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چکیده

اســتفاده از کودســبز برخــی گیاهانــی کــه عمــاًل قــدرت کنتــرل علف هــای هــرز را دارنــد و اصطالحــاً بــه گیاهان دگرآســیب 
معروفنــد جهـــ کنتــرل علــف هــای هــرز محصــوالت مختلــف بــه اثبــات رســیده اســـ. بــا ایـــ هــدف طــی آزمایشــی مزرعــه 
ــزا، ماشـــ گـ خوشــه ای و  ــر علف هــای هــرز شــامـ: کل ــا خاصیـــ دگرآســیبی ب ــاه ب ای در ســال زراعــی 92-1391 ســه گی
ــه همــراه شــاهد  ــی و ســه تایی ب ــب دوتای ــی و به صــورت ترکی ـــ از کشـــ ســیب زمینی به تنهای ــوان کــود ســبز، قب چــاودار به عن
)بــدون کــود ســبز( کشـــ شــدند. ایـــ گیاهــان در پاییــز کشـــ و در بهــار ســال بعــد به صــورت شــخم حفاظتــی بــا خــاک مخلوط 
شــدند، ســپس زمیـــ توســط دســتگاه خــاک ورز ســیکلوتیلر آمــاده شــد و ســپس ســیب زمینی جهـــ بررســی اثــر ایـــ گیاهــان در 
کنتــرل علف هــای هــرز کشـــ شــد. نتایــج نشــان داد تراکــم و وزن خشـــ علف هــای هــرز بــا کاربــرد کــود ســبز کاهــش قابـــ 
مالحظــه ای نشــان داد. بیشــتریـ کنتــرل علــف هــرز مربــوط بــه اســتفاده از گیــاه چــاودار به تنهایــی، چــاودار بــا کلــزا و چــاودار، 
کلــزا و ماشـــ مخلــوط بــود کــه نســبـ بــه شــاهد بــدون اســتفاده از کــود ســبز وزن خشـــ علــف هــرز را بــه ترتیــب 82،81 
و 78 درصــد کاهــش دانــد. عملکــرد محصــول نیــز در ایـــ تیمارهــا نســبـ بــه کــرت شــاهد بــدون اســتفاده از کــود ســبز حــدود 
ــات  ــه نمــود در مزارعــی کــه امکان ــوان توصی ــش میت ـــ آزمای ـ آمده از ای ــج به دســ ــر اســاس نتای ــش داشـــ. ب 70 درصــد افزای
وجــود دارد اگــر در پاییــز قبـــ از کشـــ ســیب زمینی بتواننــد از کشـــ کــود ســبز به کاربــرده شــده در ایـــ آزمایــش کــه قابلیـــ 
ــزارع  ــد در م ــد می توانن ــاک کنن ــر خ ــخم زی ــا ش ــار آن را ب ــد و در به ــتفاده نماین ــد اس ــرز را دارن ــای ه ــر علف ه ــیبی ب دگرآس
ســیب زمینی بــدون اســتفاده از علفکــش یــا ســایر روشــهای کنتــرل علــف هــرز، کمتریـــ میــزان آلودگــی بــه علف هــای هــرز را 
داشــته و درمجمــوع ســبب پاییـــ آمــدن هزینــه هــا شــده در ضمـــ کودهــای ســبز بــا بهبــود حاصلخیــزی خــاک ســبب افزایــش 

عملکــرد ســیب زمینی نیــز خواهنــد شــد.

واژه های کلیدی: دگرآسیبی، سیب زمینی، علف هرز، کود سبز
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مثــل کلــزا، شــرایط اقلیمــي و عوامــل مدیریتــی بســتگي 
دارد. ســمیت بقایــاي ایــن گیاهــان بــا گذشــت زمــان بــه 
دلیــل تجزیــه، شستشــو و یــا تثبیــت در خــاک، کاهــش 
مییابــد. مدیریــت علــف هــاي هــرز بــا اســتفاده از پدیــدة 
دگرآســیبي در قالــب کــود ســبز در ســطح دنیــا در حــال 
ــده  ــب ش ــز کس ــی نی ــا ارزش ــج ب ــت و نتای ــي اس بررس

اســت. 

ضرورت و اهمیت

بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، کلــزا به عنــوان 
ــدادي  ــرل تع ــت کنت ــي جه ــیل خوب ــبز پتانس ــود س ک
از آفــات، بیماریهــاي خــاک زي، حشــرات، نماتدهــا و 
علفهــاي هــرز عمومــي ســیب زمینی دار؛ همچنیــن 
ــرل  تحقیقــات مختلفــي اســتفاده از چــاودار جهــت کنت
ــانده اســت )2(.  ــات رس ــه اثب ــزارع را ب ــرز م ــاي ه علفه
ایــن گیــاه مناســب بــراي اســتفاده به عنــوان کــود ســبز 
اســت. در مطالعــه ای، اثــر دگرآســیبي شــبدر و ماشــک 
گل خوشــه اي بــر گیاهــان زارعــي و علف هــای هــرز، 
بررســی شــد. نتایــج نشــان داد بــا افزایــش غلظــت عصــاره 
آبــي شــبدر و ماشــک گل خوشــه اي، رشــد دانــه رســت و 
ــد  ــش مي یاب ــرز کاه ــای ه ــی از علف ه ــي برخ جوانه زن
)3(. مقالــه حاضــر کــه بــر پایــه ســوابق تحقیــق و 
ــداف  ــا اه ــه ب ــام گرفت ــل از آن انج ــت حاص ــج مثب نتای
ــهای  ــری روش ــه کارگی ــا ب ــش ب ــش مصــرف علف ک کاه
غیرشــیمیایی و افزایــش حاصلخیــزی خــاک بــا اســتفاده 

ــه شــده اســت. ــود ســبز تهی از ک

دستورالعمل کاربردی

ماشــک کلــزا،  گیــاه،  ســه  بــذور  مزرعــه  در 
گل خوشــه ای و چــاودار به عنــوان کــود ســبز قبــل از کشــت 
ــی  ــج به تنهای ــت رای ــر کاش ــم دو براب ــا تراک ــیب زمینی ب س

مقدمه

ــده در عملیــات  ــه وجــود آم ــرات عظیــم ب تغیی
کــود،  از  گســترده  اســتفاده  قبیــل  از  کشــاورزي 
ــي  ــه آلودگ ــر ب ــره منج ــیمیایي و غی ــموم ش ــواد و س م
ــت  ــي، اف ــواد غذای ــمومیت م ــر مس ــت، خط محیط زیس
ــده  ــا گردی ــه ه ــش هزین ــی و افزای ــواد غذای ــت م کیفی
ــت  ــد در مدیری ــرش جدی ــا نگ ــت ب ــذا میبایس ــت؛ ل اس
تولیــد و بــا اســتفاده از ابــزار و امکانــات موجــود، جهــت 
پایــداري در تولیــد محصــوالت کشــاورزي اقــدام نمود. در 
ایــن راســتا بــا بهــره گیــري از یافتــه هــاي علــوم زیســتي 
ــل  ــیمیایي )مث ــاي ش ــه نهاده ه ــتگي ب ــوان وابس ــی ت م
ــاي  ــی از راهکاره ــش داد. یک ــموم( را کاه ــا و س کوده
ــا خاصیــت دگرآســیبي  ارائه شــده، اســتفاده از گیاهــان ب
ــی پیــدا نمــوده اســت.  ــرد فراوان اســت کــه امــروزه کارب
ــا ترشــح مــوادی از بافــت  ــد ب گیاهــان دگرآســیب قادرن
ــی گیاهــان  ــا جوانه زن ــع از رشــد و ی و نســوج خــود، مان
ــر  ــوند. اث ــرز ش ــای ه ــد علف ه ــود مانن ــاور خ ــده مج زن
ــزا،  ــاودار، کل ــل چ ــان مث ــدادي از گیاه ــیبي تع دگرآس
ســویا، یونجــه و ماشــک بــه اثبــات رســیده اســت. 
ــهاي  ــه روش ــود ب ــاي خ ــوادی از اندام ه ــان م ــن گیاه ای
ــرایطي،  ــد در ش ــه مي توانن ــد ک ــي کنن ــاوت آزاد م متف
ــا  ــات و علفهــاي هــرز را در زراعــت هــاي همزمــان ی آف
ــر  ــاوه ب ــد )1 و 4(. ع ــرل نماین ــدي کنت ــتهاي بع کش
ــته و  ــه بازگش ــه مزرع ــه ب ــان ک ــن گیاه ــاي ای آن بقای
تجزیــه مــي شــوند، مــي تواننــد به عنــوان منبــع طبیعــي 
ــد ویژگیهــاي فیزیکــي،  مفیــدي تلقــي شــوند کــه قادرن
شــیمیایي و زیســتي خــاک )حاصلخیــزی خــاک( را 
بهبــود بخشــند. ایــن مــواد در خــاک تجزیه شــده و 
ســبب افــزودن فــرآورده هــاي کربــن دار و مــواد غذایــي 
ــاي  ــه بقای ــان تجزی ــد. زم ــاک می گردن ــه خ ــري ب دیگ
گیاهــي بــه نــوع گیــاه، مثــًا چوبــی مثــل غــات یــا نــرم 
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و به صــورت ترکیــب دوتایــی و ســه تایی بــا نســبت 
ــود  ــاه ک ــت گی ــدون کش ــاهد )ب ــراه ش ــه هم ــاوی ب مس
ســبز( کشــت شــدند )شــکل1(. ابعــاد کــرت هــای کشــت 
ــر  ــه دو مت ــود ک ــر ب ــز 8×10 مت ــبز در پایی ــاه کودس گی
ــه شــد و  ــوان حاشــیه در نظــر گرفت ــن به عن آن از طرفی
نمونه برداری هــا و کشــت ســیب زمینی در ابعــاد 6×8 
متــر داخــل آن صــورت گرفــت. در بهــار وقتــي رطوبــت 
ــت  ــان کش ــوز گیاه ــه هن ــي ک ــازه داد و زمان ــاک اج خ
شــده در مرحلــه رشــد رویشــي ســریع بودنــد اقــدام بــه 
ــدار  ــن برگردان ــط گاوآه ــات توس ــی قطع ــخم حفاظت ش
گردیــد )شــکل2(. یــک هفتــه بعــد آمــاده ســازی زمیــن 
ــا  ــه ه ــردن کلوخ ــرد ک ــیب زمینی، خ ــت س ــت کش جه
ــکل3(  ــت )ش ــورت گرف ــیکلوتیلر ص ــتگاه س ــط دس توس
ــتگاه  ــا توســط دس ــم آگری ــا رق و کشــت ســیب زمینی ب
خــودکار دو ردیفــه انجــام شــد )شــکل4(. آبیــاری مزرعــه 

به صــورت بارانــی و کاســیک ثابــت بــود. صفــات انــدازه 
ــای  ــک علف ه ــم و وزن خش ــامل تراک ــده ش ــری ش گی
ــدون  ــا شــاهد ب هــرز و عملکــرد محصــول در مقایســه ب
ــرای  ــی اج ــت. در ط ــورت گرف ــبز ص ــتفاده از کودس اس
ــای  ــرل علف ه ــرای کنت ــی ب ــه عملیات ــش هیچ گون آزمای

هــرز صــورت نگرفــت. 

نتایج کاربردی

ــات  ــه در قطع ــان داد ک ــش نش ــن آزمای ــج ای نتای
ــدون  ــود، ب ــده ب ــت ش ــبز کش ــود س ــه ک ــی ک آزمایش
ــه  ــرز، نســبت ب ــف  ه ــا عل ــارزه ب ــات مب ــه عملی هیچ گون
ــف  ــک عل ــم و وزن خش ــبز(، تراک ــدون کودس ــاهد )ب ش
ــکل 5(. ــت )ش ــش یاف ــمگیری کاه ــور چش ــرز به ط ه
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 اجراوش ر
برابر  با تراکم دو زمینیقبل از کشت سیب سبز کود عنوانبهای و چاودار خوشهکلزا، ماشک گل ،سه گیاهر وبذ مزرعهدر 

 کشت شدند د سبز(کوبدون کشت گیاه )همراه شاهد  بهبا نسبت مساوی  ییتاسهو  دوتاییترکیب  صورتبهو  ییتنهابهکاشت رایج 

حاشیه در نظر گرفته شد و  عنوانبهمتر بود که دو متر آن از طرفین  17×2در پاییز  کودسبزهای کشت گیاه ابعاد کرت .(1شکل)
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مثــل کلــزا، شــرایط اقلیمــي و عوامــل مدیریتــی بســتگي 
دارد. ســمیت بقایــاي ایــن گیاهــان بــا گذشــت زمــان بــه 
دلیــل تجزیــه، شستشــو و یــا تثبیــت در خــاک، کاهــش 
مییابــد. مدیریــت علــف هــاي هــرز بــا اســتفاده از پدیــدة 
دگرآســیبي در قالــب کــود ســبز در ســطح دنیــا در حــال 
ــده  ــب ش ــز کس ــی نی ــا ارزش ــج ب ــت و نتای ــي اس بررس

اســت. 

ضرورت و اهمیت

بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده، کلــزا به عنــوان 
ــدادي  ــرل تع ــت کنت ــي جه ــیل خوب ــبز پتانس ــود س ک
از آفــات، بیماریهــاي خــاک زي، حشــرات، نماتدهــا و 
علفهــاي هــرز عمومــي ســیب زمینی دار؛ همچنیــن 
ــرل  تحقیقــات مختلفــي اســتفاده از چــاودار جهــت کنت
ــانده اســت )2(.  ــات رس ــه اثب ــزارع را ب ــرز م ــاي ه علفه
ایــن گیــاه مناســب بــراي اســتفاده به عنــوان کــود ســبز 
اســت. در مطالعــه ای، اثــر دگرآســیبي شــبدر و ماشــک 
گل خوشــه اي بــر گیاهــان زارعــي و علف هــای هــرز، 
بررســی شــد. نتایــج نشــان داد بــا افزایــش غلظــت عصــاره 
آبــي شــبدر و ماشــک گل خوشــه اي، رشــد دانــه رســت و 
ــد  ــش مي یاب ــرز کاه ــای ه ــی از علف ه ــي برخ جوانه زن
)3(. مقالــه حاضــر کــه بــر پایــه ســوابق تحقیــق و 
ــداف  ــا اه ــه ب ــام گرفت ــل از آن انج ــت حاص ــج مثب نتای
ــهای  ــری روش ــه کارگی ــا ب ــش ب ــش مصــرف علف ک کاه
غیرشــیمیایی و افزایــش حاصلخیــزی خــاک بــا اســتفاده 

ــه شــده اســت. ــود ســبز تهی از ک

دستورالعمل کاربردی

ماشــک کلــزا،  گیــاه،  ســه  بــذور  مزرعــه  در 
گل خوشــه ای و چــاودار به عنــوان کــود ســبز قبــل از کشــت 
ــی  ــج به تنهای ــت رای ــر کاش ــم دو براب ــا تراک ــیب زمینی ب س

مقدمه

ــده در عملیــات  ــه وجــود آم ــرات عظیــم ب تغیی
کــود،  از  گســترده  اســتفاده  قبیــل  از  کشــاورزي 
ــي  ــه آلودگ ــر ب ــره منج ــیمیایي و غی ــموم ش ــواد و س م
ــت  ــي، اف ــواد غذای ــمومیت م ــر مس ــت، خط محیط زیس
ــده  ــا گردی ــه ه ــش هزین ــی و افزای ــواد غذای ــت م کیفی
ــت  ــد در مدیری ــرش جدی ــا نگ ــت ب ــذا میبایس ــت؛ ل اس
تولیــد و بــا اســتفاده از ابــزار و امکانــات موجــود، جهــت 
پایــداري در تولیــد محصــوالت کشــاورزي اقــدام نمود. در 
ایــن راســتا بــا بهــره گیــري از یافتــه هــاي علــوم زیســتي 
ــل  ــیمیایي )مث ــاي ش ــه نهاده ه ــتگي ب ــوان وابس ــی ت م
ــاي  ــی از راهکاره ــش داد. یک ــموم( را کاه ــا و س کوده
ــا خاصیــت دگرآســیبي  ارائه شــده، اســتفاده از گیاهــان ب
ــی پیــدا نمــوده اســت.  ــرد فراوان اســت کــه امــروزه کارب
ــا ترشــح مــوادی از بافــت  ــد ب گیاهــان دگرآســیب قادرن
ــی گیاهــان  ــا جوانه زن ــع از رشــد و ی و نســوج خــود، مان
ــر  ــوند. اث ــرز ش ــای ه ــد علف ه ــود مانن ــاور خ ــده مج زن
ــزا،  ــاودار، کل ــل چ ــان مث ــدادي از گیاه ــیبي تع دگرآس
ســویا، یونجــه و ماشــک بــه اثبــات رســیده اســت. 
ــهاي  ــه روش ــود ب ــاي خ ــوادی از اندام ه ــان م ــن گیاه ای
ــرایطي،  ــد در ش ــه مي توانن ــد ک ــي کنن ــاوت آزاد م متف
ــا  ــات و علفهــاي هــرز را در زراعــت هــاي همزمــان ی آف
ــر  ــاوه ب ــد )1 و 4(. ع ــرل نماین ــدي کنت ــتهاي بع کش
ــته و  ــه بازگش ــه مزرع ــه ب ــان ک ــن گیاه ــاي ای آن بقای
تجزیــه مــي شــوند، مــي تواننــد به عنــوان منبــع طبیعــي 
ــد ویژگیهــاي فیزیکــي،  مفیــدي تلقــي شــوند کــه قادرن
شــیمیایي و زیســتي خــاک )حاصلخیــزی خــاک( را 
بهبــود بخشــند. ایــن مــواد در خــاک تجزیه شــده و 
ســبب افــزودن فــرآورده هــاي کربــن دار و مــواد غذایــي 
ــاي  ــه بقای ــان تجزی ــد. زم ــاک می گردن ــه خ ــري ب دیگ
گیاهــي بــه نــوع گیــاه، مثــًا چوبــی مثــل غــات یــا نــرم 
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کودســبز  کــه  قطعاتــی  در  محصــول  عملکــرد 
اســتفاده شــده بــود در مقایســه بــا شــاهد بــدون 
اســتفاده از کــود ســبز حــدود 70 درصــد افزایــش نشــان 
داد. بیشــترین مقــدار افزایــش عملکــرد مربــوط بــه کــرت 
)قطعــه ای( کــه از کــود ســبز چــاودار مخلــوط بــا کلــزا و 
ترکیــب ســه گیــاه چــاودار، کلزا و ماشــک اســتفاده شــده 
بــود بــه دســت آمــد و ایــن قطعــات در مقایســه با شــاهد، 
69 و 64 درصــد افزایــش عملکــرد داشــتند. بــا توجــه بــه 
ــورد  ــن م ــي در زمی ــرایط زراع ــه ش ــودن کلی ــان ب یکس
آزمـایـش، به نـظر مى رسـد دلـیل این افـزایش عـملکرد 
مربــوط بــه اثــر مثبــت اســتفاده از کــود ســبز در کنتــرل 
ــیبی از  ــواد دگرآس ــود م ــت وج ــه عل ــرز ب ــای ه علف ه

بقایــای آن در خــاک و بهبــود حاصلخیــزی بافــت خــاک 
باشــد. بــا توجــه بــه این کــه در تیمارهــا هیچگونــه 
ــرز صــورت  ــای ه ــرل علف ه اســتفاده از علفکــش و کنت
نگرفتــه اســت، اثــر مطلــوب کاربــرد کــود ســبز چــاودار، 
ــزا و  ــی چــاودار، کل ــب ســه تای ــزا و ترکی ــا کل چــاودار ب

ــای 6 و 7(.  ــکل ه ــود )ش ــه ب ــک، قابل توج ماش

در رابطــه بــا تراکــم علــف هــاي هــرز و بــر اســاس 
ــه  ــود ک ــي ش ــاهده م ــز مش ــک نی ــماره ی ــودار ش نم
ــث  ــاهد باع ــار ش ــبز در تیم ــردن از کودس ــتفاده نک اس
افزایــش تراکــم علــف هــرز بــه نســبت 2/5 برابــر بــه طور 
ــر شــده اســت.  ــاي دیگ ــا تیماره متوســط در مقایســه ب

4

کاربردینتایج

کودآزمایشیقطعاتدرکه نشان داداین آزمایشنتایج بود،که کشت شده ارزهعملیات مبگونهچیهبدونسبز

کود،هرزبا علف )بدون شاهد به وزن خشکنسبت .(5شکل)کاهش یافتچشمگیریطوربههرزعلفسبز(، تراکم و

)راست( چپ( با تیمار کود سبز چاودار) مقایسه کرت شاهد -5شکل 

بودسبز کودقطعاتی کهعملکرد محصول در شاهداستفاده شده مقایسه با کود سبزدر 07دودحبدون استفاده از

داد. بیشترینافزایشدرصد عملکردمقدارنشان بهافزایش )قطعهمربوط کود سبزیاکرت از بچاودار( که ا مخلوط

بودکلزا و ماشک،چاودارسه گیاه و ترکیبکلزا شده مقایسه با شاهدبه دستاستفاده قطعات در این و 94و 96،آمد

کلیه شرایط زراعیداشتند.عملکردافزایشدرصد بودن به یکسان سد دلیلربه نظر می،در زمین مورد آزمایشبا توجه

اثر مثبت استفاده از کودعملکرد مربوطافزایشاین از دگرآسیبیموادوجودعلتبههرزهایکنترل علفدرسبزبه

در خاک آن خاکحاصلخیزیو بهبودبقایای بهبا.باشدبافت هیچدرکهنیاتوجه ش وکگونه استفاده از علفتیمارها

نگرفته استهایکنترل علف سبزاثر مطلوب،هرز صورت کود و ترکیببا رچاودا،چاودارکاربرد ،اودارچسه تاییکلزا

(.0و 9هایشکل)ودبتوجهقابل،ماشکوکلزا

هرزعلفدر رابطه با تراکم یکهای نمودار شماره بر اساس زکودسبازنکردناستفادهکهشودنیز مشاهده میو

باعث افزایش تراکم علف نسبتدر تیمار شاهد به با تیمارهایهبرابر ب5/2هرز مقایسه در شده است.دیگرطور متوسط

کمترین تراکم علف چاودار با آن با سایرگیاه پائی،کلزاوماشکچاودار بامثلتیمارهاهرز و ترکیبات کلزا تریننچاودار و

در مزرعهتراکم علفازنظرسطح  هرز .(9شکل)اندزمینی را داشتهیبسهای

5

تعداد در واحد سطح برحسبهای هرز تراکم علف -6شکل 

بعملکرد محصول سیبازنظر عملکرد به تیمارهایهزمینی بیشترین گیاهترتیب مربوط ،کلزاواودارچمخلوط دو

مخلوط کینیزمبیسقبل از کشتییتنهابهچاوداراستفاده ازلزا وکوماشک،چاودارییتاسههمچنین بهه بوده است

به شاهد5/53و 05/96،05/94، ترتیب نسبت بهدرصد آن بقایای برگرداندن پاییز و سبز در استفاده از کود بدون

بهار در آمده بخاک گروهدست در گرفتهبرترکه عملکرد مربو.(0شکل)اندقرار تن13با یمار شاهدتبهطکمترین

بهدرصدی تیمار شاهد07حدودکاهش دلایل احتمالیرسدیمبه نظر.دست آمده بدر هکتار  استفاده ازعدممربوط

در مزرعه وروش هرز بوده است.محصولبه آن خسارت حاصل ازهای مدیریت علف

کلییریگجهینت

کوداستفادهبااین آزمایش،نتایجبر اساس دگرآسیبیاز گیاهانی با خاصیت و چاودسبز کلزا ، ارمانند ماشک،

اقتصادیمطلوبعملکردبهشیمیایی،هایکشعلفاستفاده ازبدونتوانیم آندست یافتو بر باتوانمی. علاوه

اثراتخطرکاهش ضمن،ترسالمیمحصولیابی به دست حاصلخیزییطیمحستیزات .مودنکمکخاک مزرعه نیزبه
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گیــاه چــاودار بــا کمتریــن تراکــم علف هــرز و ترکیبــات آن 
بــا ســایر تیمارهــا مثــل چــاودار بــا ماشــک وکلــزا، چــاودار 
و کلــزا پائیــن تریــن ســطح ازنظــر تراکــم علفهــاي هــرز در 

ــکل 6(. ــته اند )ش ــیب زمینی را داش ــه س مزرع

بیشــترین  ســیب زمینی  محصــول  عملکــرد  ازنظــر 
ــوط  ــاي مخل ــه تیماره ــوط ب ــب مرب ــه ترتی ــرد ب عملک
ــه تایی  ــوط س ــن مخل ــزا، همچنی ــاودار وکل ــاه چ دو گی
ــی  ــزا و اســتفاده از چــاودار به تنهای چــاودار، ماشــک وکل
قبــل از کشــت ســیب زمینی بــوده اســت کــه بــه ترتیــب، 
69/75، 64/75 و 53/5 درصــد نســبت بــه شــاهد بــدون 
اســتفاده از کــود ســبز در پاییــز و برگردانــدن بقایــای آن 
ــر  ــه دســت آمــد کــه در گــروه برت ــه خــاک در بهــار ب ب
ــوط  ــرد مرب ــن عملک ــکل 7(. کمتری ــد )ش ــرار گرفته ان ق
بــه تیمــار شــاهد بــا 13 تــن در هکتــار بــه دســت آمــد. 
ــی کاهــش حــدود 70  ــل احتمال ــه نظــر می رســد دالی ب
ــتفاده از  ــدم اس ــه ع ــوط ب ــاهد مرب ــار ش ــدي تیم درص
ــه و خســارت  ــف هــرز در مزرع ــت عل روش هــای مدیری

ــوده اســت. ــه محصــول ب حاصــل از آن ب

نتیجه گیری کلی

ــتفاده  ــا اس ــش، ب ــن آزمای ــج ای ــاس نتای ــر اس ب
ــد  ــیبی مانن ــت دگرآس ــا خاصی ــي ب ــبز گیاهان از کودس
ماشــک، کلــزا و چــاودار، می تــوان بــدون اســتفاده 
از علف کشــهای شــیمیایي، بــه عملکــرد مطلــوب و 
اقتصــادي دســت یافــت. عــاوه بــر آن میتــوان بــا 
دســتیابی بــه محصولــی ســالمتر، ضمــن کاهــش خطرات 
ــه  ــاک مزرع ــزی خ ــه حاصلخی ــت محیطی ب ــرات زیس اث

ــود. ــک نم ــز کم نی
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کودســبز  کــه  قطعاتــی  در  محصــول  عملکــرد 
اســتفاده شــده بــود در مقایســه بــا شــاهد بــدون 
اســتفاده از کــود ســبز حــدود 70 درصــد افزایــش نشــان 
داد. بیشــترین مقــدار افزایــش عملکــرد مربــوط بــه کــرت 
)قطعــه ای( کــه از کــود ســبز چــاودار مخلــوط بــا کلــزا و 
ترکیــب ســه گیــاه چــاودار، کلزا و ماشــک اســتفاده شــده 
بــود بــه دســت آمــد و ایــن قطعــات در مقایســه با شــاهد، 
69 و 64 درصــد افزایــش عملکــرد داشــتند. بــا توجــه بــه 
ــورد  ــن م ــي در زمی ــرایط زراع ــه ش ــودن کلی ــان ب یکس
آزمایــش، بــه نظــر میرســد دلیــل ایــن افزایــش عملکــرد 
مربــوط بــه اثــر مثبــت اســتفاده از کــود ســبز در کنتــرل 
ــیبی از  ــواد دگرآس ــود م ــت وج ــه عل ــرز ب ــای ه علف ه

بقایــای آن در خــاک و بهبــود حاصلخیــزی بافــت خــاک 
باشــد. بــا توجــه بــه این کــه در تیمارهــا هیچگونــه 
ــرز صــورت  ــای ه ــرل علف ه اســتفاده از علفکــش و کنت
نگرفتــه اســت، اثــر مطلــوب کاربــرد کــود ســبز چــاودار، 
ــزا و  ــی چــاودار، کل ــب ســه تای ــزا و ترکی ــا کل چــاودار ب

ــای 6 و 7(.  ــکل ه ــود )ش ــه ب ــک، قابل توج ماش

در رابطــه بــا تراکــم علــف هــاي هــرز و بــر اســاس 
ــه  ــود ک ــي ش ــاهده م ــز مش ــک نی ــماره ی ــودار ش نم
ــث  ــاهد باع ــار ش ــبز در تیم ــردن از کودس ــتفاده نک اس
افزایــش تراکــم علــف هــرز بــه نســبت 2/5 برابــر بــه طور 
ــر شــده اســت.  ــاي دیگ ــا تیماره متوســط در مقایســه ب

 4 

 کاربردی نتایج

ارزه عملیات مب گونهچیه بدونسبز کشت شده بود،  که کود آزمایشی قطعاتدر که نشان داد این آزمایش نتایج 

 .(5شکل )کاهش یافت  چشمگیری طوربههرز  علفسبز(، تراکم و وزن خشک نسبت به شاهد )بدون کود ،هرز با علف

 

 
 )راست( چپ( با تیمار کود سبز چاودار) مقایسه کرت شاهد -5شکل 

 

 07دود ح بدون استفاده از کود سبز در مقایسه با شاهداستفاده شده بود سبز کودقطعاتی که عملکرد محصول در 

ا مخلوط ب چاودار ( که از کود سبزیاکرت )قطعهمربوط به افزایش عملکرد مقدار نشان داد. بیشترین افزایش درصد 

 94و  96 ،آمد و این قطعات در مقایسه با شاهد به دستاستفاده شده بود کلزا و ماشک  ،چاودارسه گیاه و ترکیب  کلزا

سد دلیل ربه نظر می ،در زمین مورد آزمایش با توجه به یکسان بودن کلیه شرایط زراعی داشتند. عملکردافزایش  درصد

از  دگرآسیبیمواد وجود علت به هرز هایکنترل علفدر سبز  به اثر مثبت استفاده از کود عملکرد مربوطافزایش این 

ش و کگونه استفاده از علفتیمارها هیچ در کهنیا توجه بهبا  .باشدبافت خاک حاصلخیزی  و بهبودبقایای آن در خاک 

 ،اودارچسه تایی کلزا و ترکیب با  رچاودا ،چاودارکاربرد کود سبز اثر مطلوب  ،هرز صورت نگرفته استهایکنترل علف

 (.0و  9های شکل) ودب توجهقابل ،ماشک و کلزا

 زکودسباز نکردن  استفادهکه شود نیز مشاهده میو بر اساس نمودار شماره یک های هرز علفدر رابطه با تراکم 

شده است.  دیگرطور متوسط در مقایسه با تیمارهای هبرابر ب 5/2هرز به نسبت در تیمار شاهد باعث افزایش تراکم علف

ترین نچاودار و کلزا پائی ،کلزاو ماشک چاودار بامثل  تیمارهاهرز و ترکیبات آن با سایر گیاه چاودار با کمترین تراکم علف

 .(9 شکل) اندزمینی را داشتهیبس های هرز در مزرعهتراکم علف ازنظرسطح 
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 تعداد در واحد سطح برحسبهای هرز تراکم علف -6شکل 

 ،کلزاو اودارچ مخلوط دو گیاه ترتیب مربوط به تیمارهای هزمینی بیشترین عملکرد بعملکرد محصول سیب ازنظر

به ه بوده است ک ینیزمبیسقبل از کشت  ییتنهابه چاوداراستفاده از لزا و کو ماشک ،چاودار ییتاسههمچنین مخلوط 

بدون استفاده از کود سبز در پاییز و برگرداندن بقایای آن به  درصد نسبت به شاهد 5/53و  05/94 ،05/96، ترتیب

تن  13با یمار شاهد تبه  طکمترین عملکرد مربو .(0شکل ) اندقرار گرفته برتر که در گروه دست آمده ب خاک در بهار

استفاده از  عدممربوط به درصدی تیمار شاهد  07حدود کاهش دلایل احتمالی  رسدیمبه نظر  .دست آمده بدر هکتار 

 بوده است.محصول به آن خسارت حاصل از های مدیریت علف هرز در مزرعه و روش

 کلی یریگجهینت

، ارمانند ماشک، کلزا و چاود سبز گیاهانی با خاصیت دگرآسیبیاز کود استفادهبا  این آزمایش،نتایج  بر اساس

با  توانمی. علاوه بر آن دست یافتو اقتصادی مطلوب عملکرد به شیمیایی،  هایکشعلفاستفاده از بدون  توانیم

 .مودنکمک خاک مزرعه نیز به حاصلخیزی  یطیمحستیزات اثرات خطرکاهش  ضمن ،ترسالم یمحصولیابی به دست
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