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چکیده
آزمایشی در سال ،مختلف کود سبز بر زیست توده و تراکم جمعیت علف هاي هرزگیاهانتاثیر دوره هاي رشدي به منظور بررسی 

در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش به صورت کرت هاي یک 1392-93زراعی 
بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل زمان به خاك دادن گیاهان کود سبز در 

سطح شامل سورگوم، 5وز رشد و سپس بر گرداندن آن ها به خاك بود و فاکتور فرعی گیاهان کود سبز با ر60و 50،40سه سطح 
جو، ماش، مخلوط(جو و ماش) و آیش(عدم کشت گیاه کود سبز) بود. این آزمایش در دو مرحله انجام شد ابتدا کاشت و برگرداندن 

اصل از مطالعه نشان داد  که تاثیر تیمار زمان به خاك دادن بر روي کود هاي سبز به خاك و پس از آن کشت گندم بود. نتایج ح
وزن خشک و تراکم علف هاي هرز معنی دار نبود. اما تیمار مربوط به گیاهان داراي اثر معنی داري بر زیست توده و تراکم علف 

) وزن در متر مربعگرم33/25() و کمترین در متر مربعگرم44/39هاي هرز بود. در این آزمایش مشخص شد که بیشترین (
) 85/27بیشترین (همچنین نتایج نشان داد که خشک علف هاي هرز به ترتیب در کود هاي سبز جو و سورگوم به دست آمد. 

روز رشدي به دست آمد همچنین کمترین 60تراکم علف هاي هرز در کرت هاي گندم کشت شده پس از تیمار کود سبز جو با 
بود.روز رشدي 60هرز در متر مربع مربوط به کود سبز سورگوم با ) تراکم علف 65/10(

: علف هرز، کود سبز، گندم، زمان به خاك دادن.هاي کلیديواژه

The effect of growth periods of different green manure crops on wheat weeds density and
biomass

Esfandiar Fateh 1 , Ali Arjmand2 and Amir Aynehband3

1,3. Agroecology Associate professor  of Shahid Chamran University of Ahvaz.
2. Agroecology student of Shahid Chamran University of Ahvaz.

Abstract
In order to study the effect of incorporation time of different green manure crops to the soil on wheat weed density
and biomass, a field experiment was carried out in experimental farm of Agricultural Faculty of Shahid Chamran
University of Ahvaz at 2013-2014 growing season. Experimental design was randomized complete block as a split-
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plot with three replications. The main plots consisted of three incorporation time of green manures to the soil
including 40, 50 and 60 days after planting and sub-plots included different green manure crops including sorghum,
barley, mungbean, and intercropping of barley and mung bean and fallow (without green manure application).The
results showed that the effect of green manure incorporation time to the soil on weed density and biomass was not
significant. But different green manures had significant effects on mentioned traits. The highest (39.44 g/m2) and the
lowest (25.33 g/m2) weed biomass were obtained at barley and sorghum green manure treatments respectively. Also
the highest (27.85) and the lowest (10.65) weed density were obtained at barley green manure and sorghum in 60
days after incorporation to the soil respectively.

Key words: Weed, Green manure, Wheat, Time incorporation to the soil, Weed control.

مقدمه
زمینه مبارزه با علف هاي هرز در راستاي رسیدن به یک کشاورزي پایدار و حفظ محیط زیست  باید به دنبال راهکارهاي نوین در 

که از جمله عوامل محدود کننده در مزارع تولیدي هستند باشیم. یکی از روش هاي پایداري در کشاورزي استفاده از گیاهان کود 
سبز می باشد که با کاهش ورود نهاده هاي شیمیایی از جمله سموم باعث سالمت محیط زیست می شود، همچنین از لحاظ 

توجه به هزینه باالي نهاده هاي شیمیایی براي کشاورزان به صرفه خواهد بود. استفاده از گیاهان کود سبز  در تلفیق با اقتصادي با 
نهاده هاي شیمیایی ضمن کاهش خطرات زیست محیطی باعث خواهد شد تا کیفیت محصوالت کشاورزي نیز بهبود یابد. درنتیجه 

شد فرآیند تجزیه در آن ها اتفاق بیفتد و با افزودن مواد آلی، نیتروژن (کود هاي برگرداندن کود هاي سبز به خاك باعث خواهد
سبز خانواده لگوم ها)، حاصل خیزي خاك و همچنین یک سري مواد شیمیایی در نتیجه فرآیند تجزیه بقایا آزاد می شود که داراي 

زنی و رشد علف هاي هرز جلو گیري می شود. گیاهان خاصیت آللوپاتیک بر روي علف هاي هرز هستند که در نتیجه آن از جوانه 
کود سبز داراي خاصیت آللوپاتی ماننده محصوالت علوغه اي تابستانه مثل سورگوم و یا در بعضی غالت دانه ریز نظیر چاودار نیز 

). 2003(پریستون،مشاهده می شود

مواد و روش ها
دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در قالب بلوك هاي کامل در مزرعه پژوهشی 1392-93این آزمایش در سال زراعی 

تصادفی به صورت کرت هاي یک بار خرد شده با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی زمان به خاك دادن گیاهان کود سبز می باشد 
فاده از گیاهان کود سبز مختلف روز رشد و سپس بر گرداندن آن ها به خاك و فاکتور فرعی است60و 50،40در سه سطح شامل 

که شامل سورگوم، جو، ماش، مخلوط( جو و ماش) و آیش(بدون گیاه کود سبز) بودند. .  بعد از عملیات آماده سازي زمین شامل 
3متر طول و 5/10به صورت همزمان کشت شدند هر کرت اصلی 4/6/1392شخم، دیسک و تسطیح، گیاهان کود سبز در تاریخ 

گیاهان کود سبز طی . دمتر در نظر گرفته ش1/2متر و عرض آن ها 3شت که طول کرت هاي فرعی در این آزمایش متر عرض دا
عملیات در مرحله بعد پس از آماده کردن خاك و کود دهیروز پس از کاشت با خاك  مخلوط شدند. 60و 50،40سه مرحله 

کیلو گرم در هکتار استفاده 180ایش از گندم رقم چمران به میزان انجام گرفت. که این آزم5/9/1392در تاریخ کاشت گندم
سانتی متر به صورت دستی کشت شدند 20خط با فاصله روي ردیف سه سانتی متر و بین ردیف 8شد که در هر کرت فرعی 

بتداي رشد یکبار به کود سبز بر روي تراکم و وزن خشک علف هاي هرز، در امختلف گیاهان دوره هاي رشديجهت بررسی تاثیر 
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صورت دستی با علف هاي هرز در مزرعه مبارزه شد، به صورتی که بعد از آن مزرعه عاري از علف هاي هرز بود. و بعد از آن هیچ 
مبارزه اي با علف هاي هرز صورت نگرفت تا تاثیر زمان هاي مختلف به خاك دادن گیاهان کود سبز بر روي علف هاي هرز تعیین 

مرحله قبل از برداشت، در سطح یک متر مربع از علف هاي هرز نمونه برداري شد. به این شکل که کلیه علف هاي شود. سپس در
هرز موجود در سطح یک متر مربع مشخص شده و اصطالحاً کف بر شدند. سپس نمونه هاي علف هاي هرز در کیسه هاي 

ند. جهت اندازه گیري وزن خشک علف هاي هرز، نمونه ها به پالستیکی براي بررسی تراکم و وزن خشک به آزمایشگاه منتقل شد
درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از خشک شدن و توزین ماده خشک علف هاي هرز داده 70ساعت در آون با دماي 48مدت 

انجام شد.LSDتجزیه و مقایسه میانگین ها با روش SASهاي جمع آوري شده با کمک نرم افزار 

بحثنتایج و 
) تراکم علف هرز در متر مربع به ترتیب 73/15) و کمترین (25/17) مشخص نمود که بیشترین(1نتایج مقایسات میانگین (جدول

تراکم يروز رشد و سپس برگرداندن به خاك به دست آمد. همچنین تاثیر گیاهان کود سبز بر رو50و 40مربوط به زمان هاي 
) تراکم علف هرز در متر مربع به ترتیب 23/12) و کمترین (13/24ندم، بیشترین (علف هاي هرز در کرت هاي کشت شده گ

مربوط به تیمار هاي کشت شده پس از کود سبز جو و سورگوم بود. بر همکنش زمان به خاك دادن و گیاهان کود سبز و تاثیر بر 
هاي گندم کشت شده پس از تیمار کود سبز ) تراکم علف هاي هرز در کرت85/27روي تراکم علف هرز نشان داد که بیشترین (

روز 60) تراکم علف هرز در متر مربع مربوط به کود سبز سورگوم با 65/10روز رشدي به دست آمد همچنین کمترین (60جو با 
).1رشدي به دست آمد(شکل

برگرداندن به خاك و گیاهان کود سبز مقایسه میانگین تراکم و وزن خشک علف هاي هرز تولیدي تحت تاثیر  زمان هاي مختلف -1جدول

*اعداد داراي حروف مشترك در هر ستون فاقد اختالف معنی دار هستند

با توجه با نتایج به دست آمده چنین می توان استنباط کرد که هر چه طول دوره ي رشدي کود سبز بیشتر باشد توانایی کنترل 
علف هاي هرز در محصول گندم بیشتر خواهد بود که این می تواند هم به خاطر اثرات خفه کنندگی در دوره ي رشدي کود سبز و 

وزن خشک علف هاي هرز
(گرم در متر مربع)

تراکم علف هرز
(تعداد بوته در متر مربع)

تیمار هاي آزمایشی   

زمان برگرداندن به خاك
06/33 a 17/25 a روز رشد40
53/29 a 73/15 a روز رشد50
40/30 a 57/16 a روز رشد60
38/5 07/2 LSD

گیاهان کود سبز
33/25 d 23/12 d سورگوم
44/39 a 13/24 a جو
77/27 c 03/13 cd ماش

28c 11/15 c مخلوط
b44/34 11/18 b آیش

29/2 18/2 LSD
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ی علف هرز باشد و هم به دلیل اینکه در برخی گیاهان کود سبز مثل سورگوم با تولید مواد جلوگیري از رشد و تکمیل چرخه زندگ
آللوپاتیک مانع از جوانه زنی علف هاي هرز شده  هر چه دوره ي رشدي کود سبز بیشتر باشد با تولید بیومس باال که در هنگام بر 

ي ( در کود سبز سورگوم) به خاك اضافه کرده است. بیشترین گرداندن به خاك در نتیجه فرآیند تجزیه مواد آللوپاتیک بیشتر
روز رشدي و سپس برگرداندن به خاك به 60و 40گرم) وزن خشک علف هاي هرز به ترتیب در 53/29گرم) و کمترین (06/33(

33/25و کمترین (گرم)44/39دست آمد. تاثیر تیمار هاي زمان به خاك دادن و گیاهان کود سبز نیز نشان داد که بیشترین (
گرم) وزن خشک علف هاي هرز به ترتیب در کود هاي سبز جو و سورگوم به دست آمد. علی رغم معنی دار نبودن بر همکنش 

32/22گرم) و کمترین (11/43زمان به خاك دادن و گیاهان کود سبز بر وزن خشک علف هاي هرز  مشاهده شد که بیشترین (
).2روز رشدي به دست آمد (شکل60م با گرم) به ترتیب در جو و سورگو

اثر متقابل زمان به خاك دادن و گیاهان کود سبز بر تراکم علف هاي هرز-1شکل 

اثر متقابل زمان به خاك دادن و گیاهان کود سبز بر وزن خشک علف هاي هرز-2شکل 
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