
 

 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

             تاثیر هالچ پالستیکی رًگی بر کٌترل علف ّرز ٍ خصَصیات کوی هیَُ تَت فرًگی

 "کاهارٍسا "

*سعید ضیَخی سَغاًلَ
 3ی، ٍیدا چال2َ، هحوَد رائیٌی سرجاز1

                                                        داًـجَی دٍسُ کاسؿٌاػی اسؿذ َّاؿٌاػی کـاٍسصی، داًـگاُ علَم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ػاسی                                          -1*

Email:saeid.shiukhy@gmail.com* 

َم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ػاسی                                                                                                داًـیاس گشٍُ هٌْذػی آب، داًـگاُ عل -2
Email:mahmoud raeini@yahoo.com 

 اػتادیاس گشٍُ تاعثاًی، داًـگاُ علَم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ػاسی -3

Email:vida chalavi@yahoo.com 
 

Summary 
Traditional cultivation method of strawbery  (Fragaria x ananassa, Dutch)  in Mazandaran  causes reduction 

in fruit quality and yield. Using plastic mulches could play roles in increasing yield and reducing weeds. 

Therefore, the goal of this research is to investigate the effect of color plastic mulches on fruit production 

and weeds growth. Toward this end, three color plastic mulch treatments (white, red and black) and 

traditional cultivation method were used to investigate the goal of this research. Comarosa cultivar in a 

complete randomized block design with three replications was planted in Sari Agriculture and Natural 

Resources University field on During strawberry cultural practices, the number of weeds in each 

experimental unit was counted and yield for each harvest interval was recorded. The experiment findings 

shows that color plastic mulches have had highly significant effects on reducing the weeds number and their 

growth rates, and also in compared with traditional cultivation method, plastic mulched increased the fruit 

size and weight. Black plastic cover was the most effective one on reducing weeds. While, red plastic 

treatment had better effect on fruit size and yield. It could be concluded that the significant differences 

among treatments would be due to plastic light reflection and scattering properties. 
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 چکیدُ

استفادُ از . ضَددر هازًدراى سبب کاّص کیفیت ٍ افت تَلید هیَُ هی (.Fragaria x ananassa, Dutch) فرًگیتَتکطت سٌتی 

بٌابریاى، ّدف ایي پصٍّص بررسی اثر . ّای ّرز ًقص داضتِ باضدتَاًد در افسایص هحصَل ٍ کاّص علفّای پالستیکی هیهالچ

سفید، )ّای پالستیکی رًگی تیوار هالچ 3برای ایي هٌظَر از .  باضدّای ّرز هیتَلید هیَُ ٍ رضد علفّای پالستیکی رًگی بر پَضص

-در قالب طرح بلَک.......... در تاریخ  رقن کاهارٍسا.  ّای ایي پصٍّص استفادُ ضدٍ کطت سٌتی برای بررسی ّدف( قرهس ٍ هطکی

در طی داضت تَت فرًگی . داًطگاُ علَم کطاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی ساری کطت  ضدّای کاهل تصادفی با سِ تکرار در هسرعِ باغباًی 

ّای آزهایص بیاًگر آى است کِ یافتِ. ّای ّرز ّر ٍاحد آزهایطی ضوارش ضد، ٍ هقدار هحصَل ّر برداضت یاداضت گردیدضوار علف

اًد، ٍ ًیس در هقایسِ با رٍش کطت سٌتی سبب اضتِّای ّرز دداری بر کاّص ٍ  رضد علفّای پالستیکی رًگی اثر بسیار هعٌیهالچ

در حالی کِ تیوار . ّای ّرز داضتِ استپَضص پالستیکی سیاُ بیطتریي اثر را در کاّص علف. افسایص اًدازُ ٍ ٍزى هیَُ ضدُ است

خاطر هیاى تیوارّا بایستی بِدار ضَد کِ تفاٍت هعٌیگیری هیًتیجِ. پالستیک قرهس اثر بْتری بر اًدازُ ٍ عولکرد هیَُ داضتِ است

 . ّا باضدّای ًَری پالستیکٍیصگی

 .ّای پالستیکی رًگیهالچ ّا،پاد اکسایٌدُ تَت فرًگی، علف ّرز،:ّای کلیدیٍاشُ
 



 

 هقدهِ

فتِ ّای اخیش دس صهشُ تَلیذات هْن ٍتجاسی قشاس گشّای هٌاطق هعتذلِ اػت کِ دس دِّفشًگی یکی اص تی ًظیشتشیي سیض هیَُتَت

اػت ایي هحصَل تِ دلیل عطش، طعن ٍ هحتَیات ػشؿاس اص ٍیتاهیي آى تِ خَتی ؿٌاختِ ؿذُ ٍ جایگاُ خَد سا دس سطین غزایی 

فشًگی، هحصَل ایي گیاُ تا اسصؽ اص لحاظ کوی ّای ّشص دس هحیط کـت تَتتذلیل سؿذ علف. هیلیًَْا ًفش دس جْاى پیذا کشدُ اػت

 (.1)گشدد اّؾ هحؼَػی هَاجِ هیٍ کیفی تا ک( اًذاصُ ٍ ٍصى)

تَاًایی جزب صیادی دس داهٌِ تاتؾ ّا تَیظُ پالػتیک هـکی پالػتیک. تاؿذآًْا هی ییگشها یک ّا، ٍیظگیکی اص ٍیظگی ّای پالػتی

تشای پغ هحیط گشهتشی . ؿَدا تاصتاب هیی( اییگزس)خَسؿیذی داسًذ ٍ تخؾ اًذکی اص ًَس خَسؿیذی اص ایي پالػتیکْا تشاگؼیل 

 (.4ٍ 2ٍ 3)ؿَد، سؿذ علف ّای ّشص تا دؿَاسی سٍتشٍ هیعثَس ًوی کٌذکٌٌذ ٍ چَى ًَسی اص آى گیاُ فشاّن هی

دس خاکپَؽ پالػتیکی قشهض دس هقایؼِ تا  "سقن چٌذلش"فشًگی تیاى ًوَد کِ عولکشد گیاُ ٍ اًذاصُ هیَُ تَت( 2000کؼپش تاٍس، )

لَکاػیَ ٍ  (.2)تیـتش تَد ( فشًگی ٍ هضس عِ آصهایـیهضسعِ تجاسی تَت)َسد هطالعِ خاکپَؽ پالػتیکی هـکی دس ّش دٍ هکاى ه

ّای فلَسیذا سا تشسػی ٍ ًـاى دادًذ کِ عولکشد، کیفیت فشًگیّای سًگی هـکی ٍ قشهض  تش تَتتاثیش خاکپَؽ( 2005ّوکاساى، 

2سقن داچ "فشًگی تاصاس پؼٌذی ٍ صٍد سػی هیَُ تَت
ل تا اػتفادُ اص خاکپَؽ پالػتیکی قشهض تیـتش اص هـکی تَد دس هٌطقِ گیٌؼَای "

( 2006)هطالعات ػیٌگ ٍ ّوکاساى دس ػال (. 3)اها دس هٌاطق کَئیٌؼی ٍ ّیؼتیٌگض خاکپَؽ هـکی عولکشد تیـتشی اص قشهض داؿت 

1سقن چٌذلش"فشًگی ًـاى داد کِ کـت تَت
ُ دس هٌاطق ًیوِ خـک ٌّذ دس اٍاػط هاُ ػپتاهثش تِ ّوشاُ خاکپَؽ پالػتیکی ػیا "

 (.4)دّذ عولکشد ٍ کیفیت هیَُ سا افضایؾ هی

ّای پالػتیکی ّای پالػتیکی سًگی ٍ تش اػاع هشٍس کاسّای پیـیي چَى تا کٌَى تحقیقی دس هَسد اثش هالچتا تَجِ تِ هضایای هالچ

اًجام ًـذُ اػت دس ایي تحقیق ػعی ؿذُ فشًگی سقن کاهاسٍػا ٍ ّوچٌیي کٌتشل علف ّشص سًگی تش خصَصیات کوی هیَُ تَت

 .ّای پالػتیکی سًگی تش هَاسد رکش ؿذُ تشسػی گشدداػت تا اػتفادُ اص آصهایـات، تاثیش اػتفادُ اص هالچ

 

 هَاد ٍ رٍش ّا
سًگی، ّای پالػتیکی فشًگی سقن کاهاسٍػا ٍ کٌتشل علف ّشص تا اػتفادُ اص اثش هالچتِ هٌظَس تشسػی خصَصیات کوی هیَُ تَت 

ایي پضٍّؾ دس قالة طشح . صَست گشفت 1390پظٍّـی دس هضسعِ تاغثاًی داًـگاُ علَم کـاٍسصی ٍ هٌاتع طثیعی ػاسی دس ػال 

ّای پالػتیکی سًگی قشهض، هـکی، ػفیذ ٍ ؿاّذ اجشا ّای کاهل تصادفی دس ػِ تکشاس تا چْاس تیواس آصهایـی ؿاهل هالچتلَک

دس اختیاس  NPKکَدّای  20-20-20ای اًجام ٍ دس طی فصل سؿذ تؼتِ تِ ًیاص گیاُ، هحلَل ِ قطشُآتیاسی تا اػتفادُ اص ػاهاً.ؿذ

ّا تؼتِ تِ هیَُ. ّای ّشص دس چْاس هشحلِ تِ دقت ٍجیي ٍ تعذادؿاى ثثت گشدیذّوچٌیي دس طی آصهایـات علف. ّا قشاس دادُ ؿذتَتِ

ًَتت اص چْاسم اسدیثْـت هاُ تا ػَم تیش هاُ  14ّا دس تشداؿت. ػشعت سػیذگی دس یک تاصُ چٌذ سٍصُ تا یک ّفتِ تشداؿت ؿذًذ

ّای ّش تَتِ تا پغ اص ّش تشداؿت هیَُ. تاصُ تشداؿت آٍسدُ ؿذ 7دس ایي گضاسؽ تا جوع ّش دٍ ًَتت تشداؿت، جوعا . صَست گشفت

ّا تِ دقت اًذاصُ گیشی گشدیذًذ ٍ دس چْاس ّا قطش هیَُؿذًذ ّوچٌیي تِ هٌظَس تشسػی اًذاصُ هیَُگشم ٍصى /. 001دقت تشاصٍیی تا 

 .دّذًحَُ ایي گشٍُ تٌذی سا ًـاى هی(  1)دػتِ گشٍُ تٌذی ؿذًذ جذٍل

 ّا اص لحاظ اًذاصًُحَُ گشٍُ تٌذی هیَُ( 1)جذٍل 

 اًذاصُ قطش گشٍُ

 ی هتشهیل 35تضسگتش اص  1

 هیل هتش 35-25 2

 هیلی هتش 25-22 3

 (سیض، تذ ؿکل)هیلی هتش  22کَچکتش اص  4

 



 

ّای آصهایؾ تش حؼة گشم دس تیواس گضاسؽ تجضیِ ٍ یافتِ SASگیشی اص ًشم افضاس ّای تذػت آهذُ تا تْشُدس پایاى آصهایؾ، دادُ

 .ذ داهٌِ تَکی هقایؼِ ؿذًذگشدیذًذ ٍ دس ًْایت هیاًگیي تیواسّا تا اػتفادُ اص آصهَى چٌ

 ًتایج ٍ بحث

 کٌتشل علف ّشص

تا تَجِ . دّذقشهض ٍ ؿاّذ سا ًـاى هی ی هختلف ٍجیي تشای چْاس تیواس هـکی، ػفیذ،تعذاد علف ّشص سا دس چْاس دٍسُ( 1)ًوَداس 

-دیگش اثش خاکپَؽ پالػتیکی تش کٌتشل علفّا تَدُ ٍ یا تِ عثاست ّای ّشص دس تیواس ؿاّذ تیـتش اص ػایش تیواستِ ًوَداس، تعذاد علف

ّای پالػتیکی خاکپَؽ پالػتیکی هـکی ٍ ػفیذ تِ تشتیة ّوچٌیي دس تیي خاکپَؽ(. p ≤ 01/0)تاؿذ ّای ّشص هعٌی داس هی

 .تاؿٌذکوتشیي ٍ تیـتشیي تعذا علف ّشص سا داسا هی

 

 
 سّای ٍجیي تشای تیواّای ّشص دس چْاس دٍسُتعذاد علف( 1)ًوَداس 

 عولکشد ٍصى هیَُ

-تا تَجِ تِ جذٍل هی. دّذفشًگی ًـاى هیهیَُ تَت( ٍصى)ّای پالػتیکی سًگی سا تش عولکشد تاثیش اػتفادُ اص خاکپَؽ( 1)جذٍل 

ّای تشداؿت تیواس ؿاّذ عولکشد کوتشی اص ػایش تیواسّا داؿت ٍ ایي ًـاى دٌّذُ ایي اػت کِ اثش تَاى گفت دس هیاى دٍسُ

 .≥p) 01/0)تاؿذ ی پالػتیکی تش عولکشد هیَُ هعٌی داس هیّاخاکپَؽ

 .ّای تشداؿتدس تیواسّای خاکپَؽ پالػتیکی دس دٍسُ( گشم)فشًگی هیاًگیي عولکشد تَت( 1)جذٍل 

 

 ًَتت تشداؿت

 تیواسّای آصهایـی

 ؿاّذ پالػتیک ػفیذ پالػتیک ػیاُ پالػتیک قشهض

1 a3/181 b1/35 b7/25 b8/33 

2 a1/223 ab9/179 ab7/171 b0/124 

3 a2/211 ab8/154 b3/119 b1/98 

4 a8/629 ab3/549 a3/664 b9/457 

5 a6/552 bc4/336 b6/384 c4/239 

6 bc5/550 ab8/684 a7/701 c8/479 

7 b1/164 a1/282 a7/338 a3/336 

 a6/2512 a4/2223 a0/2406 b3/1769 جوع کل

 .دسصذ تفاٍت آهاسی ًذاسًذ 5شف هـتشکی ّؼتٌذ دس ػطح دس ّش سدیف تیواسّایی کِ داسای ح* 
 

 عولکشد اًذاصُ ٍ تعذاد هیَُ

تَاى تیاى ًوَد، دّذ هیکِ تعذاد هیَُ سا اص ًظش اًذاصُ تیي تیواسّای آصهایـی دس چْاس دػتِ هختلف ًـاى هی( 2)تا تشسػی ًوَداس

 22-25هیلی هتش ٍ  25-35هیلی هتش،  35تضسگتش اص )یَُ اًذاصُ گیشی ؿذُ قطش ه کِ تِ تشتیة تیاًگش 3ٍ  2، 1ّای تیواس ؿاّذ دس دػتِ



 

( هیلی هتش،سیض ٍ تذؿکل 22کَچکتش اص ) 4تَدُ تعذادکوتشی ًؼثت تِ ػِ تیواس خاکپَؽ پالػتیکی داؿتِ ٍلی دس دػتِ ( هیلی هتش

 . داسای تعذاد تیـتشی ًؼثت تِ ػِ تیواس دیگش تَد

 

 
 ّای هختلفلحاظ اًذاصُ دس تیواسّای آصهایـی دس گشٍُ تعذاد هیَُ اص( 2)ًوَداس 

تیـتشیي ٍ کوتشیي هقذاس هشتَط تِ تیواس قشهض  4ٍ  1ّای پالػتیکی هـاّذُ گشدیذ کِ دس دػتِ تا هقایؼِ چْاس دػتِ هیَُ تشای تیواس

 .تاؿذ ( FR/R)تَدُ کِ علت آى  هوکي اػت تغییش ًؼثت ًَس قشهض دٍس تِ قشهض 

 لیگیری ک ًتیجِ

فشًگی سقن کاهاسٍػا اثش هعٌی داسی پالػتیکی سًگی دس تؼتش کـت تَت ّایهالچکِ اػتفادُ اص  ّای ایي پظٍّؾ گَیای آى اػتیافتِ

ًؼثت تهِ تیوهاس ؿهاّذ داسد ٍ ّوچٌهیي هـهاّذُ گشدیهذ کهِ        ( اًذاصُ، تعذاد ٍ ٍصى) هیَُ کوی ّایٍیظگیّای ّشص ٍ تش کٌتشل علف

ٍجهَد   قشههض ّای ّشص دس خاکپَؽ پالػتیکی هـکی، تیـتشیي تعهذاد هیهَُ تهضسر دس خهاکپَؽ پالػهتیکی      کوتشیي هیضاى سؿذ علف

تشداؿت ًخؼت تشداؿت هیَُ دس تیواس قشهض تیـتش اص تیواسّای دیگش تَد، گشچِ دس ههَسد عولکهشد ًْهایی تهیي ػهِ تیوهاس        4 دس.داسد

  .پالػتیکی تفاٍت چٌذاًی دیذُ ًـذ

 هٌابع

تش سٍی تشخی اص خصَصیات تیَؿیویایی ( B)تشسػی اثش هحلَل پاؿی عٌصش تش . کاهکاس ب. علیضادُ م. ک هـایخی. آتـی ف.

 .ّوایؾ هلی کـاٍسصی پایذاس ٍ تَلیذ هیَُ ػالن، اصفْاى. تَت فشًگی سقن کاهشٍػا
 

2.  Kasperbauer M J. (2000).: Strawberry Yield over Red versus Black Plastic Mulch Published in Crop Sci. 

40:171–174 (2000). 

 

3. Locasio, S.J. Gilreath, S. Olson. S. Hutchinson. C.M and Chase. C.A. (2005): Red and black Mulch Color 

Affects Production of Florida Strawberries. HortScience 40(1):69-71. 2005. 

 

4.  Singh, R. Sharma. R.R.,  Goyal, R.:K. Interactive effects of planting time and mulching on ‘Chandler’ 

strawberry (Fragaria _ ananassa Duch.)” Scientia Horticulturae 111 (2007) 344–35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


