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 خالصه

مزارع  شایع هرز هایعلف کنترل در مخلوط کشت و کشتی تک هایسیستم بررسی نقش منظوربه

اردبیل، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه بابالن ایستگاه تحقیقاتی  استان

اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کشت  1۳31دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 

ای و شاهد بود. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد، خوشهخلر و چاودار و ماشک گل خالص و مخلوط

 1و  ۵و  1های هرز به ترتیب در سطح های هرز و درصد کنترل علفبیوماس گیاه پوششی، بیوماس علف

های هرز شد. وماس گیاه پوششی، موجب کاهش بیوماس علفداری داشتند. افزایش بیتغییرات معنی ،درصد

 پوششی مربوط به کشت ماشک و ماشک وهای مختلف کشت، باالترین میزان بیوماس گیاه در بین سیستم

های هرز نیز مشاهده شد. کشت خالص چاودار کمترین خلر بود که در این نوع کشت کمترین بیوماس علف

 هاآناشت. این در حالی بود که کشت خالص خلر و ماشک از کشت مخلوط های هرز را دمیزان کنترل علف

های هرز را بهتر کنترل کنند. باالترین میزان کنترل کنگره وحشی از اند علفبا همدیگر و با چاودار توانسته

مشاهده شد، چاودار و خلر توانستند تاج  رلخکشت خالص ماشک به همراه کشت این گیاه با چاودار و 

س را بهتر کنترل کنند. با توجه به نتایج مشاهده شد، تولید بیوماس باالی گیاهان پوششی در شدت خرو

 تواند در طراحی الگوی کشت کمک نماید.تری دارد که چنین نتایجی میمؤثرهای هرز نقش کنترل علف
 

 های هرز، گیاهان پوششیعلف بیوماس، چاودار، کنترل: کلمات کلیدی
 
 

 

  مقدمه .۱
 

باشند که در صورت عدم کنترل به موقع و های کشاورزی میترین عامل محدودیت در سیستمهای هرز مهملفع

درصد کاهش  1۱۱ تا 1۱هرز بین های تواند عملکرد گیاهان زراعی را بسته به توان رقابتی علفهای هرز میمناسب علف

 به یا و کنترل در تواندباشد که میاهان پوششی میهرز کشت مخلوط گی هایهای کنترل علف. یکی از روش[۲]دهند 

 کلی طوربه غذائی و مواد ها، سالمتکشعلف مصرف کاهش اصلی، هایزراعت در هرز هایخسارت علف حداقل رساندن
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پوششی  که گیاهان داشتند اظهار چنین خود مطالعات منتظری، در و صمدانی .باشد مؤثر بسیار زیست محیط حفاظت

 اثرات و فیزیکی موانع ایجاد نور، میزان تغییر خاک، تغییر رطوبت خاک، دمای کاهش اندازی، سایه طریق از دتواننمی

بیان شده هدف از این مطالعه  مطالب. با توجه به [1]دهند قرار تأثیر تحت را هرز هایعلف رشد و زنیآللوپاتیک، جوانه

وری های هرز و افزایش بهرهها در جهت مبارزه با علفو لگوم بررسی تأثیر سیستم تک کشتی و کشت مخلوط برخی غالت

 .باشدها میاز منابع آبی و کودی در این نوع سیستم
 

 

 هامواد و روش .۲

متر ارتفاع از سطح  1۳۵۱این مطالعه در مزرعه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی با 

در سال  کامل تصادفی در سه تکراربلوک طرح  صورتشمالی به ۳۴˚ 13΄عرض  شرقی و ۴۴˚ ۲۱΄دریاهای آزاد و طول 

مخلوط  کشت ای وخوشهماشک گل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل گیاه پوششی تک کشتی چاودار، خلر و 1۳31

متر کشت شدند.  ۳×۴ هایی به ابعادصورت ردیفی در کرتگیاهان به ماشک بودند.چاودار و خلر، ماشک و خلر و چاودار و 

 هایگیاه پوششی و علف منظور بررسی بیوماستصادفی و به صورتبه وسیله کوادراتبه آوری شده از مزرعههای جمعنمونه

گراد تا حصول وزن ثابت قرار داده شد و درجه سانتی ۰۱هرز در مرحله گلدهی انجام شد و پس از توزین در آون در دمای 

مقایسه  .انجام شد SASافزار ها توسط نرمهای خشک شده گردید. تجزیه واریانس دادهمونهمجدداً اقدام به توزین ن

  صورت گرفت. % ۵ احتمال در سطح LSDها هم با استفاده از آزمون میانگین
 

 

 نتایج و بحث           .۳

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

شود، بین تغییرات بیوماس مشاهده می 1(. با توجه به شکل 1دار شدند )جدول درصد معنی 1و  ۵و  1ترتیب در سطح 

-گیاه پوششی، موجب کاهش بیوماس علفگیاه پوششی و بیوماس علف هرز ارتباط معکوسی وجود دارد و افزایش بیوماس 

ختلف کشت، باالترین بیوماس گیاه پوششی مربوط به کشت ماشک و ماشک + خلر بود های مهرز شد. در بین سیستم های

های مخلوط، کشت چاودار + خلر های هرز نیز مشاهده شد. در بین کشتکه در این نوع کشت کمترین بیوماس علف

 (.1 لهرز را بهتر از کشت خالص چاودار کنترل کنند )شک هایها، توانستند علفخالف بیوماس کم آنبر

دهد، کشت خالص چاودار کمترین میزان درصد کنترل هرز نیز نشان می هاینتایج مربوط به درصد کنترل علف 

ها با همدیگر و با چاودار این در حالی بود که کشت خالص خلر و ماشک از کشت مخلوط آن های هرز را داشت.علف

باالترین کنترل کنگره وحشی از کشت خالص  شوداهده میهای هرز را بهتر کنترل کنند. همچنین مشاند علفتوانسته

که چاودار و خلر توانستند تاج خروس را  استو خلر مشاهده شد، این در حالیماشک و به همراه کشت این گیاه با چاودار 

ین تأثیر را خلر و چاودار در کشت مجزا بهترهمچنین و  ترین تأثیر را بر خردل وحشی داشتبهتر کنترل کنند. چاودار بیش

های هرز نیز اظهار داشتند که بین نوع گیاه زراعی و ظهور علف درکسن و همکاران (.۲نشان دادند )شکل  هبر سلمه تر

  ارنشتا. [۳]های هرز اشاره کردندموجود همبستگی وجود دارد. مطالعات مختلفی به تأثیر کشت مخلوط در کنترل علف

 چندیننتایج  [.۵دهد] کاهش درصد ۳1 شاهد با مقایسه در را هرز هایخشک علف وزن است قادر خلر که داشت اظهار

 در فیتوکسین مواد توانایی آزادسازی دارای لهتریتیکا و ماشک چاودار، جو، پوششی گیاهان که دادند نشان نیز دیگر تحقیق

 جلوگیری سویا و ذرت مزارع در هرز یهاعلف و استقرار زنیجوانه از پوششی گیاهان به عنوان آنها کاشت که هستند محیط

 [.1و۴] کندمی
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 واریانس بیوماس گیاه پوششی و علف هرز و درصد کنترل علف هرز نتایج تجزیه  -۱جدول 

 درجه آزادی منابع تغییر
 میانگین مربعات

 درصد کنترل علف هرز بیوماس علف هرز بیوماس گیاه پوششی

 ۱/11۳ns  1/3۰1ns 1۲/۴۴۲ns ۲ بلوک

1۰/۳ ۵ گیاه پوششی ** ۵۵۴/۵ * 1۵۰/3 ** 

1۲۰/1  ۵1۵/۱ 1۱ خطا  ۴1۴/۲  

33/13 - ضریب تغییرات  ۴1/۳۴  ۱1/۲۲  

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

 

 
 های مختلف کشتسیستمتغییرات بیوماس علف هرز و گیاه پوششی در  -۱شکل 

 

 
 مختلف کشت نسبت به شاهد هایسیستمی هرز و درصد کنترل علف هرز در هانسبت تنوع علف -۲شکل 
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 گیرینتیجه .۴

های هرز نقش مؤثری داشته باشد که این امر در تواند در کنترل علفبا توجه به نتایج مشاهده شد، تولید بیوماس باال می

های هرز تأثیر توانند بر برخی علفوششی میشود گیاهان پتواند کمک نماید. همچنین مشاهده میطراحی الگوی کشت می

 خروس استفاده شود.هت کنترل تاجکه ماشک جهت کنترل کنگره وحشی، چاودار جطوریبیشتری داشته باشند به
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ABSTRACT 
In order to investigate the role of mono and mixed cropping system on controlling of common weeds in 

Ardebil province, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three 

replications at Research Station of Faculty of Agriculture and natural resources, University of Mohaghegh 

Ardabili in 2017. Experimental treatments included mono and mixed cropping of chickling pea, rye and hairy 

vetch. The results of analysis of variance showed that the cover crop biomass, weed biomass and weed 

control percentage had significantly differences at 1%, 5% and 1% respectively. Increasing of crop crops 

biomass caused reduction on weed biomass. Among the different cropping systems of cover crops, the 

highest biomass of the cover crops belonged to hairy vetch and hairy vetch + chickling pea mixed, and the 

lowest weed biomass was observed in this cropping system. Rye mono cultures had the lowest percentage of 

weed control; while mono cultures of chickling pea and hairy vetch were able to control weeds as well as 

each other and rye. The highest control of Cirsium arvensis obtained from hairy vetch mono cropping or 

mixed with rye and chickling pea. Rye and chickling pea were able to better control of amaranthus. 

Regarding to our results, higher biomass production could have an important role in controlling weeds, which 

helps in choosing of cover crops for such purpose. 
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