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  دهيكچ

 يهـا  علـف  يديل تول ياهش رشد و پتانس   ك يها از راه  يكيشت مخلوط   ك. ست مدرن ا  يشاورزك از اهداف    يكيها  شكاهش مصرف علف  ك

 ،هـرز يها مهار علف  بر  و ذرت  اي لوب يشيشت مخلوط افزا  ك اثر ين پژوهش، بررس  يهدف ا .  است يشاورزك يهاستمي س يهرز و حفظ بارور   

ـ طرح آزما .  دانشگاه بوعلي سينا اجرا شد     يقاتيقستگاه تح ي و در ا   ۱۳۸۹ يآزمايش در سال زراع   . ن بود ي استفاده از زم   يياراكو  رد  كعمل  يشي

 از  يعـار : MWF هـرز بـا ذرت،       يهـا تداخل تمام فصل علـف    : MWI. مار بود يو پنج ت   راركت ۳ با تصادفي املك هايكمورد استفاده بلو  

ـ  بوتـه لوب MP12 :۱۲شت خالص ذرت، كا با ي بوته لوبMP6 :۶ يشي مخلوط افزايهاشتك هرز در تمام فصل رشد و        يها علف ـ ا بـا  ي شت ك

ـ  آزما يمارهـا ياثـر ت   . بودند يشي آزما يمارهايذرت، ت  خالص شتكا با   ي بوته لوب  MP18 :۱۸خالص ذرت و     رد دانـه ذرت و     كـ  بـر عمل   يشي

ـ      MWFمـار   يدر ت )  گرم در متر مربـع     ۸۰۳(رد دانه ذرت    كن عمل يشتريب. دار شد يمعن% ۱ل در سطح احتمال     كرد  كعمل  ي مـشاهده شـد، ول

ـ  در   MWFمار  يه با ت  كدست آمد    به MP18مار  يدر ت )  گرم در متر مربع    ۸۱۳(ستم  يل س كرد  ك عمل نيباالتر .  قـرار گرفـت    ي سـطح آمـار    كي

ـ يطوربه. دار شد يهرز معن يهاعلفزيست توده   م و   ك بر صفات طول بالل، تعداد دانه در بالل و ترا          يشي آزما يمارهاي، اثر ت  چنين  هم ه، بـا   ك

ـ هـرز   يها علف زيست توده م و   ك ترا يش ول يمزرعه ذرت، طول بالل و تعداد دانه در بالل افزا         ا در   يم لوب كش ترا يافزا مـار  يت. افـت ياهش  ك

MP18 بوتـه   ۱۸ن، تنها با افـزودن      يبنابرا. را داشت ) ۰۵/۱(ن  ي زم يزان نسبت برابر  ين م يشتري هرز و ب   يها علف زيست توده م و   كن ترا يمترك 

ـ  ب يرد اقتصاد ك به عمل  يابيهرز، ضمن دست  يهانترل علف كبدون  ا در متر مربع به مزرعه ذرت و         يلوب ـ شتر،  ي ـ     يياراك ـ ن ن ي اسـتفاده از زم ز ي
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۹۰  

  مقدمه

رن بيـستم بـه دليـل       قـ افزايش عملكرد گياهان زراعـي در طـي         

ـ بـا ا  ). ۱۱(استفاده زياد از نهاده هاي مـصرفي اسـت           ن حـال،   ي

 همچـون   ي اثـرات جـانب    يخـ ، بر يشاورزكـ  يهاتيد فعال يتشد

 يودهـا كست توسـط مـواد و       يط ز ي مح ي، آلودگ كش خا يفرسا

ها را به   شكها و علف    شكش از حد از آفت    ي و استفاده ب   ييايميش

به دليل مسايل موثر بر محيط زيست در فرايند         ). ۲۸(دنبال دارد   

دار در ي پايهاش به سمت نظاميتوليد گياهان زراعي، امروزه گرا  

 يشاورزكـ ن اصل در    يترمهم. رده است كدا  يت پ يم اه يشاورزك

 يشاورزكـ  يهاتيچنانچه فعال . دار، وجود تنوع در آن است     يپا

 از  يريرد، ضـمن جلـوگ    يـ  صورت گ  يكولوژكبر اساس اصول ا   

ـ  موضـوع ثبـات و پا      يعـ ي طب يهاستميوسكب ا يتخر ز يـ  ن يداري

شت ك يهاستمي در س  يرييستم تغ يدر طول قرن ب   . ابدييتحقق م 

هاي مـصرفي بـه      در استفاده از نهاده    يسازنهيق به ي از طر  فشرده

طور عمده به وجود    هها ب شك و آفت  ي مصنوع يودهاكخصوص  

  ).۹(آمد 

 يشاورزكدار در   ي پا يها از نظام  يشت مخلوط، نمونه بارز   ك

كشت مخلوط و توسعه كشت چنـد محـصولي   . روديبه شمار م  

 اسـت كـه   پاسخي به بسياري از مسائل و مـشكالت كـشاورزي        

ترين آنها افزايش كارايي استفاده از منابع موجود و افزايش          عمده

عملكرد در واحد سطح زمين و نيز افزايش تنوع و ايجـاد ثبـات          

در ). ۲(باشـد   ها مـي  شك مانند علف  ييهااهش نهاده كزيستي و   

اين راستا انتخاب گياهاني كه كمتـرين رقابـت را در يـك نـيچ               

حيطـي و چـه از نظـر زمـان بـاهم            ثابت چه از نظـر عوامـل م       

شت مخلـوط   كـ . شـود اي محـسوب مـي    ايجادكنند، قدم عمده  

اشـت بـه    ك يهـا يـك نكن ت يتـر ي از عمل  يكيها  غالت و لگوم  

  ن اســت ي از زمــيوررد و بهبــود بهــرهكــش عمليمنظــور افــزا

   ).۱۳ و۶(

شت مخلـوط   كـ شت مخلوط به خـصوص      ك آوردن به    يرو

ــا لگــوم  ــازگ غــالت ب ــه ت ــا ب ــزايه ــه اســت ي شي اف ). ۲۰(افت

شت مخلوط  كه  كردند  كگزارش  ) ۲۶(اران  كهورست و هم  ياستر

 ي علوفـه و بـازده اقتـصاد       كرد ماده خش  كباقال و جو غالباً عمل    

ـ شت مخلـوط بـه و     كـ  يهاستميس. دهدي به دست م   يمناسب ژه ي

ل كـ رد  كت عمده مانند عمل   ين مز يها، چند شت غالت با لگوم   ك

، استفاده بهتر از نـور،      )۱۸(ن  ياز زم شتر استفاده   ي ب يياراكباالتر،  

نترل بهتر آفـات    كو  ) ۴ (ك و بهبود حفاظت خا    ييآب، مواد غذا  

  . دارند) ۲۹ و ۵( هرز يهاو علف

ر ي هـرز تـاث    يهـا ت علـف  يب جمع كي تر يشت مخلوط رو  ك

ـ  هـرز را در مقا     يهاگذارد و تنوع علف   يم ـ    ي  يشتكـ  كسه بـا ت

م كو تــراد زيــست تــوده يــاهش تولكــ ).۲۴(دهــد ياهش مــكــ

ـ    يل افـزا  يـ شت مخلوط به دل   ك هرز در    يها علف  نيش رقابـت ب

 محصول نـسبت    يه توان رقابت  كشت مخلوط است    ك در   ياگونه

) ۷(اران  كـ اروترز و هم  ك). ۱۵(بخشد  يبه علف هرز را بهبود م     

ـ ها در مقا  شت مخلوط ذرت با لگوم    كه  كردند  كز گزارش   ين سه ي

هـا را   شكـ  چون علـف   ييها ذرت، استفاده از نهاده    يشتك كبا ت 

 هرز باعث   يهاعلف. دهدياهش م ك هرز   يهانترل علف ك يبرا

 سه منبع آب، نـور و       يق رقابت برا  ياهش بازده محصول از طر    ك

 و آب   يياز بـه موادغـذا    ين ن يشتريمعموالً ب . شوندي م ييموادغذا

عالوه بر  . دهدي رخ م  ياه زراع ياز گ يهرز همزمان با ن    علف يبرا

، بـا   ياهيـ د پوشـش گ   يـ  هرز قادر به تول    يهالف از ع  ين، برخ يا

جـه بطـور    ي هـستند و درنت    ياه زراع ي نسبت به گ   يشتريسرعت ب 

ن، بـا توجـه بـه      يبنـابرا ). ۳۰(ننـد   كي نور رقابت مـ    ي برا يمؤثر

ـ   ياهش  كد شده،   يرد محصول تول  كاهش در عمل  ك ن بـردن   يا از ب

 هـرز از    يهـا نترل علـف  ك ينولوژكت.  هرز الزم است   يهاعلف

 ييايمينتـرل شـ   كله شـخم سـاده بـه        ينترل بوس كا  ي ي دست نيوج

 ياريه بس كت  ين واقع يبا وجود ا  . رده است كدا  يتر توسعه پ  گران

 مهـم هـستند، در      يهـا شكـ  هرز مقـاوم بـه علـف       يهااز علف 

نتـرل  ك ي بـرا  ي اسـتراتژ  يـك  به   ييايمي مدرن مواد ش   يشاورزك

ـ با استفاده از ا   . ل شده است  يهرز تبد علف نتـرل  ك ين اسـتراتژ  ي

 در ارتباط با  يطيست مح ي و خطرات ز   يهرز، سالمت ذات  علف

نترل ك ين استراتژ يها است و با استفاده از ا      شك از علف  يبرخ

با توجـه بـه اثـرات       ). ۱۲(ابد  ييش م يها افزا نهيهرز، هز  علف

 هـرز بـه     يهـا ست و مقاومـت علـف     يط ز يسوء سموم بر مح   

 ييايميرشــينتــرل غكش بــه ســمت يهــا لــزوم گــراشكــعلــف



  …هاي هرز ثير کشت مخلوط افزايشي لوبيا در مهار علفتأبررسي  

۹۱  

  .شوديشه احساس مي همش ازي هرز بيهاعلف

هـاي هـرز از ديـدگاه       نترل علف كي از تمهيدات مهم در      كي

شت مخلوط محـصوالت مختلـف      كشاورزي پايدار استفاده از     ك

ار حـذف   كـ گـر، راه  يبه عبارت د  ). ۲۵(ديگر است   كزراعي با ي  

شت مخلوط كهاي شاورزي، استفاده از سيستمكها در شكعلف 

ه ايـن  كـ  زيرا عالوه بر اين.باشددار از گياهان پوششي مي  برخور

ـ   كـ هـاي هـرز جلـوگيري       قبيل گياهان از رشد علف      كرده و بان

دهنـد، اغلـب از     اهش مـي  كـ  را   كهاي هرز در خـا    بذري علف 

چنانچـه  ). ۲۷(شـوند   محصوالت عمده زراعي نيز محسوب مي     

رد، ي صورت گ  يكولوژك بر اساس اصول ا    يشاورزك يهاتيفعال

، موضوع ثبات   يعي طب يهاستميوسكب ا ي از تخر  يريضمن جلوگ 

 هـدف  بـا  شيآزمـا  نيا ن رو،ياز ا. ابدييز تحقق مي نيداريو پا

 هـرز و    يهـا ا در مهار علف   ي لوب يشيشت مخلوط افزا  ك يابيارز

 طيشرا ستم تحت يل س كرد  كرد دانه ذرت و عمل    كاثر آن بر عمل   

  .شد اجرا همدان ييهوا و آب

  

  اهمواد و روش

 يبـوعل  دانشگاه شاورزيك دهكدانش پژوهشي مزرعه در آزمايش

مختصات طول جغرافيـايي     با ١٣٨٩ يسال زراع  در نا همدان يس

 ۱ درجـه و     ۳۵ دقيقه شرقي و عرض جغرافيايي       ۳۱ درجه و    ۴۸

.  متـر از سـطح دريـا انجـام شـد           ۱۶۹۰دقيقه شـمالي و ارتفـاع       

رار و  كه ت  با س  يامل تصادف ك يهاكش به صورت طرح بلو    يآزما

ـ  آزما يمارهايت. مار انجام شد  يپنج ت  تـداخل  : MWI شـامل    يشي

 يهـا  از علـف   يعار: MWF هرز با ذرت،     يهاتمام فصل علف  

ـ  افزا يهـا  و مخلوط  هرز در تمام فصل رشد      بوتـه   MP6 :۶ يشي

شت كـ ا بـا    يـ  بوتـه لوب   MP12 :۱۲شت خـالص ذرت،     كـ ا با   يلوب

. ص ذرت بـود   شت خال كا با   ي بوته لوب  MP18 :۱۸ و   خالص ذرت 

 مـاه   خرداد ۱۴ تاريخ در همزمان به صورت  گياه دو هر بذرهاي

 بـه  كـشت  رديـف  ۵ از آزمايـشي  واحد هر. كشت شدند  ۱۳۸۹

و  متـر   سـانتي  ۷۵ هـا رديـف  بين فاصله. شد تشكيل متر ۶طول  

ـ  رد يبوتـه ذرت رو    دو بين فاصله م ك و تـرا   متـر   سـانتي  ۱۸ف  ي

 ۴۰ا  يـ م مطلـوب لوب   كتـرا . تار بـود  ك بوته در ه   ۷۴۰۰۰ آن   يينها

شت كـ  يمارهـا يبوته در متر مربـع در نظـر گرفتـه شـد و در ت              

ب يه به ترت  كا    ي لوب ييم نها ك درصد از ترا   ۴۵ و   ۳۰،  ۱۵مخلوط،  

ـ    ي بوته از لوب   ۱۸ و   ۱۲،  ۶معادل   ـ ن رد يا بود، در ب  ذرت  يهـا في

 را pH، يلتي سي، بافت آن را رسكج آزمون خا  ينتا .شت شدند ك

 گرم در   يلي م ۲۳۴ و   ۱/۵ب  يم را به ترت   يپتاسزان فسفر و    ي، م ۱/۸

 مـصرف .  نشان داد  ۱۱/۰ل را   كتروژن  ي و درصد ن   كلوگرم خا كي

 نيتروژن كيلوگرم ۲۵۰زان  يذرت و به م    كودي نياز اساس بر كود

تـار از منبـع     كلـوگرم فـسفر در ه     كي۱۵۰اوره،   نـوع  از در هكتار 

ع تـار پتـاس از منبـ      كلـوگرم در ه   كي ۱۸۰پـل و    يسوپرفسفات تر 

  . م بوديسولفات پتاس

ود كـ اشـت و بقيـه بـه صـورت      كود اوره قبل از     ك سوم   يك

امل قبل  كز به طور    يودهاي پتاسيم و فسفر ن    ك . مصرف شد  كسر

ـ در ا . ن اضافه شد  ياشت به زم  كاز   ش از رقـم سـينگل      ين آزمـا  ي

در واقـع بـه    .ا استفاده شدي ذرت و رقم درخشان لوب ۵۰۰راس  ك

ثر از  ك اسـتفاده حـدا    يدان و بـرا   ر بودن منطقـه همـ     يل سردس يدل

د در طـول فـصل رشـد ذرت         يژه نور خورش  ي به و  يطيمنابع مح 

ه در دسته ارقـام متوسـط رس        ك ۵۰۰راس  كنگل  ي، رقم س  يادانه

، بـه منظـور بهـره    چنين هم. ص داده شد  يقرار دارد، مناسب تشخ   

ـ افته به سطح ز   يشتر از نور نفوذ     ي ب يريگ  ذرت، از   يانوپكـ ن  يري

ـ  محدود و فرم ا    يپ رشد ي ت يه دارا كا  يلوبرقم درخشان    ستاده ي

 و بـا در نظـر گـرفتن اثـر           يدگيپـس از رسـ    . است، استفاده شد  

ـ هاي داخلي هر واحـد آزما      متر مربع از رديف    ۲،  ياهيحاش  يشي

رد دانـه ذرت    كرد، عمل ك عمل يبرداشت شد و بر اساس آن اجزا      

ي هـرز   هـا برداري از علف  نمونه. دشن  ييا تع يرد دانه لوب  كو عمل 

 متر كوادرات يك از واحدهاي آزمايشي، با استفاده از      كدر هر ي  

هـاي  مربعي و قبل از برداشـت نهـايي انجـام گرفـت و گونـه              

بـراي تعيـين    . مختلف علف هرز شمارش و از هم جدا شـدند         

 سـاعت در آون و در  ۴۸ هرز به مـدت  يها، علفكوزن خش 

 شـدن   كشگراد قرار گرفتند و پس از خ      ي درجه سانت  ۷۵ يدما

هاي هرز به دو گروه غالب، تـاج خـروس          علف. توزين شدند 

ــشه ــز ري ــره  (.Amaranthus retroflexus L)قرم ــلمه ت    و س

(Chenopodium album L.) م ي هـرز تقـس  ير علـف هـا  ي و سـا
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 يهـا ش، گونـه  يه در مزرعه مـورد آزمـا      كر است   كقابل ذ . شدند

 ينــواختيك  نــسبتاًينــدگكم و پراكهــرز از تــرا مختلــف علــف

ر ييـ ش تغي آزمـا ي  در طـول اجـرا  چنـين  هـم برخوردار بودند و    

  . ه نشدديد هرز يهام و تنوع علفك در ترايآنچنان

ه كـ ) Land equivalent ratio(ن ي زمـ يشاخص نسبت برابر

ه كـ انگر آن است    يگردد، ب بر اساس سطح زير كشت محاسبه مي      

 از يـك هكتـار      يديـ براي به دست آوردن مقـدار محـصول تول        

مخلوط، چه مقدار زمين به صورت زراعـت تـك كـشتي            كشت  

ـ ا. مورد نياز است تا همـان مقـدار محـصول برداشـت شـود              ن ي

  :شاخص طبق رابطه

a b

a b

M M
LER

N N
    

ـ در ا ): ۵(شود   يمحاسبه م  رد محـصول   كـ  عمل :aMن رابطـه،    ي

شت خـالص،   كرد ذرت در    ك عمل :aNشت مخلوط،   كذرت در   

bM: شت مخلوط و    كا در   يرد لوب ك عملbN: ا در  يـ رد لوب كـ  عمل

، نـشان   يـك شتر از   يـ ن ب ي زم ينسبت برابر .  شت خالص است  ك

 از دو   يـك  هر   يشتك كشت مخلوط نسبت به ت    ك يدهنده برتر 

  .گونه است

ننـده  كهم مـشخص  ) Competition index(رقابت  شاخص

ه براسـاس   كـ شت مخلوط است    كن دو گونه در     يزان رقابت ب  يم

  :رابطه 

  

 a a b b

a b

(N N )(N N )
CI

N N

  
   

ـ محاسبه گرد  ـ در ا ): ۱۴(د  ي ب يـ بـه ترت  : aN و   aNمعادلـه،   ن  ي

بـه  : bN و   bNشت خالص و مخلـوط و       ك در   aرد گونه   كعمل

اگـر  . شت خالص و مخلوط اسـت     ك در   bرد گونه   كب عمل يترت

CI  شتر از خـالص بـوده و       يـ شت مخلـوط ب   كباشد، ارزش    1

CIسودمندتر است و چنانچه       شت كـ  يزان سودده ي باشد، م  1

  .متر از خالص خواهد بودكمخلوط 

 SAS يها با استفاده از نـرم افـزار آمـار         اريانس داده تجزيه و 

 آزمـون  به روش  بررسي مورد صفات ميانگين انجام شد، مقايسه  

 .گرفـت  انجـام  درصد پنج احتمال سطح در دانكن ايدامنه چند

ن و  ي زمـ  يز از شاخص نسبت برابر    يشت مخلوط ن  ك يابيدر ارز 

  .شاخص رقابت استفاده شد

  

  ج و بحثينتا

  :طول بالل

% ۱ثر تيمارهاي آزمايـشي بـر ايـن ويژگـي در سـطح احتمـال                ا

با ) MWI( ذرت بدون وجين يتيمارها). ۱ جدول(دار شد معني

 و  متـر   سانتي ۷/۱۷با  ) MP6(لوبيا  % ۱۵+ و ذرت    متر  سانتي ۸/۱۶

ن يشتريـ ب. مترين طول بالل را داشـتند     كدار،  يبدون اختالف معن  

 MP18مـار   ي در ت   متـر بـود،    ي سـانت  ۲/۲۰ه معـادل    كـ طول بالل   

ه بـا تيمارهـاي     كـ  شـد    ديـده ) لوبيا% ۴۵+شت مخلوط ذرت    ك(

MWF)  امــلكذرت بــا وجــين ( وMP12) از ) لوبيــا%۳۰+ ذرت

ا يـ م لوب كش تـرا  يبا افزا ). ۲ جدول(لحاظ آماري تفاوتي نداشت     

شت مخلوط، طول بـالل ذرت نـسبت بـه تيمـار       ك يمارهايدر ت 

ه كـ رسـد   ينظر مـ  به  . افتيافزايش  ) MWI(ذرت بدون وجين    

 هـرز و    يهـا ا در مزرعـه ذرت، ضـمن مهـار علـف          يحضور لوب 

 به  يي عناصر غذا  يش فراهم يتروژن، موجب افزا  يت ن ياحتماال تثب 

اه، طول  يجه بهبود رشد گ   ي ذرت شده و در نت     يتروژن برا يژه ن يو

ج حاصل از يه، براساس نتاكطوريبه. ابدي يش م يبالل ذرت افزا  

- از علـف   ي ذرت در تيمار عار     بالل ن پژوهش، ميانگين طول   يا

نترل علف هرز   ك درصد بيشتر از تيمار شاهد بدون        ۸۳/۱۶هرز،  

ز افزايش طول بـالل ذرت را در        ين) ۸(اران  كاروترز و هم  ك. بود

ـ            ك شتي كـ  كشت مخلوط ذرت و لوبيا چشم بلبلي نـسبت بـه ت

ـ آنها علت ا  . ردندكذرت گزارش    تـروژن  يت نيـ ن امـر را بـه تثب  ي

ن عنـصر   يشتر ذرت به ا   ي ب يرس و دست  ي چشم بلبل  ايتوسط لوب 

  . نسبت دادند

  

  قطر بالل

دار معني% ۱اثر تيمارهاي آزمايشي بر قطر بالل در سطح احتمال 

بـه تيمـار    ) متـر   سانتي ۰۳/۶(بيشترين قطر بالل    ). ۱جدول  (شد  

MP12) ه بـا   كـ تعلـق گرفـت     ) لوبيـا % ۳۰+شت مخلـوط ذرت   ك

  ذرت بـا وجـين      (MWFو  ) لوبيـا % ۴۵+ذرت (MP18تيمارهاي  



  …هاي هرز ثير کشت مخلوط افزايشي لوبيا در مهار علفتأبررسي  

۹۳  

   بر طول بالل، تعداد دانه در بالل، عملکرد دانه ذرت و عملکرد کل مخلوطيشي آزمايمارهايانس اثر تيه واريتجز. ۱جدول 

عملکرد کل  تعداد دانه در  عملکرد دانه ذرت درجه  طول بالل قطر بالل منابع 

۵۲۵ns ۲۷۰ns ۹۰۱۳ns ۰۰۳۹/۰ ns ۱۹/۰ ns ۲ تکرار 

۶۹۹۴۳** ۶۷۵۷۲** ۲۰۱۵۶* ۰۵۸۰/۰ ** ۱۰/۷  ماريت ۴ **

۱۲۰۵ ۱۱۳۴ ۴۱۰۹ ۰۰۵۶/۰  ۵۰/۰  خطا ۸ 

                 ns ،* ۱و % ۵دار در سطح احتمال يدار و معنير معنيب غيبه ترت: **و.%  

  

، MWF ،MWI ،MP6. (يشي مختلف آزمايمارهاي در تن طول بالل، تعداد دانه در بالل، عملکرد دانه ذرت و عملکرد کليانگيم .۲ جدول

MP12 و MP18 :مخلوط يها هرز با ذرت و کشتيها هرز در تمام فصل رشد، تداخل تمام فصل علفيها از علفيب عاريترت به 

  .)ا با کشت خالص ذرتي بوته لوب۱۸ و ۱۲، ۶يشيافزا

 عملکرد کل 

)گرم در مترمربع (  

 عملکرد دانه ذرت

)ترمربعگرم در م (  

 تعداد دانه

  در بالل

 قطر بالل

)متريسانت (  

 طول بالل

)متريسانت ( ماريت   

۸۰۳a ۸۰۳a ۸۴۳a ۹۶/۵ ab ۴/۱۹ a MWF 

۴۵۵d ۴۵۵d ۵۷۸c ۶۹/۵ c ۸/۱۶ b MWI 

۵۱۰cd ۴۹۲d ۷۳۳b ۸۶/۵ b ۷/۱۷ b MP6 

۶۷۶b ۶۲۷c ۷۵۹ab ۰۳/۶ a ۱/۱۹ a MP12 

۸۱۳a ۷۳۳b ۸۳۸a ۰۰/۶ ab ۲/۲۰ a MP18 

 .باشد دار مي اي دانكن فاقدد اختالف معني در هر ستون براساس آزمون چند دامنهحروف مشابه 

  

شت خـالص ذرت    كـ تيمار  . تفاوتي از نظر آماري نداشت    ) املك

متـرين قطـر    كز بـا دارا بـودن       ين) MWI(هرز  بدون وجين علف  

جدول (ن سطح قرار گرفت     ين تر يي در پا  يداريطور معن بالل، به 

 ذرت،  يز در پژوهش خود بـر رو      ين) ۱۰ (ارانكايرلي و هم  ). ۲

شت كـ ايـن امـر در      . اهش طول و قطر بالل گزارش دادنـد       كاز  

نترل نشده بود، اتفاق افتاد و رقابت     كه علف هرز    كخالص ذرت   

اهش كاز رشد، باعث    يهرز با ذرت بر سر منابع مورد ن       يهاعلف

  .ر تيمارها شديقطر بالل در اين تيمار نسبت به سا

  

   در باللتعداد دانه

تحت تأثير تيمارهاي % ۵تعداد دانه در بالل نيز در سطح احتمال     

ه كـ دهـد    نـشان مـي    ۲جدول  ). ۱جدول  (آزمايشي قرار گرفت    

شت خـالص   كـ در تيمار   )  عدد ۵۷۸(مترين تعداد دانه در بالل      ك

تيمـار ذرت   . دست آمد به) MWI(ذرت بدون وجين علف هرز      

 عدد دانـه در بـالل، در   ۸۴۳د يز با تولين) MWF(امل كبا وجين  

ا يـ لوب% ۴۵+ بـا تيمارهـاي ذرت     ين سطح قرار گرفت، ول    يباالتر

)MP18 ( ا  يلوب% ۳۰+و ذرت)MP12 (  دار نداشـت و    يتفاوت معنـ

اران كـ ايـوانز و هم   .  گروه قـرار گرفتنـد     كاز لحاظ آماري در ي    

رد ذرت بـه    كترين جزء عمل  ه حساس كردند  كنيز گزارش   ) ۱۱(

ه كـ طـوري تعداد دانه در بالل اسـت، بـه       هاي هرز،   تداخل علف 

هاي هـرز   ها، با افزايش مدت زمان تداخل علف      طبق گزارش آن  

نش تعداد دانـه در     كوا. افتياهش  كبا ذرت، تعداد دانه در بالل       

ـ   بالل نسبت به شدت رقابت علف       رابطـه منطقـي     كهاي هرز ي

است، زيرا استراتژي گياه جهت مقابله با تـنش رقابـت، عمـدتاٌ             

ها ثابـت  ش تعداد دانه در بوته است تا بدين وسيله وزن دانه    اهك

 در. آينـده تـأمين شـود     زني نسل   افي جهت جوانه  كمانده و بنيه    
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ا يـ م باالتري از لوب   كه ترا كشت مخلوط   كاين آزمايش، تيمارهاي    

هاي هرز و احتماال تثبيت     نترل بهتر علف  كرا داشتند، توانستند با     

ــه در بــال اروترز و كــ. ل را افــزايش دهنــدنيتــروژن، تعــداد دان

شت مخلـوط   كـ ز در   ين) ۲۳(اران  كو رحمان وهم  ) ۸(اران  كهم

شت كـ شتر از يـ ذرت و لوبيا چشم بلبلي، تعداد دانه در بالل را ب        

ردند و علت افزايش تعداد دانه در بـالل         كخالص ذرت گزارش    

  . ردندكر كرا تثبيت نيتروژن توسط لوبيا چشم بلبلي ذ

  

  رد دانه ذرتكعمل

% ۱رد دانه ذرت در سـطح احتمـال         ك، عمل ۱بر اساس جدول    

ه در  كـ همـانطور .  قرار گرفـت   يشي آزما يمارهاير ت يتحت تأث 

ن يشتريـ شـود، ب  ي مـ  ديـده ) ۲جدول  (ن  يانگيسه م يجدول مقا 

شت كـ مـار   يدر ت )  گرم در متر مربـع     ۸۰۳(رد دانه ذرت    كعمل

ــ  ــا وج ــل كن يخــالص ذرت ب ــركو ) MWF(ام ــن ميمت  زاني

بـدون اخـتالف    )  گرم در متـر مربـع      ۴۵۵(رد دانه ذرت    كعمل

مـار  يت. دسـت آمـد    بـه  MWIمار  ي در ت  MP6مار  يدار با ت  يمعن

MWI  مار  يسه با ت  ي در مقاMWF ۴۳رد دانـه ذرت را      كـ  عمل %

  . اهش دادك

رد دانه ذرت   كن عمل يشتريشت مخلوط ب  ك يمارهاين ت يدر ب 

 MP18مار ين تي بهكر است كقابل ذ.  به دست آمدMP18مار يدر ت

.  وجود نداشـت   يداريرد دانه تفاوت معن   ك از نظر عمل   MWFو  

 نـسبت   MP18مـار   يرد دانه ذرت در ت    كشتر بودن عمل  ين، ب يبنابرا

توان بـه اسـتفاده     يرا م ) MWI(ن  ي ذرت بدون وج   يشتك كبه ت 

ل اخـتالف در  يـ  به دليياز منابع غذا) ايذرت و لوب(اه يبهتر دو گ  

ت يـ  تثب  هـرز و احتمـاالً     يهـا رل بهتر علف  نتك،  ياشهيستم ر يس

ـ  به تغذ  كمكا و   يتروژن توسط لوب  ين ج ينتـا . ه ذرت، نـسبت داد    ي

شت ك يدر بررس ) ۲۱(اران  ك نئومن و هم   يهاافتهيق با   ين تحق يا

ر و  ك،  مـاال   چنـين   هـم .  مخلوط نخود و يوالف هماهنگ اسـت      

رد در  كـ افـزايش عمل  ) ۱(اران  كـ و آجينهو و هم   ) ۱۹(اران  كهم

شتي، نتيجه استفاده بهتـر از      ك ك مخلوط را در مقايسه با ت      شتك

نتــرل بهتــر ك مخلــوط شــده و يهــامنــابع رشــد توســط گونــه

  .شت مخلوط نسبت دادندكهرز در يها علف

  لكرد كعمل

% ۱ل در سـطح احتمـال       كـ رد  كـ  بـر عمل   يشي آزما يمارهاياثر ت 

-ي مشاهده مـ ۲ه در جدول  كهمانطور  ). ۱جدول  (دار شد   يمعن

شت خالص  كمار  يل نسبت به ت   كرد  كمارها عمل ي در همه ت   شود،

زان يـ ن م يشتريـ ب. شتر اسـت  ي هرز ب  يهان علف يذرت بدون وج  

مـار مخلـوط    يدر ت )  گرم در متر مربع    ۸۱۳(ل مخلوط   كرد  كعمل

دسـت  بـه ) MP18(شت خـالص ذرت   كا با   ي بوته لوب  ۱۸ يشيافزا

) ربع گرم در متر م    ۴۵۵(ل مخلوط   كرد  كزان عمل ين م يمترك. آمد

) MWI(ن علف هرز    يشت خالص ذرت بدون وج    كمار  يز از ت  ين

 مخلوط شتك در تيمارهاي  ردكعمل ميزان افزايش. به دست آمد  

 در و رشـد  منـابع  از بهتر و استفاده  هرز هايعلف بهتر نترلك از

 شتيك كت به نسبت مخلوط شتكدر ستمي بهتر س  يداريپا نتيجه

شت كـ  يدر بررسـ  ) ۱(ارن  كنهو و هم  يآج). ۲۲(شود  يم حاصل

شت مخلـوط  كـ رد را در كـ ش عمليمخلـوط ذرت و بـاقال افـزا   

ـ ردنـد و ا   كاه گـزارش    ي دو گ  يشتك كنسبت به ت   ن امـر را بـه      ي

نـال  يا. شت مخلوط نسبت دادند   ك هرز در    يهانترل بهتر علف  ك

شت مخلـوط ذرت بـا      كه  كردند  كز گزارش   ين) ۱۷(اران  كو هم 

ـ   يقا در م  يشتريرد دانه ب  ك عمل ينيبادام زم   آنهـا   يشتكـ  كسه با ت

  .ندكيد ميتول

  

  شت مخلوطك يابي ارزيهاشاخص

شت مخلـوط   كـ  يمارهـا ين را در ت   ي زمـ  ي نسبت برابر  ۳ جدول

مـار  يدر ت ) ۰۵/۱(ن  ي زمـ  ين نـسبت برابـر    يباالتر. دهدينشان م 

) MP18(ا بـا خـالص ذرت       يـ  بوته لوب  ۱۸ يشيشت مخلوط افزا  ك

ـ  ا يه نشان دهنده برتر   كدست آمد   به ـ       ين ت ي  كمـار نـسبت بـه ت

مارهـا  ير ت ين در سـا   ي زم ينسبت برابر . ا دارد ي ذرت و لوب   يشتك

ـ ز ا يـ  مربوط به شـاخص رقابـت ن       يهاافتهي.  بود يكمتر از   ك ن ي

 MP18مـار   يه، ت كـ يطـور به). ۳جدول  (ند  كيد م ييموضوع را تأ  

ج ينتـا . را به خود اختصاص داد    ) ۵۶/۰(ن شاخص رقابت    يمترك

ـ حمـزه  يهـا افتهيق با   ين تحق يا هماهنـگ  ) ۱۴(اران  كـ  و هم  يئ

 جو با نخـود بـه       يشيشت مخلوط افزا  ك اثر   يآنها با بررس  . است

  ه بـا   كـ هرز مزرعه نخود، اظهـار داشـتند        يهانترل علف كمنظور  
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  : MP18 و MP6 ،MP12. (اين و شاخص رقابت در کشت مخلوط ذرت و لوبي زمي، نسبت برابري عملکرد نسب.۳جدول 

  )ا با کشت خالص ذرتي بوته لوب۱۸ و ۱۲، ۶يشيوط افزا مخلب کشتيبه ترت

 ماريت  ذرتيعملکرد نسب اي لوبيعملکرد نسب ني زمينسبت برابر شاخص رقابت

۰۲/۱۹ ۶۴/۰ ۰۳۲/۰ ۶۱/۰ MP6 

۸/۲ ۸۷/۰ ۰۹/۰ ۷۸/۰ MP12 

۵۶/۰ ۰۵/۱ ۱۴/۰ ۹۱/۰ MP18 

  

هرز به طرز   يهام جو در مزرعه نخود، نه تنها علف       كش ترا يافزا

ش يز افـزا  يـ ن ن ي استفاده از زم   يياراكه  كنترل شدند، بل  ك يمطلوب

تـر از    را بـزرگ   LERست مخلوط،   ك يمارهايه ت يلكافت و در    ي

رد كـ شت مخلوط نخـود و گنـدم، عمل       كدر  . ردندك گزارش   يك

ل، كرد، با اين حال در      كاهش پيدا   كنخود به مقدار قابل توجهي      

شت مخلـوط در    كـ ستم  وري و بازده استفاده از زمين در سي       بهره

هاگارد نيلسن و ). ۵(شتي هر دو گونه باالتر بود ك كمقايسه با ت

شت مخلوط ارقـام جـو و نخـود         كز با بررسي    ين) ۱۶(ارن  كهم

يبات مخلـوط، نـسبت برابـري       كه در بيشتر تر   كفرنگي دريافتند   

  . بوديكزمين بيشتر از 

  

  هرزيهاست توده علفيم و زكترا

ـ م و ز  كتراشت بر   ك مختلف   يالگوها  يهـا علـف  ست تـوده  ي

 هـرز در سـطح      يهـا ل علف كهرز تاج خروس، سلمه تره و       

اثـر  % ۵ها در سطح احتمال     ر گونه يم سا كو بر ترا  %  ۱احتمال  

ن يشتريـ ، ب ۵ جـدول بـر اسـاس     ). ۴ جـدول (دار داشت   يمعن

 بوته در متر    ۶/۱۳(خروس  هرز تاج علف ست توده يم و ز  كترا

 ۱۰۴ بوتـه و     ۳۰(تـره   و سلمه )  گرم در متر مربع    ۲۳۳مربع و   

دسـت آمـد و حـضور        بـه  MWIمار  يدر ت )  گرم در متر مربع   

ـ م و ز  كاهش تـرا  كـ شت مخلوط به    ك يمارهايا در ت  يلوب ست ي

م و  كزان ترا ين م يمترك. ور، منجر شد  كهرز مذ  يهاعلف توده

 گـرم در    ۳۳ بوتـه و     ۶/۲(خروس   هرز تاج  علف ست توده يز

در )  گرم در متـر مربـع      ۳/۲۴وته و    ب ۵(تره  و سلمه ) متر مربع 

ا با خـالص    ي بوته لوب  ۱۸ يشيشت مخلوط افزا  ك (MP18مار  يت

  .دست آمدبه) ذرت

هـرز در   يهـا ل علـف  ك ست توده يم و ز  كن ترا يانگيسه م يمقا

تـداخل تمـام     (MWIمـار   يت.  نشان داده شده اسـت     ۵جدول  

 بوتـه در    ۵۸(م  كن تـرا  يشتريـ ب)  هرز بـا ذرت    يهافصل علف 

 گـرم در متـر      ۴۰۶(هـرز   يهـا علف ست توده يو ز ) عمتر مرب 

ا در مزرعه ذرت، بطـور      يم لوب كش ترا ي با افزا  .را داشت ) مربع

اهش كـ  هـرز    يهـا م علـف  كو تـرا   ست توده ي ز يقابل توجه 

ا بـا خـالص     ي بوته لوب  ۱۸ يشيشت مخلوط افزا  كمار  يت. افتي

 بوتـه در    ۳/۱۴(م  كزان تـرا  يـ ن م يترنيي پا ي دارا (MP18)ذرت  

 گـرم در    ۶/۸۰( هـرز    يهـا  ل علف ك ست توده يو ز ) ربعمتر م 

ـ   ) متر مربع  ـ  ايبـود، ول  از نظـر  يداريمـار تفـاوت معنـ   ين تي

 يهار علف يم سا ك و ترا  زيست توده سلمه تره و     ست توده يز

م و  كز از نظـر تـرا     ي ن MWIمار  يت.  نداشت MP12مار  يهرز با ت  

ار مي هرز، با ت   يها ل علف كم  كها و ترا  ر گونه يسا ست توده يز

MP6نداشتي تفاوت  .  

از  هـرز  هـاي علـف  بـا  گياهان رقابت و اندازي سايه احتماالً

 شت مخلـوط  كـ  تيمارهـاي  در هـرز  هايبهتر علف  نترلك داليل

   يش توان رقـابت   يافزا و زراعي بيشترگياهان مكترا. است افزايشي

   غالــب هــايگونــه مكتــرا اهشكــ باعــث هــرز، بــا علــف آنهــا

 هـاي  علـف  جمعيت اهشك امر اين جهنتي هك شد هرز هايعلف

و ) ۳(اران  كهم و  آلفورد .بود) ايلوب (همراه گونه حضور در هرز 

 شتكـ  اثـر  بررسـي  ب دريـ ز به ترت ين) ۱۴(اران  ك و هم  يئحمزه

 بـه  هـرز  هـاي علف نترلك بر جو -لوبيا و نخود   -ذرت مخلوط

را اثـر    هرز علف مكترا اهشك علت و دست يافتند  مشابه نتايج

رقابتي  توان افزايش باعث هك مخلوط، در زراعي ي گياهان ملكم

  .ردندك ركذ شودمي هرز هايعلف با گياهان
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  هاي هرز تاج خروس، سلمه تره، تجزيه واريانس اثر تيمارهاي آزمايشي بر تراکم و زيست توده علف. ۴جدول 

 هاي هرزهاي هرز و کل علفساير علف

 تاج خروس سلمه تره  هرزيهار علفيسا  هرزيهاکل علف

  تراکم  ست تودهيز  تراکم  ست تودهيز  تراکم  ست تودهيز  تراکم ست تودهيز

درجه 

 يآزاد
 رييمنابع تغ

۱۱۴۴ns ۶۲ns ۴۵۲** ۵ns ۸۹ns ۱۲ns ۹۹۲* ۶ns ۲ تکرار 

 ماريت ۳ **۶۶ **۲۲۸۳۸ **۳۷۷ **۳۸۲۸ *۴۴ **۱۳۲۲ **۱۱۵۳ **۶۰۷۶۰

 خطا ۶ ۳ ۲۳۶ ۴ ۱۱۷ ۷ ۳۶ ۲۳ ۲۷۶

 (%)رات ييب تغيضر  ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۲۰ ۲۴ ۱۳ ۱۳ ۷

ns ،* ۱و % ۵دار در سطح احتمال يدار و معنير معنيب غيبه ترت: **و.%  

  

  .  هرزيها هرز و کل علفيهار علفيتره، ساخروس، سلمه هرز تاجيهاعلفست توده يزن تراکم و يانگيسه ميمقا .۵ جدول

)MP6 ،MP12 ،MP18 و MWI :ا با کشت خالص ذرت و تداخل تمام فصل ي بوته لوب۱۸ و ۱۲، ۶يشيخلوط افزا ميهاب کشتيبه ترت  

  ).هرز با ذرتيهاعلف

 تاج خروس سلمه تره  هرزيهار علفيسا  هرزيهاکل علف

 ست تودهيز

)g m-2( 

  تراکم

)Plant m-2( 

  ست تودهيز

)g m-2( 

  تراکم

)Plant m-2( 

  ست تودهيز

)g m-2( 

  تراکم

)Plant m-2( 

  ست تودهيز

)g m-2( 

  تراکم

)Plant m-2( 

ماريت  

۴۰۶a ۵۸a ۶۹a ۱۴a ۱۰۴a ۳۰a ۲۳۳a ۱۴a MWI 

۲۹۳b ۴۹a ۵۸a ۱۴a ۵۹b ۲۵b ۱۷۶b ۱۰b MP6 

۱۷۰c ۲۹b ۳۵b ۸b ۳۴c ۱۴c ۱۰۲c ۷b MP12 

۸۱d ۱۴c ۲۳b ۷b ۲۴c ۵d ۳۳d ۳c MP18 

 .باشد دار مي معنياي دانكن فاقدد اختالف  حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون چند دامنه

  

  يريگ جهينت

هـاي هـرز باعـث    نترل علفكشت مخلوط با ك يمارهاي ت يتمام

شت كـ ل نسبت به تيمار     كرد  كرد دانه ذرت و عمل    كافزايش عمل 

ه با افزايش   كيطورشدند، به ) MWI(خالص ذرت بدون وجين     

شت مخلـوط روي    كـ . ل افـزايش يافـت    كـ رد  كا عمل يم لوب كترا

م كه با افزايش ترا   كطوريثير گذاشت، به  هاي هرز تأ  جامعه علف 

هاي هرز  م علف كا در داخل مزرعه ذرت، زيست توده و ترا        يلوب

 در م علـف هـرز   كمترين تـرا  كاهش يافت و    ك يداريطور معن به

. دسـت آمـد   بـه ) ايـ لوب% ۴۵+شت مخلـوط ذرت   ك (MP18تيمار  

ز نشان  يمحاسبه شاخص نسبت برابري زمين و شاخص رقابت ن        

 بوتـه لوبيـا بـا خـالص ذرت،         ۱۸ يشي مخلوط افزا  شتكه  كداد  

ن، يبنـابرا . بيشترين سودمندي را نـسبت بـه سـاير تيمارهـا دارد           

 چنين  همهرز مزرعه ذرت و     يهانترل علف ك جهت   MP18مار  يت

ه با  كنيه است، ضمن ا   ين قابل توص  ي استفاده از زم   يياراكش  يافزا

ش در يمـا رار آزكـ ن پژوهش، لـزوم ت  يج حاصل از ا   يتوجه به نتا  

شتر يـ  ب يم هـا  ك ترا ي بررس چنين  هم مختلف و    يهاان و سال  كم

  .شوديا احساس ميلوب
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