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دهيچك

همدهي خاكهدف اين تحقيق ارزيابي زمان دوو كشت و شبدر( مالچ زندهزمان جو

وها علفي براي كنترل زمين سيبيها رديف در بين)ايراني  آنها بر عملكرد اين تأثيري هرز

يها كرتي كامل تصادفي به صورتها بلوكبه اين منظور، در يك طرح. محصول بوده است

و و پنج هفته پس از كاشت(دهي خاك در سه تكرار، دو زمان خرد شده در)يزمين سيبسه

و چهار تيمارها كرت و كنترل مالچ زنده شبدر ايراني، بدون مالچ زنده جو، مالچ زندهي اصلي

و تعدادها علفتعداد.ي فرعي قرار گرفتها كرتشيميايي در  سه هفته پس مالچ زندهي هرز

شدگير اندازه آنها در زمان برداشت محصول توده زيستو دهي خاكاز داد.ي نتايج نشان

برها علفبر تعدادو تعداد مالچ زنده دهي خاكزمان   آنها توده زيستي هرز اثري نداشت اما

ي هرز در زمانها علف توده زيست بود به طوري كه متوسط مؤثريدار معنيبه صورت

 دهي خاك در زمان مالچ زنده توده زيستل شد امااودهي خاك دوم كمتر از زمان دهي خاك

 جو نسبت به مالچ زنده. اول بوددهي خاكدوم بيشتر بودكه علت آن كنترل رشد جو در زمان

و مالچ زنده وها علف توده زيست شبدر ايراني در كنترل رشد ي هرز برتري خوبي نشان داد

يها علف توده زيستاز نظر ميزان شبدر ايراني با سرعت رشد اندكي كه داشت مالچ زنده

 مالچ زندههر چند كه در مقايسه ميانگين اثر. قرار گرفتمالچ زندههرز در رديف تيمار بدون

ي، تيمار كنترل شيميايي داراي برتري عملكرد بود اما در بررسي اثر زمين سيببر عملكرد

 جو كنترل شده در مالچ زندهي تيمار زمين سيب بر عملكرد مالچ زندهو دهي خاكمتقابل زمان 

 جو مالچ زندهلذا كاشت. اول توانست با تيمار كنترل شيميايي برابري نمايددهي خاكزمان

ازكش علفي به همراه استفاده تكميلي از يك زمين سيبدر اوايل فصل رشد  نازك برگ پس

كشها روش عملكردي برابركش علفد ضمن كاهش مصرف توانميرويش، تي متداول

.ي توليد كندزمين سيب

.ي، علف هرز، مالچ زنده، جو، شبدر ايرانيزمين سيب:هاي كليدي واژه
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 مقدمه
باها دهه در  فراوان بر كاهش مصرف تأكيدي اخير

و و كنترل اكولوژيكي آفات يها علفسموم شيميايي
و توسعه هرز، راهكارهاي متعددي به منظور بسط

وهاوشر ي هرزها علفي غير شيميايي كنترل آفات
. شده استارايه

ي از جمله زمين سيب در دهي خاكعمليات
راهكارهاي غير شيميايي يا كمتر شيميايي كنترل

يها علف ضمن كنترل دهي خاك.ي هرز، استها علف
و به همين دليلشومي نيزها غدههرز، باعث پوشاندن د

ي محسوب زمين سيباعي در يكي از عمليات مهم زر
از.دشو مي  به عنوان تنها روش كنترل دهي خاكاما اگر

ي هرز استفاده شود، بيشترين اثر آن زماني استها علف
ي در حال خروج از خاك است زمين سيبكه جوانه

(Rajalahti et al., 1999; Vangessel & Renner,.
 تره گزارش شده است، علف هرز سلمه. (1990

)Chenopodium album ( يها علفكه زودتر از ساير
از( مرسوم دهي خاكزند، در زمان هرز جوانه مي بعد

و لذا)يزمين سيبيزن جوانه به خوبي استقرار يافته است
ندهي خاكنابودي آن با  در اين.دباشمي امكان پذير

 سلمه تره در توده زيستآزمايش همچنين بيان شد كه 
از اول فصل كمتدهي خاك  در زمان مرسومدهي خاكر

-Echinochloa crus( سوروف توده زيستبوده است اما

galli ( و تاج خروس)Amaranthus retroflexus ( كه
داراي مسير فتوسنتزي چهار كربنه هستند، در 

، اول فصل اعمال شدهدهي خاكيي كه در آنهاها كرت
 محققين علت احتمالي اين مشاهده را دماي. بيشتر بود

بيشتر خاك در طول فصل رشد بيان كردند كه باعث
 Vangessel)ي هرز شده استها علفمزيت رقابتي اين 

& Renner, 1990) . يها علفاز اين جهت بهتر است
ازشوميهرزي كه بعداً سبز ي زندهها مالچند با استفاده

 در اين زمان دهي خاككنترل شوند، چرا كه اقدام به
و قطع ممكن است باعث فشر يها ريشهدگي خاك

مالچ زنده . (Rajalahti et al., 1999)ي گردد زمين سيب
عبارت است از گياهي پوششي كه به صورت مخلوط با 

ي هرز،ها علفگياه زراعي اصلي به منظور توقف رشد 
كاهش فرسايش خاك، كاهش رواناب، افزايش

و تعديل دماي خاك كشت  Body)دشومي حاصلخيزي

et al., 2001; Martin et al., 1999) . ي زندهها مالچالبته
كه معموالً از گندميان يا نخوديان هستند مانند گياه

و اگر مديريت  و عناصر غذايي دارند زراعي نياز به آب
مناسبي در كشت آنها اعمال نشود، ممكن است با گياه 
و منجر به كاهش عملكرد آن  زراعي اصلي رقابت كرده

تحت كنترلي زنده بايستيها مالچ رشد لذا ميزان. شوند
 ). Body et al., 2001(باشد 

اي با مالچ گزارش شده است كه كشت توام ذرت دانه
زنده در صورت عدم كنترل كافي مالچ، عملكرد محصول 

 درصد كاهش داد اما وقتي رشد50تا39زراعي را بين 
 متوقف شد، كاهشكش علفمالچ زنده با استفاده از

). Hall et al., 1984( درصد رسيد9تا5د به عملكر
Martin et al.)1999 ( نيز اظهار داشتند وقتي رشد مالچ

و كنترل مكانيكي محدودكش علفزنده با تركيبي از 
شد، در سال اول آزمايش اختالفي بين عملكرد ذرت در

و تيمار شاهد  ديده) بدون مالچ زنده(تيمار با مالچ زنده
سال دوم تحقيق عملكرد تيمار شاهد بيشتر نشد، اما در 

آنها همچنين گزارش كردند كه وقتي در كنترل. بود
) مكانيكي يا شيميايي(رشد مالچ زنده تنها از يك روش 

72تا39استفاده شد، عملكرد ذرت در تيمار مالچ زنده
همچنين اظهار. درصد كمتر از عملكرد تيمار شاهد بود

چ ند لگوم در مرحله ظهور گل شده است كه وقتي بذور
ي اين گياه كشت شد،ها رديفآذين نر ذرت در بين 

 كيلوگرم در 1036عملكرد اين محصول به طور متوسط
در اين. بود) بدون لگوم(هكتار، بيشتر از تيمار شاهد

و در بين  اي بيشتر، ماشك گل خوشهمالچ زندهآزمايش
 كه علت آن از يونجه يكساله عملكرد ذرت را افزايش داد

پذيري بهتر اين لگوم نسبت به سايه عنوان را تحمل
در تحقيق ديگري ). Olness & Lopez, 2000( اند كرده

 در مالچ زنده به عنواناي خوشهدر نبراسكا، ماشك گل 
نتايج اين بررسي نشان. ذرت مورد بررسي قرار گرفت

، رشد مالچ زندهداد كه در صورت عدم كنترل رشد اين 
ي هرز به خوبي كنترل شد، اما باعث كاهشاه علف

گل. عملكرد ذرت شد عالوه بر اين، وقتي ماشك
آن- فور-توكش علفبااي خوشه  دي تيمار شد بقاياي

و نتوانست به اندازه كافي يها علفبه سرعت تجزيه شد
اين آزمايش نشان داد كه وقتي ذرت. هرز را كنترل كند

گلزن جوانهدر مرحله   كشت شد،اي خوشهي ماشك
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ي هرز بودها علف در كنترل تأثيرماشك داراي بيشترين
ولي در صورت عدم كنترل رشد آن عملكرد ذرت به

 . (Hoffman et al., 1993)شدت كاهش يافت 
در تحقيق ديگري در جنوب مانيتوباي كانادا چند

و عدس(مالچ زنده به صورت) سياه يونجه، شبدر قرمز
نتايج اين.و چاودار پاييزه كشت شدندي در گندمتأخير

 بر عملكرد مالچ زنده دار معنيبررسي حاكي از عدم اثر 
و چاودار بود كم. گندم محققين علت اين مشاهده را

و گياه زراعي عنوان نمودندمالچ زندهبودن رقابت بين 
(Tiessen Marten et al., 2001).

ي زنده بر عملكردها مالچدر خصوص اثر
گزارش كردند كه ) Rajalahti et al.)1999ي، زمين سيب

ي در بين زمين سيبوقتي سه هفته بعد از كاشت 
 مالچ زندهي كاشت از بذور غالت به عنوانها رديف

و همچنين رشدشان كنترل گرديد، عملكرد استفاده شد
ي با عملكرد تيمار شاهد كه در آن كنترل زمين سيب
اها علف نجام گرفته بود، يكساني هرز به روش شيميايي
نيز اظهار داشته اند كه هيچ ) Boyd et al.)2001. بود

گلها مالچيك از  واي خوشهي زنده ماشك ، شبدر قرمز
ي بر دار معنيكاهش(Poa pratensis) علف كنتاكي

-در مورد مالچ زنده شبدر.ي نداشتزمين سيبعملكرد
آنها. رها بود بيشتر از ساير تيماها غدهگراس، حتي تعداد

و عملكرد قابل عرضه به  كل بيان داشتند كه عملكرد
ي دار معنيي زنده همبستگيها مالچ توده زيستبازار، با 

كه. نداشته است  توده زيستدر اين تحقيق آمده است
 كيلوگرم در هكتار نسبت به تيمار 645مالچ زنده تا حد

.ي را كاهش ندادزمين سيبفاقد مالچ زنده، عملكرد
طبق محاسباتي كه در نيويورك انجام گرفت،

 124ي زمين سيب در مزارعهاكش علفمتوسط هزينه 
و هزينه خاك  بار در طول3تا2(ورزي دالر در هكتار

شد74) فصل رشد عالوه بر اين،. دالر در هكتار بر آورد
ها حساسكشي به پهن برگزمين سيببسياري از ارقام 

ن انجام شده، هزينه كنترل هستند، اما طبق تخمي
و دهي خاكي توسط مالچ زنده، زمين سيبي هرزها علف
بين) براي كنترل رشد مالچ زنده( پس از ظهوركش علف
. (Rajalahti et al., 1999) دالر در هكتار بود95 تا 80

ي هرزها علفي زنده جهت كنترلها مالچلذا استفاده از 
و هم به لحاظ اكولوژيكي مزرعه هم به لحاظ اقتصادي

.دباشميقابل توجيه 
و دهي خاكهدف اين تحقيق تعيين زمان مناسب

ي زمين سيب به عنوان مالچ زنده در مالچ زندهنوع كشت
و شبدر ايراني در مالچ زندهو بررسي توانايي دو  جو

.ي هرز اين محصول بودها علفكنترل

و ها روشمواد
و در مزرع 1381اين تحقيق در سال ه آموزشي

سينا با ارتفاع پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي
و48 متر از سطح دريا، طول جغرافيايي 1742  درجه

و عرض جغرافيايي 32 و34 دقيقه شرقي 52 درجه
به7/7دقيقه شمالي در خاك سيلتي لومي با اسيديته

با توجه به نتايج آزمون خاك، قبل از كاشت. اجرا در آمد
و سولفات پتاسيم به ترتيب به كود هاي فسفات آمونيوم

. گرديداستفاده كيلوگرم در هكتار100و 150ميزان 
ي كامل تصادفي به صورتها بلوكآزمايش در قالب

 دهي خاكزمان. كرت خرد شده در سه تكرار انجام شد
و پنج هفته پس از كاشت(با دو سطح )يزمين سيبسه

و تيمارها كرتدر  در چهار سطح مالچ زندهي اصلي
مالچ شبدر ايراني، بدون مالچ زنده جو، مالچ زندهشامل(

يها كرتدر)و كنترل شيميايي)شاهد با علف(زنده
.فرعي قرار داده شدند

هر كرت آزمايشي شامل شش رديف كاشت
فواصل. متر بود5و عرض5/7ي به طول زمين سيب
وو فواصل متر سانتي75ي كاشتها رديف كاشت غدد

 در نظر گرفته متر سانتي15و25عمق كشت به ترتيب 
.شد

ي مارفونا زمين سيبدر اين تحقيق از رقم زراعي
)Solanum tuberosum L. ( و جو به عنوان كشت اصلي

و شبدر ايراني ) .Hordeum vulgare L(بهاره ريحان 
به صورت مالچ زنده ) .Trifolium resupinatum L(اقليد
ي از زمين سيبم به ذكر است كه بذرزال. اده شدنداستف

و بذور جو و پژوهشي دانشكده كشاورزي مزرعه آموزشي
و بخش  و شبدر ايراني به ترتيب از بخش غالت ريحان

و مؤسسهاي گياهان علوفه و تهيه نهال  تحقيقات اصالح
.بذر كرج تهيه شد

شد7ي در تاريخ زمين سيبكشت . ارديبهشت انجام
و با مانكوزبها غده ي بذري مورد استفاده از قبل تفكيك
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.ي قارچي ضدعفوني شدندها بيماريدو در هزار عليه
ي از خاك زمين سيب در دو زمان خروج جوانه دهي خاك

و دو هفته پس از خروج) سه هفته پس از كاشت(
پس(ي زمين سيبيها جوانه درصد50حداقل پنج هفته

صله پس از هر نوبت بالفا. صورت گرفت) از كاشت
ي كاشتها رديف در بين مالچ زنده، بذور دهي خاك
و سپسها كرتي در زمين سيب ي مورد نظر پاشيده شد

تيمار. كش با خاك سطحي مخلوط گرديد توسط شن
با نام( متريبوزينكش علفكنترل شيميايي نيز با 

ه مؤثر گرم در هكتار ماده 800به ميزان) تجاري سنكور
ش پشت تراكتوري شيلنگ دار هم زمان با توسط سمپا

شدمالچ زندهو كاشت دهي خاكعمليات . انجام
و شبدر ايراني 110ميزان بذر مصرفي جو ريحان

 دهي خاكدر تيمار. كيلوگرم در هكتار منظور گرديد10
در86ي هرزها علفسه هفته پس از كاشت، تعداد  عدد

ت تعدادو در زمان پنج هفته پس از كاشمترمربع
شدمترمربع عدد در 192ي هرزها علف . شمارش
 Medicago)ي هرز غالب مزرعه شامل يونجهها علف

sativa L.) پيچك صحرايي ،(Convolvulus arvensis 

L.) خاركنگر ،(Cirsium arvensis L.)تره، سلمه
(Chenopodium arvensis L.)خروس روندهو تاج

(Amaranthus blitoides L.)ند بود.
و رقابت انداز سايهبراي جلوگيري از باها بوتهي ي جو

 سه هفته دهي خاك جو درتيمار مالچ زندهي، زمين سيب
ستوكسي( نابواسكش علفي با زمين سيببعد از كاشت

در21/0ه مؤثر درصد با ميزان ماده5/12ديم   كيلوگرم
شد) هكتار در اين زمان جو ). Fisk et al., 2001( كنترل

و متر سانتي25اعي حدود ارتف يها بوته داشت
در ساير تيمارها.ي ارتفاع كوتاه تري داشتندزمين سيب

ي از زمين سيبيها بوتهبه دليل بلندتر بودن ارتفاع 
و شبدر، لزومي به كنترلها بوته  نبودمالچ زندهي جو

)Rajalahti et al., 1999 .( آبياري مزرعه به روش باراني
شد7 با فاصله زمانيو از نوع كالسيك . روز انجام

و گير نمونهبراي وها علف توده زيستي تعداد ي هرز
 متر5/0ي با ابعاد مترمربع25/0 از كوادرات مالچ زنده

شد5/0در ي تعداد گير اندازهبراي. متر استفاده
وها علف مالچ سه هفته پس از كاشت مالچ زندهي هرز
 آنها در زمان برداشت ودهت زيستي گير اندازهو براي زنده

شدگير نمونهي اقدام به زمين سيب براي تعيين تعداد.ي
ي زمين سيب رديف مركزي كشت4بوته در هر كرت بين 

در دو نقطه متفاوت به طور تصادفي يك كوادرات
و سپس ميانگين آن به عنوان عامل مورد  انداخته شد

ازنيها بوته توده زيستدر مورد. بررسي ثبت گرديد ز بعد
گراد به مدت درجه سانتي60كن خشكي در گير نمونه

و سپس با ترازوي ديجيتالي 72  ساعت نمونه ها خشك
. گرم توزين شدند1/0با دقت

ي در زماني انجام شد كه حدود زمين سيببرداشت
. به زردي گراييده بودندها بوتهي پايينها برگ درصد 50

ازمين سيببراي محاسبه عملكرد  رديف4ز هر كرت ي،
و پايين در دو مركزي با رعايت يك متر حاشيه از باال

و ميانگين آن به عنوان مترمربعنمونه يك  ي برداشت
 ).Rajalahti et al., 1999( عملكرد ثبت گرديد

و تجزيه واريانس داده با محاسبات آماري ها
و مقايسه MSTAT-Cو SASافزارهاي نرم  انجام شد

ايا نيز با استفاده از آزمون چند دامنهميانگين تيماره
. درصد انجام گرفت5دانكن در سطح احتمال

و انحراف به دليل عدم يكنواختي واريانس اشتباهات
وها علفاز نرماليته در دو متغير تعداد   توده زيستي هرز

 در زمان برداشت، در تحليل واريانس آنها از مالچ زنده
شد10تبديل لگاريتمي در پايه  Rajalahti et)استفاده

al., 1999; Yazdi-Samadi et al., 1997) . براي ترسيم
. استفاده شدExcelافزار ها نيز از نرم شكل

و بحثينتا ج
 بر مالچ زندهو دهي خاكنتايج حاصل از اثر زمان

ي هرز در زمان سه هفته پس از كاشتها علفتعداد
با دقت. شده استارايه2و1يها جدول در مالچ زنده

مشاهده)ي هرزها علفستون تعداد(1به جدول 
ي هرزها علف بر تعداد دهي خاكد كه اثر زمانشو مي

 .Rajalahti et alبر اساس گزارش. نشده استدار معني
نيز در زماني كه ميزان رطوبت كمتري در ) 1999(

،)متر ميلي320با نزوالت فصلي( دسترس گياهان بود
يها علف بر تعداد دهي خاكي بين زمان دار عنيمتفاوت

و تيمارهاي و4هرز بين تيمار سه هفته پس از كاشت
ي وجود نداشت، اين در زمين سيب هفته پس از كاشت5

حالي بود كه در سال دوم اين آزمايش كه ميزان
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) متر ميلي 460با نزوالت فصلي(رطوبت خاك باال بود
بهي هرز در تيماها علفتعداد ر سه هفته پس از كاشت

 دهي خاكآنها در مجموع. بيشتر بوددار معنيطور بسيار
يها علفپنج هفته پس از كاشت را در كاهش جمعيت

و علت احتمالي آن را به مؤثرهرز ي انداز سايه دانسته
و ميزان رطوبت خاك نسبت زمين سيبتاج پوشش ي

ان كمتر ميزرسدميدر تحقيق حاضر نيز به نظر. دادند
 بر تعداد دهي خاكي زمان تأثير رطوبت خاك عامل بي

متوسط بارش ساليانه در مزرعه(ي هرز بوده باشدها علف
د كه در سه باشمي متر ميلي 330تحقيقاتي اين آزمايش 

 بارش متر ميلي 175ماه قبل از شروع تحقيق حاضر
 شده در ارايههر چند بر اساس نتايج.)صورت گرفت

 دار معنيي هرزها علف بر تعداد مالچ زندهراث1جدول
 حاكي از عدم تفاوتها دادهشد اما مقايسه ميانگين

و تيمار شاهد مالچ زنده بين دار معني و شبدر ايراني  جو
مالچ هر چند در تيمار).2جدول( بود) مالچ زندهبدون(

 مالچ زندهي هرز كمتر بود اما بينها علف جو تعداد زنده
و تيمار شاهد هيچ گونه اختالفي مشاهده شبدر ايرا ني

كه) بودندمترمربع علف هرز در 217هر دو داراي(نشد 
 اين امر نشانگر رشد بسيار محدود شبدر ايراني است

)Karimi, 1996 .(مي مالچ تأثيررسد علت عدم به نظر
به ويژه شبدر( در اين زمان، عدم استقرار كافي آنها زنده

باو در نتي) ايراني ي هرزيها علفجه ضعف در رقابت
و سلمه تره بوده است در اين آزمايش اثر. نظير يونجه

يها علف بر تعداد مالچ زندهو دهي خاكمتقابل زمان 
البته اثرات).1و شكل1جدول(شددار معنيهرز نيز
 تنها در دومين زمان مالچ زندهو دهي خاكمتقابل 

كم. بوددار معني دهي خاك درها علفتر تعداد ي هرز
 جو به دليل سرعت رشد بيشتر اين گياه مالچ زندهتيمار

و توانسته است با يها علفنسبت به شبدر ايراني بوده
كه اين موضوع در تحقيقات. هرز رقابت بيشتري نمايد

 ;Rajalahti et al., 1999) شده استديگران نيز گزارش 

Yenish et al., 1996).
 در مالچ زندهيها بوته بر تعداد نتايج اثر تيمارها

همان طور. آورده شده است2و شكل2و1يها جدول
د در اين مورد نيز زمانشومي مالحظه1كه در جدول 

ي بر دار معنياثر) دهي خاكزمان(مالچ زندهكاشت
و شبدر مالچ زنده نداشت اما بين دو مالچ زندهتعداد  جو

ي از نظر تراكم در واحد سطح دار معنيايراني تفاوت
 بود مترمربع بوته در 185 جو داراي تراكم(مالحظه شد

در79در حالي كه شبدر ايراني داراي تراكم  بوته
رغم تراكم عليرسدميبه نظر).2 جدول( بود مترمربع
 بذر در 1000حداقل(بيشتر شبدر ايراني كاشت 
ك) مترمربع جوانسبت به تراكم در 261حدود(شت بذر
، علت عمده كمي تراكم شبدر ايراني دانه)مترمربع

و همچنين كشت (Karimi, 1996) سختي اين گياه
بهاره آن باشد، چرا كه در كشت بهاره شاخص رشد

 Caamal-Maldonaldo)گياهچه هاي شبدر كمتر است 

et al., 2001).
و نوع تأثيرنكته جالب در  بر مالچ زنده زمان كاشت

 تراكم دار معنيافزايش)2شكل( گياهانتعداد اين
از(شبدر ايراني در تاريخ كاشت دوم پنج هفته پس

سه(در مقايسه با تاريخ كاشت اول) زميني كاشت سيب
 رسدميبه نظر. بود)يزمين سيبهفته پس از كاشت

 دوم باعث كاهش دهي خاكدماي بيشتر محيط در زمان
.(Bennett, 1997) بيشتر دانه سختي اين گياه شده باشد

 توده زيست بر مالچ زندهو دهي خاكنتايج اثر زمان
درها علف  مالحظه3و شكل2و1يها جدولي هرز
د، زمانشومي ديده1طور كه در جدول همان.دشو مي

درها علف توده زيستي بر دار معني اثر دهي خاك ي هرز
ي داشت، به طوري كه متوسط زمين سيبزمان برداشت

 اول دهي خاكي هرز در تاريخها علف تودهستزي
و در تاريخ 53/413  دوم دهي خاك كيلوگرم در هكتار
 علت رسدميبه نظر. كيلوگرم در هكتار بود13/363

ي هرز در تاريخها علف توده زيستبيشتر بودن
 اول بيشتر بودن مدت زمان رشد آنها از زمان دهي خاك
در هر حال.ي باشدنزمي سيب تا زمان برداشت دهي خاك

)Vangessel & Renner)1990بر اساس گزارش 
زمان( اول فصلدهي خاك علف هرز در توده زيست

از)ي از خاكزمين سيبخروج جوانه   توده زيستكمتر
 مرسوم بود، البته در گزارش آنها دهي خاكآن در زمان

و تاج توده زيستآمده است كه  دو علف هرز سوروف
 فتوسنتزي چهار كربنه در تيمار خروس با مسير

الزم به ذكر است. اول فصل بيشتر بوده استدهي خاك
يها علفكه در تحقيق حاضر نيز تاج خروس يكي از 

هرز غالب مزرعه بود كه با نتايج تحقيق اخير هماهنگي
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.دهد نشان مي
درها علف توده زيست بر مالچ زندهاثر ي هرز نيز

در).1جدول(شددار معنيسطح يك درصد با دقت
دشومي مشاهده2 علف هرز در جدول توده زيستستون 

كه به غير از تيمار شيميايي كه داراي كمترين
مالچ جو نسبت به مالچ زنده علف هرز است، توده زيست
و تيمار شاهد داراي زنده  علف توده زيست شبدر ايراني

در تحقيقات ديگر نيز گزارش شده. هرز كمتري است
ازها علف توده زيست كه است ي هرز در غالت كمتر
 ,.Boyd et al., 2001; Lanfranconi et al)ها است لگوم

1993; Rajalahti et al., 1999) . جو به علت سرعت رشد
ي هرزها علفباالتر از شبدر ايراني رقابت بهتري با 

داشته است، همچنين علت ديگر اين برتري ممكن است
ج  Moynihan et) شودو نيز مربوط به خواص دگرآسيبي

al., 1996; Petersen et al., 2001).
مي4و شكل1با دقت در جدول كه مالحظه شود

تأثير) دهي زمان خاك(مالچ زندهتاريخ كاشت 

در اين. داشته استمالچ زندهتوده داري بر زيست معني
شود كه شبدر ايراني در تاريخ كاشت قسمت مالحظه مي

كه داري زيستر معنيدوم به طو توده كمتري توليد كرد
 جو مالچ زندهتر شدن دوره رشد بود، اما علت آن كوتاه

توده بسيار بيشتري در تاريخ كشت دوم داراي زيست
نسبت به تاريخ كشت اول است كه دليل آن كنترل 

.شيميايي رشد جو در تاريخ كاشت اول بود
 كار رفتهمهمترين بخش اين تحقيق اثر تيمارهاي به

1هاي زميني بود كه نتايج آن در جدول بر عملكرد سيب
شكل2و مي5و بر اساس نتايج اين بررسي. شود ديده

زميني داري بر عملكرد سيب دهي اثر معني زمان خاك
دهي دوم نداشت، هر چند كه عملكرد آن در تاريخ خاك

تن4/32 تن در هكتار در برابر9/32(كمي بيشتر بود 
هاي هرز توده كمتر علف اين موضوع با زيست). هكتاردر

دهي دوم مطابقت توده بيشتر مالچ زنده در خاكو زيست
نيز گزارش كردند كه ) Rajalahti et al. )1999. دارد
 زميني در سال دوم رغم اينكه عملكرد كلي سيب علي

وچ زندهمالو دهي خاك خالصه نتايج تجزيه واريانس اثر زمان-1جدول ي هرز،ها علف توده زيست بر تعداد
يزمين سيبو عملكرد مالچ زنده

 ميانگين مربعات
 منابع تغييرات

درجه
 آزادي

 درجه آزادي
و زيست( توده تعداد

)مالچ زنده
هاي تعداد علف
 هرز

مالچ زندهتعداد
توده زيست

 هاي هرز علف
مالچ توده زيست

 زنده
عملكرد

 زميني سيب
22n.s00008/0*292/125 n.s732/612 n.s0004/0n.s416/15 تكرار
11n.s008/0n.s375/84**483/15243**77/0n.s821/1 دهي خاكزمان

011/0628/34 22002/0875/4084/122 اشتباه اصلي
 025/140**15/0**962/396851**375/46075**54/0**31 مالچ زنده
103/38**96/1** 088/2256* 486/131*026/0**31 اثر متقابل

002/0985/3 1240008/0139/75962/934 اشتباه فرعي
26/0744/29 295/53272 2311075/0172/6081 كل

31/114/1387/1711/412/11)درصد( ضريب تغييرات
.دار معنيعدم اختالف : n.s. درصد1و5 در سطح دار معنيبه ترتيب:**،*

و مالچ زنده اثر تيمار-2جدول يزمين سيبو عملكرد مالچ زندهي هرز،ها علف توده زيست بر تعداد
)كيلوگرم در هكتار(توده زيست مترمربعتعداد در

 تيمار مالچ زنده
 مالچ زنده علف هرز مالچ زنده علف هرز

يزمين سيبعملكرد
)تن در هكتار(

a191 a185 B0/321 a5/80B0/34 جو ريحان
a217 b79a5/561 b1/14c8/30 شبدر ايراني

a217 -a2/588 -d1/27 شاهد
b39-c5/53-a5/38 كنترل شيميايي

.ي ندارنددار معني درصد تفاوت5در هر ستون ميانگين هاي داراي حروف مشابه از نظر آزمون دانكن در سطح
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 هي در سه هفتگيخاكد خاكدهي در پنج هفتگي

و شبدر ايراني در دو زمان مالچ زنده تعداد-2شكل  دهي خاك جو
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يزمين سيب بر عملكرد مالچ زندهو دهي خاك اثر متقابل زمان-5شكل

يي كه سه هفته پس از كاشتها كرتآزمايش در
ييها كرت شده بودند، بيشتر از دهي خاكي زمين سيب

از5و4 در آنها دهي خاكبود كه عمليات  هفته پس
ا  دهي خاكي بين زمان دار معنيما اختالف كاشت بود،

از لحاظ عملكرد قابل عرضه به بازار وجود نداشت، زيرا
يي كه سه هفته پس از كاشتها كرتاندازه غدد 

. تر بود شده بودند، كوچكدهي خاكي زمين سيب
 را بر عملكرد اقتصادي دهي خاكمحققان ديگر نيز زمان

و علت احتماليتأثير بي  تأثير آن را عدم گزارش كردند
و دهي خاكزمان ي هرز ذكرها علف توده زيست بر تراكم

كه با نتايج ) Vangessel & Renner, 1990( نمودند
 بر دهي خاك زمان تأثيرتحقيق حاضر در خصوص عدم 

.ي هرز هماهنگي داردها علفتراكم
 مالچ زندهي نشان داد كه زمين سيببررسي عملكرد

جز).2جدول( اند صفت گذاشتهي بر ايندار معنياثر  به

ي زمين سيبتيمار كنترل شيميايي كه بيشترين عملكرد
 مالچ زنده، تيمار) تن در هكتار5/38( را به دنبال داشت

و تيمار شاهدمالچ زندهجو نسبت به بدون( شبدر ايراني
و زمين سيبداراي باالترين عملكرد غده) مالچ زنده ي بود

 درصد كاهش5/11يي تنها نسبت به تيمار شيميا
).2جدول( عملكرد نشان داد

 آن در توده زيسترغم كم بودن شبدر ايراني نيز علي
 طول فصل رشد توانسته است در تاريخ كاشت اول

در)يزمين سيب در سه هفته پس از كاشت دهي خاك(
ي را زمين سيب عملكرد مالچ زندهمقايسه با تيمار بدون

بهكه)5شكل( افزايش دهد ممكن است علت آن كمك
اندازي در بين كاهش تبخير رطوبت از طريق سايه

 Ruizدر اين زمينه.ي باشدزمين سيبي كاشتها رديف

et al.)1999 ( نيز گزارش كردند در خاكي كه محدوديت
رطوبت نداشته است، جذب بيشتر نيتروژن امكان رشد 
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و زندهمالچي را براي رقابت با زمين سيبتر كانوپي سريع
در خصوص افزايش.ي هرز فراهم كرده استها علف

 گزارشات مالچ زندهرطوبت خاك در تيمارهاي حاوي 
 ,Boyd et al., 2001; Delgado) متعددي وجود دارد

1998; Liedgens et al., 2004; Martin et al., 1999) . 
جومالچ زندهبه هر حال آنچه مسلم است برتري

 بدر ايراني در افزايش عملكردشمالچ زندهنسبت به
)Rajalahti et al.)1999 در تحقيق.ي استزمين سيب

 نيز اظهار شده است كه لگوم ها نسبت به غالت قابليت
.ي هرز داشته اندها علفكمتري در كنترل

 اظهار كرد كه در زمان توانمي،5با توجه به شكل
)يزمين سيب هفته پس از كاشت5( دومدهي خاك
ي هرز تا آن حد كم شده كه نگذاشتهها علف تودهتزيس

و شبدر ايراني از نظر اثر بر مالچ زندهاست بين دو  جو
 اما،ي ايجاد گردددار معنيي اختالف زمين سيبعملكرد
 به خوبي اثر خود را مالچ زنده اول دو دهي خاكدر زمان

و در اين مياني نشان دادهزمين سيببر عملكرد مالچ اند
باهزند در زمان( كنترل شدهكش علف جو كه رشدش

توانسته است با تيمار كنترل كامالً) اولدهي خاك
ي برابري نمايد زمين سيبشيميايي از نظر توليد محصول 

اي است كه در پژوهش محققان ديگر نيزو اين نتيجه
كل. گزارش شده است آنها اظهار كردند كه عملكرد

كه رشدشان با روش دميانيگنمالچ زندهي در زمين سيب
شيميايي كنترل شده بود، با عملكرد شاهد شيميايي 

 در . (Rajalahti et al., 1999) برابر بوده است
ي توليدها روشتحقيق ديگري نيز گزارش شد كه

از(يزمين سيبارگانيك عملكردي) مالچ زندهبا استفاده
ي ايجاد كردزمين سيببه اندازه روش متداول توليد 

(Boyd et al., 2001) . برايكش علفاستفاده كمكي از 

 شده تأكيددر تحقيقات ديگر هم مالچ زنده كنترل رشد
 ;Martin et al., 1999; Vangessel & Renner)است

1990).
يريگجهينت

ي هرزها علفآنچه مسلم است اين است كه كنترل
 مستلزم در نظر گرفتن مالچ زندهو دهي خاكبا روش

و كنترل رشد آنها مالچ زندهنه، سهولت استقرار هزي
و زمان مالچ زندهاست كه بايستي در انتخاب نوع

بايد گفت در صورتي. نظر قرار گيردمددهي خاك
برد زنده بهره به عنوان مالچمالچ زندهاز مزاياي توان مي

.كه مديريت مطلوبي در مزرعه وجود داشته باشد
 اول دهي خاك زمان رسدميدر اين تحقيق به نظر

 جو كه رشدش كنترل شده است مالچ زندهبه همراه
ي زمين سيبي هرزها علفمناسب ترين تيمار در كنترل

ي در اين تيمار همپاي زمين سيباست زيرا عملكرد
ي در تيمار كنترل كامالً شيميايي زمين سيبعملكرد

و زمانها علف ي هرز است، با اين تفاوت كه نوع، ميزان
باكش علفمصرف ي كه براي كنترل رشد جو مصرف شد

ي هرزها علفي كه به طور متداول براي كنترلكش علف
كش علف. د، متفاوت استشوميي مصرف زمين سيب

يزن جوانهزمان(در اوايل فصل رشد) متريبوزين(متداول
 گرم تا يك كيلوگرم در 800به ميزان)يزمين سيب

درشوميهكتار مصرف و كهد گزارشات آمده است
 حساسكش علفي به اين زمين سيببعضي از ارقام 

كش علفدر حالي كه ) Mirkamali, 1997( هستند
 مالچ زندهكه براي كنترل رشد) نابواس(ديم ستوكسي

 كيلوگرم در هكتار مصرف21/0جو مصرف شد به ميزان
گرديد كه تقريباً نصف ميزان مصرف متداول آن در ميان
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