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 چکیده
هاای شایایایی باه من اور کنتارل      های جایگزین در راستای کاهش استفاده از نهادهگیاهان پوششی یکی از روش: اهداف
-صاورت تا   های هرز توسط گیاهان پوششای باه  هرز است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت مهار علف هایعلف

 .Lactuca sativa var)ها بر عالکارد کااهوی آیسابر     گانه وهاچنین تأثیر آنهای مخلوط دوگانه و سهکشتی و کشت

Ice berg )بود. 
 

عاه  ردر مز 0191در ساال   ،تکارار ساه   باا ی کامال تااادفی   هاا در قالب طرح بلاوک  ایمزرعه آزمایشی ها:مواد و روش
تیاارهاای آزمایشای شاامل کشات گیاهاان پوششای جاو         تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد.

(Hordum vulgare L.سان ،)( هاپCartalaria juncea ( و گندم سایاه )Fagopyrum esculentum باه )   صاورت تا-

 درصاد باذر توصایه شاده(     1/11و  51ترتیاب  )به گانهو کشت مخلوط دوگانه و سه ذر توصیه شده(درصد ب011) کشتی
 .  بود

 
کشتی جو و کشت مخلوط آن باا  توده خش  گیاهان پوششی از تیاارهای ت نتایج نشان داد که بیشترین زیست ها:یافته
هاای هارز   توده خش  کال علاف  د. کاترین زیستدست آمگرم در متر مربع( به 04/0۲47و  ۲5/01۲1ترتیب هاپ )بهسان
 میزان عالکارد باالترین هاچنین  .بودگرم در متر مربع(  75/005هاپ+ گندم سیاه )کشت مخلوط سان مربوط به تیاارنیز 

باود. نتاایج حاصال از ایان      گرم در متر مرباع(  7۲17هاپ )تیاار کشت مخلوط جو+ گندم سیاه+ سان مربوط به تر کاهو
 بار روی ی ترکشتی و تیاار شاهد کنترل مؤثردر مقایسه با ت  گانههای مخلوط دوگانه و سهشان داد که  کشتآزمایش ن

 .داشتوحشی تره، کنگروحشی، تاج خروس و خردلهای هرز سلاهعلف
 

تاوده  یستبراساس زگانه های مخلوط دوگانه و سهدر کشتگردد گیاهان پوششی از نتایج چنین استنباط می گیری:نتیجه
 .ارندهای هرز دتوانایی بیشتری در کنترل علفدست آمده های هرز بهعلف
 گیاهان پوششیهای هرز، گندم سیاه،  هاپ، کنترل علفبقایا، سان های کلیدی:واژه
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Abstract 

Background & Objective: Cover crops are one of the alternative methods to reduce chemical 

inputs to control weeds. The aim of this study was to investigate the ability of weed control by 

cover crops in monoculture and dual and triple intercropping as well as their effect on iceberg 

lettuce (Lactuca sativa var. Ice berg) yield. 

 

Methods & Materials: A field experiment in the form of randomized complete block design with 

three replications was conducted in 2017 in the research field of the Faculty of Agriculture, 

Mohaghegh Ardabili University. Experimental treatments include cultivation of barley cover crops 

(Hordum vulgare L.), sunnhemp (Cartalaria juncea) and buckwheat (Fagopyrum esculentum) as 

monoculture (100% of recommended seeds) and dual and triple intercropping (50 and 33.3% of the 

recommended seeds, respectively). 

 

Results: The results showed that the highest biomass of cover crops was obtained from barley 

monoculture treatments and it’s intercropping with sunnhemp (1323.25 and 1247.14 g.m-2, 

respectively). The lowest weeds biomass (115.75 g.m-2) was belonged to sunnhemp + buckwheat. 

The highest lettuce fresh yield (7207 g.m-2) was obtained from barley + buckwheat + sunnhemp. 

The results of this experiment showed that double and triple intercropping of barley, sunnhemp and 

buckwheat compared to monoculture and control treatment had more effective control over 

Chenopodium album, Circium arvense, Amaranthus retroflexus and Sinapis arvensis.  

 

Conclusion: From the results, it can be concluded that cover crops in double and triple 

intercropping based on the obtained weed biomass have a better ability to control weeds. 

 

Keywords: Buckwheat, Cover Crops, Residues, Sunnhemp, Weeds control. 
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 371گ.....                                                                           ی آیسبرهای هرز کاهوتأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف

 مقدمه

 در ریهای اخسال یط در که ییهاشرفتیپ رغمیعل

 هاچنان شده، حاصل هرز هایعلف مدیریت فناوری

ی از یک عنوان به هرز هایعلفمشکالت ناشی از 

یکی از  .مطرح است زراعی هایدر ن ام هممعضالت م

جاعیت  پاسخ مداوم تواند،دالیل احتاالی این امر می

باشد های جدید مدیریتی شیوه به هرز هایعلف

ضرورت  (. بنابراین۲111سوزونوسکی و هاکاران )

 ،هرز گیاهان هایگونه های مختلف در مهاراجرای روش

دو چندان  نییپارقابت  توان با یگیاهان خاوص در به

 ساالنهکه (، چنان۲101طالقانی و هاکاران ) شده است

رقابت با  لیجهان به دل یمحاوالت کشاورز از بخشی

این موضوع بیانگر لزوم . شودیهرز تلف م یهاعلف

در های هرز های مدیریت علفتجدید ن ر در شیوه

-یم یتیریمد هایروش ریاز سام أمزارع و استفاده تو

کنترل صرفاً شیایایی آفات، امراض و گیاهان  .باشد

 در پی دارد.زیست محیطی فراوانی مخرب هرز اثرات 

 اهانیگ کشت مانند ییایایرشیهای غروشاستفاده از 

مین پایداری عالوه بر سازگاری با طبیعت و تأ یپوشش

مهم در  ابزار  یبه عنوان در تولید محاوالت زراعی، 

ویلیامز  ،0991)مولر  استهرز مطرح  هایعلف تیریمد

نگوجیو و  ،0999گاالندت و هاکاران  ،0999و هاکاران 

 (.۲115هاراموتو  و ۲111هاکاران 

، عبارتی است کلی که با توجه به گیاهان پوششی

ی کشاورز، در برگیرنده دامنه وسیعی از اهداف استفاده

اً گیاهان پوششی به دالیل ها است. غالبتعاریف و مزیت

 .گردنداکولوژیکی و غیر از اهداف اقتاادی کشت می

از  معاوالً ششیگیاهان پوهای هرز توسط کنترل گونه

 ۲101مالی  و هاکارن طریق جذب نور قرمز خورشید )

کاهش کیفیت نور و نوسانات دمایی (، 0997میلبر   و

یزدل و ت(، جذب منابع برای رشد )۲101شارما و بانی  )

(، خاصیت ۲11۲کریار و هاکاران  و ۲111هاکاران 

استورم و  و ۲119کرودوف و هاکاران دگرآسیبی )

زنی قابلیت جوانهباشد که در مجاوع می( ۲109هاکاران 

 دهد.های هرز را تحت تأثیر قرار میو رشد و ناو علف

( گیاهی از Fagopyrum esculentumگندم سیاه )

که به دلیل رشد سریع در اوایل  بندهفتعلف خانواده 

دوره رشد رویشی، تحت عنوان گیاه پوششی در اکثر 

 (.0995دای  گیرد )مناطق جهان مورد استفاده قرار می

سیاه در بررسی استفاده از گیاهان پوششی گندم 

(Fagopyrum esculentum L.یونجه یکساله ،) 

(Medicago scutellata L.)  ایخوشهگلو ماش 

(Vicia villosa L.به ) درصد در  ۲5و  11، 41ترتیب

های هرز در تاام مقایسه با تیاار شاهد )حضور علف

های هرز را طول فال رشد( وزن خش  مجاوع علف

 (.۲105و هاکاران لطیفی کاهش داند )

از خاانواده   ( گیاهیCartalaria junceaهاپ )سان

اسات   گرمسیری و یکسااله نیاهای، علفی بوته لگومینوز،

رساد. دارای  متار مای  ساانتی  111تا  91که ارتفاع آن به 

 5و  11ی  ریشه بلند و ضخیم )طول و قطار باه ترتیاب    

های جانبی بسیار زیادی است هاراه ریشهمتر( بهسانتی

-هاپ به عنوان ی  تثبیات (. سان۲119تردول و علیگود )

کننده نیتروژن و ی  کود سبز برای بهبود کیفیت خااک،  

هاای هارز   فرسایش، حفظ رطوبت، سرکوب علفکاهش 

 ،0915)وایاات و هاااون  گیااردمااورد اسااتفاده قاارا ماای 

 و ۲117کاالینز و هاکااران    ،۲111جیرانیاما و هاکاران 

در پژوهشی بیان شده تاراکم   (.۲100ماسجدیس و ویج 

های هارز پهان   توده علفهاپ نیز، زیستنسبتاً کم سان

سااجدیس و ویااج مادرصااد کاااهش داد ) 51باار  را تااا 

۲104.) 

-هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت مهاار علاف  

کشاتی و  ت صورت های هرز توسط گیاهان پوششی به

-گانه وهاچنین تاأثیر آن مخلوط دوگانه و سههای کشت

 ها بر عالکرد کاهوی آیسبر  بود.
 

 هامواد و روش

ر کنتارل  با تأثیر گیاهاان پوششای   من ور بررسی به

 Lactuca) لکارد کااهو آیسابر    و عا هاای هارز  علاف 
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sativa var. Ice berg)    در  0191آزمایشای در ساال

کده کشااورزی و مناابع طبیعای    شا مزرعه تحقیقااتی دان 

متر از سطح دریا  0151دانشگاه محقق اردبیلی با ارتفاع 

 ˚ 09΄طااول شاارقی و  49˚ ۲1΄و مختاااات جارافیااایی 

عرض شاالی باا شارایط آب و هاوایی نیااه خشا        19

 د اجرا شد.سر

کامال تااادفی باا     هاای بلوک آزمایش در قالب طرح

را شاد.  اجا  متار  1×9هاای باه ابعااد    سه تکرار در کارت 

اهاان پوششای جاو    یتیاارهای آزمایشی شامل کشات گ 

(Hordum vulgare L.سااان ،)هاااپ (Crotalaria 

junceaو گناادم ساایاه ) (Fagopyrum esculentum )

باذر توصایه    درصاد  011)مارف  کشتیصورت ت به

 51)ماارف   و کشت مخلاوط دوگاناه   شده در هر گیاه(

 کشات مخلاوط  و درصد از بذر توصیه شده در هر گیاه(

 درصد از بذر توصیه شاده در هار گیااه(    1/11)گانه سه

-استفاده شد. مقادیر بذر توصیه شده بارای جاو، ساان   

کیلاوگرم در   ۲1و  51، 011به ترتیاب م سیاه ندهاپ و گ

   .بود هکتار

 

 زمون خاکآ

بااارای سااانجش برخااای از مشخااااات فیزیکااای و 

خااکی از   یهاای صورت تاادفی ناونهشیایایی خاک به

متاری خااک از ساطح مزرعاه     ساانتی  05عاق صفر تاا  

آزمایشی برداشت شاد. نتاایج آزماون خااک باه شارح       

 باشد.می 0جدول 

 

 های خاک مزرعه مورد آزمایش برخی ویژگی -1دول ج
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 کاشت گیاهان پوششی

صاورت دساتی در تااریخ    کاشت گیاهان پوششی به

 مترسانتی ۲5اصل بین ردیف با فو 0191اردیبهشت  01

پوششای   باذور گیااه   انجاام شاد.   باورت کشت ردیفی

هاپ قبل از کاشات باا بااکتری هازیسات مناساب      سان

تلقایح شااد. بالفاصااله پاس از کاشاات گیاهااان پوششاای   

آبیاااری صااورت گرفاات. در طااول دوره رشااد رویشاای 

گیاهان پوششی از هیچ کود شایایایی اساتفاده نگردیاد.    

ی براساس شرایط آب و هوایی منطقاه و  های آبیاردوره

با توجه به نیاز گیاهان پوششی صورت گرفت. در پایان 

رشد رویشی گیاهان پوششی قبل از گلدهی باا اساتفاده   

کش پاراکوات به میازان ساه لیتار در هکتاار باه      از علف

نشاا  کااهو ناوع     رشد گیاهان پوششی خاتاه داده شد.

بوته  01اس تراکم براس 0191تیر  ۲1آیسبر  در تاریخ 

صورت دستی به مزرعه آزمایشای منتقال گردیاد. باه     به

روز آبیااری   05من ور اساتقرار نشاا  کااهو باه مادت      

روزانااه و باااورت دسااتی بااا آب اااش باارای هاار بوتااه  

 صورت گرفت.

 

 نوع آیسبرگ تهیه نشاء کاهو

ی سا اهان رویاش   بذور کاهوی آیسبر  از موسسه

-یاهان پوششی در گلخانههازمان با رشد گتهیه گردید. 
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ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

ماس و پرلیت به نسابت  محقق اردبیلی در بستری از پیت

رقاام  1Fنااوع آیساابر   اقاادام بااه تهیااه نشااا  کاااهو 0:5

(Burma Rz.) .پس از خاتاه دادن به رشاد گیاهاان    شد

 بوتاه در متار   01پوششی نشا  کااهو براسااس تاراکم    

برگی به زماین   1الی  4صورت دستی در مرحله مربع به

آزمایشاای منتقاال و در بااین بقایااای حاصاال از گیاهااان  

 پوششی کشت گردید.

 

 های هرزبرداری از گیاهان پوششی و علفنمونه

تااوده خشاا  گیاهااان  بااه من ااور بررساای زیساات 

قبال از   0191تیر  01های هرز در تاریخ پوششی و علف

گیاهاان پوششای باا رعایات اثار       خاتاه دادن باه رشاد  

 متاری ساانتی  51×51ای و با استفاده از کودرات حاشیه

 انجاااماز هرکاارت  باارداریصااورت تاااادفی ناونااهبااه

 گردید.

هاای کاغاذی در   های گیاهان پوششی در پاکتناونه

سااعت   49گراد و به مدت سانتی درجه 75آون با دمای 

جاادداً تااا حاااول وزن ثاباات قاارار داده شااد و ساا س م

 توزین گردید.

آوری و تفکیا   های هرز پس از جاعهای علفناونه

در  هاای کاغاذی  گونه هاانند گیاهان پوششای در پاکات  

گراد تا حاول وزن ثابات  درجه سانتی 75آون با دمای 

 قرار داده شد و مجدداً توزین گردید.

 

 وزن تر کاهو

 01در تاااریخ  نیااز کاااهو تاار وزنبااه من ااور تعیااین 

-ساانتی  51×51با استفاده از کاواردات    0191شهریور 

آن باه عناوان    وزن برداشت و میانگین چهار بوتهمتری 

 کاهو در ن ر گرفته شد. ترتوده زیست

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ها پس از انجام تست نرمال باودن  تجزیه آماری داده

، SAS 9.4افازار آمااری   ، توساط نارم  Spss باا هاا  داده

در سطح احتاال  LSDا توسط آزمون همقایسه میانگین

 Excel 2016ها باا اساتفاده از   درصد و ترسیم شکل 5

 .شدانجام 

 

 نتایج و بحث

 توده خشک زیست

توده خش  گیاهان نتایج نشان داد که زیست      

)مجاوع  توده کلهای هرز و زیستپوششی، علف

در  های هرز(توده خش  گیاهان پوششی+ علفزیست

 (.۲دار بود )جدول درصد معنیی  سطح احتاال

 

 توده کلهای هرز و زیستتوده خشک گیاهان پوششی، علفنتایج تجزیه واریانس زیست -2جدول

 های هرز()گیاهان پوششی+ علف 

 بع تاییرامن

 میانگین مربعات

 درجه آزادی

توده زیست

خش  گیاهان 

 پوششی

توده خش  زیست

 های هرزعلف

توده کل زیست

هان پوششی+ )گیا

 های هرز(علف

 ns 0/9519 ns 1۲/7191 ns 05/۲۲71 ۲ بلوک

 09/9۲1594** 10/0444979** 0/715715** 7 گیاهان پوششی

 19/01750 1514 9/1194 04 اشتباه آزمایشی

 91/9 14/01 77/9 - (%ضریب تاییرات )
 باشد.داری میوت معنیداری در سطح احتاال ی  درصد و عدم وجود تفاترتیب معنیبه ns و **
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 توده گیاهان پوششیزیست

توده خش  گیاهان پوششی بدون بیشترین زیست       

کشتی جو و کشت داری از تیاارهای ت اختالف معنی

 04/0۲47و  ۲5/01۲1ترتیب هاپ )بهمخلوط آن با سان

(.  کاترین 0دست آمد )شکل گرم در متر مربع( به

ترتیب از وششی نیز بهتوده خش  گیاهان پزیست

گرم در متر مربع(  11/45هاپ )کشتی سانتیاارهای ت 

بدون گیاه پوششی )صفر گرم در متر  شاهدو تیاار 

هاپ برخالف (. گیاه سان0دست آمد )شکل مربع( به

توده مناسبی در واحد سطح ایجاد نکرد. انت ار زیست

 مساعد بودننا تواندمی این امر صلییکی از دالیل ا

شرایط آب و هوایی مرکز استان اردبیل با این گیاه بوده 

توده تولید شده از گیاه جو دور از انت ار باشد. زیست

زنی نبود با توجه به تراکم بذر مارفی و خاصیت پنجه

کشتی جو توانست عالکرد مطلوبی در در این گیاه، ت 

هاپ واحد سطح ایجاد کند. در کشت مخلوط جو+ سان

توده متعلق به گیاه جو ن سهم تولید زیستنیز بیشتری

هاپ، کشتی جو و مخلوط آن با سانبود. پس از ت 

گرم در متر  59/719کشت مخلوط جو با گندم سیاه )

-های موفق در تولید زیستمربع( یکی دیگر از ترکیب

کشتی گندم سیاه نیز با پوششی بود. ت گیاهان توده 

توده خش  یستگرم در متر مربع( ز 1/۲40تولید )

(. ترکیب 0مناسبی در واحد سطح ایجاد کرد )شکل 

-کشت مخلوط هر سه گیاه با توجه به تولید کم زیست

هاپ پس از کشت مخلوط جو با توده توسط گیاه سان

-گرم در متر مربع( از جاله ترکیب 09/594گندم سیاه )

های طور کلی کشت(. به0های مناسب بود )شکل 

توده خش  شتری در تولید زیستمخلوط تواناندی بی

 کشتی جو()بجز  ت  کشتیدر مقایسه با تیاارهای ت 

رود شرایط مناسب رشد و داشت. احتاال می

توده های کشت مخلوط منجر به تولید زیستسودمندی

 مناسب شده باشد.

 

 

 های هرزتوده خشک علفزیست

های هرز از توده خش  کل علفبیشترین زیست      

گرم در متر  01/0911شاهد بدون گیاه پوششی )تیاار 

های هرز از توده خش  کل علفزیست مربع( و کاترین

گرم در متر مربع(  75/005هاپ+ گندم سیاه )تیاار سان

تیاارهای کشت مخلوط جو با  .(0)شکل دست آمدبه

گرم در متر مربع( و کشت مخلوط  01/05۲هاپ )سان

و کشت  ر متر مربع(گرم د 51/01۲جو با گندم سیاه )

دارای  گرم در متر مربع( 19/۲17گانه )مخلوط سه

-توده خش  علفداری در کاهش زیستاختالف معنی

هاپ+ کشت مخلوط سان .(0)شکل های هرز نبودند

گندم سیاه در مقایسه با تیاار شاهد بدون گیاه پوششی 

های هرز را توده علفدرصد زیست 1/9۲توانست 

در سایر تیاارهای پوششی کشت  کاهش دهد. هاچنین

هاپ به ترتیب با مخلوط جو+ گندم سیاه و جو + سان

های هرز جز  توده علفدرصد زیست 77و  91کاهش 

کلی حضور  طوربه .های پوششی بودندبرتریت ترکیب

گیاهان پوششی با تراکم بذر مارفی مورد استفاده در 

و مانع  کننده عال کردهصورت گیاه خفهاین آزمایش، به

های هرز های علفزنی و رشد بیشتر گیاهچهاز جوانه

گیاهان پوششی توانایی ایجاد بیان شده است که گردید. 

 را های هرزرقابت برای استفاده از منابع در برابر علف

 (.۲105لاسا و واژیرا دارند )

 

 های هرز(توده کل )گیاهان پوششی+ علفزیست

توده کل از تیاار رین زیستنتایج نشان داد که بیشت      

های هرز شاهد بدون گیاه پوششی و با حضور علف

توده کل در متر مربع( و کاترین زیست گرم  01/0911)

-هاپ+ گندم سیاه و ت از تیاار کشت مخلوط سان

گرم در متر  15/110و  91/51۲کشتی گندم سیاه )

  (.0دست آمد )شکلمربع( به
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ترکیب های گیاهان پوششی

علف های هرز
گیاهان پوششی  

 
 توده کلهای هرز و زیستتوده خشک گیاهان پوششی، علفتغییرات زیستتأثیر تیمارهای آزمایشی بر  -1شکل 

 

های هرز در طی رشد رویشی توده خشک علفزیست

 ایگیاهان پوششی به تفکیک گونه

های هرز غالب شناسایی شده در مزرعه شاامل  علف

 کنگروحشااای(، .Chenopodium album Lتاااره )سااالاه

(Cirrsium arvese L.تااااج خاااروس ،)  ریشاااه قرماااز

(Amaranthus retroflexus،)  و خااااردل وحشاااای

(Sinapis arvensis L.   بود. نتایج نشاان داد کاه زیسات )-

های هرز تحت تاأثیر گیاهاان پوششای    توده خش  علف

 (.1دار بود )جدول درصد معنیدر سطح احتاال ی 

 

 های هرز توده خش  علفزیست تأثیر گیاهان پوششی بر تجزیه واریانس -1جدول

 بع تاییرامن

 

 درجه آزادی

 

 میانگین مربعات

 های هرزتوده خش  علفزیست

 خردل وحشی خروستاج کنگروحشی سلاه تره

 ns 43/5421 ns 53/3221 ns 89/472 ns 98/1 2 بلوک

 25/22809** 89/257889** 89/787548** 98/94478** 7 گیاهان پوششی

 24/0 72/258 24/4407 85/782 50 اشتباه آزمایشی

 87/0 95/52 79/20 47/54 - (%) ضریب تاییرات

 باشد.داری میداری در سطح احتاال ی  درصد و عدم وجود تفاوت معنیترتیب معنیبه ns و **

 

 ترهتوده خشک سلمهزیست

ه تاود نتایج نشان داد که کاترین و بیشاترین زیسات  

هااپ+  تره از تیاارهای کشت مخلوط ساان خش  سلاه

ترتیاب  گندم سیاه و تیاار شاهد بدون گیاه پوششی )باه 

دساات آمااد گاارم در متاار مربااع( بااه  14/505و  17/۲4

گارم در   45/151هاپ با کشتی سانتیاار ت  .(4)جدول

متاار مربااع پااس از تیاااار شاااهد دومااین تیاااار دارای   

دست امده از تیاار . نتایج بههرز بودباالترین میزان علف

مساعد ناهاپ دور از انت ار نبود. به دلیل کشتی سانت 

در سااال  بااودن شاارایط اقلیااای مرکااز اسااتان اردبیاال 

هاپ، این گیاه زنی و رشد گیاه سانبرای جوانه آزمایش

باا توجاه باه     توده مطلاوبی تولیاد کناد.   نتوانست زیست

پوششای در  تاوده تولیاد توساط گیاهاان     میزان زیسات 

هاپ+ گنادم سایاه عاالوه بار ایجااد      کشت مخلوط سان
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های هارز  ای در گیاهان پوششی و علفرقابت بین گونه

رود بیشتر گیاه پوششی گندم سیاه با ایجااد  احتاال می

هاای  زنی و رشد گیاهچهکنندگی مانع از جوانهحالت خفه

 تره شده باشد.هرز سلاهعلف

 

 توده خشک کنگروحشیزیست

توده خش  علاف هارز کنگروحشای    ترین زیستبیش

گارم   0۲/0450از تیاارهای شاهد بدون گیاه پوششای ) 

(. هاچناین کاتارین   4 دست آمد )جادول در متر مربع( به

توده خش  علف هرز کنگروحشی بدون اخاتالف  زیست

کشاتی جاو و گنادم سایاه،     تیاارهاای تا   داری از معنی

تیاار از  هاپکشت مخلوط جو+ گندم سیاه و جو+ سان

گرم در متار   05/9هاپ+ گندم سیاه )کشت مخلوط سان

(. الزم باه ککار اسات در    4 دسات آماد )جادول   مربع( به

کشتی گندم سیاه، جو و کشت مخلوط جاو  تیاارهای ت 

 بارداری در زمان ناوناه هاپ با گندم سیاه و جو با سان

 برداشاات شااده هااایناونااه علااف هاارز کنگروحشاای در

عبارتی عادد صافر مبنای بار کنتارل       به نگردید. مشاهده

 کامل علف هرز کنگروحشی در این تیاارها نبود.

 

 خروستوده خشک تاجزیست

توده خش  علف هرز تاج خروس از بیشترین زیست

گرم در متر مربع( و  ۲0/707هاپ )کشتی سانتیاار ت 

تاوده خشا  علاف هارز تااج خاروس از       کاترین زیست

 5۲/01هااپ ) اه+ سانتیاار کشت مخلوط جو+ گندم سی

در تیاارهاای   (.4 )جدول دست آمدگرم در متر مربع( به

هااپ+  شاهد بدون گیاه پوششی و کشت مخلاوط ساان  

باا   هارز تااج خاروس مشااهده نگردیاد.     گندم سیاه علف

هااپ و  توجه به رشد بسیار انادک گیااه پوششای ساان    

-توده تولیدی حاصل از آن، هجوم گسترده علاف زیست

ایان تیااار کاامالً مشاهود باود. هاچناین       هاای هارز در   

توده خش  علف هارز تااج   رود کاهش زیستاحتاال می

-خروس در تیاار کشت مخلوط جو+ گندم سیاه+ ساان 

توده مناسب حاصل از گیااه جاو و   هاپ  به دلیل زیست

-گندم سیاه بوده باشد. گیاه پوششی جو با قابلیت پنجه

 آب، نور و فضا زنی و ایجاد رقابت بر سر منابعی مانند

هارز تااج    علاف  هاای چاه هگیامنجر باه خفگای    تواندمی

 .خروس شده باشد

 

 توده خشک خردل وحشیزیست

توده خش  علاف  نتایج نشان داد که بیشترین زیست

 ۲41کشتی گنادم سایاه )  هرز خردل وحشی از تیاار ت 

تاوده خشا  علاف    گرم در متر مربع( و کاترین زیسات 

ر کشات مخلاوط جاو+ گنادم     هرز خردل وحشی از تیاا

دست آمد گرم در متر مربع( به 55/01هاپ )سیاه+ سان

  (.4 )جدول

تأثیر گیاهان پوششی بر  هابررسیبسیاری از   در

های توده انواع مختلفی از علفکنترل و کاهش زیست

لوسون و  ،0995)کالینز و سانتون هرز بیان شده است 

برای مثال  (.۲109قهرمانی و هاکاران  و ۲105هاکاران 

 Viciaای )خوشهگلدر پژوهشی گیاهان پوششی ماش 

villosa( یونجه یکساله ،)Medicago scutellata و گندم )

 41و  11، ۲5(به ترتیب Fagopyrum esculentumسیاه )

های هرز در )حضور علف درصد نسبت به تیاار کنترل

های هرز تاام طول فال رشد( وزن خش  مجاوع علف

در بررسی دیگر  (.۲105لطیفی و هاکاران ) هش دادرا کا

( Vigna unguiculata L. Walpکاربرد لوبیا چشم بلبلی )

به عنوان گیاه پوششی تابستانه نسبت به حالت آیش 

هرز در کاهوی هایتابستانه موجب کاهش فشار علف

نگووجیو کشت شده پس از گیاهان پوششی شد )

۲111.) 

 

 

 



 383گ.....                                                                           ی آیسبرهای هرز کاهوتأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و کنترل علف

 تحت تأثیر گیاهان پوششی های هرزتوده خشک علفه میانگین زیستنتایج مقایس -4جدول 

 های گیاهان پوششیترکیب
 (g.m-2های هرز )توده خش  علفزیست

 خردل وحشی تاج خروس کنگروحشی تره سلاه

 11/1 11/1 0۲/0450 14/505 شاهد

 91/۲1 10/55 11/1 19/۲71 جو

 11/1 ۲0/707 99/111 45/151 سان هاپ

 14/۲41 10/۲7 11/1 11/041 سیاهگندم 

 ۲۲/11 ۲1/۲9 11/1 00/71 جو+ گندم سیاه

 51/07 11/1 11/1 15/014 هاپجو+ سان

 11/1 91/9۲ 05/9 17/۲4 هاپگندم سیاه + سان

 55/01 5۲/01 45/051 91/91 هاپجو+ گندم سیاه+ سان

5%LSD  15/49 71/015 95/۲5 11/1 

 داریهاسان در شکل از ن ر آماری در سطح احتاال پنج درصد تفاوت معنی های دارای حروف غیر*میانگین

 دارند. LSDدر آزمون  

 باشد.هرز در تیاار آزمایشی می* عدد صفر، به معنای نبود آن علف

 

 وزن تر کاهو

ها نشان داد که وزن تر نتایج تجزیه واریانس داده     

ی در کاهو تحت تأثیر تیاارهای مختلف گیاهان پوشش

(. 5 دار بود )جدولسطح احتاال ی  درصد معنی

گرم در متر مربع( از  7۲17بیشترین وزن تر کاهو )

هاپ و تیاار کشت مخلوط جو+ گندم سیاه+ سان

کاترین وزن تر کاهو از تیاار شاهد بدون گیاه پوششی 

احتاال (. ۲ دست آمد )شکلگرم در متر مربع( به 1099)

 هاپ باساندم سیاه+ رود کشت مخلوط جو+ گنمی

هرز های توده مناسب و کنترل موثر علفتولید زیست

تابستانه تاج خروس و خردل وحشی منجر به بهبود 

نسبتاً عالکرد گیاه کاهو شده باشد. هاچنین تجزیه 

سریعتر بقایای حاصل از گندم سیاه در مقایسه با جو و 

در دسترس قرار گرفتن عناصر غذایی مورد نیاز کاهو 

تواند از دالیل دیگر بهبود عالکرد در این تیاار یز مین

-تیاارهای کشت مخلوط سانعالکرد کاهو در  باشد.

کشتی گرم در متر مربع( و ت  1101هاپ+ گندم سیاه )

گرم در متر مربع( دارای اختالف  1491گندم سیاه )

. با توجه به عدم رشد و تولید (۲ )شکل دار نبودمعنی

رود عدم اختالف اپ، احتاال میهمناسب گیاه سان

توده گندم دار در این دو تیاار ناشی از زیستمعنی

کشتی جو و کشت مخلوط آن تیاار ت  سیاه بوده باشد.

گرم در متر مربع( نیز در  5099و  5115هاپ )با سان

 دار نبودندبهبود عالکرد کاهو دارای اختالف معنی

باالی کربن به رود به دلیل نسبت . احتاال می(۲ )شکل

ها عالکرد کاهو نیتروژن در غالت و تجزیه دیرهنگام آن

هاپ نیز به کشتی سانت  در این تیاار مناسب نبود.

توده پوششی مناسب و عدم دلیل عدم تولید زیست

ارای عالکرد مناسبی از های هرز دکنترل مؤثر علف

های در پژوهش (.۲ حد سطح نبود )شکلکاهو در وا

(+ Crotalaria junceaهاپ )ای مخلوط سانهدیگر کشت

ای و کشت مخلوط چاودار+ خلر+ خوشهگلجو+ ماش 

( بیشترین عالکرد Fagopyrum esculentumگندم سیاه )

احادنیا و ) ه بودکلم قاری را به خود اختااص داد

 (.۲109گودرزی و هاکاران  و ۲109هاکاران 
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 تحت تأثیر گیاهان پوششی هونتایج تجزیه واریانس وزن تر کا -5 جدول

 درجه آزادی بع تاییرامن
 میانگین مربعات

 وزن تر کاهو

 ns 32/522844 2 بلوک

 88/0884978** 7 گیاهان پوششی

 47/828588 50 اشتباه آزمایشی

 08/57 - (%ضریب تاییرات )

 باشد.داری میداری در سطح احتاال ی  درصد و عدم وجود تفاوت معنیترتیب معنیبه ns و **
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 تغییرات وزن تر کاهو تحت تأثیر تیمارهای مختلف گیاهان پوششی -2شکل

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصل از ایان آزماایش نشاان داد کاه اگرچاه      

تاوده خشا  تولیادی گیاهاان پوششای      بیشترین زیست

کشاتی جاو و کشات مخلاوط آن باه      مربوط به تیاار ت 

توده خشا   طور کلی کاترین زیستپ بود اما بههاسان

هاپ+ گندم سیاه، کشات  های هرز از تیاار سانکل علف

هاپ، کشت مخلوط جو+ گندم سیاه و مخلوط جو +سان

-هاپ و گندم سایاه باه  گانه  جو، سانکشت مخلوط سه

هاچنااین باااالترین میاازان عالکاارد کاااهو    دساات آمااد.

جو+ گندم سیاه+ به تیاار کشت مخلوط  آیسبر  متعلق

-هاپ بود. از نتایج بدست آمده چنین اساتنباط مای  سان

هااای هاارز در تیاارهااای کشاات کنتاارل علاافکااه  شااود

کشتی گیاهان پوششی و تیااار  مخلوط در مقایسه با ت 

شاهد بدون گیاه پوششی مؤثرتر باوده اسات. از دالیال    

کشت مخلاوط در   هایمزیتتوان به احتاالی این امر می

و  ی هاانند نور، آب و فضای رشاد اری از منابعبردبهره

هاچنین آرایش پوشش گیاهی در ساطح خااک و ایجااد    

برای جلاوگیری از دسترسای باذور و    کنندگی حالت خفه

 اشاره کرد.   های هرز به نور و منابعهای علفگیاهچه
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