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 چکیده
در مزرعـه   1391در سـال زراعـی    SC500هـاي هـرز و عملکـرد ذرت    هرز بر وزن خشـک علـف  هاي مختلف کنترل علفتأثیر روش

تیمار و چهار تکرار اجرا شد.  ششهاي کامل تصادفی با تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا همدان بررسی شد. آزمایش در قالب طرح بلوك
هـرز  هاي هرز، خاکپوش کلش، خاکپوش پالستیک شفاف، خاکپوش پالستیک سیاه، کاربرد علفکش و شاهد آلوده به علـف وجین علف

هاي هرز، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد ذرت نظیر تعداد ردیـف  یمارهاي آزمایشی بودند. اثر تیمارها بر پارامترهاي وزن خشک علفت
داري اجـزاي عملکـرد   طور معنـی  دار شد. در مقایسه با تیمار شاهد، خاکپوش کلش بهدانه در بالل، تعداد دانه در بوته و وزن دانه معنی

ترتیـب  درصد کاهش) به 44/43کیلوگرم در هکتار) و کمترین میزان آن (با  9363یش داد. بیشترین عملکرد دانه ذرت (دانه ذرت را افزا
گرم در متر مربع) و کمترین میزان  92/940هاي هرز (از تیمار خاکپوش کلش و شاهد حاصل شد. همچنین، بیشترین وزن خشک علف

هـاي کلـش، پالسـتیک سـیاه و     ر شاهد و خاکپوش پالستیک سیاه به دست آمد. خاکپوشترتیب از تیمادرصد کاهش) به 51/88آن (با 
محیطی کـاربرد   دار نداشتند. در مجموع با توجه به خطرات زیستهاي هرز تفاوت معنیشفاف از نظر عملکرد دانه و وزن خشک علف

گردید که ضمن افـزایش عملکـرد ذرت، کنتـرل مـوثر      عنوان تیمار برتر معرفی اتیلن در کشاورزي، خاکپوش کلش به هاي پلیپالستیک
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 مقدمه .1
دلیل داشتن تنـوع ژنتیکـی زیـاد،     ) بهZea maysگیاه ذرت (

سازگاري باال و کاربرد وسـیع در صـنایع غـذایی و دامـی،     
ترین گیاهان زراعـی ایـران و جهـان    همواره در ردیف مهم

جا که مصرف داخلی ذرت در کشور ما . از آن]8[قرار دارد 
ایـن  باشـد، کشـت و توسـعه     بیش از تولید داخلـی آن مـی  

. ]6[اي برخوردار است محصول استراتژیک از اهمیت ویژه
هـاي اساسـی در دسـتیابی بـه عملکـرد      یکی از محدودیت

هــاي هــرز مطلــوب گیاهــان زراعــی، فشــار رقــابتی علــف
 کشـاورزي  هـاي سیسـتم  هاي اخیـر رواج باشد. در سال می

 هرز، هاي علف کنترل براي مصرفی انرژي افزایش با فشرده
. اسـت  بـوده  همـراه  هـا علفکـش  مصـرف  ریـق از ط عمدتاً
 را در مشکالتی تنها نه شیمیایی، سموم این رویه بی مصرف
 سـالمت  بـراي  بلکـه  نمـوده  ایجاد هرز هايعلف مدیریت
 بـه  ].2[آفـرین شـده اسـت     نیز خطر زیست محیط و انسان
 بـا  سـازگار  و غیرشیمیایی هاي روش از استفاده دلیل همین
از  .هـرز ضـرورت دارد   هـاي  علـف کنترل  در زیست محیط

و  طرفی افزایش عملکرد گیاهـان زراعـی در واحـد سـطح    
حفظ سالمت محصوالت تولیـدي، جهـت پاسـخگویی بـه     
نیازهاي غذایی جمعیت رو به رشد جهان، امـري ضـروري   

ها بـا  رسد. در این راستا استفاده از انواع خاکپوشنظر می به
ها به اثبـات رسـیده   توجه به مزایاي فراوانی که در مورد آن

 تواند مورد توجه قرار گیرد. است، می
ها در کشاورزي به دلیل افزایش دمـاي  کاربرد خاکپوش

خاك، حفظ رطوبت خاك، کاهش تبخیـر از سـطح خـاك،    
افزایش کارایی ریشه گیاهان در جذب عناصر غذایی خـاك  
و کاهش خسارت برخی از آفات، ضمن افـزایش عملکـرد   

هاي هرز را ترل موثر و غیرشیمیایی علفگیاهان زراعی، کن
هـا بـر اسـاس نـوع هـدف      . خاکپوش]20[نیز در پی دارد 

ها داراي مزایا داراي انواع مختلفی هستند که هر کدام از آن
ترین نوع خـاکپوش مصـرفی در   باشند. متداولو معایبی می

اتـیلن اسـت.    هاي پلیبخش کشاورزي، استفاده از پالستیک
 و آلـی  هايمالچ گزارش شده است که کاربرددر پژوهشی 
 افــزایش افــزایش کــارایی مصــرف آب، ضــمن پالســتیکی

 پـی  در را) Helianthus annuus( آفتـابگردان  دانه عملکرد
ــأثیر انــواع خــاکپوش  ]7[داشــت  . همچنــین، در مطالعــه ت

 )Zea mays var. Sacarata(پالستیکی بر گیاه ذرت شیرین 
داد بالل در بوته، وزن صد دانه، مشاهده شد که بیشترین تع

عملکرد بیولوژیک و عملکرد بالل از تیمارهـاي خـاکپوش   
کـه پالسـتیک    پالستیک آبی و سیاه به دست آمد، ضمن آن

هـا  هاي هرز نسبت به سـایر خـاکپوش  سیاه در کنترل علف
. در تحقیق دیگري، نیز گزارش شـد  ]2[تر عمل نمود موفق

ري بر تعداد دانه در ردیف، داکه خاکپوش کلش تأثیر معنی
وزن هزار دانه و ارتفاع ذرت داشـت و در مجمـوع باعـث    
افزایش عملکرد دانه شد. همچنین، گزارش شده اسـت کـه   

کاه و کلش با کاهش وزن خشـک نهـایی    کاربرد خاکپوش
هاي هرز باعث افزایش ماده خشـک کـل و عملکـرد    علف

 .]9[دانه ذرت شد 

هاي پالستیکی از مواد خاکپوشکه اغلب  با توجه به این
اند، بنابراین محدودیت اساسی در کـاربرد  نفتی ساخته شده

هـاي  ها، جمع آوري و انهدام این الیهتجاري این خاکپوش
-باشد که موجب آلـودگی ها میپالستیکی بعد از کاربرد آن

گردد. جمع آوري، انهدام و سـوزاندن ایـن   هاي محیطی می
وه بر صرف هزینه، به دلیل سوختن هاي پالستیکی، عالالیه

ها ها به کودها و آلوده بودن این پالستیکناقص هیدروکربن
ــه    ــده از جمل ــواد آالین ــد م ــه تولی ــواد ســمی، منجــر ب و م

اي کـه بـه عنـوان مـاده     ]24و  23، 17[شود می 1دیوکسین
هــاي اخیــر . در ســال]24[اســت زا شــناخته شــده ســرطان

هاي ختلفی را براي خاکپوشهاي جایگزین ممحققین روش
تـوان  هـا مـی  آن انـد کـه از جملـه   پالستیکی معرفی نمـوده 

پذیر  هاي زیست تخریبخاکپوش کلش گیاهان و پالستیک
                                                           
1 . Dioxin 
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پـذیر از پلیمرهـاي    هاي زیست تخریبرا نام برد. پالستیک
اند که در انتهاي فصل رشـد بـه واسـطه    طبیعی ساخته شده

به دي اکسید کـربن، آب  هاي خاك، فعالیت میکروارگانیسم
. بـا توجـه بـه تولیـد     ]20[گردنـد  و مواد طبیعی تبدیل می

ها، استفاده از این ها و قیمت باالي آنمحدود این پالستیک
ها در زراعت گیاهـان، توجیـه اقتصـادي ندارنـد.     خاکپوش

ها، استفاده از کلش گیاهـان  بنابراین، در بین انواع خاکپوش
اي برخوردار باشد. نتایج تحقیقـات  تواند از اهمیت ویژهمی

ن عنـوا  بـه حاکی از آن است که استفاده از بقایـاي گیاهـان   
 بهبـود  و خـاك  دمـاي  نوسـانات  تعدیل بر عالوه خاکپوش

با افزایش عناصرغذایی به فرم قابل اسـتفاده   خاك ساختمان
هاي هرز موجب افـزایش  براي گیاه، با کنترل مناسب علف

. همچنـین، کـاربرد   ]25و  15، 12[شود عملکرد گیاهان می
خاکپوش کلش در ذرت با کاهش نفوذ نـور و ایجـاد یـک    

زنـی و رشـد   کننده باعث کـاهش جوانـه  فیزیکی خفه  الیه
هاي هرز شد و از این طریق باعث افـزایش عملکـرد   علف

افزون بر ایـن، گـزارش شـده اسـت کـه       .]10[گیاه گردید 
ازي مــواد بقایــاي جــو و چــاودار داراي تــوان آزادســ    

هـا بـه عنـوان    فیتوتوکسین در خاك بـوده و اسـتفاده از آن  
هاي هرز در مـزارع  زنی و استقرار علفخاکپوش، از جوانه

. هدف از انجام پـژوهش  ]15[ذرت و سویا جلوگیري کرد 
و اجـزاي   عملکـرد  انواع خاکپوش بـر  تأثیر حاضر، بررسی

 هـرز  هـاي  رقـابتی علـف   توان عملکرد گیاه ذرت و کاهش
ها، در مقایسه با کاربرد علفکش تحت کاربرد این خاکپوش

 باشد.هاي مرسوم) میعنوان روش هرز (بهو وجین علف
 

 هامواد و روش
این تحقیق با هدف مطالعه تأثیر انواع خاکپوش بر عملکـرد  

اي صورت آزمایش مزرعـه  هاي هرز، بهذرت و کنترل علف
دانشـگاه بـوعلی   در مزرعه تحقیقاتی  1391در سال زراعی 

 عرض جغرافیـایی آباد ( سیناي همدان واقع در منطقه عباس

درجه و  49 و طول جغرافیاییدقیقه شمالی  34درجه و  35
) انجـام  از سـطح دریـا  متر  1850با ارتفاع  شرقی دقیقه 27

هـاي هـرز،   شد. تیمارهـاي آزمـایش شـامل وجـین علـف     
خــاکپوش کلــش، خــاکپوش پالســتیک شــفاف، خــاکپوش 

یک سیاه، کاربرد علفکش و شاهد بودند که در قالـب  پالست
هاي کامل تصادفی با چهـار تکـرار اجـرا شـد.     طرح بلوك

دار بـه  ورزي شامل شخم با گاو آهن برگردانعملیات خاك
سازي بسـتر کشـت بـه صـورت     متر و آمادهسانتی 30عمق 

تسطیح و ایجاد جـوي و پشـته صـورت گرفـت. بـذرهاي      
) در تاریخ هفـتم  SC500( 500 ذرت هیبرید سینگل کراس

هـایی بـه   متر از هـم، روي پشـته  سانتی 18خرداد، با فاصله 
هاي پالسـتیک  متر کشت شدند. خاکپوشسانتی 70فواصل 

ها کشیده شـدند، بـه   شفاف و سیاه قبل از کشت روي پشته
طوري که از رأس یک پشته تـا رأس پشـته دیگـر (داخـل     

انده شـد و در زمـان   جوي و باالي پشته) با پالستیک پوشـ 
آبیاري، آب از زیر پالستیک وارد جوي شد. جهـت اعمـال   
خــاکپوش کلــش نیــز از انــدام هــوایی گیــاه جــو پیــازدار  

)Hordeum bulbosum   که در اطراف مزرعه رشـد نمـوده (
بودند به میزان شش تن در هکتار استفاده شـد. بـه طـوري    

کلـش   که، مثل مالچ پالستیکی، کامال روي پشته و جوي با
پوشانده شد و در زمان آبیاري، آب با دبی کـم وارد جـوي   
ها شد تا از جابجایی کلـش توسـط آب جلـوگیري شـود.     
البته، قابل ذکر اسـت کـه در آبیـاري بـارانی طبیعتـا چنـین       
مشکلی وجود نخواهد داشت و یا الاقل کم خواهد بود. بـا  

) 1توجه به نیاز کودي گیاه و نتایج آزمـون خـاك (جـدول    
کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت تقسـیط   346ادیر مق

 90دهـی) و  اي (قبل از کاشـت و قبـل از تاسـل    دو مرحله
کیلوگرم در هکتار سوپر فسـفات تریپـل (قبـل از کاشـت)     

علت وجود مقادیر زیاد پتاسـیم در خـاك،    استفاده شد و به
 کود پتاسیمی مصرف نشد.
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 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش .1جدول 

)mg kg-1جذب ( فسفر قابلبافت خاك
 پتاسیم قابل جذب

)mg kg-1( 

 نیتروژن کل
(%) 

pH 
 هدایت الکتریکی

 ( dS m-1) 
 آلیکربن 
(%) 

 03/1 285/0 4/7 1/0 304 1/23 شن رسی

 
اي بـه فواصـل هشـت روز    آبیاري به روش جـوي و پشـته  

بار انجام شد. کاربرد علفکش طی دو مرحلـه در زمـان    یک
دهی صورت پذیرفت. از آن برگی گیاه و قبل از تاسل 5-4

هاي هـرز مـزارع ذرت در منطقـه    جا که جهت کنترل علف
شـود،  استفاده مـی  D-2,4مورد آزمایش، معموالً از علفکش 

در این پژوهش نیز طبق عرف منطقه از این علفکش بـراي  
هاي هرز پهن برگ مزرعه ذرت اسـتفاده شـد.   کنترل علف

هـاي هـرز نیـز طـی دو مرحلـه قبـل از       تیمار وجین علف
کـه بعـد از    طـوري  شدن کانوپی گیـاه، انجـام شـد. بـه     کامل
هـاي هـرز   شدن کـانوپی گیـاه زراعـی، وجـین علـف      بسته

هاي هـرزي  صورت نگرفت و هیچ اقدام کنترلی علیه علف
که مجدد رشد نموده بودند، انجام نشد. بنـابراین، در پایـان   
فصل رشد ذرت (رسیدگی فیزیولوژیـک) از تیمارهـاي بـا    

هاي هرز کنترل شیمیایی و وجین نیز نمونه برداري از علف
کـش،  موجود صورت گرفت. در تیمارهـاي کـاربرد علـف   

تهیـه شـده    "شیمی کشاورز"که از شرکت  D-2,4علفکش 
لیتـر در هکتـار مصـرف گردیـد. جهـت       5/1بود، به مقدار 

سمپاشی نیز از سمپاش پشتی کتـابی اسـتفاده شـد. تـاریخ     
مهرماه بود. ارتفاع بوته، تعـداد بـالل در    15برداشت ذرت، 

عداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در بوتـه و وزن  بوته، ت
صد دانه گیاه (میانگین سـه بوتـه) در انتهـاي فصـل رشـد      

گیري شدند. همچنـین، بـه منظـور بررسـی عملکـرد       اندازه
بیولوژیک و عملکرد دانه از هر واحـد آزمایشـی مسـاحتی    

اي مـورد ارزیـابی   برابر دو مترمربع، با رعایت اثرات حاشیه
رفت. شاخص برداشت گیاه نیـز از تقسـیم عملکـرد    قرار گ

 دانه به عملکرد بیولوژیک محاسبه شد.
هـا در کـاهش فشـار رقـابتی     جهت ارزیابی توان خاکپوش

هاي هرز نسبت به تیمارهاي وجین دسـتی و کـاربرد   علف
علفکش، در پایان فصل رشد (رسیدگی فیزیولوژیک ذرت) 

هـرز  هاي علفوتهو در یک مترمربع از هر واحد آزمایشی ب
 70سـاعت در دمـاي    48از سطح خاك قطـع و بـه مـدت    

گـراد در داخـل آون خشـک و سـپس تـوزین      درجه سانتی
هـاي تـاج خـروس ریشـه     شدند. شایان ذکر است که گونه

 Sorghum)، قیـاق ( .Amaranthus retroflexus Lقرمـز ( 

halepense L. تـره ( )، سـلمهChenopodium album L. ،(
 Portulaca) و خرفــه (.Setaria viridis Lچســبک (

oleracea L.هاي هرز غالب مزرعه بودند. در نهایت ) علف
مورد تجزیه و تحلیل  SAS 9.2هاي حاصل با نرم افزار داده

هاي صـفات مـورد بررسـی در    قرار گرفت. مقایسه میانگین
دار  سطح احتمال پنج درصد با آزمون حداقل تفاوت معنـی 

)LSDها از نرم افـزار  ت رسم شکل) انجام شد. جهExcel 

 استفاده گردید. 2013
 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمارهـاي مـورد بررسـی    
). بیشـترین  2داري بر ارتفاع بوته داشتند (جدول تأثیر معنی

ــه (  ــاع بوت ــدار ارتف ــانتی 25/213مق ــاکپوش س ــر) از خ مت
هاي پالستیک با خاکپوشپالستیک شفاف به دست آمد که 

 ).3سیاه و کلش در یک گروه آماري قرار داشتند (جدول 
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 هاي صفات مورد بررسی ذرت تحت تأثیر تیمارهاي مورد بررسیمقایسه میانگین .3جدول 

 وزن صد دانه
)g( 

 تعداد دانه در بوته
 تعداد ردیف دانه

 در بالل
 تعداد بالل
 در بوته

 تیمارها )cmارتفاع گیاه (

a90/26 bc502 cd50/16 a73/1 c167 هاي هرزوجین علف 
ab59/26 a602 a00/22 b45/1 ab194 خاکپوش کلش 
bc73/22 abc564 bc50/18 b45/1 a213 خاکپوش پالستیک شفاف 
abc29/23 ab577 b75/19 bc38/1 ab205 خاکپوش پالستیک سیاه 
c77/20 c487 cd75/16 c17/1 b187 کاربرد علفکش 
c14/20 d372 d25/16 c17/1 c151   شاهد 

 .باشنددرصد می 5در سطح احتمال  LSDدار با آزمون هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در هر ستون، فاقد تفاوت معنیمیانگین

 
ارتفاع گیـاه  هاي هرز نیز استفاده از علفکش و وجین علف

را نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز، افزایش دادنـد،  
ها قـرار گرفتنـد   تري نسبت به خاکپوشولی در گروه پایین

-ها با کنترل موثر علفرسد خاکپوشنظر می ). به3(جدول 

هاي هرز و افزایش توان ریشه در جـذب عناصـر غـذایی،    
رده و موجـب  اي مناسبی براي گیاه فـراهم کـ  شرایط تغذیه

اند. در تحقیقی بر روي آفتـابگردان  شده افزایش ارتفاع بوته
)Helianthus annuus L.  مشاهده شد که بیشترین ارتفـاع (

اتیلن و کلش بـه   بوته آفتابگردان از تیمارهاي خاکپوش پلی
تن در هکتار به دست آمد که نسبت به شاهد به  5/7میزان 

. ]7[داشـــت  درصـــد افـــزایش 29/26و  39/27ترتیـــب 
هـا بـر بـادام زمینـی     همچنین، در بررسـی تـأثیر خـاکپوش   

)Arachis hypogaea L.     مشـخص گردیـد کـه بیشـترین (
اتیلن و خاکپوش کلـش   ارتفاع گیاه، با کاربرد خاکپوش پلی

 .]26[نسبت به تیمار بدون خاکپوش حاصل شد 
 

 تعداد بالل در بوته
داري طـور معنـی   نتایج نشان داد که تعداد بالل در بوتـه بـه  

). 2تحت تأثیر تیمارهاي مورد بررسی قرار گرفت (جـدول  
هـرز بـه   بیشترین تعداد بالل در بوته از تیمار وجین علـف 

درصد افـزایش   37/32دست آمد که نسبت به تیمار شاهد، 
رسد در رقم مـورد مطالعـه    ). به نظر می3نشان داد (جدول 

)SC500ی در تیمـار  هاي هرز با گیـاه زراعـ  )، رقابت علف
شاهد، باعث شده است که ذرت انرژي بیشـتري را صـرف   
رشد رویشی کرده و از انرژي اختصـاص یافتـه بـه بخـش     
زایشی کاسته شود که همین امر باعث کاهش تعـداد بـالل   

ها حاکی از آن است که با تداوم در بوته شده است. گزارش
هاي هرز در طول فصل رشد بـا سـویا، تعـداد    رقابت علف

ف در بوته کاهش یافت که ایـن امـر ناشـی از قـدرت     غال
. خاکپوش کلش تعـداد  ]29[باشد هاي هرز میرقابت علف

درصـد افـزایش    26بالل در بوته را نسبت به تیمار شـاهد،  
 میـزان  هاخاکپوش از داد. محققین اظهار داشتند که استفاده

داده  قرار تأثیر تحت را ها ریشه وسیله به مغذي مواد جذب
هاي هرز و حفظ رطوبـت دائمـی اطـراف    ا کنترل علفو ب

 .]18[به سزایی دارد  تأثیر زایشی گیاه رشد بر ها،ریشه
 

 تعداد ردیف دانه در بالل
داري بر تعداد ردیف دانه تیمارهاي مورد بررسی تأثیر معنی

هـا نشـان داد   ). مقایسـه میـانگین  2در بالل داشتند (جدول 
-جمله خاکپوش کلش، اثـر معنـی  ها از استفاده از خاکپوش
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داري در افزایش تعداد ردیف دانـه در بـالل داشـته اسـت     
که، تیمار خاکپوش کلش در مقایسه بـا   طوري ). به3(جدول 

تیمار شاهد (عدم کنترل علف هرز) تعـداد ردیـف دانـه در    
درصد افزایش داد. به بیان دیگـر خـاکپوش    14/26بالل را 

ز توانسـته اسـت از سـایر    هاي هرکلش با کنترل بهتر علف
تر عمل نماید. هـر چنـد نتـایج برخـی از     ها موفقخاکپوش

تحقیقات حاکی از آن است که تعداد ردیف دانـه در بـالل   
-تحت تأثیر ژنتیک بوده و کمتر تحت تأثیر محیط قرار مـی 

رقابت ولی بر اساس گزارش سایر پژوهشگران،  ]14[گیرد 
 بالل ذرت در دانه ردیف تعداد بر داريمعنی هرز تأثیرعلف

 ردیف دانـه در بـالل ذرت   تعداد رقابت، افزایش با و داشته

دارد. در  مطابقـت  آزمـایش  این نتایج با که ]4[کاهش یافت 
 و بالل قطر هاي هرز با ذرت،رقابت علف افزایش واقع، با 
یابد. بـه  می کاهش بالل هر در ردیف دانه تعداد آن با همراه

اثر کمبود منابع محیطی مورد نیاز در رشـد  عبارت دیگر، بر 
 با و یافته بالل کاهش هاي هرز، قطردر شرایط رقابت علف

 قرار گرفتـه روي  دانه تعداد ردیف بالل، چوب قطر کاهش

یابـد. همچنـین، نتـایج ایـن     کـاهش مـی   چوب بالل محیط
هاي پژوهش دیگري کـه حـاکی از کـاهش    آزمایش با یافته

هـاي هـرز    الل ذرت در حضور علفتعداد ردیف دانه در ب
 . ]28[هماهنگ است  دارد،
 

 تعداد دانه در بوته
اثر تیمارها در سطح احتمال یک درصد بـر تعـداد دانـه در    

). خاکپوش کلش بـا برتـري   2داري شد (جدول بوته معنی
درصدي نسبت به تیمار شاهد، بیشترین تعداد دانـه   21/38

هاي پالسـتیکی  خاکپوشدر بوته را به خود اختصاص داد. 
نیز نسبت به تیمارهاي وجـین و کـاربرد علفکـش، برتـري     

). تعــداد دانــه در بوتــه بــه طــور قابــل 3داشــتند (جــدول 
اي تحــت تــأثیر عوامــل محیطــی از جملــه دمــا و مالحظــه

رسـد کـاهش فشـار    گیرد. به نظر میرطوبت خاك قرار می

هـاي هـرز و افـزایش جـذب عناصـر غـذایی       رقابتی علف
ها، باعـث افـزایش   گیاه تحت کاربرد خاکپوش سط ریشهتو

عبارت دیگر، علت افزایش  تعداد دانه در بوته شده است. به
توان بـه  ها را میتعداد دانه در بوته، تحت کاربرد خاکپوش

مساعدتر شدن محیط ریشه جهت جذب عناصـر غـذایی و   
اختصاص مواد فتوسنتزي بیشتر به بخش زایشی نسبت داد. 

درصدي تعـداد دانـه    29ده از خاکپوش کلش افزایش استفا
ــی داشــت   ــابگردان را در پ ــین، در ]7[در طبــق آفت . همچن

تحقیق دیگري گزارش شده است که بیشترین تعداد دانه در 
بوته ذرت از تیمار مالچ پالستیک سیاه بـه دسـت آمـد کـه     

داري نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد مالچ) برتري معنـی 
 .]2[داشت داشت 

 
 وزن صد دانه
داري تحت تأثیر تیمارهاي طور معنی ذرت به وزن صد دانه

). بیشـترین وزن صـد دانـه    2آزمایش قرار گرفت (جـدول  
هرز به دست آمـد کـه بـا    گرم) از تیمار وجین علف 9/26(

تیمارهاي خاکپوش پالستیک سیاه و کلـش در یـک گـروه    
شـاهد نیـز    بندي شدند. تیمار کاربرد علفکش و آماري طبقه

ترین مقدار وزن صد دانه را به خود اختصاص دادنـد.  پایین
هـاي  که نتوانسـت علـف   دلیل این در واقع تیمار علفکش به

طور موثري کنترل نماید، باعث کـاهش وزن صـد    هرز را به
عبـارت دیگـر،    دانه و سایر اجزاي عملکـرد ذرت شـد. بـه   

ي) فقـط  کش مورد اسـتفاده (تـو فـور د    که علف دلیل این به
کند، بنـابراین در ایـن   هاي هرز پهن برگ را کنترل میعلف

هاي هرز باریک برگ توانستند رشد کـرده و بـا   تیمار علف
ذرت رقابت کنند. از این رو، در این تیمار اجزاي عملکـرد  

هـرز، خـاکپوش    ذرت کاهش یافتند. تیمارهاي وجین علف
 ،13/25ترتیـب باعـث افـزایش     کلش، سـیاه و شـفاف، بـه   

درصدي وزن صد دانه نسـبت بـه    39/11و  53/13، 26/24
). در پژوهشـی گـزارش شـد کـه     3شاهد شـدند (جـدول   
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اتیلنی، وزن هـزار   هاي پلیخاکپوش کلش نسبت به پوشش
. در پـژوهش  ]7[دانه بیشتري در آفتـابگردان تولیـد نمـود    

دیگري نیز گزارش شد که وزن صد دانه و تعـداد دانـه در   
) تحت تـأثیر کـاربرد   .Phaseolus vulgaris Lغالف لوبیا (

. همچنـین گـزارش   ]1[خاکپوش کلش گندم قـرار گرفـت   
هاي هرز و بقایـاي گنـدم باعـث    شده است که کنترل علف

 .]10[افزایش وزن دانه ذرت گردید 
 

 عملکرد دانه
عملکرد دانه که حاصل برهمکنش تیمارهاي مورد بررسـی  

داري تحت تأثیر طور معنی باشد نیز بهبر اجزاي عملکرد می
). 2کاربرد تیمارهاي مـورد بررسـی قـرار گرفـت (جـدول      

هـاي عملکـرد دانـه نشـان داد کـه      نتایج مقایسـه میـانگین  
بیشترین عملکرد دانه ذرت از تیمار خاکپوش کلش حاصل 
شد، ولی با تیمارهاي پالستیک سیاه و پالستیک شـفاف، از  

شــت. کمتــرین داري ندانظــر عملکــرد دانــه تفــاوت معنــی
 44/43کیلوگرم در هکتـار) (بـا    5296عملکرد دانه ذرت (

درصد کاهش نسبت به تیمار خاکپوش کلش) نیز از تیمـار  
طـور کلـی، در    هرز) حاصل شد. بهشاهد (عدم کنترل علف
هـاي هـرز،   ها با کنتـرل مـوثر علـف   این آزمایش خاکپوش

افزایش عملکـرد دانـه را در پـی داشـتند. تیمـار علفکـش       
طور مناسبی کنترل کند،  هاي هرز را بهتوانست تمامی علفن

بنابراین عملکرد دانه در ایـن تیمـار نسـبت بـه تیمارهـاي      
 نیز هاخاکپوش بین داري داشت. درخاکپوش، کاهش معنی

 بـه  نـور  رسـیدن  از ممانعت دلیل به کلش و سیاه پالستیک
 به را هرز هايعلف شفاف، خاکپوش به نسبت خاك، سطح
دانه مطلـوبی تولیـد    عملکرد کردند و کنترل موثرتري طور

 ).1نمودند (شکل 
 استفاده با گیاه عملکرد افزایش متعددي هاي پژوهش در

 ایـن  کـه  اسـت  گردیـده  گـزارش  مختلف هايخاکپوش از

 نیست، گیاه بر خاکپوش مستقیم اثر نتیجه عملکرد، افزایش
 میکـرواقلیم  و خـاك  دمـاي  بـر  هـا  پوشـش  تأثیر ایـن  بلکه

 تر مناسب دسترسی آفات، قابلیت و ها بیماري کنترل مزرعه،
 و آب بـه  ریشـه  دائمـی  دسترسـی  غذایی، عناصر به ریشه
هـاي  خاك، افزایش فعالیـت میکروارگانیسـم   رطوبت حفظ

 کـه  باشد،می] 22و  20، 18[هرز  هاي علف خاك و کنترل
یج بـر اسـاس نتـا    .گردد می محصول نهایی افزایش به منجر

اتـیلن در آفتـابگردان    یک پژوهش، کـاربرد خـاکپوش پلـی   
درصدي عملکرد دانه نسبت به تیمـار   42/45سبب افزایش 

تـن   5/7بدون خاکپوش شد که با خاکپوش کلش به میزان 
. در پژوهش ]7[داري نداشت در هکتار تفاوت آماري معنی

دیگري نیز گزارش شد که خاکپوش کلـش گنـدم و کلـش    
دار بر افزایش عملکرد دانه و مـاده خشـک   یذرت تاثیر معن

 بـا  همسـو  نیـز  حاضر . در پژوهش]5[کل در نخود داشت 
ها از جملـه خـاکپوش   خاکپوش کاربرد مذکور هايبررسی

کلش افزایش عملکرد دانه را در پی داشـت. تیمـار کـاربرد    
هرز موفقیـت کمتـري   علفکش نسبت به تیمار وجین علف

تـوان  داشت. علت این امـر را مـی  در افزایش عملکرد دانه 
هـاي هـرز رشـد    گونه شرح داد که به دلیل تنوع علـف این

یافته در مزرعه، کاربرد یک نوع علفکش (در ایـن آزمـایش   
2,4-Dهـرز نبـوده و   هاي علـف ) قادر به کنترل تمامی گونه

بنابراین در اکثـر صـفات مـورد بررسـی از جملـه افـزایش       
نداشـت. البتـه بایـد خـاطر     عملکرد دانه، موفقیت چنـدانی  

هـاي هـرز تولیـد    نشان کرد که هر چند وزن خشک علـف 
شده تحت تیمارهاي وجین و علفکش در یک گروه آماري 

 226قرار داشتند اما مقدار آن در تیمار علفکـش بـه میـزان    
گرم در مترمربع بیشتر از تیمار وجین بود که این امر باعث 

 ین شد.کاهش عملکرد دانه نسبت به تیمار وج
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 تأثیر تیمارهاي مورد بررسی بر عملکرد دانه ذرت -1شکل 

 .باشنددرصد می 5در سطح احتمال  LSDدار با آزمون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنی

 

 عملکرد بیولوژیک
حاضر نشان داد که عملکرد بیولوژیـک ذرت   نتایج پژوهش

داري تحت تـأثیر تیمارهـاي مـورد بررسـی از     طور معنی به
). نتـایج مقایسـه   2ها قرار گرفـت (جـدول   جمله خاکپوش

ها حاکی از آن بود کـه عملکـرد بیولوژیـک تولیـد     میانگین
هاي کلش، پالستیک سیاه و شفاف شده با کاربرد خاکپوش

). اسـتفاده از  2قـرار گرفتنـد (شـکل    در گروه آمـاري اول  
هاي ذرت، افـزایش  خاکپوش کلش با افزایش رشد گیاهچه

ماده آلی خاك، افزایش جذب مواد غذایی و تأمین شـرایط  
رطوبتی مناسب براي گیاه باعث افزایش عملکرد کـل گیـاه   

. در آزمایشـی گـزارش شـد کـه اسـتفاده از      ]11[گـردد  می
خشـک ذرت را نسـبت    خاکپوش پالستیکی، عملکرد ماده

تـن در هکتـار افـزایش     12-7/14به تیمار بدون خاکپوش، 
. در پژوهش دیگري گزارش شده است که بقایاي ]16[داد 

. این ]10[گندم باعث افزایش عملکرد بیولوژیک ذرت شد 
در حــالی اســت کــه در پــژوهش حاضــر تمــام تیمارهــاي 

د هاي هـرز و کـاربر  تر از تیمار وجین علفخاکپوش موفق
 جـذب  میـزان  هاخاکپوش از علفکش عمل نمودند. استفاده

 دهـد،  مـی  تأثیر قـرار  تحت را ها ریشه وسیله به مغذي مواد
 طور به خاك هاي میکروارگانیسم فعالیت با افزایش همچنین

 شده گزارش]. 13[ گذارد می اثر گیاه رشد نیز بر غیرمستقیم
 عمـق  در دمـا  نوسـانات  از ها،خاکپوش از استفاده که است

 بـه  امر این. کندمی جلوگیري خاك متري سانتی 30 الی 20
 افزایش به توجه با و شده ریشه رشد بهبود سبب خود نوبه
  تسـریع  ریشـه  رشد خاکپوش، از استفاده اثر در خاك دماي
 در موجـود  مغـذي  مواد از تواند می گیاه نتیجه در. گردد می

بنـابراین،  ]. 21[نمایـد   اسـتفاده  بیشـتري  کـارایی  بـا  خاك،
مجموع این عوامل باعـث بهبـود رشـد گیـاه شـده و وزن      

یابد که بـا  ها افزایش می خشک گیاه تحت کاربرد خاکپوش
 باشد.هاي پژوهش حاضر همسو مییافته
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 تأثیر تیمارهاي مورد بررسی بر عملکرد بیولوژیک ذرت .2شکل 

 باشنددرصد می 5در سطح احتمال  LSDدار با آزمون حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنیتیمارهاي داراي 
 

 
 تأثیر تیمارهاي مورد بررسی بر شاخص برداشت ذرت  .3شکل 

 باشند.درصد می 5در سطح احتمال  LSDدار با آزمون تیمارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، فاقد تفاوت معنی
 

 شاخص برداشت
نتایج نشان داد که شاخص برداشت ذرت نیـز تحـت تـأثیر    

). بیشـترین  2تیمارهاي مورد بررسی قرار گرفـت (جـدول   
درصد) از تیمار مـالچ پالسـتیک    06/38شاخص برداشت (

هاي کلش و پالستیک سیاه حاصل شد، هرچند با خاکپوش
ي نداشــت. در کــل، اســتفاده از دارشــفاف تفــاوت معنــی

داري در مقایسه بـا سـایر تیمارهـا    طور معنی ها بهخاکپوش

هرز، کاربرد علفکش و تیمار شاهد) شـاخص  (وجین علف
برداشت ذرت را افزایش دادنـد. کمتـرین میـزان شـاخص     

درصد) در این آزمایش نیز از تیمـار   17/25برداشت ذرت (
آمد. اما، این تیمار با هرز) به دست شاهد (عدم کنترل علف

کش از نظر صفت شـاخص برداشـت در    تیمار کاربرد علف
). در پژوهشـی  3یک گـروه آمـاري قـرار داشـتند (شـکل      

گزارش شده است که بیشترین شاخص برداشت آفتابگردان 
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از کاربرد خاکپوش کلش و خاکپوش پالسـتیک بـه دسـت    
آمد که نسبت به شاهد (بـدون کـاربرد خـاکپوش) تفـاوت     

 .]7[داري داشتند نیمع
 

 هاي هرزوزن خشک علف
داري تحـت تـأثیر   هاي هرز به طور معنیوزن خشک علف

تیمارهاي مورد بررسی از جمله کاربرد خـاکپوش کلـش و   
). بیشترین وزن خشک 2پالستیک سیاه قرار گرفت (جدول 

-هاي هرز در تیمار شاهد تولید شد که این امر را مـی علف

شـدید عملکـرد در ایـن تیمـار     توان علت اصـلی کـاهش   
هـاي هـرز در   دانست. کمتـرین میـزان وزن خشـک علـف    

تیمارهاي خاکپوش تولیـد شـد کـه یکـی از دالیـل اصـلی       
-افزایش عملکرد ذرت در این پژوهش، اثر مثبت خاکپوش

). به بیان دیگـر بـا   4هاي هرز بود (شکل ها بر کنترل علف
دانـه   هـرز در مترمربـع، عملکـرد   افزایش وزن خشک علف

 که ذرت روند نزولی داشت. در تحقیقی گزارش شده است
 هـاي علـف  کنترل باعث پالستیکی هايخاکپوش از استفاده

. در این پـژوهش نیـز همسـو بـا     ]3[ شد درصد 95 تا هرز
هـاي مـذکور، خـاکپوش پالسـتیک سـیاه و      نتایج گـزارش 

هـاي  درصدي علـف  88خاکپوش کلش تقریبا باعث کنترل 
باید خاطر نشان کـرد کـه خـاکپوش پالسـتیک     هرز شدند. 

سیاه و خاکپوش کلش به دلیل ممانعت از رسـیدن نـور بـه    
هاي سطح خاك، نسبت به خاکپوش شفاف، در کنترل علف

 از اسـتفاده  تحـت  کننـد. همچنـین   تر عمـل مـی  هرز موفق
 تجزیـه  از و دمـاي ناشـی   سـمی  مواد تولید با ها،خاکپوش

 خـاکپوش،  زیـر  در CO2 غلظـت  افزایش و خاك آلی مواد
 و شـده  تضـعیف  هرز هايعلف رویشی مثل تولید هاياندام
اتیلنی سیاه و شـفاف   صفحات پلی ].19[ رفت خواهند بین از

 ].27[ هرز داشـت داري بر وزن خشک علفتأثیر بسیار معنی
هاي هرز را هاي خاکپوش پالستیکی، وزن خشک علفتیمار

هـرز از خـاکپوش   کاهش داد و کمتـرین وزن خشـک علـف   
 خـاکپوش کلـش بـا    . کاربرد]2[پالستیک سیاه به دست آمد 

 اسـتقرار  و زنی جوانه از خاك در فیتوتوکسین مواد آزادسازي
 پژوهش این . در]15[کرد  جلوگیري ذرت در هرز هايعلف
 کلـش  خاکپوش و سیاه پالستیک انواع خاکپوش از جمله نیز

و از ایـن طریـق    هاي هرز را در پی داشـت کنترل موثر علف
 دار عملکرد ذرت شدند.باعث افزایش معنی
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 گیرينتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشـان داد کـه انـواع خـاکپوش تـأثیر      

هـاي هـرز و در   داري در کـاهش وزن خشـک علـف   معنی
نتیجه افزایش عملکرد ذرت داشـتند. تیمارهـاي خـاکپوش    

هاي هرز و کاربرد علفکش، در کنترل نسبت به وجین علف
ها نیز عمل نمودند. در بین خاکپوشتر هاي هرز موفقعلف

پالستیک سیاه و خاکپوش کلش به دلیل ممانعت از رسیدن 
هـاي  نور به سطح خاك، نسبت به خاکپوش شـفاف، علـف  

طوري که بیشترین  هرز را به طور موثرتري کنترل کردند، به
عملکرد دانه و شاخص برداشت از ایـن دو تیمـار حاصـل    

حیطــی اســتفاده از شــد. بــا توجــه بــه خطــرات زیســت م
هاي پلی اتیلنی در زنجیره تولید گیاهـان زراعـی،   پالستیک

عنوان تیمار برتر معرفی گردید که ضـمن   خاکپوش کلش به
هاي افزایش عملکرد ذرت، کنترل موثر و غیرشیمیایی علف

 هرز را در پی داشت.
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