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و سان همپ  ((Fagopyrum esculentum سیاهگندممقایسه تک کشتی و کشت مخلوط 

(Crotalaria junceaدر کنترل علف )هرز مزارع های 
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 خالصه

 گندم سیاهو ( Crotalaria junceaهمپ )های گیاهان پوششی سانترکیب منظور بررسی تأثیربه

(Fagopyrum esculentum) ایشی در غالب طرح بلوک کامل های هرز ، آزمبر میزان بیوماس و کنترل علف

انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل  6331تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

همپ و شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد، و سان گندم سیاه کشت خالص و کشت مخلوط

درصد قرار گرفتند. افزایش بیوماس  5و  6ر سطح های هرز به ترتیب دبیوماس گیاه پوششی، بیوماس علف

های مختلف کشت، باالترین های هرز شد. در بین سیستمگیاه پوششی، موجب کاهش بیوماس علف

همپ بود که در این نوع کشت کمترین بیوماس سان + گندم سیاهبیوماس گیاه پوششی مربوط به کشت 

ه های هرز را داشتکمترین میزان درصد کنترل علف همپهای هرز نیز مشاهده شد. کشت خالص سانعلف

-توانسته هاآنکشت خالص  همپ در مقایسه باو سان گندم سیاهکشت  این در حالی بود که کشت مخلوط

 گندم سیاهکشت های هرز را بهتر کنترل کنند. باالترین کنترل کنگره وحشی از کشت مخلوط اند علف

هرز قالب نیز توانست در کنترل سلمه تره که علف ندم سیاهگو کشت خالص  مشاهده شدهمپ، +سان

گندم همپ+کشت مخلوط سان. با توجه به نتایج مشاهده شد، مزرعه بود از خود عملکرد خوبی نشان دهد

 رل کند.درصد آنها را کنت 39و تا ی داشته باشد مؤثرهای هرز نقش تواند در کنترل علفمی سیاه
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  مقدمه .1
 

 . باشدمی گیاهی هایبیماری و آفات از ناشی هایاز خسارت جلوگیری کشاورزی، محصوالت تولید افزایش هایراه از یکی

 29، 35، 45ترتیب  به اتآف سایر و حشرات ها،هرز، بیماری هایعلف بوسیله کشاورزی محصوالت به وارده میزان خسارت

 افزایش در زیادی تحول و بوده موثر هرز هایاز علف بسیاری مورد در شیمیایی کنترل درصد تعیین شده است. اگرچه 5و 
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 توجه به منجر کشاورزی کیفیت محصوالت و زیست محیط بر آنها نامطلوب تأثیر و هزینه اما است، آورده وجود به تولید

 .[6]نباشد یا بوده کم شیمیایی مواد مصرف به نیاز آنها در که است شده هاییروش از استفاده به بیشتر

عالوه بر دهد. می کاهش را هرز هایعلف بذر زنیجوانه دسترس برای قابل رطوبت همچنین و نور مقدار زنده گیاه پوششی

توسعه  خوبیبهجهت بقاء  ر گرفته ورقابت قرا تأثیرتحت  ،کنندیرشد م یپوشش اهیهای هرزی که در جوار گعلف ن،یا

در درجه حرارت و  رییتغ قیهرز را از طر هایرشد مجدد علف ایو  یزنشدت جوانه ،زین یپوشش اهیگ ایی. بقاابندیینم

از  ، گندم سیاهو . سان همپ [2]دهندیم رییساختمان خاک تغ بر تأثیر وآسیب  دگر باتیسازی ترکخاک، آزاد رطوبت

د. هدف از این نگیرمورد استفاده قرار می هرز هایجهت کنترل علف د که در امریکانباشهان پوششی میترین گیامهم

و یافت یک الگوی کشت  های هرز مزارع استان اردبیلدر جهت کنترل علفخالص و مخلوط این گیاهان، مطالعه کشت 

 باشد.می مناسب و سازگاری با محیط زیست
 

 

 هامواد و روش .2

متر از سطح دریا و  6359در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی با مختصات ارتفاع  6331در بهار  آزمایش

صورت کامل تصادفی در سه تکرار بلوک طرح  صورتبهعرض شمالی  3۴˚ 63΄شرقی و طول  4۴˚ 29΄طول جغرافیایی 

و  گندم سیاههمپ، تک کشتی سطح تک کشتی سان چهارعنوان فاکتور اصلی در در این مطالعه گیاه پوششی به گرفت.

صورت شیاری و بدون استفاده از ادوات شخم کشت به اعمال گردید. گندم سیاه و یک شاهد بهمپ و کشت مخلوط سان

های هرز و گیاهان پوششی در مرحله گلدهی و برداری از علفمتر مربع صورت گرفت. نمونه 3×۴ های به ابعاددر کرت

ها به آزمایشگاه صورت تصادفی در دو مرحله برای هر تیمار انجام شد و پس از آن، نمونهانداختن کوادرات بهوسیله به

 ۰9دست آوردن وزن خشک، به آونی با دمای  آوری شده وزن شد و پس از تفکیک برای بههای جمعمنتقل شد. نمونه

انجام شد. مقایسه  SASها با استفاده از نرم افزار داده گراد تا حصول وزن ثابت منتقل شد. تجزیه واریانسدرجه سانتی

 درصد صورت گرفت. 5در سطح  LSDها با استفاده از آزمون میانگین داده
 

 

 نتایج و بحث           .3

های هرز به هرز و درصد کنترل علف هاینتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد، بیوماس گیاه پوششی، بیوماس علف

شود، بین تغییرات بیوماس گیاه مشاهده می 6(. با توجه به شکل 6درصد قرار گرفتند )جدول  6و  5سطح ترتیب در 

-های هرز ارتباط معکوسی وجود دارد. افزایش بیوماس گیاه پوششی، موجب کاهش بیوماس علفپوششی و بیوماس علف

همپ و + سان گندم سیاهشی مربوط به کشت  های مختلف کشت، باالترین بیوماس گیاه پوشهای هرز شد. در بین سیستم

-+ سان گندم سیاهمخلوط،  های هرز نیز مشاهده شد. در کشتبود که در این نوع کشت کمترین بیوماس علف گندم سیاه

 همپ کنترل کنند.های هرز را بهتر از کشت خالص سانها توانستند علفهمپ بر خالف بیوماس کم، آن

همپ کمترین میزان درصد کنترل دهد، کشت خالص سانهای هرز نیز نشان میترل علفنتایج مربوط به درصد کن 

-اند علفها توانستههمپ از کشت خالص آن+ سان گندم سیاههای هرز را داشته این در حالی بود که کشت مخلوط علف

گندم وحشی از کشت مخلوط  شود، باالترین کنترل کنگره(. همچنین مشاهده می2های هرز را بهتر کنترل کنند )شکل 

همپ توانست تاج خروس و همپ مشاهده شد، این در حالی بود که سانهمپ و به همراه کشت خالص سان+ سان سیاه

درکسن و  (.3نشان داد )شکل  هترشت مجزا بهترین تأثیر را بر سلمهدر ک گندم سیاهخردل وحشی را بهتر کنترل کند. 

های هرز موجود همبستگی وجود دارد. مطالعات مختلفی نیز اظهار داشتند که بین نوع گیاه زراعی و ظهور علف همکاران

-علف خشک وزن است قادر خلر که داشت ارنشتی  اظهار [.3]های هرز اشاره کردندبه تأثیر کشت مخلوط در کنترل علف

 پوششی گیاهان که دادند نشان نیز دیگر تحقیق چندیج نتای[. 5دهد] کاهش درصد 31 شاهد با مقایسه در را هرز های
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 گیاهان به عنوان آنها کاشت که هستند محیط در فیتوکسین مواد توانایی آزادسازی دارای تریتاکاله و ماشک چاودار، جو،
 [1و4]کندمی جلوگیری سویا و ذرت مزارع در هرز هایعلف استقرار و زنیجوانه از پوششی

 
زیه واریانس صفات مورد بررسینتایج تج -1جدول   

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 درصد کنترل علف هرز بیوماس علف هرز بیوماس محصول

 0.303ns 15.678ns 5.341ns 2 بلوک

 5.748ns *25.211 **2.777 2 محصول

 3.899 1.031 0.1 4 خطا

 23.25 20.98 13.61 - ضریب تغییرات)%(

Ns درصد 5و  6ترتیب غیره معنی دار، معنی دار در سطح ،** و * به 

 

 
های هرز در کشت محصول های مختلفروند تغییرات وزن خشک گیاه پوششی و علف -1شکل   

 

 
های هرز کشت محصول های مختلفروند تغییرات بیوماس و کنترل علف -2شکل   
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تنوع علف های هرز محصول های مختلف -3شکل   

 

 گیرینتیجه .4

های هرز مزارع داشته ی در کنترل علفمؤثرتواند نقش می گندم سیاههمپ و نتایج نشان داد، کشت مخلوط سان       

های هرز نقش مؤثری داشته باشد که این امر در طراحی تواند در کنترل علفباشد. و مشاهده شد، تولید بیوماس باال می

های هرز تأثیر توانند بر برخی علفشود گیاهان پوششی مییتواند کمک نماید. همچنین مشاهده مالگوی کشت می

 بیشتری داشته باشند.
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ABSTRACT 
In order to investigate the effect of sunn hemp (Crotalaria juncea) and buckwheat (Fagopyrum esculentum) 

cover crops on biomass production and weed control, an experiment was conducted base on randomized 

complete block design with three replications at Agricultural Research Station (38.246° N, 48.272° E) of 

University of Mohaghegh Ardabili, Ardabi, Iran, in 2017. The Experimental treatments included mono 

culture and mixed cropping of buckwheat and sunn hemp and a control treatment (no cover crop). Based on 

results of analysis of variance, significantly differences were detected on cover crops and weed biomass 

production at 1% and 5%, respectively. Increasing the cover crop biomass caused more reduction of weeds 

biomass. Among the different cropping systems, the highest cover crop biomass belonged to buckwheat + 

sunn hemp mixed cropping, which also caused the minimum weeds biomass. Based on our results, Sunn 

hemp mono culture had the lowest percentage of weed control, while buckwheat and sunn hemp mixed 

cropping was more efficient in weed control. We observed the maximum Cirsium arvensis suppression  by 

using buckwheat + sunn hemp mixed cropping and buckwheat mono culture was more efficient on 

Chenopodium album control. Based on our results, buckwheat + sunn hemp mixed cropping could control 

weeds up to 90%. 
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