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 چکیده

 به .ندرومی رشما به ارپاید ورزیکشا در زهر یعلفها غیرشیمیایی مدیریت موثر یهااربزا از پوششی نگیاها        

-بلوک طرح قالب در آزمایشی ذرت، هرز هایعلف برابر درو غیرلگوم  لگوم پوششی گیاهان رقابتی توان بررسی منظور

 .شد انجامساری  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه وهشیپژ آموزشی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل های

( قارچ کمپوست و شیمیایی کود کود، بدون) کودی در سه سطح گندم و سویا پوششی گیاهدو  شامل آزمایشی هایتیمار

گندم دارای  سویا نسبت بهبر اساس نتایج، . دبو (هرز هایعلف به آلوده و عاری) ذرت کشتیتک به همراه دو تیمار شاهد

دارای اندازی بیشتر تر و سایهبه دلیل ساختار کانوپی وسیع ماده خشک بیشتری بود و همچنین عرض کانوپی و و ارتفاع

آلوده به علف  شاهد تیمار به مربوط( هکتار در کیلوگرم 3922) ذرت دانه عملکرد کمترین باشد.قدرت رقابت باالتر می

 و عاری از علف هرز شاهد تیمار به مربوط ترتیب به هکتار در کیلوگرم 8231 و 13134 معادل مقدار آن بیشترین و هرز

 پوششی گیاه دو هر در شیمیایی کود و کمپوست افزودن .بود کمپوستکود  و سویا پوششی گیاه با همراه ذرت کشت

توانست رشد مطلوبی داشته از آنجا که گیاه پوششی سویا  .شد کود بدونشرایط  به نسبت بیشتری عملکرد تولید باعث

د، لذا رقابت بو و شاخص تحمل شاخص میزانباشد و استفاده از آن همراه با کاربرد کود کمپوست باعث ایجاد بیشترین 

-استای نیل به کشاورزی پایدار به مدیریت علفر در و همچنین کاربرد کمپوست توان با استفاده از این گیاه پوششیمی

 .های هرز پرداخت
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Abstract 

       Cover crops are an effective tool in the non-chemical weed management in sustainable agriculture. In 

order to evaluate the competitive ability of legume and nonlegume cover crops in interference with weeds in 

corn field, an experiment was carried out in randomized complete block design with three replications in Sari 

Agricultural Sciences and Natural Resources University. Treatments included two cover crops (wheat and 

soybean) and three fertilizer treatments (no fertilizer, chemical fertilizer and compost). Monoculture of corn 

with weed infestation and weed free was used as controls. According to results, morphological 

characteristics of cover crops, soybean had more height, canopy width and dry matter than wheat, so, 

soybeans plants due to greater canopy structure and more shading has more competition ability than wheat. 

The lowest yield of corn was 2733 Kg.ha-1 in control with weed infestation and the highest one was 12124 

and 8351 Kg.ha-1 in control with weed free and planting corn with soybean and compost, respectively. 

Compost and chemical fertilizer produced more corn yield than no fertilizer in both cover crops. As soybean 

cover crop with compost had the highest CI and AWC, so can be suitable cover crop for weed competition in 

sustainable agriculture. 

 

Keywords: Competition Ability, Compost, Cover Crop, Non-Chemical Weed Management, Sustainable 
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 مقدمه

 هاینظام در اصلی موانع از یکی هرز هایعلف       

 متوسط بطور شدید، کنترل وجود با که باشندمی زراعی

 اکثر در را جهان کشاورزی تولیدات کاهش از درصد ده

آنها با  رقابت اثر به توانمی کشاورزی هایسیستم

 هایعلف مدیریت رو، این از. داد نسبت گیاهان زارعی

 زراعی هایسیستم بیشتر در کلیدی عناصر از یکی زهر

 بیشتر در اگرچه .(3004)شفیق و همکاران  باشدمی

 انجام حال در هرز هایعلف شیمیایی کنترل هاکشور

 باالی هزینه زراعی، گیاهان کیفیت کاهش ولی است،

 طرفی از و محیطیزیست خطرات هرز، هایعلف کنترل

 بیانگر هاعلفکش به هرز یهاعلف مقاومت افزایش

 هرز هایعلف کنترل هایروش در نظر تجدید ضرورت

 (.3006ت )مکی زاده و همکاران اس
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 هاعلفکش جای به جایگزین هایروش تریناز جمله مهم

 بائومن) باشدمی پوششی گیاهان کاربرد رایج، شخم و

ر وذب یزنجوانه دنتوانیم اهانیگاین  .(3000 رانهمکا و

 نیو رقابت ب یآللوپات قیهرز را از طر یهاو رشد علف

منابع محدود مانند  یهرز برا یهاو علف یپوشش اهیگ

 هاییگونه بنابراین، د.نکاهش ده یینور، آب و مواد غذا

 به توجه با که شوند انتخاب باید پوششی گیاهان از

 و رقابت توانایی شان،شیمیایی و فیزیکی هایویژگی

)توربرت و  باشند داشته را هرز هایعلف رکوبس

)کاپینا و همکاران  سریع زنیجوانه. (1669همکاران 

( در 3013)فاگف و همکاران  باال رشد سرعتو ( 3001

 صفات از هرز هایعلف یسرکوب برای پوششی گیاهان

  .رودمی شمار به آنها مهم

ه کشت اشاره داشتند ک( 3013) یوچینو و همکاران     

در بین ردیف   1ایخوشهماشک گلگیاه پوششی 

به دلیل رشد  ،4زمینیو سیب 2، سویا3ذرت گیاهان

 3چاودارکشت های فرعی فراوان نسبت به و تولید شاخه

بود. خصوصیات تر موفقهای هرز کنترل علف در

مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی یک گیاه 

، آن را قادر به تسخیر یا زراعی با قدرت رقابتی باال

استفاده مؤثر از منابع، نسبت به گیاه زراعی دیگر با 

 . (3001)لیمرل و همکاران  نمایدتر میپایین یقدرت رقابت

 با که داشتند اظهار( 3006) همکاران و یوچینو      

 بین در ایخوشهگل ماشک پوششی گیاه کاشت

 از قبل روز 14) مختلف زمان سه در ذرت هایردیف

 عملکرد بیشترین ،(ذرت از بعد روز 31 و همزمان ذرت،

 بعد روز 31 پوششی گیاه کاشت زمان به مربوط ذرت

 کمترین و هکتار در کیلوگرم 6994 با ذرت کاشت از

 با پوششی گیاه بدون شاهد تیمار مربوط ذرت عملکرد

پژوهش  در همچنین .دیده شد هکتار در کیلوگرم 2019

                                                           
1 Vicia villosa Roth 
2 Zea mays L. 
3 Glycine max L. 
4 Solanum tuberosum L. 
5 Secale cereale L. 

 ارگانیک سبزیجات تولید در (3013) انهمکار و روباکر

 هایعلف جمعیت توانندمی پوششی گیاهان که داد نشان

 مختلف هایمکانیزم با بلندمدت و مدتکوتاه در را هرز

 .دهند قرار تاثیر تحت

 به اصلی گیاه دهدمی نشان هاگزارش از بعضی      

 مواد، (3001)هوکس و جانسون  نور برای رقابت دلیل

)باکس و همکاران  آب یا (1669)فیل و همکاران  ییغذا

. شوند مغلوب است ممکن پوششی گیاهان با (1680

 گیاهان مشخصات روی بیشتر مطالعات به نیاز بنابراین

 گیاهان مدیریت و( رشد الگوی و گونه) پوششی

 هایعلف موفق کنترل برای( کود نوع و میزان) پوششی

بررسی  هدف با حقیقت این رواین از .باشدمی هرز

 گیاهان و ذرت مورفولوژیک هایویژگی گذاریتاثیر

 کنترل بر قابلیت رقابت آنها مقایسهو همچنین  پوششی

 ذرت عملکرد باالترین آوردن بدست جهت هرز هایعلف

 .شد انجام

 

 هاروش و مواد

 آموزشی مزرعه در 1261 سال در آزمایشاین        

 طبیعی منابع و اورزیکش علوم دانشگاه پژوهشی

 و شرقی دقیقه 4 و درجه 32 جغرافیایی طول)ساری 

 ارتفاع و شمالی درجه 26 و درجه 29 جغرافیایی عرض

 و فیزیکی خصوصیات .شد انجام( دریا سطح از متر 13

-سانتی 20 تا صفر عمق) آزمایش محل خاک شیمیایی

 هارائ( 1) جدول درمورد استفاده  قارچ کمپوست( و متر

  .است شده

 تصادفی کامل های بلوک طرح صورت به شآزمای        

شش  شامل هاتیمار شد. اجرا تکرار سه و تیمار هشت با

 پوششی گیاهدو تیمار ترکیبی گیاه پوششی در کود )

 کود کود، بدون کودی در سه سطح 9گندم و سویا

به همراه دو تیمار شاهد( قارچ کمپوست و شیمیایی

                                                           
6 Triticum aestivum L. 
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 زیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش و کمپوست قارچ مورد استفادهیات فیبرخی خصوص -1جدول 

 EC (dS.m-1( ماده بررسی شده
 
pH 
 

 مقدار عناصر خاک

  نیتروژن
(%) 

 فسفر
)1-mg.kg( 

 پتاسیم

(1-mg.kg) 

 03/398 14 32/0 24/9 83/0 (رسی سیلتی) خاک

 9/1 8/1 8/1 6/9 2/3 کمپوست

 

. دبو (هرز هایعلف به لودهآ و عاری) ذرت کشتیتک

 93 ردیف فاصله با) ذرت ردیف پنج شامل کرت هر

 شش و( مترسانتی 30 ردیف روی فاصله و مترسانتی

 هایردیف بین کاشت صورتبه) پوششی گیاه ردیف

 رقم. بود( ردیف روی مترسانتی دو فاصله با ذرت

 ، NS640ترتیببه استفاده مورد سویای و گندم ذرت،

 آزمایش اساس بر نیز کودی تیمار. بود ساری و نمیال

 اصلی گیاه عنوانبه  ذرت غذایی نیاز و خاک تجزیه

 400 که برای اعمال تیمار کود شیمیایی میزان شد لحاظ

 هکتار در کیلوگرم 300 اوره، کود هکتار در کیلوگرم

-فسفاتسوپر کود هکتار در کیلوگرم 130 پتاس، کود

 هکتار در تن 30 پوست میزانکمجهت اعمال  و تریپل

  .گرفت قرار استفاده مورد قارچ کمپوست

 شخم عملیات قبل سال پاییز در زمین، سازیآماده جهت

 زمین نیز، اردیبهشت اواسط در کاشت قبل و شد انجام

 هرس و دیسک توسط و شد زده شخم دیگر بار برای

 گیاهان. شد مهیا بذر بستر برای مناسب شرایط

در ششم ذرت  اصلی گیاه با همزمان ورتصبه پوششی

 ایجاد منظور به و کشت شدند ایکپه صورت به خرداد

 گیاهان و برگی 4-9 مرحله در ذرت نظر، مورد تراکم

 .گردید تنک برگی 2-4 مرحله در پوششی

به منظور بررسی وزن  روز بعد از کاشت 93        

های برداری تخریبی از ردیفنمونه های هرزخشک علف

متر در دو سانتی 30×30های کادربا استفاده از میانی 

پس از های هرز های علفانجام شد. بوتهمحل هر کرت 

 برایشدند. حد گونه شناسایی  در بر شدنکف

 بوته، ارتفاع مانند ذرت مورفولوژیک صفات گیریاندازه

 گره فاصل حددر ) ساقه قطر تعداد برگ، طول برگ و

و ارتفاع، عرض کانوپی و ماده خشک ( سوم و دوم

روز بعد از  90و  43طی دو مرحله )در گیاهان پوششی 

 انتخاب کرت هر در تصادفی طور به بوته 10 ،کاشت(

 فیرد سهاز  ذرت دانه تعیین عملکرد منظور به. ندشد

 بوته 10از ابتدا و انتها،  هیوسط هر کرت با حذف حاش

و  جدا هابوته از هابالل و بانتخا یبه صورت تصادف

گیاهان  شد. اندازه گیریآنها میزان عملکرد دانه 

-به منظور اندازهبر شده هرز کف ایهو علفپوششی 

 در ساعت 93 مدت گیری وزن خشک در آزمایشگاه به

 سپس و خشک آون در گرادسانتی درجه 90 دمای

 .شدند توزین

یری از توانایی رقابتی به دو صورت توانایی جلوگ        

توده علف هرز( و نیز رشد علف هرز )کاهش زیست

تحمل محصول به علف هرز )جلوگیری از کاهش 

برای  .(1662)جردن  شودگیری میعملکرد( اندازه

و های هرز قابت با علفتحمل گیاه زراعی به ر محاسبه

، به توده علف هرزتوانایی جلوگیری از رشد زیست

 1(AWC)حمل رقابت توانائی ت های از شاخص ترتیب

شاخص رقابت  و (3003: واتسون و همکاران 1رابطه )

(CI)3 (1689: چاالیاه و همکاران 3)رابطه  استفاده شد. 
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1 Ability of Withstands Competition 
2 Competition Index 
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اهان عملکرد گیاه زراعی در شرایط مخلوط با گی Vi که

عملکرد همان گیاه  Vpپوششی و آلوده به علف هرز و 

 باشد. در شرایط عاری از علف هرز می

در شرایط مخلوط  iعملکرد گیاه زراعی  infestV که       

 meanVبا گیاهان پوششی و آلودگی به علف هرز، 

ها در حضور گیاهان پوششی متوسط عملکرد همه تیمار

ف هرز مربوط به گیاه توده علزیست iWو علف هرز، 

توده علف هرز در متوسط زیست meanWو  iزراعی 

  باشد.ها میمخلوط با کل تیمار

 SAS Ver. 9.1 افزارنرم وسیله به هاداده آماری تجزیه

 اختالف حداقل آزمون اساس بر هامیانگین مقایسه و

 انجام درصد پنج آماری سطح در و (LSD) دارمعنی

 .گردید رسم Excel افزارنرم توسط اهنمودار .گرفت

 

 و بحث نتایج

 ذرت مورفولوژیک ویژگی -

 بوته ارتفاع

در هر دو ارتفاع بوته ذرت بود که  آننتایج حاکی از 

 کودیهای گیاهان پوششی و تحت تاثیر تیمارمرحله 

بیشترین مقدار ارتفاع بوته ذرت در مرحله قرار گرفت. 

متر( سانتی 163) لف هرزعاری از عاول در تیمار شاهد 

مشاهده شد که با تیمار گیاه پوششی سویا و کود 

داری نداشت. متر( تفاوت معنیسانتی 193شیمیایی )

 در و خالص کشت در ذرت بوته ارتفاع افزایش علت

-می را شیمیایی کود و سویا های کیاه پوششیتیمار

 همچنین اهمی بیشتر مواد غذایی نسبت داد.توان به فر

 و سویا پوششی گیاه توسط هرز هایعلف موثر ترلکن

 هرز هایعلف و ذرت بین ایگونه برون رقابت کردن کم

 توسط آن جذب و لگوم این توسط نیتروژن تثبیت نیز و

کمترین  .است داشته تاثیر ارتفاع افزایش این در ذرت

 83) آلوده به علف هرزارتفاع نیز در تیمار شاهد 

در مرحله دوم نیز بیشترین و  ده شد.متر( مشاهسانتی

عاری کمترین مقدار ارتفاع به ترتیب در تیمارهای شاهد 

متر( و گیاه پوششی گندم سانتی 333) از علف هرز

بین دو تیمار  متر( مشاهده شد.سانتی 138کود ) بدون

دارای گیاه پوششی سویا و کود شیمیایی و تیمار 

تالف کمپوست اخدارای گیاه پوششی سویا و 

  (.3ی مشاهده نشد )جدول دارمعنی

 

 برداریمورفولوژی ذرت در دو مرحله نمونه بر آزمایش تیمارهای تاثیر -2 جدول

 تیمارهای آزمایش

  مرحله اول مرحله دوم 

 

 تعداد 

 برگ

 طول برگ

mm 

 قطر ساقه

cm 
 بوته ارتفاع

cm 

 تعداد 

 برگ
 طول برگ

mm 

 قطر ساقه

cm 
 بوته ارتفاع

cm 

علف هرز از عاریشاهد   10/32a  60/39a 1/68a 333/86a 13/99a 60/1a 1/96a 163/94a 

 6/42abc 91/1cd 1/09c 199/6c 6/69cd 99/02c 0/63de 83/6c شاهد آلوده به علف هرز

کود بدون  

 شیمیایی کود

  کمپوست

ذرت سویا+  8/69c 38/4d 1/01c 196/02c 10/3cd 93/32bc 1/1 cde 109/3bc 

6/89ab 81b 1/39b 162/92b 11b 89/12a 1/42b 193/39a 

6/92abc 99/62c 1/09c 184/32bc 10/49c 99/22b 1/12cd 113/09bc 

کود بدون  

 شیمیایی کود

  کمپوست

ذرت گندم+  6/2bc 39/12d 0/69c 138/3d 6/92d 96/09c 0/83e 84/09c 

8/89c 93/12cd 1/03c 183/09c 10/4c 99/09c 1/29bc 133/89b 

6/02c 99/8c 1/13c 193/92d 10/09cd 90/89bc 0/68de 109/4bc 

  * *** *** *** *** *** *** *** 

  89/4 98/9 23/12 32/2 8/3 33/3 13/12 92/12 
 درصد می باشد. 1/0و  5سطح  در داریمعنی دهندهنشان ترتیب به ***و *

 هستند. دارمعنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 5 سطح در آماری نظر از مشابه فحر یک حداقل دارای هایمیانگیندر هر ستون 
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 ناشی ذرت ارتفاع بیشترین و کمترین میان اختالف       

 هایعلف و پوششی گیاهان با ایگونهبرون رقابت از

 در ذرت بوته ارتفاع کاهش موجب که باشدمی هرز

-بوته ارتفاع کاهش نینهمچ .است شده شرایطی چنین

 کنترل علت به گندم کشت هایتیمار در ذرت های

-پوششی می گیاه این توسط هرز هایعلف ترضعیف

 در گیاه این ترکوتاه عمر به توانمی آن را علت که باشد

مزرعه و عدم استفاده از کود و رقابت شدید بر سر 

نیز  (3002) مازندرانی و قنبریمنابع غذایی نسبت داد. 

 به اظهار کردند لوبیا با رزای ههعلف رقابت بررسی در

 هرز هایعلفخشک  وزن افزایش کیلوگرم یک هر ازای

 ارتفاع از مترسانتی 30 ،فصل ابتدای در مربع متر در

  .شد کاسته لوبیا
 

 ساقه قطر

قطر ساقه ذرت در هر دو مرحله تحت تاثیر          

قرار گرفت )جدول  کودیو های گیاهان پوششی تیمار

(. نتایج مقایسه میانگین نشان داد در هر دو مرحله 2

 68/1و  96/1 )به ترتیب  عاری از علف هرزتیمار شاهد 

در مرحله اول و دوم( و تیمار گیاه پوششی متر سانتی

در  مترسانتی 69/0و  83/0گندم بدون کود )به ترتیب 

شترین و کمترین ( به ترتیب دارای بیدوم و اول مرحله

در مرحله دوم بین تیمار گیاه مقدار قطر ساقه بودند. 

جز تیمار ها بهپوششی گندم بدون کود و سایر تیمار

داری سویا و کود شیمیایی از نظر آماری تفاوت معنی

 چنین توانمی را امر این دلیل (.3مشاهده نشد )جدول 

 یاهانگ بین رقابت زیاد هایتراکم در که کرد توجیه

 سبب عامل، این و است زیاد نور جذب برای مجاور

  .شودمی ساقه قطر کاهش نتیجه در و ارتفاع افزایش

 

 برگو طول  تعداد

دهد که اثر نشان میها دادهنتایج تجزیه واریانس        

گیاهان پوششی بر تعداد و طول برگ ذرت در هر دو 

-حله نمونه(. در هر دو مر2دار بود )جدول مرحله معنی

تعداد و طول برگ در تیمار شاهد بیشترین برداری 

مشاهده شد. کمترین تعداد برگ در  عاری از علف هرز

( 92/6های گندم بدون کود )دو مرحله به ترتیب در تیمار

( و کمترین طول برگ نیز 89/8و گندم با کود شیمیایی )

 02/99) آلوده به علف هرزهای شاهد به ترتیب در تیمار

متر( سانتی 12/39متر( و گندم بدون کود )سانتی

 به نسبت سویا پوششی گیاه در ذرت مشاهده شد.

 بودن باال و بود بیشتری برگ طول و تعداد دارای گندم،

 هایبرگ یا و بوته پایین به نور نفوذ مانع برگ سطح

 قدرت افزایش باعث امر این و شودمی زیرین هایالیه

 .است شده هرز هایعلف رابرب در ذرت رقابتی

 کشت در دادند گزارش (1683) همکاران و عبدالجواد

 کمتر مخلوط کشت در برگ تعداد سویا با ذرت مخلوط

 ذرت برگ تعداد کاهش آنها آمد، بدست خالص کشت از

 رشد افزایش عدم) ذرت بوته ارتفاع کاهش خاطر به را

 .دادند نسبت سویا با مخلوط در( هامیانگره

 

 گیاهان پوششی مورفولوژیک هایویژگی

 و عرض کانوپی بوته ارتفاع

یری گگیاه گندم تنها در مرحله اول مورد اندازه        

علت عملکرد ضعیف در قرار گرفت و در مرحله دوم به

های هرز و مغلوب شدن در رقابت از بین کنترل علف

ثر و گیری نبود. در مرحله اول، حداکرفته و قابل اندازه

حداقل ارتفاع به ترتیب مربوط به گیاه سویا در تیمار با 

یمار بدون کود مشاهده گردید و کمپوست و گندم در ت

طور کلی ارتفاع سویا در هر سه تیمار کودی بیشتر به

 دلیلبه سویا پوششی گیاهان از گیاه گندم بود. ارتفاع

 به در این تیمار نسبت هرز هایعلف کمتر خشک ماده

در مرحله دوم  گرفت. قرار تاثیر تحت م، کمترگند

بیشترین ارتفاع گیاه سویا در تیمار کود شیمیایی 

مشاهده گردید، که در این مرحله نسبت به مرحله اول 

کود شیمیایی در مقابل کود کمپوست باعث افزایش 

 شدن سبز بنابراین .(2)جدول  ارتفاع بیشتری گردید

 قابل هایتفاوت ایجاد باعث باالتر رشد سرعت و زودتر

 در و آن اندازیسایه اثرات و ارتفاع در ایمالحظه
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 شودمی رقابتی مزایای از بیشتر مندیبهره نهایت

 (. 3001)راجکان و سوانتون 

-بیشترین عرض کانوپی در مرحله اول نمونه       

 9/42با کود شیمیایی ) همراهبرداری در سویا 

بدون کود شرایط گندم در  متر( و کمترین درسانتی

ین و متر( و در مرحله دوم  نیز بیشترسانتی 9/19)

های با کود ترتیب در تیمارکمترین ارتفاع گیاه سویا به

 (. از2شیمیایی و بدون کود مشاهده شد )جدول 

 کانوپی باالی سمت از همواره نور ورودی که جاییآن

 تثبیت و منبع این تسخیر در گرفتن پیشی بنابراین است،

 در نور جذب در گیاه هوایی هایاندام رقابتی غالبیت

 انتهای تا را نور به دسترسی توانمی رشد فصل ابتدای

گزارش  (3011)بورگر و همکاران  .کند تضمین فصل

 حضور در گاوپنبه توسط نور جذب کردند که کاهش

 ساختار خاطر به عموما برگ،پوششی پهن گیاهان

 سبز لوبیا مانند) برگپهنپوششی  نگیاها وسیع کانوپی

  باشد.می غالت به نسبت( سویا و

 

 برداریمورفولوژی گیاهان پوششی در دو مرحله نمونه بر آزمایش هایتیمار تاثیر -3 جدول

 های آزمایشتیمار
 مرحله اول مرحله دوم

 عرض کانوپی

cm 
 بوته ارتفاع

cm 
 عرض کانوپی

cm 
 بوته ارتفاع

cm 
کود بدون  

 شیمیایی کود

  کمپوست

ذرت سویا+  

39/39b 130/92a 28/12b 63/32b 

41/69a 133/9a 42/92b 100/8a 

40/03ab 131/49a 41/12ab 100/89a 

کود بدون  

 شیمیایی کود

 کمپوست
 

ذرت گندم+  

- - 19/9c 39/89d 

- - 18/62c 20/8cb 

- - 18/1de 22/32c 

 *** *** ns ns داریسطح معنی

LSD 19/9 42/2 19/9 13/4 
 می باشد. دارمعنی تفاوت عدم درصد و 1/0 سطح در داریمعنی دهندهنشان ترتیب به nsو ***                                             

 هستند. دارمعنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 5 سطح در آماری نظر از مشابه حرف یک حداقل دارای هایمیانگیندر هر ستون                        

 
 ماده خشک گیاه پوششی

های د که اثر تیمارها نشان داتجزیه واریانس داده       

دار شد کودی بر ماده خشک گیاهان پوششی معنی

های . در تمامی تیمار(است نشده داده نشان هاداده)

 داشتت به گندم سویا ماده خشک بیشتری نسب ،کودی

-سایه و تروسیع کانوپی ساختار به تواندکه این می

 قدرت د که باعث افزایشبرگرد سویا بیشتر اندازی

بیشترین و . شودهای هرز میرقابتی آن در برابر علف

گیاه  ، به ترتیب درکمترین ماده خشک گیاه پوششی

کیلوگرم( و گندم در تیمار  9/23سویا با کمپوست )

 عاملی (.1)شکل  شدکیلوگرم( مشاهده  8/0کود ) بدون

-زیست وجود گردیده گندم خشک ماده کاهش سبب که

 سر بر گندم با شدید رقابت و هرز هایعلف باالی توده

 تأثیر تحت را آن ماده خشک عملکرد که باشدمی منابع

 و کمپوست کودی، هایتیمار بین در .است داده قرار

 ماده خشک دارای پوششی اهگی دو هر شیمیایی کود

ماده خشک  بودند. کاهش کود بدون به نسبت بیشتری

 رقابت دلیل به کود بدون تیمار در گیاهان پوششی

 رطوبت سر بر گیاهان پوششی با هرز هایعلف شدید

همکاران  و قیامتی آزمایش در. بود غذایی عناصر و

 دو این مخلوط و کمپوست گوگرد، کود دو تاثیر( 3006)

 از حاصل نتایج. شد بررسی قند چغندر گیاه ویر

 در قندچغندر تودهزیست عملکرد که داد نشان آزمایش

 .بود حداکثر کمپوست تیمار
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 های کودیتیماردر  ده خشک گیاه پوششیما -1شکل 

 هستند. دارمعنی تالفاخ فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 3 سطح در آماری نظر از مشابه حرف یک حداقل دارای هایمیانگین

 

 دانه عملکرد -

 پوششی گیاه نوع اثر که آن بودحاکی از  نتایج            

 دارمعنیذرت  دانه عملکرد بر مختلف کودی هایتیمار و

 3922) حداقل(. است نشده داده نشان هاداده) بود

 در کیلوگرم 13134) حداکثر و( هکتار در کیلوگرم

 شاهد تیمار به مربوط ترتیب به دانه عملکرد (هکتار

 (.3 شکل) بود عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز

 عملکرد کودی، تیمار سه هر در پوششی گیاهان بین در

 گندم از بیشتر سویا همراه با گیاه پوششی ذرت دانه

 کمپوست کود با پوششی، عملکرد گیاه در هر دو و بود

 بین تفاوت لیو بود، دیگر کودی تیمار دو از بیشتر

نشد.  دارمعنی آماری نظر از شیمیایی کود و کمپوست

 در لگوم چند بذور کاشت هنگام ذرت عملکرد افزایش

 در گیاه این هایردیف بین در نر آذینگل ظهور مرحله

 است شده گزارش( شیپوش هگیا ونبد) شاهد با مقایسه

نیز  (3014ای و بوربور )حمزه (.3000)اولنس و لوپز 

 یطاشر درذرت  نهدا دعملکر بیشترینکه  گزارش دادند

 به) خلر و ایخوشه گل ماشک پوششی نگیاها کشت

 آن کمترین و( مربع متر در مگر 1133 و 1116 ترتیب

 ستدبه کشت معد یطاشر در( مربع متر در مگر 639)

   .مدآ
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 در تیمارهای کودی و گیاه پوششی ذرت دانهعملکرد  -2 شکل

 .هستند دارمعنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 3 سطح در آماری نظر از مشابه حرف یک حداقل دارای یهامیانگین
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 هرز هایعلف خشک ماده -

و  2روباهی، دم3ققیا، 1گاوپنبههای هرز علف        

های بیشترین فراوانی را در بین علف 4یوحشخربزه

ای هرز غالب مزرعه در هبه عنوان علف وهرز داشتند 

به عنوان سایر های هرز علف بقیه نظر گرفته شدند.

 خشک ماده های هرز مورد بررسی قرار گرفتند.علف

 آزمایش هایتیمار دارمعنی تاثیر تحت هرز هایعلف

 موجود هایگونه تمام خشک ماده بیشترین. گرفتند قرار

به آلوده  ذرت خالص کشت به مربوط قیاق جزء به

 طور به آزمایشی هایتیمار بود و همه هرز هایعلف

 قیاق جز به هرز هایعلف تمامی خشک وزن داریمعنی

  .(4 )جدول دادند کاهش شاهد تیمار به نسبت را

ترین تیمار از نظر ضعیف ،تیمار گندم بدون کود      

های هرز بود. زیرا بعد از شاهد کاهش وزن خشک علف

های هرز را در بین ماده خشک علف بیشترین میزان

ها دارا بود. سویا به خصوص با تیمار کمپوست تیمار

در مقایسه با گندم از موفقیت بیشتری در کاهش ماده 

های هرز برخوردار بود و دلیل موفقیت خشک علف

-های هرز، میسویا نسبت به گندم در سرکوبی علف

-نوپی و سایهتواند احتماال ناشی از تفاوت ساختار کا

کمپوست در دو گیاه پوششی سویا و اندازی آن باشد. 

گندم در مقایسه با دو تیمار کودی دیگر باعث کاهش 

به جزء )های هرز مزرعه علف کلبیشتر ماده خشک 

نسبت به  (ششی گندموحشی در تیمار گیاه پوخربزه

 (.4تیمار شاهد شد )جدول 

 هانگیا فیرد بین در پوششی نگیاها از دهستفاا     

 دنکر جایگزین ایبر مناسب ایگزینه انعنوبه عیزرا

 بیان و شده معرفی اولمتد رزیخاکو و علفکش فمصر

 بر تاثیر قلاحد با ندامیتو نگیاهااین  کاشت که شده

 ایعلفه خشک وزن و کماتر ،عیزرا نگیاها دعملکر

 رانهمکا و بائومن) هدد کاهش صددر 80 تا را هرز

                                                           
1 Abutilon theophrasti 
2 Sorghum halepense L. 
3 Setaria glauca L. 
4 Cucumis melo var. agrestis 

اشاره  (3013و همکاران )آباد ت چمندوسمحمد (.3000

 مقایسه در 9اکلز و 3قرمز رشبد شیپوش نگیاها داشتند

 خشک وزنتوانست   9گوجهفرنگیدر  ودارچا با

 د.نهد کاهش برابر 9 از بیش را زهر یعلفها

 

 های رقابتیشاخص

های آزمایش روی نتایج تجزیه واریانس داده       

مختلف مورد های شاخص تحمل علف هرز تیمار

دار بین بررسی، حاکی از وجود اختالف آماری معنی

های دارای گیاه پوششی سویا با . تیماربوداین تیمارها 

( دارای بیشترین 2/94( و کود شیمیایی )8/98کمپوست )

( که از نظر 3/33شاخص تحمل بوده و با شاهد )

شاخص تحمل کمترین میزان تحمل علف هرز را داشته 

های گیاه در بین تیمار. دار نشان دادعنیاست تفاوت م

های دارای گیاه پوششی، شاخص تحمل در تیمار

پوششی سویا بیشتر از گندم بوده و همچنین در بین 

های کودی، کود شیمیایی و کمپوست نسبت به تیمار

بدون کود دارای شاخص تحمل بیشتری بودند )جدول 

3 .) 

 پوششی گیاه ایهدر تیمار تحمل شاخص بودن باال     

-تیمار به سایر شیمیایی نسبت کود و کمپوست با سویا

در  هرز هایعلف تودهزیست بودن پایین بدلیل ها

 دلیل به همچنین سویا .باشدمی هاتیمار این حضور

توانایی باالیی  ،زمین کامل پوشش و سریع زنیجوانه

هرز دارد. سرعت اولیه سبز شدن،  هایعلف کنترل در

توسعه برگ، تجمع  وت رشد گیاهچه، سرعت رشد قدر

اولیه در ریشه و اندام هوایی، بسته شدن  تودهزیست

 تر کانوپی و ارتفاع بیشتر از عواملی هستند کهسریع

)صفاهانی و  شوندقدرت رقابتی می افزایشسبب 

 شاهد در تحمل شاخص بودن پایین (.3008همکاران 

  هرز علف حضور در ردعملک شدید افت دلیل به احتماالً

                                                           
5 Trifolium pratense 
6 Brassica napus L. 
7 Lycopersicon esculentum 
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 )گرم در متر مربع(  هرز هایعلف خشک ماده مجموع ایبر آزمایش هایتیمار مقایسه میانگین -4 جدول

 بردارینمونه مرحله سه در

 گاو پنبه قیاق خربزه وحشی روباهیدم سایر های هرزمجموع علف شهای آزمایتیمار

 193/01a 13/83a 33/96a 18/66a 33/01ab 111/04a شاهد آلوده به علف هرز

بدون کود 

شیمیایی 

 کمپوست

ذرت سویا+  

94/93bc 10/34ab 2/36c 3/32bc 36a 38/93de 

33/81cd 3/86bc 3/33c 2/84bc 18/42bc 34/43de 

39/13d 2/96c 1/48c 3/81c 11/81cd 3/14e 

بدون کود 

شیمیایی 

 کمپوست

ذرت گندم+  

101/98b 14/96a 13/61b 9/34bc 6/3d 93/96bc 

103/91b 10/4ab 10/69b 8/23b 9/82d 96/06b 

89/11bc 8/43bc 4/13c 8/33b 4/84d 29/3cd 

LSD 96/24 92/3 93/3 9/4 38/8 33/33 

 *** ** *** *** ** *** داریسطح معنی
 می باشد.  درصد 1/0 و 1سطح  در داریمعنی دهندهترتیب نشان به ***و**        

 هستند. دارمعنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 3 سطح در آماری نظر از مشابه حرف یک حداقل دارای هاینگینمیا

 

 
 

گیاه  نبودتوده علف هرز در شرایط باال بودن زیست و

 باشد. پوششی می

 رقابتی توانایی کنندهبیان که دیگری هایمعیار از      

این  .باشدمی (CI)رقابت  شاخص باشد،می ارقام

 به هرز علف رشد از جلوگیری بر مبتنی شاخص

 در که همانطور. است آن تودهزیست کاهش واسطه

 هایمیانگین تیمار مقایسه است شده ( مشخص3) جدول

 این کنندهبیان شاخص این خصوص در بررسی مورد

های شامل گیاه پوششی سویا با تیمار که مطلب است

 باالترین ( دارای34/3( و کود شیمیایی )44/3کمپوست )

داری ها تفاوت معنیبین سایر تیمار و بودند CIمیزان 

 را در این دو تیمار رقابتی شاخصبودن  باال. دیده نشد

 این حضور هرز در هایعلف کم تودهزیست به توانمی

 هایحضور علف در آنها باالی نسبی عملکرد و هاتیمار

( 20/0در شاهد ) CIمترین میزان ک .داد نسبت هرز

 تودهتوان به زیستمشاهده شد که این امر را نیز می

های هرز و عملکرد پایین ذرت در این تیمار باالی علف

شاخص در این آزمایش نسبت داد. گیاه پوششی سویا 

 ضمن( 1663). وال گندم داشترقابتی باالتری نسبت به 

علف  با 1نخود تلفارقام مخ رقابتی هایجنبه بررسی

 توسعه که ارقامی داشت اظهار 3وحشی خردلهرز 

نیز  باالتری رقابت قدرت از باالست آنها کانوپی

 .هستند برخوردار

                                                           
1 Cicer arietinum 
2 Sinapis arvensis L. 
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 های رقابتیشاخص بر آزمایش هایتیمار تاثیر -5 جدول

 CI AWC تیمارهای آزمایش

 0/2c 33/33c شاهد آلوده به علف هرز

 بدون کود 

 کود شیمیایی

وستکمپ  

 1/03c 23/04bc سویا + ذرت

3/34b 94/2a 

3/44a 98/88a 

 بدون کود

 کود شیمیایی

 کمپوست

 0/99c 21/2bc گندم + ذرت

0/89c 40/43b 

1/04c 22/92b 

 *** *** داریسطح معنی
LSD 4/29 86/14 

 درصد می باشد. 1/0 سطح در داریمعنی دهندهنشان ***

 هستند. دارمعنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 3 سطح در آماری نظر از مشابه حرف یک اقلحد دارای هایمیانگین
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