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 ایران کرج، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان بذر، و نهال تهیه و اصالح تحقیقات سسهمؤ2

  27/6/1396 پذیرش: تاریخ؛ 14/2/1396 دریافت: تاریخ
  1چکیده
 مسائل ترین مهم از یکی شیمیایی کودهاي و ها کش علف توسط محیطی زیست هاي آلودگی امروزه هدف: و سابقه

 خطر ،اندپرهزینه اینکه ضمن ها، کش علف و ورزيخاك متداول هايروش از استفاده .باشد می بشر موردتوجه
 تحقیق ،بنابراین دارند. عملکرد و خاك ساختمان روي منفی اثر ،بلندمدت در و دهندمی افزایش را خاك فرسایش

 علوفه عملکرد و هرز يها علف جمعیت ییایپو بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت ریتأث ارزیابی هدف با حاضر
  .شد اجرا ذرت
 آزمایش شد. اجرا 1392-93 زراعی سال در کرج اسالمی آزاد دانشگاه پژوهشی مزرعه در آزمایش ها: روش و مواد

 اصلی فاکتور درآمد. اجرا به تکرار چهار با تصادفی کامل هايبلوك پایه طرح قالب در خردشده هاي کرت صورت به
 و بوکو) و پرکو سبز کود دامی، کود (آیش، سطح چهار در خاك حاصلخیزي شیمیایی غیر مدیریت تیمارهاي شامل
 و پرکو بود. اوره) منبع از هکتار در کیلوگرم 360 و 240 ،120( سطح سه در نیتروژن کود کاربرد شامل فرعی فاکتور
 شد. کشت مترمربع در بوته 12 تراکم با 704 کراس سینگل رقم ذرت بذور .هستند بوئیان شب خانواده از گیاهانی بوکو
 تعیین جهت شد. انجام ذرت کانوپی تکمیل ابتدایی مرحله در ذرت کشت از پس هرز هايعلف از برداري نمونه

 توزین سپس و خشک گرادسانتی درجه 70 دماي با آون در ساعت 48 مدت به هانمونه هرز هايعلف تودهزیست
 و مارگالف يغنا شاخص ،نریو شانون شاخص شامل هرزهايعلف ياگونه تنوع يهاشاخص آزمایش، این در. شدند

 با هاداده تجزیه شد. تعیین علوفه عملکرد میزان فصل، پایان در گرفتند. قرار بررسی مورد مپسونیس تیغالب شاخص
  شد. انجام درصد 5 احتمال سطح در LSD آزمون با هامیانگین مقایسه و SAS (Version 9.1.3) افزارنرم از استفاده

 کل توده زیست بر خاك حاصلخیزي غیرشیمیایی مدیریت تیمارهاي تأثیر داد نشان واریانس تجزیه نتایج ها: یافته
 علوفه عملکرد کمترین و بیشترین بود. دارمعنی درصد یک احتمال سطح در ذرت علوفه عملکرد و هرز هاي علف

 بیشترین بود. هکتار) در تن 71/63( دامی کود تیمار و هکتار) در تن 23/78( پرکو    ِسبز  کود تیمار در ترتیب به
 میزان کمترین و مترمربع) در گرم 79/364 و 3/380( آیش و دامی کود تیمارهاي تأثیر تحت هرز علف کل هتود ستیز

 بر نیتروژن سطوح تأثیر .آمد دستبه مترمربع) در گرم 67/154 و 48/140( پرکو و بوکو تیمارهاي به مربوط آن
 درصد یک احتمال سطح در علوفه عملکرد بر نیتروژن سطوح تأثیر بود.ن دار معنی  هرز هايعلف کل توده زیست 
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 توده زیست  تره، سلمه توده زیست  بر خاك حاصلخیزي شیمیایی غیر و شیمیایی مدیریت متقابل اثر بود. دار معنی
 پنج و درصد یک احتمال سطح در قرمز ریشه خروس تاج تراکم و تره سلمه تراکم هرز، علف کل تراکم ،خروس تاج

 صفات مقادیر ترینکم هکتار، در نیتروژن کیلوگرم 120 مصرف و بوکو    ِسبز  کود تیمار که طوري به بود؛ دارمعنی درصد
 میزان و آیش تیمار تأثیر تحت مترمربع) در بوته 25/39( هرز هايعلف کل تراکم بیشترین کرد. ایجاد را مذکور

 120 مصرف میزان و بوکو تیمار در مترمربع) در بوته 5/16( آن کمترین و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 240 مصرف
 در هرز هايعلف ايگونه تنوع بر خاك يزیحاصلخ ییایمیش ریغ تیریمد اثر .شد مشاهده هکتار در نیتروژن کیلوگرم

 کمترین و دامی کود و آیش هايتیمار در هرز هايعلف ايگونه تنوع بیشترین .بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح
  شد. مشاهده پرکو و بوکو    ِسبز  کود تیمارهاي در آن میزان

 کاهش طریق از ،شیمیایی نیتروژن کود با آلی کودهاي تلفیقی کاربرد ،پژوهش این نتایج به توجه با گیري: نتیجه
 از است. گردیده سیلویی ذرت در علوفه عملکرد افزایش باعث ،هرز هايعلف ايگونه تنوع و تراکم ،تودهزیست

 سوء اثرات توانمی ،نیتروژن شیمیایی کود مصرف در توجه قابل کاهش ضمن آلی کودهاي کاربرد با رو این
 ،خاك به ها آن برگشت و سبز کود عنوان به گیاهان کشت که گفت توانمی طورکلی به داد. کاهش را آن محیطی زیست
 به نیل هايراه از یکی تواندمی و شده سیلویی ذرت کمی صفات بهبود آن تبع به و خاك حاصلخیزي موجب

  .گردد محسوب پایدار کشاورزي
  

  نیتروژن اکولوژیکی، مدیریت سبز، کود تره، سلمه ،خروس تاج کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
 هايروش ترین مهم از یکی پوششی گیاهان  

 رایج شخم و ها کش علف کاربرد براي جایگزین
 ازجمله متفاوتی دالیل به پوششی گیاهان .باشد می

 کنترل هرز، هاي علف جمعیت توسعه از ممانعت
 تثبیت طریق از خاك سازي غنی خاك، هايبیماري

 آبشویی از ممانعت خاك، ساختمان بهبود نیتروژن،
 فرسایش کاهش و خاك آلی ماده افزایش ،نیتروژن

 ).12( شوندمی کشت خاك

 در مهم شیوه عنوان به توانند یم پوششی گیاهان  
 يورز خاك يها ستمیس در هرز، يها علف کنترل
 و پوششی گیاهان ).17( شوند استفاده افتهی کاهش
 نور تغییر لهیوس به هرز يها علف رشد از ها آن بقایاي

 براي فیزیکی مانع یک و کنند یم جلوگیري دما و
 ).10( آورند یم وجود به هرز يها علف گیاهچه خروج

 مواد کردن آزاد لهیوس به گیاهان این همچنین

 کنند یم جلوگیري هرز يها علف رشد از آللوپاتیک
 کردن متوقف براي هاراه تریناصلی از یکی ).24 ؛12(

 زمستانه و پاییزه هرز هايعلف رشد و یزن جوانه
 که است پوششی گیاهان قوي توده یک داشتن
 و نور سر بر رقابت طریق از را هرز هاي علف
 گیاهان که این براي .)22( کند کنترل غذایی مواد

 سرعت شوند، چیره هرز هايعلف بر بتوانند پوششی
 به بسته باشد.می زیادي اهمیت داراي هاآن اولیه رشد

 زمان در زمستانه پوششی گیاه کاشت اقلیمی، شرایط
 از استفاده همچنین و سرما شروع از پیش و مناسب

 آن شدن چیره به تواند یم الرشد سریع پوششی گیاه یک
 و غفاري ).20 ؛9( کند کمک هرز هايعلف رب

 گیاهان از استفاده که کردند گزارش )2012( همکاران
 ،31 ،35 ترتیب به تریتیکاله و جو چاودار، کلزا، پوششی

 با مقایسه در را هرز يها علف تراکم درصد 22 و 28
   ).8( دادند کاهش )پوششی گیاه بدون( شاهد
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 جدید دورگه هايرقم خصوص به بوشب خانواده  
 ).Brassica spp( براسیکا جنس مختلف هايگونه از

 و پاییزه هرز هايعلف کنترل در گیاهان سایر از بیش
 دورگه هايرقم این ازجمله .دارند تأثیر زمستانه

 پرکو گیاه نمود. اشاره بوکو و پرکو به توان می
 Brassica napusپائیزه کلزاي بین تالقی از هیبریدي

L. var.napus چینی کلم وBrassica campestris 

L. var.sensulato جدیدي پلوئیدآمفی بوکو گیاه و 
 پائیزه کلزاي تتراپلوئید تالقی حاصل که است

Brassica napus L. var napus کلم و 
 و Brassica campestris L. var.sensulatoچینی
 Brassica campestris L. var.rapa ايعلوفه شلغم

 خـود والدین به نسبت زیادي جهات از که باشدمی
 ایجاد و رشد به توجه با گیاه دو این .)15( دارد برتري
 عملکرد طرفی از و خاك سطح در سریع پوشش
 روزه 90 رشد دوره در هوایی هاياندام باالي خشک

 نسبت و )هکتار در تن 25/3 بوکو و 49/2 پرکو(
C/N باال پروتئین میزان و )15/1 محدوده در( پایین 

 گیاهی کمتر )درصد 91/28 بوکو و 69/20 پرکو(
 در دنتوانمی و دارد را اهانیگ این با رقابت توانایی
 براي مناسبی گیاه ،ایران يها خاك تخریبی شرایط
 مزارع در چنینهم و )4( دنباش شرایط این بهبود

 سبز کود و پوششی گیاه عنوان به پایدار و ارگانیک
 بوکو و رکوپ گیاهان ).3( گیرد قرار مورداستفاده

 کود عنوان به هم ؛باشندمی چندمنظوره گیاهان ینوع به
 داراي طور نیهم و گیرندمی قرار مورداستفاده سبز

 پروتئین میزان باالترین که هستند باال تیفیک با علوفه
 چند قابلیت و باشند یم دارا يا علوفه گیاهان بین در را

 و باشند یم عمیق يا شهیر سیستم داراي و دارند چینی
 استفاده غیرقابل و شده تیتثب نیتروژن بازجذب توانایی

 و پاییز در که این همه از تر مهم و دارند را خاك در
 این ،ندارند رشدي يا علوفه گیاهان      ًمعموال  که زمستان

 از تر تیاهم با بسیار که دارند علوفه تولید گیاهان
  ).15 ؛10( باشند یم دیگر پوششی هانگیا

 هرز يها علف جامعه لیوتحل هیتجز طورمعمول به  
 -شانون تنوع شاخص چون ییها شاخص محاسبه با

 غالبیت شاخص و يا گونه غناي شاخص وینر،
 وینر -شانون تنوع شاخص .شود یم انجام سیمپسون

 در تنوع بیان براي استفاده مورد شاخص نیتر جیرا
 در تنوع افزایش با .شود یم محسوب گیاهی جوامع
 شود یم افزوده نیز شاخص این مقدار بر گیاهی جامعه

 نسبی فراوانی و يا گونه غناي اساس بر شاخص این و
 در غالبیت شاخص ).18( شود یم محاسبه ها گونه

 ،رود یم شمار به تنوع شاخص عکس حقیقت
 دهنده نشان غالبیت شاخص بودن زیادتر که ينحو به

 چندین به گیاهی جامعه محدودشدن و تنوع کاهش
  ).19( باشد یم غالب گونه
 خانواده از بوکو و پرکو گیاهان کهاین به توجه با  
 و پاییز در زمین سریع پوشش و رشد قابلیت ،بوشب

 دارند، را زدگییخ و زمستان سرماي به مقاومت
 مثبتی ریتأث و شده هرز يها علف رشد مانع توانند یم

 توجه با .کنند ایفا هرز يها علف بذر بانک کاهش بر
 ثیرأت بررسی حاضر مطالعه از هدف ذکرشده مطالب به

 يزیحاصلخ غیرشیمیایی و شیمیایی تلفیقی مدیریت
 کود و بوکو و پرکو    ِسبز  کود دامی، کود شامل خاك

 ايگونه تنوع و تودهزیست تراکم، بر نیتروژن شیمیایی
 ذرت علوفه عملکرد نهایت در و هرز هايعلف

  باشد. می
  

  هاروش و مواد
 مزرعه در 1393-94 زراعی سال در آزمایش این  

 اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزي دانشکده پژوهشی
 خردشده هايکرت صورت به آزمایش شد. اجرا کرج

 تکرار چهار با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب در
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 فاکتور شد. اجرا کرج در 1393-94 زراعی سال در
 خاك حاصلخیزي ییایمیش ریغ مدیریت شامل اصلی

 و پرکو سبز کود دامی، کود (آیش، سطح چهار در
 شیمیایی مدیریت شامل فرعی فاکتور و بوکو)

 360 و 240 ،120( سطح سه در خاك حاصلخیزي

 میزان شد. گرفته نظر در اوره) هکتار در کیلوگرم
 کیلوگرم 240 معادل منطقه در نیتروژن رایج مصرف

 و فیزیکی تجزیه نتایج باشد.می هکتار در اوره
 2 و 1 هايجدول در دامی کود و خاك شیمیایی

  .است شده ارائه
 

 آزمایش. محل خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی -1 جدول
Table 1. Physical and chemical properties of the soil of the experiment site. 

 خاك عمق
  متر) (سانتی

Soil depth  
)cm(  

  خاك بافت
Soil 

Texture  
  اسیدیته
pHCaCl2  

  الکتریکی هدایت
  زیمنس برمتر) (دسی

 )dS m-1( EC   

  آلی کربن
  (درصد)

 )%(Corg   

  کل نیتروژن
  (درصد)

 )%(Nt   

  فسفر
  گرم بر کیلوگرم) (میلی
 )mg kg-1( P   

  پتاسیم
  گرم بر کیلوگرم) (میلی
 )mg kg-1( K   

  رسی شنی  30-0
Sandy-Clay  

7.8  2.83  0.81  0.08  11.8  342  

  رسی شنی  60-30
Sandy-Clay  7.6  3.7  0.63  0.06  9.8  298  

Corg – organic carbon; Nt – total N 
 

 میزان عناصر کود دامی. -2 جدول
Table 2. Properties of the manure. 

 نیتروژن کل (درصد)
Nt (%) 

 کربن آلی (درصد)
Corg (%) 

 ماده خشک (درصد)
DM (%) 

 فسفر (درصد)
P (%) 

 پتاسیم (درصد)
K (%) 

1.11 21.12 91.74 1.07 1.25 
Corg – organic carbon; Nt – total N; DM – dry matter 

  
 سازي آماده عملیات از بعد بوکو و پرکو گیاهان  

 واسطا در تسطیح، و دیسک شخم، شامل زمین
 ابعاد به یهای کرت در زمان هم صورت به اسفندماه

 فاصله شدند. کاشته خطی صورت به مترمربعی 6/3×6
 کیلوگرم 30 مصرفی بذر انزمی و متر یسانت 15 خطوط

 از قبل هفته دو بوکو و پرکو گیاهان .شد گرفته نظر در
 ها آن بقایاي و شدند برکف خاك سطح از ذرت کشت
 زمانهم شد. مخلوط خاك با زراعی روتیواتور توسط

 در تن 7 میزان به دامی کود سبز، کود برگرداندن با
 خاك با و شد اضافه موردنظر هايکرت به هکتار

 رقم ذرت بذور ،1394 تیرماه اواسط .گردید مخلوط
 و متر سانتی 65 ردیف فاصله با 704 کراس سینگل
 کار ردیف ستگاهد توسط مترمربع در بوته 12 تراکم

 از بعد نیتروژن مصرف میزان شد. کشت پنوماتیک

 ؛شد داده سرك صورت به مرحله سه طی ذرت کشت
 برگی، 6 تا 5 مرحله در درصد 10 که صورت نیا به

 در درصد 20 و ساقه شدن طویل مرحله در درصد 70
 .شد داده اوره منبع از تاجی گل ظهور زمان
 در ذرت کشت از پس    ِهرز  هايعلف از برداري نمونه

 مرحله در که ذرت کانوپی تکمیل ابتدایی يمرحله
 هر در .شد انجام باشد یم ساقه شدن طویل رشدي
 مترمربعی 5/0 در 5/0 کوآدرات از بار چهار ،کرت

 موجود هرز هايعلف و شد استفاده تصادفی طور به
 تعیین جهت شد. شمارش و تفکیک و برکف آن در

 ساعت 48 مدت به هانمونه هرز هايعلف توده زیست 
 سپس و خشک گرادسانتی درجه 70 دماي با آون در

 جدول در مزرعه هرز يها علف فهرست شدند. توزین
  است. شده  ارائه )3(
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هرز  يها علف تودهستیتنوع و ز یجهت بررس  
 کیتفکموجود در هر کوآدرات پس از شمارش به 

وزن خشک، در آون خشک شدند  نییگونه، جهت تع

تنوع  يهاشاخص لیاستفاده از معادالت ذ باو 
  ).5( دیمحاسبه گرد هرزيهاعلف يا گونه

  
   

 .هرز هايعلف فهرست -3 جدول
Table 3. The list of weeds. 

Family Scientific Name  English name فارسی اسم 

Fabaceae Alhagi maurorum Camelthorn خارشتر 
Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L.* Redroot pigweed قرمز ریشه خروس تاج * 

Boraginaceae Anchusa italica Retz. Italian bugloss بدل گاوزبان  

Chenopodiaceae Chenopodium album L.* Lambsquarter تره سلمه * 
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Field bindweed صحرایی پیچک  

Solanaceae Datura stramonium L. Jimsonweed تاتوره 
Brassicaceae Eruca sativa miller Salad rocket منداب 
Malvaceae Hibiscus trionum L. Flower of an hour وحشی کنف  

Malvaceae Malva  sylvestris High mallow پنیرك 
Poaceae Phragmites australis L. Reed نی 

Polygonaceae Polygonum aviculare L. Prostrate knotweed بند هفت  

Portulacaceae Portulaca oleracea L. Little hogweed خرفه 

Asteraceae Rhaponticum repens L. Russian knapweed تلخه 
Brassicaceae Sinapis arvensis L. Field mustard وحشی خردل  

Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers. Johnsongrass قیاق 
Zygophyllaceae Tribulus terrestris L. Goathead خارخسک 

Asteraceae Xanthium strumarium L. Rough cocklebur توق 
 Farm dominant weeds*                                                                                                مزرعه غالب هرز يها علف*

 
  )1( معادله

 Shannon and( وینر -شانون تنوع شاخص

Weiner index( H= -∑ [푃푖 퐿푛(푃푖)]  
  )2( معادله

 Simpson Dominance( سیمپسون غالبیت شاخص

index( D= ∑  ( )
 ( )

  
  )3( معادله

 =Margalef index( R( مارگالف غناي شاخص

( )
  

 i گونه افراد ینسب یفراوان Pi معادالت، نیا در  
푃푖 صورت به که است =  N شود،یم محاسبه  
 S و i گونه به مربوط افراد تعداد ni افراد، کل تعداد
 است. گونه تعداد

 با پوششی گیاهان خشک ماده میانگین مقایسه  
 با هاداده تجزیه پذیرفت. صورت T-test آزمون

 ،SAS (Version 9.1.3) آماري افزارنرم از استفاده
 هامیانگین مقایسه و Excel افزارنرم با نمودارها رسم

 انجام درصد پنج سطح در LSD آزمون از استفاده با
 شد.
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  بحث و نتایج
 مقدار ازنظر سبز کود تیمارهاي :سبز کود توده ستیز

 خاك، به برگرداندن مرحله در تولیدي خشک ماده
 از حاصل توده ستیز دادند. نشان يدار یمعن تفاوت

 به خاك، به گیاه برگرداندن مرحله در پرکو و بوکو
 ).1 شکل( بود مترمربع در گرم 249 و 325 ترتیب

 که بود. پرکو توده ستیز برابر 3/1 بوکو توده ستیز

 و بوکو گیاه بیشتر رشد سرعت آن دالیل از یکی
 پرکو گیاه با مقایسه در آن خشک ماده تجمع افزایش

 نمودند گزارش )2017( همکاران و بغدادي .باشد یم
 است بوده پرکو از بیشتر بوکو توده ستیز مقدار که
)3(.  

  
   .خاك به برگرداندن مرحله در پوششی اهانیگ خشک وزن -1 شکل 

Figure 1. Cover crops dry weigh at returning stage of cover crops to the soil (g m-2). 
  

 هرز هايعلف رکیبت :هرز هايعلف توده زیست
 بود گونه 14 شامل مزرعه در ذرت کاشت از پس

 تره سلمه ،آزمایش این در که )3 (جدول
(Chenopodium album L.) ریشه خروس تاج و 

 بودند. غالب (.Amaranthus retroflexus L) قرمز
 هايعلف کل توده زیست  بر سبز کود تیمارهاي تأثیر
 ،)4 (جدول بود دارمعنی درصد یک سطح در هرز

 هرز هايعلف کل توده زیست  بیشترین که نحوي به
 کود تیمارهاي در مترمربع) در گرم 79/364 و 3/380(

 و 48/140( کل توده زیست  کمترین و آیش و دامی
 پرکو و بوکو هايتیمار در مترمربع) در گرم 67/154

 خشک ماده وزن کاهش ).2(شکل شد مشاهده
 کاهش با ،سبز کود کاربرد اثر در هرز هاي علف

 رشد سرعت افزایش و هرز هايعلف رقابتی قدرت
 گیاه فیزیولوژیکی خصوصیات بهبود باعث زراعی گیاه

 داشت خواهند را نتیجه بهترین زمانی سبز کود .گردید

 این .بپوشانند را خاك سطح و شده بزس ترسریع که
 هايعلف براي کننده خفه گیاه یک صورت به گیاهان

 تغییر با و نموده جلوگیري نور عبور از توانندمی هرز
 را خاك سطح دماي دور، قرمز به قرمز نور نسبت
 یا بذر زنیجوانه عدم به منجر امر این که دهند تغییر

 .)20( شود می هرز علف گیاهچه رشد کاهش
 بهتر کنترل سبب که دیگري مهم عامل ،همچنین

 ،گردید پرکو و بوکو تیمارهاي توسط هرز هايعلف
 اثرات و گیاهان این توسط زیاد شکخ ماده تولید

 افزایش باعث که است بوشب خانواده آللوپاتیک
  .شودمی خاك در فنولیک اسید کل محتواي

 تیمارهاي در هرز يها علف خشک وزن کاهش  
 کنترل در را گیاهان این ،پرکو و بوکو سبز کود

 موفقیت علت داد. نشان موفق     ًکامال  هرز يها علف
 توانایی به توان یم را پرکو با مقایسه در بوکو چشمگیر

 .)1 (شکل داد نسبت باال توده ستیز تولید در گیاه این
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 پوشش وجود عدم و کمتر کانوپی ایجاد دلیل به پرکو
 کنترل در بوکو با مقایسه در خاك، سطح کافی
 و صمدانی داشت. کمتري تأثیر هرز يها علف

 دلیل به چاودار  که داشتند اظهار )2005( همکاران
 يها علف ماشک، از بهتر بیشتر، توده ستیز داشتن

 وزن با سبز کود خشک وزن بین کرد. کنترل را هرز
 گردید مشاهده منفی يا رابطه هرز يها علف خشک

 وزن سبز کود خشک وزن افزایش با که يطور به .)20(
 ).3 (شکل یافت کاهش هرز يها علف خشک

 کی که کردند گزارش زین )2016( همکاران و وچانانب
 و یپوشش اهانیگ خشک ماده زانیم نیب یخط رابطه
 شیافزا با و دارد وجود هرز يها علف کل خشک ماده
 يها علف توده ستیز ،یپوشش اهانیگ خشک وزن
  ).7( افتی کاهش يدار یمعن طور به هرز
 بر نیتروژن و سبز کود تیمارهاي متقابل اثر  

 درصد یک احتمال سطح در تره سلمه توده زیست 
 بیشترین که داد نشان نتایج .)4 (جدول بود دارمعنی

 مربوط )مترمربع در گرم 57/95( تره سلمه توده زیست 
 نیتروژن کیلوگرم 120 مصرف میزان و آیش تیمار به
 تره سلمه توده زیست  کمترین و میزان به هکتار در

 نیتروژن کیلوگرم 120 مقدار و بوکو تیمار به مربوط
 اثر ).4 شکل( بود مترمربع در گرم 43/10 هکتار در

 توده زیست  بر نیتروژن و سبز کود تیمارهاي متقابل
 دار معنی درصد یک سطح در قرمز ریشه خروس تاج
 توده زیست  بیشترین که نحوي به .)4 (جدول بود
 در گرم 74/101( تیمار قرمز ریشه خروس تاج

 کیلوگرم 120 مقدار و یدام کود تیمار در )مترمربع

 پرکو و بوکو تیمارهاي که درحالی و هکتار در نیتروژن
 خروس تاج هرز علف فاقد نیتروژن سطوح تمامی و

 قرمز ریشه خروس تاج هرزعلف و بودند قرمز ریشه
  ).5 شکل( بود شده کنترل کامل طور به

 کود سبز تیمارهاي متقابل تأثیر :هاي هرزتراکم علف
هرز در سطح  هاي کل علف تراکم بر نیتروژن و

 بیشترین. )4بود (جدول  داراحتمال پنج درصد معنی
بوته در  38و  25/39( هرز هاي کل علف تراکم

کیلوگرم  240آیش و میزان  در تیمارهاي )مترمربع
 کیلوگرم 120 مقدار و نیتروژن در هکتار و کود دامی

بوته در  5/16کل ( تراکم و کمترین هکتار در نیتروژن
 نیتروژن کیلوگرم 120 میزان بوکو و تیمار در مترمربع)

تیمار پرکو و بوکو در مقایسه با  .مشاهده شد هکتار در
 ،تیمارهاي آیش و کود دامی در تمام سطوح نیتروژن

هاي هرز را ایجاد کردند کمترین تراکم کل علف
 یا و زنیجوانه شدت پوششی گیاه ). بقایاي6 (شکل

 درجه در تغییر طریق از را هرزهاي علف مجدد رشد
 ترکیبات آزادسازي خاك، رطوبت و حرارت

دهند  می تغییر خاك ساختمان بر تأثیر و تیکآللوپا
 که گرفت نتیجه توان ها می). بر اساس این یافته20(

 در مهمی نقش براسیکا جنس گیاهان پرکو و بوکو از
 بعدي زراعت در هرز هايعلف فشار و تراکم کاهش

) بیان کردند تیمارهاي 2011غفاري و همکاران (. دارد
کاشت سه برابر، به ترتیب  چاودار، کلزا و جو با تراکم

درصد نسبت به  66و  81، 82هاي هرز را  تراکم علف
   ).9تیمار شاهد کاهش دادند (
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 .ذرت علوفه عملکرد و هرز هاي علف جمعیت پویایی بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر نتایج تجزیه واریانس -4جدول 
Table 4. The effect of integrated soil fertility management on weed population dynamics and corn silage yield. 

 منابع تغییرات
S.O.V.  

درجه 
 آزادي

df  

 میانگین مربعات
Means Squars  

TWB1 CAB2 ARB3 TWD4 CAD5 ARD6 
  عملکرد علوفه
Forage yiled 

 تکرار
Replication 

3 695.32ns 881.01ns 16.08ns 7.22ns 1.96ns 0.13ns 19.19ns 

 مدیریت حاصلخیزي
Fertility management 

(F)  
3  203326.80** 13783.46** 26687.44** 1201.05** 135.85** 79.85** 487.82** 

 خطاي اصلی
(main error)  9 1096.19 331.77 25.74 5.24 0.4 0.05 52.87 

 نیتروژن
Nitrogen (N)  2  2906.15ns 388.05ns 303.97** 14.14ns 5.58** 0.64ns 845.63** 

 يزیحاصلخ تیریمد
 نیتروژن×

F×N  
6  1053.30ns 949.34** 228.88** 18.95* 2.33** 2.64** 118.90ns 

 خطاي فرعی
(sub error)  24  998.63 233.81 50.12 7.11 0.5 0.28 82.90 

  (درصد) ضریب تغییرات
C.V. (%)  11.51 17.77 17.38 13.40 18.88 18.93 12.78 

 .دار: غیر معنیnsدرصد،  5و  1دار در سطح احتمال ترتیب معنی ** و * به
n.s: not significant. *, **: Statistically significant at P < 0.05, 0.01, respectively. 

 -5ي هرز، ها علفتراکم کل  - 4ریشه قرمز،  خروس تاجتوده  زیست  -3توده سلمه تره،  زیست  - 2ي هرز، ها علفتوده کل  زیست  - 1
 ریشه قرمز. خروس تاجتراکم  -6تراکم سلمه تره، 

1: Total Weed Biomass; 2: Chenopodium album L. Biomass; 3: Amaranthus retroflexus L. Biomass; 4: Total Weed 
Density; 5: Chenopodium album L. Density; 6: Amaranthus retroflexus L. Density. 

 

  
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون هرز هايعلف کل توده زیست  بر خاك حاصلخیزي ییایمیشریغ مدیریت تأثیر -2 شکل

Figure 2. The effect of non-chemical soil fertility management on total biomass of weeds (P≤0.05 based on LSD test). 
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 هرز. هاي علف خشک وزن و سبز کود خشک وزن بین رگرسیونی رابطه -3 شکل

Figure 3. Regression relationship between green manure dry weight and dry weight of weeds. 
 

 
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون تره سلمه توده زیست  بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر -4 شکل

Figure 4. The effect of integrated soil fertility management on biomass of lambsquarter (P≤0.05 based on LSD test). 
 

  
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون قرمز ریشه خروس تاج توده زیست  بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر -5 شکل

Figure 5. The effect of integrated soil fertility management on biomass of Redroot pigweed (P≤0.05 based on LSD test). 
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 کود تیمارهاي در هرز يها علف تراکم کاهش  
 يها علف کنترل در را گیاهان این ،پرکو و بوکو سبز
 چشمگیر موفقیت علت داد. نشان موفق     ًکامال  هرز
 گیاه این توانایی به توان یم را پرکو با مقایسه در بوکو

 در .)1 (شکل داد نسبت باال توده ستیز تولید در
 داشتند بیان )2003( همکاران و نگواجیو راستا همین
 سبز کود توده ستیز تولید با هرز يها علف کنترل

 بیشتري خشک ماده سبز کود چه هر و دارد همبستگی
 کاهش بیشتر را هرز يها علف تراکم کند تولید

 يها علف تراکم با سبز کود خشک وزن بین .دهد یم
 که يطور به .)16( گردید مشاهده منفی  يا رابطه هرز

 هرز يها علف تراکم سبز کود خشک وزن افزایش با
 )2016( همکاران و بوچانان ).7 (شکل یافت کاهش

 هرز يها علف یفراوان بر را یپوشش اهیگ چند ریتأث
 Trifolium( یالک شبدر که کردند گزارش و یبررس

incarnatum L.( کل تراکم يدار یمعن طور به جو و 
نامبردگان اظهار  .)7( داد کاهش را هرز يها علف

 ،یپوشش اهانیگ خشک وزن شیافزا با داشتند که
 صورت به و دار یمعن طور به هرز يها علف کل تراکم

  .)7( افتی کاهش یخط
 تراکم بر نیتروژن و سبز کود تیمارهاي متقابل اثر  

 بود دار معنی درصد یک احتمال سطح در تره سلمه

 تره سلمه تراکم بیشترین که داد نشان نتایج .)4 (جدول
 و آیش تیمارهاي تأثیر تحت )مترمربع در بوته 75/7(

 و هکتار در نیتروژن کیلوگرم 360 مقدار و دامی کود
 مقدار و بوکو تیمار به مربوط تره سلمه تراکم کمترین

 5/0 تعداد با هکتار در نیتروژن کیلوگرم 240 و 120
 و غفوري امین ).8 شکل( بود مترمربع در بوته

 گیاهان کاشت داشتند اظهار )2009( مقدم رضوانی
 تره سلمه تراکم ایرانی شبدر و شنبلیله ماشک، پوششی

 نتایج بررسی .)2( ددندا کاهش شاهد به نسبت را
 کود تیمارهاي متقابل اثر که داد نشان واریانس تجزیه

 در قرمز ریشه خروس تاج تراکم بر نیتروژن و سبز
 تیمار در .)4 (جدول بود دارمعنی درصد یک سطح
 هکتار در نیتروژن کیلوگرم 120 مقدار و دامی کود

 6( شد مشاهده قرمز ریشه خروس تاج تراکم بیشترین
 و بوکو تیمارهاي در که درحالی ،)مترمربع در بوته
 هرز علف فاقد نیتروژن سطوح تمامی در پرکو
 یکی       ًاحتماال  ).9 شکل( بودند قرمز ریشه خروس تاج

 در قرمز ریشه خروس تاج نبود اصلی لالید از
 آللوپاتیک اثرات دتوان می پرکو و بوکو تیمارهاي

 در فنولیک اسید کل محتواي افزایش و براسیکا جنس
 و نژاد حسن آزمایشات نتایج با هایافته این .باشد خاك

  .)11( دارد مطابقت )2005( علیزاده

  
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون هرز هايعلف کل تراکم بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر -6 شکل

Figure 6. The effect of integrated soil fertility management on total density of weeds (P≤0.05 based on LSD test). 
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 هرز. هاي علف تراکم و سبز کود خشک وزن بین رگرسیونی رابطه -7 شکل

Figure 7. Regression relationship between green manure dry weight and weeds plant density. 
 

  
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون تره سلمه تراکم بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر -8 شکل

Figure 8. The effect of integrated soil fertility management on density of lambsquarter (P≤0.05 based on LSD test). 

  
 درصد). 5 سطح در LSD (آزمون قرمز ریشه خروس تاج تراکم بر خاك حاصلخیزي تلفیقی مدیریت تأثیر -9 شکل

Figure 9. The effect of integrated soil fertility management on density of Redroot Pigweed (P≤0.05 based on LSD test). 
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 ریغ تیریمد اثر هرز: يها علف تنوع يها شاخص
 هايعلف ايگونه تنوع بر خاك يزیحاصلخ ییایمیش

 .بود دارمعنی درصد یک احتمال سطح در هرز
 هايتیمار در هرز هايعلف ايگونه تنوع بیشترین

 تیمارهاي در آن میزان کمترین و دامی کود و آیش
 کاشت با بنابراین شد. مشاهده پرکو و بوکو    ِسبز  کود
 سبز، کود عنوان به ها آن کاربرد و پرکو و بوکو انگیاه

 کاهش هرز يها علف غناي و ايگونه تنوع میزان
 تیریمد تأثیر تحت وینر شانون تنوع شاخص یافت.

 که ينحو به گرفت. قرار خاك يزیحاصلخ ییایمیشریغ
 کود و آیش تیمارهاي در شاخص این میزان بیشترین

 در آن مقدار کمترین و )21/2 و 25/2 ترتیب (به دامی
 کود دو بین در آمد. دست به سبز کود کاربرد تیمارهاي

 يا گونه تنوع کاهش در بوکو ،یموردبررس سبز
 تنوع شاخص کمترین و بود تر موفق هرز يها علف

 میزان بیشترین کرد. ایجاد را )72/0( وینر شانون
 شاهد تیمار در مارگالف ايگونه غناي شاخص
 يدار یمعن طور به سبز کود کاربرد شد. مشاهده (آیش)

 کاهش شاهد با مقایسه در را مارگالف غناي شاخص
 مارگالف غناي شاخص میزان کمترین که يطور به داد.

 تیمار در آن از پس و بوکو    ِسبز  کود تیمار در )81/0(
 مشاهده )45/1 مارگالف شاخص (با پرکو سبز کود
 کود تیمار در مارگالف ايگونه غناي شاخص شد.
 شاخص نداشت. آیش تیمار با يدار یمعن تفاوت دامی

 يها شاخص با معکوسی     ًکامال  نتایج سیمپسون غالبیت
 نشان مارگالف ايگونه غناي و وینر شانون تنوع

 در سیمپسون غالبیت شاخص مقدار کمترین .دهد یم
 یعنی شد، حاصل دامی کود و آیش  رهايتیما

 بوده موجود تیمارها این در غالب يها گونه بیشترین
 غالبیت شاخص میزان بر سبز کود تأثیر .است

 میزان بیشترین که يطور به بود. افزایشی سیمپسون
 دست به بوکو سبز کود در )659/0( غالبیت شاخص

 شاخص با نیز پرکو سبز کود تیمار ).5 (جدول آمد
 سبز کود گرفت. قرار بعدي جایگاه در 502/0 غالبیت

 از يادیز تعداد حذف و یزن جوانه از ممانعت با
 تعداد شدن غالب موجب ،هرز يها علف يها گونه

 آیش هايماریت در که یدرصورت شدند. ها گونه از یکم
 يشتریب يها گونه نیب در تیغالب دامی کود و

 و يا گونه يغنا از سبز کود کاربرد با بود. شده میتقس
 يا گونه تیغالب بر یول شد کاسته تنوع، يها شاخص

  .)5 (جدول شد افزوده
 گیاهان اثر بررسی در )2016( نیا حاجی و احمدوند
 هرز يها علف يا گونه تنوع يها شاخص بر پوششی
 در ماشک و جو پوششی گیاهان که کردند گزارش
 و وینر -شانون تنوع يها شاخص شاهد، با مقایسه

 شاخص و کاهش يدار یمعن طور به را مارگالف غناي
 همچنین نامبردگان دادند. افزایش را سیمپسون غالبیت

 تنوع ،ماشک از بیشتر جو پوششی گیاه نمودند بیان
  .)1( داد کاهش را هرز يها علف يا گونه

 کود تیمارهاي در هرز يها علف ايگونه تنوع کاهش
 يها علف کنترل در را گیاهان این ،پرکو و بوکو سبز
 چشمگیر موفقیت علت داد. نشان موفق     ًکامال  هرز
 گیاه این توانایی به توان یم را پرکو با مقایسه در بوکو

 در .)1 (شکل داد نسبت باال توده ستیز تولید در
 همکاران و مکلناگن تحقیقات نتایج راستا همین

 توسط زمین پوشش مقدار که داد نشان )1996(
 پوششی يها گونه توسط آنچه با هرز يها علف
 در که يطور به دارد، عکس نسبت بود، شده اشغال
 توسط زمین پوشش میزان پوششی، گیاه غیاب
 92 وقتی که یدرحال بود، درصد 52 هرز يها علف

 زمین درصد 4 تنها بود، کلزا پوشش زیر زمین درصد
 چاودار که یهنگام و شد پوشیده هرز يها علف توسط

 زمین درصد 9 تنها داد، پوشش را زمین درصد 58
  ).14( شد اشغال هرز يها علف توسط
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 هاي هرز. اي علفهاي تنوع گونهبر شاخصخاك  يزیحاصلخ ییایمیش ریغ تیریمدتأثیر  -5جدول
Table 5. The effect of non-chemical soil fertility management on weed species diversity indices. 
  تیمارهاي آزمایشی

Treatments  
 شاخص شانون وینر
Shannon-Weiner 

Index 
 شاخص غناي مارگالف

Margalef Index 
سیمپسونشاخص غالبیت   

Simpson Dominance 
Index 

 آیش
Fallow 

2.25a 2.51a 0.128c 
 کود دامی
Manure 2.21a 2.43a 0.130c 

 بوکو
Buko 0.72c 0.81c 0.659a 
 پرکو

Perko PVH 
1.02b 1.45b 0.502b 

 .ندارند داري معنیاختالف درصد  5سطح  در LSDداراي حروف مشترك طبق آزمون  هاي در هر ستون، میانگین
Means in each column followed by the same letter have no significantly different (LSD test, P>0.05). 

 
 داد نشان واریانس تجزیه نتایج ذرت: علوفه عملکرد

 ییایمیشریغ و ییایمیش تیریمد اصلی اثرات
 احتمال سطح در علوفه، عملکرد بر خاك يزیحاصلخ

 میانگین مقایسه ).4 (جدول بود دار یمعن درصد یک
 در تن 23/78( علوفه عملکرد بیشترین که داد نشان

 این از پس شد. حاصل پرکو سبز کود تیمار در هکتار)
 علوفه عملکرد بیشترین توانست بوکو    ِسبز  کود تیمار،

 ترتیب به بوکو و پرکو سبز کودهاي کند. تولید را
 نسبت را هفعلو عملکرد میزان درصد 35/8 و 07/14
 این دلیل       ًاحتماال  دادند. افزایش (آیش) شاهد تیمار به

 و فیزیکی کیفیت بهبود لیدل به عملکرد افزایش
 غذایی نیازهاي توانسته گیاه و باشد یم خاك شیمیایی

 و پرکو گیاهان برتري دالیل از کند. تأمین را خود
 سیستم به توانمی دیگر پوششی گیاهان به نسبت بوکو
 اعماق در شده تیتثب نیتروژن که هاآن عمیق ايریشه
 ،کند یم استفاده قابل گیاه براي و بازجذب را خاك
 مدت کوتاه در باال رشد سرعت و پایین C/N نسبت
 در ذرت علوفه عملکرد افزایش دیگر دلیل .کرد اشاره

 تیمارهاي به نسبت بوکو و پرکو سبز کود تیمارهاي
 این لهیوس به رزه هايعلف کنترل دامی، کود و آیش

 بعد ذرت کشت در که ترتیب بدین باشد.می گیاهان
 تراکم و توده زیست  کاهش بوکو و پرکو گیاهان از

 با کمتري رقابت ذرت و بود نمایان هرز هايعلف

 .داشت نور و غذایی مواد سر بر هرز هايعلف
 در هکتار) در تن 71/63( علوفه عملکرد نیکمتر
 در زین شیآ تیمار هرچند شد؛ حاصل یدام کود تیمار

 را موضوع این گرفت. قرار يآمار گروه نیتر نییپا
 کود دانست. مرتبط دامی کود پایین کیفیت به توانمی
 خشک ماده درصد 92 حدود يرادا مورداستفاده یدام
 کود نیبنابرا ).2 (جدول بود کل تروژنین درصد کی و

 ماده و تروژنین زانیم شیآزما نیا در شده استفاده یدام
 استفاده علت به تواند یم موضوع نیا داشت. ینییپا یآل

 عیتسر جهت آهک از کود دکنندگانیولت و دامداران
 موضوع نیا که باشد، یدام کود یدگیپوس ندیفرا در
 طور به یدام کود تیفیک و است شده عیشا اریبس   ًرا یاخ

 بین مقایسه ).4( است افتهی کاهش یتوجه قابل
 عملکرد بیشترین که داد نشان نیتروژن تیمارهاي

 کیلوگرم 240 و 360 نیتروژن تیمار تأثیر تحت علوفه
 در تن 3/74 و 42/76 هايمیزان به ترتیب به هکتار در

 هکتار) در تن 9/62( علوفه عملکرد کمترین و هکتار
 شد مشاهده هکتار در نیتروژن کیلوگرم 120 تیمار در

 گزارش )2006( الکاسی و کامنساح ).6 (جدول
 سطوح به ذرت علوفه عملکرد العمل عکس دندنمو

 182 با علوفه عملکرد بیشترین و شد دارمعنی نیتروژن
 .)13( شد حاصل هکتار در نیتروژن کیلوگرم

 بهبود باعث مختلف هايروش به ،سبز کود یطورکل به
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 و گیاه براي غذایی مواد فراهمی و خاك وضعیت
 علف توده زیست  و تراکم چشمگیر کاهش طور نیهم

 بهتري شرایط اصلی گیاه آن تبع به و ،گردد یم هرز
 و ورث استین .کند یم پیدا رقابت و رشد براي

 میزان پوششی گیاهان که کردند بیان )2008( همکاران
 کاهش درصد 70 تا را خاك از نیتروژن آبشویی

 وزن با ذرت علوفه خشک وزن بین .)21( دهند یم
 گردید. مشاهده منفی  يا رابطه هرز يها علف خشک

 وزن ذرت علوفه خشک وزن افزایش با که يطور به

 نتایج ).10 (شکل یافت کاهش هرز يها علف خشک
 مصرف با که داد نشان )2004( همکاران و بوکت

 علوفه عملکرد پوششی، گیاهان و بیشتر نیتروژن
 بررسی نتایج با که یافت افزایش توجهی قابل طور به

 )1998( اوانیلو و وان ).6( دارد کامل مطابقت حاضر
 گیاهان کشت از پس گیاهان عملکرد افزایش دلیل

 اندنموده بیان خاك نیتروژن به دستیابی را پوششی
)23.(  

  
  ذرت. علوفه عملکرد بر خاك يزیحاصلخ ییایمیش ریغ و ییایمیش تیریمد تأثیر -6 جدول

Table 6. The effect of chemical and non-chemical soil fertility management  on forage yield of corn. 
  آزمایشی تیمارهاي

Treatments 
 هکتار) در (تن علوفه عملکرد

Forage Yield (ton ha-1) 
 خاك يزیحاصلخ ییایمیش ریغ تیریمد

Non-chemical soil fertility management   
 پرکو

Perko PVH  78.23a 

 بوکو
Buko  74.31ab 

 دامی کود
Manure  63.71c 

 آیش
Fallow  68.58bc 

 خاك يزیحاصلخ ییایمیش تیریمد
Chemical soil fertility management   

120  kg urea  ha-1 62.92b 
240 kg urea  ha-1 74.31a 
360 kg urea  ha-1 76.42a 

 .ندارند داري معنی اختالف درصد 5 سطح در LSD آزمون طبق مشترك حروف داراي هاي میانگین
The treatments with a common letter have no significantly different (LSD test, P>0.05). 

 

 
 هرز. هاي علف خشک وزن و ذرت علوفه خشک وزن بین رگرسیونی رابطه -10 شکل

Figure 10. Regression relationship between forage maize dry weight and weeds dry weight. 
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  کلی گیرينتیجه
 بیشترین پرکو و بوکو تیمارهاي ،آزمایش این در 

 آیش تیمارهاي به نسبت را هرز هاي علف کنترل میزان
 از بوکو و پرکو گیاهان کشت داشتند. دامی کود و

 آللوپاتیک ترکیبات و اندازي سایه و سریع رشد طریق
 باعث خاك به شده برگردانده هوایی اندام و ریشه
 ذرت کاشت از بعد و پیش در هرز هايعلف کنترل

 توسط خاك حاصلخیزي افزایش ،طرفی از و شودمی
 افزایش باعث خاك، به شده برگردانده هوایی اندام

 با ذرت رقابت قدرت و ذرت علوفه عملکرد

 داد نشان نتایج که طور همان گردید. هرز هاي علف
 تراکم و توده زیست  روي داريمعنی اثر نیتروژن میزان
 .داشت سیلویی ذرت علوفه عملکرد و هرز هايعلف

 کاهش عثبا بوکو و پرکو گیاهان کشت ،یطورکل به
 کشعلف شیمایی سموم و نیتروژن مصرف میزان

 از یکی تواندمی بوکو و پرکو گیاهان کاشت و شود می
 شده تخریب شرایط در پایدار کشاورزي به نیل هايراه

 مثل شیمیایی هاينهاده سوء مصرف و ایران اراضی
  .گردد محسوب شیمیایی کودهاي و هاکشعلف
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