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 گياهي توليد هايپژوهش نشريه
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هاي هرز و عملکرد کمي و کيفي گياه دارویي کرچک علف تراکماثر گياهان پوششي بر 

(Ricinus communis L.) 

 
 3دلو سرور خرم 2، مهدي نصيري محالتي2، پرويز رضواني مقدم1افسانه امين غفوري*

  ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه زراعت، شناسی زراعیدانشجوی دکتری بوم1
   دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه زراعت، استادیار3 ،دانشگاه فردوسی مشهد ،گروه زراعت، استاد2

 25/4/1333؛ تاریخ پذیرش:  5/11/1332تاریخ دریافت: 

 1 چكيده

 کرچنکعملکرد دانه و روغن  گاناه داروینی ، رزههایعلفوزن خشک  و ارزیابی تراکم منظوربه

(Ricinus communis L.) های کامل تصادفی طرح بلوك در قالبآزمایشی  ،تحت تأثار گااهان پوششی

 1381-88در سال زراعی مشهد  یدانشگاه فردوس دانشکده کشاورزی یقاتاتحق در مزرعهسه تکرار  با

 لها، شنبل(.Trifolium repens L) داسفشبدر  یوششاه پاش شامل چهار گیآزما یمارهاات .انجام شد

(Trigonella foenum-graecum L.)، ای خوشنهگننل  ماشننک(Vicia villosa Roth. )و خلننر 

(Lathyrus sativus L. )تراکم نسبی،  . صفات مورد مطالعه شامل( بودندیاه پوششاو شاهد )بدون گ

 عملکرد دانه و روغ  کرچنک بودنند.، برداریدر پنج مرحله نمونه هرزهایعلفتراکم و وزن خشک 

بند ترتاب برای هفتبرداری کمتری  دامنه تراکم نسبی بهنمونهمراحل اول تا پنجم در نتایج نشان داد که 

درصد(، تاج خروس  43/1-80/23درصد(، خرفه ) 88/5-80/23درصد(، خرفه و سوروف ) 15/1-0)

ااهنان اثنر گ درصد( مشاهده شد. 55/5-66/26ایی )درصد( و پاچک صحر 88/5-11/21ریشه قرمز )

برداری و عملکرد دانه و روغ  در مراحل مختلف نمونه ی هرزهاعلف و وزن خشک پوششی بر تراکم

بنرای ماشنک و ترتاب به هرزهایعلفکمتری  و باشتری  تراکم کل بود.  (≥05/0p)دار کرچک معنی

                                                
  a.aminghafori@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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در کرچک باشتری  عملکرد دانه و روغ  بع حاصل گردید. مربوته در متر 33/1021و  61/318با شاهد 

طور بهکالوگرم در هکتار مشاهده شد.  15/182و  34/415ترتاب برابر با ای بهماشک گل خوشه تامار

برای مدیریت  شناختیبومراهکاری  عنوانتوان بهرا میگااهان پوششی  کاشتنشان داد که ج ینتا ،کلی

 .کرد کمی و کافی گااهان دارویی نظار کرچک مدنظر قرار دادو بهبود عمل هرزهایعلف
 

ای خوشنهماشک گل  ،شناختیبومکشاورزی ، (.Trifolium repens L) شبدر سفادکلیدي:  هايواژه

(Vicia villosa Roth.)، وزن خشک 
 

 مقدمه

 عنوان یکی ازبه Euphorbiaceae متعلق به تاره فرفاون (.Ricinus communis Lکرچک )

، ییبر استفاده دارواه عالوها  گیاز روغ  اباشد. میدارویی و روغنی در کشور مطرح  قدیمی گااهان

، رنگ کردن یشیل آرای، رنگ و الك، الکل، صابون، وساالستاک، گریس، سوخت چراغ برای تولاد

مکاران، مقدم و ه؛ رضوانی2000 و همکاران، داهاناوکار) شودیکش استفاده مه قارچاپارچه و ته

رسد استفاده از عوامل نظر میبهباشد، کند می ،که رشد کرچک در ابتدای فصلبا توجه به ای (. 2004

زنی و با جلوگاری از جوانهتواند میگااهان پوششی  کاشتهمچون  هرزهایعلفمحدود کننده رشد 

 اشته باشد. ها دآنتأثار بسزایی در کنترل  هرزهایعلفکاهش رشد 

اثرات مثبتی را در مدیریت  ،کاهش تلفات رطوبتی و پوششی از طریق حفاظت خاك گااهان

ناگابهوشانا و همکاران  (.2005 و بری، پاتریک کانگ؛ 2003 ،کنند )ردیمیهای زراعی ایفا نظام

تواند موجب حفاظت الیه سطحی خاك شود. میپوششی ( اظهار داشتند که کاشت گااهان 2001)

تواند کنترلی مشابه و حتی بهتر ( گزارش نمودند که کاشت گااهان پوششی می1330) ایناچه و ایلناکی

 جملهپوششی خانواده بقوالت از  کاشت گااهانهمراه داشته باشد. های شاماایی بهکشاز مصرف علف

( که 1331 ،الل و همکاران؛ 1330لاسم ، گاست ) هرزهایعلفمدیریت  شناختیبومراهکارهای 

، هرزهایعلفکاهش نااز به مصرف کودهای ناتروژنی، از طریق کاهش جمعات آفات و  برعالوه

(. ای  2003 ،فوجی؛ 2001 ،گردد )فوجیکاهش مصرف انواع سموم شاماایی را ناز موجب می

کارگاری گااهان پوششی همصرف سموم شاماایی، بناشی از ضم  یادآوری اثرات منفی  گرانپژوهش

ی  اهدر گااهان دارویی معرفی نمودند. ب هرزهایعلفری مناسب در راستای مدیریت عنوان راهکارا به
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(، رشد 2000 ،گافت زنی سریع )هاتچانسون و مگجوانه نظارخصوصااتی از گااهان پوششی ترتاب، 

تاج و  ، شاخ و برگ فراوانزیاد (، ارتفاع2006، ا و همکارانم)دها سطح برگ زیاد ، توسعهسریع

بر توانایی گااه پوششی برای  (2003)نگوجاو و همکاران،  آنبسته شدن سریع  رده وگست پوشش

ی مطلوبی را برای هاآنمالچ گااهان پوششی ممک  است خرد مک. افزایدی هرز میهاعلفرقابت با 

و  ی هرز فراهم کند )پاوالروهاعلففعالات حشرات مفاد از قبال شکارچاان حشرات و صاادان بذور 

ی هرز موجود در مزرعه هاعلف( با بررسی جمعات 1338) و همکاران کریشنان (.2006 ن،همکارا

ی هرز هاعلفنشان دادند که استفاده از گااهان پوششی در جهت کنترل ( .Glycine max L) سویا

( .Trifolium repens L) شبدر سفادعنوان نمودند که ( 2001. گراناتاشتا  و همکاران )بود مؤثر

ترکابات فرار  ی هرز راهاعلف تودهزیستدلال کاهش  هاآن، هی هرز را کاهش دادهاعلف دهتوزیست

( اظهار داشت که خلر قادر است وزن خشک 2002). ارنشتا  توسط شبدر گزارش کردند تولاد شده

ناز گزارش  (2006). پاوالرو و همکاران درصد کاهش دهد 31ی هرز را در مقایسه با شاهد هاعلف

هرز در  یهاعلفپوششی روی سطح خاك باعث کاهش بذور  اند که یک الیه از مالچ گااهکردن

پوششی خانواده  که استفاده از گااهان ( باان کرد2005). ناسون تولاد فلفل و کلم شد هایسامانه

ر طوموجب کاهش نااز به کاربرد کودهای شاماایی و به دلال تثبات ناتروژنبهگردو بقوالت در باغات 

آن کاهش مصرف  دنبالی هرز و به هاعلفغارمستقام ناز موجب کاهش جمعات برخی از آفات و 

 . گرددمیمواد شاماایی 

در محاط و ایجاد محاط نامناسب برای ها توانایی گااهان پوششی در آزادسازی فاتوتوکسا 

هرز  یهاعلفبازدارندگی را برای ایجاد  هاآنپتانسال تواند میی هرز هاعلفزنی و استقرار جوانه

روی بقایای ماشک  پژوهشی( در 2004هال و انگواجاو ). (2005 و همکاران، خان) توجاه نماید

دگرآسابی  قابلات تحت تأثار( .Cynodon dactylon L)گونه هرز و سمج مرغ دریافتند که تراکم 

کاشت گااهان پوششی را ی  ترتاب، ای  محققان اه. بداری کاهش یافتطور معنیبقایای ماشک به

 (2004)و همکاران  کوبایاشیهای هرز معرفی نمودند. راهکاری پایدار برای کاهش جمعات گونه

نتایج . ی هرز یکساله تابستانه در سویا جلوگاری کردهاعلفکه جو زمستانه از ظهور  گزارش کرد

و تریتاکاله دارای توانایی  ، ماشکجو، چاودارگااهان پوششی نشان دادند که دیگر ناز چندی  تحقاق 

زنی و عنوان گااهان پوششی از جوانهبه هاآن کاشتسازی مواد فاتوکسا  در محاط هستند که آزاد

و  کوبایاشی؛ 2006 و همکاران، دهاما) کندمیذرت و سویا جلوگاری مزارع ی هرز در هاعلفاستقرار 
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ای ر گااهان پوششی چاودار، ماشک گل خوشهاث با بررسی (2005)نگویاجاو و منان (. 2004 همکاران،

ریافتند که در طول فصل رشد خاار، ماشک و دی هرز هاعلفدر مزرعه خاار بر کنترل و سورگوم 

 . کردند ایجادرا  هرزعلفترتاب باشتری  کنترل سورگوم به

در نظر  ( و همچنا 2000 و همکاران، داهاناوکارصنعتی گااه کرچک ) -با توجه به اهمات دارویی

منظور جلوگاری از کاهش خصوصاات کمی و کافی گااهان دارویی به شناختیبومگرفت  مدیریت 

و عملکرد هرز  یهاعلفتراکم  و جمعاتبر  یاهان پوششار گاای  آزمایش با هدف بررسی تأث، هاآن

 . دیکرچک در شرایط آب و هوایی مشهد اجرا گردوغنی رکمی و کافی گااه دارویی 

 

 هاو روشمواد 

در مزرعه تحقاقاتی دانشکده مار و سه تکرار اهای کامل تصادفی با پنج تدر قالب طرح بلوك یآزمایش

ش شامل چهار یآزما یمارهاات. دیاجرا گرد 1381-88در سال زراعی  کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

(، .Trigonella foenum-graecum L) لها(، شنبل.Trifolium repens L) داسف شبدر یاه پوششاگ

اه ا( و شاهد )بدون گ.Lathyrus sativus L( و خلر ).Vicia villosa Roth) ایگل خوشه ماشک

طور بهمحل اجرای آزمایش خاك  یمتریسانت 30قبل از انجام آزمایش، از عمق صفر تا . ( بودندیپوشش

نشان داده شده  1جدول  خصوصاات فازیکوشاماایی خاك در که نتایج انجام شد یبردارنمونه یتصادف

 است.

 
 .خاک مورد مطالعه قبل از کاشت ييایمیو ش يکيزیات فیخصوص -1 جدول

 ته یدااس
 هدایت الکتریکی

 (زیمنس بر متردسی)

ناتروژن کل 

 (درصد)

قابل دسترس  فسفر

 (درصد)

قابل دسترس  پتاسام

 (درصد)
 بافت 

 لتاس -یلوم 012/0 011/0 01/0 1/1 61/1

 

 15و فاصله با  ردیف  یمتراکم روی چهار ردیف چهار متر صورت کامالًبه یپوشش اهاناگبذر 

مازان بذر مورد استفاده برای هر یک . شد هشتاکصورت دستی به 1381 سال آبان ماه آخرمتر در سانتی

 و شنبلالهسفاد  ای، خلر، شبدردرصد برای ماشک گل خوشه 35زنی هاز گااهان پوششی با جوان

اولا  آبااری بالفاصله پس . کالوگرم در هکتار در نظر گرفته شد 60و  20، 55، 120 برابر با ترتاببه
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تا آخر فصل رشد انجام  نواریصورت به روز یکبار هفتهای بعدی به فاصله هر از کاشت و آبااری

و سپس تا  دهاواتور به خاك برگرداناتوبا استفاده از ر یاهان پوششاگماه  هفته اول اردیبهشتدر . شد

عملاات کاشت دستی کرچک  طور کامل با خاك مخلوط شدند.متری بهسانتی 30صفر تا عمق 

ای در نامه دوم اردیبهشت ماه روی هفت ردیف چهار متری با فاصله با  و روی ردیف صورت کپهبه

های بعدی به اولا  آبااری بالفاصله پس از کاشت و آبااریمتر انجام گرفت. سانتی 50و  10ترتاب به

 صورت نشتی انجام شد.بار تا آخر فصل رشد بهفاصله هر هفت روز یک

چ نوع کود اش هیآزما یزمان اجراو در طی  کنترل نشدندهرز  یهاعلفدر طول فصل رشد 

 هرز در یهاعلفاز جمعات  یبردارنمونه. مصرف نشد یکشا قارچیکش و کش، آفت، علفییااماش

ر ماه )بعد از برگرداندن ابه خاك(، دوم ت یاهان پوششا  )قبل از برگرداندن گیدفرور 20، پنج مرحله

تا قبل از برداشت  روز یکبار 30روز پس از سبز شدن کرچک( و پس از آن هر  25و  یاهان پوششاگ

 50×50کوادرات  با استفاده ازدر هر کرت  هرزهایعلفاز جمعات ری بردانمونه. انجام شدکرچک 

ی هرز پس از شمارش به تفکاک هاعلفتمام . انجام شدتصادفی  صورتبه واز سه محل  مترسانتی

درجه  15ساعت در آون با دمای  48مدت توده بهگاری زیستجهت اندازهبر شده و گونه، کف

تراکم نسبی از نسبت تراکم یک گونه  .گرم توزی  شدند 01/0گراد خشک و با ترازوی با دقت سانتی

 هرز مشاهده شده محاسبه شد. هایبت به تراکم کل گونههرز نسعلف

ای برای تعاا  با حذف اثرات حاشاهکرچک  کاشت، گااهزمان روز از  160پس از گذشت 

انتخاب دانه گرم  100گاری مازان روغ  دانه، منظور اندازهبرداشت شدند. به تودهزیستعملکرد دانه و 

 یهاداده (.AOAC ،1330استفاده از سوکسله تعاا  گردید )با درصد روغ   ،دنکرو بعد از آسااب 

 LSDاز آزمون . قرار گرفتند آماری لاه و تحلیمورد تجز SAS 9.1افزار ش توسط نرمیحاصل از آزما

 با استفاده ازز ارسم نمودارها ن. استفاده شد ها اانگاسه میدرصد جهت مقا پنجدر سطح احتمال 

 . انجام شد اکسلافزار نرم

 

 ج و بحثينتا

های آزمایشی کرت در هرزعلفگونه  15 برداریطی پنج مرحله نمونه: هرزهايعلف تراکم نسبي

ریزی سااه (، تاج.Amaranthus retroflexus L) ریشه قرمزتاج خروس  که شامل شدمشاهده 

(Solanum nigrum L.خاکشار ،) ایرانی (Descurainia sophia L.( خرفه ،)Portuluca oleracea L. ،)
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(، کاسه کشاش .Fumaria officinalis Lتره )(، شاه.Chenopodium album L) ترهسلمه

(Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.( گندمک ،)Stelaria media L.هفت ،) بند

(Polygonum aviculare L. و ) جغجغک(Vacaria pyramidata Medik. از )ی هرز هاعلف

از ( .Eleusine indica Lو علف خرچنگ )( .Echinochloa crus-galli Lوف )، سوردولپهیکساله 

ی هرز هاعلف( از .Covolvulus arvensis Lپاچک صحرایی ) ،ساله باریک برگی هرز یکهاعلف

 لپهتکچندساله  هرز هایعلفجزو  (.Cyperus rotundus Lو اویارسالم ارغوانی ) دولپه چند ساله

، 6زمانی، ساب5تره، شاه4، خرفه3اسفناج، 2خروس، تاج1خانوده پاچک 10از  هرزیهاعلفای  . بودند

باشند که در ای  ماان، خانواده گندماان با سه گونه می 10بندو هفت 3، ماخک8، گندماان1بوشب

 (. 2تری  خانواده بودند )جدول غالب

 0-15/1بند )کمتری  دامنه تراکم نسبی برای هفتترتاب به ،برداریپنجم نمونهتا  های اولدر مرحله

مز درصد(، تاج خروس ریشه قر 43/1-80/23درصد(، خرفه ) 88/5-80/23درصد(، خرفه و سوروف )

درصد( مشاهده شد. باشتری  دامنه تراکم نسبی  55/5-66/26درصد( و پاچک صحرایی ) 11/21-88/5)

تره سلمه درصد(، 14/11-55/55تره )درصد(، سلمه 28/12-44/50تره )ترتاب برای شاهبرای ای  مراحل به

درصد( حاصل  11/11-86/42درصد( و سوروف ) 11/11-11/52) درصد(، تاجریزی سااه 32/52-14/11)

از نظر چرخه زندگی ناز . گونه( بود سهها )ایلپهتکگونه( باشتر از  11) ایدولپهی هرز هاعلفتعداد شد. 

 . با در(2)جدول  گونه( از تنوع باالتری برخوردار بودند دوها )گونه( در مقایسه با چندساله 12) هایکساله

در  باالتری بعد از تخریب ازدیادتوان بازیابی و قابلات  دارای گااهان یکسالهنظر گرفت  ای  مطلب که 

، غالب گااهان از نوع ی زراعیهانظاممدر بوباشند و همچنا  از آنجا که های چندساله میمقایسه با گونه

مشابه  هاآنکه چرخه رشدی و ناازهای غذایی ی هرز یکساله هاعلف، لذا حضور باشتر باشندساله مییک

 .(2008الساسوا و همکاران، )رسد نظر می، منطقی بهباشدمیاعی با گااه زر

                                                
1- Convolvulaceae 

2- Amaranthaceae 

3- Chenopodiaceae  

4- Portulaceae 

5- Fumariaceae 

6- Solanaceae  

7- Brassicaceae 

8- Poaceae 

9- Caryophyllaceae 

10- Polygonaceae 
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 .در مزرعه کرچک برداريدر مراحل مختلف نمونه هرزعلفهاي گونهدرصد( )تراکم نسبي  بر اثر انواع گیاهان پوششي -2جدول 
فرودی  ماه )قبل از برگردانادن گااهان پوششی به خاك( 20  

 هرزعلفهای گونه خانواده رویشی چرخه شبدر سفاد شنبلاله ایگل خوشه ماشک خلر شاهد
15/1 56/5 35/4 35/6 - AB* Brassicaceae Capsella bursa-pastoris 
01/1 - 44/10 31/3 05/3 AB Chenopodiaceae Chenopodium album 
01/1 - 35/4 - - PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 
15/1 - 35/4 12/3 - AB Cyperaceae Cyperus rotundus 

26/5 11/11 31/4 31/3 12/31 AB Brassicaceae Descurainia sophia 

05/21 22/22 33/11 50/12 18/32 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 
11/11 11/11 - - 10/6 AB Poaceae Eleusine indica 

28/12 66/16 44/50 50/12 30/22 AB Fumariaceae Fumaria officinalis 
15/1 - - - - AB Polygonaceae Polygonum aviculare 

48/36 22/22 34/4 12/28 16/3 AB Carophyllaceae Stelaria media 
50/3 11/11 - 15/18 16/3 AB Caryophyllaceae Vacaria pyramidata 

روز بعد از سبز شدن کرچک 25  
43/11 80/23 11/11 64/11 42/23 AB Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

14/11 60/28 55/55 23/35 34/52 AB Chenopodiaceae Chenopodium album 
12/25 - 11/11 88/5 - PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 
28/14 80/23 - 88/5 16/11 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 
43/11 80/23 23/22 88/5 88/5 AB Portulaceae Portuluca oleracea 
00/20 - - 43/23 - AB Solanaceae Solanum nigrum 

روز بعد از سبز شدن کرچک 55  
42/11 80/23 03/3 52/23 42/23 AB Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

14/11 51/28 45/45 23/35 34/52 AB Chenopodiaceae Chenopodium album 
12/25 - 03/3 88/5 - PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 
28/14 80/23 - 88/5 16/11 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 

43/1 80/23 18/18 88/5 88/5 AB Portulaceae Portuluca oleracea 

00/20 - - 43/23 - AB Solanaceae Solanum nigrum 

روز بعد از سبز شدن کرچک 85  
11/13 11/21 18/18 63/1 88/5  AB Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

53/24 23/22 03/3 36/46 41/23 AB Chenopodiaceae Chenopodium album 

83/3 - 45/45 - 41/23  PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 

55/6 23/22 - 63/1 16/11  AG Poaceae Echinochloa crus-galli 

55/6 66/16 03/3 08/23 16/11 AB Portulaceae Portuluca oleracea 

11/52 11/11  18/18  08/23 16/11  AB Solanaceae Solanum nigrum 

روز بعد از سبز شدن کرچک 115  
26/10 01/23 33/13 55/6 18/21 AB Amaranthaceae Amaranthus retroflexus 

13/34 63/1 00/20 55/6 66/16 AB Chenopodiaceae Chenopodium album 

- - 66/26 55/6 55/5 PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 

11/11 63/1 66/26  86/42 23/23 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 

83/6 38/15 66/6 55/6 66/16 AB Portulaceae Portuluca oleracea 

61/31 15/46 66/6 53/28 12/11  AB Solanaceae Solanum nigrum 

  AG یکساله:باریک برگ  و PGچند ساله: باریک برگ ،  PBچندساله:، دولپه ABدولپه یکساله:  *
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ی هرز، در هاعلفتراکم  ( بر≥05/0Pی )دارمعنیکاشت گااهان پوششی اثر : ي هرزهاعلفتراکم 

 . (3)جدول  داشت کرچکگااه برداری در مراحل مختلف نمونه

 
ي هرز در مراحل مختلف هاعلف تراکمیاه پوششي بر اثر نوع گنتايج تجزيه واريانس )میانگین مربعات(  -3جدول 

 .برداري در گیاه کرچکنمونه

منابع 

 تغاارات

درجه 

 آزادی

 بردارینمونهمراحل 
 تراکم کل

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 3431/46ns ns26/144 411/86 ns 634/40ns 312/80ns ns31/12 2 بلوك

 23/4618** 3012* 33/8342** 06/6323* 33/6305** 33/13110** 4 تامار

 14/343 80/180 13/1243 86/1821 33/562 133/1026 8 خطا

ns پنج و یک درصد ترتاب در سطح احتمالدار بهمعنی **و  *دار، اختالف غار معنی. 

 

 برداری نسبتاً رحله نمونهو در اولا  مگااهان پوششی در اوایل فصل رشد سبز شدن که با توجه به ای 

باشتری  که در ای  مرحله  طوریبه ؛زیاد بود همان نسبتبهی هرز سبز شده هاعلفتراکم  بنابرای ، بودکم 

بوته  36خلر با  گااه پوششیمربع و بوته در متر 308شاهد با  ترتاب برایی هرز بههاعلفو کمتری  تراکم 

در مقایسه با سایر رسد که سبز شدن سریع گااه پوششی خلر نظر میچنا  به. مشاهده گردیدمربع در متر

در مقایسه با سایر گااهان پوششی شده است. در  هرزهایعلفباعث کاهش باشتر تراکم  ،های پوششیگونه

و  45، 51، 63ترتاب باعث کاهش به شبدر سفادمرحله اول، کاشت گااهان پوششی خلر، ماشک، شنبلاله و 

ترتاب برابر در مقایسه با شاهد شد. مازان ای  کاهش برای مرحله دوم به هرز هایعلفاکم درصدی تر 52

درصد، برای مرحله چهارم  51و  51، 63، 40ترتاب برابر با درصد، برای مرحله سوم به 45و  51، 66، 40با 

درصد بود  30و  30، 56، 52ترتاب برابر با درصد و برای مرحله پنجم به 54و  65، 10، 44ترتاب برابر با به

آزادسازی مواد دگرآساب به محاط ریزوسفر تحت تأثار گااهان پوششی باعث تغاار اسادیته  .(4)جدول 

ها ، کاهش تراکم ای  گونههرزهایعلفزنی و کاهش استقرار که با ممانعت از جوانه( 2001، بلز)خاك شده 

 روشیکساله در  بقوالتبا بررسی اثر گااهان پوششی  (2001) و همکاران جاندنبال داشته است. را به

درصد در  60 تا 21ی هرز را هاعلفتراکم  توانندمیکه گااهان پوششی  ندبدون شخم ذرت گزارش کرد

روز بعد از برگرداندن  60 تا 30( مشاهده کردند که 1383مقایسه با شاهد کاهش دهند. پاوتنام و همکاران )
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( 2001درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج آزمایش بلز ) 35ی هرز تا اهعلفگااه پوششی تراکم 

دگرآساب دلال آزادسازی برخی مواد روی بقایای تعدادی گااهان دگرآساب نشان داد که وجود ای  بقایا به

 شد. ها در مقایسه با گااه اصلیای  گونهی هرز و به تبع آن باعث کاهش رقابت هاعلفباعث ضعاف شدن 

و  61/318با ماشک و شاهد  در تامارترتاب به هرز هایعلفکمتری  و باشتری  تراکم کل 

تحت تأثار خلر،  هرز هایعلفمربع حاصل گردید. مازان کاهش تراکم کل بوته در متر 33/1021

 . (1 کل)شدرصد در مقایسه با شاهد بود  48و  43، 51ترتاب برابر با به شبدر سفادشنبلاله و 
 

 .برداري در مزرعه کرچکي هرز در مراحل مختلف نمونههاعلفتراکم  اثر گیاهان پوششي بر مقايسات میانگین -4 دولج

 مربع()تعداد بر متر هرز هایعلفتراکم 
 نوع گااه پوششی

 مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم
b33/63 b33/103 ab112 b112 *c36 خلر 
b00/64 b61/58 b61/58 bc46 cb33/133 ماشک 
ab33/101  b35/63 b61/30 bc61/30 b61/110 شنبلاله 
ab33/101 b63/30 b61/30 bc 33/103 cb33/143 شبدر ایرانی 
a00/144 a05/136 a61/186 a61/186 a00/308 شاهد 

 (.≥05/0p) داری ندارندتفاوت معنی LSDهای دارای حروف مشترك بر اساس آزمون ماانگا  *

a

bb

c

b

0

300

600

900

1200

خلر ماشک گل

خوشه ای

شنبلاله شبدر سفاد شاهد

ع(
رب
ر م
 مت
در
ه 
وت
 )ب
رز
 ه
ی
ها
ف 
عل
ل 
 ک
کم
ترا

 
 هاي هرز در مزرعه کرچکعلفکل تراکم اثر گیاهان پوششي بر  -1 شکل

 .((≥50/5Pداري ندارند )تفاوت معني، LSDهاي داراي حروف مشترک بر اساس آزمون میانگین)
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به خاك با آزادسازی مواد  هاآنرسد که کاشت گااهان پوششی و برگرداندن بقایای نظر میهچنا  ب

که ای  امر کاهش تراکم ی هرز در مزرعه کرچک گردیده هاعلفبه محاط خاك مانع رشد دگر آسابی 

آور مواد دگر ای  نکته توجه کرد که اثرات زیاناست. البته بایستی بهرا موجب شده  هرزهایعلفکل 

تحت کند که مازان ای  تغاارات زنی بذور بروز میصورت کاهش رشد و یا ممانعت از جوانهآساب به

(. وایت و اسکات 2002 ،باشد )تاورك و تاواهاهای مختلف پوششی متفاوت میتأثار کاشت گونه

و ( طی تحقاقی روی بقایای خلر و یونجه دریافتند که بقایای ای  گااهان موجب کاهش تراکم 1331)

جود ترکابات گونه که باان شد، احتماالً وی هرز در مزرعه گندم زمستانه شد. همانهاعلفتوده زیست

ی هرز شده است. هاعلفزنی ای باعث ممانعت از رشد و جوانهخوشههای ماشک گلدگرآساب در اندام

( ناز وجود انواع ترکابات 2004 ،هال و نگویاجاو؛ 2000 ،اهارا و یوشاداجبرخی از محققا  )فو

ا بررسی اثر گااهان پوششی ( ب2003) و همکاران اند. نگویاجاواد کردهأیدگرآساب را در بقایای ماشک ت

در مزرعه کاهو ( .Sorghum bicolor L)و سودانگراس ( .Vigna unguiculata L)لوباا چشم بلبلی 

ساله ی هرز یکهاعلفداری بر کاهش تراکم که گااهان پوششی اثر معنی نداظهار داشت هرزعلفبر کنترل 

ای که در نظام بدون شخم، ماشک گل خوشه ند( نتاجه گرفت1331)و همکاران تابستانه داشت. تاسدال 

علف شار بز  و( .Digitaria sangunalis L) علف خرچنگ هرزعلفهای در کاهش جمعات گونه

(Eragrostis cilianensis L. )( در تحقاقی روی بقایای ماشک 2004موفق بود. هال و نگویاجاو )

داری کاهش یافت و در نتاجه طور معنیماشک به دریافتند که تراکم مرغ در اثر قابلات دگر آسابی بقایای

( با 2010) و همکاران ماشلرساز استفاده کرد. مشکل هرزعلفتوان برای کنترل ای  از ای  روش می

ی هرز یکساله و چندساله در کشت ذرت هاعلفاز  یروی کنترل تعدادای گل خوشهاثر ماشک بررسی 

ی هرز یکساله در هاعلفسبز شدن درصدی  50عث کاهش گونه پوششی باکاشت ای  که اظهار داشت

 . شدچندساله  هایگونه مقایسه با

 مراحل مختلفهرز در  یهاعلفبر وزن خشک  گااهان پوششیاثر : ي هرزهاعلفتوده زيست

 . (5)جدول  بود (≥01/0P)دار یمعندر مزرعه کرچک  یبردارنمونه
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ي هرز در مراحل هاعلفاثر نوع گیاه پوششي بر وزن خشک ربعات( نتايج تجزيه واريانس )میانگین م -0 جدول

 .برداري در گیاه کرچکمختلف نمونه

منابع 

 تغاارات

درجه 

 آزادی

 بردارینمونهمراحل 
 وزن خشک کل

 مرحله پنجم مرحله چهارم مرحله سوم مرحله دوم مرحله اول

 ns11/581 ns63/2351 ns52/252 ns52/1132 ns03/86624 ns28/131 2 بلوك

 22/56131** 11/331085** 12/20135** 25/81412** 18/46238** 33/11332** 4 تامار

 12/623 13/101206 81/4146 03/668 10/4083 61/2404 8 خطا
ns درصد یکدار در سطح احتمال معنی **دار و غار معنی. 
 

برداری حل مختلف نمونهدر مرا یاهان پوششاگ یمارهاات یهرز در تمام یهاعلفوزن خشک 

شبدر خلر، ماشک، شنبلاله و  گااهبرداری در مرحله اول نمونهکه  طوریبه ؛مار شاهد بوداتاز کمتر 

در مقایسه با  هرز هایعلفدرصدی وزن خشک  80و  45، 86، 61ترتاب موجب کاهش به سفاد

ااهان پوششی برای مرحله تحت تأثار کاشت گ هرز هایعلفشاهد شد. مازان ای  کاهش وزن خشک 

 62و  11، 30، 43ترتاب برابر با درصد، برای مرحله سوم به 33و  31، 31، 82ترتاب برابر با دوم به

ترتاب درصد و برای مرحله پنجم به 10و  64، 11، 13ترتاب برابر با درصد، برای مرحله چهارم به

رسد که ای  کاهش نظر میبه (.6)جدول  درصد در مقایسه با شاهد بود 14و  61، 32، 82برابر با 

برگرداندن گااهان پوششی به خاك و قطع  یزماندلال همههرز احتماالً ب یهاعلفتوده ستید در زیشد

گااهان پوششی پس از  یایب موجود در بقاامواد دگرآس ی  آزادسازای هرز و همچنهاعلفشدن 

 .باشددر خاك  هاآنتجزیه 
 

 .کرچک گیاهبرداري در ي هرز در مراحل مختلف نمونههاعلف وزن خشکاثر نوع گیاه پوششي بر گین میانه مقايس -6 جدول

 مربع()گرم بر متر هرز هایعلفوزن خشک 
 نوع گااه پوششی

 مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم مرحله چهارم مرحله پنجم

b30/284 b38/10 a60/13 b08/56 *c02/148 خلر 

b30/133 b83/16 b65/13 b10/8 c56/64 ایگل خوشه ماشک 

b10/608 b35/35 b58/30 b00/28 b83/245 شنبلاله 

b30/410 b21/13 b22/51 b51/22 c04/31 شبدر ایرانی 

a2/1511 a15/262 a08/133 a11/303 a31/445 شاهد 

 (.≥05/0Pدارند )داری نتفاوت معنی LSDبر اساس آزمون در هر ستون، های دارای حروف مشترك ماانگا  *
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ترتاب برای تامار پوششی ماشک و شاهد به هرز هایعلفتری  و باالتری  وزن خشک کل پایا 

تحت تأثار  هرز هایعلفدست آمد. وزن خشک کل همربع بگرم بر متر 05/2116و  44/263برابر با 

درصد  16و  63، 83، 11ترتاب برابر با به شبدر سفادکاشت گااهان پوششی خلر، ماشک، شنبلاله و 

 (.2)شکل  نشان داددر مقایسه با شاهد کاهش 
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 هاي هرز در مزرعه کرچکعلفکل  اثر گیاهان پوششي بر وزن خشک -2 شکل

 .((≥50/5Pداري ندارند )تفاوت معني LSDهاي داراي حروف مشترک بر اساس آزمون میانگین)
 

( و تراکم 2)جدول  یعالوه بر کاهش تراکم نسب بادگرآس ناهااو کاشت گ یاهاگ یایمصرف بقا

 هبستگااهان پوششی  راتأث زاناشده است. البته م هاآن(، موجب کاهش وزن خشک 1شکل و  3جدول )

 یای حاوی نوعگونه که باان شد، ماشک گل خوشههمانبود. خواهد متفاوت  هاآنو نوع  تافابه ک

 یآزادساز دلالبهآن در خاك  یایه بقایتجزاحتماالً و  (2004 ،اجاوهال و نگوی)ترکاب دگرآساب بوده 

( 2008) و همکاران ایساک. ه استهرز شد یهاعلفکاهش رشد موجب جه ادر نت  مواد به خاك، یا

 یهاعلفتراکم  درصدی 66موجب کاهش  تواندیم یاماشک گل خوشه یاه پوششاگ که ندگزارش کرد

چهار و شش هفته پس از کاشت   اهمچن. شودهفته بعد از کاشت  هشت طی هرز در مزرعه فلفل

. افتیدرصد کاهش  10 و 13ب اترتبه یاتوسط ماشک گل خوشه هرز یهاعلفست توده یز

توسعه  ،یرشد قو ع،یسر یزنجوانه ،دگرآساب باتاترک از جمله وجود یاهان پوششااز گ یاتاخصوص

هرز  یهاعلفرقابت با  یاهان برااگ  یا ییر تواناب پوششتاجع یاد و بسته شدن سریسطح برگ ز

 مقدار نوربر کاهش کاشت گااه پوششی شبدر سفاد عالوه  اهمچن. (2001 و همکاران، فاسک) دیافزایم
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 یهاعلفاز  یاراش بسیجه از روادر نت ور دهد ااز تغات آن را نافاکقادر است ، رساده به سطح خاك

نشان داد ( 2002) و همکاران عابدی نتایج مطالعه . (2006 ،تساوکاموتو ناکاموتو و) کندجلوگاری هرز 

 یهاعلفتوده ستیکاهش زوجب م یخوببه در مزرعه ذرت یاه پوششاو گ یفی  رداق شخم باکه تلف

افتند که چاودار و ماشک گل یدر در مزرعه برنج یقاتحق یط (2002)جوردن و بولاش . شدهرز 

ف وسور هرزعلفتوده ستیز یدرصد 21گر باعث کاهش ید یاه پوششاهمراه چند گبه یاخوشه

در  (.Imperata cylindrica L) لفهجهت کنترل ح یشیدر آزما (2002) و همکاران یکواچ. شدند

اهان اگ یحاو یهادر کرت یداریطور معنبه ای  گااه هرزتوده ستیافتند که زیمزارع ذرت و کاساوا در

جه گرفتند که انت یقاتحق یط (1331) شلگل و هاولا  .افتیها کاهش ر کرتیسه با سایدر مقا یپوشش

. درصد کنترل کند 30 حدودسه با شاهد تا یهرز را در مقا یهاعلفتواند یم یاماشک گل خوشه

گزارش  هرز فلفل یهاعلفت اپوش خلر بر جمعاثر خاك یبا بررس( 2000) گاف هاتچانسون و مک

سه با شاهد یهرز در مقا یهاعلفوزن خشک  یدرصد 30 تا 61 باعث کاهش  خاکپوش یکه ا ندکرد

عنوان یک گااه پوششی زیست توده مشخص شد که ماشک بهناز در هما  رابطه  ی دیگرطی تحقاق. شد

  یاهب. (1333 ،تاسدال و داوتری) داددر مقایسه با شاهد درصد کاهش  63 ی هرز ذرت راهاعلف

های زراعی نظامدر بومهرز  یهاعلفدر کنترل  شناختیبوماز اصول  یراگبهره یدر راستا ،باترت

. و همسو با طباعت مدنظر قرار داد شناختیبومعنوان راهکاری را به یاهان پوششاگ کاشتتوان یم

توان با شوند، میتلقی می هرزهایعلفجا که گااهان پوششی جزیی از برنامه مدیریتی بنابرای ، از آن

کاهش داد و کاهش قدرت را ر مقایسه با گااه اصلی د هرزهایعلفهای رشدی برتری هاآن کاشت

پوششی بقوالت موجب کاهش  جا که کاشت گااهاناز آن بر ای ،عالوهرا موجب گردید.  هاآنرقابت 

طور غارمستقام کاهش جمعات برخی آفات، شود و بهنااز به کاربرد کودهای ناتروژنی شاماایی می

باربری آورد )را فراهم می ی شامااییهاکشها و علفکشو به تبع آن کاهش مصرف آفت هرزهایعلف

های نظامگاری از گااهان زراعی پوششی در بوم(، ترویج بهره2005ن، او نگوجاو و من 2001 ،و مزونکانی

 . ودشدر آینده محسوب می هادر ای  بوم نظامدهنده پایداری تولاد  زراعی، ارتقا

های داری تحت تأثار کاشت گونهطور معنیعملکرد دانه و روغ  کرچک بهعملکرد دانه و روغن: 

 .(1)جدول  (≥01/0p)مختلف پوششی قرار گرفت 
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 .کرچک دانه و روغناثر گیاهان پوششي بر عملکرد نتايج تجزيه واريانس )میانگین مربعات(  -7 جدول

 عملکرد روغ  نهعملکرد دا درجه آزادی منابع تغاارات

 ns21/284 ns48/13348 2 تکرار

 43/148402** 01/21151** 4 تامار

 84/8232 46/31 8 خطا

ns دار در سطح احتمال یک درصدمعنی **دار و غار معنی. 

 

 15/182و  34/415ترتاب برابر با ای بهباشتری  عملکرد دانه و روغ  برای ماشک گل خوشه

شد. عملکرد دانه کرچک تحت تأثار کاشت گااهان پوششی خلر، شنبلاله و  کالوگرم در هکتار مشاهده

مازان ای  افزایش برای درصد نسبت به شاهد افزایش یافت.  83و  81، 82ترتاب برابر با به شبدر سفاد

درصد نسبت به شاهد بود  156و  143، 154ترتاب برابر با عملکرد روغ  برای ای  گااهان پوششی به

 لف و ب(. ا -3)شکل 
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 )ب( کرچک اثر گیاهان پوششي بر عملکرد دانه )الف( و روغن -3 شکل

 .((≥50/5pداري ندارند )تفاوت معني LSDهاي داراي حروف مشترک بر اساس آزمون میانگین)

 

ویژه فراهمی ناتروژن کاشت گااهان پوششی خانواده بقوالت از طریق آزادسازی عناصر غذایی به

جلوگاری از تلفات آن و بهبود ساختار ، بهبود حاصلخازی و ات ای  عنصر در خاكتحت تأثار تثب

( منجربه بهبود شرایط برای تولاد ماده 2003ایساک و همکاران،  ؛2010کامپاگلاا و همکاران، خاك )
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بر ای ، از عالوهرا موجب گردیده است. دانه و روغ  فتوسنتزی شده که در نهایت، افزایش عملکرد 

شاماایی دار بقوالت موجب کاهش کاربرد کودهای ناتروژنخانواده پوششی  که کاشت گااهان جاآن

و به تبع آن کاهش مصرف  هرزهایعلفطور غارمستقام کاهش جمعات برخی آفات، شود و بهمی

، مناننگوجاو و ؛ 2001باربری و مازونسانی، آورد )های شاماایی را فراهم میکشها و علفکشآفت

های زراعی، ارتقادهنده ثبات و پایداری نظامگاری از گااهان زراعی پوششی در بوم(، ترویج بهره2005

( اظهار داشتند 2006شود. ساماراجوا و همکاران )های کشاورزی در آینده محسوب مینظامتولاد بوم

و همکاران  بررنج. در مقایسه با شاهد شدسویا موجب بهبود عملکرد که استفاده از گااهان پوششی 

کشتی و مخلوط گااهان پوششی گزارش کردند که گااهان پوششی ( ناز در بررسی اثرات تک2001)

 .شدعملکرد، وزن تک ماوه و تک بوته گوجه فرنگی موجب بهبود 

رسد که برای بهبود رشد ای  گااه دارویی ارزشمند در راستای دستاابی به اصول نظر میهچنا  ب

توان کاشت گااهان پوششی خانواده بقوالت را همراه با مصرف بقایای گااهی کشاورزی پایدار می

بر دستاابی به ثبات تولاد تحت تأثار بهبود محتوی ماده آلی خاك، مدنظر قرار داد که ای  امر عالوه

های نظامهای تولاد و کاهش مصرف انواع مواد شاماایی شامل کودها و سموم را برای بومکاهش هزینه

ای  مطلب که باالتری  مازان آبشویی ناترات ورزی به ارمغان خواهد آورد. همچنا ، با توجه بهکشا

(، بنابرای ، کاشت گااهان پوششی 1331ریتر و همکاران، دهد )معموالً طی پایاز و زمستان رخ می

به منجرتواند از طریق ممانعت از آبشویی ناتروژن، سازگار با شرایط آب و هوایی نسبتاً سرد می

های زیرزمانی گردد. نتایج مطالعات مختلف جلوگاری از تلفات آن و کاهش سطح آلودگی آب

دهنده نشانناز ( 2001سانجاو و همکاران، ؛ b2006و همکاران،  ؛ سانجاوa2006سانجاو و همکاران، )

محتوی  پوششی خانواده بقوالت و غاربقوالت بر افزایشگااهان های مختلف کاشت گونهنقش مؤثر 

ای  امر نسبت دادند دلال ای  موضوع را به هاآنماده آلی خاك و کاهش آبشویی ناتروژن داشته باشد. 

 زیستیتحت تأثار تثبات خاك ناتروژن محتوی که گااهان پوششی خانواده بقوالت از طریق افزایش 

ادی بر رشد گااهان د نقش مفنتواندر خاك می ای  عنصرآزادسازی تدریجی دنبال آن بهناتروژن و 

 و همکاران، )داهاناوکارو استقرار کند ای  گااه دارویی  طور کلی، سرعت رشد آهستههداشته باشند. ب

 هاو کاهش کارایی مصرف نهاده هرزهایعلف( باعث کاهش قدرت رقابتی ای  گااه در مقابله با 2005

های نظامدر بوم ای  گااه دارویی گردد. از طرف دیگر، با توجه به ضرورت توسعه کشت و کارمی
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و  کرچکفصل رشد با  هماهنگرسد که کاشت گااهان پوششی پایازه نظر میه، چنا  بزراعی کشور

توان صورت مخلوط با ای  گااه ارزشمند را مینااز به عناصر غذایی بههای کمگونهکاشت همچنا  

ها وب و همچنا  بهبود کارایی مصرف نهادهعنوان راهکاری پایدار برای دستاابی به عملکرد مطلبه

 مدنظر قرار داد. 

 

 گيرينتيجه

در کنترل  مؤثر یزه از جمله راهکارهایاپا یاهان پوششا  پژوهش نشان داد که کاشت گیج اینتا

کار هبها کشعلف  یگزیجاعنوان را به هاآنتوان می ،با  ترتیاروند و بهیشمار مههرز ب یهاعلف

هرز  یهاعلف یمناسب در سرکوب ییبا توانا یاهان پوششااز گ یارقام یبا معرف ، یابرابن. گرفت

هرز  یهاعلفبه کنترل بلندمدت  یاباو دست هرز چند ساله یهاعلفسطح کنترل  یبه ارتقاتوان می

را به مانند  یاهان پوششاسازد که گی  امکان را فراهم میکشاورزان ا یجه براادر نت. د داشتاام

ش ی، کنترل فرساییبالقوه از نظر مشارکت در چرخه گردش عناصر غذا ییبا توانا یات ثمربخشاعمل

 . هرز نگاه کنند یهاعلف ی  سرکوباخاك و همچن
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Abstract 1 

An experiment was conducted in order to evaluate the density and dry weight of 
weeds and seed and oil yield of castor bean (Ricinus communis L.) as a medicinal 

plant that affected by cover crops, at the Agricultural Research Station, Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, during growing season of 2008-2009. 

Treatments were included four cover crops white clover (Trifolium repens L.), 
fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), hairy vetch (Vicia villosa Roth.) and 

chickling pea (Lathyrus sativus L.) and control (without cover crop). Traits of study 

were included relative density, density and dry weight of weeds at five sampling 
stages and seed and oil yield of castor bean. The results showed that the lowest 

relative densities were observed in common knotgrass (0-1.75%), purslane and 

pigweed (5.88-23.80%), purslane (1.43-23.80%), redroot amaranth (5.88-27.77%) 
and field bind weed (5.55-26.66%) at the first to fifth sampling stages, respectively. 

The effect of cover crops was significant (p≤0.05) on density and dry weight of 

weeds at the different sampling stages and seed and oil yield of castor bean. The 

minimum and maximum total densities of weeds were achieved in hairy vetch and 
control with 378.67 and 1021.39 plants.m-2, respectively. The highest seed and oil 

yield of castor bean were recorded in hairy vetch with 475.94 and 182.75 kg.ha-1, 

respectively. In overall, results showed that cover crops can be planted as an 
ecological approach to considered weed management and improvement quantitative 

and qualitative yield of medicinal plants such as castor bean. 

 

Keywords: Hairy vetch (Vicia villosa Roth.), Sustainable agriculture, Weed 
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