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چکیده
به منظور بررسییی تاریر تراکو و مدیریت گیاه پوشییشییی ماش در عدلکرد دانه و سییرکوبی عل های هرز کنجد
آزمایشی مزرعهای در سال  1354در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .تیدارهای آزمایش شامل
سه سطح تراکو گیاه پوششی ماش ( 11 ،9و  19بوته در متر مربع) و سه سطح مدیریت ماش شامل بدون اعدال مدیریت،
قطع و گذاشییتد در طرفید کنجد ،سییو پاشییی با علشکش پاراکواد در مادار  %91دز توصیییه شییده و دو شییاهد بدون گیاه
پوشیشیی و عاری از عل های هرز بودند .نتایج نشیان داد که تداخل تدام فصل عل های هرز سبب کاهش  92درصدی
عدلکرد دانه کنجد نسبت به شرایط عاری از عل

هرز در شرایط بدون گیاه پوششی شد .تیدارهای مدیریت قطع ماش در

تراکو های  11 ،9و  19بوته در متر مربع عدلکرد دانه کنجد را بترتیب  59 ،24و  181درصییید نسیییبت به شیییاهد تداخل
عل های هرز افزایش داد .باالترید تراکو و وزن خشییپ پ د برگ و باریپبرگهای هرز در تیدار شییاهد تداخل عل

هرز

مشییاهده شیید .وزن خشییپ باریپ برگ های هرز در شییرایط بدون مدیریت ،قطع و عل کش در تراکو  11بوته ماش ،به
ترتیب  29 ،23و  25درصیید نسییبت به شییاهد تداخل عل هرز کاهش یافت .درن ایت با توجه به اهدیت کشییاورزی پایدار
میتوان گییاه پوشیییشیییی میاش (تراکو  19بوتیه در متر مربع) را بیا اعدیال مدیریت قطع در ج ت ب بود عدلکرد کنجد و
سرکوبی عل های هرز آن توصیه ندود.
واژه های کلیدی :تداخل ،دز توصیه شده ،عاری از عل

هرز ،عدلکرد ،قطع
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Abstract
In order to evaluate the density and Mungbean management effects on seed yield of Sesame and
suppression of weeds, an experiment was done in research field of Sari university of Agricultural and Natural
Resources in 2015, in randomized complete block design with 3 replications. Treatments included 3 level of
Mungbean density (5, 10 and 15 plant.m-2), 3 level of Mungbean management (no management, cut and putting
in the sides of sesame, and spraying with Paraquat herbicide at half recommended dose), and 2 check
treatments (no cover crop at weed free and weed infested at full season). The results showed that sesame seed
yield at full season weed infested reduced by 58% compared with weed free plot. Cutting cover crop
management at 5, 10 and 15 plant.m-2 densities, caused to increase seed yield by 84, 96, and 120% compared
with weed infested plot. The highest density and dry weight of broad leaf and grassy weeds were observed at
full season weed infested (at no cover crop plot). Dry weight of grassy weeds at no management, cutting and
spraying with herbicide at 10 Mungbean plant.m-2 reduced by 83, 86 and 89% compared with no cover crop
at weed infested, respectively. Finally, the importance of sustainable agriculture can be recommended
Mungbean cover crop (density of 15 plant.m-2) with cut management to improve seed yield of Sesame and
suppression of weeds.
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 تا11 کنترل عل هیای هرز تلشاد عدلکرد در مددوده ی

مقدمه

 مدیریت عل های، از ایدرو. درصییدی روی میدهد111

های هرز در بسیاری

هرز از اجزای کلیدی بسیییاری از نظام های کشییاورزی

 درصیید خسییارد تولیداد11 ،از نظام های کشییاورزی

 با.)8119 مدسیو میشیود (راشید مدصل و هدکاران

کشیییاورزی به ترریر رقابتی عل های هرز نسیییبت داده

 کنترل شیدیایی عل های هرز،ورود عل کشها به بازار

 بدون، بسییته به قابلیت رقابت گیاه زراعی.شییده اسییت

با وجود کنترل شیدید عل
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بیه سیییرعت کاهش یافت و مرسیییوم ترید روش کنترل

 .)8119کنجد حاوی  91درصید روغد خوراکی میباشد

عل هیای هرز لایب گرفیت ،اما امروزه کاربرد آن برای

و کنسییتانتره بذر آن حاوی  48درصیید پروتئید غنی از

کنترل عل های هرز با بروز مشییک د زیسیتمدیطی و

تریپتوفیان و متیونید اسیییت .کنجید یکی از قدیدی ترید

ت دید سی مت انسیان و ایجاد مااومت در عل های هرز

گییاهیان زراعی دانه روغنی ج ان بوده و بومی منطاه

مورد شپ و تردید قرار گرفت (هیلتنبر و هدکاران 8112

هندوسیتان می باشد و از زمان های قدیو در ایران کشت

و مددد دوست چددآباد .)8111

میشیید .در اسییتانهای گلسییتان و مازندران هو به دلیل
کشها در

تنوع کشیت ،کنجد به صورد زراعت اصلی در ب ار و یا

روشهای جایگزید برای مصرف عل

کشاورزی ضروری به نظر می رسد .اید روش ها شامل

به صییورد کشییت م لوط هدراه با پنبه در ب ار مورد

پیشییگیری ،کنترل مکانیکی (وجید دسییتی و دیسییپ بعد

توجه کشیییاورزان منطاه می باشییید (ب اتی و هدکاران

ازبرداشیییت) ،افزایش تراکو کاشیییت گندم (آندرسیییون

.)8119

(آندرسیییون ،)1552

گیاهان دارای رشیید سییریع مانند ماش ( Vigna

 ،)1552کیاهش فیاصیییله و ردی

های هرز

 )radiata L.قابلیت بسیییار خوبی در رقابت با عل های

(پسیتر و هدکاران  )1555و سرانجام استشاده از گیاهان

هرز داشییته و می توانند از رشیید و ندو عل های هرز

پوششی میباشد (ویو و هدکاران .)8111

جلوگیری ندوده و باعث افزایش در ب ره وری از زمید

اسییتشاده از ارقامی با قدرد رقابت باال با عل

گیاهان پوشیییشیییی یکی از م و ترید روش های

زراعی شوند (کوچکی و بنایان  .)8114بهطور کلی کشت

جایگزید بجای عل کش ها و شییی و های رایج اسیییت.

گیاهان پوشیشیی هدراه با مدیریتهای مناسب می تواند

مدااید ،اسیتشاده از گیاهان پوشیشی در بید ردی های

جیایگزید مطلوبی برای روش های کنترل شییییدیایی در

گییاه زراعی را گزینه ای مناسیییب برای جایگزید کردن

کنترل عل های هرز باشییید که در ن ایت موجب افزایش

کش و خاکورزی متداول عنوان ندوده و

ب ره وری ن اده ها و رسییدن به اهداف کشاورزی پایدار

اظ یار داشیییتنید کیه کاشیییت گیاهان زراعی خشه کننده

خواهیید شیییید (نظری و هدکییاران  .)8118لییذا تدایق

می توا ند با حداقل ترریر بر عدلکرد گیاهان زراعی ،تراکو

درخصوص تراکو و نوع مدیریت هر گیاه پوششی برای

عل هرز را نیز تیا  21درصییید کیاهش دهد (بایومان و

سیرکوبی عل های هرز و حصول عدلکرد باالی گیاهان

هدکاران  .)8111گیاهان پوشیییشی یی میتوانند عل های

زراعی ضروری بنظر میرسد.

مصیییرف عل

هرز را به واسییطه رقابت برای نور ،آ و مواد غذایی و
یا انتشار مواد آللوپاتی از بافتهای گیاهی زنده و یا در
حیال تجزییه سیییرکو کنند (بزیدن ود 8118؛ ب نکو-
کنکی .)8118

مواد و روشها
اید آزمایش در مزرعه پژوهش یی دانشییگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوکهای

گیاه کنجد با نام علدی  Sesamum indicum L.از

کامل تصییادفی با سییه تکرار در سییال  1354انجام شیید.

تیره  Pedaliaceaeبوده و بیه عنوان یپ روغنی کو توقع

تیدارهای آزمایش سیه سیطح تراکو گیاه پوششی ماش

و کو ن اده مطرح بوده و از لداظ خصیوصیاد زراعی و

( 11 ،9و  19بوته در متر مربع) و سیییه سیییطح مدیریت

اقتصادی در کشاورزی معیشتی اکثر مناطق ایران (حتی

میاش (بدون مدیریت ،قطع و گذاشیییتد در طرفید کنجد،

مناطق خشیپ و نیده خشیپ) حائز اهدیت است .اید گیاه

سیو پاشیی با  %91دز توصیه شده علشلکش پاراکواد) و

سیازگاری بسیار خوبی با شرایط اقلیدی مازندران دارد

دو شاهد بدون گیاه پوششی تداخل و عاری از عل های

(راشد مدصل و هدکاران  1558و اندرخور و منصوری

هرز بودند.
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ابعاد کردهای آزمایشیی  8×3متر و شامل چ ار
ردی

پ

کشیت به فواصیل  91سانتیمتر از هو بودند .بذر

از رسیییییدگی فیزیولوژیکی گییاه کنجیید بییا

اسییتشاده از یپ کوادراد  91×91سییانتیمتر از سییطدی

رقو ناز کنجد از موسییسییه اص ی ح بذر و ت یه ن ال کر

میانی هر کرد با رعایت

معادل  1/89متر مربع دو ردی

ت یه و به صیورد دسیتی روی ردی ها کشت شد و در

حذف ارراد حاشییهای ک

مرحلیهای کیه ارتشیاع بوتیههیا حدود  2-11سیییانتیمتر

بوته و تعداد دانه در کپسول هر تیدار اندازهگیری و ربت

رسیدند به تراکو  31بوته در مترمربع رسانده شد .بذور

گردیید و سیییپ

وزن هزار دانیه و عدلکرد دانه با قرار

توده مدلی ماش به میزان سه برابر تیدارهای تراکو در

دادن دانیهها در آون  91درجه سیییانتی گراد به مدد 28

طرفید خط کشیت کنجد (به فاصیله  11سانتیدتر از خط

از ک بر

کشیت) کشت شد و حدود سه هشته پ

بر شییده و تعداد کپسول در

سیاعت اندازه گیری شد .عل های هرز نیز پ

از کاشت با تنپ

شدن به دو گروه باریپ برگ و پ د برگ تشکیپ شدند و

کردن بیه تیدیارهیای تراکو مورد نظر ( 11 ،9و  19بوته

پ

از ربت تراکو هر یپ ،وزن خشپ آن ا با قرار گرفتد

در متر مربع) رسییانده شیید .یپ ماه بعد از سییبز شییدن

در آون  91درجیه سیییانتی گراد بیه میدد  28سیییاعییت

بوتههای ماش برای اعدال مدیریت گیاه پوشییش یی ماش

اندازهگیری شیید .آنالیز واریان

و ماایسییاد میانگید با

در تیدیارهای مورد نظر ،قطع ماش و گذاشیییتد آن ا در

استشاده از نرم افزار ) SAS (Ver. 9.2انجام شد.

از سییه

طرفید خط کشییت کنجد (با تکرار قطع مجدد پ

هشته از قطع اول) و سیییو پاشیییی با عل کش پاراکواد

نتایج و بحث

(گراماکسون  )SL %81به مادار  1/9لیتر در هکتار (%91

پاسخ علفهای هرز به تراکم و مدیریت گیاه پوششی

دز توصییه شیده عل کش) بهصورد هدایت شده روی

ماش

گیاه پوشیشیی اعدال شید .در تیدارهای شاهد تن ا گیاه

داده هییای حییاصیییل از

نتییایج تجزیییه واریییان

کنجد کشیت گردید و در شییرایط آلوده به عل های هرز

آزمایش نشییان داد که ارر تیدارهای بررسییی شییده بر

اجازه داد شیید عل های هرز کل فصییل رشیید ح ییور

وزن خشپ و تراکو عل های هرز پ دبرگ و باریپبرگ

داشیته باشیند و در شرایط عاری از عل های هرز چند

در سطح احتدال یپ درصد معنیدار شد (جدول .)1

مرحله وجید دسیییتی عل های هرز طی فصیییل رشییید
صورد گرفت.
جدول  -1میانگین مربعات اثر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش بر وزن خشک و تراکم علفهای هرز باریک و پهن برگ
منابع تغییر

عل های هرز پ دبرگ

درجه

عل های هرز باریپبرگ

آزادی

تراکو

وزن خشپ

تراکو

وزن خشپ

تکرار

2

5/22

2222/30

0/03

30/52

**

**

**

**

تیدار

3

223/93

222323/32

333/05

خطا

23

2/32

0322/30

0/22

00/29

25/25

23/39

23/93

33/32

ضریب تغییراد ()%

32002/03

 * ،nsو ** ،بترتیب بیانگر عدم اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح پنج و یک درصد
میباشد.
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ماایسیییاد میانگید نشیییان داد که باالترید تراکو

تراکو پ د برگ ها به میزان  29 ،28و  25درصیید نسبت

عل های هرز پ د برگ ( 94عدد در متر مربع) در تیدار

به تیدار شاهد تداخل تدام فصل عل های هرز شدند که

هرز مشاهده شد .مادار کاهش تراکو

اخت ف معنیداری با یکدیگر نداشیتند (شیکل  .)1تسدال

پ دبرگهییای هرز در تراکو  9بوتییه در متر مربع مییاش

( )1552بیان داشیت که مالچ زنده در یپ سییستو کشت

برابر  25 ،28و  29درصییید و در تراکو  11بوته در متر

میتواند با اشیییغال ف یییای باز بید ردی های کشیییت

مربع مییاش 58،51،29 ،درصیییید در تیدییارهییای بییدون

گیاهان زراعی که در حالت عادی توسییط عل های هرز

مدیریت ،قطع و علشکش نسیبت به شاهد تداخل عل هرز

پر میشیییود و هدچنید بیا کییاهش کدییت و کیشییت نور

بود .تراکو هیای  11 ،9و  19بوته در متر مربع ماش در

رسیییده به ف یییای بید ردی های کشیییت باعث کاهش

شرایط بدون مدیریت گیاه پوششی ،بترتیب باعث کاهش

جوانهزنی و رشد و سرکوبی عل های هرز گردد.

شیاهد تداخل عل

a

60
50

30
20

cde

de

علفکش

قطع

bcd

cde

bcd

بدون
مدیریت

علفکش

قطع

bc

b

bc

10

bcd

0

مدیریتدرتراکم 15ماش

بدون
مدیریت

مدیریتدرتراکم 10ماش

علفکش

قطع

تداخل
بدون
مدیریت علفهای
هرز

مدیریتدرتراکم 5ماش

تراکم علفهای هرز پهنبرگ در متر مربع

40

شاهد

شکل  -1مقایسه میانگین تراکم علفهای هرز پهنبرگ تحت تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش
حروف مشابه نشاندهنده عدم اخت ف معنیدار در سطح احتدال پنج درصد میباشند.

کل عل های هرز در تیدار گیاهان پوشییشی گندم سیاه،

بیشییترید وزن خشییپ عل های هرز پ د برگ

یونجه یپسیاله و ماشپ گل خوشهای نسبت به شرایط

( 921گرم در متر مربع) نیز در شیییاهد تداخل عل هرز

بدون گیاه پوششی در سه رقو آفتابگردان ،بهترتیب ،43

مشییاهده شیید که اخت ف معنی داری با سییایر تیدارها

 33و  ٪89بود .هدچنید بییاالترید عدلکرد دانییه نیز در

نشان داد .وزن خشپ عل

های هرز پ د برگ در تراکو

تیدار گیاه پوشیییشیییی یونجه یپسیییاله بدسیییت آمد.

 19ماش در شیییرایط قطع و عل کش نسیییبت به بدون

کرویدهاف ( )8112نیز بیان داشت که مالچ زنده چاودار

مدیریت ،به ترتیب  48و  91درصید کاهش مشییاهده شد

و کلزا ،بهترتیب  52و  ٪58زیست توده عل های هرز را

کیه اخت ف معنی داری با یکدیگر نداشیییتند (شیییکل .)8

نسبت به تیدار شاهد بدون گیاه پوششی کاهش دادند.

لطیشی و هدکاران ( )8119بیان داشییتند که وزن خشییپ

07
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حروف مشابه نشاندهنده عدم اخت ف معنیدار در سطح احتدال پنج درصد میباشند.

شیرایط بدون مدیریت گیاه پوششی 29 ،و مدیریت قطع،

مایایسیییاد مییانگید تراکو عل های هرز باریپ

 58و مییدیریییت عل کش 25 ،درصیییید کییاهش تراکو

هرز بیشترید

برگ نشان داد که تیدار شاهد تداخل عل

هرز بیارییپ برگ ( 85/2تعداد در متر مربع)

عل هرز باریپ برگ نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی

تراکو عل

الوده به عل هرز مشاهده شد (شکل .)3

را نسبت به سایر تیدارها داشت و اخت ف معنیداری با
دیگر تیدییارهییا داشیییت .هدچنید در تراکو  19مییاش در
a

30

تراکم علفهای هرز باریکبرگ در متر مربع
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حروف مشابه نشاندهنده عدم اخت ف معنیدار در سطح احتدال پنج درصد میباشند.
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تیدار شاهد تداخل عل هرز ،بیشترید وزن (111

09

میزان  92 ،49و  94درصید نسیبت به شاهد تداخل عل

گرم در متر مربع) را نسیبت به سایر تیدارها نشان داد.

هرز شیدند (شکل  .)4مرینگ و هدکاران ( )8119گزارش

وزن خشیییپ بیارییپ برگهای هرز در شیییرایط بدون

دادند که مدیریت با عل کش گ یشوسیییت و قطع گیاهان

میدیرییت ،قطع و عل کش در تراکو  11بوتیه میاش ،به

پوششی ترتیکاله ،چاودار و ماشپ گل خوشهای ،بترتیب

ترتیب  99 ،92و  28درصییید نسیییبت به شیییاهد تداخل

باعث  53و  ٪25کنترل عل های هرز در سییییب زمینی

عل هرز کیاهش ییافت .تراکو های  11 ،9و  19بوته در

شییید .هدچنید از بید گییاهیان پوشیییشیییی نیز چاودار

متر مربع ماش در شیرایط بدون مدیریت گیاه پوششی،

بیشترید درصد کنترل عل های هرز را ایجاد ندود.

بترتیب باعث کاهش وزن خشپ باریپ برگهای هرز به
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شکل  -4مقایسه میانگین وزن علفهای باریکبرگ تحت تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش
حروف مشابه نشاندهنده عدم اخت ف معنیدار در سطح احتدال پنج درصد میباشند.

غشیاری و هدکیاران ( )8111گزارش کردنید کییه
کشت چاودار ،جو و کلزا به عنوان گیاه پوششی ،تراکو

 پاسخ کنجد به تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماشنتایج تجزیه واریان

صیشاد بررسی شده کنجد

عل های هرز را نسیییبت به تیدار شیییاهد بدون گیاه

نشان داد که تدامی صشاد بررسی شده بجز وزن هزار

پوشییشییی تا  93درصیید کاهش دادند .هدچنید مدااید

دانه کنجد بطور معنیداری تدت تاریر تیدارهای آزمایش

دیگری نیز بیان داشتند که باایای گیاهان پوششی سبب

قرار گرفت (جدول .)8

کاهش فشار عل

های هرز در گیاهان زراعی سویا (آته

و دال  ،)1559ن ود (بورگاس و تالبرد  )1559و سیییب
زمینی (بویدستون و هانگ  )1559شد.
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جدول  -2میانگین مربعات برخی از صفات کنجد تحت تاثیر تراکم و مدیریتهای مختلف گیاه پوششی ماش
منابع

درجه

تعداد کپسول

تعداد دانه

وزن

عدلکرد

تغییر

آزادی

در بوته

در کپسول

هزار دانه

دانه

تکرار

8

1/92

1/92

1/111

تیدار

11

خطا

81

**

ضریب تغییراد ()%

**

ns

89/313
**

199/2

12/85

1/118

4192/92

9/4

1/54

1/118

91/813

4/52

8/59

1/24

4/83

 * ،nsو ** ،بترتيب بيانگر عدم اختالف معنيدار و اختالف معنيدار در سطوح پنج و یک درصد می باشد.
بیا توجیه بیه ندودار مایایسیییاد میانگید ،تداخل

تراکو  9بوته در متر مربع ماش  48درصد افزایش یافت.

تدام فصیل عل هرز نسبت به شرایط عاری از عل هرز

هیدیچینییید تیراکیو  19بوتییه در متر مربع مییاش در

باعث  42درصیید کاهش در تعداد کپسییول در بوته کنجد

میدیرییت های علشکش و قطع ،به ترتیب باعث  2/1و 9/1

گردیید .تراکو  9بوته در متر مربع ماش در مدیریت های

درصید افزایش در تعداد کپسول در بوته کنجد نسبت به

علشکش و قطع نسیبت به شرایط بدون مدیریت ،بهترتیب

بدون مدیریت گیاه پوششی در هدید تراکو گردید .تعداد

باعث  9/49و  19/38درصد افزایش در تعداد کپسول در

کپسیییول در بوته در تراکو  19ماش در شیییرایط بدون

بوته شد .تعداد کپسول در بوته در شرایط بدون مدیریت

مدیریت گیاه پوشیییشی یی نسیییبت به تداخل تدام فصیییل

گیاه پوشیشیی نسیبت به تداخل تدام فصل عل هرز در

عل هرز باعث  92/59درصد افزایش گردید (جدول .)3

جدول  -3مقایسه میانگین اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر تراکم و مدیریتهای مختلف گیاه پوششی ماش
تیدارهای آزمایش

شاهد بدون گیاه پوششی ماش

تراکو  9بوته در متر مربع ماش
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63ab
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قطع
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(حداقل یک حرف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد)

تعداد دانه در کپسیییول در تراکوهای  11 ،9و 19
بوته در متر مربع ماش در شیییرایط بدون مدیریت گیاه

پوشیشی نسبت به تداخل تدام فصل عل

هرز به ترتیب

باعث  11/8 ،2و 19/8درصیید افزایش نشییان داد .تداخل

برهمکنش تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش ( )Vigna radiata L.بر عملکرد .....

04

تدام فصیل عل هرز نسبت به شرایط عاری از عل هرز

بیاالترید تراکو میاش ( 19بوته در متر مربع) ،تیدارهای

باعث  19/1درصد کاهش در تعداد دانه در کپسول کنجد

بدون مدیریت ،قطع و عل کش ،عدلکرد دانه کنجد را ،52

دادههیا نشیییان داد کیه تاریر

 181و  182درصییید نسیییبیت بیه تیدار شیییاهد تداخل

گیاهان پوشیییشیییی بر وزن هزاردانه

تدام فصییل عل های هرز افزایش داد .مدیریت قطع گیاه

کنجد معنیدار نبود (جدول  .)8بیشییترید وزن هزار دانه

پوشییشیی در تراکوهای  11 ،9و  19ماش ،باعث افزایش

( 8/22گرم) در تیدیار میدیرییت بییا علشکش در تراکو 11

عدلکرد دانه کنجد به میزان  59 ،24و  181درصیید شیید

گیاه پوشیشی ماش و کدترید وزن هزار دانه ( 8/2گرم)

(شیییکل  .)9مدددی و قبادی ( )8111اظ ار داشیییتند که

در تیدار بدون مدیریت در تراکو  19گیاه پوششی ماش

کاربرد ماشیپ بهعنوان گیاه پوششی ،عدلکرد دانه ذرد

مشاهده شد (جدول .)3

در ماایسه با تیدار شاهد به میزان  ٪49افزایش داد .هال

گردیید .تجزییه وارییان
تیدارهای م تل

تیداخیل تدیام فصیییل عل های هرز باعث 92/9

و هدکاران ( )1524نیز اشاره داشتند که مالچ زنده باعث

درصید کاهش عدلکرد دانه کنجد نسبت به شرایط عاری

کاهش عدلکرد ذرد گردید ،ولی وقتی رشد مالچ زنده با

هرز گردید .هدچنید تراکو های  11 ،9و  19بوته

گردید رقابت ذرد با گیاهان

از عل

اسییتشاده از علشکش متوق

ماش در شیرایط بدون مدیریت گیاه پوشیشیی توانستند

پوششی کاهش یافت و سبب افزایش عدلکرد ذرد نسبت

 21 ،99و  52درصد افزایش عدلکرد دانه کنجد نسبت به

به عدلکرد در تیدارهای مالچ زنده بدون مدیریت شد.

تیدار شییاهد تداخل تدامفصییل عل های هرز شییدند .در
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حدزه ای و بوربو ( )8114اشیییاره داشیییتنید که
گیاهان پوشییشییی ماشییپ گل خوشیییهای و خلر باعث
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فرنگی را تا  ٪21نسییبت به شییاهد بدون گیاه پوشییش یی
افزایش دهد.

افزایش معنیدار (حدود  )٪13عدلکرد دانه ذرد نسیییبت
به شییرایط عدم کشییت گیاه پوشییشییی شییدند .آن ا اید

نتیجه گیری کلی

افزایش عدلکرد را به سیییرکوبی عل های هرز توسیییط

افزایش تراکو گیاه پوششی ماش در هریپ از

گیاهان پوششی و تثبیت نیتروژن توسط آن ا و افزایش

سطوح مدیریتی آن باعث افزایش عدلکرد و اجزای

میزان عناصیر غذایی قابل دسیترس برای ذرد دانستند.

عدلکرد کنجد گردید .کاهش رقابت عل های هرز با کنجد

آبراهام و سیییینگ ( )1524نیز گزارش کردند که کشیییت

بر سر جذ

و مواد غذایی ،رها

ردیشی هر یپ از چ ار گونه باوالد یپساله (لوبیا چشو

سازی ترکیباد دگرآسیب و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن با

بلبلی علوفهای ،لوبیا چشیییو بلبلی دانهای ،ماش سیییبز و

کاربرد تراکوهای باالترماش میتواند از دالیل نتیجه

سیییوییا) با سیییورگوم باعث افزایش عدلکرد و مدتوای

حاصله باشد .از طرفی نتایج اید تدایق حکایت از لزوم

نیتروژن سورگوم و کنترل عل های هرز در حدی کدتر

اعدال مدیریت گیاه پوششی (نظیر قطع کردن و یا

از آلودگی در کشییت خالس سییورگوم شییدند .ردی نیز

استشاده از ماادیر کاهش یافته علشکش) بهخصوص در

اظ ار داشیت که اسیتشاده از گیاهان پوشیشی به وسیله

تراکوهای باالتر گیاه پوششی است که تعدیل و کاهش

کشیییاورزان از طریق کاهش مصیییرف علشکش ،ب بود

رقابت بید گیاه پوششی ماش و گیاه اصلی کنجد را

شرایط خاک و افزایش عدلکرد گیاه زراعی دارای توجیه

می رساند .درن ایت با توجه به ناش پایداری تولید و

اقتصیادی می باشد (ردی  .)8119هدچنید مددد دوست

اهدیت کشاورزی پایدار میتوان گیاه پوششی ماش

چددآباد و هدکاران ( )8119اشییاره داشییتند که گیاهان

(تراکو  19بوته در متر مربع) را با اعدال مدیریت قطع در

پوشییشییی شییبدر قرمز ،کلزا و چاودار ،بهترتیب باعث

ج ت ب بود عدلکرد کنجد و سرکوبی عل های هرز آن

بیشترید کاهش وزن خشپ کل عل های هرز در مزارع

توصیه ندود.
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