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 های هرز مجله پژوهش علف

 1398، 1، شماره 11جلد 

17-15صفحات   

كشت نشایی  هرز یهاعلف جامعهكاشت و مالچ پالستیکی بر های پیشكشعلف تلفیقارزیابی اثرات 

 (.Lycopersicum esculentum Mill) یفرنگگوجه
 

Evaluation the Effects of Some Pre-plant Herbicides and Plastic Mulch on Weed Flora of 

Transplanted Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 
 

 *2ومهدی راستگ ،1علیرضا رنجبران

 

 چکیده
در زراعت  کاشتیشپ یهاکشعلفهای پالستیکی شفاف و تیره همراه با کاربرد بررسی کارایی مالچ منظوربه

سال با سه تکرار در  های کامل تصادفیو در قالب طرح آماری بلوک توریلفاک صورتبه یایش، آزمنشائی یفرنگگوجه
 هفتدر  کشعلفکاربرد اول  عاملصورت گرفت.  در فرهادگرد شهرستان فریمانای واقع مزرعهدر  1395-96عی زرا

درصد دز  50 ، استفاده از(EC %48) تریفلورالین کشعلف شدهیهتوصکش، استفاده از دز عدم کاربرد علف سطح شامل
 50 ، استفاده از(EC %33؛ استومپ)متالین پندی کشکش تریفلورالین، استفاده از دز توصیه شده علفتوصیه شده علف

 فرموالسیون متالینپندی کش، استفاده از دز توصیه شده علف(استومپ) متالینپندی کشدرصد دز توصیه شده علف
 میکروکپسول فرموالسیون متالینپندی کشدرصد دز توصیه شده علف 50 و استفاده از (CS %5/45؛ پرول) میکروکپسول

مالچ استفاده از شامل عدم کاربرد مالچ پالستیک،  کاربرد مالچ پالستیکی در سه سطح دوم آزمایش عاملو  (لپرو)
 پالستیکی یا مالچ کشعلفکاربرد  نتایج آزمایش نشان داد که .پالستیک شفاف بود مالچ استفاده از وتیره پالستیک 

 درصدی 60و افزایش هرز یهاعلفوده کم و زیست ترات درصدی 100 منجر به کاهش کنترلعدم  نسبت به تیمار شاهد
ثیر أتتیره نسبت به شفاف  پالستیکی شد. کاربرد مالچ یفرنگگوجهمیوه عملکرد درصدی  5/67زیست توده و  عملکرد

 درصدی بر تراکم 100، مالچ تیره کنترل یبردارنمونهدر هر سه مرحله  کهیطوربه ،داشت هرز یهاعلفبیشتری بر کنترل 
. افزایش دز مصرفی کنترل نکرد هرز را یهاعلف کامل طوربهاما مالچ شفاف  ،داشت هرز یهاعلف تودهیستزو 

افزایش دز  کهیطوربه ،شد یفرنگجهگوو افزایش عملکرد  هرز یهاعلفکنترل میزان نیز منجر به افزایش  هاکشعلف
 25و افزایش  هرز یهاعلف درصدی زیست توده 25کنترل  منجر بهبه سه لیتر در هکتار،  یک و نیممصرفی تریفلورالین از 
 پرول به میزان سه لیتر در هکتار کشعلفو  تیرهمالچ پالستیک  زمانهم. کاربرد شد یفرنگگوجه درصدی عملکرد میوه

 عملکرد و تن در هکتار( 118کرد زیست توده )لبیشترین عم ،درصد کنترل( 100) هرز یهاعلفکارایی کنترل بیشترین 
توان با استفاده از مالچ پالستیک . با توجه به نتایج این آزمایش میداشت به دنبالرا  یفرنگگوجهتن در هکتار(  150میوه )

 آورد. دستبهپرول عملکرد مناسبی  کشعلفمصرف و  تیره
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 مقدمه

 (.Lycopersicum esculentum L) یفرنگگوجه

ای مهم است که با توجه به یکی از سبزیجات میوه

های آن به دیگر کشورها، رونق بازار صدور فرآورده

جهانی تولیدات حاصل از این فرآوری و امکانات وسیع 

لید و فرآوری آن در ایران و بخصوص استان خراسان، تو

 یارزآوربه اهمیت اقتصادی زیادی یافته و با توجه 

مناسب مورد توجه مسئولین، صاحبان صنایع و 

کشاورزان قرار گرفته است. در نتیجه سطح زیر کشت 

یک  عنوانبه کهیطوربهافزایش یافته است،  شدتبهآن 

ورد کشت و کار قرار گیاه زراعی در سطوح وسیع م

طبق آمار  (.Kafi and Gheshm, 2006) گیردمی

از  ،یفرنگگوجه، کشاورزی خواروبارسازمان جهانی 

لحاظ میزان تولید بین محصوالت کشاورزی در رتبه 

 (.Behnamian et al., 2015) قرار دارد  هشتم دنیا

در کنترل  یدست نیوجو   کشعلفدر حال حاضر 

 ای دارندفرنگی اهمیت ویژهگوجه هرز یهاعلف

(Zand et al., 2010 استفاده از .)موجب  کشعلف

 به وجودو  ستیزطیمحتولید و آلودگی  افزایش هزینه

 نیوجشود و می کشعلفهای مقاوم به آمدن گونه

 است هرز یهاعلفبرترین روش کنترل نیز هزینه یدست

(Buhler, 1999).  هرز یهاعلفمدیریت تلفیقی 

های مختلف مدیریتی از جمله پیشگیری، یبی از شیوهترک

باشد وژیکی میکنترل مکانیکی، شیمیایی، زراعی و بیول

تا زیر  هرز یهاعلفکه هدف آن کاهش خسارت 

باشد. آستانه اقتصادی و تولید عملکرد با کیفیت باال می

توان مصرف با پیروی از اصول مدیریت تلفیقی می

سود مناسب را کسب  حالنیدرعرا کم و  هاکشعلف

 ،هرز یهاعلفکرد. در مدیریت تلفیقی ضمن کنترل 

مواد شیمیایی  رساندن آثار سوء سعی در به حداقل

 (.Swanton et al., 2002) باشدیم

 هم و مصنوعی رزندهیغی زنده و هامالچاستفاده از 

که به  باشدیم هرز یهاعلفهای کنترل روش دیگراز 

فیزیکی و نیز  ممانعتز جمله مختلفی ا یهاروش

ثیر بر دمای خاک و نیز نسبت أت از نفوذ نور، ممانعت

ثیر بر أتمنجر به  کربن، دیاکسیداکسیژن و گازهای 

 طوربهشوند و می هرز یهاعلف و رویش یزنجوانه

رو به افزایش هستند. نتایج متعددی  یاگسترده

د در کاربر هاکشعلفافزایش کارایی  دهندهنشان

 ;Knight et al., 2001)هستند  هابا مالچ زمانهم

Mathers, 2003; Samtani et al., 2007 ) .

 هاکشعلف افتهیکاهشرسد دزهای به نظر می حالنیباا

کاربرد دز  اندازهبه تواندیمها در اختالط با مالچ

 ,.Christensen et al) باشد مؤثر هاآن شدههیتوص

2003.) 

در  ییراهکارها رسد ارائهیبه نظر م ،یفتوص ینبا ا

 یهاکشعلفمصرف  ییجهت بهبود کارا

و  هرز یهاعلفاند در بهبود کنترل وتیم یفرنگگوجه

ثر باشد. ؤاز کاهش عملکرد آن م یریجلوگ

استفاده از  یسنجامکانپژوهش جهت  ینا ،ارتباطنیدرا

 ییتنهابهخاک مصرف  یهاکشعلفاختالط  یافتره

استفاده از  ینو همچن افتهیکاهششده و  یهصز تودبا 

 یشفزاجهت ا باهمدو  ینا یقو شفاف و تلف یرهمالچ ت

و لزوم  یفرنگگوجه هرز یهاعلفکنترل  یفط

 یدتول یهاینهو کاهش هز یتر شدن کشاورزیاقتصاد

 .شدانجام 
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 هامواد و روش

ای در مزرعه 1395-96 زراعی ین پژوهش در سالا 

طول گرد شهرستان فریمان با مختصات واقع در فرهاد

شرقی و عرض  56/25''و  45'و  35°جغرافیایی

 1463 و ارتفاعشمالی  98/16''و  45'و  59°جغرافیایی 

 مترمربع 4000در زمینی به مساحت  ،از سطح دریامتر 

منطقه به روش دومارتن  یاقلیم پارامترهای .شد انجام

 برحسبساالنه میانگین دمای از  اندعبارت تصحیح شده

و حداکثر  -6/23حداقل دما ، 3/12 گرادیسانتدرجه 

 متریلیم برحسبگی سالیانه میانگین بارند ،6/38 دما

، درصد 61میانگین رطوبت نسبی ساالنه  ،4/232

 سرد خشکیمهن همین روش بر اساسمنطقه  یوهواآب

)سایت سازمان هواشناسی استان خراسان رضوی(.  است

بوده و نتایج  سیلتی رسی لومیوع خاک مزرعه از ن

داده شده  نشان 1حاصل از تجزیه شیمیایی آن در جدول 

 ست.ا

ب طرح فاکتوریل در قال صورتبهآزمایش 

 و تکرار انجام شد سهکامل تصادفی با  یهابلوک

 -1شامل:  این آزمایش فاکتورهای مورد بررسی در

عدم کاربرد ) سطح هفت کش درعلفکاربرد 

  کشعلفکش، استفاده از دز توصیه شده علف

ز درصد د 50 ، استفاده ازلیتر در هکتار( 3) تریفلورالین

تفاده از دز توصیه کش تریفلورالین، اسه شده علفتوصی

 50 ، استفاده از(استومپ) متالینپندی کششده علف

، (استومپ) متالینپندی کشدرصد دز توصیه شده علف

 متالینپندی کشعلف استفاده از دز توصیه شده

 50 و استفاده از (پرول) میکروکپسول فرموالسیون

 متالینپندی کشدرصد دز توصیه شده علف

 -2 و (2)جدول  (پرول) ولمیکروکپس فرموالسیون

مالچ،  شامل عدم استفاده از) سطح سه مالچ درکاربرد 

تیره و استفاده از مالچ پالستیک استفاده از مالچ 

 تیماری ترکیب ،است ذکر شایان(. شفافپالستیک 

 عنوانبه نیز مالچ کاربرد عدم و کشعلف کاربرد عدم

 .بود (کنترل)عدم  شاهد تیمار
فروردین و اردیبهشت  سازی زمین درمراحل آماده

پس از تهیه نقشه طرح، قطعه زمینی  .انجام شد 1395ماه 
گرفته شد. جهت  نظر در مترمربع 4000به مساحت

با گاوآهن  ورزیخاکسازی زمین ابتدا عملیات آماده
کردن انجام گرفت، سپس جهت خرد  برگردان دار

استفاده شد.  دیسک و لولرو تسطیح از  هاکلوخه
هایی به عرض جوی و پشته ایجاداز فاروئر برای  همچنین

و  هامتر استفاده گردید. پس از آن نصب لولهسانتی 120
. برای هر تکرار شدآبیاری انجام  منظوربه ،تیپ ایهنوار
تهیه  (مترمربع 25متر )  5در  متر 5کرت به ابعاد  22
کرت را شامل  66، تکرار سهبا  درمجموعه ردید کگ

متر در  یکاز یکدیگر  هاو بلوک هاشد. فاصله کرتمی
 .نظر گرفته شد

 sun  هیبرید یفرنگگوجه رقمدر این پژوهش از 

6216 F1  شرکت Nunhems متعلق به شرکت بایر 
است و قابلیت  شدهاصالحبرای برداشت با کمباین  که

و نیز تک چین  ار زیادی داردسیب زمانرسیدگی هم
 نشا صورتبه نشاها یسازآماده .شد استفاده است،

 سلولبا حجم  پالستیکی شتهای کسینی و در گلدانی
شت مخلوط کا انجام شد. بستر در گلخانه سییس 25

درصد و پرلیت  50 وکوکوپیت درصد 30پیت ماس
 بذر درتاریخ کاشت . بود درصد 20شکری( ) سایز ریز

قبل از کاشت  .بود 1395بیستم اردیبهشت  انه،گلخ
ریشه نشاءها از  سازییغنو  یورغوطهنشاءها جهت 

دو  ترکیب محرک رشد ریشه برند فولزایم، به مقدار
به مقدار  هیومکس پودر، درصد و هیومیک اسید برند

به مقدار   600 و جلبک پودری برند آلگا یک درصد
 استفاده شد. یک درصد،
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 محل اجرای آزمایش خاکیی ایمیش اتیخصوص -1 جدول

Table 1. Soil chemical properties of the experiment site 

خاک بافت  
Soil texture 

نیتروژن 

 )%( کل

Total N 

(%) 

فسفر قابل 

 (ppm) دسترس
Available P 

(ppm) 

پتاسیم قابل 

 (ppm) دسترس
Available K 

(ppm) 

 )%( لیه آماد

Organic 

matter 

(%) 
pH 

 هدایت الکتریکی

(1-dS.m) 

Electrical conductivity 

(1-dS.m) 

 سیلتی رسی لومی 

Silty clay loam 
0.0166 1.2 190 0.174 7.81 1.969 

 

 

 در آزمایش مورد استفاده کاشتیشپ یهاکشعلف -2جدول
Table 2. Pre-plant herbicides used in the experiment 

 )نام تجاری( کشعلفنام 

Herbicides 
(Commercial name) 

 فرموالسیون

Formulation 
 دز مصرفی )لیتر در هکتار(

)1−Dose (L ha 
 یدکنندهتولشرکت 

Company 

 ن )ترفالن(تریفلورالی

Trifluralin (Treflan) 
48% EC 3 

 کاوش کیمیای کرمان

Kavosh Kimia Kerman  
 مپ(متالین )استوپندی

Pendimethalin (Stomp) 
33% EC 3 

UPL  هند 

UPL India 
 متالین )پرول(پندی

Pendimethalin (Prowl) 
CS 45.5% 3 

BASF  آلمان 

BASF Germany 
 لیتر در هکتار بود. 5/1 کشعلفمیزان کاربرد  هیافتکاهشدر تیمارهای دز 

In the reduced dose treatments, the herbicide application was 1.5 liters per hectare. 

 
در  هامالچ اعمال عملیاتو  هاکشفعل پاشیسم
 هاکشعلفپاشی سم انجام شد. 1395خرداد  23تاریخ 

با قابلیت لیتری  20پشتی شارژی  پاشسم با استفاده از
با فشار  11004تی جت  شماره با نازل  تنظیم فشار پاشش

لیتر بر  450با حجم مصرفی کیلو پاسکال  240پاشش 
کش با کمک شن ،پاشیبعد از سمانجام شد. هکتار 

 با خاک مخلوط شدند. هاکشعلف
نوع تیره و  دومورد استفاده از  پالستیکی هایمالچ

)از شرکت سانی پالست مهر با ضخامت  ندشفاف بود
از نوع از پهن کردن نوار آبیاری ) ه بعدک میکرون( 30

روی  ،متر(سانتی 30دریپر  درز از بغل با فاصله

 نشاءکاشت د. های کاشت نصب شدنردیف
روز بعد از کاشت بذر در گلخانه، با  35 یفرنگگوجه

برگ  هشتسانتیمتر ارتفاع نشاء، متوسط  15حدود 
 یدست صورتبه 1395خرداد  25در تاریخ  اصلی بودند،

 .م شدانجا
. در نظر گرفته شدردیف  چهارهر کرت در داخل 

متر و فاصله روی ردیف سانتی120ها فاصله بین ردیف
با توجه به ، یطورکلبهگرفته شد.  در نظرمتر سانتی 45

بوته  37000بود، تراکم  هادر طرفین پشته نوع کشت که
نظر گرفته شد. یک هفته پس از کاشت،  در هکتار در

خطایی  ینشاءهادد جهت جایگزینی نشاء کاری مج
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و به  باریکهر چهار روز  دور آبیاریصورت گرفت. 
ای تا پایان فصل رهقط صورتبه ساعت هشتمدت 

 انجام گرفت. منظم طوربه، رشد
 بر اساسعملیات تغذیه گیاهی در طول فصل رشد 

و نتایج آزمایش خاک مزرعه  یفرنگگوجهنیاز زراعت 
 سوپر فسفاتدهای پایه شامل کو انجام شد. موردنظر

و  گرمکیلو 125، سولفات پتاسیم گرم کیلو 200تریپل 
ل از کاشت مصرف تار قبدر هک گرملوکی 50کود اوره 

-52-10  ،اوره شد. در طول فصل زراعی از کودهای

10 NPK 20-20-20 NPK- پتاس و کالت  لوسو
آبیاری و عناصر  کود صورتبهبرند ماگما از آهن 

شرکت  464ند بیومین کود میکرو از بر) یزمغذیر
برای  پاشی استفاده شد.محلول صورتبهمریکا( آبیوتک 

ایمیدوکلروپراید  ه، یک نوبتکنترل آفات مکند
سی در هکتار و برای کنترل سی 500به میزان  (دورکنفی)

به )آوانت(  ایندوکساکارب یفرنگگوجهکرم میوه 
. برای کنترل ر استفاده شدسی در هکتاسی 250میزان 

به میزان  دومارک کشبیماری سفیدک سطحی از قارچ
 موجیهسی در هکتار و برای کنترل بیماری لکسی 500

لیتر در هکتار استفاده  دوزان به می کش داکونیلاز قارچ
 شد.

با دو  هرز یهاعلفبرداری از جمعیت نمونه
و در سه مرحله، با  مترمربع 25/0×5/0کوادرات به ابعاد 

 در فصل انتهای و از نشاء پس روز 40 ،20 زمانی واصلف
هر  هرز یهاعلفمحصول انجام گرفت.  برداشت زمان

ایشگاه منتقل، شناسایی و شمارش ات به آزمکوادر
گراد درجه سانتی 75ها در دمای شدند. بعد از آن نمونه

ساعت قرار داده شدند و وزن  48در آون به مدت 
گرم  001/0یتال با دقت ها با ترازوی دیجخشک آن

با توجه به انتخاب رقم صنعتی که فقط  گیری شد.اندازه
زیست توده و عملکرد  ،یک چین دارد در پایان فصل

با توجه به تراکم مطلوب کاشت  یفرنگگوجهمیوه 
نظر  شد. برای تعیین عملکرد نهایی، با در یریگاندازه

 عنوانبهاطراف هر کرت  یک ردیف کاشت از گرفتن
 دواز سطحی معادل  یفرنگگوجههای ، بوتهحاشیه

 عنوانبهها برداشت و تعداد میوه، وزن میوه مترمربع

ها نیز پس از قرارگیری در و وزن خشک بوتهکرد عمل
 . شد یریگاندازه ساعت 48به مدت  آون

 Minitabافزارنرمها از تجزیه واریانس داده منظوربه

ver. 17 س از اطمینان از نظور پاستفاده شد. بدین م
ها، تجزیه واریانس انجام و جهت مقایسه نرمال بودن داده

در سطح احتمال پنج  LSD ها از آزمونمیانگین داده
 افزارنرمنیز از نمودارها درصد استفاده شد. برای رسم 

2007  Excel شد. استفاده 
 نتایج و بحث

 هرز یهاعلفجامعه 
 یفرنگگوجهزرعه مشاهده شده در م هرز یهاعلف

خانواده  9گونه از  14مورد مطالعه، در مجموع شامل 
 چهارو  برگپهن گونه دهگیاهی بودند، که در این بین، 

های (. غالب گونه3 )جدول گونه باریگ برگ بودند
گونه  پنجساله و بهاره بودند. یک برگپهنحاضر، 

گونه دارای مسیر  هشتو  3C دارای مسیر فتوسنتزی
بودند و خرفه دارای مسیر فتوسنتزی  4Cتزی فتوسن

CAM  ،بود. مشاهدات نشان داد که وفور نسبی سلمه
توره بیشتر از ، علف عشق و تاسیاه یزیرتاجخارخسک، 

 ها بود.سایر گونه
 هرز یهاعلفتراكم كل 

ثیر مالچ، ه نتایج حاصل از تجزیه واریانس، تأبا توجه ب
در هر سه   کشعلفو اثر متقابل مالچ و  کشعلف

، در سطح هرز یهاعلفبر تراکم  یبردارنمونهمرحله 
 (.4دار شد )جدول احتمال یک درصد معنی
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 آزمایش ی نشائی موردفرنگگوجهمشاهده شده در مزرعه  هرز یهاعلفهای فهرست و برخی خصوصیات مهم گونه -3 جدول
Table 3. List and some important characteristics of weed species observed in field of transplanted tomato 

 رفولوژیوم

Morphology 
 چرخه زندگی

Life cycle 

 سنتزیفتو مسیر

Photosynthetic 
pathways 

 خانواده

Family 

 نام علمی

Scientific name 

 نام فارسی
Name (Farsi) 

 سیاه یزیرتاج .Annual 3C Solanaceae Solanum nigrum L  سالهیک Broadleaf  رگبپهن

 فهرخ .Annual CAM Portulacaceae Portulaca oleracea L  سالهیک Broadleaf  برگپهن
 سلمه تره .Annual 3C Chenopodiaceae Chenopodium album L  سالهیک Broadleaf  برگپهن
 خارخسک .Annual 4C Zygophyllaceae Tribulus terrestrisL  سالهیک Broadleaf  برگپهن
 تاتوره .Annual 3C Solanaceae Datura stramonium L  سالهیک Broadleaf  برگپهن

 علف عشق  .Annual 4C Poaceae Eragrostis poaeoides P. Beauv  سالهیک   Narrowleaf  برگ باریک 
 ریشه قرمز خروستاج .Annual 4C Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L  سالهیک   Broadleaf  برگپهن
 خوابیده خروستاج .Annual 4C Amaranthaceae Amaranthus blitoides L  سالهیک Broadleaf  گبرپهن

 سوروف .Annual 4C Poaceae Echinochloa crus-galli L  سالهیک Narrowleaf  باریک برگ
 کنف وحشی .Annual 3C Malvaceae Hibiscus trionum L  سالهیک Broadleaf  برگپهن
 پرستآفتاب .Annual 4C Boraginaceae Heliotropium europaeum L  سالهیک Broadleaf  برگپهن

 ی سبزروباهدم .Annual 4C Poaceae Setaria viridis L  سالهیک Narrowleaf  باریک برگ
 قیاق .Perennial 4C Poaceae Sorghum halepense L  چندساله Narrowleaf  باریک برگ

 توق .Annual 3C Asteraceae Xanthium strumarium L  سالهیک Broadleaf  برگپهن

https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
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 یبردارنمونهنشائی در مراحل مختلف  یفرنگگوجههرز  یهاعلفکل  تودهیستزم و تراک نتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( -4جدول

 و مالچ پالستیکی کشعلفتیمارهای مختلف  یرتأثتحت 

Table 4. Results of analysis of variance (mean squared) of density and total biomass of transplanted tomato weeds 

at different sampling stages under the influence of different herbicide treatments and plastic mulch 

 منبع تغییر
S.O.V. 

درجه 

 آزادی

df 

 اول یبردارنمونه

 (نشاء از روز پس 20)
First sampling 

(20 days after 

transplanting) 

 نمونه برداری دوم

 (از نشاء روز پس 40) 
Second sampling 

(40 days after 

transplanting) 

 سوم یبردارنمونه

 (با برداشت زمانهم)
Third sampling 

(At harvest time) 

 تراکم
Density 

 تودهیستز
Biomass 

 تراکم
Density 

 تودهیستز
Biomass 

 تراکم
Density 

 تودهیستز
Biomass 

 بلوک
Block 

2 **3409 ns 0.185 ns279 *52 *732 ns 2973 

 کشعلف

Herbicide (A) 
6 **7553 **41 **3126 **2422 **1621 **279921 

 مالچ

Mulch (B) 
2 **48054 **481 **42865 **128431 **49079 **14247428 

 مالچ ×کشعلف

B×A 
12 **5056 **28 **2924 **2476 **1621 **279921 

Error 12364 163 15 110 0.571 347 40 خطا 
 دارمعنیغیر  nsدرصد و  پنجو  یکوح احتمال دار در سطمعنیبه ترتیب  *و**

**, * and ns: are significant at one and five percent probability levels and non significant, respectively 

 

، بیشترین تراکم یبردارنمونهحله اول در مر

)عدم کاربرد  در تیمار شاهد بدون کنترل هرز یهاعلف

بوته در  9/185با تراکم  مالچ( ربرد علف کش و عدم کا

مشاهده شد و کاربرد مالچ تیره و شفاف به  مترمربع

 یهاعلفدرصدی  31و  100ترتیب منجر به کاهش  

یمار کاربرد نسبت به تیمار شاهد شد. در ت هرز

به سه لیتر در هکتار منجر  5/1تریفلورالین، افزایش دز از 

شد که  زهر یهاعلفدرصدی تراکم  47به کاهش 

. همچنین کاربرد مالچ به همراه بودنیز  انتظارقابل

نسبت  هرز یهاعلفتریفلورالین منجر به کاهش تراکم 

 هکیطوربه ،به تیمار کاربرد تریفلورالین بدون مالچ شد

لیتر در هکتار از این  3کاربرد مالچ تیره همراه با دز 

هرز شد که  یهاعلفمنجر به کنترل کامل  کشعلف

 باالی مالچ تیره به همراه تریفلورالینان از کارایی نش

 5/1است. کاربرد مالچ شفاف به همراه تریفلورالین با دز 

بوته در  25) هرز یهاعلفلیتر در هکتار کمترین تراکم 

ها تریفلورالین با ( را در بین تیمارهایی که در آنرمربعمت

داشت،  لیتر در هکتار استفاده شده بود، به همراه 5/1دز 

داری با سایر تیمارها داشت. به نظر و اختالف معنی

ایی رسد کاربرد مالچ تیره منجر به کاهش کارمی

تریفلورالین در شرایط دز کاهش یافته آن  کشعلف

داری از نظر آماریاختالف معنی حالینبااشده است. 



 ... كاشت و مالچ پالستیکی برهای پیشكشعلف تلفیقارزیابی اثرات 

58 

 

در بین کاربرد تریفلورالین با دز سه لیتر در هکتار  

(. در رابطه با 1چ مشاهده نشد )شکل بین دو نوع مال

به سه لیتر در هکتار  5/1کاربرد پرول، افزایش دز از 

در  هرز یهاعلفدرصدی تراکم  73هش منجر به کا

چنین این مورد در تیمار بدون کاربرد مالچ شد. هم

کاربرد پرول همراه با هر دو نوع مالچ نیز مشاهده شد و 

هر دو نوع مالچ،  کاربرد پرول در هر دو دز مصرف با

(. تیمار 1داری با یکدیگر نداشتند )شکل اختالف معنی

 5/1ا تیمار کاربرد لیتر در هکتار استومپ ب 5/1کاربرد 

 هرز یهاعلفاکم لیتر پرول در هکتار از نظر تاثیر بر تر

 حالینباا .آماری نداشت ازنظرداری اختالف معنی

منجر به کاهش افزایش دز استومپ به سه لیتر در هکتار، 

شد. کاربرد هر دو  هرز یهاعلفدرصدی تراکم  66

نوع مالچ تیره و شفاف همراه با استومپ اختالف 

اگرچه مالچ تیره منجر به  ،با یکدیگر نداشتند دارییمعن

نسبت به مالچ شفاف شد  هرز یهاعلفترل کامل کن

 (.1)شکل 
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روز  20 در یفرنگگوجه هرز یهاعلفو کاربرد مالچ پالستیکی بر تراکم  کشعلفن اثر متقابل مقایسه میانگی -1شکل 

درصد فاقد  پنجاحتمال سطح  در LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین بعد از نشاءکاری.

 .باشندیمدار اختالف معنی

Figure 1. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on tomato 

weeds density at 20 days after transplanting. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

، بیشترین تراکم یبردارنمونهدر مرحله دوم 

در تیمار مجددا ( مترمربعبوته در  186) هرز یهاعلف

شاهد عدک کنترل مشاهده شد. در شرایط عدم کاربر 

کاربرد تریفلورالین در هر دو دز مصرفی اختالف مالچ ، 
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هیچ  و در تیمار مالچ تیره داشتداری با یکدیگر معنی

مشاهده نشد. افزایش دز مصرف پرول از  یعلف هرز

درصدی  64به سه لیتر در هکتار منجر به کاهش  5/1

شد و در شرایط بدون مالچ،  هرز یهاعلف تراکم

( مترمربعبوته در  36) هرز یهاعلفکمترین تراکم 

اگرچه  ،مربوط به تیمار سه لیتر پرول در هکتار بود

ر تریفلورالین نداشت )شکل داری با تیمااختالف معنی

استومپ از  کشعلف(. همچنین افزایش دز مصرف 2

درصدی  62کاهشبه سه لیتر در هکتار منجر به  5/1

اثرات کاربرد مالچ بر تراکم شد.  هرز یهاعلفتراکم 

بوته علف های هرز در این مرحله کامال مشهود و معنی 

علف دار بود. بطوریکه بجز تیمار کاربرد مصرف پایین 

کش تریفلورالین و شاهد عدم کاربرد علف کش در 

شرایط کاربرد مالچ شفاف، در بقیه تیماها و بوِیژه در 

ایط کاربرد مالچ تیره، کاهش معنی داری در تراکم شر

علف هرز ایجاد شد بطوریکه با کنترل کامل )تراکم 

  (.2الف معنی داری نداشت) شکل صفر( اخت
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روز  40در یفرنگگوجه هرز یهاعلفو کاربرد مالچ پالستیکی بر تراکم  کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل  -2شکل 

درصد فاقد  پنج احتمال در سطح LSDبا حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون  هاییانگینم. نشاء کاری بعد از

 باشند.دار میاختالف معنی

Figure 2. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on tomato 

weeds density at 40 days after transplanting. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

بیشترین تراکم باز هم ، یبردارنمونهدر مرحله سوم 

بوته  158در تیمار شاهد بدون کنترل با  هرز یهاعلف

 کشعلفمشاهده شد. افزایش دز مصرف  مترمربعدر 

ه لیتر در هکتار، اختالف به س 5/1از  تریفلورالین

ایجاد نکرد. افزایش  هرز یهاعلفداری در تراکم معنی

به سه لیتر در هکتار 5/1پرول از  کشعلفدز مصرف 
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 هرز یهاعلفم درصدی تراک 68موجب کاهش  

شد. افزایش دز مصرف استومپ اگرچه منجر به کاهش 

الف شد اما از نظر آماری اخت هرز یهاعلفتراکم 

لیتر در هکتار نداشت. همچنین  5/1داری با دز معنی

استومپ و تریفلورالین از نظر  یهاکشعلفمصرف 

آماری در هر دو دز مصرفی با یکدیگر اختالف 

که در واقع همراه با در سایر تیمارها داری نداشتند. معنی

 گونهیچهنیز کاربرد مالچ اعم از شفاف و تیره بودند، 

 (.3د )شکل ده نشمشاه یعلف هرز
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در انتهای  یفرنگگوجه هرز یهاعلفو کاربرد مالچ پالستیکی بر تراکم  کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل  -3شکل 

درصد فاقد اختالف پنج احتمال در سطح  LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین د.فصل رش

 .باشندیمدار معنی

Figure 3. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on tomato 

weeds density at the end of the growing season. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

 یهاعلفبرتری کنترلی  دهندهنشاننتایج  یطورکلبه

با توجه توسط مالچ نسبت به کاربرد بدون مالچ بود.  هرز

در این  هرز یهاعلف یهاگونهاز به اینکه برخی

دارای تاج خروس  و سیاه ریزیتاج آزمایش مانند

 و در شرایط حضور مثبت هستندخاصیت فوتوبالستیک 

 ,.Zand et al) تحریک به جوانه زنی می شوندنور 

2008 ;Marble, 2015)های تیره در ، حضور مالچ

کاهش  سببمانعی برای نفوذ نور  عنوانبهسطح خاک 

شده و منجر به کاهش تراکم  هرز یهاعلف یزنجوانه

در چنین شرایطی بذوری که  شد. هرز یهاعلف

پس از رویش به  احتماالً ،هم نباشند مثبت فتوبالستیک

در مرحله گیاهچه ، کنندینماین دلیل که نور دریافت 

همچنین  .ای و ورود به مرحله اتوتروف از بین رفته اند

  کشعلفمالچ و  زمانهمنتایج نشان دادند که کاربرد 

بت به کاربرد تنهای را نس هرز یهاعلفنیز کنترل 

افزایش داده است که این مهم در سایر   کشعلف
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 Mathers, 2003)مطالعات نیز اشاره شده است 

;Marble, 2015) . 

در مقایسه بین دو نوع مالچ شفاف و تیره نیز به نظر 

رسد مالچ تیره کنترل بهتری نسبت به مالچ شفاف بر می

ه اول در مرحل خصوصاًداشته است.  هرز یهاعلف

روز پس از نشاء( که نسبت به  20) یبردارنمونه

داری مشاهده شد. تیمارهای مالچ شفاف اختالف معنی

( Asgarpour et al., 2010ور و همکاران )عسگرپ

های های تیره نسبت به مالچگزارش کردند که مالچ

با  هرز یهاعلفو رویش  یزنجوانهتوانند شفاف می

ا بیشتر کاهش دهند و ر مثبت خاصیت فتوبالستیک

توانند با به دام انداختن اشعه های شفاف میمالچ

ری از خورشید و افزایش دمای خاک باعث جلوگی

ها و منجر به مرگ آن هرز یهاعلفبذور  یزنجوانه

هر چند که برای دسترسی به این حالت شدت  شوند.

تابش خورشی از اهمیت باالیی برخوردار است و در 

ست که آفتابدهی می بایست حتما در ماه همین راستا ا

روز  20های بسیار گرم انجام شود. با توجه به اینکه در 

ن شرایطی از نظر شدت تابش پس از کاشت چنی

خورشید وجود نداشت لذا اختالف بین مالچ ها 

 Walker etوالکر و همکاران )همچنین  مشهودتر بود.

al., 2006)  در کشت سبزیجات گزارش کردند که

های پالستیکی نسبت به تیمار شاهد بدون کاربرد مالچ

بذور  یزنجوانه، منجر به کاهش هرز یهاعلفکنترل 

شدند که  هرز یهاعلفو کاهش تراکم  هرز یهاعلف

 مطابق با نتایج این آزمایش است.

 هرز یهاعلفكل  تودهستیز

و بر خالف آنچه در مورد  ی،بردارنمونهدر مرحله اول 

علف های هرز مشاهده شد، در شرایط عدم تراکم کل 

 4/15) هرز یهاعلفتوده یستزبیشترین  کاربرد مالچ، 

استومپ به  کشعلفدر تیمار کاربرد ( مترمربعگرم در 

لیتر در هکتار مشاهده شد که اختالف  5/1میزان  

تیمار شاهد بدون داری با سایر تیمارها داشت. معنی

دارای رتبه دوم در  رمربعمتگرم در  3/11کنترل نیز  با 

بین تیمارهای آزمایش بود. به نظر می رسد در شرایطی 

بوده است ، ازدحام  که تراکم کل علف های هرز بیشتر

گیاهان و افزایش رقابت بین آنها سبب مهار رشد گونه 

های علف هرز و کاهش زیست توده کل آنها شده 

عدم است و در این شرایط برخی از تیمارها نظیر شاهد 

کنترل که از تراکم بیشتری برخوردار بوده اند،  از 

زیست توده کل کمتری برخوردار شده اند و این مساله 

خصوص تیمارهایی همچون کاربرد علف کش های  در

و استومپ که از تراکم کل کمتری  تریفلورالین

برخوردار بوده اند از زیست توده مجموع بیشتری بهره 

همه کاربرد فزایش میزان ا(.  4مند شده اند )شکل 

به سه لیتر در هکتار  5/1از  مورد مطالعه یهاکشعلف

 شد. هرز یهاعلفتوده یستزدار موجب کاهش معنی

اثرات کاربرد سه لیتر استومپ در هکتار با این حال 

 4بر اساس شکل . (4مشهودتری ایجاد کرد )شکل 

اثرات کاربرد مالچ بر زیست توده علف های هرز نسبت 

به تراکم بسیار مشهودتر بود و تقریبا در شرایط کاربرد 

مالچ زیست توده کل علف های هرز بسیار کم و در حد 

 بود. صفر
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روز بعد از  20در  هرز یهاعلف تودهیستزو کاربرد مالچ پالستیکی بر   کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل  -4شکل 

درصد فاقد اختالف  پنجاحتمال در سطح  LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین  نشاء کاری.

 .ندباشیم داریمعن

Figure 4. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on biomass 

weeds density at 20 days after transplanting. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

مانند مرحله اول نیز ی، اربردنمونهدر مرحله دوم 

در تیمار هرز  یهاعلفتوده یستزی بیشترین بردارنمونه

علف کش های استومپ و  لیتر در هکتار 5/1

علف کش ها همه  و افزایش دز  تریفلورالین مشاهده شد

به میزان سه لیتر در هکتار به عنوان مثال در استومپ 

 زهر یهاعلفتوده یستزدرصدی  67منجر به کاهش 

(. در بین تیمارهای کاربرد تنهای 5شد)شکل 

 3، سه تیمار شاهد بدون کنترل، تریفلورالین هاکشعلف

لیتر در هکتار و هر دو دز مصرفی پرول اختالف 

حال مصرف سه لیتر پرول ینبااشد داری مشاهده نیمعن

نظر در هکتار نسبت به سایر تیمارها کنترل بیشتری را 

موجب شد. کاربرد هرز زیست توده کل علف های 

و  76مالچ شفاف و تیره هم به ترتیب منجر به کاهش 

شدند.  هرز یهاعلفزیست توده کل درصدی  100

 باهم کشعلفهمچنین در سایر تیمارهایی که مالچ و 

 هرز یهاعلفشده بودند نیز کنترل کامل  کاربردهبه

 حاصل شد.
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روز بعد از  40در  هرز یهاعلف تودهیستزو کاربرد مالچ پالستیکی بر   کشعلفیانگین اثر متقابل مقایسه م -5شکل 

درصد فاقد اختالف  پنجاحتمال ر سطح د LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین کاری.نشاء

 باشند.می دارمعنی

Figure 5. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on biomass 

weeds density at 40 days after transplanting. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

، دو تیمار کاربرد یبردارنمونهدر مرحله سوم 

لیتر در  5/1صرف پرول و استومپ با دز م یهاکشعلف

بودند  هرز یهاعلف تودهیستزهکتار دارای بیشترین 

به سه لیتر در هکتار، به  هاآنکه با افزایش دز مصرف 

را  هرز یهاعلف تودهیستزدرصد  8/47و  9/53ترتیب 

 5/1. کاربرد تریفلورالین با دز (6)شکل  کاهش دادند

ای دیگر دار  کشعلفلیتر در هکتار هم نسبت به دو 

کمتری بود و افزایش دز مصرف آن به سه  تودهیستز

شد  تودهیستزدار لیتر در هکتار، موجب کاهش معنی

که در بین تیمارهای بدون مالچ دارای کمترین 

( بود. سایر تیمارهای مترمربعرم در گ 964) تودهیستز

همراه با یکدیگر  هاکشعلفها و آزمایش که مالچ

 یهاعلفنجر به کنترل کامل شده بودند م کاربردهبه

 شدند. هرز
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 در انتهای فصل رشد. هرز یهاعلف تودهیستزو کاربرد مالچ پالستیکی بر   کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل  -6شکل 

 داریمعنتالف درصد فاقد اخ پنجاحتمال در سطح  LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین

 .باشندیم

Figure 6. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on tomato 

weeds biomass at the end of the growing season. Means with same letters haven’t significant 

difference according to the LSD (p ≤0.05). 

 

نشان داد  هرز یهاعلف تودهیستزنتایج  یطورکلهب

انتخاب بهترین  شایددر بین علف کش ها اگر چه  که

افزایش دز مصرف  گزینه کمی سخت باشد با این حال،

به سه لیتر در هکتار منجر به کاهش  5/1از  هاکشعلف

در مطالعات  شد. هرز یهاعلف تودهیستزدار معنی

در زراعت  هاکشعلفصرف مختلفی اثر افزایش دز م

است که منجر به کنترل  شده دادهنشان  یفرنگگوجه

 Ghasab et) شدند هرز یهاعلف تودهیستزبیشتر 

al., 2014 ;Ghanbari Birgani et al., 2006; ; 

Lashkari et al., 2006 ) همچنین خاتمی و .

( نشان دادند که Khatami et al., 2016همکاران )

ف ریمسولفورون منجر به کاهش افزایش دز مصر

 زمینییبسدر کشت  هرز یهاعلف تودهیستز

(Solanum tuberosum L.)  .کاربرد مالچ اعم از شد

توده کل شفاف و تیره اثرات بسیار معنی داری بر زیست 

علف های هرز ایجاد کرد بوِیژه زمانیکه با کاربرد علف 

در آزمایش کش ها نیز تلفیق شد. مشابه نتایج این 

مطالعات دیگری نشان داده شده است. برای مثال، 

( نشان Shafiee et al., 2013شفیعی و همکاران )

یافته ریمسولفورون، کاهشدادند که کاربرد مقادیر 

وسولفورون در تلفیق با مالچ کنترل متریبوزین و سولف

 هاکشعلفنسبت به کاربرد  هرز یهاعلفی بر مؤثر

( نیز Marble, 2015اربل )یی خواهد داشت. متنهابه

تواند می کشعلفمالچ و  زمانهمنشان داد که کاربرد 

 شود. هاکشعلفمنجر به افزایش کارایی 
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 یفرنگگوجهعملکرد 

(، اثر مالچ بر تمامی 5با توجه به نتایج )جدول 

دار شد. معنی یفرنگگوجهشده در  یریگاندازهصفات 

 ورد بررسیم صفاتتمامی  در کشعلفهمچنین اثر 

دار شد و اثر معنی یفرنگگوجهمتوسط وزن میوه  جزبه

متوسط  جزبهبر تمامی صفات  کشعلفمتقابل مالچ و 

 یفرنگگوجهکل تک بوده  تودهیستزوزن میوه و 

 دار شد.معنی

تیمارهای  یرتأثنشایی تحت  یفرنگگوجهنتایج تجزیه واریانس )میانگین مربعات( عملکرد  -5 جدول

 کش و مالچ پالستیکیف علفمختل

Table 5. Results of analysis of variance (mean squares) of transplanted tomato 

yield under the influence different herbicide treatments and plastic mulch 

 در هکتارکل  تودهیستز

Total biomass in ha 

 در هکتارعملکرد میوه 

Fruit yield in ha 

 درجه آزادی

df 
 منبع تغییر

S.O.V. 

*1193 **2078 2 
 بلوک

Block 
**1378 **1089 6 

 کشعلف

Herbicide (A) 
**43845 **35593 2 

 مالچ

Mulch (B) 

**501 *386 12 
 مالچ×کشعلف

B×A 

299 175 40  Errorخطا 
 دارنیمعغیر  nsدرصد و پنج و  یکداری در سطوح احتمال معنیبه ترتیب  *و**

**, * and ns: are significant at one and five percent probability levels and non 

significant, respectively 

 

، 7با توجه به نتایج مقایسات میانگین در شکل 

تن در هکتار( مربوط به  150بیشترین عملکرد میوه )

استومپ با دز  کشعلفمالچ تیره به همراه  کاربرد یمارت

بعد، تیمار مالچ  یهارتبهه لیتر در هکتار بود که در س

و  138لیتر در هکتار به ترتیب با  5/1تیره با پرول سه و 

تن در هکتار مقام های دوم و سوم را به خود  129

اص دادند که البته از نظر آماری اختالف اختص

داری بین این سه تیمار مشاهده نشد. کمترین معنی

تیمار شاهد بدون کنترل مشاهده شد عملکرد میوه هم در 

تن در هکتار رتبه آخر را به خود اختصاص  37که با 

داد. استفاده از مالچ تیره و شفاف به ترتیب منجر به 

لکرد میوه نسبت به تیمار درصدی عم 48و  5/67افزایش 

شاهد بدون کنترل شد. با توجه به نتایج تراکم و 

 ،فترمیانتظار  همین نتیجه ،هرز یهاعلف تودهیستز

در تیمار  هرز یهاعلف تودهیستزبویژه زیرا تراکم و 

مالچ شفاف نسبت به مالچ تیره بیشتر بود و مالچ تیره 

همین امر کنترل بهتری نسبت به مالچ شفاف داشت که 

 یفرنگگوجه تودهیستزموجب افزایش عملکرد میوه و 

 هاکشعلفدر بین تیمارهای کاربرد در مالچ تیره شد. 

تیمار تریفلورالین با دز سه  بجز دربدون مالچ، در شرایط 
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تن در  61عملکرد میوه ) ترینیشبلیتر در هکتار که 

را نسبت به تیمارهای دیگر داشت، اختالف هکتار( 

در این خصوص و با . دیگری مشاهده نشدی دار معن

توجه به اینکه فشار رقابتی بسیاری از علف های هرز 

توده آنها است، این نتیجه قابل انتظار می ناشی از زیست 

، در شرایط عدم کابرد 6باشد چرا که بر اساس شکل 

مالچ اختالف معنی داری از نظر زیست توده کل علف 

. لف کشی مشاهده نشدهای هرز بین تیمارهای ع

و سه  ییتنهابههمچنین در تیمارهای کاربرد مالچ تیره 

داری با الف معنیلیتر پرول به همراه مالچ شفاف اخت

 ترینیکنزدتیمار شاهد وجین تمام فصل مشاهده نشد و 

 .تیمارها به یکدیگر بودند

های متعددی اثرات مثبت مالچ هاییشآزمادر 

نظیر کاه و  یرزندهغهای و مالچتیره  پالستیکی با رنگ

مانند تریفلورالین بر  کاشتییشپ یهاکشعلفکلش و 

است زارش شده گ یفرنگگوجهعملکرد میوه 

(Rajablariani et al., 2012; Zangooei Nejad 

and Ghadiri, 2015) در سایر گیاهان زراعی و باغی .

 Oryza)و برنج ( .Glycine max L)سویا نظیر 

sativa L)  و درخت موز(Musa sapientum L.) 

ها بر افزایش عملکرد آن یرزندهغهای نیز اثرات مالچ

مطابق با نتایج  ( کهMarble, 2015گزارش شده است )

 این آزمایش است.
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.یفرنگجهگوو کاربرد مالچ بر عملکرد میوه   کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای  -7شکل   

دار درصد فاقد اختالف معنی پنجاحتمال در سطح  LSDهای با حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون میانگین

 .باشندیم

Figure 7. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on tomato 

fruit yield. Means with same letters haven’t significant difference according to the LSD  

(p ≤0.05).
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کل  تودهیستزکش بر اثر متقابل مالچ و علف

 تودهیستزدار شد. کمترین معنی یفرنگگوجه

 تودهیستزتن در هکتار( و بیشترین  48) یفرنگگوجه

تن در هکتار( به ترتیب مربوط به  178) یفرنگگوجه

و کاربرد سه لیتر استومپ به تیمار شاهد بدون کنترل 

. کاربرد مالچ تیره نسبت به (8)شکل  همراه مالچ تیره بود

 تودهیستزدرصدی  4/36یش مالچ شفاف منجر به افزا

شد و در بین تیمارهای بدون  یفرنگگوجهکل 

تن در  7/139) تودهیستزکش دارای بیشترین علف

به  5/1ها از کشهکتار( بود. افزایش دز مصرفی علف

 تودهیستزسه لیتر در هکتار، منجر به افزایش عملکرد 

 یهاعلفشد که با توجه به نتایج مربوط به  یفرنگگوجه

 هرز یهاعلفکه با افزایش دز مصرفی کنترل  هرز

افزایش یافت، این نتیجه دور از انتظار نیست. همچنین 

به سه لیتر  5/1افزایش دز مصرفی پرول و تریفلورالین از 

کل  تودهیستزداری بر افزایش معنی یرتأثتار در هک

اما افزایش دز مصرفی استومپ  ،نداشت یفرنگگوجه

داری بر مالچ شفاف یا تیره اثرات معنی همراه با کاربرد

 افزایش عملکرد داشت.

 

 
های با میانگین .یفرنگگوجهکل  تودهیستزبر و کاربرد مالچ   کشعلفمقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهای  -8شکل 

 ند.باشدار میدرصد فاقد اختالف معنی پنجاحتمال در سطح  LSDحداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون 

Figure 8. Mean comparison of interaction of herbicide and plastic mulch application on total 

tomato biomass. Means with same letters haven’t significant difference according to the LSD 

(p ≤0.05). 

 

یط عدم در شرا های این آزمایش،با توجه به یافته كلی یریگجهینت

 یهاکشعلفافزایش دز مصرفی  کاربرد مالچ،

به سه لیتر در  5/1تریفلورالین، پرول و استومپ از 
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 تودهیستزهکتار، منجر به کاهش تراکم و 

و  شد یفرنگگوجهعملکرد  و افزایش هرز یهاعلف

ها کنترل مناسبی بر آن یافتهکاهشکاربرد دزهای 

 یفرنگگوجهو افزایش عملکرد  هرز یهاعلف

در تمامی  در شرایط عدم کاربرد مالچ،.نداشت

کنترل  لیتر در هکتار بیشترین 3، کاربرد هاکشعلف

از نظر زیست توده نهایی کل علف های  هرز یهاعلف

خصوص بسیاری با توجه به اینکه در   و  د ایجاد کرهرز 

 در مقایسه با تراکم نهایی از علف های هرز زیست توده

اسب تری برای ارزیابی فشار رقابتی ، شاخص مننهایی

 بیشترینناشی از حضور علف های هرز می باشد، 

در نیز در شرایط عدم کاربرد مالچ  یفرنگگوجهعملکرد 

ترفالن مشاهده شد،  لیتر و بوِیژه در علف کش 3دز 

هرچند که در شرایط ، در عمل اختالف معنی داری بین 

 نشد. کاربرد و عدم کاربرد علف کش ها مشاهده

منجر  ییتنهابهکاربرد مالچ تیره و شفاف هر کدام  

و  یفرنگگوجه تودهیستزبه افزایش عملکرد میوه و 

نسبت به  هرز یهاعلف تودهیستزکاهش تراکم و 

ن مالچ شد. در بین مالچ تیره و شفاف، مالچ تیمار بدو

و بیشترین  هرز یهاعلفتیره بیشترین کارایی کنترل 

را به خود  یفرنگگوجه تودهیستزعملکرد میوه و 

نیز   کشعلفمالچ و  زمانهمکاربرد اختصاص داد. 

 یفرنگگوجه تودهیستزمنجر به افزایش عملکرد میوه و 

نسبت به  هرز یهالفع تودهیستزو کاهش تراکم و 

در بین کاربرد مالچ تیره و شد.  ییتنهابه هرکدامکاربرد 

در  داریمعنی اختالف هاکشعلفشفاف همراه با 

در انتهای فصل رشد  هرز یهاعلف تودهیستزتراکم و 

اما در ابتدای فصل رشد و در مرحله اول  ،وجود نداشت

شفاف از  تیمار مالچ تیره نسبت به مالچ یبردارنمونه

کارایی کنترلی باالتری برخوردار بود و در انتهای فصل 

 تودهیستزرشد هم بیشترین عملکرد میوه و 

  هم در این تیمارها مشاهده شد. یفرنگگوجه

نکته قابل توجه دیگر اینکه علف کش های مورد 

وهش و در واقع بسیاری از علف کش ژاستفاده در این پ

ک دوره فعالیت موثر های خاک مصرف دیگر، دارای ی

در خاک هستند که این دوره خود متاثر از خصوصیات 

طبیعتاً فیزیکوشیمیایی علف کش و نیز خاک بوده و 

رفته رفته از کارایی این علف کش ها کاسته می شود. از 

سوی دیگر و به ویژه در شرایط عدم کاربرد مالچ، موج 

ین های رویش علف های هرز نیز می تواند بر کارایی ا

علف کش ها اثرات  نامطلوب ایجاد کند. با این حال در 

شرایط کاربرد مالچ ها می توان بسیاری از این نواقص 

ربوط به کنترل شیمیایی را برطرف کرد. کاربرد م

با یکدیگر، نسبت به کاربرد   کشعلفمالچ و  زمانهم

منجر به افزایش کارایی کنترل  کشعلفتنهای 

 در مراحل انتهایی رشد شد.  خصوصاً، هرز یهاعلف

در بین تیمارهای آزمایش، تیمار مالچ  یطورکلبه

کنترل  منجر به اهکشعلفاز  هرکدامتیره به همراه 

بیشترین عملکرد میوه  اما ،شد هرز یهاعلفکامل 

تن در هکتار( در تیمار کاربرد مالچ  150) یفرنگگوجه

به نظر تیره به همراه سه لیتر استومپ مشاهده شد که 

در بین تیمارهای آزمایش  تلفیقی رسد بهترین تیمارمی

 بود.
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Evaluation the Effects of Some Pre-plant Herbicides and Plastic Mulch on 

Weed Flora of Transplanted Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) 
 

A. Ranjbaran1, M. Rastgoo*2 

 
Abstract 

To evaluate the effect of plastic mulch and some pre-plant herbicides on weed control and yield 

of transplanted tomato, an experiment was conducted in factorial arrangement as a randomized 

complete block design (RCBD) with three replications at Fariman in 2015. The experimental 

factors including herbicide application at seven levels including no herbicide application and 

application of 3 and 1.5 L.ha-1 of trifluralin (EC 48%), pendimethalin (stomp; EC 33%) and 

microcapsule formulation of pendimethalin (prowl; CS 45.5%) as first factor and second factor 

was mulch application at two levels including  transparant and black plastic mulch. In addition, 

a full season hand weeding as control treatment considered in each replication. Results indicated 

that using both of mulches (black and transparant) and pre-plant herbicides was controlled 

weeds compeletly and increased 60 percent of tomato biomass and 67.5 percent of fruit yield. 

Black mulch was more effective in weed control and increases tomato yield more than 

transparant mulch and in three date of sampling, black mulch was controled weeds compeletly. 

Using 3 lit ha-1 of herbicides showed the more weed control and tomato yield than 1.5 lit.ha-1 of 

herbicides, like using 3 lit.ha-1 of Trifluralin reduced 25 percent of weed biomass and increased 

25 percent of of fruit yield. Using black plastic mulch with pre-plant herbicides showed that the 

highest weed control (100%) and highest tomato biomass (118 ton.ha-1) and highest tomato fruit 

(150 ton.ha-1) was obtained in black mulch with 3 lit.ha-1 of prowl herbicide. According to our 

results, we can use black plastic mulch with pre-plant herbicides for good control of weeds and 

earn the high transplanted tomato yield. 
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