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 چکیده

 قالب در ای مزرعه صورت به آزمایشی پاییزه، کلزای هرز هایعلف کنترل در پوششی گیاه عنوان به( .Trifolium resupinatum L) ایرانی شبدر اثر بررسی منظور به

 کلزای کاشت شامل تیمار شش. شد اجرا کارجوزار به مشهور اراضی نهاوند 93 کیلومتر در 7931-7931 زراعی سال در تکرار چهار با تصادفی کامل بلوک طرح

 نتایج. بودند افزایشی صورت به( هکتار در کیلوگرم 35) شبدر مطلوب کشت میزان درصد 755 و 13 ،35 ،53 با همراه کلزا و( هرز علف بدون و با) خالص

. دارد( هرز های علف با فصل تمام تداخل) شاهد با مقایسه در های هرز علف خشک وزن و تراکم کاهش در داری معنی اثر پوششی گیاه کاربرد که داد نشان

. دهد کاهش درصد 37 ،05 ،11 ،19 ترتیب به را های هرز علف تراکم توانست ایرانی شبدر مطلوب تراکم درصد 755 و 13 ،35 ،53 +کلزا تیمارهای که طوری به

 تیمار از تر پایین شبدر همراه به کلزا تیمارهای در دانه عملکرد. شدند های هرز علف خشک وزن کاهش درصد 13 ،30 ،37 ،93 سبب ترتیب به یادشده تیمارهای

 در زمین برابری نسبت که طوری به بود علف هرز به آلوده کلزای تیمار از باالتر شبدر درصد 755 و 13 +کلزا تیمارهای در اما بود علف هرز بدون خالص کلزای

 از باالتر و برابر هرز علف بدون خالص کلزای تیمار با شبدر همراه به کلزا تیمارهای تمام در روغن محتوی همچنین. بودند 53/7 و 35/5 ترتیب به تیمارها این

 های هرز علف غیرشیمیایی مدیریت کارا در استراتژی یک عنوانبه تواند می کلزا همراه به ایرانی شبدر از استفاده نتیجه در. بود علف هرز به آلوده کلزای تیمار

 .شود خاک نیز آلی ماده افزایش و نیتروژن تثبیت نظیر اکوسیستمی خدمات به منجر ممکن است که گیردقرار  توجه مورد
 

 .هرز علف غیرشیمیایی مدیریت روغن، محتوی کلزا، عملکرد اکوسیستم، خدمات هرز، های علف تراکم :هادواژهیکل
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Abstract 
A field experiment has been carried out to investigate the effect of Persian clover (Trifolium resupinatum L.) as an undersown cover crop on weed 
control in winter oilseed rape. The experiment is in a randomized complete block design with four replications in Nahavand region (km: 35) of Iran 
during 2017-2018. The treatments include oilseed rape with four levels of Persian clover density (25%, 50%, 75%, and 100% of the optimum sowing 
rate) and two levels of weed management (weedy and weed-free). Results show that the undersown Persian clover has a significant effect on reduction 
of the density and aboveground dry weight of the weeds, compared to the control. Oilseed rape with 25%, 50%, 75%, and 100% of Persian clover 
sowing rate causes a reduction by 63%, 66%, 80%, and 91% in weed density. The same treatments also cause 35%, 51%, 58%, and 75% of reduction 
in weed aboveground dry weight, respectively. Oilseed rape yield undersown with Persian clover has been lower than oilseed rape in weed-free 
treatment. However, oilseed rape yield in oilseed rape with 75% and 100% of the Persian clover sowing rate has been higher than oilseed rape weed 
infested treatment. The percentages of oilseed content in oilseed rape in all treatments undersown with Persian clover has been equal to oilseed rape 
weed free treatment, surpassing oilseed rape weed infested treatment. The land equivalent ratio in oilseed rape with 75% and 100% of Persian clover 
sowing rate has been 0.92 and 1.09, respectively. Therefore, the use of Persian clover as an undersown cover crop in oilseed rape crop could be 
considered an efficient non-chemical weed management strategy, which may also lead to ecosystem services such as nitrogen fixation and soil organic 

matter boost. 
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 مقدمه. 1

 حد در تنها عمدتاً اکنون هم که پایدار کشاورزی مفهوم

 است نو ای اندیشه است، مطرح روش یک نه و بینش یک

 ارائه و آن توسعه دنبال به زیست محیط دوستداران که

 & Kamkar) هستند آن بر مبتنی عملی راهکارهای

Mahdavi Damghani, 2006 .)پوششی گیاهان از استفاده 

 Uchino et) پایدار کشاورزی های لفهؤم از یکی عنوان به

al., 2009 )توسعه از ممانعت جمله از متفاوتی دالیل به 

 خاک، های بیماری کنترل هرز، های علف جمعیت

 ساختمان بهبود نیتروژن، تثبیت طریق از خاک سازی غنی

 خاک آلی ماده افزایش نیتروژن، آبشویی از ممانعت خاک،

 گیرندمی قرار استفاده مورد خاک، فرسایش کاهش و

(Kruidhof et al., 2008 .)در پوششی گیاهان از استفاده 

 راهکار یک عنوان به هرز های علف مناسب مدیریت

 باشدمی مطرح زیست محیط با سازگار و غیرشیمیایی

(Kruidhof et al., 2008 )گیاهان و هرز های علف که 

 یا و مغذی مواد و آب نور، برای رقابت واسطه به را ناخواسته

 حال در ای و زنده یاهیگ یهابافت از آللوپاتیک مواد انتشار

 (.Bezuidenhout et al., 2012) کنندیم سرکوب هیتجز

باشد یم در جهان یزراع اهانیگ نیاز مهمتر یکی 7کلزا

و  ایو پس از سو شود میکه جهت استخراج روغن کشت 

 ,Al-Barrakسوم قرار دارد ) گاهیدر جا ینخل روغن

 در عملکرد درصدی 95-15 کاهش که ییازآنجا .(2006

 آنها تراکم و هرز های علف نوع به بسته کلزا مختلف ارقام

 در کلزا گیاه ،(Zare et al., 2012) است شده گزارش

 هرز های علف با قوی کننده رقابت یک رشد اولیه مراحل

 هرز های علف حضور و( Martin et al., 2001) باشدنمی

 Baghestani) شودمی آن کیفیت و عملکرد کاهش باعث

et al., 2004 .)عمده روش ها کش علف از طرفی کاربرد 

 مسایل به است، در نتیجه توجه هرز های علف با مبارزه

                                                                                    
1. Brassica napus L. 

 ها کشعلف از استفاده کاهش منظور به محیطی زیست

(Hiltbrunner et al., 2007) طریق کاربرد گیاهان از 

 هرز های علف توده زیست قادرند که است مدنظر پوششی

 دهند کاهش پوششی گیاه بدون تیمارهای با مقایسه در را

(Zachary et al., 2012 .)گیاهان کاربرد راستا این در 

 دارند، که سریعی رشد دلیل به بقوالت خانواده پوششی

 خوبی توان دارای بعدی، گیاه نیتروژن مینأت بر عالوه

 باشندمی مزارع غالب هرز های علف با مقابله برای

(Olorunmaiye, 2010.) 

 5زیرزمینی شبدر کاربرد تحقیق، یک نتایج براساس

 ردیف دو شرایط در 9دروم گندم در زنده مالچ عنوان به

 تنها نه متر، سانتی 75 فاصله با شبدر ردیف یک و گندم

 تراکم دار معنی کاهش به منجر بلکه نداد کاهش را عملکرد

 خالص کشت با قیاس در هرز های علف توده زیست و

 کاربرد مورد در .(Campiglia et al., 2014) شد نیز گندم

 در ها کش علف کاربرد با مقایسه در شبدر پوششی گیاه

 عملکرد کاهش بدون هرز های علف کنترل ذرت، کشت

 یک در(. Ilnicki & Enache, 1992) است شده حاصل

 3ایرانی شبدر پوششی گیاه ،4زعفران کشت در آزمایش

 و برگ پهن هرز های علف خشک وزن کاهش سبب

 به نسبت درصد 15 و 11 میزان به ترتیب به برگ باریک

 هرز های علف تراکم آزمایش همین در. شد شاهد

 10 و 11 میزان به ترتیب به نیز برگ باریک و برگ پهن

 ,.Shabahang et al) داد نشان کاهش شاهد به نسبت درصد

 مختلف مقادیر و پوششی گیاهان اثر بررسی در(. 2013

 در که شد مشخص کلزا هرز های علف کنترل در نیتروژن

 13 و 35 ،53 شاهد،) پوششی گیاه تیمارهای کاربرد

 ینتر بیش( جو درصد 13 و 35 ،53 و گندم، درصد

                                                                                    
2. Trifolium subterraneum L. 

3. Triticum durum Desf. 

4. Crocus sativus L. 

5. Trifolium resupinatum L. 
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 کیلوگرم 735 تیمار در کلزا روغن عملکرد و دانه عملکرد

 حاصل جو پوششی گیاه درصد 35 با هکتار در نیتروژن

 عدم دیگر تحقیقاتی در البته(. Edalat et al., 2017) شد

 زراعی محصوالت عملکرد بر پوششی گیاهان تأثیر

 ;Bergkvist et al., 2011) است شده گزارش نیز مختلف

Kankanen & Eriksson, 2007 .) 

 یا تابستان اواخر در باید، یکساله زمستانه پوششی گیاهان

 در و یابند استقرار زمستان از قبل تا شوند، کشت پاییز اوایل

 ,.Pullaro et al) باشند داشته را توده زیست حداکثر بهار اوایل

 مهرماه اوایل تا شهریورماه اواسط در ایرانی شبدر .(2006

 نیکشت مرسوم منطقه( و ا ستمی)براساس س شودمی کشت

 باشدیکاشت و استقرار شبدر م یزمان مناسب برا زیدوره ن

(Laura et al., 2011.) کلزا کشت تاریخ بهترین هم، طرفی از 

( Kahrarian et al., 2011) باشدمی شهریورماه دوم نیمه نیز

 پوششی گیاه عنوان به تواندمی ایرانی شبدر خاطر همین به که

 امکان مالحظه با نتیجه در. باشد مناسبی گزینه کلزا در همراه

 یادشده، هایسودمندی و ایرانی شبدر و کلزا همزمان کشت

 ایرانی شبدر کاربرد امکان بررسی هدف با آزمایش این

 کنترل منظور به کلزا کشت در همراه پوششی گیاه عنوان به

 .است شده انجام هرز هایعلف

 

 هاروش و مواد. 2

 اثر بررسی منظور به 7931-31 زراعی سال در پژوهش این

 کنترل برای همراه، پوششی گیاه عنوان به ایرانی شبدر

 به مشهور اراضی نهاوند 93 کیلومتر در کلزا هرز های علف

 و شمالی دقیقه 57 و درجه 94 جغرافیایی عرض با کارجوزار

 7357 ارتفاع و شرقی دقیقه 0 و درجه 40 جغرافیایی طول

 خصوصیات از برخی. شد انجام دریا سطح از متر

 . است آمده 7 جدول در آزمایش مزرعه فیزیکوشیمیایی

 چهار با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در آزمایش

 کلزای کشت شامل تیمارها. شد انجام تیمار شش و تکرار

 13 ،35 ،53 با همراه کلزا و( هرز علف بدون و با) خالص

 صورت به شبدر مطلوب کشت میزان درصد 755 و

 فرانسوی نپتون رقم کلزای آزمایش این در. بودند افزایشی

(Brassica napus cv. Neptune )تراکم با تیمارها کلیه در 

 دستگاه با مترمربع در بوته 13 حدود تعداد به و ثابت

 یفرد ینفاصله ب با INTEGRA 2515X مدل کار خطی

 ایرانی شبدر رقم از شبدر برای. شد کاشته متر یسانت 53

 با و است رایج منطقه این در آن کشت که چین هفت الین

 گرفته نظر در هکتار در کیلوگرم 35 مطلوب کشت میزان

 انجام تسطیح و دیسک شخم، عملیات کاشت از قبل .شد

 بر و خاک آزمون براساس نیاز مورد کودهای میزان و شد

 که شرحی به شد محاسبه( کلزا) اصلی گیاه هاینیاز پایه

 15 و تریپل سوپرفسفات کود هکتار در کیلوگرم 05

 کود مورد در و پتاسیمسولفات کود هکتار در کیلوگرم

 مراحل براساس اوره کود هکتار در کیلوگرم 735 نیتروژن

 سه در و BBCH کد از استفاده با فنولوژیک توسعه

 در سوم یک ،(BBCH 00) کاشت هنگام سوم یک مرحله،

 قبل هفته یک سوم، یک و (BBCH 30)رفتن ساقه مرحله

 . گردید اعمال (BBCH 60) گلدهی از

 

 متر سانتی 30 تا 0 عمق در آزمایش محل خاک مشخصات. 1 جدول

 الکتریکی هدایت خاک هایویژگی

(dS.m-1) 
 (N)نیتروژن  اسیدیته

mg.kg-1 
 (P2O5)فسفر 

mg.kg-1 
 (K2O)پتاسیم 

mg.kg-1 

  آلی ماده

)%( 
 خاک بافت

 رسی 01/1 330 12/5 13/0 33/7 20/1 مقدار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاب رضایعل ،یخزائ یمجتب

 

 1398زمستان   4شماره   21دوره 

340

 

 

 گرفته نظر در متر 9×1 ابعاد در آزمایش هایکرت

 71 تاریخ در کار خطی دستگاه با کلزا کاشت. شدند

 کردن جدا و کاشت از پس و شد انجام 7931 ماهشهریور

 روز همان در نیز شبدر کشت ذکرشده، ابعاد به ها کرت

 روز همان در نیز آبیاری و گرفت انجام دستپاش صورت هب

 این در که است ذکر به الزم. شد انجام کرتی شیوه به

 . نشد استفاده کشی علف گونه هیچ از آزمایش

 ابعاد به کوادرات از استفاده با رشد فصل انتهای در

 تراکم و شمارش هرز های علف تعداد متر، 3/5×3/5

 تراکم به نسبت هرز علف گونه یک تراکم نسبت از نسبی،

 سپس. شد محاسبه شده مشاهده هرز علف های گونه کل

 برداشت بر کف صورت به کوادرات در واقع هرز های علف

 درجه 13 دمای با آون به تر وزن توزین از پس و شده

 خشک وزن محاسبه برای ساعت 40 مدت به گراد سانتی

 همچنین. شدند توزین ها نمونه آن بعد بالفاصله و انتقال

 فصل آخر در دستی داس از استفاده با شبدر پوششی گیاه

 و شد برداشت بر کف صورت هب کلزا برداشت از قبل و

 هر برای کردن خشک از پس پوششی گیاه تودهزیست

 فیزیولوژیک رسیدگی از پس. شد گیری اندازه مترمربع

 حذف با برداشت عملیات تیرماه، اوایل در کلزا هایبوته

 انجام دستی روش به و مترمربع یک مساحت از حاشیه، اثر

 عملکرد محاسبه جهت شدهبرداشت هایبوته. شد

 در آون در خشکانیدن از پس سطح واحد در بیولوژیک

 توزین ساعت 40 مدت هب گراد سانتی درجه 13 دمای

 هر از حاصل هاینمونه دانه، عملکرد سنجش برای. شدند

 و دستی صورت هب خورجین از دانه جداکردن از پس کرت

 هشت به دانه رطوبت رسانیدن و آون در خشکانیدن

 سطح واحد در دانه عملکرد و توزین انبارداری، درصد

 ;Mohamadzadeh & Yaghbani, 2005)شد  محاسبه

Anafjeh et al., 2009 .)عملکرد اجزای گیری اندازه برای 

 تعداد بوته، ارتفاع کرت، هر میانی خط دو در بوته پنج از

 هزاردانه وزن خورجین، در دانه تعداد بوته، در خورجین

. آمد دست هب( درصد هشت به رطوبت رسانیدن از پس)

 تراکم نسبی ضریب و زمین برابری نسبت محاسبه برای

 (.Mazaheri, 1998) شد استفاده (7رابطه ) از ترتیب به

                     (                  7رابطه 
  

   
 

  

   
 

 

 کشت در A گونه عملکرد YA رابطه، این در که

 YAA مخلوط، کشت در B گونه عملکرد YB مخلوط،

 B گونه عملکرد YBB و خالص کشت در A گونه عملکرد

 عملکرد آزمایش این در که هستند خالص درکشت

 3055 و 4555 میزان به ترتیب به شبدر و کلزا خالص

 بخش دو شامل مذکور فرمول. بودند هکتار در کیلوگرم

 و A گونه جزئی زمین برابری نسبت اول بخش است،

 که باشد می B گونه جزئی زمین برابری نسبت دوم بخش

 زمین برابری نسبت جزئی، برابری های نسبت مجموع از

 رابطه از تراکم نسبی ضریب محاسبه برای. شود می حاصل

 .گردید استفاده (5)

                             (5رابطه 
       

(       )(   )
          

 

   
       

(       )(   )
      

 

                 
 

 به  Kb و Ka تراکم، نسبی ضریب K رابطه، این درکه 

 در a گونه عملکرد b، Yab و a گونه نسبی ضریب ترتیب

 Yaa مخلوط، زراعت در b گونه عملکرد Yba مخلوط، زراعت

 Zab خالص، کشت در b و a گونه عملکرد ترتیب به Ybb و

 .هستند b گونه مخلوط نسبت Zba و a گونه مخلوط نسبت

 دستگاه از استفاده با روغن محتوی گیریاندازه برای 

 کمک با و( ایتالیا کشور ساخت ،®VELP مدل) سوکسله

 بار هر منظور این برای. شد استفاده نرمال هگزان حالل

 به رسانیدن از پس و شدهآسیاب کلزا دانه مشخصی مقدار

 ساخت MX50 مدل) سنج رطوبت ترازوی با صفر رطوبت
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 دستگاه از آن در گرم 53 ، مقدار(ژاپن AND شرکت

 قرارهگزان  حالل لیتر 9/5 با ساعت شش مدت به سوکسله

 دو آزمایش نمونه هر و (Mohamadzadeh, 2015) شد داده

 محاسبه دقیقاً روغن بازده و کاهش خطا اثر تا شد تکرار بار

 (9از رابطه ) آزمایشی نمونه هر برای روغن محتوی. گردد

  :(Da Porto et al., 2012) شد محاسبه

( )     (                       9رابطه   (
     

  
)        

 

 اولیه جرم Wi و روغن درصد (%)Y رابطه نیا در که

 کنجاله جرم Wf و روغن استخراج از قبل نمونه

 حاصلضرب از نیز روغن عملکرد .باشدمی شده گیری روغن

 . گردید محاسبه روغن درصد و دانه عملکرد

 براساس ها میانگین مقایسه و ها داده واریانس تجزیه

  SASافزار نرم از استفاده با دار معنی اختالف حداقل آزمون

 شامل آزمایشی تیمارهای. شد انجام (7/3)نسخه 

 به آلوده شاهد و کلزا با ایرانی شبدر مخلوط های نسبت

 یاجزا عملکرد، و مستقل متغیرهای عنوان هب هرز علف

 و تراکم شبدر، توده زیست کلزا، بوته ارتفاع و عملکرد

 در وابسته متغیرهای عنوان هب هرز های علف خشک وزن

 های علف خشک وزن و تراکم متغیرهای. شدند گرفته نظر

 متغیر و هرز علف از عاری تیمار گرفتن نظر در بدون هرز

 تحلیل و تجزیه مورد شاهد تیمار بدون شبدر تودهزیست

 هرز های علف خشک وزن و تراکم ابتدا در. گرفتند قرار

 دلیل هب اما شد گرفته نظر در کوواریت عوامل عنوان هب

 این گرفتن نظر در بدون واریانس تجزیه داربودن،غیرمعنی

 استفاده با هاگراف. گردید انجام کوواریت عنوان هب عوامل

GraphpadPrism وExcel افزارهاینرم از
 . شدند رسم  ®

 

 بحث و نتایج .3
 هرزهایعلف تراکم .1. 3

 تیمارهای که داد نشان ها داده واریانس تجزیه نتایج

 بر داری معنی تأثیر ایرانی شبدر پوششی گیاه مختلف

 که طوری به ،(5 جدول) دارند هرز های علف تراکم

 درصد 755 تیمار به مربوط هرز های علف تراکم کمترین

 میزان به ایرانی شبدر پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان

 گیاه تیمارهای یعنی(. 9 جدول) بود مترمربع در عدد 5/3

 کاشت میزان درصد 53 و 35 ،13 ،755 شامل پوششی

 کاهش سبب ترتیب به ایرانی شبدر پوششی گیاه مطلوب

درصد،  19 و 11 ،05 ،37 میزان به هرز های علف تراکم

(. 7 شکل) شدند( های هرز علف با تداخل) شاهد به نسبت

 یوالف شامل آزمایشی مزرعه در غالب هرز های علف

 و 4پیرگیاه ،9وحشی کاهوی ،5صحرایی پیچک ،7وحشی

 های هرز علف کلیه که این به توجه با. بودند  3گشنیزخودرو

 و شرایط که درصورتی صحرایی پیچک استثنای به مذکور

 حتی یا همسان ارتفاعی باشد مهیا آنها برای رشد فضای

 شبدر پوششی گیاه کاربرد در کنند،می پیدا کلزا از تر بیش

 اولیه استقرار و شبدر زنی جوانه دلیل به است ممکن ایرانی،

 و زنی جوانه مجال و فرصت کشت، محیط در آن سریع

 از پس و باشد داده کاهش را های هرز علف استقرار

های  علف بر است توانسته اندازی، سایه دلیل به کلزا دهی ساقه

 تراکم درصدی 755 کاهش مورد، این در. کند غلبه هرز

 پوششی گیاه کاربرد در زمینیسیب کشت در های هرز علف

 ,Ahmadvand & Hajinia) است شده گزارش جو و ماشک

 که کردند گزارش Ghaffari et al.(2011) همچنین(. 2017

 19 کاهش باعث کلزا و جو چاودار، پوششی گیاهان کشت

 بدون) شاهد تیمار به نسبت هرز های علف تراکم درصدی

 .شدند( پوششی گیاه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
1.Avena fatua L. 

2. Convolvulus arvensis L. 

3. Lactuca scariola L. 

4. Senecio vulgaris L. 

5.Coriandrum sativum L. 
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 هرز های علف کنترل و کلزا عملکرد اجزای و عملکرد بر ایرانی شبدر پوششی گیاه اثر واریانس تجزیه. 2 جدول

  دانه تعداد

 خورجین در

  خورجین تعداد

 بوته در

  تودهزیست

 شبدر

  خشک وزن

 هرزهای  علف

  تراکم

 های هرز علف
 تغییر منبع آزادی درجه

ns81/5  ns48/714 ns13/199 ns93/593 ns83/3 3 بلوک 

ns47/7 **94/3303 **83/33442 **80/13035 **30/2070 5 تیمار 

 آزمایشی اشتباه 15 70/39 43/342 00/243 18/842 38/3

 تغییرات ضریب  00/25 71/13 32/8 27/44 37/9

ns درصد 1 و 5 احتمال سطح در داردار و اختالف معنیمعنی اختالف ن**: نبود، * و. 

 

 هرز های علف کنترل و کلزا عملکرد اجزای و عملکرد بر ایرانی شبدر پوششی گیاه اثر واریانس تجزیه. 2 جدولادامه 

  عملکرد

 روغن

  عملکرد

 دانه

  محتوی

 روغن

  ارتفاع

 بوته

  وزن

 هزاردانه

  عملکرد

 بیولوزیک
 تغییر منبع آزادی درجه

ns38/53394  ns 310300 ns32/1 *48/3312 ns021/0  ns28537 3 بلوک 

**37/830038 **3821150 
**34/39 *04/1134 ns073/0 **73/155930 5 تیمار 

 آزمایشی اشتباه 15 03/13992 047/0 08/239 78/1 33/155323 50/38027

 تغییرات ضریب  48/18 37/5 59/12 93/2 73/17 29/19

nsدرصد 1 و 5 احتمال سطح در داردار و اختالف معنیمعنی اختالف ن، * و **: نبود. 

 

 ایرانی شبدر پوششی گیاه مختلف سطوخ در هرز های علف کنترل و کلزا عملکرد اجزای و عملکرد های میانگین مقایسه. 3 جدول

 صفات

 

 
 

 تیمارها

  تراکم

  های علف

  در هرز

 مترمربع

  خشک وزن

  های علف

 هرز

(g/m2) 

  تودهزیست

 شبدر

(g/m2) 

  تعداد

  خورجین

 بوته در

  تعداد

  در دانه

 خورجین

 بیولوژیک عملکرد

  واحد در

  اشغالی سطح

(g/m2) 

  وزن

  هزاردانه

(g) 

  ارتفاع

(cm) 

  درصد

  روغن

)%( 

  عملکرد

  دانه

(kg/ha) 

  عملکرد

  روغن

(kg/ha) 

 a75/33 a75/198 - b25/50 a75/18 c425 a95/3 b00/105 c12/39 c1055 c3/414 (تداخل) شاهد

 a75/123 a00/21 a25/1044 a30/4 a25/158 b95/44 a4000 a1/1798 - - - (عاری) شاهد

 b50/23 b75/128 d75/75 b50/52 a50/18 b75/398 a92/3 ab75/130 b82/44 bc1832 b7/833 شبدر %25+کلزا

 b25/21 bc25/93 c00/157 b50/50 a25/18 b50/702 a07/4 ab25/133 ab87/ 45 bc1875 b4/830 شبدر %50+کلزا

 bc250/12 cd75/81 b75/213 b59 a75/19 bc390 a05/4 ab25/128 a82/47 b2255 b4/1073 شبدر %75+کلزا

 c25/5 d48 a50/302 b25/57 a00/21 bc370 a12/4 ab75/125 ab42/47 b2272 b7/1081 شبدر %100+کلزا

 ندارند. دار معنی اختالف درصد 1 سطح در( LSD) دار معنی اختالف حداقل آزمون براساس یکسان حروف با ها میانگین
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 هرز های علف تراکم بر ایرانی شبدر پوششی گیاه کاربرد اثر. 1 شکل

 
 هرز های علف خشک وزن .2. 3

 خشک وزن بر همراه پوششی گیاه عنوان به ایرانی شبدر تأثیر

(. 5 جدول) بود دار معنی درصد یک سطح در های هرز علف

های  علف خشک وزن کاهش در تیمار بهترین راستا این در

 پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان درصد 755 تیمار هرز،

 ،13 ،755تیمارهای  که طوری به .(9 جدول) بود ایرانی شبدر

 شبدر پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان درصد 53 و 35

 وزن کاهش درصد 93 و 37 ،30 ،13 سبب ترتیب به ایرانی

 های علف با تداخل)شاهد  به نسبت هرز های علف خشک

 (. 5 شکل) شدند( هرز

 تاج سریع شدن بسته سبب کلزا با شبدر همزمان کشت

 در. شود می خاک سطح به رسیده نور کاهش و پوشش

 رشد متعاقباً و زنی جوانه قرمز مادون نور از سرشار محیط

 خشک وزن کاهش. شود می مختل هرز های علف

 با ها ردیف بین فضای پوشش واسطه هب هرز های علف

 همچنین و( Pouryousef et al., 2015) زنده مالچ کاربرد

 در سویا کشت در هرز های علف خشک وزن کاهش

7شنبلیله پوششی گیاهان کاربرد
5ماشک ،

  وایرانی شبدر،

9خلر
 نیز هرز های علف وجین عدم تیمار با مقایسه در 

 .(Hashemi et al., 2018) است شده گزارش
 

 پوششی گیاه توده زیست. 3. 3

 داشتند بیان که Ngouagio et al.(2003) دیدگاه به توجه با

 پوششی گیاه توده زیست تولید با های هرز علف کنترل

 شبدر پوششی گیاه توده زیست نتیجه در دارد، همبستگی

 سطوح در پوششی گیاه توده زیست. گرفت قرار بررسی مورد

 درصد یک سطح در شده برده کار به تیمارهای مختلف

 توده زیست ینتر بیش که طوری به( 5 جدول) شد دار معنی

 کاشت میزان درصد 755 تیمار به مربوط پوششی گیاه

 در گرم 3/955 میزان به ایرانی شبدر پوششی گیاه مطلوب

 53 و 35 ، 13 تیمارهای در شبدر توده زیست. بود مترمربع

 ایرانی شبدر پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان درصد

 بودند مترمربع در گرم 13/13 و 731 ،13/579 ترتیب به

 (. 9 جدول)

                                                                                    
1.Trigonella foenum graecum L. 

2. Vicia sativa L. 

3. Lathyrus sativus L. 
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 هرز های علف خشک وزن کاهش بر ایرانی شبدر پوششی گیاه کاربرد اثر. 2 شکل

 

 
 کلزا با مختلف کاشت های نسبت در ایرانی شبدر پوششی گیاه توده زیست. 3 شکل

 

 73 ایرانی شبدر کشت مناسب تاریخ که این به نظر

 تاریخ در شبدر کشت نتیجه در باشد،می شهریورماه

 در رشد موردنیاز حرارت درجه کسب سبب خود مناسب

 ثبات به توجه با. است شده تابستان آخر گرم روزهای

 شبدر تراکم هرجاکه خاص، سطح یک در عملکرد

 افزایش عمدی صورت هب تراکم بهترین به دستیابی منظور به

. است یافته افزایش نیز آن توده زیست است، یافته

 755 تیمار در پوششی گیاه تودهزیست باالترین که همچنان

 ایرانی شبدر پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان درصد

 هرز های علف خشک وزن کمترین و تراکم کمترین بود،
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x 579/5-
e 74/735  =Y 

3759/5  =5
R 
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 تیمار به مربوط( هرز های علف از عاری) شاهد از بعد نیز

 شبدر پوششی گیاه مطلوب کاشت میزان درصد 755

 Mclenaghen et al.(1996) نتایج با نتایج این. بود ایرانی

 با هرز های علف توسط زمین پوشش مقدار دادند نشان که

 نسبت بود، شده اشغال پوششی های گونه توسط چه آن

 . (9 و 5 هایشکل) دارد مطابقت داشته، عکس

 

 کلزا عملکرد یاجزا و عملکرد .4. 3
 بوته در خورجین تعداد. 1. 4. 3

 بوته در خورجین تعداد آزمایش، در شده اعمال تیمارهای

(. 5 جدول) دادند قرار تأثیر تحت دار معنی طور هب را کلزا

 تعداد برای تیمار بهترین که داد نشان ها میانگین مقایسه

 از عاری خالص کلزای) شاهد تیمار بوته، در خورجین

 بود خورجین 13/759 تعداد با( پوششی گیاه و هرز علف

 کلزای) شاهد تیمار و پوششی گیاه تیمارهای سایر و

 اختالف( هرز های علف با فصل تمام درتداخل خالص

 به توجه با(. 9 جدول) ندادند نشان هم با داری معنی

 با هرز های علف تداخل Holman et al. (2004) دیدگاه

 تعداد کاهش طریق از را زراعی گیاه عملکرد کلزا

 درصد 15 تا بوته در خورجین تعداد و جانبی های شاخه

هرز  یها رسد در اثر حضور علفینظر م بهدهد می کاهش

 همچنین و( هرز های علفشاهد )تداخل با  ماریدر ت

 تعداد کلزا با تداخل دلیل به ایرانی شبدر حضور تیمارهای

 خورجین کمتری تعداد آن تبعبه و کاهش جانبی های شاخه

 های شاخه تعداد نتیجه در. باشد شده تشکیل بوته در

 علف و پوششی گیاه بدون) خالص کلزا بوته هر در فرعی

 هرز های علف با تداخل در که بود کلزایی از تر بیش( هرز

 کاربرد آزمایش در. داشت قرار پوششی گیاه با تداخل یا

 تعداد کمترین کلزا، کشت در جو و گندم پوششی گیاهان

 با تداخل) شاهد تیمار در کلزا بوته در خورجین

 .(Edalat et al., 2017) است شده گزارش( هرز های علف

 خورجین در دانه تعداد. 2. 4. 3

 شاهد تیمار و پوششی گیاه کاربرد مختلف سطوح بین

 و( پوششی گیاه و هرز علف از عاری خالص؛ کلزای)

 با فصل تمام تداخل خالص؛ کلزای) شاهد تیمار

 اختالف خورجین در دانه تعداد لحاظ از( هرز های علف

 به توجه با( . 9 و 5 هایجدول) نشد مشاهده داریمعنی

 عوامل تأثیر تحت تر بیش خورجین در دانه تعداد  که این

 قرار محیطی عوامل تأثیر تحت کمتر و است ژنتیکی

( Mirzaei et al., 2010; Fanaei et al., 2015) گیردمی

 تأثیر تحت خورجین در دانه تعداد صفت رسدمی نظر به

 دار معنی اختالف وجود عدم. گیردنمی قرار پوششی گیاه

 و پوششی گیاهان کاربرد در خورجین در دانه تعداد در

 است شده گزارش نیز کلزا کشت در نیتروژن کود

(Edalat et al., 2017.) 

 

 بیولوژیک عملکرد .5. 3

 بر داری معنی اثر شده اعمال تیمارهای که داد نشان نتایج

 جدول مطابق(. 5 جدول) دارند کلزا بیولوژیک عملکرد

 بیولوژیک، عملکرد برای تیمار بهترین ها میانگین مقایسه

 از عاری و هرز علف از عاری خالص؛ کلزای) شاهد تیمار

 بود مترمربع در گرم 53/7544 مقدار به( پوششی گیاه

 شبدر پوششی گیاه مختلف سطوح سایر هرچند(. 9 جدول)

 باهم بیولوژیک عملکرد لحاظ از داری معنی تأثیر ایرانی

 خالص؛ کلزای) شاهد تیمار با آنها اختالف اما نداشتند،

(. 9 جدول) بود دار معنی( هرز های علف با فصل تمام تداخل

 تیمار در های هرز علف وجود عدم علت به تواندمی امر این

 تداخل شاهد تیمار با قیاس در هرز علف از شاهد عاری

 بهتر استفاده سبب که باشد بوده های هرز علف با فصل تمام

 افزایش نهایت در و غذایی مواد و آب و رشد فضای از

 کلزای) شاهد تیمار در همچنین. است شده زیستی عملکرد

 عدم دلیل به( هرز های علف با فصل تمام تداخل خالص؛
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 به رسیده نور کاهش آن واسطه به و هرز های علف کنترل

 باعث کانوپی زیرین های بخش در خصوص به زراعی گیاه

 کننده مصرف نقش صرفاً کانوپی پایین های برگ شود تامی

 های بخش توسط فتوسنتز کاهش بنابراین. باشند داشته

 عملکرد) خشک ماده تجمع کاهش کانوپی، زیرین

(. Hashemi et al., 2018) دارد دنبال به را( بیولوژیک

 گیاه کاربرد در کلزا در زیستی عملکرد کاهش همچنین

 است شده گزارش شاهد به نسبت جو و گندم پوششی

(Edalat et al., 2017). 

 

 هزاردانه وزن .6. 3

 مختلف سطوح تأثیر تحت داری معنی طور به هزاردانه وزن

(. 9 و 5 های جدول) نگرفت قرار شبدر پوششی گیاه کاربرد

 وزن صفت برای عمومی پذیری وراثت که این به توجه با

 افزایشی اثر تر بیش اهمیت دهنده نشان کلزا در هزاردانه

 های روش بنابراین است صفت این ژنتیکی کنترل در ها ژن

 کارایی از صفت این بهبود برای گزینش بر مبتنی اصالحی

 همین به .(Gholami et al., 2008) است برخوردار باالتری

 در استفاده مورد تیمارهای ثیرأت تحت هزاردانه وزن خاطر

 کاشت با تحقیقی در. است نگرفته قرار آزمایش این

 برسیم شبدر یونجه، ای، خوشه گل ماشک پوششی گیاهان

 از داری معنی تفاوت ذرت، های ردیف بین در چاودار و

 تیمار و پوششی گیاهان تیمارهای بین صددانه وزن نظر

 Mohammadi)نشد  مشاهده( پوششی گیاه بدون) شاهد

& Eghbal ghobadi, 2010.) 

 
 بوته ارتفاع .7. 3

 کلزا بوته ارتفاع نظر از دار معنی اختالف که داد نشان نتایج

(. 5 جدول) دارد وجود شده بررسی تیمارهای کاربرد در

 گیاه تیمارهای داد نشان کلزا بوته ارتفاع میانگین مقایسه

 ندارند هم با داری معنی اختالف ایرانی شبدر پوششی

 تر بیش پوششی گیاه کاربرد در کلزا ارتفاع اما(. 9 جدول)

 شاهد از کمتر و( هرز های علف با تداخل)شاهد  از

 است ممکن که بود( پوششی گیاه و هرز علف از عاری)

 کلزا رقابت با مقایسه در شبدر با کلزا کمتر رقابت دلیل هب

 تثبیت نظر از شبدر سودمندی نیز و هرز های علف با

 گیاه کاربرد در. باشد بوده هرز های علف کنترل و نیتروژن

 رزتی رشدی از پس کلزا که این به توجه با شبدر، پوششی

 زمان آن در شود،می دهی ساقه فاز وارد بهار در زمستانه

 کلزایی اما. گرددمی افول دچار کلزا کانوپی زیر در شبدر

 و مختلف های استراتژی با هرز های علف با تداخل در که

 موازنه تغییر علت به گیردمی قرار ها گونه متفاوت ارتفاع

 گیاه ارتفاع نوری، طیف در تغییر اثر بر گیاه در هورمونی

 یابدمی کاهش آن ارتفاع و شودمی تغییرات دستخوش

(Anafjeh et al., 2009.)در آفتابگردان ارتفاع کاهش 

 گل ماشک و یکساله یونجه پوششی گیاهان کاربرد

 گزارش( فصل تمام وجین) شاهد با مقایسه در ای خوشه

.(Latify et al., 2015) است شده

 

 روغن محتوی .8. 3

 تحت داری معنی طور هب روغن محتوی که داد نشان نتایج

 گیردمی قرار شبدر پوششی گیاه تراکمی سطوح تأثیر

 شبدر پوششی گیاه مختلف سطوح که طوری هب .(5 جدول)

 شاهد به نسبت کلزا روغن محتوی افزایش باعث ایرانی

 تیمار با پوششی گیاه تیمارهای کلیه و است شده( تداخل)

 داری معنی اختالف( هرز های علف از عاری) شاهد

 میزان باالترین که این به توجه با(. 9 جدول) نداشتند

 گیردمی صورت زمستان و پاییز در نیترات آبشویی

(Ritter et al., 1991). پوششی گیاه و کلزا همزمان کشت 

 ازت آبشویی مانع تواندمی تابستان اواخر در ایرانی شبدر

 کاهش نتیجه در و شده خاک غذایی عناصر سایر و

 خاک، بیولوژیکی خصوصیات بهبود عناصر، آبشویی
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 خاک رطوبتی محتوی بهبود و دمایی تعادل همچنین

(Shabahang et al., 2013 )مواد تولید به است ممکن 

 روغن محتوی افزایش آن دنبال هب و تر بیش فتوسنتزی

 در نیتروژن بیولوژیکی تثبیت احتمال همچنین .شود منجر

 ;Galloway & Weston, 1996) دارد وجود شبدر

Ranjbar et al., 2007) عملکرد افزایش در تواندمی که 

 . باشد بوده مؤثر کلزا

 
 دانه عملکرد .9. 3

 پوششی گیاه کاربرد مختلف سطوح که داد نشان نتایج

 تحت را کلزا دانه عملکرد دار معنی طور به ایرانی شبدر

 تیمارها بهترین که طوری به( 5 جدول) دهندمی قرار تأثیر

 گیاه و هرز علف بدون) شاهد از پس دانه عملکرد در

 درصد 53 و 35 ،13 ،755 تیمارهای ترتیب به ،(پوششی

 عملکردی ترتیب هب که بودند شبدر مطلوب کاشت میزان

 هکتار در کیلوگرم 7015 و 7013 ،5533 ،5515 معادل

 پوششی گیاه کاربرد نتیجه در(. 9 جدول) نمودند حاصل

 با تداخل) شاهد به نسبت عملکرد افزایش باعث

 به نسبت عملکرد که هرچند است شده( هرز های علف

 بوده پائینتر( پوششی گیاه و هرز علف از عاری) شاهد

 گیاه کاربرد سودمندی توجیه منظور به نتیجه در. است

 زمین جزئی برابری نسبت کلزا، کشت در شبدر پوششی

 شبدر برای و کلزا برای هکتار در دانه عملکرد مبنای بر

 و 7 فرمول) شد محاسبه هکتار در توده زیست عملکرد

 کشت در رقابت تأثیر بندی طبقه به توجه با(. 4 جدول

 دو بین رقابت آزمایش این در( Mazaheri, 1998) مخلوط

 نسبت در زمین برابری نسبت نظر از شبدر و کلزا گونه

 نوع از شبدر، مطلوب کشت میزان درصد 755+ کلزا

 (.4 جدول) شودمی ارزیابی مثبت مکملی

 مخلوط در شبدر درصد افزایش با که داد نشان نتایج

 شبدر کلزا، تراکم نسبی ضریب آزمایش، این تیمارهای در

 نظر به لذا( 4 جدول و 5 فرمول) است یافته افزایش کل و

 به بوده تر بیش پوششی گیاه تراکم چقدر هر که رسدمی

 تراکم کاهش باعث ای گونه بین رقابت نسبت همان

 از بهتر کلزا آن دنبال هب و( 7 شکل) شده هرز های علف

 گیاه که رسدمی نظر به همچنین. است نموده استفاده فضا

 گیاه بین رقابتی باالنس تغییر با ایرانی شبدر پوششی

 به نسبت تر بیش هرز، های علف و( کلزا) زراعی

 این علت است. نموده عمل هرز های علف نمودن سرکوب

 های نسبت در کلزا گیاه غالبیت به توانمی را موضوع

( Namdari & Mahmodi, 2013) مخلوط کشت مختلف

 ,.Tahir et al) داد نسبت محیط شرایط از بهتر استفاده و

2003; Mahfouz & Migwer, 2004 )در شده سبب که 

 باالترین شبدر مطلوب تراکم درصد 755+ کلزا تیمار

( 4 جدول) زمین برابری نسبت باالترین و نسبی تراکم

.شود حاصل

 

 کلزا کشت در شبدر پوششی گیاه کارایی بر کاشت مختلف های نسبت اثر. 4 جدول

 کشت های نسبت
  جزئی برابری نسبت

 کلزا برای زمین

  جزئی برابری نسبت

 برای شبدر زمین

 زمین برابری نسبت

(LER) 

  نسبی ضریب

 کلزا تراکم

  نسبی ضریب

 شبدر تراکم

  نسبی ضریب

 کل تراکم

 13/0 30/0 21/0 59/0 13/0 43/0 شبدر %25+کلزا

 32/0 74/0 44/0 73/0 27/0 43/0 شبدر %50+کلزا

 74/0 77/0 93/0 92/0 33/0 53/0 شبدر %75+کلزا

 4/1 08/1 3/1 09/1 52/0 57/0 شبدر %100+کلزا
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 هرز های علف کنترل بحرانی دوره که این به توجه با

 53 حدود( کلزا هرز های علف مهار زمان بهترین) کلزا

 باشدمی( برگی شش تا چهار) کلزا سبزشدن از پس روز

(Aghaalikhani & Yaghoubi, 2008). هنگام نتیجه در 

 کلزا های بوته کنار در کامالً شبدر کلزا، بحرانی دوره آغاز

 کنترل در که این با شبدر پوششی گیاه و است شده مستقر

 گیاه یک عنوان به ولی است داشته نقش هرز های علف

 با غذایی مواد و آب نظیر منابع سر بر حدی تا رقیب

 اجزای دلیل همین نموده است. به رقابت اصلی محصول

 و بیولوژیک عمکرد بوته، ارتفاع مثل کلزا عملکرد

 دانه عملکرد با که) روغن عملکرد حتی و دانه عملکرد

 از عاری) شاهد تیمار حد در افزایشی( دارد همبستکی

 در مشابه نتایج. اند نداشته( پوششی گیاه و هرز علف

 نتیجه در آفتابگردان عملکرد یاجزا و عملکرد بودن ینیپا

 و هرز علف از عاری) شاهد با قیاس در زنده مالچ کاربرد

(. Latify et al., 2015) است شده گزارش( پوششی گیاه

 Echtenkamp & Moomaw(1989) اظهارات به استناد با

 در مهمی نقش است ممکن پوششی گیاهان که این با

 توانندمی ولی باشند داشته هرز های علف کردن سرکوب

 همچنین. کنند رقابت آب و نیتروژن برای اصلی گیاه با

 یا تداخل دوره طول افزایش با داد نشان مشابهی نتایج

 یاجزا تمامی هرز های علف کنترل دوره طول کاهش

 داری معنی کاهش هزاردانه وزن جز هب کلزا عملکرد

 .(Yaghobi & Aghaalikhani, 2012) یابند می

 

 روغن عملکرد .11. 3

 عملکرد شده برده کار به تیمارهای که داد نشان نتایج

 تحت( درصد یک سطح در) داری معنی طور هب را روغن

 روغن عملکرد که ازآنجایی(. 5 جدول) دهندمی قرار تأثیر

 حاصل روغن محتوی و دانه عملکرد حاصلضرب از

 تبعیت مذکور فاکتور دو از روغن عملکرد شود،می

 شبدر پوششی گیاه مختلف سطوح آزمایش این در کند.می

 اندنداشته هم با روغن عملکرد نظر از داری معنی اختالف

 هرز علف بدون) شاهد از کمتر هاآن از حاصل عملکرد و

 تداخل) شاهد از تر بیش و( پوششی گیاه بدون و

 در که صورت این به( 9 جدول) بود( هرز های علف

 درصد( 755 و 13 ،35 ،53) پوششی گیاه مختلف سطوح

 ترتیب به کلزا روغن عملکرد شبدر، مطلوب کاشت میزان

 در کیلوگرم 1/7507 و 4/7519 ،4/015 ،1/091 معادل

 (. 9 جدول) بودند هکتار

 طریق از بقوالت خانواده پوششی گیاهان کاشت

 تحت نیتروژن فراهمی ویژه به غذایی عناصر آزادسازی

 و حاصلخیزی بهبود خاک، در عنصر این تثبیت تأثیر

 تولید برای شرایط بهبود به منجر نتیجه در و خاک ساختار

 افزایش تواندمی نهایت، در که شده فتوسنتزی ماده

( تداخل) شاهد با مقایسه در را روغن و دانه عملکرد

 عدم. (Amin Ghafori et al., 2014) باشد داشته دنبال هب

 گلرنگ گیاه در روغن عملکرد در دار معنی اختالف وجود

 ینتر بیش حصول همچنین و پوششی گیاهان کاربرد در

 شده گزارش نیز( وجین) شاهد تیمار در روغن عملکرد

 (.Bolandi et al., 2013) است

 

 گیرینتیجه. 4

 یک عنوان هب ایرانی شبدر که داد نشان حاضر تحقیق نتایج

 در مناسبی پتانسیل از کلزا کشت تحت پوششی گیاه

 در شبدر. است برخوردار هرز های علف کنترل راستای

 درصد 755 تا 53 بین) شده برده کار هب مخلوط های نسبت

 کاهش درصد 37 تا 19 سبب( شبدر مرسوم کاشت میزان

 خشک وزن در کاهش درصد 13 تا 93 بین و تراکم در

 که است آن از حاکی نتایج این. است شده هرز های علف

 سیستم در درازمدت در تکنیک این اعمال صورت در

 صورت هب تواندمی آن اثرات پیوسته، صورت هب کشت
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 منتج را هرز های علف کنترل از قبولی قابل سطح تجمعی

 با مخلوط در شبدر باالی های نسبت در هم طرفی از. شود

 فصل تمام تداخل شاهد با مقایسه در عملکرد کلزا،

 در که نحوی هب است داده نشان افزایش هرز های باعلف

 شده مشاهده نیز روندی چنین عمدتاً هم عملکرد اجزای

 تیمارهای در هم کلزا دانه در روغن محتوی عالوه هب. است

 بنابراین. است داشته چشمگیر افزایش شبدر افزایشی

 همراه پوششی گیاه یک عنوان هب ایرانی شبدر از استفاده

 مدیریت استراتژی یک عنوان به تواندمی کلزا کشت تحت

 مورد کشت سیستم این در هرز های علف غیرشیمیایی

 به منجر ممکن است برآن عالوه که گیرد قرار توجه

 ماده افزایش و نیتروژن تثبیت نظیر اکوسیستمی خدمات

 . شود نیز خاک آلی

 

 سپاسگزاری. 5

از همکاری و مشاوره اساتید محترم پروفسور الرس 

آندرسون، گوران برگکویست و امانول رادیستی و 

همچنین موافقت برای انتشار این مقاله به زبان فارسی 

عالوه از دانشگاه  هشود. ب بدون ذکر نام آنها، قدردانی می

خاطر حمایت از انجام رساله دکتری و کارخانه  هایالم ب

کردن امکانات لحاظ فراهم ههای روغنی نگین نهاوند بدانه

 .گردد، تشکر و قدردانی میآزمایشگاهی
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