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 دهچکی

تاوده  ترین مزایای کودهای سبز است. تراکم کاشت گیاه زراعی نیز از طریق کااه  ناور با اس دسا ریس زی ات      های هرز یکی از مهممهار علف
 رد آزمای  کرت خرد شاده  صورت هو عملکرد  های هرز ر علفآف ا گردان  کاشت تراکم و کودسبز کلزا روس اثردهد. از اینهای هرز را کاه  میعلف
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه  وعلی سینا همدان اجرا شد.  1393-94آزمای  در سال زراعی   ررسی شد. سه تکرار  ا تصادفی کامس یها لوک طرح بالب

های فرعی در کرتمر ع  در م ر آف ا گردان  وته 10های کاشت ش س هشت و های اصلی و تراکمدر کرتهرزس عدم کار رد و کار رد کود سبز وجین علف
تیماار شا     های هارز در توده علفو زی ت تراکم   یش رین های هرز تحت تأثیر اثر م قا س فاک ورها برار گرفت.توده علفتراکم و زی ت  .ندبرار گرف 

ر ع و کار رد کودسبز کارایی کن رل  وته آف ا گردان در م رم 10در مقای ه  ا این تیمارس  .مر ع و  دون کار رد کودسبز مشاهده شد  وته آف ا گردان در م ر
درصد  79و  92س 99س 76س 70ترتیب های هرز را  هو کس علف پیچکسبزس  رو اهی ترهس دمخرویس سلمهتوده تاجدرصد افزای  و زی ت  79هرز را علف

  ناا راینس . داری نداشت ود و  ا یکدیگر تفاوت معنی در م رمر ع در حالت وجین و کار رد کودسبز  یش رین آف ا گردان وته  10تراکم عملکرد کاه  داد. 
 اه کااه    تواناد  عملکرد را حاصس کرد که میترین های هرز را کن رل و  ی س علفکلزا کودسبز کار رد کنار  وته آف ا گردان در م ر مر ع در 10کشت 

  اشد.و گامی مؤثر در راس ای کشاورزی پایدار  کردهها کمک ک مصرف علف

 
 های هرزهای هرزس کشاورزی پایدارس مالچس مدیریت تلفیقی علفهای زراعی کن رل علفروش کلیدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

 هاااینظاام  در عامااس محدودکنناده  تارین مهام  هاارز هاای علاف 
 زراعی   ا ه  گیاهان عملکرد نشوندس اگر کن رل و  اشندکشاورزی می

 اسای  رخای مناا ع  این    ( و  ر12درصد ) 90ها تا آن ربا  ی توان  ه
 ربا ات  طریاق  از های هرز(. علف1یا د )می کاه  درصد 100 تا 10

 زراعی گیاهان عملکرد و و نمو رشد غذاییس مواد و آب نورس  رای جذب
 هارز  هایعلف  ا مبارزه عمده روش(. 12دهند )می برار تحت تأثیر را

 امعاه ج محیطایس زی ات  هاای نگرانای  ولی استس هاک علف کار رد

 هاای علاف  کن رل در جایگزین هایروش از تا کرده وادار را کشاورزی
 (. 9) کنند اس فاده هرزدر بالب کشاورزی پایدار

                                                           
شناساایی و  کارشناسی ارشد  سدانشیار اکولوژی گیاهان زراعیترتیب  ه -4و  3س 2س 1

دانشاجوی کارشناسای ارشاد اکولاوژی      و های هرزس دانشجوی دک ریمبارزه  ا علف
گروه زراعت و اصالح نباتاتس دانشاکده کشااورزیس دانشاگاه  اوعلی      گیاهان زراعیس

 سیناس همدانس ایران

 (Email: j.hamzei@basu.ac.ir          نوی نده م ئول:               -)*
DOI: 10.22067/jpp.2020.32812.0 

 مانند مدیریت هایتفعال از ایدامنه و مجموعه  ه پایدار کشاورزی
 مدیریت زراعی خاص هایتکنیک یریکارگ ه و هرز هایعلف تلفیقی
 جملاه  از .(2شاود ) یم زراعی نظام داریپای موجب که شودمی اطالق

هاای کشااورزی   حرکت  ه سمت پایداری نظاام  راهکارهایی که  رای
یااز  ن موردین مواد غذایی تأم منظور همطرح استس اس فاده از کود سبز 

هاای کشااورزی و همچناین    های هارز در نظاام  گیاه و مبارزه  ا علف
ل عملکارد با اس   های کاش ی است که ضامن حصاو  اس فاده از تراکم

 کاود سابز   ازهای هرز جلاوگیری نمایاد.   ببول از رشد و خ ارت علف
 خااک  کیفیات   هباود  و خاک حاصلخیزی هرزس هایعلف کن رل  رای

 اه  کاه  ه ا ند  گیاهاانی  سبزس کودهای(. 17 و 8س 2) شودمی اس فاده
 تاأمین  و خااک  زی  ی و شیمیایی فیزیکیس خصوصیات اصالح منظور

 شاوند مای  کشت اصلی گیاه مطلوب رشد  رای روریض عناصر غذایی
 تولید  رای مناسب مدیری ی مخ لف کودسبزس انواع از اس فاده(. 16س 5)

  اعا   تواناد مای  چراکاه  استس کشاورزی های وم نظام تمام در پایدار
 و آلای  ماواد  افازای   فرساای س  کااه   طریاق  از پایاداری  افزای 
 (. مخلاو  23 و 22س 20 س14س16) گاردد  خاک غذایی عناصر نگهداری

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 اگار  مخصوصاا   خاکس  ا پوششی گیاهان از  قایای زیادی مقدار کردن
 مثاس  زیخااک  هاای پاتوژن جمعیت افزای  موجب اغلب  اشد دارآب
 کااه   علات  رسدمی نظر  ه. شوندمی چهگیاه مرگ عامس هایبارچ
 خاک  ا پوششی گیاهان شدن آمیخ ه از پس هرز هایعلف زنیجوانه
 یاا  هاا آن  اذر  شادن  پوسایده  موجب خاک زیر در که  اشد امر همین
 دس رسای  با لیت تغییر طریق از کود سبز(. 17شود )می چهگیاه مرگ
  اا  ربا ات  با لیت افزای  و زراعی گیاه رشد  هبود و غذایی عناصر  ه

 رشاد  و کارده  جلوگیری هرز هایعلف زنی جوانه از هرز نیز هایعلف
 کلزا شامس ئیان و شب تیره گیاهان(. 16 و 2دهد )می کاه  را هاآن
(Brassica napus) خردل و (Sinapis arvensis)  کاود  عناوان   اه 

 و 15هاا ) و پااتوژن  هارز  یهاعلف جمعیت کاه  جهت مناسب سبز
 ترکیبااات وجااود کااه اساات شااده گاازارش. اناادشااده ( معرفاای11

 هارز  هاای علف  ذر زنی جوانه از گیاهان این  قایای در ایزوتیوسیانات
 چاه گیااه  یا رشاد  و انداخ ه یرتأخ  ه راها آن زنی جوانه کردهس ممانعت

 اصالی  هادف  کاه  صاورتی  در همچنینس (.11کند )می مخ س راها آن
 لگاوم  غیار  هایگونه  اشدس هرز هایعلف کود سبزس کن رل از اس فاده
از جوانه (. کود سبز  رخالف جلوگیری 3خواهد  ود ) مناسب کلزا مانند

های هرزس مانع جوانه زنی  ذور گیاهان زراعی زنی و اس قرار  ذور علف
های هرز برار گرف ه در  قایای کاود  شودس زیرا جرم  ذور اکثر علفنمی

(. در 25تر از جرم  ذر گیاهان زراعی اسات ) سبزس یک تا سه مرتبه کم
ن ن ایج یک پژوه  مشخص شد که اندازه  ذرس نق  مهمی در تعیای 

های فیزیکای و شایمیایی   های مخ لف مانند تن پاسخ  ذور  ه تن 
 (.  26ناشی از کود سبز دارد )

هاى هارز  ار   ترین منبعى است که گیاهان زراعى و علفنور مهم
لذا میزان دس رسى  ه نور در رشاد و عملکارد    کنند.سر آن ربا ت مى

-ى از روش(.  ر همین اسایس یک12گیاهان زراعى   یار مؤثر است )

هاى هرز  راى افزای  توان رباا  ى  هایى که در مدیریت تلفیقى علف
رودس تغییار آرایا    هاى هرز  اه کاار ماى   گیاه زراعى و سرکوب علف

تارین   اشد که از این طریاق  ای   مى فضایى گیاه زراعی و تراکم آن
هرز تحت ربا ات  اا   مقدار نور  ه گیاه زراعى و کم رین مقدار  ه علف

  ارای  ماؤثر  روش یاک  تواناد مای  گیااهی  تراکم رسد. افزای آن مى
 خشاک  وزن و کاه  منبع موجودی کس از زراعی گیاه سهم افزای 
افزای  تراکم تا حد  کهس امروزهطوری(.  ه19 و 4 اشد ) هرز هایعلف

هاای هارز اسات کاه     های مهار علاف ترین روشمطلوب یکی از مهم
های هرز افازای  داده و از  ا س علفبدرت ربا  ی گیاه زراعی را در مق

های هرز از طریق محدود کردن فضا و جذب عناصر غذایی علفرشد 
 گیااه  تاراکم  افازای   (. محققاین روش 12هاس  از می دارد )توسط آن
 را هرز هایعلف از ناشی ربا  ی اثرات ساخ ن محدود  ه منظور زراعی

 Zea)کاشات ررت    اا افازای  تاراکم    س  ه طوری کهاندمؤثر دان  ه

mays L.) خاروی  تااج  هارز علاف  زادآوری توان و  قا تودهسس زی ت 

(Amaranthus rudis)  یافت  کاه  درصد 80 و 97 س99 ترتیب  ه

با دارا بودن مواد آللوپاتیک  کلزا ا توجه  ه اینکه گیاه زراعای   (.18)
 کننههه  تمیهز  عنهوان  به   دارویی، و غذایی هایاستفاده بر عالوه

 ک  شهه شناخت زاد خاك هایبیماری دهنهه کاهش نیز و كخا

 و خهاك  هایارگانیزم میکرو و حشرات جمعیت کاهش طریق از
 گیاهان کشت جهت را مناسبی محیط هرز، هایعلف کنترل نیز

کود سبز کلزا و  اثر  ررسی منظور ه این آزمای کنه، می فراهم دیگر
 .شد ملکرد آف ا گردان اجراهای هرز و عتراکم کاشت  ر کن رل علف

 

 هامواد و روش

آزمای  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشاگاه  اوعلی   
دبیقاه طاول    31درجاه و   48سینا اجرا شد. محس اجرای آزماای  در  

م ر ارتفاع از سطح  1690دبیقه عرض شمالی و  1درجه و  35شربیس 
ر بالاب طارح پایاه    کرت خرد شده د صورت هدریا برار دارد. آزمای  

های هرز و ی کامس تصادفی  ا سه تکرار اجرا شد. وجین علفها لوک
هاای  ی اصالی و تاراکم  هاا کرتکار رد و عدم کار رد کودسبز کلزا در 

از آف ا گردان آجیلای ربام    م رمر ع وته در  10کاشت ش س هشت و 
 های فرعی برار گرفت. با س رکر است که در تیمارهایکانف ا در کرت

هرز صاورت نگرفات.   کار رد و عدم کار رد کود سبز کلزاس کن رل علف
دهی  ا خاک مخلو  شد و ( در مرحله شروع گس401 هایوال کلزا )ربم
ی کاشات ماورد نظار در داخاس     هاتراکمهف ه آف ا گردان  ا  2پس از 
های اصلی کشت شد. میزان زی ت توده کلزا در زمان  رگرداندن کرت

کیلوگرم ماده خشک اندام هاوایی در هک اار    6250  ه خاکس در حدود
م ار بارار گرفات.     5ردیف کشت  ه طاول   6 ود. در هر کرت فرعی 

س میزان 45/7ن ایج آزمون خاک  افت خاک را لوم رسیس اسیدی ه آن را 
گرم در کیلوگرم خااکس میازان ف افر    میلی 590پ اسیم با س جذب را 

م خاکس نی روژن کس خااک را  گرم در کیلوگرمیلی 4/59با س جذب را 
موی  ر م ر و مااده  میلی 409/0درصدس هدایت الک ریکی آن را  13/0

درصد نشان داد.  ر اسای ن ایج تجزیه خاک و توصیه  32/1آلی آن را 
درصد در زماان   50کیلوگرم اوره در هک ار در سه مرحله ) 250کودیس 
زماان گاس  درصاد در   25هاا و  درصد در زمان ظهور طبق 25کاشتس 

 منظاور  اه ی هارز  هاا علفدهی(  ه خاک اضافه شد. نمونه  رداری از 
ها در سه مرحله )سه هف ه پس از سابز  تعیین تراکم و وزن خشک آن

دهی و رسیدگی فیزیولوژیکی آف ا گردان(  ا ساه تکارار  اه   شدنس گس
های هرز  ه تفکیاک  مر ع انجام گرفت. علف م ر 1×1وسیله کوادرات 
 72ها پس از خشک شادن  اه مادت    توده آنو زی ت  گونه شمارش

گرادس توسط ترازو  ا دبت یاک  درجه سان ی 80ساعت در آون  ا دمای 
همچنینس  رای سنج  عملکرد دانه آف ا گردان  گیری شد.صدم اندازه
مر ع از هر کرت آزمایشی پس از اعمال اثار حاشایه )یاک     نیز دو م ر

 و پایین ردیف کاشت(  رداشات شاد.   ردیف از طرفین و نیم م ر از  اال
هاای هارز    رای ارزیا ی با لیت کودسبز و تراکم  وته در کن رل علاف 



 503 ...    ( و تراكم كاشت.Brassica napus Lربرد تلفیقی كود سبز كلزا )اثر كا

هرز  ر اسای معادلاه  مزرعه آف ا گردان از شاخص کارایی کن رل علف
 (.21( اس فاده شد )1)

  c)/WBiWB-cWEC=((WB(100×(                       (1)معادله 
هاای هارز در تیماار عادم     توده علفزی ت  cWBدر این فرمول 

 iWBکار رد کود سبز در تراکم ش   وته در م ر مر اع آف اا گردان و   
های هرز در سایر تیمارها ) اه جاز تیمارهاای کن ارا     توده علفزی ت 
 .SAS ver آمااری  افازار نرمها توسط تجزیه داده اشد. هرز( میعلف

در ساطح آمااری    LSDون  ا اس فاده از آزمها و مقای ه میانگین 9.1

 .پنج درصد انجام گرفت

 

 نتایج و بحث

پیچاک و سالمه تاره     سابزس  رو ااهی  دم ریشه برمزس  خرویتاج
هاای  های ایان علاف   ودند.  رخی ویژگی غالب مزرعه هرز هایعلف

 ارائه شده است. 1هرز در جدول 

 
 های هرز غالب در مزرعه های اصلی علفویژگی -1جدول 

Table 1- Main characteristics of dominant weeeds in the field 

 مسیر فتوسنتزی
Photosynthetic pathway 

 خانواده
Family  

 نام علمی
Scientific name 

 عمومی نام
Common name 

 هرز علف گونه
Weed species 

4C Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. Redroot pigweed برمز ریشه خرویتاج 

4C Poaceae Setaria viridis L. Foxtail millet    رو اهی سبز دم  

3C Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Field bindweed پیچک  

3C Amaranthaceae Chenopodium album L. Pigweed ترهسلمه 

 

های هرز در سه هفته پس از سبز توده علفتراکم و زیست 

 شدن

های هرز ترهس پیچک و تراکم کس علف ر تراکم سلمهاثر کود سبز 
در سه هف ه پس از سبز شدن آف ا گردان در سطح اح مال یک درصد 

دار  اود. ولای   درصاد معنای   5 اح مالخروی در سطح و  ر تراکم تاج
هاای هارز را   تراکم  وته آف ا گردان در این مرحله از رشدس تراکم علف

هاای  اثر م قا س تیمارها  ر تراکم علف تحت تأثیر برار نداد. همچنینس
دار شد درصد معنی 5سبز در سطح اح مال  رو اهی تره و دمهرز سلمه
هاای هارز تااج خاروی     ترین تراکم علاف ترین و کم(.  ی 2)جدول 

و  20/14) مر اع(س پیچاک    وتاه در م ار   00/13و  50/18ریشه برمز )
 وتاه   40/65و  70/82های هارز ) مر ع( و کس علف  وته در م ر 70/9

ترتیاب  اه   مر ع( در سه هف ه پس از سبز شدن آف ا گردان  اه  در م ر
( GM( و کار رد کود سبز )No-GMتیمارهای  دون کار رد کود سبز )

 ارداریس کاود سابز کلازا تاراکم      تعلق گرفت. در این مرحله از نموناه 
درصاد   21و  32س 30ترتیاب  را  اه  خروی ریشاه برماز و پیچاک   تاج

 تاره و دم هاای هارز سالمه   (. مقای ه تراکم علاف 1داد )شکس  کاه 
سبز در ترکیبات تیماری نیز  یانگر این  ود که تیمار ش   وته  رو اهی

و  50/13آف ا گردان در حالت عدم مصرف کود سبز  ااالترین تاراکم )  
سبز( را  رو اهی تره و دممر ع  ه ترتیب  رای سلمه  وته در م ر 40/11

زای  تراکم آف ا گردان و کار رد کود سبز کلازا از تاراکم   داشت و  ا اف
(. زی ات  2داری کاس ه شد )شاکس  طور معنیهرز  ههر دو گونه علف

توده کاس  و زی ت  سبزس پیچک رو اهی ترهس دمخرویس سلمهتوده تاج
های هرز در سه هف ه پس از سبز شدن آف اا گردان تحات تاأثیر    علف

ولی تراکم  وته آف ا گردان در این مرحله از  تیمار کود سبز برار گرفت.
دار نشد. اثار م قا اس کاود    های هرز نیز معنیتوده علفرشد  ر زی ت 

هاای هارز غالاب در    توده علفسبز در تراکم آف ا گردان نیز  ر زی ت 
های هارز در ساطح   توده کس علفدرصد و  ر زی ت  5سطح اح مال 

تارین  کاه  ای   طاوری (.  اه 2 دار شد )جدولاح مال یک درصد معنی
گرم در م رمر ع( در سه هف اه   50/17های هرز )توده کس علفزی ت 

پس از کاشت آف ا گردان مر و   ه تیمار عدم کن رل در تاراکم شا    
درصاد   36گرم در م ر مر اع(  اا    16/11توده )ترین زی ت  وته و کم

دان در م ار   وته آف اا گر  10کاه  مر و   ه کود سبز کلزا در تراکم 
 ین تاراکم شا  و    (. در این مرحله از رشد عمدتا 3مر ع   ود )جدول 

های هرز غالب تفاوتی توده علفهشت  وته آف ا گردان از نظر زی ت 
تواند از رشد کند اولیاه و در ن یجاه   وجود نداشت که علت این امر می

کود سبز سطح سایه انداز پایین آف ا گردان ناشی شود. در مقا سس تأثیر 
طوری که کار رد کود سبز در مقای ه  اا عادم   کلزا مح وی تر  ود  ه

درصاد کااه  داد ولای     24های هرز را توده کس علفکار ردس زی ت 
 وته آف ا گردان ن بت  ه تراکم ش   وته در  10این کاه  در تراکم 

مانع   کلزا  قایای در ایزوتیوسیانات ترکیبات درصد  ود. وجود 12حدود 
 را هاا آن چاه گیااه  شود و یاا رشاد  می هرز های ذر علف زنی ز جوانها

گیااهی    قایاای  توساط  هارز  هاای علاف  کن ارل  (.11) کندمی مخ س
 با لیات  در تغییار   اه  آسایبی  دگار  اثارات   ر عالوه را خاک  ا آمیخ ه
عناصر غذایی  ه دلیس تجزیه تادریجی  قایاای گیااهی و      ه دس رسی

داده ن ابت  ها در اخ یار گیاه نیزحاصس از آنبرار دادن عناصر غذایی 
 (. 3 و 16س 2) اند
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دهت   هتای هترز در زنتان  ت     تتوده علتف  تراکم و زیستت  

 آفتابگردان

ن ایج تجزیه واریانس حاکی از این است که تیمارهای کودسابز و  
خارویس  هاای هارز تااج   توده علاف تراکم آف ا گردانس تراکم و زی ت 

هاای هارز را در زماان    و کس علاف  بزس پیچکس رو اهی ترهس دمسلمه
دهی در سطح اح مال یک درصد تحت تأثیر برار دادند. همچناینس  گس

های هرز غالاب و کاس   توده علفاثر م قا س تیمارها  ر تراکم و زی ت 
 (. 4دار شد )جدول های هرز معنیعلف

 
سبز، پیچک و  روباهی تره، دمتوده  تاج خروس ریشه قرمز، سلمهدان بر تراکم  و زیست تجزیه واریانس اثر کود سبز  کلزا و تراکم بوته آفتابگر -2جدول 

 های هرز در سه هفته پس از سبز شدنکل علف
Table 2- Analysis of variance for the effect of  canola green manure and sunflower density on density and biomass of A.retroflexus, C. 

album, S. viridis, C. arvensis and total weeds in three weeks after emergence 
 های هرزکل علف

Total 

 

 پیچک 
C. arvensis 

 سبز روباهی دم
 S. viridis 

 ترهسلمه
C.  album 

 

 تاج خروس ریشه قرمز
A.retroflexus 

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

ت زیس

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

df S.O.V 

**8 ns89 ns0.24 ns2.10 **0.48 **12.10 ns0.06 ns0.70 **0.60 **12.10 2 
  لوک

Replication 

**67.20 **1352 **5.12 **88.80 *70.3 ns0.80 **3.38 **56.80 **1.33 *9.30 1 
 کودسبز

Green manure 
2.10 54.10 0.08 0.38 0.02 0.72 0.001 1.05 0.06 0.70 2 aE 

ns0.10 ns2.80 ns0.48 ns1.50 ns0.02 ns0.50 ns0.08 ns2.80 ns0.09 ns2.60 2 
  وته تراکم

Plant density 

**7.05 ns74 *0.63 ns3.30 *0.20 *5.05 *160. *4.20 *0.24 ns2.80 2 
 اثرم قا س

Interaction 
0.79 60.10 0.12 2.70 0.04 1.02 0.07 1.05 0.04 1.02 8 bE 

12.26 10.40 14.60 13.80 9.81 9.80 13.90 10.05 7.28 6.40 - CV (%) 

ns پنج و یک درصد. در سطح اح مال داردار و معنیغیر معنی بیس * و **  ه ترت 
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively. 

 

 

 
( بر تراکم علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، پیچک و کل GM( و کاربرد کود سبز کلزا )No-GMمقایسه میانگین اثر عدم کاربرد ) -1شکل 

 آفتابگردانهای هرز در سه هفته پس از سبز شدن علف
Figure 1- Means comparison for the effect of non using (No-GM) and using canola green manure (GM) on A. retroflexus, C. 

arvensis and total weeds density in three weeks after sunflower emergence 
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بوته در مترمربع( بر تراکم  10و  8، 6( کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان )No-GMبرد )( و عدم کارGMمقایسه میانگین اثر کاربرد ) -2شکل 

 سبز در سه هفته پس از سبز شدن روباهی تره و دمهای هرز سلمهعلف
Figure 2- Means comparison for the effect of using (GM) and non using (No-GM)  canola green manur and sunflower density 

(6, 8 and 10 plants.m-2) on C. album and S. viridis density in three weeks after emergence 

 

 30/15خاروی ) های هرز تااج توده علف یش رین تراکم و زی ت 
گرم  00/43 وته و  50/11تره )مر ع(س سلمه گرم در م ر 20/58 وته و 
 گارم در م ار   00/50 وتاه و   00/15سابز )  رو ااهی  مر ع(س دم در م ر

مر اع( و کاس علاف    گرم در م ر 40/40 وته و  00/13) مر ع(س پیچک
مر ع( مر و   ه تیمار عدم  گرم در م ر 4/292 وته و  3/84های هرز )

 کن رل در تراکم ش   وته آف ا گردان  ود.
در مقای ه  ا این تیمارس کار رد کودسبز کلزا در تراکم شا   وتاه   

و  71/47خاروی ) های هرز تااج توده علفانس تراکم و زی ت آف ا گرد
سابز   رو ااهی  درصاد(س دم  19/44و  83/47تره )درصد(س سلمه 47/59
درصااد( و کااس  84/65و  85/53) درصااد(س پیچااک 80/52و  33/53)

( کاه  5درصد( را کاه  داد )جادول   73/53و  81/47های هرز )علف

های هارز را دارد.  اا افازای     فاین امر توان کودسبز کلزا در مهار عل
هاای  توده علاف تراکم  وته آف ا گردان در واحد سطحس تراکم و زی ت 

داری کاه  یافت ولی این کاه  در شرایط کاار رد  طور معنیهرز  ه
کهس کاشت آف اا گردان  اا   طوریکود سبز کلزا   یار مح وی  ود.  ه

تاوده  راکم و زی ات  تارین تا   وته و کار رد کودسبز کلزا کم 10تراکم 
مر اع(س   گارم در م ار   00/19 وتاه و   00/5خروی )های هرز تاجعلف
سابز   رو ااهی  مر اع(س دم  گرم در م ار  70/17 وته و  70/4تره )سلمه

 70/6 وتاه و   70/4) گرم در م رمر اع(س پیچاک   00/16 وته و  00/5)
گرم در  10/90 وته و  30/32های هرز )مر ع( و کس علف گرم در م ر

(. در واباعس  5مر ع( را در این مرحله  ه خود اخ صاص داد )جادول   م ر
 وته آف ا گردان در واحد ساطح هماراه  اا کاار رد کودسابز       10کشت 
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توان ت در مقای ه  ا کشت شا   وتاه آن و عادم کاار رد کودسابزس      
 35/67و  32/67خاروی ) هاای هارز تااج   ده علاف توتراکم و زی ت 
و  67/66سبز ) رو اهی درصد(س دم 84/58 و 13/59تره )درصد(س سلمه

های هارز  درصد( و کس علف 42/83و  85/63) درصد(س پیچک 00/68
 درصد( را کاه  داد. در این مرحله از رشدس افزای  19/69و  68/61)

 رباا  ی  توان کانوپی شدن    ه  ه  خشیدن سرعت  ا تواندمی تراکم

 مناساب  کن ارل  و دهاد   افزای هرز هایعلف  را ر در را زراعی گیاه
هاای ساایر    اشد. ایان ن اایج  اا یاف اه     داش ه پی در را هرز هایعلف

 سااازی آزاد  ااا از طرفاایس کودساابز (.13) پژوهشااگران مطا قاات دارد
جواناه  از مانع خاک اسیدی ه تغییر و ریزوسفر محیط در هافی وتوک ین

 را هاا آن تاوده تاراکم و زی ات    هرز شاده و  هایعلف اس قرار زنی و
 .(6)دهد می کاه 

 

تاج خروس ریشه  های هرزمربع( علف توده )گرم در مترمقایسه میانگین اثر متقابل کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر زیست  -3جدول 

 های هرز در سه هفته پس از سبز شدنسبز، پیچک و کل علف روباهی تره، دمقرمز، سلمه
A. ) of 2× sunflower density interaction on biomass (g/m green manure canolathe effect of for  Mean comparison -3 Table

retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds in three weeks after emergence 

 کل
Total 

 پیچک  
C. arvensis 

زسب روباهی دم   

S. viridis 
ترهسلمه   

C. album 
 

تاج خروس 

 ریشه قرمز
A. retroflexus 

 تراکم

 )بوته در مترمربع(

Density 
)2-m.(plant  

 کود سبز

Green manure 

a17.50  3.30a  2.30a  2.70a  3.50a 6 
 بدون کود سبز

Without green manure 
b15.80  3.10a  2.30a  2.30a  3.40ab 8  
b15.60  2.30b  1.96bc  2.20a  3.10abc 10  

c12.90  2.00bc  2.10abc  1.70b  3.00bc 6 
 با کود سبز

With green manure 
c13.30  2.06bc  1.90c  1.50b  2.90c 8  
d11.16  1.50c  1.70c  1.50b  2.40d 10  

 ند.در سطح اح مال پنج درصد ندار LSD آزمون اسای  ری داریتفاوت معن ا حروف مشا هس   س ونهای هر میانگین
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05. 

 
سبز، پیچک و کل  روباهی تره، دمتوده  تاج خروس ریشه قرمز، سلمهتجزیه واریانس اثر کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم و زیست  -4جدول 

 های هرز مزرعه آفتابگردان در زمان گلدهیلفع

Table 4- Analysis of variance for the effect of canola green manure and sunflower density on density and biomass of A. retroflexus, C. album, 

S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of flowering 

 کل
Total 

  پیچک
C. arvensis 

سبز روباهی دم   
S. viridis 

هسلمه تر  
C.  album 

 تاج خروس ریشه قرمز
A.  retroflexus 

 درجه

 آزادی
 تغییر منابع

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

هتود زیست  
Biomass 

 تراکم
Density 

 تزیس

 توده
Biomass  

 تراکم
Density  

df S.O.V 

**3769 **254 **142 **9.70 **131 **6 **80 **6.20 **553 **16.60 2 
 تکرار

Replication 
**72936 **4672 **2343 **138.80 **2182 **220.50 **819 **60.50 **2348 **180.50 1 

 کودسبز
Green manure 

661 11 47 2.05 29 0.66 39 2.60 19 0.60 2 Ea 
**7867 **516 **203 **10.70 **258 **15.50 **151 **10.80 **424 **26.10 2 

 تراک  وته
Plant density 

**1138 **77 *34 *2.70 **42 *1.50 *37 **4.60 *42 *2.10 2 
 اثرم قا س

Interaction 
129 9 6 0.47 5 0.33 8 0.36 9 0.33 8 Eb 
8.90 7.17 10.90 8.35 7.30 6.29 10.03 8.10 7.80 6.70 - CV (%) 

ns پنج و یک درصد. در سطح اح مال داردار و معنیغیر معنی بیس * و **  ه ترت 
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively. 
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های مربع( علف توده )گرم در مترمربع( و زیست  ز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم )بوته در مترمقایسه میانگین اثر متقابل کود سب -5جدول 

 های هرز در زمان گلدهیسبز، پیچک و کل علف روباهی تره، دمتاج خروس ریشه قرمز، سلمه هرز
Table 5- Mean comparison for the effect of canola green manure × sunflower density interaction on density (plant/m2) and 

biomass (g/m2) of A. retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of flowering 

 کل
Total 

 پیچک
C. arvensis 

سبز روباهی دم  
S. viridis 

هسلمه تر  
C.  album 

تاج خروس ریشه 

 قرمز
A.  retroflexus 

 تراکم
Density 

-m.(plant

)2 

 کود سبز

Green 

manure زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

a292.40 a84.30 40.40a 13.00a 50.00a 15.00a 43.00a 11.50a 58.20a 15.30a 6 

  دون کود
 سبز

Without 

green 

manure 
b236.20 b68.60 33.90b 11.00b 39.40b 12.00b 31.60b 8.20b 48.10b 12.60b 8  
c192.90 c59.00 24.20c 9.00c 32.10c 11.00b 29.70b 7.60b 30.50d 8.00d 10  

d135.30 d44.00 13.80d 6.00d 23.60d 7.00c 24.00c 6.00c 30.50d 8.00d 6 

بز ا کود س  
With 

green 

manure 
d114.20 d39.00 9.50de 5.60ed 15.90e 5.00d 22.20cd 6.00c 24.50e 6.00e 8  

e90.10 e32.30 6.70e 4.70e 16.00e 5.00d 17.70d 4.70d 19.00f 5.00e 10  

 در سطح اح مال پنج درصد ندارند. آزمون اسای ر ی داریتفاوت معن ا حروف مشا هس   س ونهای هر میانگین
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05. 

 

هتتای هتترز ه گتتاگ رستت د   تتتوده علتتفتتتراکم و زیستتت 

 ف زیولوژیک آفتابگردان

تارهس  خرویس سلمهتوده تاجدر این مرحله از رشدس تراکم و زی ت 
های هرز در ساطح اح ماال یاک    و کس علف سبزس پیچک رو اهی دم

درصد تحت تأثیر کودسبز و تراکم  وته آف ا گردان بارار گرف ناد. اثار    
دار شاد  های هرز معنیتوده علفم قا س تیمارها نیز  ر تراکم و زی ت 

 وته و  60/13خروی )توده تاجکه تراکم و زی ت وریط(.  ه6)جدول 
گارم در   90/73 وتاه و   00/12تاره ) مر ع(س سلمه گرم در م ر 10/86

مر اع(س   گرم در م ار  90/75 وته و  00/13سبز ) رو اهی م رمر ع(س دم
های هارز  مر ع( و کس علف گرم در م ر 40/61 وته و  70/12) پیچک

 وته آف ا گردان  6مر ع( در تراکم  ر م رگرم د 20/441 وته و  00/79)
 وتاه آف اا گردان    10ترین و در تراکم و  دون کار رد کودسبز در  ی 

 وتاه و   30/4تحت شرایط کار رد کود سبز کلازا در کم ارین میازان )   
درصاد کااه   ارای     70و  68ترتیب  اا  مر ع  ه گرم در م ر 60/25
 76و  80ترتیب  ا مر ع  ه گرم در م ر 00/18 وته و  40/2خرویس تاج

مر اع   گرم در م ار  00/16 وته و  00/3ترهس درصد کاه   رای سلمه
 وته و  60/2سبزس  رو اهی درصد کاه   رای دم 76و  77ترتیب  ا  ه
درصاد کااه   ارای     92و  80ترتیاب  اا   مر ع  اه  گرم در م ر 10/5

 79و  76 ترتیب  امر ع  ه گرم در م ر 10/93 وته و  00/19و  پیچک
(.  اا کااه    7های هارز(  اود )جادول    درصد کاه   رای کس علف

 تاری  ی  منا ع و تراکم  وته آف ا گردان و عدم کار رد کود سبزس فضا
 و تاراکم  افازای   گرفت که این امار  اه   برار هرز هایعلف اخ یار در
  وتاه  تاراکم  افازای   های هرز منجر شد. در مقا سسعلف خشک وزن

و  زنیجوانه از مانع اندازیسایه و خالی فضاهای کردن پر ا  آف ا گردان
  ه  زنندس هم جوانه هرزعلف  ذور اگر ح ی. شد هرز هایعلف اس قرار
 ناوری  نیااز  آف اا گردان  هاای  وتاه  اندازی سایه و  ودن م راکم دلیس
. داشت نخواهند کافی رشد ن یجه در و شودنمی  رطرف هرز هایعلف
 و خااک  کنناده  اس ریس عنوان ه که است زراعی اهانگی جمله از کلزا
-می کلزا سبز کود .شده است شناخ ه هرز هایعلف کننده کن رل نیز

 هاای علاف  زنای جوانه در تأخیر یا و مهار سبب آللوپاتی از طریق تواند
  (.3) شود هرز

 

 هرزشاخص کارای  ک ترل علف

هاای  ن ارل علاف  ن ایج ارزیا ی با لیت کودسبز و تراکم  وته در ک
 وتاه   10نشان داد که تیمار کودسابز کلازا در تاراکم    هرز آف ا گردان 

(GM-10 و تیمار عدم کار رد کود سبز در تراکم )وتاه آف اا گردان    8 
(No-GM-8   در هر سه مرحله  ه ترتیب  یش رین و کم ارین درصاد )

سابزس   رو ااهی  تارهس دم خرویس سلمههای هرز تاجکارایی کن رل علف
 (.3های هرز را داش ند )شکس و کس علف کپیچ
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سبز، پیچک و کل  روباهی تره، دمتاج خروس ریشه قرمز، سلمهتوده و زیست  تجزیه واریانس اثر کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم -6جدول 

 های هرز در زمان رسیدگی آفتابگردانعلف

Table 6- Analysis of variance for the effect of canola green manure and plant density on density and biomass of A. retroflexus, C. album, S. 

viridis, C. arvensis and total weeds at the time of sunflower maturity 

 کل
Total 

  پیچک
C. arvensis 

سبز روباهی دم   
S. viridis 

هسلمه تر  
C.  album 

ریشه قرمز تاج خروس  
A.  retroflexus 

درجه 

 آزادی
رمنابع تغیی  

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 

 تراکم
Density 

df S.O.V 

**3497 *94.80 *65 ns1.70 **259 **.055 **108 *2.70 **500 **8.10 2 
 تکرار

Replication 

**181724 **5618 **4389 **122.70 **6358 **193.30 **4349 **117.50 **7080 **162 1 
 کودسبز
Green 

manure 
1998 48.60 51 1.72 62 1.30 53 1.05 84 1.10 2 Ea 

**29166 **789.30 **884 **29.05 **572 **15.30 **779 **024.2 **790 **18.50 2 
 تراک  وته
Plant 

density 
**3424 **141.10 **171 **5.05 *140 *2.38 **96 *2.80 *192 **5.10 2 

 اثرم قا س
Interaction 

375 15.80 12 0.55 26 0.47 9 0.38 36 0.50 8 Eb 
10.30 9.84 12.80 11.28 12.40 9.40 7.19 9.51 11.84 8.83 - CV (%) 

ns   ** پنج و یک درصد. در سطح اح مال داردار و معنیغیر معنی بیه ترتس * و 
ns, * and ** are non-significant and significant at the 0.05 and 0.01 of probability level, respectively. 

 

های علف( مربع متر در گرم) توده زیست و( مترمربع رد بوته) مقایسه میانگین اثر متقابل کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر تراکم -7جدول 

 های هرز در زمان رسیدگی آفتابگردانسبز، پیچک و کل علف روباهی تره، دمتاج خروس ریشه قرمز، سلمه هرز
Table 7- Mean comparison for the effect of canola green manure × plant density interaction on density (plant/m2) and 

biomass (g/m2) of A. retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the time of sunflower maturity 

 کل
Total 

  پیچک
C. arvensis 

سبز روباهی دم   
S. viridis 

هسلمه تر  
C. album 

تاج خروس ریشه 

 قرمز
A.  retroflexus تراکم 

Density 
)2(plant/m 

 کود سبز

Green 

manure زیست 

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

 زیست

 توده
Biomass 

 تراکم
Density 

a441.20 a79.00 61.40a 12.70a 75.90a 13.00a 73.90a 12.00a 86.10a 13.60a 6 

 دون کود 
 سبز

Without 

green 

manure 
b323.70 b58.30 39.10b 8.30b 54.60b 10.00b 54.10b 8.50b 73.90b 11.00b 8  
c257.10 c47.00 27.00c 6.60c 48.60b 8.60c 44.10c 7.00c 52.50c 8.30c 10  

d186.30 32.60d 18.60d 5.30cd 27.10c 5.00d 33.60d 5.40d 37.80d 6.00d 6 

زکود سب  ا  
With 

green 

manure 
e139.7 d26.60 10.20e 4.00ed 23.20cd 4.00ed 27.30e 4.30d 30.10de 4.60e 8  
f93.10 e19.00 5.10e 2.60e 16.00d 3.00e 18.00f 2.40e 25.60e 4.30e 10  

 رصد ندارند.در سطح اح مال پنج د آزمون اسای  ری داریتفاوت معن ا حروف مشا هس  س ونهای هر میانگین
Means within a column followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05. 
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های هرز در طول نک ه با س توجه این است که توانایی مهار علف

دوره رشد  ا افزای  تراکم  وته و نیز کار رد کود سبز افازای  یافات.   
هرز تاج خاروی ریشاه    رای علف GM-10کارایی تیمار   رای نمونهس

های هرز از سه هف ه پس از سبز شادن تاا رسایدگی    برمز و کس علف
درصد افزای  یافات   79 ه  36و از  70 ه  34ترتیب از آف ا گردانس  ه

(. کود سبز کلزا از طریق فعالیت آللوپاتی سبب کن ارل علاف  3)شکس 

تواند از طریاق افازای  پ ان ایس    نیز میشود. تراکم  اال های هرز می
طاور ماؤثری کن ارل کناد.     های هرز را  هربا  ی گیاهان زراعیس علف

های هرز   یار موثر افزای  تراکم  وته در مزرعه ررت در کن رل علف
درصاد افازای  داده    83هرز را تاا   وده و شاخص کارایی کن رل علف

 (. 10است )
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سبز،  روباهی تره، دمتاج خروس ریشه قرمز، سلمهرد و عدم کاربرد کود سبز کلزا و تراکم بوته آفتابگردان بر کارایی کنترل مقایسه کارب -3شکل 

 های مختلف نمونه برداریهای هرز در زمانپیچک و کل علف
Figure 3- Comparison of using and non-using of canola green manure and sunflower density on weed control efficiency for A. 

retroflexus, C. album, S. viridis, C. arvensis and total weeds at the different sampling times 

 

 عملکرد دانه

مادیریت   تاأثیر  تحات  داریطاور معنای   اه آف اا گردان   عملکارد 
 لکردعم ترین ی  گرفت. برار هاهرزس تراکم  وته و اثر م قا س آنعلف

 وتاه و وجاین    10تاراکم    اه  مر ع( م ر در گرم 411آف ا گردان ) دانه
 گارم در م ار   109عملکرد دانه ) ترینکم و گرفت تعلقهای هرز علف

 ود )شاکس    وته ش   دون کن رل در تراکم تیمار  ه م علق مر ع( نیز
 وته از  10 وته و کن رل در تراکم  10کود سبز در تراکم تیمار (.  ین 4

 داری وجود نداشت. این امر  اه نقا   نظر عملکرد دانه اخ الف معنی

 افازای   میکرو ایس  فعالت افزای  های هرزسعلف کن رل کود سبز در

 ه ر از آب و عناصر غاذایی ن ابت داده    اس فاده و غذایی مواد تحرک
 جذب پایینس هایتراکم در رسد که.  ه نظر می(16 و 7س 2شده است )

 خشک  ه دلیس پایین  ودن سطح  ارگس  ماده تولید خورشیدی و تا  
 در ررت عملکارد  افازای   ساایر پژوهشاگران نیاز علات     است. کم ر
 پوش  تاج توسط تشعشعات خورشیدی  یش ر جذب را  اال هایتراکم
 . (24کردند )  یان گیاهی

 

 
 کود سبز کلزاو عدم کاربرد  (GM)هرز با کاربرد تداخل علف( و WFعاری از علف هرز )هرز )مقایسه میانگین اثر متقابل مدیریت علف -4شکل 

(No-GM) )( بر عملکرد آفتابگردان بوته آفتابگردان در متر 10و  8، 6و تراکم بوته )مربع 
 در سطح اح مال پنج درصد ندارند. آزمون اسای  ری داریتفاوت معنهای  ا حروف مشا هس میانگین

Figure 4- Means comparison for the interaction effect of weed management (weed free and weed infested with using (GM) 

and non using (No-GM) canola green manure) and plant density (6, 8 and 10 sunflower plants.m-2) on sunflower yield 

Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD at α= 0.05. 
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 گیرینتیجه

های هارز مزرعاه   توده علفاثر م قا س تیمارها  ر تراکم و زی ت 
تاوده  تارین تاراکم و زی ات    ترین و کمدار  ود.  ی آف ا گردان معنی

های هرز  ه ترتیب از عدم کن رل در تراکم ش   وته و کود سبز علف
تارین عملکارد داناه    ست آمد. همچناینس  ای   د  وته  ه 10در تراکم 

کن ارل    وته در حالت 10تراکم   ه مر ع( م ر در گرم 411آف ا گردان )
 وتاه آف اا گردان در شارایط     10هرز تعلق گرفت کاه  اا تاراکم    علف

مر ع داشتس  گرم در م ر 379اس فاده از کود سبز که عملکردی معادل 
نکاه هادف کشااورزی پایادار      اا توجاه  اه ای    دار نداشت.تفاوت معنی

هاای مادیری ی   کاارگیری روش  هاا و  اه  کا  اس فاده حدابس از علف
های هرز استس اس فاده از کودسبز و تراکم جایگزین  رای کن رل علف
تواند راهباردی مناساب در ایان زمیناه  اشاد.      مناسب گیاه زراعی می

ردان ضامن   وتاه آف اا گ   10 نا راینس اس فاده از کودسبز کلزا و تراکم 
هرز نیز شد. لذا  اه نظار    هایافزای  عملکرد  اع  کن رل مؤثر علف

رسد کار رد این تیمار در زراعت آف ا گردانس عالوه  ر تولید عملکرد می
که خطرات فراوانی  رای ان ان و  ک رویه علفمطلوب از مصرف  ی

 تواند جلوگیری کند.زی ت دارد نیز میمحیط
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Introduction: Weeds are the most important limiting factor in agricultural systems and if they are not 

controlled, crop yields can be reduced up to 90% depending on the competitiveness of weeds and between 10 
and 100% according to some literatures. One of the benefits of green manures is their ability to suppress weeds. 
Also, a higher crop density can reduce the biomass of weeds by reducing the amount of available light. Green 
fertilizers are plants cultivated in order to improve physical, chemical and biological soil properties and provide 
the necessary nutrients for the optimal crop growth. The use of different types of green manure is a suitable 
management for sustainable production in all agricultural ecosystems. In this way, the highest amount of light 
reaches to the crop and the least amount reaches to the competing weed. Increasing crop density can be an 
effective way to increase crop share of total source inventory and reduce weed dry weight. Rapeseed plant with 
allopathic substances in addition to food and medicinal uses, is also known as a weed controller providing a 
suitable environment for growing other plants by controlling weeds. This experiment was, therefore, performed 
to investigate the effect of canola green manure and planting density on weed control and sunflower yield. 

Materials and Methods: the present study was conducted as split-plot design based on randomized 
complete block with three replications at the Research Farm of the Bu-Ali Sina University in 2015-2016 growing 
season, to evaluate the effect of canola green manure and crop density on weeds dynamic and sunflower yield. 
Weed free, using and non-using canola green manure were set as main-plots and sunflower densities (6, 8 and 10 
plants.m-2) were considered as sub-plots. Rapeseed was mixed with soil at the beginning of flowering stage and 
after two weeks, sunflower was planted in the main plots with the desired planting densities. The amount of 
rapeseed biomass at the time of return to the soil was about 6250 kg of shoot dry matter per hectare. In each sub-
plot, six rows with five meters long were planted. Weeds were sampled to determine their density and dry weight 
in three stages (three weeks after emergence, flowering and physiological maturation of sunflower) with three 
replications by 1 × 1 m2 quadrat. Weeds were counted by species and their biomass was measured after drying 
for 72 hours in an oven at 80 °C. Also, two square meters were taken from each experimental plot after applying 
the margin effect (one row on both sides and half a meter from the top and bottom of the planting row) so as to 
measure the yield of sunflower seeds. Weed control efficiency index was used to evaluate the ability of green 
manure and plant density in controlling weed of sunflower field. Data analysis was done by SAS ver. 9.1 and 
comparison of means was performed using LSD test at the significance level of 95%. 

Results and Discussion: Maximum weeds density and biomass were found at the treatment of 6 plants.m-2 
under non-using green manure. In comparison with this treatment, cultivation of sunflower with 10 plants.m-2 
under using green manure increased weed control efficiency (WCE) up to 79% and decreased biomass of 
Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, Setaria viridis, Convolvulus arvensis and total weeds up to 70, 
76, 99, 92 and 72 %, respectively. Sunflower yield at the 10 plants.m-2 density was the highest and the same 
under weed free and weed infested by using green manure. The interaction effect of treatments on density and 
biomass of sunflower field weeds was significant. The highest and lowest density and biomass of weeds were 
obtained from uncontrolled at a density of six plants and green manure at a density of 10 plants, respectively. 
Also, the highest yield of sunflower seeds (411 g.m-2) was attributed to the density of 10 plants in weed control 
treatment, which was insignificantly different with the density of 10 sunflower plants in the application of green 
manure, which had a yield of 379 g.m-2. This can be attributed to the role of green manure in controlling weeds, 
increasing microbial activity, increasing food mobility and better use of water and nutrients. It seems that at low 
densities, the absorption of solar radiation and dry matter production are lower due to the low leaf area. Other 
researchers have attributed increased corn yield at high densities to greater uptake of solar radiation by the 
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canopy. 
Conclusion: Since the goal of sustainable agriculture is applying minimum herbicides and alternative 

management methods to control weeds, application of green manure and normal crop density can be a good 
strategy in this regard. Therefore, sunflower cultivation with density of 10 plant.m-2 and using green manure 
suppressed weeds and produced the highest yield. Therefore, this treatment can help to reduce herbicide 
application, and it will be an effective step for promotion of sustainable agriculture. 

 
Keywords: Agronomical methods of weed control, Sustainable agriculture, Mulch, Integrated weed 

management 
 


