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 های هرز انجام شد.کنجد در رقابت با علف های رقابتیو شاخص عملکرداجزای 
 

در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  1395سال پژوهش حاضر در ها: مواد و روش

کنجد +  -1: شامل یشیآزما یمارهایتتیمار اجرا گردید.  2در سه تکرار و  بلوک کامل تصادفی طرحصورت به ساری

کنجد + گیاه پوششی سویا +  -3کنجد + گیاه پوششی ارزن + بدون کود،  -4، گیاه پوششی سویا + بدون کود

 -6کنجد + گیاه پوششی سویا + کود شیمیایی،  -5کمپوست، کنجد + گیاه پوششی ارزن + ورمی -2کمپوست، ورمی

کنجد + کشتی تک -2)شاهد(  بدون کود + بدون وجین+ کشتی کنجد تک -7کنجد + گیاه پوششی ارزن + کود شیمیایی، 

های هرز، فصفات مورد بررسی در این آزمایش شامل: تراکم و زیست توده علبود. )شاهد(  باوجین + کود شیمیایی

 باشد.های رقابتی، عملکرد و اجزای عملکرد و همچنین صفات مورفولوژیک کنجد میشاخص
 

 (برگی، خمیری شدن دانه و زمان برداشت کنجد 11های هرز طی سه مرحله )مرحله علف برداری ازنتایج نمونه ها:یافته

های هرز در تیمار شاهد بدون وجین و بعد از آن در تیمار سویا با کود زیست توده علفو نشان داد که بیشترین تراکم 

داری بر عملکرد دانه در واحد معنی نتایج تحقیقات نشان داد منابع کودی و گیاهان پوششی تاثیر. شیمیایی مشاهده شد

 (CI)شاخص رقابت دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین  سطح، تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار

 44/1631ترتیب در تیمار گیاه پوششی ارزن با کود آلی )ای که بیشینه و کمینه مقدار عملکرد دانه بهگونهداشته است، به

در  (21باالترین تعداد کپسول در بوته )کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد.  33/213در هکتار( و ارزن بدون کود ) کیلوگرم

گرم(  53/4و  56/4( و وزن هزار دانه کنجد )66/63و  33/62تیمار شاهد با وجین و بیشترین تعداد دانه در کپسول )

کود آلی مشاهده شد، همچنین باالترین میزان شاخص رقابت ترتیب در دو تیمار شاهد با وجین و ارزن با کاربرد به
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دار تیمارهای آزمایش بر یمعنتاثیر  دهندهنشانتیمار کنجد به همراه ارزن با کود آلی مشاهده شد که  درصد( در 32/2)

 این شاخص در گیاه کنجد بود.
 

های علف و زیست توده ت با کاهش تراکمتوانس گیاه پوششی ارزنکاشت که نتایج این آزمایش نشان داد  گیری:نتیجه

 بهبود کود آلی نسبت به کود شیمیایی باعثاستفاده از طور چشمگیری افزایش دهد. همچنین هرز، عملکرد کنجد را به

شده و در نتیجه استفاده از آن راهکاری مناسب جهت دستیابی به عملکرد باالتر در گیاه زراعی کنجد  خاک هایویژگی

استفاده از گیاه پوششی ارزن و همچنین کود آلی در جهت بهبود عملکرد کنجد و مدیریت مناسب لذا،  .آیدشمار میبه

 گردد.های هرز توصیه میعلف
 

  کشاورزی پایدارعلف هرز، ، شاخص رقابت ارزن، سویا، کلیدی: هایهواژ
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Abstract 

Background & objectives: This study was conducted to investigate the effect of different nutrition systems 

and cover crops on morphological traits, yield, yield components and competitive indices of sesame in 

competition with weeds. 
 

 

Materials & Methods: This research was carried out in the research farm of Sari Agricultural Sciences and 

Natural Resources University in 2016 as a randomized complete block design with three replications and 

eight treatments. Experimental treatments include: 1- sesame + soybean cover crop + without fertilizer, 2- 

sesame + millet cover crop + without fertilizer, 3- sesame + soybean cover crop + vermicompost, 4- sesame 

+ millet cover crop + vermicompost, 5- sesame + soybean cover crop + chemical fertilizer, 6- sesame + 

millet cover crop + chemical fertilizer, 7- sesame + without weeding + without fertilizer (control) 8- sesame 

+ weeding + chemical fertilizer (control). Also, two treatments of monoculture of sesame were considered as 

control (weed infestation and weed free). The traits studied in this experiment include weed density and 

weed biomass, competitive indices, yield and yield components, as well as morphological traits of sesame. 

 

Results: The results of weed sampling in three stages (10- leaf, seed dough and harvesting time) showed that 

the highest weeds density and biomass was in control with weed infestation and then in soybean cover crop 

with chemical fertilizer application. The results showed that fertilizer resources and cover crops had a 

significant effect on the grain yield, number of capsules per plant, seed number per capsule, 1000 seed 

weight, biological yield, as well as competition index (CI), so that the highest and lowest grain yields were 

observed in the treatment of millet with organic fertilizer (1630.22 kg.ha-1) and millet without fertilizer 

(413.33 kg.ha-1), respectively. The highest number of capsules per plant (41) was observed in weed control 

and the highest number of seeds per capsule (64.33 and 63.66) and 1000-seeds weight (2.56 and 2.53 g) in 

two treatments of weed control and millet cover crop with organic fertilizer application, respectively. Also, 

the highest rate of competition index (4.38%) was observed in millet cover crop with organic fertilizer, 

which showed significant effect of treatments on this index in sesame.  

 

Conclusion: The result of this experiment showed that millet cover crop, with decreasing weed density and 

biomass, increased sesame yield significantly. Furthermore, the use of organic fertilizers comparison to 

chemical fertilizers improves the properties of the soil and, also, the use of these fertilizers with the 

appropriate cover crops is a suitable strategy for sustainable agriculture in order to achieve greater yield and 

higher quality of the sesame. So, use of millet cover crop as well as organic fertilizer is recommended to 

improve sesame yield and proper weed management. 

 

Keywords: Competition Index, Millet, Soybean, Sustainable Agriculture, Weed 
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  مقدمه

یکی از  .Sesamum indicum Lعلمی  نام با نجدک

 که است پدالیاسه خانوادههای روغنی ترین دانهقدیمی

که بطور  است گونه 61 حدود و جنس 16 دارای

عنوان شود و بهدر تهیه غذا و دارو استفاده می گسترده

 باشدمیقع و کم نهاده مطرح یک گیاه روغنی کم تو

 . (4116)اندرخور و همکاران 

 تولید هایترین محدودیتمهم از یکی هرز هایعلف

 کاربرد و شوندمی محسوب زراعی محصوالت

 ولی ،هستند آنها کنترل در ابزار ترینمهم هاکشعلف

 محققان آنها، رویهبی مصرف از ناشی پیامدهای دلیلبه

 با کاهش تا هستند جایگزین هایروش یافتن دنبالبه

 در دهند. کاهش را آن سوء اثرات هاکشعلف مصرف

محصول  تولید پایداری به توجه ضمن هاروش این

 علف با مبارزه جایگزین هرز، هایعلف مدیریت زراعی،

و  طبیعت با سوییهم آنها هدف، رو این شود. ازمی هرز

همکاران )زرقانی و است  پایدار و بلندمدت اهداف

4114). 

 های هرز،علف مدیریت برای عملی راهکارهای از یکی

گیاهان  دادن باشد. قرارمی پوششی گیاهان کشت

 در موثری نقش تواندمی زراعی هایتناوب در پوششی

)غفاری و همکاران باشد  داشته هرز هایکنترل علف

های مختلف نشان داده است که وجود بررسی (.4114

تاثیر زیادی در کاهش تراکم و زیست گیاهان پوششی 

-سایه تواند به دلیلهای هرز دارد که میتوده علف

های هرز باشد اندازی یا رقابت گیاهان پوششی با علف

که در این میان ؛ (4115)بلندی عموقین و همکاران 

الی و همکاران سویا و ارزن اشاره کرد. گیاه توان به می

 (Pennisetum glaucm)( از ارزن مرواریدی 4114)

ی هاعلفگیاه پوششی زنده جهت سرکوب  عنوانبه

استفاده  (.Helianthus annuus L) هرز آفتابگردان

کردند و به این نتیجه رسیدند که گیاه پوششی ارزن 

ی هرز هاعلفمرواریدی قابلیت باالیی در کنترل 

که بیشترین کاهش را در یطوربهآفتابگردان داشت؛ 

داشت و زیست  برگپهنی هرز هاعلفزیست توده 

 درصد کاهش داد. 91توده آنها را تا 

دوگانه  با مصرف خشکی به مقاوم گیاه یک ارزن

 هندوستان خصوص به خشک مناطق در که است

)عیشی است  مطرح پایه ایعلوفه گیاه یک عنوانبه

 روغنی سویا نیز، گیاهی دانه .(4111رضایی و همکاران 

 و روزکوتاه است که لگومینوز هتیر از ایعلوفه و

 و (4115)پاسبان و همکاران  باشدمی گرمادوست

 رشد زیاد برگ شاخ و با و استوار ایبوته صورتبه

عنوان گیاه همراه با در کشت ارزن بهمحققین . کندمی

زنی سویا گزارش کردند که ارزن به سبب قدرت پنجه

شمگیری های هرز به طور چباال قادر است از رشد علف

ممانعت به عمل آورد و در کاهش جمعیت آنها موثر 

نتایج پژوهشی  (.4116)سامارجیوا و همکاران  باشد

 پوششی گیاه همراه به ذرت کشتکه  دیگر نشان داد

 کشت به نسبت هرز هایعلف تراکم کاهش باعث سویا

 هرز علف به آلوده در شرایط پوششی گیاه بدون ذرت

در بررسی اثر گیاهان  (.4115)داداشی و همکاران  شد

های هرز و عملکرد کمی و کیفی پوششی بر تراکم علف

محققین  (.Ricinus communis L)گیاه دارویی کرچک 

 وزن و تراکم بر یپوششاثر گیاهان اظهار نمودند که 

 و یبردارنمونه مختلف مراحل در هرز یهاعلف خشک

غفوری و )امین بود داریمعن کرچکن روغ و دانه عملکرد

محققین  در پژوهشی دیگر همچنین .(4115همکاران 

که گیاهان پوششی و تاریخ کاشت تاثیر  اظهار داشتند

های هرز دارد، داری بر تراکم و وزن خشک علفمعنی

های که کمترین تراکم و وزن خشک کل علفطوریبه

) Secaleچاودار ترتیب در گیاهان پوششیهرز به

)montanumم ، گند)icum aestivumritT( جو ،

)Hordeum vulgare(  و در تاریخ کاشت همزمان

های هرز مشاهده شد. بیشترین تراکم و وزن خشک علف

نیز در تیمار شاهد )بدون گیاه پوششی و بدون وجین 

)بلندی عموقین و همکاران  هرز( مشاهده شد علف

4115). 
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 عملکرد شیافزا سبب ییایمیش کودهای کاربرد

 بیتخر سبب درازمدت در اما گردد،یم یزراع اهانیگ

 کاهش با و دهیگردها خاک ییایمیکوشیزیف اتیخصوص

 مشکل دچار را اهانیگ شهیر نفوذ خاک، ریینفوذپذ

 استفاده امروزه لذا، (4112)گلدانی و همکاران سازد یم

 ،یدام کود مانند یکیاکولوژ منشاء با کودهای از

 و خاک یآل مواد حفظ با یاهیگ اییبقا و کمپوستیورم

 نیگزیجا توانسته خاک در ییغذا عناصر کردن فراهم

 که آزمایشی ردد. باش ییایمیش کودهای برای یمناسب

 عملکرد بر ایهای مختلف تغذیهسامانه تاثیر بررسی به

در شرایط رقابت و عدم رقابت  کنجد و اجزای عملکرد

 عوامل دریافتندمحققین  پرداخت، های هرزبا علف

 اجزای عملکرد و عملکرد بر دارییمعن اثر یشیآزما

همچنین  .داشتبه جز تعداد دانه در کپسول  کنجد گیاه

 وزن بیشترین تراکم و کود شیمیایی رکورددار تیمار

 .(4119)کریمی و همکاران  بود هرز هایعلف خشک

نشان دادند در بین دیگر در آزمایشی پژوهشگران 

 و کمپوست مارهایتی در ذرت تیمارهای کودی، گیاه

 پوششی سویا و گندم گیاه دو هر در شیمیایی کود

 کود بدون به نسبت بیشتری بیولوژیک عملکرد دارای

نبود.  دارمعنی آماری نظر از نیز این دو تفاوت و بود

 موجب پوششی گیاهان که آنجا آنها پیشنهاد کردند از

 بین تفاوتی همچنین و شدند هرز هایعلف رشد کاهش

 توانمی نداشت؛ وجود و آلی شیمیایی کود از دهاستفا

 راستای درذرت  مطلوب تولید برای راهکار دو این از

)داداشی و همکاران  کرد استفاده پایدار کشاورزی

4115). 

در افزایش  ی شیمیاییکودهابا توجه به نقش موثر 

های هرز با و همچنین آلودگی بیشتر علفعملکرد 

های اهمیت مدیریت پایدار علفنیز  وکاربرد این کودها 

با  پژوهشاین  ،هرز در تحقق اهداف کشاورزی پایدار

تحت تاثیر گیاهان پوششی سویا و ارزن ارزیابی  هدف

د در رقابت با روی گیاه کنجمنابع کودی مختلف 

 های هرز انجام گردید.علف

 هامواد و روش

منظور بررسی اثر کاشت گیاهان پوششی سویا و به

عملکرد گیاه زراعی کنجد تحت منابع کودی ارزن بر 

در  ، آزمایشیهای هرزدر شرایط رقابت با علف مختلف

در مزرعه  1395 زراعی سال در اواخر اردیبهشت ماه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  آموزشی پژوهشی

دقیقه  24´درجه و 36°عرض جغرافیایی با  طبیعی ساری

دقیقه شرقی  13´درجه و  53°شمالی و طول جغرافیایی 

آزمایش  متر از سطح دریا انجام شد. 12و ارتفاع 

های کامل تصادفی با سه در قالب طرح بلوک مذکور

  .گردید اجرا تیمار هشتو  تکرار

و  ای)سو یپوشش اهانیشامل گ یشیآزما یمارهایت

تن در  5کمپوست )ورمی تیمارهای کودی( و ارزن

ر هکتار اوره، کیلوگرم د 151هکتار(، کود شیمیایی )

 151تریپل و  کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات 151

کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم( و شاهد )بدون کود( 

 شاهد عنوانبه کشتی کنجدتک ماریت دو همچنین د،بو

برای کاشت . شد گرفته درنظر( وجین با و نیوج بدون)

 (JK)شاخه و برای سویا رقم ساریکنجد از رقم ناز تک

 )رقم باستان( همچنین برای ارزن از رقم بومیو  

عملیات  1395در اردیبهشت سال  .استفاده شد

سازی زمین شامل شخم و تسطیح زمین و پس از آماده

بندی زمین، تعیین خطوط بندی و کرتآن عملیات بلوک

 کاشت و شیاربندی به جهت کاشت بذرها انجام شد.

ست به کمپوسازی بستر کاشت ورمیپس از آماده

و ی روی ردیف فاصله های مربوطه اضافه گردید.کرت

 هم برای گیاه اصلی و هم گیاهان پوششیبین ردیف، 

بذور کاشت متر و همچنین عمق سانتی 51و  5 ترتیببه

نظر گرفته شد.  متر در هر کرت درسانتی 3-5گیاهان 

 51ها از هم فاصله کرت، مربع متر 5/4×4هر کرت  ابعاد

 و همچنین فاصله بین هر تکرار یک متر در مترسانتی

کود شیمیایی  ،یک هفته بعد از کاشت نظر گرفته شد.

ضافه شد و بالفاصله آبیاری انجام ا ی مورد نظرهاکرت

بذرهای گیاهان کاشت  ،در اواخر اردیبهشت ماهگرفت. 
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ی اصل اهیگ با همزمان ردیفی و صورتبهپوششی نیز 

و سپس  گرفت رتصو توسط دست در شیارها کنجد

 روی بذرها با اندکی ماسه و خاک نرم پوشانده شد.

 صورتبهبرگی  2-6 مرحلهدر  برای کنجد تنک اتیعمل

متر مربع روی سانتی 5ها به و فاصله بوته انجام یدست

 آزمایش محل خاک خصوصیات ،هر ردیف رسانده شد

 است. شده آورده 1جدول  در

 

 

 

  خاك. شیمیایی و یکیفیز خصوصیاتبرخی از  -1جدول 

  مقدار عناصر خاک   

 بافت خاک
 

EC 

)1-(dS.m pH 
درصد کربن 

 آلی
 پتاسیم فسفر نیتروژن

عمق 

 بردارینمونه

 1-31 3/124 62/11 13/1 49/1 5/7 92/1 رسی-سیلتی
 

 

 11های هرز در سه مرحله برداری از علفنمونه

ه برگی، خمیری شدن دانه و زمان برداشت کنجد بوسیل

متر مربع بصورت سانتی 51×51هایی به ابعاد کوادرات

 تراکمانجام شد؛ بدین ترتیب که تعداد گونه و  تصادفی

های هرز محاسبه شد و بعد از هر یک از علف

های مربوط به هر کرت در داخل برداری، نمونهنمونه

هایی قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شد و پاکت

ها در دستگاه از قرار دادن نمونهوزن خشک آنها بعد 

گراد درجه سانتی 71ساعت و در دمای  22مدت  آون به

 ،شده ییشناسا هرز یهاعلف نیب در گیری شد.اندازه

 ،(Panicum dichotomiflorum Michx)وحشی ارزن

گاوپنبه  ،(Cucumis melo var. agrestis)ی وحشخربزه

(Abutilon theophrasti) نو فرفیو (Euphorbia 

helioscopia) یهاعلف ریسا نیب در را تراکم نیشتریب 

 گیریاندازه برای (CI) رقابت از شاخص .داشتند هرز

هرز )معادله  علف توده زیست رشد از جلوگیری توانایی

  .(1926)چاالییاه و همکاران  گردید ( استفاده1

 

  mean/Winfest)/(Wmean/V infestCI=(V(                                            (1)معادله 
 

 شرایط رد i یزراع گیاه عملکرد infestV معادله باال در

 meanV هرز، علف به هآلود و پوششی گیاه با مخلوط

 و پوششی گیاه حضور در تیمارها متوسط عملکرد همه

 گیاه به مربوط هرز علف توده زیست infestWهرز،  علف

 در هرز علف توده یستز متوسط meanW و i یزراع

 .باشدمی تیمارها کل با مخلوط

 .SAS (Verافزارنرم لهیوس به هاداده یآمار هیتجز

 حداقل آزمون اساس بر هانیانگیم سهیمقا و (9.2

 درصد پنج یآمار سطح در و (LSD) داریمعن اختالف

 رسم Excel رافزانرم توسط نمودارها. گرفت انجام

  .دیگرد
 

 

 نتایج و بحث

 های هرزعلف

 های هرزعلفتراکم 

های هرز در هر علفکل نتایج نشان داد که تراکم 

برداری، تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی سه مرحله نمونه

 تراکمبیشترین ای که به گونه ؛(4قرار گرفت )جدول 

برداری نمونه مرحله اول، دوم و سومهای هرز در علف

در متر مربع(  بوته 112و  33/111، 66/92ترتیب )به

قابل  (.3بود )جدول تیمار شاهد بدون وجین مربوط به 

همراه گیاه کشت گیاه زراعی کنجد بهذکر است که 

در مرحله اول، پوششی ارزن همراه با کود آلی توانست 

، 6/92ترتیب بهباعث کاهش برداری دوم و سوم نمونه

های هرز شود تراکم علفدرصدی  41/72و  69/73
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برداری مرحله نمونههر سه در  با این حال، .(3)جدول 

بین دو تیمار ارزن با کود آلی و سویا با کود آلی تفاوت 

 (. 3آماری مشاهده نگردید )جدول 
 

 

 برداریهای هرز طی سه مرحله نمونهبر تراکم و زیست توده علفاثر تیمارهای آزمایش  واریانس تجزیه -2جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

 زیست توده علف هرز   م علف هرز تراک

 3مرحله  4مرحله  1مرحله   3مرحله  4مرحله  1مرحله 

 65/76 51/74 72/1  19/142 91/137 57/36 4 تکرار 

 **1242/42 **1929/42 **1594/96  **4346/25 **1945/17 **3122/63 6 تیمار 

 22/75 26/16 47/2  54/21 14/21 11/17 14 خطا آزمایش 

ریب تغییرات ض

%()  
- 16/11 36/14 11/17  56/2 25/7 22/17 

 می باشد. یک درصداحتمال داری در سطح دهنده معنی: نشان**

 

 برداریهای هرز طی سه مرحله نمونهبر تراکم و زیست توده علفتاثیر تیمارهای آزمایش   -3جدول 

 (plant.m-2تراکم علف هرز )  (g.m-2زیست توده علف هرز )
 مارتی

 1مرحله  4مرحله  3مرحله   1مرحله  4مرحله  3مرحله 

21/22cd 27/11d 16/22d  32/66de 24/66c 42e ارزن بدون کود 

16/22e 46/65e 1/91e  44/66e 46/66d 5/33f ارزن با کود آلی 

53/72cb 56/42c 46/42c  57/33bc 54cb 22c ارزن با کود شیمیایی 

22/51c 27/29d 15/29d  24/66cd 22c 37/33d  کودسویا بدون 

47/51de 33/41e 3/11e  34de 49/33d 9/33f سویا با کود آلی 

66/73b 74/22b 39/21b  74b 64/66b 57/33b سویا با کود شیمیایی 

91/62a 111/77a 66/92a  112a 111/33a 92/66a شاهد بدون وجین 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد 5احتمال  سطح در LSD آزمون از استفاده با اریآم نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
 

 

گیاهان  کاشت داد نشان متعددیهای پژوهشنتایج 

 شوداصلی موجب می با گیاهان همراهپوششی 

بذور  وبین گیاهان اصلی اشغال شود  خالی فضاهای

از  وزنی را از دست دهند های هرز فرصت جوانهعلف

د عمل آیبه جلوگیری هرزعلف  هایگیاهچه نمو و رشد

؛ 4119؛ یوچینو و همکاران 4117)هوالندر و همکاران 

 کاشت (.4113؛ غفاری و همکاران 4115فخری و توبه 

 (Pennisetum glaucm)گیاه پوششی ارزن مرواریدی 

وانست تاثیر زیادی ت آفتابگردان همراه با گیاه زراعی

 Echinochloa crus)های هرز سوروف روی کنترل علف

galli) و دم روباهی (Setaria viridis)  داشته باشد و

. (4114)الی و همکاران  زیست توده آنها را کاهش دهد

کاشت  ددنمشاهده کر طی پژوهشی محققینهمچنین 

هرز  هایعلف تراکم بر داریمعنی تاثیر پوششی گیاهان

و ( کاریءنشا از پس یک ماه) رویشی رشد مرحله در

 Solanum)گوجه فرنگی  رشد فصل نیز انتهای

lycopersicum) (4115آباد )محمددوست چمن داشت. 
 

 های هرززیست توده علف

 ها،حاصل از تجزیه واریانس داده نتایج به توجه با

 و گیاهان پوششی بر زیست مختلف کودی منابع اثر

 از مرحله سه هر در های هرزکل علف توده

(. 4)جدول بود درصد(  1)سطح دار برداری معنیهنمون

تیمار شاهد بدون وجین در هر سه مرحله از 
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و  77/111، 92/66ترتیب با میانگین برداری بهنمونه

دار بیشترین میزان گرم در متر مربع رکورد 62/91

های هرز و کمترین مقدار آن در زیست توده علف

گرم  65/46دوم )گرم در متر مربع(،  91/1مرحله اول )

گرم در متر مربع(  22/16در متر مربع( و سوم )

برداری در تیمار ارزن با کود آلی مشاهده گردید نمونه

که با تیمار سویا با کود آلی از نظر آماری تفاوت 

 (.3داری نداشت )جدول معنی

همراه بر اساس نتایج گیاه پوششی ارزن و سویا به

ون وجین )تک کشتی کود آلی در مقایسه با شاهد بد

کنجد( از موفقیت بیشتری در کاهش زیست توده 

های هرز برخوردار بود و در مرحله اول، دوم و علف

 21/73، 66/92ترتیب باعث کاهش برداری بهسوم نمونه

های هرز نسبت به درصدی زیست توده علف 23/21و 

( که از دالیل 3تیمار شاهد بدون وجین شدند )جدول 

توان به کشت گیاهان پوششی ارزن و یمآن موفقیت 

سویا در کنار گیاه زراعی کنجد و هچنین، عدم 

واسطه دریافت کامل نور زنی بذور علف هرز بهجوانه

دلیل خاصیت آللوپاتی آنها توسط گیاهان همراه و یا به

؛ یوچینو و 4117)هوالندر و همکاران اشاره کرد 

ن نتیجه در پژوهشی محققین به ای .(4119همکاران 

 زیست توده مجموع بر پوششی گیاهان رسیدند که تاثیر

) Solanum tuberosumی زمینسیب کشت هرز هایعلف

)L. کاشت  بود. دارمعنی بردارینمونه مرحله سه هر در

 زمینی، سیب شدن سبز از روز بعد 15 پوششی، گیاهان

 طوربه شاهد به نسبت را هرز هایعلفزیست توده 

 . (4114)غفاری و همکاران داد  هشکا داریمعنی
 

 کنجد گیاه مورفولوژیک صفات

دست آمده، تیمارهای آزمایش با استناد به نتایج به

داری بر ارتفاع بوته و قطر ساقه اصلی کنجد تاثیر معنی

تاثیر بود داشت ولی بر فاصله اولین کپسول از زمین بی

 (.2)جدول

ه در تیمار : باالترین ارتفاع بوتبوته کنجد ارتفاع

متر( مشاهده گردید که سانتی 16/134وجین ) شاهد با

با تیمارهای ارزن + کود آلی، ارزن + کود شیمیایی و 

سویا + کود آلی در یک گروه آماری قرار گرفت 

ترین ارتفاع در تیمار شاهد بدون وجین پایین (.5)جدول

متر مشاهده شد که عدم کنترل سانتی 55/93با میانگین 

درصدی  16/49ای هرز در این تیمار باعث کاهش هعلف

ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد با وجین گشت، 

همچنین تیمار شاهد بدون وجین با تیمارهای سویا + 

کود شیمیایی و سویا + بدون کود تفاوت آماری چندانی 

 (. 5نشان نداد )جدول 

 کنجد بوته ارتفاع بیشترین و کمترین میان اختالف

 هایعلف و پوششی گیاهان با رقابت از د ناشیتوانمی

 چنین در کنجد بوته ارتفاع کاهش باعث که باشد هرز

سهم  ،رقابت افزایش شده است؛ به عبارتی با شرایطی

 کم شده گیردمی قرار بوته هر اختیار در که غذایی منابع

 همچنین یکی از دالیل. یابدمی کاهش بوته ارتفاع و

-به شاهد بدون وجین هایتیمار در بوته ارتفاع کاهش

و دلیل دیگر نبودن  هرز هایعلف ترضعیف کنترل علت

 راآن  علت که باشدگیاه پوششی در تیمار فوق می

مزرعه و همچنین  در گیاه این ترکوتاه عمر به توانمی

عدم استفاده از کود، گیاه پوششی و رقابت شدید بر 

 سر منابع غذایی نسبت داد. 

( یکی از 4114شی حسینی و همکاران )در پژوه

ها در طول های هرز و کاهش رقابت آندالیل مهار علف

فصل رشد آفتابگردان را وجود بقایای گندم در زمین 

دانستند که موجب افزایش ارتفاع آفتابگردان گردید. 

 هایتاریخنشان داد ( 4112)تحقیقات نظری و همکاران 

بوته ذرت  تفاعار روی پوششی گیاهان کاشت مختلف

طوری که ارتفاع بوته ذرت در دار گذاشت بهتاثیر معنی

پوششی  گیاهان کاشت تیمارهای شاهد )با وجین( و

 روز 41سویا  و (Vigna unguiculata)بلبلی چشم لوبیا

 .بیشترین میزان را نشان داد بعد از ذرت
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نتایج تجزیه  زمین: از کپسول اولین فاصله

نمود که در گیاه زراعی کنجد،  ها مشخصواریانس داده

داری بر ارتفاع اولین آزمایش تاثیر معنی تیمارهای

کپسول از زمین نداشت و تمام تیمارها در یک سطح 

 دهندهنشان این موضوع نتیجه (.2قرار گرفتند )جدول 

به  کپسول از زمین صفت فاصله اولین کهآن است 

 واملع و گیاه بوده ژنوتیپ تأثیر تحت احتمال زیاد

 .صفت گذاشته است روی این کمتری تأثیر محیطی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد  :اصلی ساقه قطر

تاثیر گیاهان پوششی و تیمارهای کودی مختلف  که

( روی قطر ساقه داری )سطح پنج درصداختالف معنی

 96/6اصلی ) ساقه حداکثر قطر (.2کنجد داشت )جدول 

با وجین بود که با سایر  متر( مربوط به تیمار شاهدمیلی

تیمارهای آزمایش )به جز شاهد بدون وجین و سویا + 

(. 5بدون کود( در یک گروه آماری قرار گرفت )جدول 

توان نتیجه گرفت که در تیمار شاهد بدون طور میاین

 رقابتهرز موجب تشدید  های باالی علفوجین تراکم

 این و منابع غذایی شده جذب برای مجاور گیاهان بین

نسبت به  ساقه درصدی قطر 14/42 کاهش سبب امر،

در همین راستا نظری و تیمار شاهد با وجین گردید. 

 ساقه قطر بیشترینگزارش کردند که ( 4112)همکاران 

 سویا کاشت و وجین با شاهد به تیمارهای ذرت مربوط

 کمترین بود و روز پس از ذرت 41بلبلی لوبیا چشم و

 شاهد بدون تیمار به مربوط یبترتبه هم ساقه قطر

 بود. شنبلیله پوششی گیاه همزمان کاشت تاریخ وجین و

 

 

 صفات مورفولوژیک کنجدبر  اثر تیمارهای آزمایشواریانس  تجزیه -4جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 قطر ساقه اصلی فاصله اولین کپسول ارتفاع بوته

 12/1 34/115 96/114 4 تکرار

 *112/63ns 1/61 **261/61 7 تیمار 

 53/1 93/132 16/94 12 خطا آزمایش 

 92/11 29/16 31/2 - )%(ضریب تغییرات 

 .باشدمی درصد یک و پنج احتمال سطح در یدارمعنی دهندهنشان ترتیببه ** و *:

 

 

  صفات مورفولوژیک کنجدبر  اثر تیمارهای آزمایشمقایسه میانگین   -5جدول 

 (mmقطر ساقه اصلی ) (cmفاصله اولین کپسول ) (cm)ارتفاع بوته  تیمار 

 114/26bc 69/65a 5/76ab ارزن بدون کود 

 ab 76/12a 6/22a 146/23 ارزن با کود آلی 

 ab 73/21a 6/66a 146/16 ارزن با کود شیمیایی 

 115/22cd 63/39a 5/35b د کوسویا بدون 

 117/26abc 74/76a 6/43ab سویا با کود آلی 

 117/93cd 71/63a 5/71ab ا با کود شیمیایی سوی

 93/55d 61/33a 5/11b شاهد بدون وجین 

 134/16a 76/41a 6/96a شاهد با وجین 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد 5احتمال  سطح در LSD آزمون از استفاده با آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
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 کنجد عملکرد اجزای وعملکرد 

 سطح واحد در دانه عملکرد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای 

داری بر عملکرد و اجزای عملکرد آزمایش تاثیر معنی

 (.6کنجد داشته است )جدول 

دست آمده بیشترین عملکرد بر اساس نتایج به

کیلوگرم در  44/1631اقتصادی دانه در واحد سطح )

مار ارزن با کود آلی مشاهده شد؛ این هکتار( در تی

درحالیست که در شرایط عدم اعمال کود آلی، گیاه 

پوششی ارزن تاثیر چندانی بر افزایش عملکرد اقتصادی 

کیلوگرم در هکتار( نداشت و موجب  33/213کنجد )

درصدی عملکرد اقتصادی کنجد نسبت به  65/72کاهش 

همچنین  الف(. -1تیمار ارزن با کود آلی شد )شکل 

کیلوگرم در هکتار( و  33/513تیمار سویا بدون کود )

کیلوگرم در هکتار( نیز  56/555شاهد بدون وجین )

کمترین میزان عملکرد اقتصادی دانه کنجد در واحد 

طی  الف(. -1سطح را به خود اختصاص دادند )شکل 

مشاهده کردند که ارزن محققین بررسی انجام گرفته 

سریع خود باعث کاهش زیست  سبب رشدمرواریدی به

های هرز باریک برگ و در نهایت افزایش توده علف

 (.4114عملکرد گیاه آفتابگردان گردید )الی و همکاران 

 کاربرد که همچنین در پژوهشی دیگر گزارش شد

شده  خاک های فیزیکیویژگی بهبود باعث آلی کودهای

 و تولید بهبود جذب مواد غذایی، که موجب افزایش

شوند )سوجاتا و همکاران میزان عملکرد می زایشاف

4112). 

 عملکرد دانه باالتریننتایج تحقیقی نشان داد که 

 گیاه حضور در  (Carthamus tinctorius)گلرنگ

 آلی تحت تاثیر کود )L.) Vicia sativaماشک  پوششی

. در (4116شود )جلیلیان و حیدرزاده ایجاد می

 تیمارهای کودی مختلف بر عملکردتاثیر  ای کهمطالعه

کنجد را مورد بررسی قرار گرفت، نتایج حاکی از آن 

 ترتیببه کدام هر کمپوست و شیمیاییبود تیمار کود 

 به نسبت را اقتصادی درصد عملکرد 34 و 32 حدود

 به شیمیایی استفاده از کودهای امادادند،  افزایش شاهد

 گذاشته خاک بیمیکرو بر جمعیتباری زیاناثر  تنهایی

مقدم و شود )رضوانیآن می حاصلخیزی کاهش سبب و

 (.4111همکاران 

 

 بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد اثر تیمارهای آزمایشواریانس  تجزیه -6جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

تعداد کپسول 

 در بوته

تعداد دانه در 

 کپسول

وزن هزار 

 دانه

 116/1 74/1 44/1 31/423112 17/2272 4 رار تک

 **1/21 **174/93 **444/62 **4737652/52 **532192/56 7 تیمار 

 11/1 22/3 77/15 45/113917 29/9699 12 خطا آزمایش 

 27/2 64/3 92/12 12/15 37/11 - ضریب تغییرات )%(

ns باشدمی درصد یک احتمال سطح در دارمعنی و داریغیرمعنی دهندهنشان ترتیببه: ** و. 
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 و عملکرد بیولوژیک )ب( (الفاثر تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه ) -1شکل 

1T ،2: ارزن بدون کودT ،3: ارزن با کود آلیT4ایی، : ارزن با کود شیمیT ،5: سویا بدون کودT:  ،6سویا با کود آلیT:  ،سویا با کود شیمیایی

7T ،8: شاهد بدون وجینTشاهد با وجین : 
 

 

  اجزای عملکرد کنجدبر  اثر تیمارهای آزمایشمقایسه میانگین   -7جدول 

وزن هزار دانه 

(g)  

تعداد دانه در 

 کپسول

تعداد کپسول در 

  بوته
 تیمار

4 c 22/33d 41cd  ارزن بدون کود 

4/53a 63/66a 34/66b  ارزن با کود آلی 

4/31b 56/66b 31/66b  ارزن با کود شیمیایی 

1/96c 51/33c 19/33de  د کوسویا بدون 

4/26ab 55/33b 47/33bc  سویا با کود آلی 

4/51a 53/33bc 46/66bc  سویا با کود شیمیایی 

1/53d 22/34d 13e  شاهد بدون وجین 

4/56a 62/33a 21a  شاهد با وجین 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد 5احتمال  سطح در LSD آزمون از استفاده با آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین

 

 عملکرد بیولوژیک کنجد

حداکثر عملکرد بیولوژیک در تیمار کشت گیاه 

وگرم در هکتار( کیل 3516/ 2پوششی ارزن با کود آلی )

کیلوگرم در هکتار(  2/3173و تیمار شاهد بدون وجین )

کیلوگرم  4/4964بود که با تیمار ارزن با کود شیمیایی )

در هکتار( در یک گروه آماری قرار گرفت؛ حداقل این 

 3/1121ترتیب در تیمار شاهد بدون وجین )صفت به

ن ( و ارز3/1165کیلوگرم در هکتار(، سویا بدون کود )

کیلوگرم در هکتار( مشاهده گردید  1/1467بدون کود )

رسد که از دالیل مشاهده نظر میبه .(ب -4)شکل 

کمترین عملکرد بیولوژیک در این تیمارها، باال بودن 

( و رقابت بر سر 3های هرز )جدول زیست توده علف

باشد. منابع غذایی مورد نیاز با گیاه زراعی کنجد می

 دانه عملکرد افزایش سبب یولوژیکب عملکرد افزایش

 مطابقت داشتپژوهشی دیگر  نتایج با که گرددمی

گزارش  طی تحقیقی دیگر. (4115فر و همکاران )کوثری
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بیشترین عملکرد بیولوژیک متعلق به گیاه کنجد شد که 

و عاری از علف هرز  دار( در شرایطولتان )شاخهرقم ا

و قرخلو )فروغی  بودمتر سانتی 35فاصله ردیف 

 (4119) کریمی و همکاران . در همین راستا(4113

ترتیب گزارش کردند که بیشترین و کمترین عملکرد به

 شرایط حذف در زیستی دامی+کود کود تلفیقی در تیمار

هرز  هایعلف حضور با هرز و تیمار شاهد هایعلف

 گردید. رویت

 باالترین بیان داشتند (4113) عاشوری و همکاران

 (.Oryza sativa L)گیاه برنج بیولوژیک  عملکرد

تیمار  درواسطه افزایش تعداد پنجه و ارتفاع بوته، هب

های کود آلی ترکیبی کود شیمیایی کامل و مکمل

دلیل افزایش عملکرد با مصرف کمپوست . آمد وجودبه

مقدار و سهولت دسترسی عناصر غذایی توان بهرا می

 گردداضافه می نسبت داد که توسط کمپوست به خاک

  (.4111)جاللی و همکاران 
 

 

 بوته در کپسول تعداد

همراه با  مختلف کودی تیمارهای نتایج نشان داد که

 1داری )سطح معنی گیاهان پوششی ارزن و سویا تاثیر

(. 6داشتند )جدول  بوته در کپسول درصد( بر تعداد

تیمار  به عدد( مربوط 21در بوته ) بیشینه تعداد کپسول

تیمار شاهد بدون وجین کمترین  بود.هد با وجین شا

تعداد کپسول در بوته را به خود اختصاص داد، به 

عبارتی عدم اعمال وجین در این تیمار موجب کاهش 

درصدی تعداد کپسول در بوته نسبت به تیمار  49/62

 .(7)جدول شاهد با وجین شد 

اظهار داشتند  (4113)ی فروغی و قرخلو در گزارش

ش یافتن تعداد کپسول با افزایش تراکم که کاه

توان به محدودیت را می (Xanthium strumarium)توق

انداز منابع و کاهش میزان نور در بخش پایینی سایه

های تشکیل دهنده کپسول گیاهی و فعالیت نکردن جوانه

کاهش تعداد کپسول در ( 4112) شهبازی نسبت داد.

 Ameranthus)س خروبوته را در رقابت بین کنجد و تاج

retroflexus) .طی پژوهشی دیگر محققین  گزارش کرد

داری بر های هرز قادرند تاثیر معنیبیان کردند که علف

)زرقانی و تعداد کپسول در بوته کنجد داشته باشند 

 . (4114همکاران 
 

 کپسول در دانه تعداد

طبق نتایج بدست آمده باالترین تعداد دانه در 

عدد( و کاشت  33/62شاهد با وجین ) کپسول در تیمار

عدد(  66/63ارزن با کاربرد کود آلی ) گیاه پوششی

های . با افزایش تراکم علف(6)جدول مشاهده گردید 

هرز در تیمار شاهد بدون وجین، تعداد دانه در کپسول 

که موجب طوریداری کاهش پیدا کرد، بهطور معنیبه

سول نسبت به درصدی تعداد دانه در کپ 11/31کاهش 

های هرز در تیمار شاهد با وجین شرایط کنترل علف

گیاه پوششی ارزن بدون استفاده گردید، همچنین تیمار 

از کود نیز باعث کاهش تولید تعداد دانه در کپسول شد 

 اندازیسایه افزایش توان بهآن را می علت هک(؛ 7)جدول 

 بترقا و حضور دلیل به آب و غذایی مواد تخلیه نیز و

 کاهش به منجر نهایت در نسبت داد که هرزی هاعلف

 (4111) کاورماسی و همکاران .شودمی گیاه فتوسنتز

 هایدوره افزایش دادند که نشان خود آزمایش در

 دانه تعداد دارمعنی کاهش به منجر هرز هایعلف رقابت

جعفری و همکاران . دش (Vica faba) باقال غالف در

 بوته لوبیا و غالف در دانه تعداد که داشتند بیان( 4111)

 علف هرز حضور اب (.Phaseolus vulgaris L)د سفی

 علف هرز حضور ای که باگونه گرفت به قرار تاثیر تحت

د و در درص KS 411.5 ،31الین  در تعداد دانه در غالف

 .درصد کاهش یافت 11، حدود KS 41124 الین

یاه مشاهده کردند که در گ در پژوهشی محققین

زراعی گندم با افزودن سطح کمپوست قارچی، تعداد 

 داری افزایش پیدا کردطور معنیدانه در سنبله گندم به

مقدم و رضوانی (.4111مقدم )سیدی و رضوانی

 تیمار کود گزارشی اعالم کردند که در (4111)همکاران 

 . کپسول شده است در دانه تعدادموجب افزایش  گاوی
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 دانه هزار وزن

اثر نوع گیاه پوششی و  اساس نتایج بدست آمده،بر 

تیمارهای کودی مختلف بر وزن هزار دانه در سطح یک 

(. در پژوهش حاضر، 6دار بود )جدول درصد معنی

 56/4تیمار شاهد با وجین ) در دانه هزار وزن بیشترین

گرم(، کاشت گیاه پوششی ارزن همراه با مصرف کود 

 51/4ه کود شیمیایی )همراگرم(، سویا به 53/4آلی )

گرم( مشاهده  26/4) همراه کود آلیگرم( و سویا به

مصرف کود آلی و  7ل بر اساس جدو (.7گردید )جدول 

همچنین کود شیمیایی به همراه گیاه پوششی ارزن 

درصدی وزن هزار  15و  5/46ترتیب موجب افزایش به

دانه نسبت به تیمار ارزن + عدم کاربرد کود گردید. در 

های هرز موجب مار شاهد بدون وجین تداخل علفتی

درصدی وزن هزار دانه نسبت به شرایط  43/21کاهش 

های هرز در تیمار شاهد با وجین شد کنترل علف

 (.7)جدول 

رسد علت کاهش وزن هزار دانه در تیمار به نظر می

شاهد بدون وجین، ایجاد شرایط رقابتی برای گیاه 

از منابع باشد؛ در نتیجه زراعی و کاهش سهم هر گیاه 

د )بهاری سراوی و گردتری تولید میدانه سبک

فروغی و  (.4111؛ قاسمی و همکاران 4114پیردشتی 

دریافتند از دالیل کاهش یافتن وزن هزار  (4113)قرخلو 

دانه رقابت شدید و محدودیت منابع بود که در مورد 

با  (Xanthium strumarium)رقابت علف هرز توق 

شدت عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار داد، ، بهکنجد

ای که تعداد کپسول در بوته، تعداد دانه در گونهبه

کننده عملکرد کپسول و وزن هزار دانه که اجزای تعیین

دانه در بوته هستند در شرایط رقابت کاهش یافتند و به 

قاسمی و  پژوهشی دیگردر افت عملکرد منجر شدند. 

و  )L.) Zea maysای ذرت دانه در (4111) همکاران

گزارش در گندم  (4114)بهاری سراوی و پیردشتی 

 تاثیر کردند که وزن هزار دانه گیاهان مذکور تحت

محققین در پژوهشی  .یابدمی افزایش مصرف کود

گزارش کردند که بیشترین وزن هزار دانه گلرنگ تحت 

در ه کمترین میزان وزن هزار دانتاثیر کود آلی و 

)جلیلیان و  شد همصرف مشاهدتم کودی کمسیس

  (.4116حیدرزاده 
 

 (CI) رقابت شاخص

گیری توانایی جلوگیری از معیارهایی که برای اندازه

شود، هرز استفاده میاز رشد زیست توده علف 

 بر مبتنی شاخص باشد. اینمی (CI)شاخص رقابت 

 زیست کاهش واسطهبه هرز علف رشد از جلوگیری

با توجه به نتایج تجزیه واریانس، تاثیر  .ستا آن توده

در کنجد  (CI)تیمارهای آزمایش بر شاخص رقابت 

(. بیشینه 2دار )سطح یک درصد( بود )جدول معنی

کاشت گیاه پوششی ارزن و کود آلی و  در (CI)میزان 

کاشت گیاه پوششی سویا بدون  کمینه میزان در

 (.9مصرف کود مشاهده شد )جدول 

 

 

 رقابت شاخصبر  اثر تیمارهای آزمایشواریانس  تجزیه -8جدول 

 شاخص رقابت CI درجه آزادی منابع تغییر

 14/1 4 تکرار 

 **6/53 5 تیمار 

 65/1 11 خطا آزمایش 

 15/29 - )%(ضریب تغییرات 

 باشد.می درصد یک احتمال سطح در دارمعنی دهندهنشان :**
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 رقابت شاخص بر آزمایش تیمارهای تاثیر -9جدول 

CI  )%( تیمار شاخص رقابت 

1/72bc  ارزن بدون کود 

2/32a  ارزن با کود آلی 

1/42bc  ارزن با کود شیمیایی 

1/52c  د کوسویا بدون 

4/43b  سویا با کود آلی 

1/66c  سویا با کود شیمیایی 

 ندارند. دارمعنی تفاوت یکدیگر با درصد 5احتمال  سطح در LSD مونآز از استفاده با آماری نظر از مشترک، حرف یک حداقل دارای هایمیانگین
 

 

 اظهار داشت که رقابت برای جذب (4115)منصوری 

 هایعلف مخرب اثرات تریناصلی مواد غذایی و آب نور،

باشد. نتایج آن می عملکرد و زراعی گیاه رشد روی هرز

ارزن  حاکی از آن بود که یدست آمده از پژوهشبه

(Pennisetum americanum L.) توان رقابتی بیشتری 

و  دارد  (Arachis hypogaea)زمینیبادام به نسبت

با  وجین باریک تیمار از ارزن رقابت نسبت حداکثر

 در تیمار زمینیبادام که طوریآمد، به بدست کمتر تراکم

 بیشتری بود. با توجه رقابتی توانایی دارای وجین دوبار

 از هرز هایعلف در مقابل ارزن نیز متقابل اثرات به

)خمر و همکاران  بیشتری برخوردار بود رقابتی توان

 سویا که بیان داشتند (4114)پیرزاد و همکاران  .(4112

 و رقابت آیدمی حساببه ذرت برای تریضعیف رقیب

 ایگونهرقابت درون به نسبت سویا با ذرت ایگونهبین

 باشد. می بیشتر سویا
 

    گیری کلینتیجه
طبق نتایج بدست آمده بیشترین تراکم و زیست توده 

های هرز در تیمار شاهد بدون وجین و بعد از آن علف

در تیمار کاشت گیاه پوششی سویا همراه با کود 

شیمیایی و همچنین کمترین تراکم و زیست توده مربوط 

به تیمار کاشت گیاه پوششی ارزن با کاربرد کود آلی 

های این پژوهش نشان داد که حضور علف بود. نتایج

هرز موجب کاهش عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد 

دانه  کپسول در بوته، تعداد دانه در کپسول و وزن هزار

شد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که باالترین تعداد 

کپسول در بوته در تیمار شاهد با وجین و بیشترین 

ار دانه در دو تیمار تعداد دانه در کپسول و وزن هز

شاهد با وجین و کاشت ارزن به همراه کود آلی مشاهده 

ها نشان داد که منابع شد. نتایج تجزیه واریانس داده

داری بر عملکرد کودی و گیاهان پوششی تاثیر معنی

ای که بیشترین عملکرد گونهدانه و بیولوژیک داشتند، به

شی ارزن دانه و بیولوژیک در تیمار کاشت گیاه پوش

همراه کاربرد کود آلی و شاهد با وجین  مشاهده شد. به

تیمار کاشت  نیز در (CI)باالترین میزان شاخص رقابت 

گیاه پوششی ارزن همراه با مصرف کود آلی مشاهده 

دهنده تاثیر تیمارهای آزمایش بر این شد که نشان

شاخص در گیاه کنجد بود. بطور کلی نتایج این پژوهش 

ارزن به عنوان گیاه پوششی در کنار کنجد، نشان داد 

موجب عملکرد بهتر کنجد شد. لذا گیاه پوششی ارزن 

همراه با کود آلی با توجه به کاهش زیست توده 

های هرز و ایجاد تداخل کمتر باعث عملکرد بهتر علف

توان این گیاه را به عنوان گیاه گیاه کنجد گردید که می

ار گیاه زراعی کنجد پوششی مناسب برای کاشت در کن

 ود.معرفی نم
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