/111درصد میباشد.

الی و همکاران ( )2112در پژوهشی مشاهده

میشود فضاهای خالی بین گیاهان اصلی اشغال شود و

کردند ،گیاه پوششی ارزن مرواریدی (Pennisetum

بذور علفهای هرز فرصت جوانهزنی را از دست دهند

) glaucumتوانست تاثیر زیادی روی کنترل علفهای

و از رشد و نمو گیاهچههای علف هرز جلوگیری بهعمل

هرز سوروف و دم روباهی داشته باشد و زیست توده

آید .عدم جوانهزنی بذرهای علف هرز بهعلت دریافت

آنها را کاهش دهد .در پژوهشهای دن هوالندر و

کامل نور توسط گیاهان همراه و یا خاصیت آللوپاتی

همکاران (  )2117و یوچینو و همکاران ( )2116پی بردند

آنها میباشد .بهطوری که در پژوهشی دیگر داداشی و

کاشت گیاهان پوششی همراه با گیاهان اصلی موجب

همکاران ( )2113نیز مشاهده کردند که کشت گیاه

7931 تابستان/ 8  شماره82  جلد/نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار

... زعفریان و،هاشمی

721

کاشت ماشک به عنوان گیاه پوششی سه هفته بعد از

زراعی ذرت همراه با گیاه پوششی سویا و کمپوست

کاشت سویا به دلیل توانایی در تسریع بسته شدن

 در،باعث کاهش فراوانی علفهای هرز گردید

 کاهش رشد علفهای هرز را در پی داشته و،کانوپی

صورتیکه کشت ذرت بدون گیاه پوششی باعث افزایش

فرصت رشد بیشتر و استفاده بهتر از منابع را برای

.آلودگی به علفهای هرز شد

 بنابراین استفاده از گیاه پوششی.سویا فراهم میآورد
ماشک میتواند به عنوان جایگزین مطلوبی برای

نتیجهگیری

روشهای متداول در کنترل علفهای هرز مطرح شود

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر تاثیر حضور

 با کاهش مصرف،که عالوه بر ثبات عملکرد در سویا

 در.گیاهان پوششی بر صفات مورفولوژیکی سویا بود

 تامین امنیت و سالمت غذایی جامعه،نهادههای شیمیایی

 بیشترین عملکرد دانه سویا و،میان گیاهان پوششی

.را نیز به دنبال داشته باشد

همچنین بیشترین توانایی مهار علفهای هرز مربوط به
 از اینرو به نظر میرسد،کاشت با تاخیر ماشک بود
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