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 چکیده

های هرز کنجد به منظور بررسییی تاریر تراکو و مدیریت گیاه پوشییشییی ماش در عدلکرد دانه و سییرکوبی عل    

شامل  شیآزمای شد. تیدارها انجام تکرار سه بای تصادف کامل هایبلوک طرح قالب در 1354ای در سال آزمایشی مزرعه

بدون اعدال مدیریت، شامل   و سه سطح مدیریت ماش متر مربع( در بوته 19 و 11 ،9) ماشی پوشش اهیگ سه سطح تراکو

دو شییاهد بدون گیاه  و دز توصیییه شییده %91پاشییی با علشکش پاراکواد در مادار قطع و گذاشییتد در طرفید کنجد، سییو

ی درصد 92کاهش  سبب هرز یهافصل عل  تداخل تدامنشیان داد  که   جینتا های هرز بودند.عل  ازی پوشیشیی و عار  

ر دماش قطع مدیریت  تیدارهای شد. در شرایط بدون گیاه پوششی از عل  هرز یعار طیکنجد نسبت به شرا عدلکرد دانه

نسیییبت به شیییاهد تداخل   درصییید 181و  59، 24 را بترتیبعدلکرد دانه کنجد بوته در متر مربع  19و  11، 9 یهاکوترا

های هرز در تیدار شییاهد تداخل عل  هرز برگبرگ و باریپباالترید تراکو و وزن خشییپ پ د داد. شیافزاهای هرز عل 

بوته ماش، به  11کش در تراکو وزن خشییپ باریپ برگ های هرز در شییرایط بدون مدیریت، قطع و عل  مشییاهده شیید.  

ه اهدیت کشییاورزی پایدار درن ایت با توجه ب هرز کاهش یافت.درصیید نسییبت به شییاهد تداخل عل   25و  29، 23ترتیب 

را بیا اعدیال مدیریت قطع در ج ت ب بود عدلکرد کنجد و    بوتیه در متر مربع(  19توان گییاه پوشیییشیییی میاش )تراکو    می

 های هرز آن توصیه ندود.سرکوبی عل 
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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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 مقدمه

های هرز در بسیاری با وجود کنترل شیدید عل  

درصیید خسییارد تولیداد   11های کشییاورزی، از نظام

های هرز نسیییبت داده کشیییاورزی به ترریر رقابتی عل 

بدون  ، شییده اسییت. بسییته به قابلیت رقابت گیاه زراعی 

تا  11ی هیای هرز تلشاد عدلکرد در مددوده کنترل عل 

های رو، مدیریت عل دهد. از ایددرصییدی روی می 111

های کشییاورزی هرز از اجزای کلیدی بسیییاری از نظام

(. با 8119شیود )راشید مدصل و هدکاران   مدسیو  می 

های هرز ها به بازار، کنترل شیدیایی عل کشورود عل 
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ترید روش کنترل و مرسیییومسیییرعت کاهش یافت بیه 

هیای هرز لایب گرفیت، اما امروزه کاربرد آن برای    عل 

مدیطی و های هرز با بروز مشییک د زیسیت کنترل عل 

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

 8112مورد شپ و تردید قرار گرفت )هیلتنبر و هدکاران 

 (.  8111آباد دوست چددمددد و 

ها در جایگزید برای مصرف عل  کشهای روش

ها شامل رسد. اید روشکشاورزی ضروری به نظر می

)وجید دسییتی و دیسییپ بعد  یکیپیشییگیری، کنترل مکان

آندرسیییون ازبرداشیییت(، افزایش تراکو کاشیییت گندم ) 

(، 1552آندرسیییون )  ی(، کیاهش فیاصیییله و رد  1552

 اسییتشاده از ارقامی با قدرد رقابت باال با عل  های هرز

استشاده از گیاهان  م( و سرانجا1555پسیتر و هدکاران  )

  (.8111ویو و هدکاران باشد )پوششی می

های ترید روشگیاهان پوشیییشیییی یکی از م و 

های رایج اسیییت. ها و شییی وکشجایگزید بجای عل 

 هایمدااید، اسیتشاده از گیاهان پوشیشی در بید ردی   

د کردن ای مناسیییب برای جایگزیگییاه زراعی را گزینه 

کش و خاکورزی متداول عنوان ندوده و مصیییرف عل 

اظ یار داشیییتنید کیه کاشیییت گیاهان زراعی خشه کننده     

ند با حداقل ترریر بر عدلکرد گیاهان زراعی، تراکو توامی

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

 یهاعل  توانندیم یپوشیییشییی اهانیگ(. 8111هدکاران 

و  یینور، آ  و مواد غذا یرقابت برا به واسییطههرز را 

ر د ایزنده و  یاهیگ یهااز بافت یانتشار مواد آللوپات ای

-؛ ب نکو8118 دن ودیسیییرکو  کنند )بز هیی حیال تجز 

 (.8118 یکنک

از  .Sesamum indicum L یکنجد با نام علد اهیگ

توقع کو یروغن پیبیه عنوان  بوده و  Pedaliaceaeتیره 

 ی وزراع ادیاز لداظ خصیوص  بوده ومطرح ن اده و کو

اکثر مناطق ایران )حتی  یشتیمع یدر کشاورز یاقتصاد

 اهیگ دیاست. ا تیحائز اهد (خشیپ دهیمناطق خشیپ و ن 

دارد  نمازندرا یدیاقل طیبا شرا یخوببسیار  یسیازگار 

و اندرخور و منصوری  1558راشد مدصل و هدکاران )

 باشدیم یدرصید روغد خوراک  91 یحاو(. کنجد 8119

از  یغن دیدرصیید پروتئ 48 یو کنسییتانتره بذر آن حاو

 دیتریدیقد ازی . کنجید یک اسیییت دیونیو مت پتوفیان یتر

 منطاهی بوم بوده و ج انی دانه روغنی زراع اهیان یی گ

 کشت رانیا در ویقدی هازمان از و باشدیم هندوسیتان 

 لیدل به هو گلسییتان و مازندران هایاسییتان در شیید.یم

 ای و ب ار دری اصل زراعت صورد به کنجد کشیت،  تنوع

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

ب اتی و هدکاران ) باشیییدیم منطاه کشیییاورزان توجه

8119.) 

 Vignaماش ) مانند عیسییر رشییدی دارا اهانیگ

radiata L.) ی هاعل  با رقابت دری بسیییار خوب تیقابل

 هرز های عل ندو و رشیید از توانندیم و داشییته هرز

 دیزم ازی ورب ره در شیافزا باعث و ندودهی ریجلوگ

طور کلی کشت به. (8114)کوچکی و بنایان  شوندی زراع

تواند های مناسب میگیاهان پوشیشیی هدراه با مدیریت  

های کنترل شییییدیایی در جیایگزید مطلوبی برای روش 

های هرز باشییید که در ن ایت موجب افزایش کنترل عل 

ها و رسییدن به اهداف کشاورزی پایدار  وری ن ادهب ره

تدایق (. لییذا 8118خواهیید شیییید )نظری و هدکییاران  

درخصوص تراکو و نوع مدیریت هر گیاه پوششی برای 

های هرز و حصول عدلکرد باالی گیاهان ل سیرکوبی ع 

 رسد.    زراعی ضروری بنظر می

 

 هامواد و روش

دانشییگاه علوم  یدر مزرعه پژوهشییاید آزمایش 

 یهادر قالب طرح بلوک یسار یعیو منابع طب یکشاورز

انجام شیید.  1354در سییال با سییه تکرار  یکامل تصییادف

ماش  یپوشش اهیسیه سیطح تراکو گ   شیآزما یدارهایت

 تیریبوته در متر مربع( و سیییه سیییطح مد 19و  11، 9)

کنجد،  دیقطع و گذاشیییتد در طرف ت،یریمیاش )بدون مد 

شده علشلکش پاراکواد( و  هیدز توص %91با  یپاشی سیو 

 یهاعل  از یعارتداخل و  یپوشش اهیدو شاهد بدون گ

 هرز بودند. 
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متر و شامل چ ار  8×3 یشی یآزما یهاکردابعاد 

از هو بودند. بذر  متریسانت 91کشیت به فواصیل     یرد

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

کشت شد و در  ها یرد یرو یبه صیورد دسیت  ت یه و 

 متریسیییانت 2-11هیا حدود  کیه ارتشیاع بوتیه    یامرحلیه 

بوته در مترمربع رسانده شد. بذور  31به تراکو  دندیرس

تراکو در  یدارهایسه برابر ت زانیماش به م یتوده مدل

از خط  دتریسانت 11خط کشیت کنجد )به فاصیله    دیطرف

کشیت( کشت شد و حدود سه هشته پ  از کاشت با تنپ  

بوته  19و  11، 9تراکو مورد نظر ) یدیارهیا  یکردن بیه ت 

ماه بعد از سییبز شییدن  پیدر متر مربع( رسییانده شیید. 

ماش  یپوشییشیی اهیگ تیریاعدال مد یماش برا یهابوته

مورد نظر، قطع ماش و گذاشیییتد آن ا در  یدیارها یدر ت

خط کشییت کنجد )با تکرار قطع مجدد پ  از سییه  دیطرف

کش پاراکواد عل ی با پاشیییهشته از قطع اول( و سیییو

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

صورد هدایت شده روی به کش(عل شیده   هیدز توصی 

در تیدارهای شاهد تن ا گیاه  .اعدال شید گیاه پوشیشیی   

های هرز کنجد کشیت گردید و در شییرایط آلوده به عل  

های هرز کل فصییل رشیید ح ییور  اجازه داد شیید عل 

های هرز چند داشیته باشیند و در شرایط عاری از عل   

های هرز طی فصیییل رشییید  مرحله وجید دسیییتی عل 

 صورد گرفت.

کنجیید بییا  اهیییگ یکیولوژیزیف یدگیییاز رسییی پ 

 یاز سییطد متریسییانت 91×91کوادراد  پیاده از اسییتش

 تیهر کرد با رعا یانیم  یمتر مربع دو رد 89/1معادل 

تعداد کپسول در ک  بر شییده و  یاهیحذف ارراد حاشی 

 گیری و ربتبوته و تعداد دانه در کپسول هر تیدار اندازه

عدلکرد دانه با قرار وزن هزار دانیه و  گردیید و سیییپ   

 28به مدد  گرادیدرجه سیییانت 91در آون  هادادن دانیه 

بر های هرز نیز پ  از ک . عل شد یریگاندازه تسیاع 

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

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

 سیییاعییت 28گراد بیه میدد   درجیه سیییانتی  91در آون 

و ماایسییاد میانگید با آنالیز واریان  . گیری شییداندازه

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

 

 نتایج و بحث

به تراکم و مدیریت گیاه پوششی های هرز پاسخ علف

 ماش

هییای حییاصیییل از نتییایج تجزیییه واریییان  داده

تیدارهای بررسییی شییده بر   آزمایش نشییان داد که ارر

برگ باریپبرگ و های هرز پ دوزن خشپ و تراکو عل 

 (.1دار شد )جدول در سطح احتدال یپ درصد معنی

 

 های هرز باریک و پهن برگمیانگین مربعات اثر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش بر وزن خشک و تراکم علف -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 برگهای هرز باریپعل  برگهای هرز پ دعل 

 وزن خشپ تراکو وزن خشپ تراکو

 52/30 03/0 30/2222 22/5 2 تکرار

 03/32002** 05/333** 32/222323** 93/223** 3 تیدار

 29/00 22/0 30/0322 32/2 23 خطا

 32/33 93/23 39/23 25/25 ضریب تغییراد )%(
ns ،* سطوح پنج و یک درصددار در دار و اختالف معنیبترتیب بیانگر عدم اختالف معنی ،** و  

 باشد.می
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ماایسیییاد میانگید نشیییان داد که باالترید تراکو 

عدد در متر مربع( در تیدار  94) برگهای هرز پ دعل 

شیاهد تداخل عل  هرز مشاهده شد. مادار کاهش تراکو  

بوتییه در متر مربع مییاش  9هییای هرز در تراکو برگپ د

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

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

 هرزقطع و علشکش نسیبت به شاهد تداخل عل   ،مدیریت

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

شرایط بدون مدیریت گیاه پوششی، بترتیب باعث کاهش 

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

های هرز شدند که به تیدار شاهد تداخل تدام فصل عل 

 سدالت(. 1داری با یکدیگر نداشیتند )شیکل   اخت ف معنی

کشت  ستویسیی پیمالچ زنده در بیان داشیت که   (1552)

کشیییت  یها یرد دیباز ب یبا اشیییغال ف یییا تواندیم

هرز  یهاتوسییط عل  یحالت عادکه در  یزراع اهانیگ

نور  تیی شیو ک تیی بیا کییاهش کد  دیو هدچن شیییودیپر م

کشیییت باعث کاهش  یها یرد دیب یبه ف یییا دهیرسییی

 .هرز گردد یهاعل  یو رشد و سرکوب یزنجوانه
 

 
 برگ تحت تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش های هرز پهنمقایسه میانگین تراکم علف -1شکل 

 .باشنددار در سطح احتدال پنج درصد میدهنده عدم اخت ف معنیحروف مشابه نشان

 

های هرز پ د برگ بیشییترید وزن خشییپ عل   

هرز ( نیز در شیییاهد تداخل عل در متر مربعگرم  921)

داری با سییایر تیدارها مشییاهده شیید که اخت ف معنی 

های هرز پ د برگ در تراکو نشان داد. وزن خشپ عل 

کش نسیییبت به بدون ماش در شیییرایط قطع و عل  19

درصید کاهش مشییاهده شد   91و  48مدیریت، به ترتیب 

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

داشییتند که وزن خشییپ   انی( ب8119و هدکاران ) یشیطل

 اه،یگندم س یپوشییش اهانیگ داریهرز در ت یهاکل عل 

 طینسبت به شرا یاو ماشپ گل خوشه سیاله پی ونجهی

، 43 بیترتدر سه رقو آفتابگردان، به یپوشش اهیبدون گ

در  زیعدلکرد دانییه ن دیبییاالتر دیبود. هدچن ٪89و  33

 بدسیییت آمد. سیییالهپی ونجهی یپوشیییشییی  اهیگ داریت

داشت که مالچ زنده چاودار  انیب نیز (8112) دهافیکرو

هرز را  یهاتوده عل  ستیز ٪58و  52 بیترتو کلزا، به

 کاهش دادند. یپوشش اهیشاهد بدون گ دارینسبت به ت
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 تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش برگ تحتهای هرز پهنمقایسه میانگین وزن خشک علف -2شکل 

 .باشنددار در سطح احتدال پنج درصد میدهنده عدم اخت ف معنیحروف مشابه نشان

 

های هرز باریپ مایایسیییاد مییانگید تراکو عل   

هرز بیشترید برگ نشان داد که تیدار شاهد تداخل عل 

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

داری با را نسبت به سایر تیدارها داشت و اخت ف معنی

مییاش در  19دیگر تیدییارهییا داشیییت. هدچنید در تراکو 

و مدیریت قطع،  29شیرایط بدون مدیریت گیاه پوششی،  

درصیییید کییاهش تراکو  25کش، و مییدیریییت عل  58

هرز باریپ برگ نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی عل 

 (.3هرز مشاهده شد )شکل الوده به عل 

 
 برگ تحت تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماشهای باریکمقایسه میانگین تراکم علف -3شکل 

 .باشنددار در سطح احتدال پنج درصد میدهنده عدم اخت ف معنیحروف مشابه نشان
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 09.....                                                                 بر عملکرد( .Vigna radiata L)برهمکنش تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش 

 111هرز، بیشترید وزن )تیدار شاهد تداخل عل 

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

های هرز در شیییرایط بدون وزن خشیییپ بیارییپ برگ  

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

درصییید نسیییبت به شیییاهد تداخل   28و  99، 92ترتیب 

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

متر مربع ماش در شیرایط بدون مدیریت گیاه پوششی،  

های هرز به بترتیب باعث کاهش وزن خشپ باریپ برگ

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

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

 هانایو قطع گ تیشوسیییکش گ با عل  تیریدادند که مد

 بیبترت ،یاچاودار و ماشپ گل خوشه کاله،یتتر یپوشش

 ینیزم بیهرز در سییی یهاکنترل عل  ٪25و  53باعث 

چاودار  زین یپوشیییشییی  اهیان یی گ دیاز ب دیشییید. هدچن

 .ودند جادیهرز را ا یهادرصد کنترل عل  دیشتریب

 

 
 تأثیر تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماشبرگ تحت های باریکمقایسه میانگین وزن علف -4شکل 

 .باشنددار در سطح احتدال پنج درصد میدهنده عدم اخت ف معنیحروف مشابه نشان

 

کییه  کردنید  ( گزارش8111هدکیاران )  و غشیاری 

 تراکو پوششی، گیاه به عنوان کلزا و جو چاودار، کشت

 گیاه شیییاهد بدون تیدار به را نسیییبت هرز هایعل 

دادند. هدچنید مدااید  کاهش درصیید 93 پوشییشییی تا 

 پوششی سبب گیاهان باایای دیگری نیز بیان داشتند که

زراعی سویا )آته  گیاهان در هرز عل  های فشار کاهش

 سیییب ( و1559(، ن ود )بورگاس و تالبرد 1559و دال 

 ( شد. 1559زمینی )بویدستون و هانگ 

 تراکم و مدیریت گیاه پوششی ماش پاسخ کنجد به -

د کنج بررسی شدهصیشاد   ان یوار هیتجز جینتا

تدامی صشاد بررسی شده بجز وزن هزار نشان داد که 

داری تدت تاریر تیدارهای آزمایش دانه کنجد بطور معنی

 .(8)جدول قرار گرفت 
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 های مختلف گیاه پوششی ماشتحت تاثیر تراکم و مدیریت کنجد میانگین مربعات برخی از صفات -2جدول 
 منابع 

 تغییر

درجه 

 آزادی

تعداد کپسول 

 در بوته

 تعداد دانه 

 در کپسول

 وزن 

 هزار دانه

 عدلکرد 

 دانه

 313/89 111/1 92/1 92/1 8 تکرار

 ns118/1 **92/4192 85/12** 2/199** 11 تیدار

 813/91 118/1 54/1 4/9 81 خطا

 83/4 24/1 59/8 52/4 ضریب تغییراد )%(

       ns ،* می باشد درصددار در سطوح پنج و یک دار و اختالف معنيبترتيب بيانگر عدم اختالف معني ،** و. 

 

تداخل  د،یانگیم سیییادیتوجیه بیه ندودار مایا    بیا 

هرز از عل  یعار طیهرز نسبت به شرافصیل عل  تدام

درصیید کاهش در تعداد کپسییول در بوته کنجد  42باعث 

 یهاتیریبوته در متر مربع ماش در مد 9. تراکو دیی گرد

 بیتتر، بهتیریبدون مدشرایط علشکش و قطع نسیبت به  

در تعداد کپسول در  شیدرصد افزا 38/19و  49/9باعث 

 تیریبدون مد طیتعداد کپسول در بوته در شرا .بوته شد

در  هرزنسیبت به تداخل تدام فصل عل   یپوشیشی   اهیگ

یافت.  شیدرصد افزا 48بوته در متر مربع ماش  9تراکو 

بوتییه در متر مربع مییاش در  19تیراکیو    دیی هیدیچینی    

 1/9و  1/2باعث  بیعلشکش و قطع، به ترت یهاتیی ریمید 

در تعداد کپسول در بوته کنجد نسبت به  شیافزا درصید 

داد . تعدیتراکو گرد دیدر هد یپوشش اهیگ تیریبدون مد

بدون  طیماش در شیییرا 19کپسیییول در بوته در تراکو 

نسیییبت به تداخل تدام فصیییل  یپوشیییشییی اهیگ تیریمد

 .(3ل )جدو دیگرد شیدرصد افزا 59/92هرز باعث عل 
 

 ماش یپوشش اهیمختلف گ یهاتیریتراکم و مد ریکنجد تحت تاث اجزای عملکرد نیانگیم سهیمقا -3 لجدو

 تعداد کپسول  تیدارهای آزمایش

 در بوته
 تعداد دانه 

 در کپسول
 وزن هزار دانه 

 )گرم(

 شاهد بدون گیاه پوششی ماش
92g 6/14 های هرز تداخل با عل  f 14/9 
3/66 های هرز عاری از عل  a 6/12 a 16/9 

 بوته در متر مربع ماش 9تراکو 

3/14 بدون مدیریت f 16e 13/9 
6/14 قطع de 3/16 de 11/9 

 11ef 16cde 11/9  کشعل دز کاهش یافته 

6/16 بدون مدیریت  de 3/16 b-e 16/9 

3/14 قطع بوته در متر مربع ماش 11تراکو  de 6/14 a-d 14/9 

11cde 6/11  کشعل دز کاهش یافته   ab 11/9 

 بوته در متر مربع ماش 19تراکو 

 12bcd 11abc 1/9 بدون مدیریت
 69bc 12a 16/9 قطع

 63ab 65a 13/9  کشعل دز کاهش یافته 

 باشد(دار در سطح احتمال پنج درصد میدهنده عدم اختالف معنی)حداقل یک حرف مشابه در هر ستون نشان                

 

 19و  11، 9 هایتعداد دانه در کپسیییول در تراکو

 اهیگ تیریبدون مد طیبوته در متر مربع ماش در شیییرا

 بیهرز به ترتنسبت به تداخل تدام فصل عل  یپوشیش 

. تداخل نشییان داد شیدرصیید افزا 8/19و 8/11، 2باعث 



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

هرز از عل  یعار طیهرز نسبت به شراتدام فصیل عل  

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

 رینشیییان داد کیه تار  هیا داده ان یی وار هیی تجز. دیی گرد

بر وزن هزاردانه  یپوشیییشییی  اهانیم تل  گ یدارهایت

وزن هزار دانه  دیشییتری(. ب8نبود )جدول  داریکنجد معن

 11بییا علشکش در تراکو  تیییریمید  دیار یدر تگرم(  22/8)

گرم(  2/8)دانه  هزار زنو دیماش و کدتر یپوشیش  اهیگ

ماش  یپوشش اهیگ 19در تراکو  تیریبدون مد داریدر ت

 (.3ل )جدو مشاهده شد

 9/92هرز باعث  یهاتیداخیل تدیام فصیییل عل    

 یعار طیدرصید کاهش عدلکرد دانه کنجد نسبت به شرا 

بوته  19و  11، 9 یهاتراکوهدچنید . دیاز عل  هرز گرد

توانستند  یپوشیشی   اهیگ تیریبدون مد طیماش در شیرا 

ه ب تعدلکرد دانه کنجد نسب شیدرصد افزا 52و  21، 99

 در هرز شییدند. یهافصییل عل شییاهد تداخل تدام داریت

 یدارهایبوته در متر مربع(، ت 19تراکو میاش )  دیبیاالتر 

، 52کش، عدلکرد دانه کنجد را قطع و عل  ت،یریبدون مد

شیییاهد تداخل  داریدرصییید نسیییبیت بیه ت    182و  181

 اهیقطع گ تیریمد داد. شیهرز افزا یهافصییل عل تدام

 شیماش، باعث افزا 19و  11، 9 یهادر تراکو یپوشییشیی

 درصیید شیید  181و  59، 24 زانیعدلکرد دانه کنجد به م

( اظ ار داشیییتند که 8111) یو قباد یمددد .(9شیییکل )

عدلکرد دانه ذرد  ،یپوشش اهیعنوان گکاربرد ماشیپ به 

هال  داد. شیافزا ٪49 زانیشاهد به م داریبا ت سهیدر ماا

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

رشد مالچ زنده با  یوقت یول د،یکاهش عدلکرد ذرد گرد

 اناهیرقابت ذرد با گ دیاسییتشاده از علشکش متوق  گرد

عدلکرد ذرد نسبت  شیو سبب افزا افتیکاهش  یپوشش

   شد.  تیریمالچ زنده بدون مد یدارهایبه عدلکرد در ت

 

 
 ماش یپوشش اهیمختلف گ یهاتیریتراکم و مد ریعملکرد دانه کنجد تحت تاث نیانگیم سهیمقا -5شکل 

 .باشندمیدار در سطح احتدال پنج درصد دهنده عدم اخت ف معنیحروف مشابه نشان
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( اشیییاره داشیییتنید که   8114) و بوربو یاحدزه

و خلر باعث  یاماشییپ گل خوشیییه  یپوشییشیی   اهانیگ

( عدلکرد دانه ذرد نسیییبت ٪13)حدود  داریمعن شیافزا

 دیشییدند. آن ا ا یپوشییشیی  اهیعدم کشییت گ طیبه شییرا

هرز توسیییط  یهاعل  یعدلکرد را به سیییرکوب شیافزا

 شیاافزتوسط آن ا و  تروژنین تیو تثب یپوشش اهانیگ

 ذرد دانستند. یقابل دسیترس برا  ییعناصیر غذا  زانیم

که کشیییت  ( نیز گزارش کردند1524)و سیییینگ  آبراهام

ساله )لوبیا چشو ردیشی هر یپ از چ ار گونه باوالد یپ

ای، ماش سیییبز و ای، لوبیا چشیییو بلبلی دانهبلبلی علوفه

باعث افزایش عدلکرد و مدتوای  سیییوییا( با سیییورگوم  

های هرز در حدی کدتر نیتروژن سورگوم و کنترل عل 

ردی نیز  از آلودگی در کشییت خالس سییورگوم شییدند. 

 وسیله به پوشیشی  از گیاهان اسیتشاده  که داشیت  اظ ار

 علشکش، ب بود مصیییرف کاهش از طریق کشیییاورزان

توجیه  دارای زراعی گیاه عدلکرد افزایش و خاک شرایط

مددد دوست (. هدچنید 8119می باشد )ردی  اقتصیادی 

 اهانی( اشییاره داشییتند که گ 8119آباد و هدکاران )چدد

باعث  بیترتشییبدر قرمز، کلزا و چاودار، به یپوشییشیی 

هرز در مزارع  یهاکاهش وزن خشپ کل عل  دیشتریب

شبدر قرمز توانست عدلکرد گوجه  و شیدند  یفرنگهجگو

 یپوشییشیی اهینسییبت به شییاهد بدون گ ٪21را تا  یفرنگ

 دهد. شیافزا

 

 نتیجه گیری کلی

افزایش تراکو گیاه پوششی ماش در هریپ از 

سطوح مدیریتی آن باعث افزایش عدلکرد و اجزای 

های هرز با کنجد عدلکرد کنجد گردید. کاهش رقابت عل 

رها  ،بر سر جذ  منابع رشدی نظیر آ  و مواد غذایی

سازی ترکیباد دگرآسیب و تثبیت بیولوژیکی نیتروژن با 

تواند از دالیل نتیجه های باالترماش میکاربرد تراکو

حاصله باشد. از طرفی نتایج اید تدایق حکایت از لزوم 

اعدال مدیریت گیاه پوششی )نظیر قطع کردن و یا 

خصوص در ( بهعلشکشاستشاده از ماادیر کاهش یافته 

تعدیل و کاهش است که باالتر گیاه پوششی  هایتراکو

رقابت بید گیاه پوششی ماش و گیاه اصلی کنجد را 

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

توان گیاه پوششی ماش اهدیت کشاورزی پایدار می

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

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

 توصیه ندود. 

 

 مورد استفاده  منابع

Abraham CT and Singh SP, 1984. Weed management in sorghum legume intercropping systems. Journal of 

Agriculture Science, 103: 103-115. 

Andarkhor SA and Mansori S. 2016. Evaluation of yield and yield components of sesame promising lines 

under on-farm conditions in Mazandaran. Research Achievement for improvement Crop Production, 1 

(2): 61-68. (In Persian). 

Anderson RL, 1997. Cultural systems can reduce reproductive potential of winter annual grasses. Weed 

Technology, 11: 608-613. 

Anderson RL, 1998. Ecological characteristics of three winter annual grasses. Weed Technology, 12: 478-483. 

Ateh CM and Doll JD, 1996. Spring-planted winter rye (Secale cereale) as a living mulch to control weeds in 

soybean (Glycine max). Weed Technology, 10: 347-355. 

Baumann DT, Kropff MJ and Bastians L, 2000. Intercropping leeks to suppress weeds. Weed Research, 40: 

359-374. 



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

Bezuidenhout SR, Reinhardt CF and Whitwell MI, 2012. Cover crops of oats, stooling rye and three annual 

ryegrass cultivars influence maize and Cyperus esculentus growth. Weed Research, 52: 153-160 . 

Blanco-Canqui HH, Claassen MM and Presley DR, 2012. Summer cover crops fix nitrogen, increase crop 

yield, and improve soil-crop relationships. Agronomy Journal, 104: 137-147. 

Boydston RA and Hang A, 1995. Rapeseed green manure crop suppresses weeds in potato. Weed Technology, 

9: 669-675. 

Burgos NR and Talbert RE, 1996. Weed control by spring cover crops and imazethapyr in no-till southern pea 

(Vigna unguiculata). Weed Technology, 10: 893–899. 

Fellow GM and Rocth FW, 1992. Shatter cane (Sorghum bicolor L.) interference in soybean (Glycine max L.). 

Weed Science, 40: 68-73. 

Ghaffari M, Ahmadvand G, Ardakani MR, Nadali I and Elahi Panah F. 2011. The effect of winter crops, rye, 

barley and canola at tow plant density on biomass, density and diversity of natural populations of winter 

weeds. Journal of Crop Ecophysiology, 3 (1): 1-8. (In Persian). 

Hall J, Hartwing L and Hoffman L, 1984. Cyanazine losses in runoff from no-tillage corn in living mulch and 

dead mulches vs. unmulched conventional tillage. Journal of Environmental Quality, 13: 105-110. 

Hamzei J and A Borbo. 2014. Effect of Different Soil Tillage Methods and Cover Crops on Yield and Yield 

Components of Corn and Some Soil Characteristics. Journal of Sustainable Agriculture and Production 

Science, 24 (3): 35-47. (In Persian). 

Hiltbrunner J, Jeanneret P, Liedgens M, Stamp P and Streit B, 2007. Response of weed communities to legume 

living mulches in winter wheat. Journal of Agronomy and Crop Science, 193: 93–102. 

Kochaki E and Bannayan M. 2004. Pulse Crops. Mashhad University Jihad, (In Persian). 

Kruidhof H, Bastiaans ML and Kropff MJ, 2008. Ecological weed management by cover cropping: effects on 

weed growth in autumn and weed establishment in spring. Weed Research, 48: 492– 502. 

Latify S, Yousefi AR and Jamshidi Kh. 2015. Effect of living mulch application on yield and yield components 

of Sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars and weed control. Journal of Sustainable Agriculture and 

Production Science, 25 (2): 33-45. (In Persian). 

Mehring GH, Stenger JE and Hatterman-Valenti HM, 2016. Weed Control with Cover Crops in Irrigated 

Potatoes. Agronomy, 6 (3): 1-11. 

Mohammaddoust Chamanabad HR, Rafeie S and Asgharii A. 2015. Effect of cover crops on weed density and 

weed biomass in Tomato. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science,  25 (2.1): 75-86. 

(In Persian). 

Mohammaddoust Chamanabad HR. 2011. Introduction to scientific principles and practical weed control. 

University Jihad Press, (In Persian). 

Mohammadi GH and Eghbal Ghobadi M, 2010. The effects of different autumn-seeded cover crops on 

subsequent irrigated corn response to nitrogen fertilizer. Agricultural Science, 1(3): 148-153. 

Nazari Sh, Zafarian F, Farahmandfar E, Zand E and Bagheri shirvan M. 2012. Corn- weed Interaction under 

Different Sowing Dates of Cover Crops. Iranian Journal of Weed Science, 8 (2): 63-78. (In Persian). 

Rashed Mohassel MH, Rahimian H and Bannayan M. 1992. Applied Weed Science. Mashhad University 

Jihad, (In Persian). 

Rashed Mohassel MH, Rastgoo M, Mousavi SK, Valiallah Pour R and Haghighi A. 2006. Weed Science 

Compendium. Ferdowsi University of Mashhad Press, (In Persian). 

Reddy KN, 2001. Effects of cereal and legume cover crop residues on weeds, yield, and net return in soybean 

(Glycine max). Weed Technology, 15: 660–668. 



 6931/  تابستان 7شماره  72کشاورزی و تولید پایدار/ جلد نشریه دانش                                 و ....                مهدی پور، عباسی                        03

 

Teasdale JR, 1998. Influence of corn (Zea mays) population and row spacing on corn and velvetleaf yield. 

Weed Science, 46: 447-453. 

Wu H, Pratley J, Lemerle D and Haig T, 2000. Laboratory screening for allelopathic potential of wheat 

(Triticum aestivum) accessions against annual rye grass (Lolium rigidum). Australian Journal of 

Agriculture Research, 51: 259-266. 

 


