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  چکیده

با دو  پوششی گیاهان عنوان به سویا و گندم حضور در ذرت عملکرد اجزاي و عملکرد هرز، هاي علف خشک تراکم و ماده تغییرات ارزیابی منظور به
تیمارهاي آزمایش شامل دو گیـاه   .گردید اجرا 1391 سال در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح در قالب آزمایشی منبع کودي شیمیایی و آلی

 ذرت غـذایی  نیـاز  و خاك تجزیه آزمایش اساس ر کود بربود که مقدا) بدون کود، کود شیمیایی و کمپوست(و سه تیمار کودي ) سویا و گندم(پوششی 
کشت . هرز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد  چنین کشت ذرت بدون گیاه پوششی در شرایط آلوده و عاري از علف هم. شد لحاظ) اصلی گیاه عنوان به(

 از بـرداري  نمونـه  نتـایج . هاي گیاه اصلی صـورت گرفـت  یفزمان با گیاه اصلی و بین رد ذرت در خرداد ماه و کشت گیاهان پوششی نیز به صورت هم
 در پوششـی  گیـاه  بـدون  ذرت کشـت  به نسبت هرز هاي علف تراکم کاهش باعث سویا پوششی گیاه همراه به ذرت کشت که داد نشان هرز هاي علف

 هرز هاي علف تراکم کاهش و فرونشانی در رشد فصل اواخر در رفتن بین از و کمتر خشک ماده تولید علت به گندم ولی شد، هرز  علف به آلوده شرایط
 به آلوده شاهد به مربوط بیشترین و کمپوست و سویا پوششی گیاه همراه به ذرت کشت به مربوط هرز هاي علف خشک ماده کمترین رو این از. نبود موفق
 دانـه  عملکرد بیشترین و هرز  به علف آلوده شاهد تیمار به وطمرب) هکتار در کیلوگرم 3/2733( ذرت دانه عملکرد کمترین چنین هم. بود هرز هاي علف
 هاي تیمار بین در. بود کمپوست با سویا پوششی گیاه و هرز  علف از عاري شاهد تیمار به مربوط) هکتار در کیلوگرم 3/8351 و 0/12124 ترتیب به( ذرت

 این تفاوت و بود کود بدون به نسبت بیشتري بیولوژیک عملکرد داراي وششیپ گیاه دو هر در شیمیایی کود و کمپوست تیمارهاي در ذرت گیاه کودي،
 و شیمیایی کود از استفاده بین تفاوتی همچنین و شدند هرز هاي علف رشد کاهش موجب پوششی گیاهان که آنجا از. نبود دار معنی آماري نظر از نیز دو

  .کرد استفاده پایدار کشاورزي راستاي در وبمطل تولید براي راهکار دو این از توان می نداشت وجود آلی
  

   رقابت، کمپوست، کود شیمیایی، گیاه پوششی: کلیديهاي  هواژ
 

  1مقدمه
 و مسـتقیم  طور به انسان غذاي تأمین در ذرت اهمیت به توجه با

 زراعـی  گیاهـان  میـان  در اي ویـژه  جایگـاه  از مستقیم، این گیاه غیر
 هاي سیستم در ساز مشکل و توجه قابل مسائل جمله از. است برخوردار

 به ذرت را عملکرد که باشد، می هرز هاي علف با رقابت آن ذرت، تولید
 به کنترل به مبرمی نیاز ذرت). 5(دهند  می کاهش توجهی قابل میزان
 کنترل دیر ذرت مزرعه هرز هاي علف اگر و دارد هرز هاي علف موقع
 تـا  15 از را عملکـرد  هـرز  علف نوع و تعداد به بسته توانندمی شوند،
روشی مرسـوم   اولیه شخم ها قرن براي). 1(دهند  کاهش درصد 100

                                                        
 اعـت، زر روهاستادیاران گ و ارشد کارشناسی سابق دانشجويبه ترتیب   -3و  2، 1

  ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه زراعی، علوم دانشکده
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  ساري طبیعی

 توسعه با دوم، جهانی جنگ از اما پس بود، هرز هاي علف کنترل براي
 بـه  وابستگی ها علفکش تولید و کشاورزي شیمیایی مواد تولید صنعت
 در ذرت مزارع هرز هاي علف مدیریت براي. )24(یافت  کاهش شخم
 کـار  ایـن  که شود می استفاده ها علفکش از توجهی قابل طور به ایران

 همچنین .)28(است  شده هرز هاي علف کنترل هزینه افزایش موجب
 هاي علف از بسیاري شدن مقاوم موجب تنها نه ها کش علف از استفاده

 و محیطـی  زیسـت  خطرات ایجاد باعث بلکه است، شده هاآن به هرز
 و زراعی هاي اکوسیستم در حیاتی زنجیره بر جانبی شدید هاي خسارت
  .)40(است  گردیده نیز طبیعی

 در هرز هايعلف کنترل براي عملی راهکارهاي از یکی محققین
 و 31(داننـد   می پوششی گیاهان و گیاهی بقایاي از استفاده را مزارع

 بـراي  جایگزین مناسب یک تواند می پوششی گیاهان از استفاده ).34
 اهداف به رسیدن مهمی در نقش که )43(باشد  شیمیایی هاي شعلفک

 زیست کیفیت حفظ و خاك منابع از وري بهره و حفظ پایدار، کشاورزي
 محصـوالت  از اسـتفاده  کشـاورزان  از بسیاري. )36(کند   ایفا محیطی

  )علوم و صنایع کشاورزي(گیاهان  حفاظت نشریه
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  389      ...هاي هرز تأثیر گیاهان پوششی سویا و گندم بر کنترل علف

 یـک ...  و مدیریت بذر، تهیه به مربوط هاي هزینه دلیل به را پوششی
 به مربوط هاي هزینه پوششی گیاهان درحالیکه. ددانن می اضافی هزینه
 براي را گسترده هاي شخم و هرز هاي علف آفات، بیماري، کنترل کود،

 بلنـد  گـذاري سرمایه یک توانندمی همچنین دهند،می کاهش کشاورز
 گیاهـان  از اسـتفاده  ).6(باشـند   خاك منابع و خاك بهبود براي مدت

 و آللوپاتی طریق از را هرز هاي علف رشد و زنی جوانه تواند می پوششی
 نور، مانند محدود منابع براي هرز هاي علف و پوششی گیاه بین رقابت

 ممانعت بر عالوه پوششی گیاهان .)10(دهد  کاهش غذایی مواد و آب
 آلـی  ماده و نیتروژن افزایش موجب هرز، هاي علف جمعیت توسعه از

 رطوبـت  حفـظ  و فرسایش کاهش ،)35( خاك ساختمان بهبود خاك،
  .شوند می) 10(زراعی  گیاه عملکرد و افزایش )8(خاك 

 تر سریع که داشت خواهند را نتیجه بهترین زمانی پوششی گیاهان
) 38( همکـاران  و صـمدانی ). 39( بپوشانند را خاك سطح و زده جوانه

 اندازي سایه و توده زیست داشتن دلیل به گندم و چاودار کردند گزارش
 چنـین، گیاهـان   هـم  .کننـد  می کنترل خوبی به را هرز يها علف باال،

 تـامین  بر عالوه دارند، که سریعی رشد دلیل تیره بقوالت به پوششی
 هـرز  هـاي  علف با مقابله براي خوبی توان داراي ،بعدي گیاه نیتروژن

 و هیلتربرونر توسط که آزمایشی در). 33و  22(باشند  می مزارع غالب
سـفید   شبدر از استفاده داده شد که نشان تگرف انجام) 19( همکاران

(Trifolium repens L.)، زیرزمینـــی  شـــبدر (Trifolium 
subterraneum) کالغـی پنجه شبدر و(Lotus cornicaltus)  بـین 

 دولپـه  و لپـه  تک هرز هاي علف تراکم کاهش باعث گندم هاي ردیف
 و همکـاران  یوچینـو  .شـد  پوششی گیاه بدون شاهد به نسبت یکساله

در  يا خوشهماشک گل یپوشش اهیاظهار داشتند که کاشت گ نیز )43(
 اهیاز گ قبل، همزمان و بعد(ذرت در سه زمان مختلف  يها فیرد نیب

ـ هـرز گرد  يها باعث کاهش رشد علف يدار یطور معن هب) یاصل و  دی
ـ   یکشـت هرز در تک يها تعداد علف از  شـتر یب يدار یذرت بطـور معن

وزن خشـک علـف هـرز در     نیشتریب نیهمچنبود و  گرید يمارهایت
قبل  یپوشش اهیآن هم مربوط به کاشت گ نیذرت و کمتر یکشتتک

نیـز در بررسـی اثـر    ) 30(نظري و همکاران  .بود یاصل اهیاز کاشت گ
هاي مختلف کاشت گیاهان پوششی بر روابط ذرت و علف هرز  تاریخ

و زیست گزارش کردند که کاشت گیاهان پوششی باعث کاهش تراکم 
و  3/11853( ذرت دانـه  عملکرد هاي هرز شدند و بیشترین توده علف

 بـا ( شـاهد  تیمـار  بـه  مربوط ترتیب به )هکتار در کیلوگرم 4/11447
  .بود بلبلی چشم لوبیا پوششی گیاه بعد روز 21 کاشت و) وجین

 دلیل به است ممکن اصلی گیاه دهد می نشان ها گزارش از بعضی
 گیاهـان  با )6(آب  یا ،)13و  11(غذایی  ، مواد)21(نور  بر سر رقابت

 کـه  دادنـد  نشـان ) 20(همکاران  و هولندر دن. شوند مغلوب پوششی
 بر رقابت خاطر به (Allium porrum)فرنگی  تره عملکرد در کاهش

 ردیفـی  بـین  بصورت شده کاشته شبدرهاي و فرنگی  تره بین نور سر
 کاشـت  کـه  داشتند بیان )43( همکاران و چنین یوچینو هم .شد ایجاد

 کـاهش  باعـث  ذرت، بـا  همزمان) اي خوشه گل ماشک( پوششی گیاه
 مشخصـات  روي بیشـتر  مطالعـات  به نیاز بنابراین. شد ذرت عملکرد
 پوششـی  گیاهـان  مـدیریت  و) رشـد  الگوي و گونه( پوششی گیاهان

و حصول عملکرد  هرز هاي علف موفق کنترل براي) میزان و نوع کود(
لذا هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر . باشد عی میاه زراباالتر گی

هـاي ذرت تحـت منـابع کـودي      کاشت گیاهان پوششی بـین ردیـف  
  .باشد هاي هرز و عملکرد ذرت می مختلف بر کنترل علف

  
  ها مواد و روش

 عملکـرد  بـر  مختلـف  پوششی گیاهان کاشت تأثیر بررسی جهت
 مزرعـه  در 1391 سـال  در آزمایشی متفاوت، کودي منابع تحت ذرت

 طول(ساري  طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه پژوهشی آموزشی
 و درجه 36 جغرافیایی عرض و شرقی دقیقه 4 و درجه 53 جغرافیایی

 یـن ا .شـد  انجـام ) دریـا  سـطح  از متـر  15 ارتفـاع  و شمالی درجه 39
 سه و تیمار هشت با تصادفی کامل هاي بلوك طرح صورت به پژوهش

 کشـت ذرت بـا گیاهـان    شـامل  آزمایشـی  تیمارهـاي  .شد اجرا رارتک
 کـود،  بدون( کودي همراه با اعمال تیمارهاي) گندم و سویا( پوششی

دهنده تیمارهـاي  نشان 1جدول . بود )قارچ کمپوست و شیمیایی کود
 و هـرز   علـف  از عاري در شرایط ذرت همچنین کشت. آزمایش است

 گندم ذرت، رقم. هد در نظر گرفته شدهرز به عنوان شا  علف به آلوده
 بـود و  سـاري  و مـیالن  ، NS640ترتیـب  به استفاده، مورد سویاي و

 زراعـی  تولیـدي  شـرکت  از آزمـایش  ایـن  در اسـتفاده  مـورد  بذرهاي
  .گردید تهیه ناز دشت

 انجـام  شـخم  عملیات قبل سال پاییز در زمین، سازيآماده جهت
 شخم دیگر بار زمین نیز، ماه اردیبهشت اواسط در کاشت از قبل و شد
. شـد  مهیا بذر بستر براي مناسب شرایط هرس و دیسک توسط و زده
 و مترسانتی 75 بین ردیف فاصله با( ذرت ردیف پنج شامل کرت هر

 پوششــی گیـاه  ردیـف  شـش  و) متــرسـانتی  20 ردیـف  روي فاصـله 
 روي متـر  سـانتی  دو فاصـله  با ذرت هاي ردیف بین کاشت صورت به(

 نیـاز  و خـاك  تجزیـه  آزمـایش  اساس بر نیز کودي تیمار. بود) ردیف
که براي اعمال تیمار کود  شد لحاظ )اصلی گیاه عنوان به( ذرت غذایی

 در کیلـوگرم  200 اوره، کـود  هکتار در کیلوگرم 400 شیمیایی میزان
 فسفات سوپر کود هکتار در کیلوگرم 150 سولفات پتاسیم، کود هکتار

د که یک سوم کود اوره و تمامی کود سولفات تریپل در نظر گرفته ش
پتاسیم و سوپر فسفات تریپل در زمان کاشت استفاده شـده و مـابقی   

چنین قبل از گلدهی ذرت به  برگی ذرت و هم 6-8کود اوره در زمان 
 جدول در آزمایش محل خاك خصوصیات .صورت نواري اعمال گردید

 هکتـار  در تـن  20جهـت اعمـال کـود آلـی نیـز       .است شده آورده 2
 شـیمیایی  برخی خصوصیات .گرفت قرار استفاده مورد قارچ کمپوست
  .است شده آورده 3 جدول مورد استفاده در قارچ کمپوست
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 تیمارهاي آزمایش - 1جدول 

Table 1- Treatments  
 هاي هرز علف حضور

Weed infestation  
 کود

Fertilizer  
 گیاه پوششی
Cover crop  

 گیاه اصلی
Main crop  

  تیمار
Treatment 

 عاري از علف هرز
Weed free  

 شیمیایی
Chemical fertilizer  

 ذرت  -
Corn  

1  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 شیمیایی
Chemical fertilizer  

 ذرت  -
Corn  2  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 بدون کود
No-fertilizer  

 سویا
Soybean  

 ذرت
Corn  3  

 هرز آلوده به علف
Weed infestation  

 شیمیایی
Chemical fertilizer  

 سویا
Soybean  

 ذرت
Corn  4  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 کمپوست
Compost  

 سویا
Soybean  

 ذرت
Corn  5  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 بدون کود
No-fertilizer  

 گندم
Wheat  

 ذرت
Corn  6  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 شیمیایی
Chemical fertilizer  

 گندم
Wheat  

 ذرت
Corn  7  

 آلوده به علف هرز
Weed infestation  

 کمپوست
Compost  

 گندم
Wheat  

 ذرت
Corn  8  
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Table 2- Some of the physical and chemical properties of experiment soil in depth of 0-30 cm 

 بافت خاك
Soil  

texture  
EC 

 (ds.m-1)  
  
pH 
 

 مقدار عناصر خاك
The amount of soil nutrition 

عمق 
  برداري نمونه

Depth of 
sampling 

(cm)  

 نیتروژن 
Nitrogen 

(%)  

  فسفر
Phosphourus 

(ppm)  

  پتاسیم
Potassium  

)ppm( 
Silty-clay  0.85  7.34  0.23  14  278.05  0-30  

  
 یمیایی کمپوست قارچ مورد استفادهخصوصیات ش - 3جدول 

Table 3- Physical and chemical properties of compost 

EC 
(ds.m-1)  

  
pH 
 

 مقدار عناصر کمپوست قارچ
The amount of compost nutrition 

 نیتروژن 
Nitrogen 

(%)  

  فسفر
Phosphourus 

(%) 

  پتاسیم
Potassium 

(%) 
5.3  6.9  1.8  1.8  1.6  

  
 گیاهـان  کاشـت  گردیـد و  کشت ماه در ششم خرداد ذرت بذور
 بـذور  کشت. گرفت صورت اصلی گیاه با همزمان صورت به پوششی

 منظـور  بـه  و گرفت انجام اي کپه صورت به پوششی گیاهان و ذرت
 پوششی انگیاه و برگی 4-6 مرحله در ذرت نظر، مورد تراکم ایجاد

  .گردید تنک برگی 3-4 مرحله در
 60، 45(هاي هرز، سه مرحله  به منظور بررسی وزن خشک علف

هـاي میـانی    برداري تخریبی از ردیف نمونه) روز بعد از کاشت 75 و
 50×50بـه ایـن منظـور از پرتـاب تصـادفی کادرهـاي       . انجام شـد 

ا و هـ  متري در دو محل از هر کـرت اسـتفاده شـد و گیاهچـه     سانتی

هاي هرز هر کادر، در حـد گونـه شناسـایی و سـپس      هاي علف بوته
قـرار داده شـده و بـه      هاي مربوط به هر کرت در داخل پاکت نمونه
گـراد در آون نگهـداري و    درجه سانتی 70ساعت در دماي  72مدت 

  .خشک شدند و سپس توزین گردید
 بـا  کرت هر وسط ردیف سه از نهایی برداشت از قبل هفته یک

 تصـادفی  صـورت  بـه  بـالل  ده انتها، و ابتدا از حاشیه متر نیم ذفح
 دانه تعداد بالل، در ردیف تعداد شامل دانه عملکرد اجزاي و انتخاب

 زمـان  در نیز دانه عملکرد. شد گیرياندازه دانه هزار وزن و ردیف در
 شاخص چنین هم و درصد 14 رطوبت براساس فیزیولوژیک رسیدگی
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  .گردید محاسبه نیز برداشت
 SASآمـاري  افـزار نـرم  از اسـتفاده  بـا  هـا  داده واریانس تجزیه

(Version 9.2) آزمـون  از استفاده با ها میانگین مقایسه و LSD در 
 رسـم  Excel افـزار  نرم توسطنیز  نمودارها .شد انجام درصد 5 سطح
  .گردید
  
  بحث و نتایج
 هاي هرز علف

  هاي هرز تراکم علف
ایی شــده در مزرعــه گاوپنبــه هــاي هــرز شناســ در بــین علــف

(Abutilon theophrasti Medik.) قیــــاق ،(Sorghum 
halepense L.)خربزه وحشی ، (Cucumis melo var. agrestis) 

ــین (.Setaria glauca L) روبــاهی و دم ــی را ب بیشــترین فراوان
هاي هرز غالب مزرعه  هاي هرز موجود داشتند و به عنوان علف علف

هاي هرز بـا فراوانـی کمتـر بـه      علفهمچنین،  .در نظر گرفته شدند

  .هاي هرز در نظر گرفته شد عنوان سایر علف
 هـاي  گونـه  سایر و روباهیدمجزء  به غالب هرز هاي علف تراکم

نگرفت  قرار آزمایشی تیمارهاي دار معنی تاثیر مزرعه تحت در موجود
ر د) هـا  گونـه  سـایر  بجزء(هاي هرز  علف تعداد بیشترین). 4جدول (

تراکم تمامی  نیز، پوششی گیاهان بین در و دمشاهده ش شاهد تیمار
. )4 جـدول (در سویا کمتر از گنـدم بـود    )بجزء قیاق(هرز  هاي علف

هاي هرز نیز در تیمار شاهد و کمتـرین آن   بیشترین تراکم کل علف
  .در تیمار با گیاه پوششی سویا و کمپوست مشاهده گردید

 تـراکم  کـاهش  باعـث  سویا شیپوش گیاه همراه به ذرت کشت
کشت ذرت بدون گیاه پوششـی در شـرایط    به نسبت هرز هاي علف

 قیاق جزء به هرز هاي علف تراکم آلوده به علف هرز گشت و کمترین
 و سـویا  پوششـی  گیـاه  همـراه  بـه  ذرت کشت در تیمارها تمامی در

 بـین  از و ضـعیف  عملکرد علت به گندم ولی؛ شد مشاهده کمپوست
 هرز هاي علف تراکم کاهش و یسرکوب در رشد فصل واخرا در رفتن

  .تر از سویا بود ضعیف

  
 برداري هاي هرز در سه مرحله نمونه تاثیر تیمارهاي آزمایش بر مجموع تراکم علف - 4 جدول

 Table 4- The effect of treatments on total weed density in the three stage of sampling 
 )مربع متر در بوته( رزه هاي علف تراکم

Weeds density   
 آزمایش تیمارهاي

Treatments  
 مجموع

 هرز هاي علف
Total  

 سایر
Others  

 روباهیدم
Giant 
foxtail  

 خربزه
 وحشی
Wild 

melon 

 قیاق
Johnson 

grass  

 پنبه گاو
Velvetleaf  

79.48a 7.61ab  7.30a  2.98a  2.53a  59.06a هرز علف به آلوده شاهد 
Control with weed infestation  

20.59c 6.82abc  0.73c  2.31ab  2.24a  13.22a  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +سویا+ 
Corn+soybean+  

17.79c 4.08de  1.04c  1.93ab  2.33a  8.49a  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

16.19c 3.68abc  0.51c  1.54b  2.24a  5.73a  کمپوست 
Compost  

30.05b 7.67a  3.93b  2.22ab  1.01b  15.20a  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +گندم+
Corn+wheat+  

25.30bc 6.00bc  3.68b  2.44ab  1.27ab  12.04a  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

29.87b 5.43cd  2.92b  2.20ab  1.94ab  12.43a  کمپوست 
Compost  

9.24  1.62 1.85 1.10 1.03 61.55 LSD 

ns **  ***  ns ns  ns  داري سطح معنی 
Significance  

 .دار دهنده عدم تفاوت معنی نشان:  nsدرصد؛ 1/0و  1سطح  در داري معنی دهنده ترتیب نشان به ***و**
** and *** indicate significance at the 1 and 0.1 percent, respectively; ns: shows no significant difference. 
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تـر بـوده و    ترل علف هرز قیاق، گندم از سـویا موفـق  تنها در کن

توانست باعث کاهش تراکم آن نسبت به سویا و تیمار شـاهد شـود   
 موجـب  تواند می پوششی گیاهان زنده مالچ کلی طور به. )4 جدول(

 ممکـن  و شـود  اصلی زراعی گیاهان با هرز هاي علف رقابت کاهش
 در ).14(دهـد   هشکـا  خاك در نیز را هرز هايعلف بذر بانک است

 ماشـک  شـنبلیله،  سـفید،  شـبدر ( پوششـی  گیـاه  چهـار  تاثیر بررسی
 کرچـک  روغنی گیاه هرز هاي علف کنترل روي) خلر و اي خوشه گل

 در هـرز   علـف  مختلـف  هـاي  گونه نسبی تراکم که گردید مشخص
 داري معنی کاهش شاهد به نسبت مختلف پوششی گیاهان تیمارهاي

 ماشـک  و خلـر  خصـوص  بـه  پوششـی  نگیاها که طوري به .داشت
 ).3(بودنـد   دارا را هـرز  هـاي علـف  تراکم باالترین شاهد و کمترین

 در کلزا و چاودار جو، زمستانه پوششی گیاهان تاثیر همچنین بررسی
 برابر سه تراکم داد که نشان) آن برابر سه و معمول تراکم(تراکم  دو

 دادند کاهش شاهد اب مقایسه در را هرز علف هايبوته تراکم معمول،
 بـه  شـاهد  در تیمـار  گونـه  33/19از  که هرز علف هاي گونه تنوع و

 تاثیر دیگري بررسی در ).14(یافت  کاهش گونه 33/10 و 10 ،66/7
 روي دو این مخلوط و اي خوشه گل ماشک چاودار، پوششی گیاه سه

 شـاهتره  و تلـخ  خاکشـیر  پـاییزه  هرز هاي علف توده زیست و تراکم

 زیسـت  و تـراکم  کاهش باعث گیاه پوششی سه هر که شد مشاهده
 و چـاودار  بـه  مربـوط  تـأثیر  بیشـترین  که شدند هاي هرز علف توده

 هاي علف تمامی در کودي تیمارهاي ).38(بود  ماشک با آن مخلوط
 تفـاوت  آمـاري  نظـر  از موجـود  هـاي گونـه  سایر جزء به غالب هرز

در گیاه پوششـی سـویا   ولی تیمار کمپوست  ندادند، نشان داري معنی
نسبت به دو تیمار کودي دیگر داراي تراکم علف هرز کمتـري بـود   

  ). 4جدول (
  
  هرز هاي علف خشک ماده

 در موجـود  هـاي  گونـه  سایر و غالب هرز هاي علف خشک ماده
). 5 جدول(گرفتند  قرار آزمایش تیمارهاي دار معنی تاثیر تحت مزرعه

شـاهد   در تیمـار  )قیاق جزء به( هرز  هايعلف خشک ماده بیشترین
-معنی طور به آزمایشی تیمارهاي دیده شد و همه هرز  آلوده به علف

 بـه  نسـبت  را قیـاق  جزء به هرز هايعلف تمامی خشک وزن داري
بیشترین میزان ماده خشک کل  ).5 جدول( دادند کاهش شاهد تیمار
هاي هرز در تیمار شاهد مشاهده شـد کـه تفـاوت چشـمگیري      علف

  .)5 جدول( به سایر تیمارها داشتنسبت 

  
 برداري نمونه مرحله سه در  هرز هاي علف خشک ماده مجموع بر آزمایش تیمارهاي تاثیر - 5 جدول

Table 5- The effect of treatments on total weed dry matter in the three stage of sampling 
 )مربع متر در گرم( هرز هاي علف خشک ماده

Weed dry matter   
 آزمایش تیمارهاي

Treatments  
 مجموع

 هرز هاي علف
Total  

 سایر
Others  

 روباهیدم
Giant 
foxtail  

 خربزه
 وحشی
Wild 

melon 

 قیاق
Johnson 

grass  

 پنبه گاو
Velvetleaf  

175.01a 15.85a  22.79a  18.99a  25.01ab  111.04a  هرز علف به آلوده شاهد 
Control with weed infestation  

74.62bc 10.24ab  3.59c  5.23bc  29.00a  28.65de  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +سویا+ 
Corn+soybean+  

55.81cd 5.89bc  2.22c  3.84bc  18.43bc  24.42de  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

27.15d 3.79c  1.48c  2.81c  11.81cd  5.14e  کمپوست 
Compost  

101.68b 14.69a  12.91b  6.54bc  9.20d  62.69bc  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +گندم+
Corn+wheat+  

105.61b 10.40ab  10.97b  8.32b  6.83d  69.09b  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

86.11bc 8.45bc  4.12c  8.25b  4.84d  37.50cd  کمپوست 
Compost  

34.69  5.63 5.75 4.60 8.58 25.22 LSD 

 داري سطح معنی  ***  ** ***  ***  ** ***
Significance  

 .درصد 1/0و 1سطح  در داري معنی دهنده ترتیب نشان به ***و**
** and *** indicate significance at the 1 and 0.1 percent, respectively. 
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در  هرز هاي علف خشک ماده میزان بیشترین شاهد،تیمار  از بعد
که، سـویا   درحالی ).5 جدول(د بدست آم شیمیایی کود با گندم تیمار

به خصوص با تیمار کمپوست در مقایسه با گندم از موفقیت بیشتري 
 موفقیـت  هاي هرز برخوردار بود و دلیل در کاهش ماده خشک علف

 احتمـاال  توانـد  مـی  هرز، هاي علف سرکوبی در گندم به نسبت سویا
 نوز کـاهش  .باشد آن اندازي سایه و کانوپی ساختار تفاوت از ناشی

 شـبدر،  ماشـک،  که تیمارهایی در هرز هايعلف هوایی اندام خشک
 مـورد  پوششـی  گیاه عنوان به ماشک و یوالف توام کشت و یوالف
 در). 10(است  شده گزارش رایج کشت به نسبت گرفتند، قرار استفاده

 پوششـی  گیاهـان  تاثیر بررسی در) 14(همکاران  و غفاري راستا این
) آن برابر سه و معمول تراکم(تراکم  دو در زاکل و چاودار جو، زمستانه

 بـه  کلـزا  و جـو  چـاودار،  معمـول،  برابر سه تراکم در که دادند نشان
 هرز هايعلف زیست توده درصد 94 و 96 ،97 کاهش باعث ترتیب
کمپوست در دو گیاه پوششی سویا و گندم در . شدند شاهد به نسبت

یشـتر مـاده خشـک    مقایسه با دو تیمار کودي دیگر باعث کـاهش ب 
هاي هرز مزرعه به جزء خربـزه وحشـی در تیمـار گیـاه      تمامی علف

  ).5جدول (پوششی گندم، نسبت به تیمار شاهد شد 
  
  
  

  ذرت
  تعداد ردیف دانه در بالل

 داد نشان مورد بررسی هايداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج
 1طح که اثر تیمارهاي آزمایش بر تعداد ردیف دانـه در بـالل در سـ   

کمترین تعداد ردیـف دانـه در بـالل    ). 6جدول (دار بود  درصد معنی
نیز کاشـت سـویا   هرز و  در تیمار شاهد آلوده به علف) 23/11(ذرت 

در تیمار شاهد عاري از علف ) 53/14(بیشترین بدون مصرف کود و 
 قبل بالل هر ردیف تعداد اینکه گرفتن نظر در با .هرز مشاهده گردید

 اثـرات  دهنـدة  نشـان  آن کـاهش  شود،می مشخص نیافشا گرده از
 .باشد می ابتدایی مراحل همان از ذرت زایشی رشد در هرز علف منفی

استفاده از کمپوست همراه با گیاه پوششی سویا باعث افزایش تعـداد  
 ردیف دانه در بالل شد درحالیکه با استفاده از گیـاه پوششـی گنـدم   

جدول (نگردید  کودي مشاهده داري با اعمال تیمارهاي معنی تفاوت
-نیز با کاشت گیاه پوششی ماشک گـل ) 43( و همکاران یوچینو). 6

قبل، همزمان و بعد از (هاي ذرت در سه زمان اي در بین ردیفخوشه
داري در تعداد ردیف دانه در بالل مشـاهده  تفاوت معنی) گیاه اصلی

 و ذرت خـالص  کشـت  بـین  دار معنـی  تفاوت همچنین عدم. نکردند
 ذرت دانـه  ردیـف  تعـداد  نظـر  از رونـده  لوبیاي با مخلوط تیمارهاي

  ).12(است  شده گزارش
 

 اجزاء عملکرد ذرت و ماده خشک گیاهان پوششی بر آزمایش تیمارهاي تاثیر - 6 جدول
Table 6- The effect of treatments on yield components of corn and dry matter of cover crop 

 ماده خشک
 پوششی گیاه

Cover crop dry 
matter 
 (g.m-2)  

شاخص 
 برداشت
Harvest 

index 
(%)  

 دانه 1000وزن 
Weight of 

1000 grains 
(g) 

تعداد دانه در 
 ردیف

Number of 
kernels per 

row  

تعداد ردیف دانه در 
 بالل

Number of rows 
in corn  

 
 آزمایش تیمارهاي

Treatments  
_ 42.90a  314.62b  34.17a  14.53a  هرز علف از عاري شاهد 

Control with weed free 

_ 26.69cd  205.27f  14.89cde  11.23c  هرز علف به آلوده شاهد 
Control with weed infestation  

26.79b 30.69bcd  228.10e  18.86c  11.23c  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +سویا+ 
Corn+soybean+  

30.95a 35.71abcd  295.27c  24.58b  12.15bc  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

32.77a 40.12ab  366.11a  22.50b  12.65b  کمپوست 
Compost  

0.81c 37.58abc  236.61de  14.65e  11.79bc  کود بدون  
No-fertilizer   

 ذرت +گندم+
Corn+wheat+  

1.77c 36.09abcd  253.84d  17.65cd  11.98bc  شیمیایی کود 
Chemical fertilizer  

1.10c 26.06d  284.44c  16.91cde  11.26c  کمپوست 
Compost  

2.57 11.09 17.72 3 1.35 LSD 

 داري سطح معنی  **  *** ***  * ***
Significance  

 درصد 1/0و  1، 5سطح  در داري معنی دهنده ترتیب نشان به ***و**،*
*, ** and *** indicate significance at the 5, 1 and 0.1 percent, respectively. 
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  تعداد دانه در ردیف

 محسوب عملکرد اجزا ترین مهم از یکی بالل ردیف در دانه تعداد
 اثـر  در آن کاهش علت و گیردمی قرار رقابت تاثیر تحت که شودمی

 کاهش یا ذرت مناسب تلقیح عدم به توان می را هرز هاي علف تزاحم
 هـزار  وزن کـاهش  به وجهت با که داد نسبت ذرت فتوسنتزي تولیدات

 برخوردار بهتري توجیه از دوم دلیل هرز، هايعلف با رقابت اثر در دانه
تعداد دانه در ردیف تحت تاثیر تیمارهاي آزمایش قـرار گرفـت   . است

در تیمـار بـا گیـاه    ) 65/14(کمترین تعداد دانه در ردیـف  ). 6جدول (
 از عاري شاهد ارتیم در) 17/34(پوششی گندم و بدون کود و بیشترین 

در بین گیاهان پوششی گندم نسبت به سـویا   .شد شمارش هرز علف
باعث کاهش بیشتر تعداد دانه در ردیف نسبت به شاهد با وجین شـد  

، زیـرا گنـدم نسـبت بـه گیـاه پوششـی سـویا بـه لحـاظ          )6جدول (
مرفولوژیک رشد کمتري داشت و به عنوان گیاه پوششی خوب عمـل  

 و کـوچکی . هاي هـرز موفـق نبـود    کنترل علف نکرده و در رقابت و
 کـه  داشتند بیان ذرت هاي ردیف بین در لوبیا کشت با) 25( همکاران

 لوبیا تراکم افزایش یا کاهش تاثیر تحت ذرت هايردیف در دانه تعداد
هاي کودي، تیمار بدون کود نسـبت بـه دو    در بین تیمار. نگرفت قرار

نه در ردیف بود و در کشت ذرت با تیمار دیگر داراي کمترین تعداد دا
گیاه پوششی سویا بین دو تیمار کمپوسـت و کـود شـیمیایی تفـاوت     

 کـاربرد  راستا این در آزمایشی در ).6جدول (داري مشاهده نشد  معنی
 50 همراه به کمپوست کاربرد و شهري زباله کمپوست شیمیایی، کود

 تعداد افزایش باعث کودي تیمارهاي که داد نشان شیمیایی کود درصد
   ).37(شدند  ذرت در عملکرد افزایش و دانه تعداد ردیف،
 
   دانه هزار وزن

هاي مورد بررسی نشـان داد   نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
هاي کودي مختلف بر وزن هزار دانه  که اثر نوع گیاه پوششی و تیمار

 یاهـان گ دانۀ تولید براي). 6جدول (دار بود  درصد معنی 1/0در سطح 
 پـر  دورة طـول  در گیـاه  سالمتی دهندة نشان دانه هزار وزن زراعی،
با  تیمار به ترتیب در دانه هزار وزن بیشترین). 17(باشد  می دانه شدن

شاهد عاري از علـف  و  )گرم 11/366(گیاه پوششی سویا و کمپوست 
 نیز در شاهد) گرم 27/205(کمترین . آمد دست به )گرم 62/314(هرز 

 کردند عنوان )44(همکاران  و آکر وان. هرز مشاهده شد علف هآلوده ب
 دانـه  تعـداد  کاهش باعث هرز هايعلف حضور یا و تراکم افزایش که
 در فتوسـنتزي  مـواد  کننـدة  دریافت هايمخزن بین رقابت و شودمی
 گیـاه  در دانه هر به بیشتري فتوسنتزي مواد نهایتاً و شده کاسته گیاه

 .یابـد مـی  افـزایش  دانـه  هـزار  وزن ترتیب دینب و یابدمی اختصاص
 داري معنـی  تفاوت )18(همکاران  و حیدر  گزارش اساس بر که درحالی

 کشـت  سـویا  بـا  مخلوط صورت به که  زمانی ذرت دانه هزار وزن در
هاي کودي در هر دو گیـاه پوششـی،    در بین تیمار .نشد گردید، دیده

ب در کمپوست و بدون کود بیشترین و کمترین وزن هزار دانه به ترتی
 کمپوسـت  کـود  سـطح  4 کاربرد آزمایشی در .)6جدول (مشاهده شد 

 نیتـروژن  کـود  سطح پنج همراه به) هکتار در تن 40 و 30 ،20 ،10(
 افـزایش  با هکتار در تن 30 میزان به کمپوست افزودن که داد نشان

 ذرت دانه عملکرد درصدي 30 افزایش و دانه هزار وزن درصدي 5/23
  ).29(بود  همراه شیرین
  

  شاخص برداشت
دار تیمارهـاي آزمـایش قـرار     شاخص برداشت تحت تـاثیر معنـی  

 )درصـد  90/42(میزان شاخص برداشـت   بیشترین). 6جدول (گرفت 
هـاي   باشد و حضور علف می عاري از علف هرز تیمار شاهد به مربوط

هرز  علف از عاري هرز باعث کاهش شاخص برداشت نسبت به شاهد
تـراکم گیـاه   (با افزایش تراکم گیاهی درون هر کرت ). 6جدول (د ش

شاخص برداشـت ذرت کـاهش یافـت کـه     ) هاي هرز پوششی و علف
از آنجـایی کـه   . باشـد  اي می احتماال به دلیل تشدید رقابت بین گونه

هـاي فیزیولوژیـک    یولوژیک زایشـی دیرتـر از مخـزن   زهاي فی مخزن
ات سوء ناشی از رقابـت در درجـه   اثر گیرند، معموالً رویشی شکل می

 کـاهش ). 16(گـذارد   زایشی اثـر مـی   فیزیولوژیک هاي اول بر مخزن
 هرز هاي علف از مخلوطی با رقابت در ذرت برداشت شاخص دار معنی

شاخص نیز گزارش کرد که، ) 27(میرشکاري  ).42(است  شده گزارش
آفتـابگردان در شـرایط رقابـت بـا تـاج خـروس نسـبت بـه          برداشت

 گزارش )7(همکاران  و کرودرز که درحالی. کشتی آن کاهش یافت کت
 .نداشـت  برداشـت  شـاخص  روي تـاثیري  مخلـوط  کشـت  که کردند

چنین استفاده از کود کمپوست و شیمیایی باعث افـزایش شـاخص    هم
 افـزایش . برداشت ذرت کشت شده همراه با گیاه پوششـی سـویا شـد   

 توسط شهري زباله پوستکم شیمیایی، کود کاربرد با برداشت شاخص
  .است شده نیز گزارش) 37(همکاران  و طلب رضوان
  

  عملکرد بیولوژیک
 تیمار در) هکتار در کیلوگرم 32990(بیولوژیک  بیشترین عملکرد

 نیز بیولوژیک کمترین عملکرد. آمد دست به هرز علف از عاري شاهد
 لوده بهآ تیمار با گیاه پوششی گندم و بدون کود و شاهد به ترتیب در

دار  شد ولی تفاوت بین این دو از نظر آماري معنـی  مشاهده هرز علف
در بین گیاهان پوششی، گندم بیشـتر از سـویا باعـث    . )1شکل (نشد 

کاهش عملکرد بیولوژیک نسبت به کشت آن بدون گیاه پوششـی در  
 بین رقابت دلیل به عملکرد کاهش این. شرایط عاري از علف هرز شد

 از محـیط  اصلی منابع شدن محدود نتیجه در و هرز هايعلف و ذرت
 روي کـه  عـواملی  ترینمهم از یکی. بود غذایی مواد و نور آب، قبیل

 تاثیر است ممکن که است مجاور گیاه با رقابت گذاردمی تاثیر گیاهان
 تغییر اي مالحظه قابل طور به گیاه اندازه و شکل که باشد حدي به آن
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 هـرز  هايعلف از ناشی تداخل .)23(یابد  کاهش آن عملکرد و نموده
 کـاهش ) خـاکی  و هـوایی ( طبیعـی  منـابع  کسـب  در را گیاه توانایی

هـاي مختلـف   در بررسی اثـر تـاریخ  ) 16(نظري و همکاران . دهد می
هاي هرز و همچنین عملکـرد ذرت  کاشت گیاهان پوششی روي علف

) کتارکیلوگرم در ه 1/5246(گزارش کردند که کمترین عملکرد ذرت 
 و بیشـترین عملکـرد دانـه ذرت   ) بدون وجین(مربوط به تیمار شاهد 

بـا  (مربوط به تیمار شاهد  )کیلوگرم در هکتار 4/11447و  3/11853(
هـاي   در بـین تیمـار  . بلبلی بـود و زمان دوم کاشت لوبیا چشم) وجین

کودي، کمپوسـت و کـود شـیمیایی در هـر دو گیـاه پوششـی داراي       
شتري نسبت به بدون کود بودند و تفاوت این دو عملکرد بیولوژیک بی

 بـه  کـود  بـدون  تیمار در عملکرد کاهش ).1 شکل(دار نبود  نیز معنی
 عناصـر  رطوبـت و  بـر سـر   ذرت بـا  هرز هاي علف شدید رقابت دلیل

 گـوگرد،  کود دو تاثیر) 15(همکاران  و قیاسی آزمایش در .بود غذایی
 نتـایج . شـد  بررسـی  قنـد چغندر گیاه روي دو این مخلوط و کمپوست

 تیمار در چغندرقند توده زیست عملکرد که داد نشان آزمایش از حاصل
 حـداکثر  گـوگرد  کـود  و کمپوسـت  مخلـوط  و بـود  حداکثر کمپوست
 ایجاد را گیاه توسط جذب و خاك در پرمصرف غذایی عناصر فراهمی

  .نمود
  

  عملکرد اقتصادي
 داد نشـان  بررسی مورد هايداده واریانس تجزیه از حاصل نتایج

دانـه   عملکـرد  بر مختلف هاي کوديتیمار و پوششی گیاه نوع اثر که
 کیلوگرم 3/2733(ذرت  دانه کمترین عملکرد. )7جدول (بود  دار معنی

 به ترتیـب ) هکتار در کیلوگرم 12124(بیشترین عملکرد  و )هکتار در
 هـرز  علـف  از عاري شاهد و هرز علف آلوده به شاهد تیمار به مربوط

در تیمار شاهد آلوده به علف  ذرت عملکرد کاهش). 2شکل (باشد  می
 باعث هرز بود که هاي و تراکم علف توده زیست افزایش دلیل هرز به

 کـاهش  و کـانوپی  بـاالي  در نـور  جذب براي ذرت با رقابت افزایش
 زراعـی  مهم صفات از یکی نیز دانه عملکرد. باشد می فتوسنتز سرعت

 حساسـیت  .گیرد می قرار هرز هاي علف رقابت یرتاث تحت که باشد می
 توسـط  کـه  هـرز  هـاي  علـف  با رقابت به زراعی گیاهان دانه عملکرد
 بیشـتر  حساسـیت  دلیل به است، شده گزارش نیز محققان از بسیاري

 است هاآن رویشی رشد با مقایسه در رقابت به نسبت گیاه زایشی رشد
 پوششی گیاهان کاشت که کردند گزارش) 2( همکاران و آبدین. )27(
 شـبدر  سـفید،  شـبدر  چچم، قرمز، شبدر اي،خوشهگل ماشک چاودار،(

 شبدر و شبدر کریمسون ایرانی، شبدر یونجه، شیرین، شبدر زیرزمینی،
 باعـث  داري معنی طور به ذرت زنی جوانه از بعد روز 20 و 10) برسیم
 خـالص  کشت به نسبت ذرت عملکرد و گردید هرز هاي علف کاهش

 مـا  هـاي  یافته با که نگردید مشاهده داري معنی تفاوت وجین با ذرت
 گیاه دو از بعد ذرت ساله چهار عملکرد چنین متوسط هم. دارد مطابقت
 بر تن 77/9 و 45/14 ترتیب به چاودار و اي خوشه گل ماشک پوششی

 چهـار  عملکـرد  متوسط( شاهد تیمار نسبت به که آمد، دست به هکتار
گیاهان پوششی باعث افزایش عملکرد  )هکتار بر تن 45/9 ذرت ساله
 عملکـرد  کـه  نمودنـد  نیز گزارش) 9( همکاران و کالرك). 26( شدند
 بیشـترین  و گرفته قرار پوششی گیاهان دار معنی تاثیر تحت ذرت دانه

 اي خوشـه  گـل  ماشـک  پوششـی  گیاه تیمار در آن دانه عملکرد میزان
 گیـاه  توسـط  بیشتر نیتروژن یتتثب از ناشی تواند می که شد، مشاهده
پوششی در هر سه  گیاهان بین در .باشد اي خوشه گل ماشک پوششی

با سویا بیشتر از گندم بـود و در گیـاه    عملکرد دانه ذرت تیمار کودي،
ذرت با کود کمپوست بیشـتر از دو تیمـار    دانه پوششی سویا، عملکرد

از نظـر   کودي دیگر بود ولی تفاوت بین کمپوسـت و کـود شـیمیایی   
 کاشـت  هنگـام  ذرت عملکـرد  افزایش). 2شکل (دار نشد  آماري معنی

 گیاه این هاي ردیف بین در نر آذین گل ظهور مرحله در لگوم چند بذور
  ).32(است  شده گزارشنیز ) لگوم بدون(شاهد  تیمار با مقایسه در

  
 ولوژیکعملکرد اقتصادي و عملکرد بی) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 7جدول 

Table 7- Analysis of variance (mean square) of the economic and biological yield 
 کیعملکرد بیولوژ

Biological yield   
 عملکرد اقتصادي
Economic yield 

 درجه آزادي
df  

 منابع تغییرات
Sources of variation  

 بلوك 2 1383487  4570104
Block  

 تیمار  7  ***30474737.9  ***178852962
Treatment  

 خطا  14  517418.4  2363085
Error  

8.90  12.07    CV  
 .دار دهنده عدم تفاوت معنی نشان:  nsدرصد؛ 1/0و  1سطح  در داري معنی دهنده ترتیب نشان به ***و**

** and *** indicate significance at the 1 and 0.1 percent, respectively; ns: show no significant difference. 
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 عملکرد بیولوژیک ذرت بر آزمایش تیمارهاي تاثیر - 1 شکل

Figure 1- The effect of treatments on the biological yield of corn  
 .هستند دار معنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 5 سطح در آماري نظر از مشابه حرف یک حداقل داراي هاي میانگین

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.  
 

     
 .عملکرد اقتصادي ذرت بر آزمایش تیمارهاي تاثیر - 2 شکل

Figure 2- The effect of treatments on the economic yield of corn 
 .هستند دار معنی اختالف فاقد LSD آزمون اساس بر و درصد 5 سطح در آماري نظر از مشابه حرف یک حداقل داراي هاي میانگین

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.  
 

  ماده خشک گیاه پوششی
هرز  هاي تداخل با علف شرایط در خشک ماده تجمع کاهش عمدتا

باشد  می نور و غذایی منابع استفاده از ايبر کشمکشو رقابت  دلیل هب
وجـود  دار  بین گیاهان پوششی از لحاظ ماده خشک تفاوت معنی). 4(

پوششی  گیاهان ماده خشک بین داري معنی درحالیکه اختالف داشت،
، بـا ایـن   )6جـدول  (نشـد   مشاهده هاي کودي مختلف گندم در تیمار

در تیمـار بـا کـود    ) گرم در متر مربع 77/1(آن وجود بیشترین میزان 
 مـاده  داراي سـویا  کـودي  تیمارهاي تمامی در. شیمیایی مشاهده شد

 سـاختار  دلیل به تواند می این که بود، گندم به نسبت بیشتري خشک
چنـین   و هم گندم به نسبت سویا بیشتر اندازي سایه و تر وسیع کانوپی

 افـزایش  باعـث  کـه  ویا باشدمناسب بودن شرایط دمایی براي رشد س
 سـبب  کـه  عـاملی  .شـود  می هرز هاي علف برابر در آن رقابتی قدرت

 هـاي  علف باالي توده زیست وجود گردیده گندم خشک ماده کاهش
 مـاده  عملکـرد  کـه  باشـد  می منابع سر بر گندم با شدید رقابت و هرز

 مـاده  تجمـع  کـاهش  عمدتاً. است داده قرار تأثیر تحت را آن خشک
 نـور  و غذایی منابع سر بر کشمکش دلیل به رقابت شرایط در خشک

مـاده   تولیـد  علـت  به زمستانه پوششی چنین گیاهان هم ).4( باشد می
دارنـد   هرز هاي علف کنترل براي کمتري را رقابتی توان کمتر خشک

اختالف بین ماده خشک گیـاه پوششـی سـویا در دو تیمـار بـا       .)41(
 و )6جـدول  (دار نشـد   اظ آماري معنیکمپوست و کود شیمیایی از لح

 تولید باعث پوششی گیاه دو هر در شیمیایی کود و کمپوست از استفاده
 تاثیر) 15( آزمایشی در .شد کود بدون به نسبت بیشتري خشک ماده

 بررسی چغندرقند گیاه روي دو این مخلوط و کمپوست گوگرد، کود دو
 تـوده  زیسـت  ردعملکـ  کـه  داد نشـان  آزمـایش  از حاصل نتایج. شد

 کـود  و کمپوسـت  مخلـوط  و بود حداکثر کمپوست تیمار در چغندرقند
آنهـا   جذب و خاك در پرمصرف غذایی عناصر فراهمی حداکثر گوگرد
  .نمود ایجاد را گیاه توسط
  

  کلی گیري نتیجه
 گیاهـان  از اسـتفاده  کـه  داد طور کلی نتایج این تحقیق نشان به

هـاي هـرز مزرعـه ذرت و    سبب کنترل علف سویا بخصوص پوششی
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افزایش عملکرد و اجزاء عملکرد آن نسبت به کشـت ذرت در شـرایط   
 بـین  از و ضـعیف  عملکـرد  علت به گندم. شود می هرز علف آلوده به

 هـرز  هاي علف تراکم کاهش و سرکوبی در رشد فصل اواخر در رفتن
 هاي علف سرکوبی در گندم به نسبت سویا موفقیت دلیل. بود ضعیف

آن  اندازي سایه و کانوپی ساختار تفاوت از ناشی احتماال تواند یم هرز،
 جا از آن. باشد سویا رشد براي دمایی شرایط بودن مناسب و همچنین

داري از لحاظ عملکرد بین کاربرد کودهاي شیمیایی و  که تفاوت معنی
 کـاهش  جهت پایدار و در کشاورزي راستاي آلی وجود نداشت، لذا در

 کـاهش  جهـت  کمپوست کود و سویا از توان می یایی،شیم هاي نهاده
ذرت و در  ايتغذیـه  وضـعیت  بهبـود  همچنـین  و هرز هاي علف رشد

  .نمود استفاده نهایت دستیابی به عملکرد مطلوب
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