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Abstract
Background & Objective: The aim of this study was to investigate the intercropping of sesame and bean in
order to find the best arrangement that has the highest ability to compete with weeds, maximum yield and the
highest content of nutrients in plant tissue.
Materials & Methods: This experiment was carried out as split plot in randomized complete block design
with three replications. Experimental treatments were weed competition including without weeding and
weeding as main plots; and planting ratios including sesame monoculture, bean monoculture, 50% sesame +
50% beans, 50% sesame + 100% beans, 100% sesame + 50% beans and 100% sesame + 100% beans as sub
plots.
Results: The highest seed and biological yield of sesame and beans were obtained from their monoculture.
The LER value for seed and biological yield was greater than one in all intercropping treatments, both with
and without weeding. Among the intercropping treatments, the highest amount of LER was obtained from
the intercropping of 100% sesame + 100% beans. Also, the lowest weed dry weight obtained from this
treatment. Among the measured nutrients of plant tissue, only nitrogen and phosphorus were significantly
affected by weed control treatment and planting ratios.
Conclusion: To get the optimal yield of both species, nutrient uptake and effective weed control
intercropping of 100% sesame + 100% bean is better than other planting ratios.
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چكیده
اهداف :این مطالعه با هدف بررسی کشت مخلوط کنجد و لوبیا و پیدا کرردن بتتررین آرایرش کره براتترین توانرایی بررای
رقابت با علف هرز ،حداکثر عملکرد و بیشترین محتوی عناصر غذایی بافت گیاهان را داشته باشد ،اجرا گردید.
مواد و روشها :آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با  1تکرار اجراء گردید.
تیمارهای آزمایشی عبارت از رقابت با علف هرز شامل بدون وجین و وجین به عنوان کرت اصلی؛ و نسبتهای کاشت
شامل کشت خالص کنجد ،کشت خالص لوبیا 11 ،درصد کنجد  11 +درصد لوبیا 11 ،درصد کنجد  511 +درصد لوبیا،
 511درصد کنجد  11 +درصد لوبیا و  511درصد کنجد  511 +درصد لوبیا به عنوان کرت فرعی بودند.
یافتهها :باتترین عملکرد دانه و بیولوژیک کنجد و لوبیا از کشت خالص آنها بدست آمد .میزان  LERبرای عملکرد دانه و
بیولوژیک در همه تیمارهای کشت مخلوط در حالت وجین و بدون وجین بزرگتر از یک بود .در بین تیمارهای کشت
مخلوط نیز ،بیشترین میزان  LERاز کشت مخلوط  511درصد کنجد  511 +درصد لوبیا بدست آمد .همین تیمار منجر به
حصول کمترین میزان وزن خشک علف هرز شد .در بین عناصر غذایی اندازه گیری شده بافت گیاهان نیز تنتا نیتروژن و
فسفر تحت تاثیر معنی دار تیمار کنترل علف هرز و نسبتهای کاشت قرار گرفت.
نتیجهگیری :برای حصول عملکرد بتینه دو گونه ،کنترل موثر علفهای هرز و جذب عناصر غذایی کشت مخلوط 511
درصد کنجد  511 +درصد لوبیا در مقایسه با سایر نسبتهای کاشت بتتر است.
واژه های كلیدی :عناصر غذایی ،کنجد ،لوبیا ،نسبتهای کاشت ،وجین
مقدمه

برای دستیابی به هدف فوق ،به دنبال شناخت روشهای

هم اکنون چالش اصلی در کشاورزی پایدار این

مدیریت زراعی هستیم که باعث بتبود و یا حفظ تولید

است که استفاده نتادههای خارج از اکوسیستم به

در گذر زمان گردد و کمترین خسارت به محیط زیست

حداقل کاهش یابد ،در حالیکه منابع درون اکوسیستم ،به

وارد آید .از جمله این مدیریتهای زراعی میتوان به

نحو بتتر و راندمان بیشتری مورد استفاده قرار گیرد.

گیاهان پوششی ،مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها،

تاثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد (...)Sesamum indicum L.
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تناوب زراعی ،جنگل  -زراعی و کشت مخلوط اشاره

آزمایشات مختلف به ارزیابی سیستمهای متنوع کشت

کرد (آلتیری  .)2112کشت مخلوط ،عبارت از کشت دو یا

مخلوط پرداختهاند .برهمین اساس متدی پور و

چند گیاه در یک قطعه زمین و در طول یک سال زراعی

همکاران ( ) 2159گزارش کردند ماش در ترکیب با گیاه

است (اسکندری  .(2152کشت مخلوط در سطح وسیعی

کنجد عالوه بر کنترل موثرعلف هرز سبب افزایش

از کشورهای پیشرفته و نیز در کشورهای توسعه نیافته

عملکرد دانه کنجد میشود .محمدیان و همکاران ()2151

و در حال توسعه مناطق حاره رایج است .در چین حدود

در کشت مخلوط سه توده کنجد (سبزوار ،کاشمر و

یک سوم مناطق زراعی به صورت روش های مختلفی از

کالت) به صورت درهم گزارش کردند که بیشترین

کشت مخلوط ،اجرا می شود و در حدود نیمی از کل

عملکرد دانه در مخلوط تودههای سبزوار با کاشمر

عملکرد گیاهان دانهای از طریق کشت مخلوط به دست

( 5129کیلوگرم در هکتار) و سبزوار با کالت (5151

میآید (لی و همکاران  .)2159کشت مخلوط دارای

کیلوگرم در هکتار) بدست آمد و کمترین مقدار آن

کارایی بات در استفاده از عوامل محیطی و حفاظت بیشتر

( 221/2کیلوگرم) در کشت خالص توده کالت مشاهده

محصوتت در مقابل نامالیمات طبیعی است (هونگ و

شد .تیمار مخلوط تودههای سبزوار با کاشمر در سایر

همکاران  .)2159کشت مخلوط ضمن افزایش تنوع بوم

شاخص های مورفولوژیکی مثل ارتفاع بوته ،تعداد گره

شناختی و اقتصادی باعث افزایش تولید یا سودمندی

ساقه ،زیست توده تک بوته و تعداد شاخه در بوته،

عملکرد ،استفاده کارآمدتر از منابع آب ،زمین ،زمان،

بیشترین مقدار را داشت .در تحقیقی دیگر سیدی و

نیروی کار و عناصر غذایی کاهش مشکالت ناشی از

حمزه ئی ( )2121در کشت مخلوط لوبیا و سویا با

آفات ،بیماریها و علفهای هرز و بتبود شرایط

آفتابگردان گزارش کردند که کشتهای مخلوط در

اجتماعی مانند ثبات بیشتر اقتصادی میشود (ژوانگ و

تراکمهای

بیش از  91درصد لوبیا یا سویا با

همکاران .)2159

آفتابگردان در مقایسه با کشت خالص ،از سودمندی

محصول بیشتر در کشت مخلوط زمانی به دست

باتتری برخوردار بودند.

میآید که گیاهان تشکیل دهنده آن از نظر نحوه و میزان

این تحقیق نیز با هدف بررسی نسبتهای مختلف

باشند.

کاشت دو گونه کنجد و لوبیا در کشت مخلوط و به

استفاده از منابع طبیعی با یکدیگر تفاوت داشته

داودیان و حمزه ئی ( )2159در کشت مخلوط کلزا و

منظور پیدا کردن بتترین ترکیب یا آرایش است که

نخود اظتار داشتند عملکرد کل دانه دو گونه در کشت

باتترین توانایی برای رقابت با علف هرز ،حداکثر

مخلوط نسبت به کشت خالص دو گیاه به دلیل استفاده

عملکرد و بیشترین محتوی عناصر غذایی بافت گیاهان

بتتر از منابع برتری داشت .لگومها یکی از مرسومترین

را داشته باشد.

گیاهان همراه در کشت مخلوط هستند که با اکثر گیاهان
زراعی در الگوهای مختلف کشت مخلوط قرار میگیرند.

مواد و روشها

لگومها در پایداری تولید یک روش مناسب محسوب

این پژوهش به منظور مطالعه اثر نسبتهای

میشوند .معلوم گردیده است که لگومها در سیستمهای

مختلف کشت مخلوط کنجد و لوبیا قرمز بر کنترل علف-

کشت مخلوط ،ارزش غذایی و تولید در مقایسه با تک

های هرز در سال زراعی  5191-92در مزرعه تحقیقاتی

کشتی محصوتت را افزایش میدهد (اسفندیاری و

دانشگاه پیام نور مرکز خاش اجراء گردید .مکان

همکاران .)2159

آزمایش در عرض جغرافیایی  22درجه و  50دقیقه و

استفاده از کشت مخلوط گیاهان روغنی با لگوم به

طول جغرافیایی  15درجه و  51دقیقه شرقی و با ارتفاع

منظور افزایش و کارایی تولید مدتهای زیادی است که

 5111متر از سطح دریا واقع شده است .اقلیم منطقه

مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است که در

طبق تقسیمبندی آمبرژه دارای اقلیم معتدل و مطابق با
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تقسیمبندی کوپن دارای اقلیم گرم و خشک میباشد.

فیزیکی و شیمیایی خاك قبل از اقدام به عملیات آماده

متوسط بارندگی ساتنه منطقه  511میلیمتر در سال و

سازی زمین از عمق صفر تا  11سانتیمتری از نقاط

میانگین حداکثر درجه حرارت  22/0درجه سانتیگراد و

مختلف مزرعه نمونهبرداری خاك انجام شد .نمونههای

میانگین حداقل آن  52/1درجه سانتیگراد است .زمین

مورد نظر جتت تجزیه فیزیکی و شیمیایی به آزمایشگاه

محل آزمایش جتت اجرای طرح به صورت آیش

ارسال گردید که نتایج در جدول  5آمده است.

چندساله بود .جتت مشخص نمودن خصوصیات
جدول  -1خصوصیات فیزیكی و شیمیای خاک محل آزمایش
عمق خاك
()cm
11-1

هدایت
الکتریکی
)(dS.m-1
2/29

اسیدیته

کلسیم

نیتروژن کل

گل اشباع

)(%

)(%

2/11

1/15

1/112

فسفر

پتاس

قابل جذب

قابل جذب

)(ppm
2/1

)(ppm
195

بافت
خاك
لوم رسی

در این آزمایش  52تیمار به صورت کرتهای خررد

 21سانتیمتر از همدیگر کشت شدند .در کشرت خرالص

شده در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی برا  1تکررار

لوبیا نیز به منظور نظرم در آریرش کشرتهرای مخلروط،

به کار گرفته شد که در آن تیمارهای کرت اصرلی در دو

فواصل ردیفهای کاشت همان  11سرانتیمترر در نظرر

سطح شامل  :W0بدون وجین و  :W1وجین و تیمرارهرای

گرفته شد ،با این تفراوت کره برذور روی هرر ردیرف برا

کرت فرعی شامل نسبتهای مختلف کاشت بره صرورت

فاصله  51سرانتیمترر از یکردیگر کشرت گردیرد .در کرل

جایگزینی و افزایشی و تک کشتی کنجد و لوبیا در شش

برای کشت خالص کنجد و لوبیا بره ترتیرب ترراکم  21و

سطح به قرار زیر انجام شد :S100B0 .کشت خالص کنجرد

 211هزار بوته در هکتار مدنظر قرار گرفت.

( 2ردیف کنجد) :S0B100 ،کشرت خرالص لوبیرا ( 2ردیرف

زمین محل آزمایش در اوائل بتار قبل از کاشرت ترا

لوبیررا) 11 :S50B50 ،درصررد کنجررد  11 +درصررد لوبیررا (0

از

عمق  21-11سانتیمتر شخم زده شد .بالفاصله پر

ردیف کنجد 0 +ردیف لوبیا) 11 :S50B100 ،درصد کنجد +

انجام شخم زمین دیسک زده شد سرس

 511درصررد لوبیررا ( 0ردیررف کنجررد 2 +ردیررف لوبیررا)،

غلطک تسطیح گردید .کاشت بذور کنجد و لوبیا قرمز در

 511 :S100B50درصد کنجد  11 +درصرد لوبیرا ( 2ردیرف

عمررق  1سررانتیمتررری و برره صررورت ردیفرری برره روش

کنجد 0 +ردیف لوبیرا) و  511 :S100B100درصرد کنجرد +

خشکهکاری و همزمان در تاریخ  2فرروردین مراه 5191

 511درصد لوبیا ( 2ردیف کنجد 2 +ردیف لوبیا) .بررای

انجام شرد .از ارقرام محلری کنجرد و لوبیرا قرمرز کره از

هر دو گونه ابعاد هر کرت  51متر مربرع ( )0 m × 0 mو

کشاورزان بومی منطقه تتیه شد ،برای کاشرت اسرتفاده

فواصل کرتها از یکدیگر  511سانتیمتر در نظر گرفتره

گردید .اولین آبیراری بالفاصرله بعرد از کاشرت صرورت

شد .در سیستم کشرت مخلروط جرایگزینی ،هرر کررت از

گرفت .فواصل آبیاری هر  2روز یکبار انجام شرد .بعرد

هشت ردیف به طول  0متر تشکیل شرد .امرا در سیسرتم

از سبز شدن عملیات تنک کردن در مرحله  1-0برگری و

 S100B50و S50B100

دیگری به منظور تراکم نترایی صرورت گرفرت .عملیرات

دوازده ردیف و برای تیمار  S100B100شرانزده ردیرف در

وجین و مبارزه برا علرفهرای هررز بره فراخرور نیراز و

همان ابعاد  51متر مربع طراحی گردید .در کشت خالص

بصورت دستی تنتا برای تیمرار وجرین انجرام پرذیرفت.

کنجد ،فواصل ردیفهای کاشت از یکدیگر  11سانتیمتر

آفررات و بیمرراری خاصرری نیررز در طررول دوره رشررد در

در نظر گرفته شد .بذور نیز بر روی هر ردیف با فاصرله

مزرعه مشاهده نشد .در این آزمایش بدلیل اینکه یکری از

کشت مخلوط افزایشی برای تیمارهای

برا اسرتفاده از

تاثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد (...)Sesamum indicum L.
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صفات مورد بررسی ،محتوی عناصر غرذایی بافرتهرای

دادههای حاصرل برا اسرتفاده از نررم افرزار  SAS v9.4و

گیاهی اسرت لرذا جترت جلروگیری از خطرا از هی گونره

مقایسه میانگینها با آزمون دانکرن در سرطح احتمرال 1

کودی استفاده نشرد .برداشرت کنجرد در زمران خمیرری

درصد انجام شد.

شدن دانه و لوبیا قرمز هنگامی که غالفهرای گیراه زرد
شده بودند با استفاده از نیروی کارگری و توسرط داس
برره ترتیررب در ترراریخهررای  52و  21مرررداد  5191انجررام
گرفت .برای انردازهگیرری صرفات مرورد نظرر ،نمونرهای
شامل  2متر مربع از هر کرت با رعایت حاشیه ،برداشت
گردیرد .ابتردا نمونرههرای برداشرت شرده توسرط تررازو
توزین شده و سس

نمونههای کنجد و لوبیا به آونی برا

دمای  21درجه سانتیگراد به مدت  02سراعت منتقرل و
در نتایت وزن خشک (عملکرد بیولوژیک) آنتا در واحرد
سطح محاسبه شد .برای اندازهگیری وزن خشک علرف-
های هرز ،در زمان برداشت نتایی گیاه به همان صورت
که برای اندام هوای و دانه این دو گونره نمونره بررداری
صورت گرفت به همان ترتیب برای علفهرای هررز نیرز
نمونهگیری انجام شد .نمونرههرای جمرع آوری شرده در
آون الکتریکی  21درجهسانتی گراد به مردت  02سراعت
خشک گردید .برای ارزیابی نسبتهای مختلف کاشت از
شرراخص نسرربت برابررری زمررین ( )LERاسررتفاده شررد
(وانرردرمیر  .)5929براسرراس ایررن شرراخص اگرررLER>1

باشد ،محصول زراعت مخلوط بیش از تک کشتی اسرت.
اگر LER<1باشد ،محصول زراعرت ترک کشرتی بریش از
مخلوط است .اگر LER=1باشد ،محصول زراعتهای تک
کشتی و مخلوط یکسان میباشد.
برره منظررور انرردازهگیررری محترروی عناصررر معرردنی
نمونههای خشک شده کنجد ،لوبیا قرمز و علفهای هرز
برره آزمایشررگاه منتقررل و پر

از آسرریاب کررردن درصررد

نیتروژن ،پتاسیم ،فسرفر و کلسریم تعیرین گردیرد .بررای
اندازهگیری نیتروژن از روش کجلردال اسرتفاده شرد کره
شامل مرحله هضم ،تقطیر و تیتراسیون میباشرد .بررای
اندازهگیری عناصر کلسریم و پتاسریم از دسرتگاه جرذب
اتمررری و بررررای انررردازهگیرررری فسرررفر از دسرررتگاه
اسسکتروفتومتر استفاده گردید (هسره  .)5925در نتایرت

نتایج و بحث
عملكرد دانه و بیولوژیک كنجد
تیمارهای کنترل علف هرز ،نسربتهرای مختلرف
کاشت و اثر متقابل این دو فاکتور تاثیر معنریداری برر
صفت عملکرد دانه و بیولوژیک کنجد داشرت (جردول .)2
مقایسرره میررانگین اثرررات متقابررل کنترررل علررف هرررز و
نسبت های مختلف کاشت بر عملکررد دانره و بیولوژیرک
کنجررد نشرران داد کرره بیشررترین مقرردار ایررن صررفات از
تیمارهای وجین علف هرز همراه با کشت خرالص کنجرد
و  511درصد کنجد  11+درصد لوبیا حاصل شد و عدم
وجین به همراه کشرت  11درصرد کنجرد  511+درصرد
لوبیا منجر به حصول کمترین عملکرد دانه و بیولوژیرک
کنجد گردیرد (شرکل  5و  .)2برات برودن عملکررد دانره و
بیولوژیک کنجد با توجه به تراکم باتی این گیراه و عردم
رقابت برای جذب منابع با سایر گیاهان در ایرن تیمارهرا
خیلرری دور از انتظررار نبررود .در بررین تیمارهررای کشررت
مخلرروطی نیررز کرره تحررت شرررایط وجررین قرررار گرفتنررد
مشخص شرد کره نسربت کاشرت  511درصردکنجد 11+
درصررد لوبیررا برتررری محسوسرری در مقایسرره بررا سررایر
تیمارها به ویژه تیمار نسبت کاشرت  511درصرد کنجرد
 511+درصد لوبیرا (هرر دو تیمرار دارای ترراکم یکسران
کنجد میباشند) داشت .این نتیجره گویرای آن اسرت کره
لوبیا در تراکمهای پایین نه تنتا قادر به کراهش رشرد و
عملکرد کنجد نمیباشد بلکه حتی بدلیل افزایش نیترروژن
خاك ،ممانعت از رشد علف هرز و حفظ رطوبت خاك با
کاهش تبخیر سطحی خاك بر روی بتبود رشد کنجد نیز
تاثیرگررذار باشررد (مترردی پررور و همکرراران  .)2121در
تحقیقات عباسیان و همکاران ( )2151در کشرت مخلروط
کنجد و لوبیا چشم بلبلی ،داودیران و حمرزه ئری ()2159
در کشت مخلوط کلرزا و نخرود ،و زنرده دل و همکراران
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( )2151در کشررت مخلرروط ورت و سررویا گررزارش شررد

وجین در مقایسه با بردون وجرین عملکررد بیولوژیرک و

عملکرد هر کدام از گونهها در تک کشتی بیشتر از کشت

دانه لوبیا را افزایش داد .ایرن موضروع مریتوانرد بردلیل

مخلوط بود که عامرل اصرلی ایرن برترری ترراکم قلمرداد

کاهش اثرات سوء علف هرز بر سر جذب منابع بر رشرد

گردید.

و عملکرد گونههای زراعی باشرد (عباسریان و همکراران

عملكرد دانه و بیولوژیک لوبیا

 .)2151در نسبتهای مختلف کاشرت نیرز مشراهده شرد

تیمارهای کنتررل علرف هررز ،نسربتهرای مختلرف

مطابق با عملکرد کنجد ،عملکرد دانره و بیولوژیرک لوبیرا

کاشت و اثر متقابل آنتا به طور معنیداری عملکرد دانره

ال بره ترراکم محصرول وابسرته برود بره طوریکره در
کام ً

و بیولوژیررک لوبیررا را تحررت ترراثیر قرررار داد (جرردول .)2

تیمارهایی که باتترین تراکم لوبیا وجود داشت بیشترین

مقایسرره میررانگین اثرررات متقابررل کنترررل علررف هرررز و

عملکرد نیز مشاهده گردید از این رو تیمار کشت خالص

نسبت های مختلف کاشت بر عملکررد دانره و بیولوژیرک

لوبیا سبب حصول بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیرک و

لوبیررا نشرران داد کرره بیشررترین مقرردار ایررن صررفات از

این محصول گردید .توسلی و همکاران ( )2151و قنبری

تیمارهای وجین علف هرز همراه با کشت خرالص لوبیرا

و همکرراران ( )2151روی کشررت مخلرروط ارزن و لوبیررا

حاصررل شررد .تیمررار عرردم وجررین برره همررراه کشررت 511

نشان دادند بیشترین عملکرد لوبیا در تیمارهایی بدسرت

درصد کنجد  11 +درصد لوبیرا سربب کراهش چشرمگیر

آمد که دارای بیشترین تراکم این محصول بودند.

عملکرررد دانرره و بیولوژیررک لوبیررا گردیررد (شررکل  1و .)0
جدول  -2تجزیه واریانس عملكرد دانه و بیولوژیک كنجد و لوبیا
منابع تغییر

عملکرد دانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

عملکرد بیولوژیک

کنجد

لوبیا

کنجد

لوبیا

112250/2ns

2211210/2 ns

درجه
آزادی

تکرار

2

میانگین مربعات




0051119/2 ns


1102191/2 ns


کنترل علفهای هرز

5

51101121/2

291112055/9

150229110/2

212519211/2

اشتباه صلی

2

291091/1

5221111/1

0112221/1

1120211/0

تنسبتهای کاشت

0

اثر متقابل

0



55520122/5



151029/0

**

202021015/2

**

**

155110229/2

**

**

101121251/5

**

51521122/1

22921922/2

01111101/2

اشتباه فرعی

51

292202/1

5211512/2

5921102/1

2221191/1

ضریب تغییرات ()%

-

2/9

51/1

2 /5

9/1

 n.sغیر معنی دار *معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می باشد.
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شكل  -1مقایسه میانگین تركیبات تیماری كنترل علفهای

شكل  -2مقایسه میانگین تركیبات تیماری كنترل علفهای

هرز و نسبتهای كاشت بر عملكرد دانه كنجد

هرز و نسبتهای كاشت بر عملكرد بیولوژیک كنجد

شكل  -3مقایسه میانگین تركیبات تیماری كنترل علفهای

شكل  -4مقایسه میانگین تركیبات تیماری كنترل علفهای

هرز و نسبتهای كاشت بر عملكرد دانه لوبیا

هرز و نسبتهای كاشت بر عملكرد بیولوژیک لوبیا

 :W0بدون وجین و  W1وجین علف هرز؛  :S100B0کشت خالص کنجد :S0B100 ،کشت خالص لوبیا 11 :S50B50 ،درصد کنجد  11 +درصد لوبیا،
 11 :S50B100درصد کنجد  511 +درصد لوبیا 511 :S50B100 ،درصد کنجد  11 +درصد لوبیا و  511 :S100B100درصد کنجد  511 +درصد لوبیا

مقایسه  LERبراساا

عملكارد داناه و بیولوژیاک

كنجد و لوبیا

ترتیب برای عملکرد دانره و بیولوژیرک حاصرل شرد کره
بیررانگر  1/125افررزایش عملکرررد دانرره و  1/121افررزایش

مطابق با جدول  1اثر تیمار کنترل علفهای هرز بر

عملکرد بیولوژیک نسبت به کشت خالص است .کمتررین

 LERعملکرد دانه و بیولوژیک دو گونه معنی دار نبرود.

میزان  LERنیز از تیمار عردم وجرین بره همرراه کشرت

اما تیمار نسبتهای مختلف کاشرت اثرر معنری داری برر

مخلوط جایگزینی  11درصد کنجد  11 +درصد لوبیا برا

میزان  LERعملکرد دانه و بیولوژیرک دو گونره داشرت.

میانگین  5/191برای عملکرد دانه و  5/111برای عملکرد

اثررر متقابررل دو فرراکتور نیررز بررر  LERعملکرررد دانرره و

بیولوژیک بدست آمرد (جردول  0و  .)1همرانطور کره در

بیولوژیک گونهها معنری دار برود .جردول  0و  1مقرادیر

نتایج بیان شد بیشتری میزان  LERاز تیمارهای وجرین

محاسبه شده نسبت برابری زمین ( )LERرا برر اسراس

و کمترین آن از تیمارهای عردم وجرین حاصرل شرد کره

تیمارهای کنترل علفهرای هررز و نسربتهرای مختلرف

گویای آن اسرت کره رقابرت علرف هررز برا محصروتت

کاشت نشان میدهد .برمبنای این جدول  LERدر همه

زراعی تراثیر مسرتقیم برر کراهش عملکررد محصرول دو

تیمارهررای کشررت مخلرروط برریش از یررک مرریباشررد.

گونه دارد (سیدی و حمزه ئی  .)2121هم نین مطابق برا

بررسی دقیقتر مقایسه میانگین اثر متقابرل دو فراکتور

نتایج بدست آمرده ،تیمارهرای کشرت مخلروط افزایشری،

نشان میدهد که بیشترین میرزان  LERاز تیمرار وجرین
به همراه کشرت مخلروط افزایشری  511درصرد کنجرد +
 511درصد لوبیرا برا میرانگینهرای  5/125و  5/121بره

 LERبرراتتری در مقایسرره بررا تیمررار کشررت مخلرروط
جایگزینی داشتند .عالوه براین در ایرن تحقیرق مشراهده
شد که با افزایش ستم لوبیا در نسبتهای مختلف کشت
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بررر میررزان  LERعملکرررد دانرره و بیولوژیررک دو گونرره

در آزمایشی بر روی کشت مخلوط ورت و سویا نشران

افزوده شده که این افزایش میتواند به دلیل قدرت تثبیت

دادند با افزایش ستم سویا در نسبتهای کشت مخلروط

نیتررروژن بیشررتر در خرراك توسررط گیرراه لگرروم و بتبررود

افزایشی  LERعملکرد دانه و بیولوژیک افزایش مییابد.

شرایط محیطی مناسبتر برای جزء دیگر مخلوط باشرد

و  LERدر نسیتهای کشت مخلوط افزایشی به مراترب

(توسلی و همکاران  .)2151زنده دل و همکراران ()2151

باتتر از نسبتهای کشت مخلوط جایگزینی است.

جدول  -3تجزیه واریانس  LERبر اسا
منابع تغییر

درجه
آزادی

عملكرد دانه و بیولوژیک

LER
بر اساس عملکرد دانه

LER
بر اساس عملکرد بیولوژیک

میانگین مربعات

تکرار

2

1/111 n.s

1/122 n.s

کنترل علفهای هرز

5

029/1

120/5

اشتباه صلی

2

50/2

52/1

نسبتهای کاشت

1



**

011/9

122/2



**

اثر متقابل

1

25/2

512/2

اشتباه فرعی

1

9/2

52/2

ضریب تغییرات ()%

-

59/0

52/1

 n.sغیر معنی دار* معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می باشد.

جدول  -4نسبت برابری زمین ( ) LERبر اسا
نسبتهای کاشت

عملكرد دانه
وجین

بدون وجین

 11درصد کنجد  11 +درصد لوبیا

Ls
1/129

Lb
1/111

LER
5/191 c

Ls
1/115

Lb
1/122

LER
5/522 c

 11درصد کنجد  511+درصد لوبیا

1/221

1/120

5/010 b

1/912

1/115

5/011 ab

 511درصد کنجد  11+درصد لوبیا

1/021

1/912

5/111 b

1/005

1/911

5/121 b

 511درصد کنجد 511 +درصد لوبیا

1/222

1/229

5/112 a

1/291

1/222

5/125 a

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار آماری بین آنتا است
 : Lsعملکرد نسبی کنجد؛  : Lbعملکرد نسبی لوبیا

جدول  -5نسبت برابری زمین ( ) LERبر اسا
نسبتهای کاشت

عملكرد بیولوژیک
وجین

بدون وجین

 11درصد کنجد  11 +درصد لوبیا

Ls
1/112

Lb
1/011

LER
5/111 c

Ls
1/019

Lb
1/111

LER
5/151 c

 11درصد کنجد  511+درصد لوبیا

1/050

1/229

5/291 b

1/011

1/912

5/120 b

 511درصد کنجد  11+درصد لوبیا

1/952

1/022

5/101 b

1/912

1/025

5/112 b

 511درصد کنجد 511 +درصد لوبیا

1/221

1/229

5/150 a

1/221

1/252

5/121 a

حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی دار آماری بین آنتا است
 : Lsعملکرد نسبی کنجد؛  : Lbعملکرد نسبی لوبیا
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بالقوه و قدرت پنجه زنی بات دارای قدرت خفره کننردگی

وزن خشک علفهای هرز
برای اندازه گیری وزن خشک علرفهرای هررز تنترا

بسیار بات بر روی علفهای هرز میباشد ،بنابراین یرک

فاکتور نسبتهای مختلرف کاشرت مرورد بررسری قررار

گیاه زراعی رقابت کننده بسیار عالی برای کنترل علرف-

گرفت .بررای ایرن منظرور  1سرطح نسربتهرای مختلرف

هررای هرررز محسرروب مرریگررردد (عباسرریان و همکرراران

قرار گرفتند .نترایج تجزیره

 .)2151اما لوبیا ،گیاهی ضعیف در رقابت با علرف هررز

نیز نشان داد که نسبتهای مختلف کاشت اثرر

محسوب شده به طوری کره برا افرزایش سرتم لوبیرا در

معنی داری بر وزن خشک علفهای هرز داشت (جردول

سیستمهای کاشت بر میزان وزن خشک علفهرای هررز

 .)1مقایسه میانگین تیمارهای نسبتهای مختلف کاشرت

افزوده شده و در کشت خرالص آن بره بیشرترین مقردار

نشان داد که کمترین وزن خشک علفهای هرز در تیمار

خود رسریده اسرت .متردی پرور و همکراران ( )2159در

کشت مخلوط افزایشی  511درصد کنجد  511 +درصرد

کشت مخلوط کنجد و ماش ،عباسیان و همکاران ()2151

لوبیا مشاهده گردید .البته تفراوت معنری داری برین ایرن

در کشت مخلوط کنجد و لوبیا چشم بلبلری نشران دادنرد

تیمار با تیمار کشت مخلوط افزایشی  511درصد کنجرد

که با افزایش تراکم گیراهی در مخلروط ،وزن علرفهرای

 11 +درصد لوبیا و  11درصد کنجد  511 +درصد لوبیا

هرز به پایین تر از سطح به دست آمده از کشت خرالص

وجود نداشت .بنابراین تیمارهای افزایشی به یک انردازه

هر یک از آنترا رسرید .زنرده دل و همکراران ( )2151در

در کنترل علفهای هرز مؤثرنرد .بیشرترین میرزان وزن

کشت مخلوط ورت و سویا نشان دادند کره وزن خشرک

خشک علفهای هرز نیز از کشت خرالص لوبیرا بدسرت

علفهای هرز در تیمارهرای افزایشری بره علرت افرزایش

آمد (شکل  .)1با توجه به نترایج بدسرت آمرده مریتروان

تراکم و پوشش گیاهی کاهش می یابد.

کاشت مورد تجزیه واریان
واریان

اظتار داشت که کنجد در مقایسه با لوبیا بره دلیرل رشرد

جدول  -6تجزیه واریانس صفت وزن خشک علفهای هرز
منبع تغییر

درجه آزادی

وزن خشک علف هرز
میانگین مربعات

تکرار

2

1/10ns

نسبتهای کاشت

1

**1992/22

اشتباه آزمایشی

51

512/12

ضریب تغییرات ()%

-

55/12

 n.sغیر معنی دار* معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می
باشد.
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شكل  -5مقایسه میانگین نسبتهای كاشت بر وزن خشک علفهای هرز
 :S0B100کشت خالص لوبیا 11 :S50B50 ،درصد کنجد  11 +درصد لوبیا 11 :S50B100 ،درصد کنجد  511 +درصد لوبیا 511 :S50B100 ،درصد
کنجد  11 +درصد لوبیا و  511 :S100B100درصد کنجد  511 +درصد لوبیا

محتوای عناصر غذایی در اندام هوایی و دانه كنجاد و

(جدول  .)9بررسی مقدار نیترروژن انردام هروایی و دانره

لوبیا

لوبیا نشران داد بیشرترین مقردار نیترروژن انردازهگیرری

نیتروژن

شده اندام هوایی و دانه برای گیاه لوبیا قرمز مربوط بره
دادهها نشان داد که اثر کنترل

تیمار کشت خالص لوبیا قرمرز برود کره بترتیرب مقرادیر

علف هرز و نسبتهای مختلف کاشت بر غلظت نیتروژن

 1/11و  1/12درصد را به خود اختصاص دادند .در ایرن

اندام هوایی و دانه کنجد و لوبیا معنیدار بود امرا اثررات

بین کمترین میزان نیتروژن اندام هوایی و دانره لوبیرا در

متقابل آنتا بر غلظت نیتروژن اندام هوایی کنجد و لوبیرا

کشت مخلوط افزایشی  511درصرد کنجرد  11 +درصرد

معنیدار نشرد (جردول  2و  .)2نترایج مقایسره میرانگین

لوبیررا قرمررز بررا میررانگین  1/19و  1/19مالحظرره گردیررد

دادههرا نشران داد تیمرار وجرین بره طرور قابرل ترروجتی

(جدول  .)51با توجه به این که گیاه لوبیا به تنتایی قرادر

موجب افرزایش محتروای نیترروژن انردام هروایی و دانره

به تامین نیتروژن مورد نیاز خود از طریق همزیستی برا

کنجررد و لوبیررا در مقایسرره بررا تیمررار برردون وجررین شررد

باکتری رایزوبیوم میباشد لذا کشرت ایرن محصرول بره

(جدول  9و  .)51این موضوع نشان میدهد که علفهرای

تنتایی باعث افزایش درصد نیتروژن اندامهای گیاه شده

هرز از طریق رقابرت برا گیاهران زراعری برر سرر جرذب

است و همین طور که مالحظه مری گرردد برا وارد شردن

عناصر غذایی سبب کاهش چشمگیر غلظت نیترروژن در

گیاه کنجد به عنوان جزء دوم کشرت مخلروط و افرزایش

انردام هروایی و دانره کنجرد و لوبیرا مریشروند .مقایسرره

تراکم آن در حالتهای مختلف کشرت بتردریج از میرزان

میانگین نسبتهای مختلف کاشرت کنجرد و لوبیرا قرمرز

غلظت نیتروژن اندام هروایی و دانره لوبیرا کاسرته شرده

نشان داد باتترین میزان درصد نیتروژن اندام هروایی و

است که نشان میدهرد برا افرزایش ترراکم و بره تبرع آن

دانه گیاه کنجد تحت تاثیر تیمار کشت مخلوط  11درصد

افزایش رقابت بین جرذب عناصرر غرذایی از سرتم گیراه

کنجد  511 +درصد لوبیا قرمز بترتیب برا میرانگین 2/01

لوبیا در جذب نیتروژن کاسته میشود .توسرلی ()2112

و  2/22درصد حاصل شد و کشرت مخلروط  11درصرد

در کشت مخلوط ارزن و لوبیا نیز نتایج مشابتی برا ایرن

کنجد و  11درصد لوبیا قرمز بترتیب با میانگین  2/55و

آزمایش گزارش کردند.

 2/12درصد در رتبه دوم قرار داشت و کمتررین میرزان

فسفر

نتایج تجزیه واریان

نیتروژن اندام هوایی و دانه کنجرد در تیمرار ترک کشرتی
کنجد با میرانگین  1/99و  5/12درصرد مشراهده گردیرد

نتایج تجزیه واریان

دادهها نشان داد اثر تیمار

کنترل علف هرز و همین طور نسبتهای مختلف کاشرت

تاثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد (...)Sesamum indicum L.
بر مقدار فسفر هر دو گونه معنیدار بود (جردول  2و .)2
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پتاسیم

برر اسراس مقایسره میرانگین دادههرا در برین تیمارهررای

همان طور که در جدول  2و  2مشاهده میشود اثرر

کنترل علف هرز ،وجین در مقایسه با عدم وجین (شاهد)

کنترل علفهای هرز ،نسبتهرای مختلرف کاشرت و اثرر

سبب افزایش جذب فسفر در اندام هوای و دانره کنجرد و

متقابل این دو فاکتور بر محتروی پتاسریم ایرن دو گونره

لوبیا شد (جدول  9و  .)51با توجه به این کره علرفهرای

معنیدار نبود .این موضوع نشران دهنرده وجرود پتراس

هرز به عنروان گونرههرای فرصرت طلرب دارای توانرایی

کافی در خاك مزرعه میباشد .بعلت این که اغلب خراك-

باتیی در استفاده از منابع هسرتند وجرود آنترا در بروم

های کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک کشور غنری

نظامهای کشاورزی باعث کاهش جرذب عناصرر غرذایی

از مقادیر باتیی از پتاس در خاك مزرعه است .لذا چون

توسط گیاه زراعی میشود و چنان که در ایرن پرژوهش

این تحقیق نیرز در منطقره خراش کره از نظرر اقلیمری در

قابل مشاهده است با حذف علرف هررز بره کمرک وجرین

مناطق نیمه خشک کشور واقع شده است از این موضوع

دستی بر میزان محتوای فسفر اندام هوای و بذر کنجد و

کلی تبعیت مینماید .تجزیه شریمیایی خراك مزرعره نیرز

لوبیا قرمرز افرزوده مریشرود .جرو کرار ( )2111نیرز در

مبین وجود پتاس کافی در خاك بود.

پژوهش خود افزایش جذب عناصر غرذایی گیراه زراعری
بعد از وجین علف هرز را ناشی از رقابت علرف هررز برا
گیاهان زراعری برر سرر جرذب منرابع مریدانرد .مقایسره
میانگین نسربتهرای مختلرف کاشرت نیرز نشران داد کره
باتترین میزان درصرد فسرفر انردام هروای و دانره گیراه
کنجد از تیمرار کشرت خرالص کنجرد حاصرل شرد .البتره
تفاوت معنیداری بین این تیمار با تیمرار کشرت مخلروط
 511درصررد کنجررد  11 +درصررد لوبیررا وجررود نداشررت
(جدول  .)9بر اساس نتایج بدست آمده مقدار فسفر اندام
هوایی و دانه لوبیا بترتیب با میانگین هرای  1/12و 1/12
در تمام تیمارهای مخلوط کم تر از کشرت خرالص لوبیرا
بود هم نین در مقایسه بین کشت جایگزینی و افزایشری
نیز مقدار فسفر جذب شده در کشت افزایشری بره ویرژه
تیمار  511درصد کنجرد  511 +درصرد لوبیرا بره مقردار
فسفر اندام هوایی با میانگین  1/21و فسفر دانه لوبیرا برا
میانگین  1/11در کمترین مقدار خرود برود (جردول .)51
بر اساس نتایج این آزمایش جذب فسفر در هر دو گونره
کنجد و لوبیا قرمز تحرت تراثیر رقابرت برین دو گونرهای
بوده و با افزایش ستم هر یک از گونهها در کشرتهرای
مخلوط از جذب فسفر در گونره دیگرر بره شردت کاسرته
شررده اسررت .جوکررار ( )2111در کش رت مخلرروط ورت و
خیار نشان داد که عامل اصرلی کراهش جرذب فسرفر در
بافت گیاهان رقابت بین گونهای میباشد.

كلسیم
نتایج جدول تجزیه واریان

نشان داد اثر وجین بر

غلظت کلسیم در اندام هوایی و دانه کنجد و لوبیا معنری-
دار نبود .اما نسبتهای مختلف کاشت اثر معنیداری برر
غلظت کلسیم انردام هروایی و دانره ایرن دو گونره داشرت
(جدول  2و  .)2به طوریکه بررای کنجرد براتترین مقردار
کلسرریم در انرردام هرروایی و دانرره ایررن گیرراه بترتیررب بررا
میانگینهای  5/22و  2/12از کشت خالص کنجد بدسرت
آمد و کمترین مقدار کلسیم اندازهگیری شده برای انردام
هوایی و دانه کنجد در تیمار کشت مخلوط افزایشی 511
درصد کنجد  511 +درصد لوبیا قرمرز برا میرانگینهرای
 5/19و  5/21درصد بدست آمد (جدول  .)9نتایج بررای
گیاه لوبیا نیز نشان داد بیشترین غلظت کلسریم در انردام
هوایی و دانه لوبیا در کشت مخلوط  11درصرد کنجرد +
 11درصد لوبیا حاصل شد .البته تفاوت معنیداری برین
این تیمار با تیمار کشت مخلوط  511درصد کنجرد 11 +
درصد لوبیا وجود نداشت .کمترین میرزان کلسریم انردام
هرروایی و دانرره لوبیررا نیررز از تیمررار کشررت مخلرروط 511
درصد کنجد  511 +درصد لوبیرا حاصرل شرد و تفراوت
معنی داری بین ایرن تیمرار برا تیمرار کشرت مخلروط 11
درصد کنجد  511 +درصد لوبیا مشراهده نشرد (جردول
 .)51این نتایج نشان داد که برا افرزایش ترراکم لوبیرا در
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کشتهای مخلوط از غلظت کلسیم اندام هوایی و دانه ین

کشت توام دو محصرول باعرث شرده برا افرزایش ترراکم

گیاه به طور چشرمگیری کراهش مرییابرد .در واقرع ایرن

گیاهان در مخلوط از میزان جذب عنصر کلسریم کاسرته

نتایج بیانگر آن است که جذب کلسیم در انردام هروایی و

شود .باتتر بودن غلظت کلسیم در کشرت خرالص کنجرد

دانه لوبیا بیشتر تحت تراثیر رقابرت درون گونرهای مری

نسبت به کشتهای مخلوط را میتوان به رقابت دو گیاه

باشد .قنبری ( )2111در بررسی کشرت مخلروط گنردم و

کنجد و لوبیا برای جرذب ایرن عنصرر نسربت داد .زیررا

باقال نشان دادند که جذب کلسیم در بافرت براقال بیشرتر

لوبیا (به طور کلی بقوتت) به دلیل داشتن ظرفیت تبرادل

تحت تاثیر قابت درون گونرهای بروده اسرت .برر اسراس

کاتیون ریشه بیشتر نسبت به گیاه کنجد (بره طرور کلری

نتایج بدست آمده کشت مخلوط دو گیراه در مقایسره برا

تک لسهایها) در جذب عناصر دو ظرفیتی همانند کلسریم

حالت تک کشتی آنتا باعث کراهش میرزان جرذب کلسریم

قدرت رقابت بیشتری دارند (توسلی.)2112 ،

موجود در خراك گردیرده اسرت و اثرر رقابرت ناشری از
جدول  -7تجزیه واریانس درصد عناصر غذایی اندام هوایی و دانه كنجد
N
منابع تغییر

P

اندام

درجه

دانه

هوایی

آزادی

K

اندام

دانه

هوایی

Ca

اندام

دانه

هوایی

اندام

دانه

هوایی

میانگین مربعات
تکرار

2

1/115ns

1/112ns

1/112ns

1/112 ns

1/121ns

1/191 ns

1/122ns

1/191ns

کنترل علفهای هرز

5

*2/022

*0/152

*1/151

*1/129

5/112 ns

2/115ns

2/109 ns

2/209ns

اشتباه صلی

2

1/121

1/110

1/151

1/151

1/121

1/121

1/112

1/125

نسبتهای کاشت

1

*

*

*

*

اثر متقابل

1

ns

5/921
1/052

2/192

ns

1/191

1/109

ns

1/151

1/121

ns

ns

1/229

ns

ns

1/011

ns

**

**

1/299

1/025

ns

ns

1/122

1/119

1/115

1/111

1/191

اشتباه فرعی

21

1/111

1/121

1/111

1/112

1/152

1/102

1/112

1/112

ضریب تغییرات ()%

-

2/252

2/129

51/120

52/221

52/119

52/122

50/122

51/115

 n.sغیر معنی دار* معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می باشد.

جدول  -8تجزیه واریانس درصد عناصر غذایی اندام هوایی و دانه لوبیا
N
منابع تغییر

درجه
آزادی

P

اندام

دانه

هوایی

K

اندام

دانه

هوایی

Ca

اندام

دانه

هوایی

اندام

دانه

هوایی

میانگین مربعات
1/112ns

1/525 ns

1/512ns

1/115 ns

1/120ns

1/111 ns

تکرار

2

1/115ns

1/211ns

*

*

1/191

ns

ns

ns

ns

کنترل علفهای هرز

5

*

5/519

*

5/110

1/125

اشتباه صلی

2

1/101

1/120

1/159

1/121

*

*

*

*

2/129

1/112
ns

2/111

1/199
ns

نسبتهای کاشت

1

5/115

5/122

1/102

1/119

اثر متقابل

1

1/111 ns

1/125ns

1/151ns

1/111ns

1/199 ns

اشتباه فرعی

21

1/111

1/121

1/155

1/121

1/101

1/122

ضریب تغییرات ()%

-

51/102

55/121

52/159

51/019

52/121

51/109

5/222

2/111

1/111

1/510

*

*

5/111

5/911

1/011

1/912

1/521ns

1/121ns

1/125ns

1/152

1/110

59/222

21/119

 n.sغیر معنی دار* معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می باشد.

تاثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد (...)Sesamum indicum L.
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جدول  -9مقایسه میانگین تیمار كنترل علفهای هرز و نسبتهای كاشت بر محتوای عناصر غذایی اندام هوایی و
دانه كنجد
)N (%
تیمارها

اندام

)P (%
دانه

هوایی

اندام

)K (%
اندام

دانه

هوایی

)Ca (%
اندام

دانه

هوایی

دانه

هوایی

كنترل علفهای هرز
بدون وجین

5/21 b

2/11 b

1/22 b

1/22 b

2/11 a

5/11 a

5/21 a

5/25 a

وجین

2/20 a

2/15 a

1/15 a

1/12 a

2/10 a

5/12 a

5/21 a

5/22 a

نسبتهای كاشت
کشت خالص کنجد

1/99d

5/12d

1/19a

1/05a

2/11 a

2/12 a

5/22 a

2/12 a

کشت خالص لوبیا

-

-

-

-

-

-

-

-

 % 11کنجد  % 11 +لوبیا

2/55 b

2/12 b

1/15 b

1/11 b

2/10 a

2/19 a

5/20 b

5/99 b

 % 11کنجد  % 511+لوبیا

2/01 a

2/22 a

1/22 c

1/29 c

2/11 a

2/19 a

5/11 c

5/22 d

 % 511کنجد  % 11+لوبیا

5/09 c

5/91 c

1/12 a

1/05 a

2/10 a

2/11 a

5/21 b

5/22 c

 % 511کنجد  % 511 +لوبیا

2/51 b

2/11 b

1/21 c

1/22 c

2/15 a

2/19 a

5/19 d

5/21 d
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جدول  -11مقایسه میانگین تیمار كنترل علفهای هرز و نسبتهای كاشت بر درصد عناصر معدنی اندام هوایی
و دانه لوبیا
)N (%
تیمارها

اندام
هوایی

)P (%
دانه

اندام
هوایی

)K (%
دانه

اندام
هوایی

)Ca (%
دانه

اندام
هوایی

دانه

كنترل علفهای هرز
بدون وجین

2/29 b

2/91 b

1/15 b

1/19 b

1/01 a

1/20 a

2/01 a

2/19 a

وجین

1/22 a

1/11 a

1/12 a

1/15 a

1/02 a

1/21 a

2/02 a

2/21 a

نسبتهای كاشت
کشت خالص کنجد

-

-

-

-

-

-

-

-

کشت خالص لوبیا

1/11 a

1/12 a

1/12 a

1/12 a

1/01 a

1/25 a

2/19 b

2/11 b

 % 11کنجد  % 11 +لوبیا

1/21 c

1/02 c

1/05 b

1/12 b

1/01 a

1/22 a

2/15 a

2/91 a

 % 11کنجد  % 511+لوبیا

1/19 b

1/12 b

1/01 b

1/12 b

1/01 a

1/29 a

2/10 c

2/12 c

 % 511کنجد  % 11+لوبیا

1/19 e

1/22 e

1/22 c

1/12 c

1/01 a

1/22 a

2/02 a

2/22 a

1/21 d

1/19 d

1/21 c

1/11 c

1/01 a

1/21 a

5/99 c

5/15 c

 % 511کنجد % 511 +
لوبیا
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خسروی ،توسلی

درصد جذب نیتاروژن ،فسافر ،پتاسایم و كلسایم در

دانست .بررای سرایر عناصرر معردنی ،مقایسره میرانگین

علفهای هرز

تیمارهای نسبتهای مختلف کاشت نشان داد که کمترین

برای اندازه گیرری درصرد جرذب عناصرر معردنی در

غلظت عناصر معدنی در تیمار کشرت مخلروط افزایشری

بافت علفهرای هررز تنترا فراکتور نسربتهرای مختلرف

 511درصد کنجد  511 +درصد لوبیرا مشراهده گردیرد.

کاشت مورد بررسی قررار گرفرت .بررای ایرن منظرور 1

دقیقاً این همان تیمراری اسرت کره کمتررین وزن خشرک

سطح نسبتهای مختلف کاشت مرورد تجزیره واریران

علفهای هرز نیز از آن حاصل گردید .بیشرترین میرزان

نیرز نشران داد کره

درصد جذب عناصر معدنی نیز از کشت خالص گونههرا

نسبتهای مختلف کاشت اثر معنیداری برر غلظرت همره

حاصل شد .به طوریکه براتترین میرزان غلظرت عناصرر

عناصر معدنی مورد بررسی در بافت علفهای هررز بره

نیتروژن و فسفر در بافت علفهای هرز از کشت خالص

جزء پتاسیم داشت (جدول  .)55علرت تحرت تراثیر قررار

لوبیا و بیشترین غلظت عنصر کلسیم در بافت علفهرای

نگرفتن غلظت پتاسیم موجود در بافت علفهای هررز در

هرز از کشت خالص کنجد حاصرل گردیرد (جردول .)52

نسبتهای مختلف کشت کنجد و لوبیا را میتوان مرتبط

نتایج بدست آمده نشان میدهرد علرفهرای هررز بررای

با مقادیر کافی این عنصر در خاك مزرعه و عدم رقابرت

جذب عناصر با گیاهان زراعی رقابت می کنند.

قرار گرفتند .نترایج تجزیره واریران

بین گونه هرای مختلرف گیراهی بررای جردب ایرن عنصرر
جدول  -11تجزیه واریانس درصد عناصر معدنی بافت علفهای هرز
منبع تغییر

N

درجه آزادی

K
P
میانگین مربعات

1/111 ns

تکرار

2

نسبتهای کاشت

1

1/221

*

1/101ns

1/221 ns

*

1/125

ns

2/015

Ca
1/129 ns
*

1/900

اشتباه آزمایشی

51

1/502

1/259

1/922

1/511

ضریب تغییرات ()%

-

2/110

9/022

52/111

2/211

 n.sغیر معنی دار* معنی دار در سطح  %1و ** معنی دار در سطح  %5می باشد.

جدول  -12مقایسه میانگین تیمار كنترل علفهای هرز و نسبتهای كاشت بر درصد عناصر معدنی
بافت علفهای هرز
تیمار

)N (%

)P (%

)K (%

)Ca (%

کشت خالص کنجد

1/92 e

1/21 b

2/11 a

5/99 a

کشت خالص لوبیا

2/19 a

1/15 a

2/11 a

5 /22 b

 11درصد کنجد  11 +درصد لوبیا

5/95 b

1/29 a

2/11 a

5/29 b

 11درصد کنجد  511+درصد لوبیا

5/01 c

1/59 c

2/02 a

5/19 d

 511درصد کنجد  11+درصد  %لوبیا

5/52 d

1/25 c

2/02 a

5/11 c

 511درصد کنجد  511 +درصد لوبیا

1/91 e

1/51 d

2/01 a

5/25 e
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...)Sesamum indicum L.( تاثیر مدیریت علفهای هرز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی کنجد

نتایج این آزمایش نشان داد برای حصول عملکرد بتینه

نتیجه گیری

 کنترل موثر علفهای هرز و جذب عناصر،دو گونه

در بررسی تک کشتی دو محصول و کشت

511 +  درصد کنجد511 غذایی کشت مخلوط افزایشی

مخلوط مشخص شد که باتترین راندمان عملکرد دو

درصد لوبیا در مقایسه با سایر نسبتهای مختلف

 از تیمار کشت مخلوطLER گونه با توجه به شاخص

کاشت بتتر است و پیشنتاد میگردد در مزارع خرده

 درصد لوبیا بدست511 +  درصد کنجد511 افزایشی

مالکی منطقه مورد مطالعه که استفاده از ماشین آتت

مد و همین تیمار منجر به کاهش شدید وزن خشک

کشاورزی مقرون به صرفه نیست در ارجحیت قرار

 بیشترین میزان جذب اغلب عناصر.علفهای هرز شد

.گیرد

در اندام هوایی و دانه کنجد از تیمارهای کشت مخلوط و
 این نتایج بیانگر.برای لوبیا از تک کشتی آن حاصل شد

سپاسگزاری

از مساعدت و همکاری ریاست محترم دانشگاه

آن است که کنجد در جذب عناصر غذایی گیاهی غالب
 بیشترین میزان درصد جذب عناصر.بر لوبیا است

پیام نور مرکز خاش که در انجام این پژوهش

معدنی علفهای هرز نیز از کشت خالص گونهها حاصل

-مبذول داشتهاند صمیمانه تشکر و قدردانی می

، به طوریکه باتترین میزان غلظت عناصر نیتروژن.شد

.گردد

پتاسیم و فسفر در بافت علفهای هرز از کشت خالص
لوبیا و بیشترین غلظت عنصر کلسیم در بافت علفهای
 به طور کلی.هرز از کشت خالص کنجد حاصل گردید
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