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 يورزخاكدر  يهرز سورگوم علوفه ا يها علفات یتروژن بر خصوصیو کود ن یاهان پوششیاثرات گ
  دار یپا يد بر کشاورزیبا تاک یسطح

  2ینید محمد باقر حسیو س 2 ادهن زیحس ي، عبدالهاد2يوش مظاهری،  دار2ینی، ناصر مجنون حس1يمحمود رمرود
  دانشگاه تهران یات علمیه ياعضا 2دانشگاه زابل،   یات علمیه يعضو 1

  دهیچک
ط یتحت شرا KFs3) رقم( يهرز و عملکرد سورگوم علوفه ا يهاات علفیبر خصوص تروژنینو کود  یاهان پوششیر گیبه منظور مطالعه تاث

- 85 یزراع سالبا سه تکرار در  یکامل تصادف يهاقالب طرح بلوك درخرد شده  يها کرت به صورت یشی، آزمایسطح يخاك ورز
کود سطوح  یاصل يها کرت. دیاجرا گرد) کرج(، دانشگاه تهران یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد یپژوهش _یدر مزرعه آموزش 1384
ش یو آ ياچاودار، ماشک گل خوشهشامل  یاهان پوششیگ یفرع يها تکرو  لوگرم در هکتاریک 150و 75، )شاهد(ر زان صفیمبه  تروژنین
بر درصد  یاهان پوششیگ. شددار  یمعن هرز يها تروژن فقط بر تعداد گونه علفیر کود نیج نشان داد که تاثینتا .بود) یاه پوششیبدون گ(

هرز  يها ر را بر درصد کاهش علفین تاثیشتریچاودار ب یاه پوششیداشت و گ يدار یر معنیک برگ و پهن برگ تاثیهرز بار يها علف
ن عملکرد ماده خشک یشترید و بیگرددار  یمعن اریبس يابر عملکرد ماده خشک سورگوم علوفه یاهان پوششیتروژن و گیر کود نیتاث. داشت

  .تروژن در هکتار بدست آمدیوگرم نلیک 150با  ياماشک گل خوشه یاهان پوششیمار گیسورگوم از ت
  .  هرز يها تروژن و علفی، نیاهان پوششی، گيسورگوم علوفه ا: يدیکل يها واژه

 

Cover crops and nitrogen rates effects on forage sorghum weed traits under tillage system 
reduced  

M. Ramroudi1, N majnoon Hosseini2, D. Mazaheri2, A. H. Hosseinzadeh2 and M. B. Hosseini2 
1,2 - Academic member of University of Zabol and Academic members of University of Tehran 

Abstract 

To evaluate the effect of cover crops and nitrogen (N) rates on weed traits and yields of forage sorghum (cv. KFs3) 
under tillage system reduced a spilt plot arrangement based on randomized complete blocks design with three 
replications was carried out, at research farms of collage of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, 
Karaj, during the growing seasons of 2005-2006. N rates (0, 75 and 150 Kg.ha-1) were assigned to main plots; with 
winter cover crops (rye and hairy vetch and fallow or no cover crop) constituted the subplots. The results showed that N 
rates had significant effect only on sorghum crop weed number species. Cover crops had significant effects on weed 
traits. Rye cover crop resulted a better suppression of weeds. Cover crops and nitrogen rates treatments significantly 
affected forage sorghum. The highest forage yields were obtained from vetch cover crop at N rate of 150 Kg ha-1. 
Key words: Forage sorghum, Cover crops, Nitrogen and weeds.  

  مقدمه
 يهادر سال. شود یم محسوب ید محصوالت زراعیتول يها ستمیهرز از جمله مسائل قابل توجه در س يها و علف یاهان زراعین گیرقابت ب
ز یهرز ن يها تواند از رشد علف یم باشد که یم مهم ییایمیر شیغ يها از روش یکیهرز  يها کنترل علفدر  یاهان پوششیر، استفاده از گیاخ

و  هرز علفن راه حل انسان با هدف کاهش حضور یتواند از جمله مهم تر یم )یاهان پوششیگ(استفاده از رقابت کننده . دینما يریجلوگ
گزارش ) 2(وران یکر و کیوید. هرز موثر باشد يها ت و فلور علفیتواند بر جمع یم یاهیگ يایت بقایریمد. تداوم آنها بکار گرفته است

 يها شخم يگزارش نمودند که اجرا) 1(توبه و همکاران . هرز موثر باشد يها تواند در کنترل علف یم چاودار یاه پوششیدادند که گ
 يایبه همراه بقا یحفاظت يستم خاك ورزیاستفاده از س. ک ساله پهن برگ خواهد کاستیهرز  يها زان علفیج از میبه تدر یسطح
 یک بررسیدر . کند یم يریهرز جلوگ يها از علف يبذور و رشد تعداد یزن جوانهاز  يو کشت بموقع زراعت بعد یاهان پوششیگ

ن یبا تام. ه استهرز شد يها وماس علفیدر کشت ذرت باعث کاهش ب يد که مالچ مرده چاودار به همراه انجام خاك ورزیمشخص گرد
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اهان یگزارش نمودند که که گ) 3(وز و بولرو یگیم. شوند یم هرز سبز يها علف يادیتروژن، تعداد زیمخصوصا ن یاه زراعیگ ییعناصر غذا
در  یحفاظت ياز خاك ورز یروش يریبکارگ. ش دادندیافزادار  یمعن تروژن عملکرد ذرت را بطوریلگوم زمستانه بدون مصرف ن یپوشش
  . هرز، کاهش دهد يها را در کنترل علفها  از به مصرف علف کشیتواند ن یم یاهان پوششیق با زراعت گیتلف

  مواد و روش ها
 درخرد شده  يها به صورت کرت )کرج(دانشگاه تهران  یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد در مزرعه 1384-85یسال زراعدر ش یآزمان یا

 150و 75زان صفر،  یمبه   تروژنیر مصرف کود نیقادم یاصل يها کرت. تکرار انجام شد با سه یکامل تصادف يها قالب طرح بلوك
در آبان  یاهان پوششیگ .ش بودندیو آ يچاودار، ماشک گل خوشه ا شامل یاهان پوششیگ یفرع يها تکرو  تروژن در هکتاریلوگرم نیک

اهان یر خاك شدن گیسه هفته بعد از ز. خاك برگردانده شدندسک به یبا د ی، در مرحله گرده افشان1385بهشت  یکشت و در ارد 1384
 50متر و با فواصل خطوط  10ف کاشت به طول یرد 6 يدارا یشیهر کرت آزما. دیکشت گرد KFs3رقم  ي، سورگوم علوفه ایپوشش
در سه نوبت و به صورت همزمان با کاشت،  زان مورد نظر محاسبه ویتروژن از منبع اوره به میکود ن. متر بودیسانت 10ها  متر و فواصل بوتهیسانت

 . دیل استفاده گردیمار شاهد از کود سوپر فسفات ترپیت يبه هر کرت داده شد و برا ين اول بطور مساویو بعد از چ یبرگ 6-7مرحله 

 25(سورگوم  یبرگ 3-4در مرحله  يهرز سورگوم، نمونه بردار يها تروژن بر کنترل علفیو کود ن یاهان پوششیر گیتاث یبه منظور بررس
 يها گونه ییپس از شناسا. هر کرت انجام گرفت يمتر به طور جداگانه برا 5/0×  5/0ف وسط از مساحت یاز دو رد) روز بعد از سبز شدن

درجه  70هرز با استفاده از اون  يها ک برگ و پهن برگ، وزن خشک علفیهرز بار يها غالب و شمارش آنها، درصد علف هرز علف
انجام شد  یل گلدهیمتر مربع در اوا 5ه هر کرت از سطح یف وسط با حذف حاشیرد 4عملکرد علوفه از . ن شدییتع 72گراد به مدت  یسانت

رسم نمودارها  از نرم  يبرا. ز شدیآنال SAS نرم افزار ها با استفاده از  داده يمحاسبات آمار. دین گردییت عملکرد علوفه خشک تعیو در نها
  . دیگرد ستفادها درصد 5در سطح احتمال دانکن  يچند دامنه ا آزمونق یاز طرها  نیانگیسه میمقا يو برا (Excel)افزار اکسل

  ج و بحثینتا
تروژن تعداد یزان کود نیش میشد و با افزادار  یمعن تروژنیر سطوح مختلف کود نیهرز تحت تاث يها ج نشان داد که تعداد گونه علفینتا

با . تروژن در هکتار تعلق داشتیلوگرم نیک 150مار یهرز به ت يها که حداکثر تعداد گونه علف يافت بطوریش یهرز افزا يها گونه علف
ن صفات ین ایانگیهرز پهن برگ، م يها ن درصد علفیو همچن هرز علفتروژن بر تراکم و وزن خشک یشدن کود ندار  یمعن توجه به عدم

بر درصد  یاهان پوششیر گیتاث. را نداشت یک برگ روند خاصیهرز بار يها اما بر درصد علفش نشان داد، یتروژن افزایزان نیش میبا افزا
هرز به  يها ن کاهش وزن خشک و تراکم علفیشتریکه ب يشد، بطوردار  یمعن يک برگ و پهن برگ از نظر آماریهرز بار يها علف
ک برگ و یهرز بار يها بر درصد علف یاه پوششیگ× تروژن یابل نشدن اثر متقدار  یمعن ).1جدول (چاودار تعلق داشت  یاه پوششیمار گیت

 يهرز خواهند داشت بطور يها بر درصد علف یاثرات متفاوت یاهان پوششیتروژن گیزان نیش میاز آن است که با افزا یپهن برگ حاک
هرز پهن  يها ر درصد علفچاودا یاه پوششیو گ) 1شکل (ک برگ یهرز بار يها درصد علف يماشک گل خوشه ا یاه پوششیکه، گ
  . کاهش دادند يرا در سورگوم علوفه ا) 2شکل (برگ 
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  هرز و عملکرد علوفه خشک سورگوم يهاات علفیخصوص يهانیانگیسه میمقا -1جدول
 هرز علفوزن خشک   ماریت

  )لوگرم درهکتاریک(
تراکم 
 هرز علف

  )مترمربع(

تعداد گونه 
 هرز علف

  )مترمربع(

درصد 
  ک برگیبار

درصد پهن 
  برگ

  عملکرد علوفه خشک
 )تن در هکتار(

              )لوگرم در هکتاریک(تروژن ین
0  a2/416  a8/145  b1/5  a4/35 a4/64 b3/22  

75  a1/436  a7/150  ab3/5  a5/32 a7/67 ab3/26 

150  a6/458  a7/175  a8/5  a/31 a0/68 a6/33 

              یاه پوششیگ
 a0/452  a6/185  a4/5  ab4/32 ab6/67 b0/23  شیآ

 a4/413  a2/138  a3/5  b7/29 a3/70 a6/28  چاودار

 a5/445  a2/148  a4/5  a8/37 b1/62 a6/30  ياماشک گل خوشه

 درصد  5دانکن در سطح  يابر اساس آزمون چند دامنه يحروف مشترك در هر ستون، فاقد تفاوت آمار

  

بر درصد  یاه پوششیگ× تروژن یاثر متقابل ن - 2هرز پهن برگ    شکل يها بر درصد علف یپوشش اهیگ× تروژن یاثر متقابل ن - 1شکل
  ک برگیهرز بار يها علف

تروژن، عملکرد یزان کود نیش میبا افزا. شددار  یمعن یاه پوششیتروژن و گیکود ن يمارهایر تیعملکرد علوفه خشک سورگوم تحت تاث
. تروژن، بدست آمدیزان کود نین میشتریداکثر عملکرد علوفه خشک سورگوم، با مصرف بداشت، و ح یشیافزا يعلوفه خشک روند

ش عملکرد علوفه یافزا). 1جدول (د یگرددار  یمعن یاهان پوششیگ يمارهایش با تیمار آین تیاختالف عملکرد علوفه خشک سورگوم ب
تروژن یژه نیبو ییعناصر غذا یجیو آزاد شدن تدر یاهان پوششیگ يایه بقایتواند به تجز یم را یاهان پوششیگ يمارهایخشک سورگوم در ت
) 3(وز و بولرو یگیو م) 4(نبوت و همکاران یج ریبا نتا ین بررسیج ایار سورگوم قرار گرفته است، نتایدر اخت ییدانست که، بدون آبشو

ب با یخاك، استفاده از آنها در ترک يزیحاصلخهرز سورگوم و بهبود  يها در کاهش علف یاهان پوششیر گیبا توجه به تاث. مطابقت دارد
  . ه باشدیتواند قابل توص یم ش عملکرد علوفه سورگومیتروژن جهت افزایکود ن

  منابع 
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1418. 
3. Miguez, F. E. and G. A. Bollero. 2005. Review of corn yield response under winter cover cropping systems using meta-analytic methods. Crop 

Sci. 45: 2318-2329. 
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