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چکیده
به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاه پوششی ماش در سرکوب علفهای هرز و عملکرد کنجد ،آزمایشی در سال
 1071در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار انجام شد .تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تراکم  13 ،5و  15بوته در متر مربع گیاه پوششی ماش و دو شاهد
بدون گیاه پوششی ماش در شرایط عاری و آلوده به علفهای هرز بودند .نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تیمارهای
مورد بررسی تاثیر معنیداری روی زیست توده ماش ،تراکم و زیست توده کل علفهای هرز و تمامی صفات بررسی
شده کنجد بجز وزن هزار دانه و شاخص برداشت داشت .زیست توده ماش روند افزایش غیرخطی با افزایش تراکم
داشت و باالترین مقدار زیست توده ( 816گرم در متر مربع) در تراکم  15بوته در مربع آن بدست آمد .مقایسه میانگینها
نشان داد که زیست توده کل علفهای هرز در تراکمهای  13 ،5و  15بوته در متر مربع ماش نسبت به شاهد بدون گیاه
پوششی در شرایط آلوده به علفهای هرز ،بهترتیب  67 ،61و  73درصد کاهش یافت .در شرایط بدون گیاه پوششی
ماش ،تداخل علفهای هرز باعث کاهش  57درصدی عملکرد دانه کنجد شدند .عملکرد دانه در تیمارهای  13 ،5و  15بوته
در متر مربع ماش نسبت به تیمار شاهد بدون گیاه پوششی در شرایط تداخل علفهرز  61 ،58و  77درصد افزایش یافت.
بیشترین مقدار محاسبه شده شاخص گیاه پوششی -علف هرز ( )0/51در تیمار تراکم  15بوته در متر مربع ماش بدست
آمد که از نظر کارآیی کنترل علفهای هرز در طبقه کنترل کافی قرار گرفت .در راستای اهداف کشاورزی پایدار با
کاربرد گیاه پوششی ماش در زراعت کنجد میتوان ضمن مدیریت علفهای هرز به عملکرد مطلوبی نایل شد.
واژه های کلیدی :زیست توده ،شاخص گیاه پوششی -علف هرز ،عاری از علف هرز ،عملکرد دانه ،گیاه پوششی
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Abstract
In order to investigate the effect of Mung bean density on weed suppression and sesame yield, an
experiment was conducted at Research Farm of Sari University of Agricultural Sciences and Natural
Resources as randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2015. The treatments
consisted of three levels of Mung bean density (5, 10 and 15 plants.m-2) and two check treatments (no cover
crop at weed free and weed infected at full season). The results of variance analysis indicated that treatments
on Mung bean biomass, weed density and dry weight and all traits considered (except 1000 seed weight and
harvest index) of sesame affected significantly. Mung bean biomass had a nonlinear increase with increasing
density and the highest its biomass (648 g.m-2) was obtained at 15 plants.m-2. Means comparison showed that
dry weight of total weeds at Mung bean densities of 5, 10 and 15 plants m-2 was reduced compared with
weed-infected treat at no cover crop conditions by 84, 89 and 90%, respectively. Weed interference reduced
57% sesame seed yield at no cover crop conditions. Sesame seed yield increased by 56, 81 and 97% at
densities of 5, 10 and 15 plants.m-2, compared with weed-infected treat at no cover crop conditions. The
highest value of cover crop-weed index (3.54) was obtained at Mung bean density of 15 plants.m-2, which in
terms of weed control efficiency, the control was sufficient. In achieving sustainable agriculture goals using
Mung bean (as cover crop) in sesame, weeds can be managed and favorable yield has been achieved.
Keywords: Biomass, Cover Crop, Cover Crop-Weed Index, Seed Yield, Weed Free

افزایش میباشد و از اینرو توسعه کشت دانههای

مقدمه

 ایران با توجه.روغنی از اهمیت ویژهای برخوردار است

علیرغم وجود پتانسیلهای فراوان در تولید

به اقلیمهای گوناگون و نیروی انسانی مستعد میتواند

 بخش اعظمی از روغن،دانههای روغنی در کشور

وابستگی به واردات دانههای روغنی را به حداقل

 با توجه.مصرفی در حال حاضر از خارج وارد میشود

.)1331 برساند (کوچکی و بنایان

،به رشد روز افزون جمعیت و افزایش سطح زندگی
تقاضا برای مصرف روغنهای خوراکی در حال

اثر تراکم گیاه پوششی ماش ( )Vigna radiata L.بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل ...

952

گیاه کنجد ( )Sesamum indicumاز تیره

 Fabaceaeمی باشد .این گیاه خاص مناطق گرمسیری

 Pedaliaceaeبوده و به عنوان یک گیاه روغنی کمتوقع

و نیمهگرمسیری بوده و یکی از حبوبات مهم بوده که با

از لحاظ اقتصادی در کشاورزی معیشتی مناطق خشک

داشتن درصد باالیی از پروتئین بهعنوان یکی از منابع

و نیمهخشک حائز اهمیت است .این گیاه سازگاری

مهم پروتئین گیاهی در تغذیه انسان به حساب میآید.

خوبی با شرایط اقلیمی ایران دارد .کنجد به علت دارا

ماش قابلیت بسیار خوبی در رقابت با علفهای هرز

بودن مقدار زیادی پروتئین و روغن خوراکی در

داشته و میتوانند از رشد و نمو علفهای هرز

قسمتهای مختلف جهان بهویژه مناطق نیمه خشک و

جلوگیری نموده و باعث افزایش در بهرهوری زمین

گرمسیری تا مناطق معتدل آسیا و آفریقا کشت میشود.

زراعی شوند (کوچکی و بنایان .)1331

روغن کنجد حاوی  63درصد اسیدهای چرب غیراشباع،

هدف از این تحقیق بررسی کارآیی تراکمهای

مواد ضد سرطانی و آنتیاکسیدانی نظیر سزامین و

مختلف گیاه پوششی ماش در سرکوبی علفهای هرز و

سزامولین میباشد (اسکندرنژاد و همکاران .)1311

بهبود عملکرد و اجزای عملکرد کنجد در راستای

گیاهان پوششی از طریق حفاظت خاک و کاهش

کشاورزی پایدار می باشد.

تلفات رطوبتی ،اثرات مثبتی را در مدیریت نظامهای
زراعی ایفا میکنند (پاتیرک کینگ و بری  .)1335کاشت

مواد و روش ها

گیاهان پوششی خانواده بقوالت از جمله راهکارهای

به منظور بررسی تراکم گیاه پوششی ماش بر

بومشناختی مدیریت علفهایهرز است که عالوه بر

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و کنترل علفهای هرز

کاهش نیاز به مصرف کودهای نیتروژنی ،از طریق

آن ،آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم

کاهش جمعیت آفات و علفهایهرز کاهش مصرف

کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال  1071در قالب

انواع سموم شیمیایی را نیز موجب میگردد (فوجی

طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

.)1330

تیمارهای آزمایش شامل سه تراکم گیاه پوششی ماش

گیاهان پوششی به صورت یک گیاه خفه کننده در

( 13 ،5و  15بوته در متر مربع) و دو تیمار شاهد بدون

برابر علفهای هرز با آنها رقابت میکنند و سایه انداز

گیاه پوششی در شرایط عاری و آلوده به علفهای هرز

آنها میتواند از عبور نور جلوگیری نموده و فرکانس

بودند.

طول موج نوری و دمای قشر رویی خاک را تغییر دهد

کرتهای آزمایشی به ابعاد  0×1متر بوده و شامل

که این منجر به عدم جوانهزنی بذر یا کاهش رشد

چهار ردیف کشت به فواصل  53سانتیمتر از هم بودند.

گیاهچه علفهای هرز میشود .همچنین گیاهان پوششی

قبل از کاشت از  13نقطه محل آزمایش نمونه برداری

قادرند تولید ترکیبات دگرآسیب نموده که همانند

خاک صورت گرفت .نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی خاک

علفکشهای طبیعی عمل میکنند و از جوانهزنی و رشد

در جدول ا ارائه شده است .میزان  133کیلوگرم در

علفهای هرز جلوگیری مینمایند (کرویدهوف و

هکتار کوده اوره 133 ،کیلوگرم در هکتار کود پتاس و

همکاران .)1336

 153کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل توسط دیسک به

ماش ( ،)Vigna radiataگیاهی یکساله و بوتهای
یا باال رونده به ارتفاع  15تا  73سانتیمتر از خانواده

طور سطحی زیر خاک گردید.
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک محل آزمایش (عمق نمونهبرداری  3-03سانتیمتر)
هدایت الکتریکی
()dS.m-1
1/17

اسیدیته

نیتروژن
()٪

فسفر
ppm

پتاسیم
ppm

بافت خاک

7/51

3/10

11

176/35

رسی -سیلتی

بذر رقم ناز کنجد بهصورت دستی روی ردیفها

ماش و کل علفهای هرز با قرار گرفتن در آون 83

کشت شد و در مرحلهای که ارتفاع بوتهها حدود 7-13

درجه سانتیگراد به مدت  71ساعت اندازهگیری و ثبت

سانتیمتر بودند برای رسیدن به تراکم  03بوته در

شد.

مترمربع تنک شدند .بذر ماش (توده محلی) به میزان سه

آنالیز واریانس و مقایسات میانگین دادهها با

برابر تراکمهای مورد نظر در طرفین ردیفهای کنجد

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

(به فاصله  13سانتیمتر از خط کشت) کشت شد و حدود

شاخص زیست توده گیاه پوششی به علف هرز

سه هفته پس از کاشت با تنک کردن به تراکمهای مورد

( 1)CCWIجهت کارایی گیاهان پوششی در مهار علف-

نظر ( 13 ،5و  15بوته در متر مربع) رسانده شدند.

های هرز در تیمارهای مربوطه (رابطه  )1استفاده شد

همزمان با رسیدگی فیزیولوژیکی کنجد ،بوتههای
کنجد ،گیاه پوششی ماش و علفهای هرز با استفاده از

که معیار طبقه بندی مقادیر محاسبه شده آن در جدول
 1ارائه شده است (لیناریس و همکاران .)1336

کوادرات  53×53سانتیمتر از دو ردیف میانی هر کرت
با رعایت حذف اثرات حاشیهای کف بر شده و اجزای
عملکرد کنجد و تراکم کل علفهای هرز اندازهگیری شد.
سپس عملکرد دانه و بیولوژیک کنجد و زیست توده

Yc
Yw

رابطه ()1

CCWI 

که  Ycو  ،Ywبترتیب زیست توده گیااه پوششای و
زیست توده علفهرز میباشند.

جدول  -2طبقهبندی شاخص CCWI

نتایج و بحث

مقدار CCWI

گیاه پوششی

علفهرز

کنترل علفهرز

< 3/5

فاقد رقابت

غلبه کامل

خیلی ضعیف

3/5-1

شروع رقابت

شروع رقابت

ضعیف

1-0

شروع به غلبه شدن

غلبه شدن در محلهای خاص

متوسط

0-5

غالب

مغلوب

کافی (مناسب)

5-15

غلبه کامل ()٪53-73

مغلوب ()٪13-03

عالی

> 15

غلبه کامل ()٪133

مغلوب کامل (کمتر از )٪5

بسیار عالی

تراکم گیاه پوششی ماش داشت (جدول  .)0مقایسه

1

میانگین نشان داد که باالترین مقدار زیست توده گیاه

زیست توده ماش
نتایج تجزیه واریانس دادهها حکایت از تفاوت

پوششی ( 816گرم در متر مربع) در تراکم  15بوته در

معنیدار زیست توده گیاه پوششی ماش تحت تاثیر

متر مربع دیده شد .زیست توده ماش با افزایش تراکم
این گیاه یک روند افزایش غیرخطی

()r2=3/76

نشان داد.

مقدار افزایش زیست توده در تراکمهای  13و  15بوته
Crop Cover To Weed Index

1
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در متر مربع ماش نسبت به تراکم  5بوته در مربع ،به

و تاج پوشش گسترده و بسته شدن سریع آن (نگوایجا

ترتیب  17و  11درصد بود (شکل  .)1نتایج زیادی اظهار

و همکاران  ) 1330باعث افزایش زیست توده آنها و باال

داشتند که خصوصیاتی از گیاهان پوششی نظیر

رفتن توانایی رقابتی آنها در برابر علفهای هرز

جوانهزنی سریع (هاتچینسون و مک گیفن  ،)1333رشد

میشود.

و توسعه سریع و باالی سطح برگ (دهیما و همکاران
 ،)1338ارتفاع و زیست توده زیاد ،شاخ و برگ فراوان
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر زیست
توده ماش و تراکم و زیست توده کل علفهای هرز
زیست توده

منابع تغییر

علفهای هرز

ماش

تراکم

وزن خشک

تکرار

(08 )1

(07 )1

(7387/1 )1

تیمار

155818** )0(¥

(0066** )1

(1715617** )1

خطا

(811 )8

(07/7 )6

(7311/7 )6

ضریب تغییرات (درصد)

1/11

15/1

15/6

** ،بیانگر اختالف معنیدار در سطح یک درصد می باشد
 ¥اعداد داخل پرانتز درجه آزادی منبع تغییر مربوطه می باشند

15

10

600
c

500
400
300
200
d

100
0

5

0

تراکم ماش (تعداد در متر مربع)

شکل  -1مقایسه میانگین اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر زیست توده ماش

زیست توده ماش (گرم در متر مربع)

a

b

700
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زیست توده کل علفهای هرز در یک بررسی در

تراکم و زیست توده علفهای هرز
در این آزمایش علفهای هرز مرغ ،1سوروف،1

تیمار گیاهان پوششی گندم سیاه ( Fagopyrum

اویارسالم زرد ،0دم روباهی (چسبک) ،1و قیاق،5

 ،)esculentumیونجه یکساله ( )Medicago sp.و ماشک

گونههای باریک برگ و گونههای گاوپنبه ،8پیچک

گل خوشهای نسبت به شرایط بدون گیاه پوششی در

صحرایی ،7تاجخروس ریشه قرمز ،6توق ،7تاجریزی،13

سه رقم آفتابگردان ( ،)Helianthus annuusبهترتیب ،10

خربزه وحشی 11و کاهوی وحشی ،11علفهای هرز پهن

 00و  ٪15بود (لطیفی و همکاران .)1315

برگ مزرعه را تشکیل میدادند .همچنین علفهای هرز

گیاهان پوششی میتوانند علفهای هرز را

مرغ ،گاوپنبه و دم روباهی گونههای غالب مزرعه را

بهواسطه رقابت برای نور ،آب و مواد غذایی و یا انتشار

تشکیل داده بودند.

مواد آللوپاتی از بافتهای گیاهی زنده و یا در حال

نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش

تجزیه سرکوب کنند (بزویدنهات و همکاران 1311؛

نشان داد که اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر وزن و

بالنکو-کانکوای و همکاران  .)1311گیاه پوششی خلر

تراکم علفهای هرز در سطح احتمال یک درصد

( )Lathyus sp.قادر است زیست توده علفهای هرز را

معنیدار بود (جدول  .)1باالترین تراکم علفهای هرز

در مقایسه با تیمار شاهد بدون گیاه پوششی  01درصد

( 60بوته در متر مربع) در تیمار شاهد تداخل علفهرز

کاهش دهد (ارنستین  .)1331تحقیقی دیگر در همین

مشاهده شد و تراکمهای  13 ،5و  15بوته در متر مربع

زمینه حکایت داشت که چاودار ( )Secale cerealeو

ماش نسبت به این تیمار شاهد ،به ترتیب  61 ،63و 66

ماشک گل خوشهای ( )Vicia vilosaباعث کاهش 11

درصد تراکم علف هرز را کاهش دادند (شکل .)1

درصدی زیستتوده علفهرز سوروف ( Echinochloa

زیست توده علف های هرز هم نیز تحت تاثیر
تیمارهای بررسی شده قرار گرفت .بیشترین زیست
توده علفهای هرز ( 1761گرم در متر مربع) در تیمار
شاهد تداخل علفهرز دیده شد .زیست توده علفهای
هرز در تراکمهای  13 ،5و  15بوته در متر مربع ماش
نسبت به شاهد تداخل علف هرز ،به ترتیب  67 ،61و 73
درصد کاهش نشان داد (شکل .)0

1

Cynodon dactylon
Echinochloa cruss-galli
3
Cyperus esculentus
4
Setaria viridis L.
5
Sorghum halepense L.
6
Abutilon theoferasti
7
Convolvulus arvensis L.
8
Amaranthus retroflexus L.
9
Xanthium strumarium
10
Solanum nigrum
11
Cucumis melo var. agrestis
12
Lactuca seriola
2

 )crus-galliدر مزرعه برنج ( )Oryza sativaشدند
(جردن و بولیچ .)1331

اثر تراکم گیاه پوششی ماش ( )Vigna radiata L.بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل ...
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a

90
80
70
60

تراکم علفهای هرز (تعداد در متر مربع)

50
40
30

b

b

20

bc

تراکم ماش (تعداد در متر مربع)

10

10

عاری از علف هرز

0

15

5

تداخل علف هرز

c

شاهد بدون گیاه پوششی

شکل  -2مقایسه میانگین اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر تراکم کل علفهای هرز

25
00
20
00
15
00
10
00

15

10

50
0

bc

b

b
c

0

تراکم ماش (تعداد در متر مربع)

5

تداخل علف هرز

عاری از علف هرز

شاهد بدون گیاه پوششی

شکل  -3مقایسه میانگین اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر زیست توده کل علفهای هرز

زیست توده علفهای هرز (گرم در متر مربع)

a
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هرز نسبت به تیمار عاری از علف هرز باعث کاهش

صفات رشدی کنجد
نتایج تجزیه واریانس دادههای حاصل از آزمایش

 16/5درصد تعداد کپسول در بوته شد و تیمارهای

نشان داد که تیمارهای بررسی شده بر تمامی صفات

تراکم  13 ،5و  15بوته در متر مربع ماش نسبت به

بررسی شده کنجد جز وزن هزار دانه و شاخص

شاهد تداخل با علف هرز ،به ترتیب  57 ،11و  87درصد

برداشت در سطح احتمال یک درصد تأثیر معنیداری

تعداد کپسول در بوته کنجد را افزایش دادند .ولی تعداد

داشتند (جدول  .)0مقایسات میانگین نشان داد که

کپسول در بوته کنجد در تیمار شاهد عاری از علف هرز

بیشترین تعداد کپسول در بوته ( )58/0در تیمار شاهد

نسبت به تراکمهای یاد شده ماش ،به ترتیب  16 ،18و

عاری از علف هرز مشاهده شد .تداخل تمام فصل علف

 10درصد بیشتر بود (جدول .)1

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تراکم گیاه پوششی ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
منابع

درجه

تغییر

آزادی

تکرار

1

تیمار

1

خطا

6

تعداد
کپسول
در بوته
11/1
**

036/7

ضریب تغییرات (درصد)
ns

تعداد دانه

وزن

عملکرد

عملکرد

شاخص

در کپسول

هزار دانه

دانه

بیولوژیک

برداشت

3/10

3/331

86/1

611/1

3/8

**

**

ns

7136/1

111/7

3/331

5/1

1/16

3/331

68/1

5/1

0/11

1/6

5/1

**

ns

61808

1/65

753/7

1/08

1/6

5/37

و ** ،بیانگر اختالف غیر معنیدار و معنیدار در سطح یک درصد می باشد.

جدول  -4مقایسه میانگین اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر تراکم گیاه پوششی ماش
تعداد کپسول

تعداد دانه

وزن هزار دانه

شاخص برداشت

در بوته

در کپسول

(گرم)

(درصد)

عاری از علف هرز

58/0 a

17/7 a

1/67

17/11

آلوده به علف هرز

17 d

11/7 c

1/61

17/5

5

11/0 c

15 b

1/60

03/17

13

15/7 b

18/0 b

1/68

01/11

15

17 b

16 b

1/6

01/05

تیمارهای بررسی شده
بدون گیاه پوششی
تراکم ماش
(بوته در متر مربع)

حداقل یک حرف مشابه در هر یک از ستون ها نشاندهنده اختالف غیر معنیدار در سطح احتمال پنج درصد میباشد

بیشترین تعداد دانه در کپسول ( )17/7در تیمار
شاهد (بدون گیاه پوششی) عاری از علف هرز مشاهده

عاری از علف هرز نسبت به تراکمهای یاد شده ماش ،به
ترتیب  7 ،7و  0درصد بیشتر بود (جدول .)1

شد .تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به تیمار عاری از

وزن هزار دانه کنجد تحت تاثیر تیمارهای بررسی

علف هرز باعث کاهش  18درصد تعداد دانه در کپسول

شده قرار نگرفت و بیشترین مقدار آنن در تیمار شاهد

شد و تیمارهای تراکم  13 ،5و  15بوته در متر مربع

عاری از علف هرز مشاهده شد و تیمار تداخل نسبت به

ماش نسبت به شاهد تداخل با علف هرز ،به ترتیب ،6

عاری از علف هرز  %1کاهش وزن هزار دانه مشاهده

 11و  15درصد تعداد دانه در کپسول کنجد را افزایش

شد .تراکمهای  13 ،5و  15بوته در متر ماش نسبت به

دادند؛ ولی تعداد دانه در کپسول کنجد در تیمار شاهد

تیمار عاری از علفهرز کاهش ناچیز غیر معنیداری

اثر تراکم گیاه پوششی ماش ( )Vigna radiata L.بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترل ...

929

(بهترتیب  3/0 ،1و  1درصد) نشان داد (جدول  .)1ولی

بیشترین ( 116گرم در متر مربع) و کمترین (77

بر خالف نتایج این آزمایش ،تتیوکاهو و گاردنر ()1766

گرم در متر مربع) مقدار عملکرد دانه کنجد در تیمارهای

در گیاه ذرت بیان داشتند که رقابت علفهای هرز

شاهد عاری علف هرز و تداخل علفهرز بدست آمد.

موجب کاهش وزن هزار دانه گردید.

علفهای هرز باعث کاهش  57درصدی عملکرد دانه

شاخص برداشت ،مقیاسی برای اندازهگیری تسهیم

کنجد در شرایط بدون گیاه پوششی ماش شدند.

منابع در طول دوره رشد میباشد .کمترین مقدار

تیمارهای تراکم  13 ،5و  15بوته در متر مربع ماش

شاخص برداشت ( 17/11درصد) در این تحقیق در

نسبت به تیمار شاهد تداخل علفهرز ،بهترتیب باعث

تیمار شاهد بدون گیاه پوششی عاری از علفهرز

 61 ،58و  77درصد افزایش عملکرد دانه شد .همچنین

مشاهده گردید .تیمارهای شاهد بدون گیاه پوششی

عملکرد دانه در تراکمهای یاد شده نسبت به تیمار شاهد

آلوده به علفهرز و تراکم های  13 ،5و  15بوته در متر

عاری از علف هرز ،بهترتیب  10 ،00و  18درصد کمتر

مربع گیاه پوششی ماش ،بهترتیب  7 ،0 ،1و  6درصد

بود (شکل  .)1حمزهای و بوربو ( )1070نیز اشاره

شاخص برداشت کنجد را نسبت به شاهد بدون گیاه

داشتند که گیاهان پوششی ماشک گل خوشهای و خلر

پوششی عاری از علفهرز افزایش دادند (جدول .)1

باعث حدود  ٪10افزایش معنیدار عملکرد دانه ذرت

یوچینو و همکاران ( )1311نیز با کاشت گیاهان

نسبت به شرایط عدم کشت گیاه پوششی شدند .آنها این

پوششی چاودار و ماشک گلخوشهای سه و پنج هفته

افزایش عملکرد را به سرکوبی علفهای هرز توسط

پس از کاشت ذرت بیان کردند که شاخص برداشت

گیاهان پوششی و تثبیت نیتروژن توسط آنها و افزایش

ذرت در بین تیمارهایی که دارای گیاهان پوششی بودند،

میزان عناصر غذایی قابل دسترس برای ذرت دانستند

اختالف معنیداری با یکدیگر نداشتند.

(حمزهای و بوربو .)1311

25
0

a
b

20
0

b
c

عملکرد دانه (گرم در متر مربع)
10
15
50
0
0

d

تراکم ماش (تعداد در متر مربع)

0

15

10

5

تداخل علف هرز

عاری از علف هرز

شاهد بدون گیاه پوششی

شکل  -4مقایسه میانگین اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر عملکرد دانه کنجد

عملکرد بیولوژیک کنجد در تیمار شاهد تداخل

را نشان داد و بیشترین مقدار ( 768گرم در متر مربع)

علفهرز نسبت به عاری از علف هرز  56درصد کاهش

در تیمار شاهد عاری از علف هرز مشاهده شد.
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تیمارهای تراکم  13 ،5و  15بوته در متر مربع ماش

 71 ،51و  65درصد افزایش عملکرد بیولوژیک شد

نسبت به تیمار شاهد تداخل علفهرز ،بهترتیب باعث

(شکل .)5

90
0

a

عملکرد بیولوژیک (گرم در متر مربع)
30
40
50
60
70
80
0
0
0
0
0
0

b
b
c

d

20
0
10
0

تداخل علف هرز

تراکم ماش (تعداد در متر مربع)

0

15

10

5

عاری از علف هرز

شاهد بدون گیاه پوششی

شکل  -5مقایسه میانگین اثر تراکم گیاه پوششی ماش بر عملکرد بیولوژیک کنجد

شاخص گیاه پوششی -علف هرز ()CCWI

به اندازهای بود که از نظر کارآیی کنترل علفهاای هارز

بیشترین مقدار شاخص گیاه پوششی -علاف هارز

در طبقه کنترل متوسط ( )1 < CCWI < 0قارار گرفتناد

( )0/51در تیمار باالترین تراکم گیاه پوششی مااش (15

(جدول  .)1شاخص زیست توده گیاه پوششای باه علاف

بوته در متر مرباع) بدسات آماد (جادول  )5کاه از نظار

هرز برای گیاه پوششای مااش در تحقیقای مقادار 1/10

کارآیی کنترل علف های هرز در طبقه کنتارل کاافی (< 5

بدست آمد که حکایت از کارآیی مطلوب در کاهش رشاد

 )0 < CCWIقاارار گرفاات .مقاادار محاساابه شااده ایاان

و کنترل علاف هاای هارز داشات (فرزانیاان و همکااران

شاخص در تراکمهای  5و  13بوته در متار مرباع مااش

.)1311

جدول  -5مقادیر محاسبه شده شاخص  CCWIدر تراکم های گیاه پوششی ماش
مقدار CCWI

تیمارهای تراکم گیاه پوششی
تراکم ماش (بوته در متر مربع)

نتیجه گیری

5

1/51

13

1/71

15

0/51

وادار به استفاده از روشهای جایگزین در کنترل

کاربرد علفکشها جهت کنترل علفهای هرز به

علفهای هرز نموده است .یکی از مهمترین روشهای

علت افزایش گونههای علفهرز مقاوم به علفکش،

جایگزین ،کاربرد گیاهان پوششی میباشد .استفاده از

مشکالت زیست محیطی و هزینه تولید سموم نیازمند

این گیاهان یکی از بهترین روشهای مدیریتی بهمنظور

تجدیدنظر است .این نگرانیها محققین و کشاورزان را

دستیابی به کشاورزی پایدار میباشد .نتایج این تحقیق

925

... ) بر عملکرد و اجزای عملکرد و کنترلVigna radiata L.( اثر تراکم گیاه پوششی ماش

 لذا با کشت مجدد این گیاه پوششی در.سرکوب نماید

 بوته در متر مربع15 نیز نشان داد که کاربرد تراکم

این زراعت میتوان انتظار کاهش بانک بذر علفهای

ماش (بهعنوان گیاه پوششی) در زراعت کنجد توانست

.هرز را طی سالهای بعدی انتظار داشت

 علفهای هرز را نیز،ضمن حصول عملکرد باالی گیاه
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