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مقدمه

مرکبــات یکــی از مهم تریــن محصــوالت باغبانــی در جهــان اســت کــه از نظــر 
اهمیــت اقتصــادی، رتبــه دوم جهانــی را دارد. بــر اســاس آمارنامــه کشــاورزی ســال 
1396، میــزان تولیــد مرکبــات در ایــران 5 میلیــون تــن و ســطح زیــر کشــت آن 

303 هــزار هکتــار اســت.

مرکبــات در شــرایط اقلیمــی و زراعــی متنوعــی کشــت می شــوند؛ بــه همیــن 
ــود  ــرز را در خ ــف ه ــای عل ــیعی از گونه ه ــف وس ــتم طی ــن اکوسیس ــل، ای دلی
ــا محصــوالت اصلــی در جــذب آب  جــای می دهــد. به علــت رقابــت علــف هــرز ب
و مــواد غذایــی و عملیــات زراعــی، علف هــای هــرز یکــی از مشــکالت اصلــی در 
کشــت مرکبــات هســتند. در ایــن نشــریه بــه توضیــح گیاهــان پوششــی به عنــوان 
ــات  ــای مرکب ــرز باغ ه ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــر در مب ــای مؤث ــی از راهکاره یک

ــود.  ــه می ش پرداخت
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علف های هرز باغ های مرکبات

ــه  ــوان ب ــور( می ت ــمال کش ــات )ش ــاغ مرکب ــب در ب ــرز غال ــای ه از علف ه
دم روباهــی، پنجه مرغــی، ســوروف، اویــار ســالم، تاج خــروس وحشــی، شــیر 

ــکل 1(.  ــرد )ش ــاره ک ــی اش ــک صحرای ــزی و پیچ ــک، تاج ری تیغ

شــکل 1- برخی از علف های هرز رایج در باغ مرکبات ) الف: تاج خروس، ب: پنجه مرغی، 
ج: دم روباهی، د: شیر تیغک(

ج
الف

بالف

دج



9 مزیت استفاده از گیاهان پوششی در باغ  مرکبات شمال کشور

روش  های کنترل علف های هرز

ــیمیایی،  ــای ش ــامل روش ه ــرز ش ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــده مب ــای عم روش ه
ــوژی، مکانیکــی و زراعــی هســتند. متأســفانه باغــداران و کشــاورزان به علــت  بیول
ــموم  ــر از س ــیمیایی، بیش ت ــای ش ــریع علف کش ه ــر س ــت و تأثی ــرد راح کارب

ــکل 2(. ــد )ش ــتفاده می کنن ــیمیایی اس ش

شکل2- استفاده از علف کش )سمت چپ( به عنوان روشی آسان و سریع برای مبارزه با 
علف های هرز در مقایسه با قطعه بدون استفاده از علف کش )سمت راست(

ــد  ــرز می توان ــای ه ــرل علف ه ــي در کنت ــیوه هاي زراع ــي ش ــتفاده از برخ اس
ــدی  ــا و به دســت آمدن درام ــه علف کش  ه ــدید ب ــش وابســتگی ش ــر کاه ــالوه ب ع
ــه  ــرای نمون ــود. ب ــت محیطی ش ــرایط زیس ــود ش ــث بهب ــد، باع ــب در تولی مناس
ــان  ــتفاده از گیاه ــرد. اس ــاره ک ــی اش ــان پوشش ــتفاده از گیاه ــه اس ــوان ب می ت
ــه خــاك طــی  ــود ســاختار و تغذی ــرای کنتــرل علف هــای هــرز و بهب پوششــی ب

ــی توســط محققــان بررســی و آزمایــش شــده اســت. ســالیان متوال
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گیاه پوششی

گیاهــان پوششــی شــامل گیاهانــی علفــی، یک ســاله یــا چندســاله و اغلــب از 
خانــواد گندمیــان و گاهــی از خانــواده حبوبــات هســتند کــه به شــکل کشــت ســاده 
یــا مخلــوط ســطح خــاك را در یــک یــا چنــد فصــل رشــد پوشــش می دهنــد. در 
واقــع، بــه هــر گیاهــي کــه ســطح خــاك را بپوشــاند و باعــث بهبــود حاصلخیــزی 
خــاك شــود، گیــاه پوششــي گفتــه  می شــود. ایــن گیاهــان ممکــن اســت بــا خــاك 
مخلــوط شــوند )کــود ســبز( یــا در ســطح خــاك به صــورت مــرده یــا زنــده بــرای 
چنــد ســال متوالــی باقــی بماننــد. اکثــر ایــن گیاهــان در زمــان بســیار کوتاهــی 

ــانند.  ــی می پوش ــن را به خوب ــد و زمی ــرا می گیرن ســطح خــاك را ف

خصوصیاتــی مثــل جوانه زنــی ســریع، رشــد قــوی، توســعه ســطح بــرگ زیــاد، 
ــر توانایــی  ــراوان و بسته شــدن ســریع کانوپــی ب ــرگ ف ــر، شــاخ و ب ارتفــاع بیش ت

ــد. ــا علف هــای هــرز می افزای ــت ب ــرای رقاب گیــاه پوششــی ب

   به هر گیاهي که سطح خاك را بپوشاند و باعث بهبود 

حاصلخیزی خاك شود، گیاه پوششي گفته  می شود.
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فواید گیاهان پوششی

1- کاهش رشد علف های هرز؛

2- کاهش تنوع علف های هرز از طریق خاصیت آللوپاتی1؛

3- تقویت حاصلخیزی خاك؛

4- افزایش مواد آلی خاك؛

5- حفظ سطح خاك از فرسایش و آفتاب سوختگی؛

6- افزایش جمعیت و تنوع میکروبی خاك؛

7-کاهش عوامل بیماری زا و آفات موجود در خاك.

اصول انتخاب گیاهان پوششی در باغ مرکبات

ــای  ــدام مزای ــرا هرک ــت، زی ــم اس ــی مه ــان پوشش ــت گیاه ــاب و مدیری انتخ
ــوالً در  ــات اص ــد. حبوب ــازگاری دارن ــی س ــوای خاص ــا آب وه ــد و ب ــی دارن مختلف
ــد  ــد و نمی توانن ــری دارن ــد کند ت ــان، رش ــواده گندمی ــان خان ــا گیاه ــه ب مقایس
بــه انــدازه آن هــا شــاخ وبرگ تولیــد کننــد، ولــی در عــوض در هــر فصــل زراعــی 
می تواننــد مقــدار زیــادی نیتــروژن )توســط باکتری هــای تثبیت کننــده نیتــروژن( 
بــه خــاك اضافــه کننــد. از طرفــی دیگــر، بــرای کنتــرل فرســایش، کشــت گیاهــان 
پوششــی از خانــواده گندمیــان )انــواع چمن هــا( توصیــه می شــود، زیــرا می تواننــد 

ســریع مســتقر شــوند و سیســتم ریشــه ای گســترده خــود را توســعه دهنــد.

ــی  ــه بذرپاش ــری ب ــاز بیش ت ــی نی ــای قدیم ــه باغ ه ــبت ب ــوان نس ــای ج باغ ه

1 . آللوپاتــی یعنــی اثــر مســتقیم یــا غیرمســتقیمی کــه یــک گیــاه روی گیــاه دیگــر دارد. مواد شــیمیایی 
آللوپاتیــک ممکــن اســت مانــع رشــد گیاهــان گونه هــای مختلــف یــا گیاهــان یــک رقــم یــا یــک گونــه 

. ند شو
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دارنــد. در یــک بــاغ جــوان تقریبــاً در تمــام قســمت های زمیــن بذرپاشــی انجــام 
ــه ای  ــاغ کشــت می شــود. نکت ــی در باغ هــای مســن فقــط دوســوم ب می شــود، ول
ــان پوششــی در  ــتفاده از گیاه ــه اس ــن اســت ک ــرد ای ــت ک ــه آن دق ــد ب ــه بای ک

ــال دارد.  ــری را به دنب ــج بهت ــن نتای ــای مس ــه باغ ه ــبت ب ــوان نس ــای ج باغ ه

انواع گیاهان پوششی قابل کشت در باغ مرکبات شمال کشور

گیاهــان پوششــی بــه دو گــروه گیاهــان یک ســاله و چندســاله طبقه بنــدی 
ــان پوششــی  ــروه گیاه ــه دو گ ــم ب ــان پوششــی یک ســاله ه می شــوند و گیاه
تابســتانه و زمســتانه طبقه بنــدی می شــوند. در زیــر بــه بعضــی از انــواع 
ــور  ــمال کش ــات ش ــاغ مرکب ــت در ب ــی قابل کش ــان پوشش ــج گیاه ــم و رای مه

ــود: ــاره می ش اش

الــف- گیاهــان پوششــی تابســتانه: شــبدر، مــاش، ســویا، انــواع لوبیای تابســتانه 
)لوبیــا ســبز، لوبیــا چشــم بلبلی، و...(، بادام زمینــی و انــواع چمــن؛ 

ــاودار،  ــه ای، چ ــک گل خوش ــبدر، ماش ــتانه : ش ــی زمس ــان پوشش ب- گیاه
ــدم. ــال و گن باق

ــرز  ــای ه ــرل علف ه ــوص کنت ــادی در خص ــات زی ــر تحقیق ــال های اخی در س
بــاغ مرکبــات توســط گیاهــان پوششــی انجــام شــده اســت کــه همــه آن هــا نشــان 
ــج  ــد. نتای ــای دارن ــرل علف ه ــت در کنت ــی مثب ــان پوششــی اثرات ــد گیاه می دهن
تحقیقــات نشــان داد کــه گیاهــان پوششــی )مــاش، ســویا، شــبدر برســیم )مصری( 
و لوبیــا ســبز( نقــش مؤثــری در کاهــش تراکــم و تنــوع علف هــای هــرز داشــتند 

)شــکل های 3 و 4(.
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شکل 3- استفاده از گیاهان پوششی ماش )شکل باال( و شبدر )شکل پایین( در باغ مرکبات
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شکل 4- استفاده از گیاه پوششی سویا در باغ مرکبات

ــوان  ــز می ت ــج( نی ــش )برن ــچ کاه و کل ــه از مال ــات نشــان داد ک ــج تحقیق نتای
ــاغ  ــرز ب ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ــب ب ــی مناس ــش گیاه ــک پوش ــوان ی به عن

ــکل 5(. ــرد )ش ــتفاده ک ــات اس مرکب

شکل 5- استفاده از تیمار مالچ به عنوان پوششی گیاهی برای کنترل علف های هرز در باغ مرکبات
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زمان مناسب کشت گیاهان پوششی 

زمــان مناســب بــرای کشــت گیاهــان پوششــی، رابطــه مســتقیمي بــا شــرایط 
آب وهوایــي هــر منطقــه دارد و در مناطــق مختلــف، زمــان آن متفــاوت اســت. در 
مناطقــی کــه بیش تریــن مقــدار بارندگــی در زمســتان اســت، بهتــر اســت در فصــل 
زمســتان ایــن گیاهــان کشــت شــوند؛ یــا اگــر در بعضــی مناطــق در فصل تابســتان 
بارندگــی کافــی در اختیــار اســت بهتــر اســت در ایــن فصــل کشــت آن هــا انجــام 
شــود. به طــور کلــی انــواع تابســتانه ایــن گیاهــان را در فصــل بهــار و انواع زمســتانه 
ــمال  ــه ش ــه در منطق ــه اینک ــد. باتوجه ب ــز کشــت می کنن ــا را در فصــل پایی آن ه
ــد،  ــاق می افت ــز اتف ــار و پایی ــول به ــی در فص ــزان بارندگ ــن می ــور بیش تری کش
به علــت مســاعدبودن شــرایط، رشــد علف هــای هــرز نیــز در ایــن فصــول بیش تــر 
ــن دو  ــن مناطــق در طــی ای ــان پوششــی در ای اســت و پیشــنهاد می شــود گیاه

فصــل کشــت شــوند.

آماده سازی زمین برای کشت گیاهان پوششی

ــات تراشــیده شــود و ســپس  ــاغ مرکب ــرز ب ــای ه ــد علف ه ــه اول بای در مرحل
فاصلــه کشــت بیــن درختــان مرکبــات )بــا حــذف ســایه انداز درختــان( بــا رتیواتور 
ــذور  شــخم مالیمــی زده شــود و زمیــن کامــاًل صــاف و همــوار شــود و ســپس ب
ــن  ــه بی ــی، فاصل ــذر مصرف ــدار ب ــکل 6(. مق ــود )ش ــت ش ــی کش ــان پوشش گیاه
ــاوت اســت کــه  ــاه متف ــرای هــر گی ــا ب ردیف هــای کاشــت و نحــوه کاشــت آن ه

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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شکل 6- مراحل آماده سازی زمین )از کاشت تا رشد گیاه پوششی(

نگهداری از گیاهان پوششی

ــداری  ــات نگه ــه عملی ــه ب ــوند ک ــوری انتخــاب ش ــد ط ــان پوششــی بای گیاه
ــات  ــت مرکب ــابِه کش ــی مش ــرایط آب وهوای ــند و در ش ــته باش ــاز نداش ــادی نی زی
ــل  ــکان تحم ــه تاحدام ــرد ک ــه ک ــد توج ــن بای ــد. همچنی ــد کنن ــی رش به خوب
ــا  ــات و بیمــاری  مشــترك ب ــاال باشــد و دارای آف ــا ب ــات و بیماری ه ــه آف ــا ب آن ه
مرکبــات نباشــند. آبیــاری گیــاه پوششــی از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد بــه آن 

کاشت بذور گیاهان پوششیآماده سازی زمین

گیاهان پوششی پس از رشد گیاهان پوششی در مرحله رشد
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ــی در آن فصــل  ــزان بارندگ ــر می ــان پوششــی زمســتانه اگ دقت شــود. در گیاه
کافــی باشــد و به طــور منظــم پخــش شــده باشــد، بــه آبیــاری نیــاز ندارنــد؛ امــا 
ــودن بارندگــی بایــد آبیــاری  در گیاهــان پوششــی تابســتانه در صــورت ناکافی ب

انجــام شــود. 

استفاده ازگیاهان پوششی به عنوان کود سبز

گیاهــان پوششــی را می تــوان بــراي مــدت زمانــي معیــن در بــاغ کشــت کــرد 
و بعــد از رشــد کافــي بــه خــاك برگردانــد )شــکل 7( و بــا آن مخلــوط کــرد. بعــد 
از پوسیده شــدن آن هــا، مــواد آلــی کــه از آن طریــق بــه خــاك افــزوده می شــود، 
ــوان  ــی به عن ــان پوشش ــوان از گیاه ــن می ت ــود. بنابرای ــده می ش ــبز نامی ــود س ک
کــود ســبز نیــز اســتفاده کــرد. گیاهــان پوششــی عــالوه بــر تأمیــن نیتــروژن بــه 

بازگشــت ســایر عناصــر )ماننــد فســفر و پتاســیم( نیــز کمــک می کننــد.

ــه  ــود ســبز ب ــوان ک ــاه پوششــی به عن ــان کشــت گی ــن مناســب ترین زم تعیی
ــان  ــن زم ــتگی دارد. بهتری ــاه بس ــد گی ــل رش ــه و فص ــی منطق ــرایط آب وهوای ش
ــان  ــد در زم ــبز(، بای ــود س ــوان ک ــاك )به عن ــه خ ــی ب ــاه پوشش ــدن گی برگردان
ــو  ــد و نم ــان، رش ــن زم ــل از ای ــرا قب ــد؛ زی ــا باش ــا خوشه بســتن آن ه ــی ی گلده
قســمت های ســبزینه ای گیــاه کافــی نیســت و از برگردانــدن آن مــاده آلــی زیــادی 

ــود. ــه نمی ش ــاك اضاف ــه خ ب

ــده،  ــتانه( استفاده ش ــی )تابس ــان پوشش ــارۀ گیاه ــات درب ــاس تحقیق ــر اس ب
ــی  ــان پوشش ــایر گیاه ــه س ــبت ب ــری نس ــر و بیش ت ــش بهت ــیم نق ــبدر برس ش

ــکل 8(. ــد )ش ــرل کن ــرز را کنت ــای ه ــت علف ه ــی توانس ــت و به خوب داش
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شکل 7- برگرداندن بقایای گیاهان پوششی در سطح خاک

شکل 8 - تفاوت تراکم علف های هرز )فضای داخل دایره قرمز( در فاصله کاشت بین دو گیاه 
پوششی شبدر )راست( و گیاه پوششی ماش )چپ(
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مزایای اقتصادی حاصل ازکشت گیاهان پوششی

ــر  ــزودن عناص ــرز و اف ــای ه ــرل علف ه ــر کنت ــالوه ب ــی ع ــان پوشش گیاه
غذایــی بــه خــاك و ســایر مزایــا، از لحــاظ اقتصــادی نیــز به صرفه انــد. از فــروش 
محصــول گیاهــان پوششــی از خانــواده حبوبــات )مــاش، انــواع لوبیــا و ســویا( یــا 
برداشــت علوفــه از گیاهــان پوششــی علوفــه ای )شــبدر( و فــروش و اســتفاده آن ها 
می تــوان تاحــدودی هزینــه اولیــه کاشــت و داشــت ایــن گیاهــان را تأمین کــرد 

)شــکل های 9 و 10(.

شکل 9- محصول گیاه پوششی لوبیا در باغ مرکبات

شکل 10- محصول گیاه پوششی ماش در باغ مرکبات
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باتوجه بــه تحقیقــات انجام شــده در بیــن گیاهــان پوششــی استفاده شــده بــرای 
کنتــرل علف هــای هــرز باغ هــای مرکبــات شــمال کشــور، گیــاه پوششــی شــبدر 
ــت.  ــرز داش ــای ه ــرل علف ه ــری در کنت ــش بهت ــری نق ــبدر مص ــا ش ــیم ی برس

بنابرایــن در زیــر نــکات مهــم بــرای کشــت ایــن گیــاه آمــده اســت:

• شــبدر مصــری گیاهــی یک ســاله و بهــاره بــا ریشــه های عمیــق اســت؛ طــول 
ســاقه های هوایــی آن تــا یــک متــر می رســد و خــاك ســبک را می پســندد. 

• بــذر شــبدر برســیم بســیار ریــز اســت؛ زمینــي کــه براي کشــت ایــن محصول 
در نظــر گرفتــه مي شــود بایــد همــوار باشــد و در صــورت نیاز تســطیح شــود. 

• به علــت ریزبــودن بــذر شــبدر برســیم، بســتر کشــت آن بایــد نــرم و مســطح 
باشــد تــا باعــث ســطح تمــاس بیش تــر بــذر بــا ذرات خــاك شــود و رطوبــت نیــز 

بهتــر جــذب شــود. 

• اگــر شــبدر برســیم به عنــوان گیــاه پوششــی کشــت می شــود، بایــد 
به صــورت دســت پاش )بذرپاشــی( کشــت شــود؛ در ایــن روش بــذر را روي خــاك 
می پاشــند و ســپس بــا هــرس ســبکي آن هــا را زیــر خــاك مي کننــد. بــرای بهتــر 
ــود  ــنهاد می ش ــودن آن پیش ــت ریزب ــاك به عل ــبدر روی خ ــذور ش ــدن ب پخش ش

بــذور بــا کمــی شــن ریــز یــا ماســه مخلــوط شــوند. 

• تاریــخ کشــت شــبدر برســیم در هــر منطقــه، رابطــه مســتقیمي بــا شــرایط 
آب وهوایــي منطقــه دارد. در اســتان هاي شــمالي کشــور شــبدر برســیم را مي تــوان 
در دو فصــل بهــار و پاییــز کشــت کــرد. کشــت بهــاره از اواخــر اســفند تــا اوایــل 
فروردیــن و کشــت پاییــز از اواســط شــهریور تــا اواســط مهــر انجــام مي شــود. بــر 
اســاس تحقیقاتــي کــه در منطقــه شــمال کشــور انجــام شــده، مشــخص شــده کــه 

کشــت در نیمــه دوم اســفند حداکثــر عملکــرد را دارد. 
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• مقــدار بــذر مصرفــي بــرای کشــت بــه روش کشــت، شــرایط اقلیمــي منطقه، 
ــراي  ــه هــدف کشــت بســتگي دارد. ب ــان کشــت و خصوصــاً ب ــم و زم خــاك، رق
تولیــد علوفــه بســته بــه شــرایط اقلیمــي میــزان بــذر بیــن 20 تــا 40 کیلوگــرم 
ــار  ــرم در هکت ــا 20 کیلوگ ــن 15 ت ــوالً بی ــذر معم ــد ب ــراي تولی ــار و ب در هکت
ــورت  ــور به ص ــمالي کش ــتان هاي ش ــالیزارهاي اس ــیم در ش ــبدر برس ــت. ش اس

ــود. ــت مي ش ــم کش دی
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نتیجه گیری

ــث  ــاك باع ــایه اندازی روی ســطح خ ــریع و س ــد س ــا رش ــان پوششــی ب گیاه
جلوگیــری از رشــد علف هــای هــرز می شــوند و براحتــی می تواننــد باعــث کاهــش 

ــوع علف هــای هــرز شــوند )شــکل های 11 و 12(. وزن خشــک، تراکــم و تن

شکل11– گیاه پوششی شبدر با پوشش کامل در زمین

شکل 12– گیاه پوششی سویا با پوششی کامل در سطح زمین
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ــا کســر  ــات ب ــان مرکب ــف درخت ــن ردی ــه بی ــد در فاصل ــان پوششــی بای گیاه
ــر  ــای جــوان کم ت ــان در باغ ه ــن گیاه ــا کشــت شــوند. کشــت ای ســایه انداز آن ه

ــود.  ــه می ش ــال توصی از 5 س

ــه  ــات )باتوجه ب ــواده حبوب ــان پوششــی خان ــل از کاشــت گیاه ــر اســت قب بهت
ــن  ــا زمی ــریع تر آن ه ــر و س ــد بهت ــرای رش ــه(، ب ــاك منطق ــت خ ــی وضعی ارزیاب

کوددهــی شــود. 

ــاه  ــف، گی ــی مختل ــان پوشش ــن گیاه ــده، در بی ــات انجام ش ــه تحقیق باتوجه ب
ــه  ــبت ب ــرز را نس ــای ه ــک علف ه ــی وزن خش ــت به خوب ــبدر توانس ــی ش پوشش
ســایر گیاهــان پوششــی، کاهــش دهــد و همچنیــن گیاهــان پوششــی شــبدر، لوبیا 
ســبز، ســویا و مــاش توانســتند بعــد از مخلوط شــدن بــا خــاك، نســبت بــه شــاهد، 

عناصــر و مــواد آلــی زیــادی را بــه خــاك بیفزاینــد.

ــموم  ــد از س ــتفاده بیش ازح ــای اس ــداران به ج ــود باغ ــه می ش ــن توصی بنابرای
ــان  ــح از گیاه ــت صحی ــال مدیری ــا اعم ــرز ب ــای ه ــرل علف ه ــیمیایی در کنت ش

پوششــی نیــز اســتفاده کننــد.
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