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چکيده
 آزمایشی در قالب طرح،(Cynodon dactylon)  به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علفهرز مرغ.خرما یکی از محصوالت راهبردی و مهم در دنیا میباشد
35 ) به میزانMedicago sativa(  تیمارها شامل کشت میان ردیفی یونجه. انجام شد1391و1390 بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و شش تیمار در طی سالهای
 ماش، کیلوگرم در هکتار50 ) به میزانCajanus cajan(  نخود کبوتری، کیلوگرم در هکتار50 ) به میزانSesbania sesban(  چنتری،کیلوگرم در هکتار
 نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین. کیلوگرم در هکتار و شاهد بودند20 ) به میزانSorghom bicolor(  سورگوم، کیلوگرم در هکتار50 ) به میزانVigna radiata(
 گرم در متر مربع در سال دوم وکمترین آن مربوط به ماش و نخود کبوتری به2326  گرم در متر مربع در سال اول و1937 زیست توده تولید شده مربوط به چنتری با
 به تیمار چنتری و، کمترین زیست توده مرغ در هر دو سال. گرم در متر مربع در سال دوم بود50/7  و101/7  گرم در متر مربع در سال اول و22/8  و159/7 ترتیب با
94  و3 ،7 ،59 ،97  نخود کبوتری و یونجه در سال اول به ترتیب، ماش، سورگوم، همچنین درصد کنترل مرغ بوسیله چنتری.یونجه و پس از آن سورگوم تعلق داشت
 دارای بیشترین میانگین زیست توده در هر دو سال بودند و مشخص، چنتری و یونجه، در این بررسی. درصد بود95  و10 ،2 ،74 ،99  به ترتیب،درصد و در سال دوم
.شد که گیاهان پوششی موثری برای کنترل مرغ میباشند
. نخود کبوتری،گیاه پوششی،  زیست توده، چنتری:واژههای كلیدی

Bermudagrass (Cynodon dactylon L.) Control Using Intercropping of Cover Crops with
Date Palms (Phoenix dactylifera L.)
Hossein Adim1, Batoul Samedani2 and Ebrahim Mamnoie3
1- Plant Protection R esearch Branch, Agricultural and Natural R esources R esearch Center of North K horasan, Bojnurd, Iran, 2- Iranian
R esearch Institute of Plant Protection, Agricultural R esearch, Education and Extension Organization (AR EEO), T ehran, Iran, 3 - Plant
Protection R esearch Branch, Agricultural and Natural R esources R esearch Center of K erm an, Jiroft, Iran.
(R eceived: Nov. 11, 2017 - Accepted: Sep. 01, 2018)

A BST R A CT
Date palm is one of the most strategic and important products in the world. To investigate the effects of cover
crops intercropped with date on bermudagrass (Cynodon dactylon L.) biomass, an experiment was conducted in a
randomized complete block design (RCBD) with three replications in Iranshahr, Baluchestan during 2011-2012.
Treatments were sesbania (Sesbania sesban) 50 kg seeds/ha, alfalfa (Medicago sativa) 35 kg seeds/ha, pigeon pea
(Cajanus cajan) 50 kg seeds/ha, vigna (Vigna radiate) 50 kg seeds/ha and sorghum (Sorghombicolor) 20 kg seed/ha.
Results showed that the sesbania with 1937 gr/m2 in first year and 2326 g/m2 in second year, had the highest
biomass in both years. 1937 g/m2. Vigna and pigeon pea with 159.7 and 22.8 g/ m2 in first year and 101.7 and 50.7
g/m2 in second year respectively, had the lowest dry matters. Weeds were controlled by sesbania, sorghum, vigna,
pigeon pea and alfalfa 97, 59, 7 and 3 % in first year and 99, 74, 2, 10 and 95% in second year compared to control,
respectively. The study indicated that sesbania and alfalfa had the highest mean biomass in both years and were
the best treatment to control and reduce biomass of bermudagrass.
Key words: Biomass, cover crop, pigeon pea, sesbania.
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در معرض آفتاب ،تا حد زيادي از گسترش مرغ در سالهاي بعد
جلوگیري مينمايند (مشاهدات نگارنده) .اگر چه در سالهاي

خرما ) (Phoenix dactylifera L.با سطح زير كشت  40هزار

بعد ،با توجه به اينكه قسمتهايي از اندامهاي رونده مرغ به داخل

هكتار ،از محصوالت مهم استان سیستان و بلوچستان محسوب

رديفها نفوذ ميكنند ،تا حدي از كارايي شخم ،به عنوان يكي

ميشود .از جمله علفهاي هرز مهم باغهاي خرما مي توان به

از روشهاي كنترل ،كاسته مي شود .نور يكي ديگر از مولفههاي

مرغ ) (Cynodon dactylon L.و حلفه (Imperata cylidrica

اصلي براي رشد و توسعه مرغ است ( Baldwin & McCarty,

) L. Raeuschelاشاره نمود .بر اساس اطلس جغرافیايي علفهاي

 )2007, Beard, 1997به طوري كه حساسیت و تحمل پايین مرغ

هرز جهان ( ،)Holm et al., 1979مرغ يكي از علفهاي هرز

به سايه ،موجب ارزيابي روشهاي مختلفي همچون استفاده از

سمج در بسیاري از كشورهاي با اقلیم گرم در آسیا ،آفريقا،

گیاهان خفهكننده و پوشش خاك ،با صفحات شفاف براي كنترل

آمريكا و جنوب اروپا محسوب ميشود .عواملي كه در توسعه و

آن شده است(.)Nir, 1978

موفقیت اين گیاه نقش دارند شامل تكثیر از طريق اندامهاي
رويشي ،گسترش سريع سايهانداز گیاهي ،واكنش به شدت نور
باال ،واكنش به درجه حرارت باال و مسیر فتوسنتزي  C4ميباشد
( .)Nir, 1978يك بوته مرغ قادر به تشكیل توده متراكمي از
سبزينه به مساحت  13تا  25متر مربع ،به ترتیب بعد از  1/5تا 2/5
سال ميباشد .میانگین نرخ توسعه مرغ ،يك متر مربع در ماه مي
باشد كه در تابستان ،اين میزان به دو متر مربع در سال ميرسد
( .)Horowitz, 1972bنوسانات رشد اين گیاه ،تابعي از درجه
حرارت است به طوري كه در تابستان ،تجمع ماده خشك در آن ،
به هفت تن در هكتار ميرسدكه نیمي از آن را ريزومها تشكیل
ميدهند ( .)Horowitz, 1972aتحمل باالي مرغ به خشكي،
ناشي از تجمع اسمواليتهايي 1مانند پرولین  ،2در شرايط تنش و
ساير قندهاي محلول ( )Shi et al., 2012و همچنین مسیر
فتوسنتزي  C4در آن ميباشد ( .)Yu et al., 2017اگر چه

كاهش رشد ريشه و ريزومها ،كاهش تشكیل پنجهها ،كاهش
رشد افقي و افزايش رشد عمودي استولونها به منظور جستجوي
نور ،افزايش فاصله میانگرهها و تخريب كلروفیل برگها ،از
جمله تغیییرات ناشي از قرار گرفتن در سايه ميباشد كه در نهايت،
موجب كاهش ذخاير كربوهیدراتي مرغ ميشود و حساسیت آن
به ساير روشهاي كنترل مانند علفكشها افزايش مييابد
(.)Baldwin & Liu, 2007, Malik et al., 2014
حلفه نیز يكي ديگر از علفهاي هرز مهم باغات خرما در
بلوچستان است.؛اگرچه فراواني آن بسیار كمتر از مرغ ميباشد.
بررسيها نشان ميدهد كه حلفه به سايه حساس است و بنابراين
ميتوان از گیاهان پوششي با رشد سريع مانند چنتري ( Sesbania

sesban (L.) Merr؛ نام محلي در بلوچستان) براي كنترل آن
استفاده نمود (.)MacDicken et al., 1996

آزمايشات خشكي نشان ميدهد كه ريزومهاي مرغ 45 ،تا 50

پس از دهه  ،1940توسعه كودهاي معدني ارزان و فنآوري علف

درصد از وزن اولیه خود را پس از هفت روز قرار گرفتن در

كشها ،موجب كاهش قابل توجهي در استفاده از گیاهان پوششي

معرض هواي آزاد در تابستان از دست ميدهند و قادر به جوانه

گرديد .با اين وجود ،به تدريج و با مشخص شدن خطرات زيست

زني نیستند ()Horowitz, 1972a؛ اين موضوع ،مبناي بكارگیري

محیطي ناشي از مصرف بي رويه كودها و آفتكشهاي شیمیايي

شخم عمیق در كنترل اين علف هرز مي باشد .در منطقه بلوچستان،

و افزايش فرسايش خاك ،استفاده ازگیاهان پوششي مورد ارزيابي

تعدادي از كشاورزان محلي از اين موضوع آگاهند و قبل از

مجدد قرار گرفت .بررسيها نشان ميدهد كه سیستمهاي بدون

احداث باغ خرما ،با شخم عمیق در تابستان و قرار دادن ريزومها

شخم و ديگر شیوههاي حفاظتي ،همراه با گیاهان پوششي ،موجب
Osmolytes
Proline

1
2
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كشت ميان ردیفي گياهان پوششي در خرما ...
كاهش معني دار فرسايش خاك و اتالف مواد غذايي و آفت
كشها

از

طريق

رواناب

ميشود

( .)Hall et al., 1984, Hartwig & Ammon, 2002گیاهان
پوششي عالوه بر مزيتهاي مختلف اكولوژيك ،قادر به سركوب
علفهايهرز در سیستمهاي كشاورزي نیز ميباشند .امروزه
كاربرد مالچهاي زنده به صورت پوشش دائمي ،يك روش
متداول براي سركوب علفهايهرز و مديريت كودها در بین
رديفهاي درختان در باغهاي سیب ( )Malus sylvestris L.به
حساب ميآيد ( .)Gut et al., 1997بررسيها نشان داده است كه
گیاهان پوششي قادرند از طريق سايه اندازي ،منجر به كاهش
ذخیره كربوهیدراتي ،كاهش تولید ريزوم و غده ،كاهش وزن
خشك اندامهاي هوايي ،افزايش حساسیت به رقابت ،افزايش
حساسیت به علفكشها و كاهش باززايي از طريق ريزومها در

شرق و آفريقاي مركزي مانند كنیا در نظر گرفته شده است
(.)Karachi et al., 1994, Leach & Mearns, 2013
علفهايهرز به خصوص مرغ ،عالوه بر رقابت ،پناهگاه برخي از
آفات

مهم

از

)McGregor

جمله

كنه

afrasiaticus

گرد

آلود

(Oligonychus

خرما
نیز

ميباشند( .)Latifian et al., 2012گیاهاني مانند چنتري و يا
نخود كبوتري ) (Cajanus cajanكه به صورت محدود در مناطق
جنوبي بلوچستان مانند شهرستان چابهار (گرمبیت ،دشتیاري،
عوركي و زرآباد) ،به منظور تولید علوفه كشت ميشوند ،داراي
رشد سريعي ميباشند و پوشش متراكمي ايجاد مينمايند .بنابراين
با ارزيابي اين قبیل گیاهان پوششي كه قدرت رقابتي بااليي دارند
و از طرفي با ايحاد سايه ،مانع رسیدن نور به سطوح پايینتر مي
شوند ،مي توان به نتايج مهمي در ارتباط با كنترل علفهاي هرز

حلفه شوند (.)MacDicken et al., 1996

دست يافت .همچنین با توجه به تراكم باالي مرغ در باغات خرما

چنتري شامل  50گونه از درختان با رشد سريع ،درختچههاي چند

و گراني و اثرات سوء زيست محیطي استفاده از علفكشها و نیز

ساله و يكسالههاي علفي است 15 .گونه از اين جنس در تانزانیا

به منظور ترغیب كشاورزان به ساير روشهاي مبارزه با

كه يكي از مراكز اصلي تنوع اين گونه ميباشد ،يافت ميشود

علفهايهرز ،اين تحقیق انجام شد.

( .)Otieno, 1987اين گونه ،عالوه بر قابلیت آن به عنوان يكي از
روشهاي كنترل علفهايهرز ،از نظرجنبههاي ديگري همچون

مواد و روشها

كود سبز و تثبیت نیتروژن ( )Brewbaker et al., 1990و تغذيه

اين آزمايش در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار

دام ( )Otieno et al., 1987نیز اهمیت دارد .همچنین خصوصیات

و شش تیمار در طي سالهاي1390و  1391انجام شد .تیمارها شامل

مهم جنگل زراعي 1مانند تولید علوفه ،تولید سوخت و بیوماس باال

كشت میان رديفي يونجه به میزان  35كیلوگرم در هكتار ،كشت

و همچنین تثبیت ازت ،موجب شده است كه قرار دادن چنتري در

میان رديفي چنتري به میزان  50كیلوگرم در هكتار ،كشت میان

تناوب با محصوالت زراعي مانند ذرت و سورگوم ،باعث افزايش

رديفي نخود كبوتري به میزان  50كیلوگرم در هكتار ،كشت میان

عملكرد و احیاي حاصلخیزي خاك شود ( Kwesiga & Coe,

رديفي ماش به میزان  50كیلوگرم در هكتار ،كشت میان رديفي

 .)1994, Niang et al., 1996, Reda et al., 2005چنتري

سورگوم به میزان  20كیلوگرم در هكتار و شاهد (بدون كنترل

يكي از پنج گونه امید بخشي است كه در بسیاري از پروژههاي

علفهرز) بودند .دلیل انتخاب گیاهان پوششي يونجه ،ماش ،نخود

مربوط به توسعه مناطق روستايي و انرژيهاي نو مانند ICRAF2

كبوتري و سورگوم ،مقايسه آنها با گیاه پوششي چنتري بود كه از

و  KREDP/ KWDP3توسط فائو ،براي توسعه جنگل زراعي در

قابلیت تولید زيست توده بااليي برخورداراست  .ابتدا فاصله بین
رديفهاي خرما با استفاده از روتیواتور شخم زده شد و سپس
1

Agroforestry
)The World Agroforestry Centre (ICRAF
3
)Kenya Renewable Energy Development Project (KREDP
2
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عملیات تسطیح خاك به اجرا درآمد .پس از آن ،گیاهان پوششي

بوتهها از ارتفاع پنج سانتیمتري خاك كف بر شدند و بقاياي آنها به

مورد نظر به طور تصادفي و ئر كرتهايي با ابعاد شش در  12متر

منظور توزين ،از زمین خارج شد .ماش و نخود كبوتري قادر به رقابت

در تاريخ  1389/12/5و 1390/12/10كشت شدند.

نبودند و پس از يك ماه ،پوشش يكنواختي از مرغ آنها را فرا گرفت.

موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي ايرانشهر

شرايط رشدي اين دو گونه در سال دوم نیز مشابه سال اول بوده و

ايستگاه تحقیقات كشاورزي ايرانشهر با مساحت  150هكتار ،در

قادر به رقابت با مرغ نبودند .در سال دوم ،عملیات كاشت گیاهان

 27درجه و  11دقیقه و  56ثانیه شمالي و  60درجه و  29دقیقه و

پوششي ،دوباره و همانند سال اول تكرار شد.

 52ثانیه شرقي قرار گرفته است .ارتفاع آن از سطح دريا 525 ،متر

به منظور اندازه گیري وزن خشك گیاهان پوششي مورد نظر و علف

و میانگین حداقل و حداكثر دماي آن به ترتیب  12/2و 37/8

هرز مرغ ،نمونه برداري با قرار دادن كادر يك متر در يك متر و در

درجه سانتيگراد ميباشد و متوسط بارندگي آن 100میلیمتر در

دو نقطه از هر واحد آزمايش انجام شد .سپس نمونهها به مدت 48

سال است .خاك محل آزمايش ،داراي بافت لوم شني بود؛

ساعت در آون با دماي  75درجه سانتي گراد ،خشك شدند و با

خصوصیات شیمیايي خاك و آب در جدول  1و  2آمده است.

ترازويي با دقت  0/01گرم ،وزن آنها اندازهگیري شد .تجزيه

پس از پاشش بذر هر كدام از تیمارها ،بذرها با كمك شن كش تا

واريانس و آزمونهاي آماري با استفاده از نرم افزار  ،SASرسم
نمودارها با استفاده از  Excelو مقايسه میانگینها با استفاده از آزمون

عمق مناسب با خاك مخلوط شدند و بالفاصله آبیاري انجام شد.

چند دامنهاي دانكن ) (P<0.01انجام شد.

آبیاري تا اوايل خرداد و به فاصله  15روز و پس از آن ،به فاصله ده
روزه انجام شد  .چهار ماه پس از كاشت يونجه ،چنتري و سورگوم،

جدول  -1خصوصيات شيميايي آب محل آزمايش
Table 1- Water chemical properties in the experimental location
EC
)(mmhos/cm

pH

CO3
)(mEq/L

HCO3
)(mEq/L

CL
)(mEq/L

Ca+Mg
)(mEq/L

Na
)(mEq/L

SAR

Class

25.70

7.47

0.00

4.25

14.35

12.20

23.54

9.70

C4S1

جدول -2خصوصيات شيميايي خاك محل آزمايش
Table 2- Soil chemical properties in the experimental location
EC
)(mmhos/cm
2900.00

pH
7.45

)(C.O
%
0.25

N
%
0.04

P
)(ppm
5.40

K
)(ppm
175.00

)(mEq/L
0.00

)(mEq/L
18.00

Co3
)(mEq/L
19.00

Hco3
)(mEq/L
34.00

)(mEq/L
24.00

5.80
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علفهايهرز از جمله علف جادو []Striga asiatica (L.) Kuntze

نتايج و بحث

به همراه داشته است ).(Sileshi et al., 2006

زيست توده گياهان پوششي

در اين بررسي ،رشد اولیه گیاهان پوششي ماش و نخود كبوتري بسیار

در میان گیاهان پوششي ،بیشترين زيست توده تولیدي مربوط به

كند بود؛ به طوري كه پس از يك ماه ،علفهرز مرغ به طور كامل

چنتري با  1937گرم در متر مربع در سال اول و  2326گرم در متر

بر آنها چیره شد و پوشش يكنواختي را ايجاد نمود؛ اگرچه آزمايشات

مربع در سال دوم وكمترين آن مربوط به ماش و نخود كبوتري به

انجام شده بر روي سازگاري نخود كبوتري در منطقه زرآباد چابهار

ترتیب با  159/7و  22/8گرم در متر مربع در سال اول و  101/7و

كه داراي آب و هواي گرم و مرطوب است نشان داد كه اين گونه،

 50/7گرم در متر مربع در سال دوم بود (جدول .)3

داراي سرعت رشد و قابلیت تولید زيست توده بااليي ميباشد

زيست توده مرغ ()C. dactylon

( )Miri et al., 2007در حالي كه در شرايط آب و هوايي گرم و

مرغ تنها گونه علف هرز در اين آزمايش بود و در برخي از تیمارهاي

خشك ايرانشهر ،بوتهها در مراحل اولیه رشد ،دچار آفتاب سوختگي

اين آزمايش ،به دلیل ضعیف بودن و كندي رشد گیاه پوششي،

شدند و در نهايت ،به دلیل كندي رشد ،زيست توده بسیار كمي را

توانست به طور كامل بر آنها غلبه نمايد .كمترين میانگین وزن خشك

تولید كرد .چنتري كه به منظور تولید علوفه در مناطق جنوبي

مرغ در هر دوسال ،متعلق به چنتري و يونجه به ترتیب با  14/7و 34/7

بلوچستان مانند شهرستان چابهار كشت ميشود ،داراي رشد اولیه

گرم در متر مربع در سال اول و  4/8و  30/7گرم در متر مربع در سال

سريعي است و پوشش متراكمي ايجاد مينمايد به گونهاي كه در

دوم بود كه با شاهد اختالف معني داري داشتند (جدول .)3به نظر مي

اين آزمايش نیز وزن خشك مرغ را نسبت شاهد با درصد بااليي

رسد كه قسمتي از كاهش وزن خشك مرغ در سال دوم ،مربوط به

در هر دو سال كاهش داد .دو مزيت اصلي اين گونه در مقابل

سايه اندازي گیاهان پوششي در سال اول باشد .میانگین درصد كنترل

ساير گونهها  ،رشد سريع و توانايي آن براي تولید زيست توده

مرغ در چنتري ،سورگوم ،ماش ،نخود كبوتري و يونجه در سال اول

باالتر ميباشد ( .)Yamoah et al., 1992در آزمايشي ،كشت

به ترتیب  3 ،7 ،59 ،97و  94درصد نسبت به شاهد و در سال دوم به

میان رديفي چنتري و نخود كبوتري همراه با سورگوم ،علف

ترتیب  10 ،2 ،74 ،99و  95درصد نسبت به شاهد بود( شكل .)1

جادو ) (Striga hermonthica [Del.] Benth.را به میزان 62/1

بررسيهاي قبلي نیز نشان ميدهد كه در برخي از كشورهاي

درصد كنترل نمود (.)Reda et al., 2005

آفريقايي همچون زامبیا ،قرار دادن چنتري در تناوب با ذرت ،نتايج

.

موفقیت آمیزي را از نظر افزايش حاصلخیزي خاك و كنترل

جدول  -3مقايسه ميانگين وزن خشك گياهان پوششي و مرغ در سال اول و دوم
Table 3- Mean dry matter of cover crops and Bermudagrass
)Dry weight (gr.m-2
Second years
Bermudagrass
4.8c
170.7b
690a
590a
30.7c
675a

Treatments

First years
Cover crops
2326a
720.7b
101.7c
50.7c
706.7b

Bermudagrass
14.7c
273.3b
630.3a
656.7a
34.7c

Cover crops
1937a
626.7b
159.7c
22.8c
506.7b

-

677.3a

-

Sesbania
Sorghum
Vigna
Pigeon pea
Alfalfa
Check

اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنيدار ( )P<0.01نميباشند.
Means with th same letters in the same columns are not significantly differentns (P<0.01).
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از آنها ،سورگوم از قابلیت رقابت خوبي با مرغ برخوردار بودند.

در هندوستان ،چنتري به عنوان يك گیاه پوششي ،ضمن تولید 30

يونجه و چنتري در سال اول كف بر شدند .يونجه رشد دوباره

تن در هكتار زيست توده در مدت  60روز ،علفهايهرز را نیز

خود را آغاز كرد و پوشش يكنواختي را ايجاد نمود در حالي كه

به طور موثري كنترل ميكند (.)Mahapatra et al., 2004

چنتري نتوانست رشد دوباره خود را از سر گیرد .يكي از داليل

چنتري ميتواند همراه با برنج ،به صورت كشت توام ،براي

اين موضوع را ميتوان به آناتومي ريشه چنتري و نبودن ذخیره

سركوب علفهايهرز و عالوه بر آن ،تثبیت مقادير بااليي ازت

غذايي كافي در ريشه راست اين گیاه نسبت داد .از ديگر داليل

نیز به كار رود ( .)Torres et al., 1995در بررسي ديگري ،كشت

ميتوان به نبودن اندام فتوسنتز كننده در قسمتهاي هوايي آن و نبودن

میان رديفي چنتري به مدت  25تا  30روز در برنج (كشت مستقیم)

نقاط رشد (مريستمي) كافي اشاره نمود .بنابراين در اين قبیل گیاهان،

و از بین بردن متعاقب آن با علفكش  2.4-Dيا مكانیكي ،به طور

ارتفاع برش ،نقش تعیین كنندهاي در رشد دوباره آنها دارد به طوري

موثري علفهايهرز را كنترل نمود (.)Ladha et al., 2000

كه كشاورزان بومي در مناطق جنوبي بلوچستان ،بر اساس تجربههاي

در اين بررسي ،يك ماه پس از كشت چنتري ،سرعت رشد آن به

قبلي ،اين گیاه را از ارتفاع يك متري از سطح زمین برش ميدهند (در

يك باره افزايش يافت به طوري كه چهار ماه پس از كاشت،

اين آزمايش ،كف بر شدند) .يك ماه پس از كف بر نمودن ،يونجه به

میانگین ارتفاع آن به سه متر رسید در حالي كه نخود كبوتري و

خوبي مستقر شد و توانست مرغ را به خوبي كنترل نمايد در حالي كه

ماش ،به دلیل كندي رشد نتوانستند با مرغ رقابت كنند و پس از

در كرتهاي چنتري ،مرغ به تدريج شروع به رشد دوباره از طريق

چهار ماه ،پوشش يكنواختي از مرغ آنها را فرا گرفت .بنابراين،

ريزومهاي خود نمود.

در میان گیاهان پوششي مورد بررسي ،تنها يونجه و چنتري و پس
First years

a a

Second years

a a

b

c
Medicago
sativa

c

c

c

Vigna radiata Cajanus cajan

Sorghom
bicolor

(Control )%

b

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sesbania
sesban

Cover crops

شکل  -1مقايسه ميانگين درصد كنترل علف هرز مرغ نسبت به شاهددر سال اول و دوم
Figure 1- Mean comparison of weed control percentage compared to control
ستونهاي با حروف مشترك داراي اختالف معنيدار ( )P<0.01نميباشند.
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قدرت باززايي از ريزومها ،يكي از عوامل موفقیت مرغ محسوب مي
شود ( .)Horowitz, 1972aبه نظر ميرسد كه براي سايه اندازي
گیاهان پوششي به منظور كاهش ذخیره كربوهیدراتي در مرغ ،به مدت
زمان طوالنيتري نیاز است .به عنوان مثال ،آكوباندا و پوكا
( )Akobundu & Poku, 1984در بررسي خود بر روي كنترل حلفه
نتیجه گرفتند كه سايه اندازي گیاهان پوششي به مدت كوتاه ،قادر به
ازبین بردن ريزومها نیست و اظهار نمودند كه براي كنترل موثر حلفه،
به حداقل يكسال سايه اندازي نیاز است.
مرغ مهمترين گونه علف هرز در اغلب باغات میوه از جمله خرما
و مركبات در بلوچستان ميباشد .اثر رقابتي اين گونه ،از طريق
تخلیه مواد غذايي ،جذب آب و تراوش مواد دگرآسیب ميباشد
( .)Horowitz, 1996به طور كلي ،اقلیم گرم ،شدت تشعشع باال
و شیوه آبیاري غرقابي كه در اغلب باغات میوه از جمله باغات
خرما در بلوچستان رايج ميباشد ،باعث شده است كه شرايط
مطلوبي براي رشد مرغ ايجاد شود .آبیاري غرقابي ،شیوه متداول
در باغات خرما در بلوچستان ميباشد .در اين روش ،عالوه بر
پايین بودن كارايي مصرف آب ،شرايط بسیار مساعدي را براي
رشد مرغ كه براي توسعه ريزومهاي خود به رطوبت كافي نیاز
دارد ايجاد ميكند .عالوه بر اين ،آرايش كاشت متداول در باغات
خرما به صورت ده در ده و يا هشت در هشت متر ميباشد كه
باعث ايجاد فضاي خالي زياد بین رديفهاي خرما ،به خصوص
در سالهاي اولیه احداث باغ ميشود .شیوه آبیاري غرقابي نیز
همراه با تشعشع باال در بین رديفها باعث ميشود تا پس از مدت
كوتاهي ،پوشش متراكم و يكنواختي از مرغ ،تمامي سطح باغ را
فرار گیرد .در يك بررسي كه درصدهاي مختلف پوشش مرغ در
باغ هلو بررسي گرديد مشخص شد كه پس از دو سال ،پوشش
يكنواخت  100درصدي ،منجر به  87درصد كاهش عملكرد مي
شود (.)Weller et al., 1985
شیوههاي كنترل مرغ ،از وجین دستي و جمع آوري دستي
ريزومهاي آن تا شخم عمیق و كنترل شیمیايي ،متغیر است؛ اگر
چه كنترل شیمیايي آن كه مستلزم كاربرد مقدار زيادي علفكش
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ميباشد ،هزينه باال و آلودگي زيست محیطي را نیز در پي دارد.
شیوه سنتي مبارزه با مرغ شامل شخم عمیق در تابستان و قبل از
احداث باغ است كه با اين روش ،ريزومهاي مرغ در معرض
خشكي قرار ميگیرد و ظرفیت جوانه زني آنها تا حد زيادي
كاهش مي يابد .با اين وجود ،در سالهاي بعد ،قطعات باقي مانده
ريزوم در خاك ،به خصوص در داخل رديفهاي خرما كه
آبیاري از طريق آن انجام ميشود و همینطور ريزومهاي اطراف
پاجوشها ،جوانه ميزنند و به سرعت توسعه مييابند .عالوه بر
اين ،امكان حركت تراكتور و عملیات خاكورزي در اطراف
پاجوشها پايین است كه اين موضوع نیز كنترل مرغ را مشكل تر
ميسازد.

نتيجهگيری
به طور كلي ،شرايط مساعد رشد و توسعه مرغ در باغات خرما ،به
خصوص در سالهاي اولیه و همینطور روشهاي ناكارآمد كنترل
آن باعث شده است تا اين گونه در اغلب باغات خرما در
بلوچستان با تراكم بااليي وجود داشته باشد .كنترل و ريشه كني
مرغ ،به دلیل قدرت باززايي آن از طريق ريزومها و استولونها
مشكل ميباشد .همچنین ،وجود فضاي خالي بین درختان ،به
خصوص در سالهاي اولیه احداث باغ خرما و شرايط مساعد رشد
از نظر دما و رطوبت ،منجر به ايجاد پوشش متراكم و يكنواختي
از مرغ ،در مدت زمان كوتاهي ميشود .بر اساس نتايج اين
تحقیق ،ميتوان نتیجه گیري كرد كه با توجه به شرايط آب و
هوايي گرم بلوچستان ،گونههاي گیاهي همانند چنتري ،از قابلیت
بااليي در تولید زيست توده برخوردارند و ميتوانند عالوه بر
كاربرد آنها در كنترل علفهايهرز ،به منظور تولید علوفه وكود
سبز نیز به كار روند .اگرچه با وجود قابلیتهاي مختلف اين گونه
از نظر كنترل علفهايهرز ،تثبیت ازت و اصالح خاك و جنبه
تغذيه دام ،هنوز هیچ تحقیقي در مورد آن در كشور انجام نشده
است.
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