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 چكيده

 طیرح  قالیب  در فاکتوریل صورت به  زمایگی هرز، های  لف لکنتر و  فتابهردان دان   ملکرد بر زنده مالچ و رقم تأثیر بررسی منظور به

. گرفیت  انجیام  1392 سیال زرا یی   در زنجیان  دانگیهاه ی کگاورز دانگکدۀی قاتیتحق مزر   در تکرار، سه با تصادفی کامل های بلوک

 فصل طول در تمام هرز  لف حضور فصل، تمام در وجین) هرز های  لف کنترل و‘  ذرگل’ و‘  لستار’ ،‘فرخ’ هایرقم اامل هافاکتور

( وجیین  یک بیار  با تلفیق در و تنهایی به زنده مالچ  نوان به ای خواه گل مااک یکساله، یونج  سیاه، گندم پواگی گیاهان کگت و راد

 ،1/57 و خگک وزن درصد 25 و 8/33 ،7/43 بیترت به ای خواه گل مااک و کسالهی یونج  سیاه، گندم گیاهان پواگی حضور در. بود

 نیهمچنی . یافیت  کیاه  ( راد فصل طول در تمام هرز  لف حضور) ااهد به نس ت هرزی ها  لف مجمو  تراکم درصد 29 و 1/38

 تیراکم  و خگیک  وزن مقیدار  نیکمتیر د. یهرز را به یود بخگی   یها کنترل  لف یطور معنادار ن بهیوج یک باربا  یاهان پواگیق گیتلف

 فصیل  تمیام  وجیین  طیایرا  در و‘  ذرگیل ’ رقیم  در  فتیابهردان  برگ سط  ااخ  بیگترین .اد دهید‘  ذرگل’ رقم در هرز های  لف

 بیه  نسی ت  درصد 4/33 و 1/22 ،6/18 بیترت به را‘ فرخ’ و‘  لستار’ ،‘ ذرگل’ های رقم دان   ملکرد هرز،ی ها  لف تداخل.  مد دست به

 در یکساله یونج  پواگی گیاه نیهمچن. اد دیده‘  ذرگل’ رقم در دانه بیگترین  ملکرد کلی، طوربه. داد کاه   لف هرز بدون ااهد

‘  ذرگیل ’ و زنیده  میالچ  صیورت  بیه  کسیاله ی ونج ی مجمو ، در. کرد جادیا فصل تمام نیوج مگابه دان   ملکرد نیوجیک بار  با قیتلف

 .اود استفاده  فتابهردان داریپا دیتول رد هرزی ها  لفی قیتلف تیریمد از بخگی  نوان به تواند یم زیاد رقابت توان بای رقم  نوان به

 ن.یوج  لف هرز،اناختی  بوم تیریمد زنده، مالچ  فتابهردان، دان   ملکرد هرز،ی ها  لف تداخل ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 کیه  انید  زیستی محدودکنندۀ  وامل جمله از هرز های  لف

 محصیوالت   ملکیرد  کیاه   موجب مختلف های ایوه به

 توزیییع و رایید میییزان تییراکم، گونییه،. اییوندمییی زرا ییی

  ملکیرد  کیاه   میزان بر محیطی ارایط و هرز های  لف

 زنییده مییالچ از اسییتفاده. ]6[ مؤثرنیید بسیییار زرا ییی گیییاه

 هیرز  هیای   لیف  اکولوژییک  مدیریت در مناسب راهکاری

 راد تواندمی پواگی گیاهان مالچ هایسیستم. ]22[ است

 تیفیک توانندیم  نها. دهد  کاه را هرز های ظهور  لف و

 است، هرز های  لف برخی در زنیجوانه محرک را که نور

 لوبییای  کیانوپی  ایدن  بسته یامطالعه در. ]30[ دهند رییتغ

 راید  و کیاه  داد  را خیاک  بیه  رسیده نور میزان ،1مخملی

 دیهیر  بیین  از مطالعیه،  نیی ا در. کرد مهار را هرز های  لف

 خیروس  تیاج  و 2پیرز  ونبید  خیروس  تیاج  هیرز،  های  لف

 اد کنترل مخملی لوبیای زندۀ مالچ توسط خوبی به3خاردار

 لوبیییا پواگییی گیییاه از اسییتفاده فلفییل، تولییید در. ]9[

 هیرز  های  لف ادن س ز درصد مالچ،  نوان به 4بل لی چگم

 زیی ن 6ونجیه ی و 5جیو  مخلوط کگت در .]21[ داد کاه  را

 قایسیه م در هرز های لف خگک وزن درصدی 65 کاه 

. ]31[ اسیت  ایده  گزارش( زنده مالچ بدون) ااهد تیمار با

 91 کیاه   زیرزمینیی  ای در  زنیدۀ  مالچ دیهر، تحقیقی در

 در افییزای  و هییرز هییای  لییف خگییک وزن در درصییدی

 .]24[ داات همراه به را سویا  ملکرد

 مث تی پیامد همیگه زنده مالچ -زرا ی  گیاه هایسیستم

 تیا  هیا سیستم نو  این موفقیت. ]15[داات  در پی نخواهد

 طراحیی  و مناسیب  هیای گونه انتخا  واسط  به زیادی حد

 مطالعیه  نیی ا در. ]29[ ایود  می تعیین بهینه مدیریت راه رد
                                                           
1. Mucuna pruriens L. 

2. Amaranthus hybridus L. 

3. Amaranthus spinosus L. 

4. Vigna unguiculata L. 

5. Hordeum vulgare L. 

6. Medicago sp 

 9ای خوایه  گیل  ماایک  و 8کسالهی ونج ی، 7اهیس گندم تأثیر

 محصیول  اهیسی  گندم .است ادهی بررس زنده مالچ  نوان به

 محصیول   نیوان  بیه  کیه  سیت ا کسیاله ی و برگ پهن ،یادانه

ی ریگیه یپ خیاک، ی زیحاصلخ به ودی برا تابستانهی پواگ

 اود می استفاده هرزی ها  لف سرکو  و خاک  یفرسا از

 لیدل به دارد، کهی زیادیی غرا ارزش جز به اهیس گندم .]40[

 ریی فقی هیا خیاک  در عیسیر  راد و راد فصل بودن کوتاه

 هیرز  های  لف اب در رقابت زیادی توانایی و است مطلو 

ی هیا یونجیه  .]3[دارد ( کسیاله ی هیرز ی هیا   لیف  ویی ه  به)

 و اوندیم استفادهی پواگ اهیگ ای س ز کود  نوان به کسالهی

  میل  کننیده  خفیه  اهیی گ  نیوان  بیه  هرزی ها  لف کنترل در

 است ای خواه گل مااک هرید باارزش گون . ]41[ کنند یم

 تیی جمع و سیرک  در و کنید  زیادی تولید میی  وماسیب که

 اسیت  ممکین  مث یت  اثر نیا. ]4[ مؤثر است هرزی ها  لف

 مهیار  موجیب  کیه  بااید  کیی  للوپاتیی ایمیای  مواد لیدل به

 .]5[ اود یم هرز  لف برری زن جوانه

  نیوان  بیه  زیی نی زرا ی  اهیان یگ مناسب ارقام از استفاده

 بیر  هیرز ی هیا   لیف  تیداخل  اثیر  کاه  در مؤثری روش

خیت یر اتیخصوصی . ]32[ اسیت  ایده  گینهاد یپ  ملکرد

یی توانیا  در مؤثر  وامل از گونه کی یکیولوژیزیف -یاناس

 لیف   بیا  رقابیت ) زنیده  تن  در وضعیت گونه  نی رقابت

. ]36[اسیت  ...(  وی خگک نور،) رزندهیغی هاتن  و( هرز

 بیرگ  سیط   و بلندتر ارتفا  بیگتر، راد سر ت کهی ارقام

 هیرز ی هیا   لف ربی گتریبی بازدارندگ بااند، دااته گتریب

 دری رقیابت  تیوان  بیودن  متفاوت. دارند ارقام ریسا به نس ت

 بیا  هیر یدی زرا ی  اهیان یگ ازی اریبسی  و گنیدم  ذرت، ارقام

 بیا  ذرتی دهایی  ریه. اسیت  مگیاهده ایده   هرزی ها  لف

ی کیانوپ  و گتریب برگ سط  ااخ ی دارا که گتریب ارتفا 

                                                           

7  . Fagopyrum esculentum L. 

8. Medicago scutellata L. 

9. Vicia villosa L.  
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دارند  1پن هگاو برابر دری گتریب تحمل و مقاومت اند، متراکم

 با گندم ارقام رقابت توانایی خصوص در ایمطالعه در. ]26[

 بیا  رقابت زیادی برایتوانایی  از که ارقامی ،2پگمکی  لف

 بیگیتر،   ملکیرد  داایتن  ضیمن  برخوردارنید،   لف هیرز 

هیدف از   .]10[ دادند کاه  بیگتر نیز را  لف هرز بیوماس

 وختی اینا  بوم تیریمد برهمکن ی بررس پ وه  حاضر،

 اهیان یگ نیو   تیرین  مناسیب  نییتع منظور بهی زرا  اهیگ رقم

 هیرز  هیای   لیف  بیا  رقابیت  در  فتابهردان رقم وی پواگ

 است.

 

 ها روش و مواد  .2

 دانی    ملکیرد  بیر  زنیده  میالچ  و رقم تأثیر بررسی منظور به

 صیورت  بیه   زمایگیی  هیرز،  هیای   لف کنترل و  فتابهردان

 سیه  بیا  تصیادفی  کامیل  ایه بلوک طرح قالب در فاکتوریل

 دانگیهاه ی کگیاورز  دانگیکدۀ ی قیات یتحق مزر   در تکرار،

 مزر ی   نیی ا. گرفیت  انجیام  1392 سال زرا یی  در زنجان

 طیول  دقیقیه و  41درجه و  36 ی امال  رض دری قاتیتحق

 سیط   از متیر  1620 ارتفا  دقیقه در 27درجه و  48ی ارق

 و تیر یلیلی یم 298 سیاالنه  بیارش  نیانهیی م واقع است. ایدر

 مزر یه،  است. بافت خاک گرادیسانت درج  11 دما متوسط

 و 28/8 بیی ترت بیه  خیاک ی  ل مادۀ و و اسیدیته یرسی لوم

 فتیابهردان   اهیگ رقم تأثیر ق،یتحق نیا در .بود درصد 18/1

ی هیا   لیف  مهیار  و دانه  ملکرد براناختی  بوم تیریمد و

 در لیکتورفا صورت به  ی زما. ادی بررس  فتابهردان هرز

 انجام تکرار سه دری تصادف کاملی هابلوک  یپا طرح قالب

 و‘  لسیتار ’ ،‘فرخ)’  فتابهردان رقم نو  اول، فاکتور. گرفت

 در وجیین ) هیرز ی ها  لف کنترل دوم، فاکتور و( ’ ذرگل’

 در تمیام  هرز  لف حضور ااهد،  نوان به راد فصل تمام

 ونج ی اه،یس گندمی پواگ اهانیگ کگت و راد فصل طول
                                                           
1. Abutilon theophrasti L.  
2. Bromus tectorum L.  

یک بار  با قیتلف در ویی تنها به ای خواه گل مااک کساله،ی

 دورۀ طیول  لحیاظ  از کیه ی ارقیام  اید ی سیع . بیود ( وجین

‘  ذرگل’ رقم. اوند انتخا  متفاوتند، برگ سط  وی راد

. باالسیت  برگ سط  ااخ  با و پابلند رس، متوسطی رقم

 اخ ای  بیا  پاکوتیاه  زودرس، دی ریه  نوان به‘  لستار’ رقم

 بیا  پابلنید  زودرس، یدی ریه‘ فرخ’ رقم و نییپا برگ سط 

ی سیاز  میاده  اتیی  مل از بعد. باالست سط  برگ ااخ 

 گنیدم ی پواگی  اهیان یگ فارو، و سکید اخم، اامل نیزم

 همزمیان  وی دسیت  صیورت  به کسالهی ونج ی و مااک اه،یس

 داخیل  در و  فتیابهردان ی هیا فیی رد نیب دری زرا  اهیگ با

 و 29 ،26ی مصرف برر مقدار با بیترت به خط دو در و فارو

 کگییت  هگییتیارد 24 خیتییار در هکتییار در لییوگرمیک 18

 2 و 9 بیی ترت بیه ی گی ی زمای هاکرت  رض و طول. ادند

 فاصیل   و 50 ردییف  دو بیین  فاصل . اد گرفته نظر در متر

 مرحل  در. اد گرفته نظر در متریسانت 20 فیردی رو بوته

 بیا  هیا یاریی  ب. نگید  استفادهی کود چیه از داات و کاات

 طیاییرا و اهیییگ ازییین براسییاس وی نییوار - یاقطییره روش

 ایاهد  میار یت در. گرفت انجامیک بار  روز 4-5 هر ،یجو

 فواصیل  در هیرز ی هیا   لیف  ،(راد فصل طول در وجین)

 حیرف ی دسیت  صورتبه  یرو صورت در مختلفی زمان

 کنترل ماریت  نوان به نیوجیک بار  کهیی مارهایت در. ادند

 پد روز 27 هرز یها  لف بود، اده گرفته درنظری لیتکم

 گیاهیان  زمیان،  ایین  در. ادند حرف زرا ی گیاه کاات از

 وجیین   ملییات  و بودنید  ایده  سی ز  کامل طوربه پواگی

 هنهیام  در پواگیی  گیاهیان  بیه  که گرفت انجام ایگونه به

 .نگود  سی ی وارد وجین

 تیراکم  بر پواگی گیاهان ندۀز مالچ اثر بررسی منظور به

 ،(ط یعییی  لییودگی) هییرز هییای  لییف خگییک وزن و

 رسیییدگی در مرحلیی  هییرز هییای  لییف از بییرداری نمونییه

 انجیام  (زرا یی  گییاه  کاایت  از پد روز 105)  فتابهردان
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 و بیرداری نمونیه  در خطیا  مقیدار  کیاه   منظیور  به. گرفت

 صیورت  بیه  5/0×  5/0 کادر از تراکم، در تعیین خصوص به

 خیود  مطالعات نیز محققان از بسیاری. اد استفادهی صادفت

 ،13[ دادنید  انجیام  ابعاد این با بردارینمونه واحدهای با را

 جدول در مزر ه در اده مگاهده هرز  لفی هاگونه. ]12

 گونیه  کیی تفک بیه  هیرز ی هیا   لف. است اده داده نگان 1

 48 میدت  به خگک وزن گیری اندازه برای و ادند امارش

 و خگیک  گیراد سیانتی  درجی   75 دمیای  با  ون در تسا 

 گلدهی زمان در  فتابهردان برگ سط . ادند توزین سکد

 از اسیتفاده  با افتد، می اتفاق برگ سط  ااخ  حداکثر که

 دسیت  بیه  تصویری  نالیز افزار نرم کمک با و اسکنر دستهاه

 روز 119  فتیابهردان،  دانی    ملکیرد  محاس   منظور به  مد.

 در  فتیابهردان ی هیا  بوتیه  حااییه،  ر ایت با ااتک از پد

 و جداسیازی  هیا  دانیه  و برداات مربع متر 1 معادلی سطح

افیزار   نیرم  ل یوسی  بیه  زین ها دادهی  مار  یتجز. ادند توزین

  زمییون براسییاس هییاداده نیانهیییم سیی یمقا و SAS  مییاری

 صیورت  درصید  5 احتمیال  سیط   در دانکین  ایچنددامنه

 .گرفت

 

1شییآزما ۀمزرع در شده مشاهده هرز علفی هاگونه شخصاتم .1 جدول
 

 زندگی کلیس هرز  لفی  لم نام هرز  لفی فارس نام

 یکساله Echinochloa crus-galli سوروف

 چندساله Convolvulus arvensis پیچک

 یکساله Chenopodium album تره سلمه

 یکساله Xanthium strumarium توق

 یکساله Amaranthus retroflexus ریگه قرمز خروس تاج

 یکساله Setaria viridis (L.) Beauv روباهی دم

 دوساله ای یکساله Sisymbrium irio ریخاکگ

 یکساله Solanum nigrum یزیتاجر

 یکساله Salsola kali اور  لف

 چندساله Malva neglecta رکیپن

 چندساله ای یکساله Orobanch زیجال گل

 چندساله Sonchus asper یغیرتیا

 یکساله Lactuca serriolla کاهوک

 چندساله Glycyrrhiza aspera انیب نیریا

 یکساله Erodium cicutarium یلک لک نوک

                                                           
1 GSA Image Analyser 
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 بحث و جینتا. 3

گونیه  لیف هیرز     پیانزده های مختلف در مجمو   در تیمار

مگاهده اد که ( چندساله گون  چهار و کسالهی گون  یازده)

تیوق،  ، تیره  سیلمه ، پیچیک ، سیوروف هرز  مده های   لف

 روباهی بودند. و دم قرمز ریگه خروس تاج

 

 هرز های علف خشک وزن و . تراک 1. 3

 تحیت  معنیاداری  طیور بیه   لف هرز غالب هایگونه تراکم

 بیر   فتابهردان رقم اثر. گرفتند قرار  زمای  تیمارهای تأثیر

 حتمالا سط  در خروس تاج و توق چک،یپ هرزی ها  لف

 بیر  هیرز   لف کنترل ا مال نیهمچن. بود معنادار درصد 5

 و تیوق  تیره،  سیلمه  سیوروف،   لیف هیرز   یهاگونه تراکم

 و  فتیابهردان  رقم تیمار برهمکن . اد معنادار خروس تاج

 غالیب  هیای گونیه  تیراکم  بیر  تنهیا  نییز  هیرز   لیف  کنترل

 (.2 جدول) اد معنادار خروس تاج و توق هرزی ها  لف

 در هیرز   لیف ی هاگونه تراکم کاه  درصد نیگتریب

 ازی اریبسی  بیرور (. 3 جیدول )  مید  دست هب ‘ ذرگل’ رقم

 اتیخصوص. ]34[ دارند ازین نور بهی زن جوانهی برا ها گونه

ی نیور  ازیی ن پاسخ وی زن جوانه در دو هر ،نوری کم وی فیک

یی توانیا . دارند نق  هرزی ها  لف مختلفی ها گونه برور

 رقابیت  و پوای  تیاج  عیسر استقرار در ‘ل ذرگ’ رقم زیاد

 ایده  هرزی ها  لف راد وی زن جوانه مهار س ب نوری برا

 .است

 
 های هرز تراكم علف بر هرز علف كنترل و آفتابگردان رقمی اصل تأثیرات نیانگیم ۀسیمقا .3 جدول

 (plant/m2) تراکم

 تیمارها

 سوروف چکیپ تره سلمه یروباه دم

 رقم    

8/2a 6/18a 2b 4/18a ذرگل  

3a 9/16a 9/2a 2/22a لستار  

9/3a 15a 3/2ab 5/18a فرخ 

 کنترل    

5/5a 1/25a 6/2a 3/44a نیوج  دم 

1/2b 7c 7/1a 6/22b اهیس گندم 

6/2b 4/20ab 2/2a 8/22b  کسالهی یونج 

2/4ab 2/22a 2/2a 7/26b مااک 

8/2b 12bc 7/2a 9/7c وجین + یک بار اهیس گندم 

1/3b 12bc 7/2a 8c  نیوج بار ک+ ییونجه 

6/2b 7/19ab 8/2a 9/5c  نیوج بار یک+ مااک 

 در معنادار متقابل ندارند. تأثیرات هم بای معنادار اختالف ،(α=05/0) دانکن  زمون براساس مگترک حرف کی حداقل دارایی هانیانهیم ستون هر در

 اند.ارا ه اده 4جدول 
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 ایاهد  بیه  تیره  سلمه و سوروفی هاگونه تراکم نیگتریب

 اهیی گ میار یت. (3تعلیق دارد )جیدول    هیرز ی ها  لف تداخل

 کیاه   درصید  نیبیگیتر  نیوجی + یک بیار   مااکی پواگ

 گنیدم ی مارهایت با و داات را( درصد 7/86) سوروف تراکم

 گیروه  در ن،یوجی  + یک بیار  ونجهی و نیوج + یک بار اهیس

 اهیسی  گنیدم ی پواگی  اهیگ ماریت. گرفتند قراری مگابهی  مار

 را( درصید  1/72) تیره  سیلمه  تیراکم  کیاه   درصد نیبیگتر

 .  گرفت قراری اجداگانهی  مار گروه دریی تنها به و داات
 

 بررسی مورد صفات بر هرز علف كنترل و آفتابگردان رقم برهمکنش نیانگیم مقایسۀ .4 جدول

 (g/m2) خگک وزن  (plant/m2) تراکم 
 تیمارها

 سوروف چکیپ تره سلمه توق خروس تاج یروباه دم  توق سخرو تاج 

  ذرگل          

 6/1 d 2/40 de  3/1 de 6/1 d 2/40 de 7/3 ac 6/2 df 31ed نیوج  دم 

 1/0 gh 27e  9/0 e 1/0 gh 27e 9/0 fg 8/1 f 4/25 ef اهیس گندم 

 6/0 ef 3/74 b  2/1 de 6/0 ef 74b 4/3 bc 4df 5/18 ei  کسالهی یونج 

 7/0 e 2/43 cd  1e 7/0 e 2/43 cd 3/3 bc 2/2 ef 22eh مااک 

 0/0 h 0/0 f  5/0 e 0/0 h 0/0 f 5/0 g 2/4 df 9/5 hk نیوج بار کی +اه یس گندم 

 5/0 eg 7/0 f  3/1 de 5/0 eg 7/0 f 4/1 dg 2/2 ef 2/6 hk  نیوج بار کی +یونجه 

 09/0 gh 9/0 f  2/0 e 09/0 gh 9/0 f 5/1 dg 9/2 df 1k  نیوج بار کی +مااک 

 لستار           

 9/1 cd 8/81 ab  4/2 cd 9/1 cd 8/81 ab 1/5 a 2/9 bc 6/45 bc نیوج  دم 

 3/0 eh 7/83 ab  9/0 e 4/0 eh 8/83 ab 1fg 5/4 df 5/17 ej اهیس گندم 

 5/1 d 1/56 c  7/0 e 5/1 d 1/56 c 9/3 ab 4/6 ce 5/22 eg  کسالهی یونج 

 2/0 eh 83ab  6/1 ce 3/0 eh 83ab 9/0 fg 1/13 a 6/42 cd مااک 

 3/0 eh 9/4 f  7/0 e 3/0 eh 5f 7/0 g 4/1 f 8/12 fk نیوج بار کی +اه یس گندم 

 05/0 h 2/0 f  6/0 e 05/0 h 2/0 f 1/1 eg 4/2 ef 5/11 fk  نیوج بار کی +یونجه 

 2/0 fh 1/0 f  2/0 e 2/0 fh 1/0 f 7/2  be 1/2  f 8/1  jk  نیوج بار کی +مااک 

 فرخ          

 1/2 c 8/92 a  5/5 b 1/2 c 8/92 a 5/3 bc 6/6 cd 9/66 a نیوج  دم 

 1/0 gh 6/49 cd  3/0 e 1/0 gh 7/49 cd 3/0 g 11ab 2/19 ei اهیس گندم 

 6/3 a 5/73 b  8/2 c 6/3 a 5/73 b 4/2 bf 6/4 df 6/16 ek  کسالهی یونج 

 2/0 fh 4/72 b  8/11 a 2/0 fh 5/72 b 2/2 cf 4/3 df 3/58 ab مااک 

 03/0 h 9/1 f  7/0 e 03/0 h 9/1 f 5/1 dg 7/4 df 4ik نیوج ربا کی +اه یس گندم 

 7/2 b 0/0 f  6/0 e 8/2 b 0/0 f 2/1 eg 2/2 ef 3/11 fk  نیوج بار کی +یونجه 

 1/0 gh 0/0 f  5/1 de 1/0 gh 0/0 f 8/2 bd 1/5 df 2/8 gk نیوج بار کی + مااک 

 متقابیل  ثیراتتیأ  ندارنید. فقیط   هیم  بیا ی معنادار اختالف ،(α=05/0)دانکن   زمون براساس مگترک حرف کی حداقلی دارای هانیانهیم ستون هر در
 است. اده گزارش جدول در معنادار
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 اهیی گ وسییل   بیه  هیرز   لف کنترل ا مال و‘  ذرگل’ رقم

 کیاه   درصید  نیبیگتر نیوج+ یک بار  اهیس گندمی پواگ

 بیه  نسی ت  کاه  درصد 100) خروس تاج  لف هرز تراکم

 را( نیوجی + ییک بیار   ونجیه  ی یپواگی  اهیی گ و‘ فیرخ ’ رقم

 100) تیوق  تیراکم  کیاه   رصید د بیگترین نیهمچن. داات

 تییداخل اییاهد و‘  لسییتار’ رقییم بییه نسیی ت کییاه  درصیید

+ ییک   یونجیه  پواگی گیاه و‘ فرخ’ رقم در( هرز های  لف

 و‘ فرخ’ رقمی ماریتی ها بیترک با که  مد دست به نیوجبار 

 اهانیگ و‘  ذرگل’ رقم ن،یوج+ یک بار  مااکی پواگ اهیگ

 رقیم  ن،یوج+ یک بار  (ونجهی مااک و اه،یس گندمی )پواگ

( + ییک بیار   ماایک  ونجیه و ی )یپواگی  اهیان یگ و‘  لستار’

 (.4 جدول) گرفتند قراری مگابهی  مار گروه در نیوج

 

 خشک . وزن2. 3

 ،یروبییاه دم تییوق، چییک،یپ سییوروف، هییرز هییای  لییف

 گرفیت  قیرار   فتیابهردان  رقیم  نو  تأثیر تحت خروس تاج

 رقم تیمار کن برهم و هرز  لف کنترل ا مال(. 2 جدول)

 تمیام  خگیک  وزن بیر  زیی ن هیرز   لف کنترل و  فتابهردان

 معنیادار  درصید  5 احتمال سط  دری بررس مورد هایگونه

 (.2 جدول) است

 نگیان  هیرز   لف کنترل و  فتابهردان رقم برهمکن  اثر

 اهیی گ وسییل   به هرز  لف کنترل ا مال و‘  ذرگل’ رقم که داد

 وزن کیاه   درصد نیربیگت نیوج بار ک+ ی مااکی پواگ

 و‘ فرخ’ رقم به نس ت کاه  درصد 5/98) سوروف خگک

 گیروه  دریی تنهیا  به و داات را( هرز های  لف تداخل ااهد

 و‘  لسیتار ’ رقیم (. 4 جیدول ) گرفت قراری اجداگانهی  مار

 درصید  بیگیترین  نیوجی + یک بیار   اهیس گندمی پواگ اهیگ

 هبی  نسی ت  کیاه   درصد 3/89) چکیپ خگک وزن کاه 

ی مارهیا یت با و داات را( مااکی پواگ اهیگ و‘  لستار’ رقم

‘  لستار’ رقم اه،یس گندمی پواگ اهیگ و‘  ذرگل’ رقمی  یترک

ی  میار  گیروه  در نیوجی  ک بیار + یی  مااکی پواگ اهیگ و

 اهیسی  گنیدم ی پواگی  اهیگ و‘ فرخ’ رقم. گرفتند قراری مگابه

 درصید  1/94) تیره  سلمه خگک وزن کاه  درصد نیبیگتر

 هیای   لیف  تیداخل  ایاهد  و‘  لسیتار ’ رقم به نس ت کاه 

 اهیس گندم اهیگ و‘  ذرگل’ رقمی مارهایت با و داات را( هرز

+ ییک بیار    اهیسی  گندم اهیگ و‘  لستار’ رقم ن،یوج+ یک بار 

‘ فیرخ ’ رقم ماریت. گرفتند قراری مگابهی  مار گروه در نیوج

 صید در نیبیگیتر  نیوجی + ییک بیار    ونجیه ی یپواگ اهیگ و

 رقیم  بیه  نس ت کاه  درصد 100) توق خگک وزن کاه 

 بییا و دااییت را( هییرز هییای  لییف تییداخل اییاهد و‘ فییرخ’

 و ماایک ) هیر یدی پواگی  اهیی گ دو و‘ فیرخ ’ رقمی مارهایت

ی پواگ اهانیو گ‘  ذرگل’ رقم ن،یوج( + یک بار اهیس گندم

ی + ییک بیار   پواگ اهانیگ و‘  لستار’ رقم ن،یوج+ یک بار 

 رقیم  میار یت. گرفتنید  قیرار ی مگیابه ی  میار  هگیرو  در نیوج

 نیبیگتر نیوج+ یک بار  اهیس گندمی پواگ اهیگ و‘  ذرگل’

 کیاه   درصید  100) خروس تاج خگک وزن کاه  درصد

 مارهیای یت بیا  و داات را( ونجهی اهیگ و‘ فرخ’ رقم به نس ت

 و‘  لستار’ رقم ن،یوج+ یک بار  اهیس گندم اهیگ و‘ فرخ’ رقم

 قیرار ی مگیابه ی  میار  گروه در نیوجیک بار  + ونجهی اهیگ

+ یک بیار   مااکی پواگ اهیگ و‘  لستار’ رقم ماریت. گرفتند

 3/98ی )روبیاه  دم خگک وزن کاه  درصد نیبیگتر نیوج

 داایت  را ،(ماایک  و‘ فیرخ ’ رقیم  بیه  نس ت کاه  درصد

 .(4 جدول)

 در هیرز  هیای   لف تراکم و خگک وزن کاه  درصد

 داایت،  بسیتهی   لف هرز گون  به پواگی گیاهان حضور

( هیرز   لیف  تداخل) ااهد تیمار با مقایسه در طوری کهبه

 هیرز  های  لف تراکم و خگک وزن کاه  درصد بیگترین

 پواگیی  گییاه  در روبیاهی  دم و خروس تاج توق، تره، سلمه

 گیاهیان  کیه این امر در حالی است  . مد دست به سیاه گندم

 مگیابه  طیور بیه  دو هر سیاه گندم و یکساله یونج  پواگی

 اهیی گ. کردنید  سرکو  را پیچک و سوروف هرزی ها  لف

 در هرزی ها  لف با رقابت در ای خواه گل مااکی پواگ
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ی تیر  فیضع  ملکرد کسالهی ونج ی و اهیس گندم با سهیمقا

 وی زنی  جوانیه  در ریتأخ لیدل به ای خواه گل مااک. داات

 جینتیا ) نییپیا  برگ سط  ااخ  و نامناسبی گیرو راد

 هرزی ها  لف با رقابت به قادریی تنها به( است نگده  ورده

 در هیرز هیای   لیف  خگیک  وزن کیاه  ی   یارت  بیه . ن ود

 گیتر یب احتمیاالً  نیوجی + یک بیار   مااکی  یترکی مارهایت

 .است بوده نیوجیک بار  اتی مل تیموفق دلیل به

 هرز های  لف راد از جلوگیری و خگک وزن کاه 

ی مختلف  وامل ریتأث تحت تواند یمی پواگ اهیگ ریتأث تحت

  للوپاتیک ترکی ات  زادسازی ،]17[اندازی  سایه زانیم مانند

ی پواگی  اهیی گ در منابع جر  و ]17[ راد سر ت و ]43[

یی توانیا  و عیسیر  راید  ،یزنی  جوانیه  مثال، برای. ردیگ قرار

 ماننید ی منابع ریتسخ منظور به هرزی ها  لف با مؤثر رقابت

ی کی یزیف طیمحی  در رییتغ وی مغر مواد خاک، وبترط نور،

 واسط  به هرزی ها  لف راد وی زنجوانه با تداخل و خاک

 گنیدم  کیه  هستندیی هاسازوکار خاک سط  دری انداز هیسا

 گندم .]17[ کندیم مهار را هرزی ها  لف  ن واسط  به اهیس

 چییونی هییرزی هییا  لییف برابییر در مییوفقی بیییرق اهیسیی

 ،(.Amaranthus lividus Lی )خاکسییتر خییروس تییاج

ن یی ا اسیت؛ ( .Portulaca oleracea L ) خرفیه  و سوروف

. ]43[است  اهیس گندمی  للوپات اثر لیدل بهی حدود تا مسئله

 ماننید  اهیس گندمی  للوپات تیفعال با رابطه دریی ایمیا مواد

 ک،یاستئار ک،یتیپالم مانند) لیطو چر ی دهایاس ازی برخ

 مثیل ی )فنل موادی برخ با همراه( دیاس هنکیب و کیدی راک

 اسیت  ایده یی اناسا( دیاس کیکلروجن ک ویکافئ ک،یفرول

 هیرز ی هیا   لف راد وی زنجوانه اهیس گندم اکبی. ]42[

 کیه  نگیده  مگخ ی درست به حال، نیا با کند،یم کنترل را

 .است دو هر ای ی للوپات رقابت، ازی ناا تداخل سازوکار

 های  لف تراکم و خگک وزن ارهامیت هم  ،یطور کلبه

 کیه  تیمارهیایی  کیاه  در  را کاه  دادند، ولیی ایین   هرز

 بیود،  چگیمهیرتر  بسییار  بودنید،  وجیین  ییک بیار   با همراه

 تیودۀ زیسیت  در (درصد 6/99) کاه  بیگترین کهطوری هب

+  وجیین  ییک بیار   تیمارهای ا مال از ناای هرز های  لف

 تغییرات ایجاد نتیج  در امر این .اد حاصل یپواگ اهانیگ

 هیای   لیف  جمعیت کنترل بر وجین  ملیات از ناای ادید

 هرز های  لف خگک وزن کاه  بر  ن تأثیر مستقیم و هرز

 جزء سر ت بهی پواگ اهانیگ نیوج اتی مل با. است بوده

 توسیط ی نور تیمحدود دیتگد با و اود می ستمیس غالب

 بیه  دور قرمز به قرمز نور نس ت در رییتغ با وی پواگ اهیگ

 .کندیم کمک کگت ستمیس درون در هرزی ها  لف کنترل

 بیه ی متفیاوت ی هیا پاسیخ   لف هیرز  مختلفی هاگونه

 خود از هرز  لف کنترل و  فتابهردان رقم تیمار برهمکن 

 نیی ا در  لیف هیرز   غالیب  یهیا گونه انیم در دادند. نگان

 کامل طوربه خروس تاج و توق تراکم و خگک وزن مطالعه

بیا   راد محصول بر سوء اثر نیگتریب(. 4 جدول) اد هارم

ی معیدن  مواد و    نور،ی برا رقابت و دیاد راد به توجه

 و هیی اول عیسر راد به توانمی را توقی رقابت عتیط . دارند

 و توق مانندیی هاگونه. داد نس تیی هوا بخ  ادیز توسع 

 نچنیدا ی فتوسنتزی ریپر انعطاف دااتن  لت به خروس تاج

 بیرای  رنید. یگینمی  قراری زرا  اهیگ پوا  تاج ریتأث تحت

 ،یزیرتاج مانند  ن هرزی ها  لف ا،یسو با سهیمقا در مثال،

ی  ی یترک دااتن  لت به رقابت طیارا در توق و خروس تاج

 تگعگیع  دری اناسی ختیر و کیولوژیزیفی هایسازگار از

 ه کیا . ]39[ داایتند  رای فتوسینتز یی کارا نیگتریب ن،ییپا

 از نگیان  هیرز   لف دو نیا خگک وزن و تراکم ریچگمه

 بیا  قیی تلف در ذکرایده ی پواگی  اهیان یگ و رقیم یی افزاهم

 .دارد نیوجیک بار  اتی مل

 وزن و تیراکم  کاررفتیه  بیه  مارهیای یت همی   ،یطور کل به

 بیا . دادنید  کیاه   معناداری طوربه را هرز های  لف خگک

 امکیان  ،یپواگی  اهیی گ حضیور  در سی ک  نیوج کی انجام

 لیی دل بیه  هیرز ی هیا   لیف ی بیرا  مناسیب  راید  ایی   یرو

ی پواگی  اهیی گ وی زرا  اهیگ پوا  تاج ریز دری ریقرارگ
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 لف هرز،  - م گیاه زرا یأ. در جوامع تواست ن وده فراهم

ها با کاه  فراهمی غلظت جرییان  اندازی متقابل برگ سایه

ایود  فوتون فتوسنتزی، به کاه  میزان فتوسنتز منجیر میی  

مثل سر ت راید   یصفات مگترک مهم ،کلی طور. به]37[

رقابت ذاتی بیرای نیور    ۀکنندپوا  تعیین و  رایتکت تاج

. کیاه  نسی ت نیور    ]16 ،25[های گیاهی اسیت  بین گونه

2و نور فعال فتوسنتزی (R/FR) 1قرمز به قرمز دور
 (PAR )

پوای  و نییز    انداز تیاج برای گیاهان راد کرده تحت سایه

 ایده  گزارشخروس  های تاج زنی برور گونه هکاه  جوان

هییای زرا ییی  . همچنییین مییالچ زنییده در سیسییتم]8[ اسییت

زنیی   توانید جوانیه   اندازی درسط  خیاک میی   واسط  سایه به

  فتا  تاب  R:FR نور نس تهرز را مهار کند.  برور  لف

 از کمتیر  نس ت نیا پوا  تاج ریز در اما است، 1:1 حدود

 R:FR نسیی ت کییاه  ،یکلیی طییور بییه. ]35[ اسییت 1/0

 نیی ا بیا . ]35[ دهدیم کاه  را فتوبالست بروری زن جوانه

 است متفاوت گونه به بسته فتوبالست برور تیحساس حال

 R:FR نسی ت  در کم کاه ی حت ها گونهی برخ در و ]33[

 .]7[ اودی زن جوانه مهار موجب تواندیم

ی پواگی  اهانیگی قیتلفی مارهایت گرفتن نظر در بدون

 وزن کیاه   درصید  نیگیتر یب نیوجی ییک بیار    اتی مل اب

 در ،(درصیید 2/75) سییوروف مختلییفی هییاگونییه خگیک 

. بیود ‘ فیرخ ’ رقیم  و کسیاله ی ونجی  ی یپواگی  اهیگ حضور

 چیک یپ هیرز ی ها  لف خگک وزن کاه  درصد نیگتریب

 ،(درصید  9/70) توق ،(درصد 96) تره سلمه ،(درصد 3/86)

 در زین( درصد 4/97ی )روباه دم و( درصد 97) خروس تاج

 نیهمچنی . بود‘ فرخ’ رقم و اهیس گندمی پواگ اهیگ حضور

 4/80) تیوق  هیرز ی هیا   لف تراکم کاه  درصد نیگتریب

ی پواگی  اهیگ حضور در( درصد 95) خروس تاج و( درصد

ی مناطق در(. 4 جدول)  مد دست به‘ فرخ’ رقم و اهیس گندم

                                                           

1. Red to far red ratio 

2. Photosynthetic active radiation 

 قیه منط غالیب ی هیا  گونیه  ،یبررس مورد هرزی ها  لف که

 اهیی گ از اسیتفاده  محصیول،   ملکیرد  از نظیر  صرف بااند،

 .بااد مناسب تواند یم‘ فرخ’ رقم و اهیس گندمی پواگ

 

 آفتابگردان برگ سطح . شاخص3. 3

  فتیابهردان  بیرگ  سیط   ایاخ   وارییاند  تجزیی   نتایج

 در  زمایگیی  ارقیام  بیین  معنادار اختالف وجود دهندۀ نگان

 هیای  وی گیی  ینبی  در(. 5 جیدول ) بیود  درصید  5 سیط  

 در بیرگ  سیط   ایاخ   زرا یی،  درگیاهیان  فیزیولوژیک

 صفت این و است مؤثر زرا ی گیاهان رقابت قدرت افزای 

 به هرز های  لف دسترسی و کانوپی به نور نفوذ میزان روی

 تحت معناداری طور به مرکور صفت .]1[ گرارد می تأثیر نور

 (. 5 ولجد) گرفت قرار هرز های  لف کنترل تیمار تأثیر

 نیز هرز  لف کنترل و  فتابهردان رقم تیمار برهمکن 

 سیط   بیگیترین  .(5 جیدول ) اید  معنادار مرکور صفت بر

 فصیل  تمام وجین و‘  ذرگل’ رقم برهمکن  به( 3/4) برگ

 تمیام  تیداخل  و‘  لسیتار ’ رقم تیمار به( 5/1)  ن کمترین و

 کیاه   درصد(. 1 اکل) داات تعلق هرز های  لف فصل

 پواگیی  گیاه به  فتابهردان رقم نو  به توجه با گبر سط 

 وجین) ااهد تیمار با مقایسه در که ای گونه به دارد، بستهی

 ارقیام  بیرگ  سیط   کیاه   درصید  بیگیترین ( فصیل  تمام

 حضیور  در( درصید  59‘ ) لسیتار ’ و( درصد 60‘ ) ذرگل’

 درصید  بیگیترین  . مید  دسیت  بیه  سییاه  گندم پواگی گیاه

 حضیور  در نییز ( درصد 51‘ )رخف’ رقم برگ سط  کاه 

 گییاهی  هیای  گونه.  مد دست به یکساله یونج  پواگی گیاه

 گییاه  هرز،  لف جمله از کنند،می راد یکدیهر مجاور که

 منیابع  سر بر متقابل طور به توانند می زرا ی گیاه یا پواگی

 تیا  میرکور  پواگیی  گیاهیان  کیه  از نجا. کنند رقابت هم با

 بییا پواگییی گیاهییان قابییتر اییدند، حفیی  پیییری مرحلیی 

 درپیی  را  فتابهردان در برگ سط  ااخ  افت  فتابهردان

 ارقیام  بیرگ  سیط   ایاخ   هرز های  لف تداخل. داات
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 درصد 51 و 61 ،21 ترتیب به را ‘فرخ’ و‘  لستار’ ،‘ ذرگل’

جیدول  ) داد کاه  فصل تمام وجین ااهد تیمار به نس ت

 هیرز  های لف  رقابت که داد نگان ذرت روی تحقیقات. (4

. ]20[اید   مزبیور  گییاه  برگ سط  ااخ  کاه  موجب

 هیای   لیف  بیا  تداخل در ذرت برگ سط  ااخ  کاه 

 پیی  در ذرت هیای  بیرگ  ایدن  پییر  در تسریع دلیل به هرز

 کیاه   همچنیین  .اسیت  بیوده  هیرز  های  لف اندازی سایه

 گیزارش  هیرز  های  لف تداخل اثر در برگ سط  ااخ 

 .]11[است  اده

 
 آفتابگردان ۀدان عملکرد و برگ سطح شاخص بر كنترل تیمار و رقم ریثأت واریانس ۀیتجز نتایج .5 جدول

 تغییرات منابع
 درج 

 ی زاد

  فتابهردان

 دانه  ملکرد برگ سط  ااخ 

 *5401439 6/0* 2 تکرار

 *16068466 5/6* 2 رقم

9/3 7 کنترل * 5766136* 

5/0 14 کنترل ×رقم  * 471285 ns 

2/0 46 خطا  614264 

9/15  )%(تغییرات  ضریب  12 

  زادی درجی   ،(فصیل  تمیام  وجین) ااهد تیمار وجود دلیل به  فتابهردان بررسی مورد صفات معنادار. در ری: غns درصد، 5 احتمال سط  در : معنادار*

 است. کرده تغییر هرز های  لف به نس ت خطا و برهمکن  اثر و کنترل تیمار

 

 
 آفتابگردان برگ سطح شاخص بر هرزی ها علف كنترل و رقم رهمکنشب اثر .1 شکل
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 آفتابگردان دانۀ . عملكرد4. 3

 رقیم  میار یت تیأثیر  کیه  داد نگان واریاند تجزی  جدول نتایج

 در  فتیابهردان  دان   ملکرد بر هرز  لف کنترل و  فتابهردان

 رقیم  بیرهمکن  ی ولی  بیود،  معنیادار  درصد 5 احتمال سط 

 نگید  معنیادار   ملکیرد  بیر  هیرز   لیف  کنتیرل  و  فتابهردان

( هکتار در لوگرمیک 7463) دانه  ملکرد بیگترین(. 5 جدول)

  ملکیرد  نیهمچنی (. 2 ایکل )  مد دست به‘  ذرگل’ رقم در

 نیگیتر یب و داات  یافزا هرزی ها  لف کنترل به ود با دانه

 تمام نیوج ااهد از( هکتار در لوگرمیک 7947) دانه  ملکرد

 بیرگ  سیط   ااخ  کاه  با (.3 اکل)  مد ستد به فصل

 اهیان یگ حضیور  و هرزی ها  لف با رقابت اثر در  فتابهردان

 دانی    ملکیرد  .گرفیت  قرار ریتأث تحت زین  ملکرد ،یپواگ

 ونجی  ی اه،یسی  گنیدم ی پواگی  اهیان یگ حضور در  فتابهردان

 نسی ت  درصید  6/28 و 3/16 ،28 بیترت به مااک و کسالهی

 تیداخل (. 3 ایکل ) افیت ی کاه  فصل تمام نیوج ااهد به

 و ‘ لسیتار ’ ،‘ ذرگیل ’ ارقیام  دانی    ملکرد زین هرزی ها  لف

 بیه  نسی ت  درصید  4/33 و 1/22 ،6/18 بیی ترت بیه  را ‘فرخ’

 سیط   ایاخ   کیاه   .داد کاه  فصل تمام نیوج ااهد

ی هیا   لف تداخل اثر نیز در  ملکرد کاه  تیدرنها و برگ

ی پواگ گیاهان از ستفادها .]14 ،38[ اده است گزارش هرز

 .]41[ است داریپا کگتی هاستمیس در مناس ی ن یگز

 
 آفتابگردان در ارقام مختلف عملکرد دانه .2 شکل

 
 آفتابگردان عملکرد دانۀ بر هرزی ها علف كنترل اعمال اثر .3 شکل
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 گیل  ماایک  و ونجیه ی اه،یسی  گنیدم  تحقیق حاضر، در

 تیراکم  و خگیک  وزن ارمه در زنده مالچ  نوان به ای خواه

 در میوفقی  رقییب  سییاه  گنیدم . بودنید  مؤثر هرزی ها  لف

 دلیل به حدی تا است ممکن این و بود هرز های  لف برابر

رو  ازایین  بااید.  راید  اولی  مراحل در گیاه این سریع راد

. دارد دیهیر  گیاهیان  راد بر بازدارندگی تأثیرات سیاه گندم

 گیاهیان  و بیاال  رقابیت ی یتوانیا  بیا  رقم از همزمان استفادۀ

 و چگمهیری تیراکم  طوربه نیوجیک بار  همراه به پواگی

 حضیور  در امیا  داد، کیاه   را هیرز ی ها  لف خگک وزن

 بیه  نسی ت  زیی ن  فتابهردان در  ملکرد افتی پواگ اهانیگ

 نیی ا به احتماالً جهینت نیا. اد دهید فصل تمام نیوج ااهد

ی بیرا ی زرا  اهیگ با زینی پواگ اهانیگ خود که است لیدل

 ادن خارج با ب،یترت نیا به و اندکرده رقابتی راد منابع

. است  مده  یپ  ملکرد افتی زرا  اهیگ دسترس از منابع

 ای خوایه  گل مااک و چاودار از  ن در کهی بررس کی در

 در کیه  اد مگاهده بود، اده استفادهی پواگ اهیگ  نوان به

 ایسیو  به نس تی گپوا اهانیگ همزمان و زودهنهام کگت

 اهیان یگ ازی ناای   ملکیرد  کاه  درصد 7 و 18 بیترت به

 دری اصیل  اهیی گ لیی کلروفی محتیوا  .اود یم جادیای پواگ

 .]44[داات ی دیاد کاه ی پواگ اهیگ حضور

  فتیابهردان  دان   ملکرد کاه  کمترین تحقیق، این در

 یونجی   پواگیی  گییاه  حضیور  وجیین در  ایاهد  به نس ت

(. 3ایکل  ) اید  دییده  ق با یک بیار وجیین  یکساله در تلفی

 اغلیب  فیی رد نیبی  کگیت  ستمیس دری پواگ محصوالت

 بیدون ) ااهد با سهیمقا در هرزی ها  لف سرکو  موجب

 کاه  بهی طور کلبه  نها. ]27[ اوندیم(  لف هرز کنترل

 متیداول  تیریمید ی ها وهیا با سهیمقا در محصول بازده در

 رقابیت  سی ب  به افتی نیچن .]28[ اوندیم منجر  لف هرز

 نظیر  بیه . ]2[ اسیت ی اصیل  اهیگ وی پواگ اهیگ نیب میمستق

 گیاهیان  زنیدۀ  میالچ  تیداخل  دورۀ طیول  افیزای   رسید می

 میواد ی  زادسیاز  و  فتابهردان راد فصل طول در پواگی

 دانی    ملکیرد  کاه  بری پواگ اهانیگ توسط کالی للوکم

 از اودیم هیتوص اوصاف نیا با بااد. زده دامن  فتابهردان

 ونجی  ی ماننید  کمتیر ی  للوپیات  توان با لهومی پواگ اهانیگ

 و بیاال   ملکیرد  مطالعیات، ی برخ در اود. استفاده کسالهی

 و فلفیل  ،یبروکلی  کلم کلم،ی هاگونه در تیفیک با محصول

 خصوص به. ]18 ،19 ،23[ است  مده دستبه نیریا ذرت

 .است اده دهاستفا زنده مالچ  نوان به دیسف ا در ازی وقت

 

 یريگجهينت .4

 در‘  ذرگیل ’ براساس نتایج حاصل از تحقیق حاضیر، رقیم  

 سیط   ااخ  نیگتریب از‘  لستار’ و‘ فرخ’ ارقام با سهیمقا

 زیی ن چگیمهیری  سهم و بود برخوردار دانه  ملکرد و برگ

 اهانیگ کاات. داات هرزی ها  لفی تداخل اثر کاه  در

 مراحیل  در عیسیر  راید  لیی دل به اهیس گندم  هیو بهی پواگ

 راید  میانع  هافیرد نیب بازی فضا کردن پر و رادیی ابتدا

 اهیان یگ میار یت از کمتیر   نهیا  ریتأثی ول اد، هرزی ها  لف

 ومییاسیب کییاه  و بییود نیوجییی + یییک بییار  پواگیی

 نیوجی یک بار  اتی مل تیموفق س ب به گتریب اده مالحظه

ی  نگیان  نتایج حاصل از این  زما ،کلی طوربه. است بوده

دست  وردن سط  باالتری از کنتیرل   منظور به دهد که بهمی

های هرز بیرای اطمینیان از تولیید محصیول مناسیب،        لف

هیای میدیریت   روشکگت گیاهان پواگی بایید بیا سیایر    

 نیی ا در مجمیو   در هیای هیرز همیراه بااید.     پایدار  لف

  فتیابهردان،  بیا ی پواگی  اهیان یگ رقابیت  لیی دل بیه   ی زما

. افتی کاه ی دست نیوج ااهد با سهیمقا در دانه  ملکرد

 کیاه   منظیور  بیه ی پواگی  اهیان یگ از اسیتفاده  کیه  از نجا

 مزر یه ی جاری هانهیهز و ها ک   لف از حاصل خسارات

 در و اسییت داریییپای کگییاورزی اصییل اهییداف ازی کییی

 و زمییان طییول در محصییول  یافییزا داریییپای کگییاورز

 است، مدنظر زمان در دیتول حداکثر با مقایسه در درازمدت

  یافیزا  بیا  سهیمقا در  فتابهردان دان   ملکرد  یافزا  دم

ی هییای لییودگ و هییاکیی   لییف از اسییتفادهی هییانییهیهز

 .پریر است هیتوجی طیمح ستیز
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