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 خالصه

( در .Lathyrus sativus Lخلر )( و .Secal cereal Lچاودار )بررسی مطالعه نقش گیاه پوششی  منظوربه

کامل تصادفی با  هایدر قالب طرح بلوک1۳31های هرز مزارع استان اردبیل، آزمایشی در سال کنترل علف

و شاهد)بدون  ط خلر + چاودارمخلو کشتو  کشت خالص خلر، چاودار تیمار کشت خالص چهارر و سه تکرا

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. نتایج  کشت(

وع درصد تحت تأثیر ن ۵و  1هرز در سطح های زن خشک گیاه پوششی و وزن خشک علفو که   نشان داد

کشتی چاودار باالترین وزن خشک گیاه نشان داد، تکنیز  ها گیاه پوششی قرار گرفت. مقایسه میانگین

است که کمترین وزن خشک علف هرز از کشت مخلوط این ن در حالیداد ایپوششی را به خود اختصاص 

به خود اختصاص  ادرصد کنترل علف هرز ر باالترین خلر چاودار و مشاهده شد. کشت مخلوط خلرگیاه با 

تره و های هرز را کنترل کند. کشت خالص خلر توانست سلمهو خشک علف تردرصد وزن  31و توانست  داد

های هرز را به خود اختصاص داد. ای علفکنگروحشی را به خوبی کنترل کند اما بیشترین تنوع گونه

الگوی کشت  یک عنوانالزم بهس تواند عالوه بر تولید بیوماکشت مخلوط چاودار و خلر می همچنین

 خردل و کنگر وحشی مزارع استان باشد. خصوصهرز بههای مناسب در جهت کنترل علف
  

 وری، بیوماس، چاودار، خلربهره، گیاهان پوششی: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .۱
 

ل نیازهای مشابه اغلب باشند که به دلیهای هرز میهای کشاورزی علفترین عوامل محدودکننده سیستمیکی از مهم

منظور کاهش و یا کنترل میزان کش بههای اخیر استفاده از انواع علفکنند. در طی دهههمراه با گیاهان زراعی رشد می

شود. کشت مخلوط با های هرز مرسوم شده است که باعث مشکالت زیست محیطی و به خطر افتادن سالمت انسان میعلف

ای طوالنی در بسیاری از مناطق باشد که دارای سابقهترین انواع الگوهای کشت میاز مرسومگیاهان تیره لگومینوز یکی 
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گیرد و به همین دلیل کشتی صورت میطور مؤثرتری نسبت به تکدر کشت مخلوط استفاده از منابع به[. ۳]باشدجهان می

کشت مخلوط با سایه اندازی و خفه کردن  .[1و۵]یابد های هرز کاهش میمقدار مواد قابل دسترس برای استفاده علف

کند. کشت مخلوط های هرز جلوگیری میهای هرز و در برخی موارد با خاصیت دگرآسیبی از رشد و گسترش علفعلف

های عنوان الگوی کشت مناسب جهت کنترل علفتواند بهباشد که میها میخلر و چاودار یکی از انواع این گونه از کشت

برداری قرار گیرد. به همین خاطر هدف از این مطالعه مقایسه کشت مخلوط و خالص ه بهتر از منابع مورد بهرههرز و استفاد

 باشد.های هرز غالب در مزارع استان اردبیل میبرداری بیشتر از منابع و کنترل علفچاودار و خلر در بهره
 

 

 هامواد و روش .۲

متر از  1۳۵۱با ارتفاع دانشگاه محقق اردبیلی  و منابع طبیعی ه کشاورزیدر مزرعه دانشکد 1۳31در بهار این مطالعه 

در کامل تصادفی بلوک طرح  صورتعرض شمالی به ۳۴ ˚ 13΄طول شرقی و  ۴۴˚ ۲۱΄سطح دریا و مختصات جغرافیایی 

چاودار و  کشتی خلر و کشت مخلوطاجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گیاه پوششی )تک کشتی چاودار، تک تکرار سه

-های جمعمتر صورت گرفت. نمونه ۳× ۴ هایی به ابعادمتر در کرتسانتی ۲۱صورت ردیفی با فواصل کشت به .خلر( بود

منظور بررسی زیست توده گیاه پوششی و علف هرز در مرحله گلدهی انجام شد و پس از توزین آوری شده از سطح مزرعه به

 ها توزین گردید.ا حصول وزن ثابت قرار داده شد و مجدداً وزن خشک آنگراد تدرجه سانتی ۰۱در آون در دمای 

 ۵در سطح  LSDها با استفاده از آزمون انجام شد و مقایسه میانگین داده SASافزار ها توسط نرمتجزیه واریانس داده

 درصد انجام شد.
 

 نتایج و بحث           .۳

 ۵و  1گیاه پوششی و وزن خشک علف هرز به ترتیب در سطح  نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد، وزن خشک

ها نشان داد، تک کشتی چاودار باالترین وزن (. مقایسه میانگین1درصد تحت تأثیر نوع گیاه پوششی قرار گرفت )جدول 

 های هرز از کشت مخلوط اینکه کمترین وزن خشک علفاست خشک گیاه پوششی را به خود اختصاص داد این درحالی

های هرز در مقایسه با تر و خشک علف نتایج مربوط به نمودار درصد کاهش وزن (.1گیاه با چاودار مشاهده شد )شکل 

و توانست  به خود اختصاص داد های هرز رادرصد کنترل علف باالترین خلر چاودار و که کشت مخلوط دهدشاهد نشان می

های ویژگی وزن گیاه پوششی عالوه بر توان استنباط کرد کهمی ه نتایجتر و خشک را کنترل کند. با توجه بدرصد وزن  31

، الف(. همچنین در ۲های هرز در مزارع استان اردبیل باشد )شکل تواند موجب کاهش بهتر علفموجود در خلر می  دیگر

 سلمه ترهها شامل های مختلف مشاهده شد که غالب آننوع علف هرز در کرت 1تا  ۴در مجموع  این مطالعه

(Chenopodium album L.خردل وحشی ) (Sinapis arvensis L.کنگر وحشی ،) (Cirsium arvense L. ،)

 (.Convolvulus arvensis Lپیچک وحشی) ( و.Salsila kali L) (، علف شور.Amaranthus Sp) تاج خروس

در تیمار  که است رحالیاین د بود. نتایج این مطالعه نشان داد که در کشت خالص چاودار، کنگر وحشی علف هرز غالب بود

 غالبیت داشت. در کشت مخلوط چاودار + خلر، کنگر و خردل وحشی بهتر کنترل شدند با کشت خالص خلر خردل وحشی

 ب(. ۲به خود اختصاص داد )شکل  های هرز راو سلمه تره بیشترین سهم را در بین علف
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 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نتایج -۱جدول 

 درجه آزادی منابع تغییرات
 میانگین مربعات

 وزن خشک علف هرز علف هرز تروزن وزن خشک گیاه پوششی گیاه پوششی تروزن

 ۳/31۳ns ۱/۲3۴ns 1/۴۲1ns ۱/۰۴1ns ۲ بلوک

1۱/۵3۲ns ۴/۳۵۳** ۲۴/۵۵1ns ۴3۰/۴ ۲ گیاه پوششی * 

۳1/۲ ۴ خطا  1۴۴/۱  ۵1۴/۴  ۰۱۰/۱  

۳۴/13 - ضریب تغییرات )%(  1۱/3  ۵۴/۳۵  1۲/۳۲  

nsدرصد ۵و  1دار در سطح دار، معنی،** و * به ترتیب غیره معنی 

 

 
 های مختلف کشت)الف( و علف هرز )ب( در سیستم تغییرات وزن خشک و تر گیاه پوششی -۱شکل 

 

 
 های مختلف کشتهای هرز )ب( در سیستمو خشک علف هرز نسبت به شاهد )الف( و سهم علف تروزناهش ک -۲شکل 

 

فدائی  .[۴]های هرز همبستگی وجود دارددرکسن و همکاران نیز اظهار داشتند که بین نوع گیاه زراعی و ظهور علف

تریتیکاله +  کشت مخلوط ن دادندعلف هرز نشا گیاهان پوششی در کنترل ریتأث ز در بررسینی و قربانی شهری و همکاران

 [۲و1شد] موجب بهبود کنترل علف هرز و افزایش حاصل خیزی زمین گندم + جوو  چاودار

 

 گیرینتیجه .۴

عنوان یک الگوی تواند عالوه بر تولید بیوماس مناسب و افزایش میزان مواد آلی خاک، بهکشت مخلوط چاودار و خلر می

خصوص خردل و کنگر وحشی قابل توسعه در مزارع استان باشد که هم از های هرز بهکنترل علف کشت مناسب در جهت

 نظر بهروری از منابع و هم در راستای کشاورزی پایدار استان نقش مؤثری داشته باشد.
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ABSTRACT 
In order to investigate the role of Rye (Secal cereal L.) and chickling pea (Lathyrus sativus L.) in weeds 

control of Ardebil province agriculture, an experiment was conducted based on randomized complete block 

design with four replications in Agricultural Research Station (38.246° N, 48.272° E) of University of 

Mohaghegh Ardebili, Ardabil, Iran in 2017. The treatments were mono cropping of rye, mono cropping of 

chickling pea, mixed cropping of rye and chickling pea and a control treatment (no cover crop). The results 

showed significantly differences between the dry weight of the cover crops and weeds at 1% and 5% 

respectively. In our results comparison of means base on LSD test showed that rye mono culture had the 

highest dry weight of the cover crop plants, whereas the minimum weeds dry weight obtained from their 

mixed culture. Rye and chickling pea mixed cropping had the maximum weed control percentage and could 

control 96% of weeds dry weight. Although Chickling pea suppressed Chenopodium album and Cirsium 
arvense weeds, but maximum weed biodiversity belonged to Chickling pea cover crop. Also, rye and 

chickling pea mixed culture besides having more cover crop biomass production, could suppress weeds 

especially Sinapis arvensis and Cirsium arvensis in such area.  
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