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 چکیده

 Vigna)و مراش  ( Zea mays L. var. Saccharata)افزایشی بر عملکرد و اجزای عملکرد  شی یریری    منظوش برشسی تاثیر کشت مخلوطبه

radiate L. )دش سال زشاعری  ای واقع دش یهرستان چرام استان کهگیلویه و بویراحمد هرز، آزمایشی دش مزشعه هایدش یرایط کنترل و عدم کنترل علف

هرای  سیستم فاکتوش اول یامل .تکراش اجرا ید سههای کامل تصادفی با دش قالب طرح بلوکدو فاکتوشه شیل صوشی فاکتواجرا ید. آزمایش به 94-1393
 شی( و  بهینره  ترراکم  بره  ،ماش بهینه دشصد تراکم 80و  60، 40، 20  شی ییری  و ماش  افزایش افزایشی مخلوط کشت مختلف هاینسبت کشت با
عملکرد  اجزای و عملکرددش ای  آزمایش های هرز بود. یامل دو سطح کنترل و عدم کنترل علفنیز ش دوم بود. فاکتو گونه دو هر خالص کشت همچنی 

-ترک  بره  نسبت مخلوط کشت سودمندی نسبت برابری زمی ، یاخص از استفاده با نهایت دش و ید گیریهای هرز اندازهو وزن خشک علفهر دو گیاه 

 40کیلروگرم دش هکتراش( از کشرت مخلروط  شی      7/7983  کنسروی  شی ییری  داد بیشتری  عملکرد دانه اننش قراش گرفت. نتایج اشزیابی موشد کشتی
تمامی های هرز کمتر از کشت خالص دو گونه  شی ییری  و ماش بود. های مخلوط وزن خشک علفحاصل گردید. دش تمامی نسبت دشصد تراکم ماش

دشصرد   80یاخص مربوط به تیماش مخلوط  شی با ای   بیشتری  سودمندی بر اساساالی یک دایتند و تیماشهای مخلوط افزایشی داشای نسبت برابری ب
 دشصد ماش ندایت.  60و  40همراه داشی با تیماشهای  شی بهماش بود که البته تفاوی معنی

 
  کنسروی، نسبت برابری زمی  نهعملکرد داشقابت، یاخص بردایت، : های کلیدیواژه
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 هرای نظرام بروم  از نرامطلوب  جزئری  عنوان به دیرباز از هرز هایعلف
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هرا از  به گیاهران زشاعری، کراهش عملکررد آن    های هرز خساشی علف

                                                           
 ،گروه زشاعت و اصالح نباتای دانشیاش،و دانشجوی کاشیناسی اشید ترتیب به -2و  1

  یاسوجدانشگاه  ،دانشکده کشاوشزی
 (Email: Yadavi@yu.ac.ir                     نویسنده مسئول: - * 

DOI:10.22067/jag.v10i1.54036 

بایرد. بشرر همرواشه بره     های شید میطریق جذب مواد غذایی و نهاده

های هرز بوده است. کنترل ییمیایی، یکری از  دنبال از بی  بردن علف

هرای هررز دش کشراوشزی مردشن     های شایج بررای کنتررل علرف   شوش

کش، به ایر   فبعد از چند دهه مصرف عل انمحقق .یودمحسوب می

-نتیجه شسیدند که تولید محصوالی کشاوشزی با اتکا به ای  مواد، بره 

محیطی و اثرای مخرب اکولوژیک از پایداشی های زیستدلیل آلودگی

 اثررای  بره  با توجه .(Baumann et al., 2002الزم برخوشداش نیست  

 هرا، کرش به علف هرز هایعلف مقاومت و زیستمحیط بر سموم سوء

 از بریش  هررز  هرای غیریریمیایی علرف   کنترل سمت به رایشگ لزوم

(. Hamzei & Ghamari Rahim, 2014 a  یودمی احساس همیشه
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های هررز از دیردگاه کشراوشزی    یکی از تمهیدای مهم دش کنترل علف

پایداش استفاده از کشت مخلوط محصوالی مختلف زشاعی برا یکردیگر   

 (.Silva et al., 2009است  

 دش هاکشکاهش مصرف علف هایشاهکاشیکی از  ،دیگر عباشی به

 گیاهران  از مخلوط برخروشداش  کشت هایسیستم از استفاده کشاوشزی،

-علف شید از گیاهان ای  قبیل که ای  بر عالوه زیرا ،بایدمی پویشی

 شا خراک  دش هررز  هرای علرف  بانک بذشی و کرده جلوگیری هرز های

-مری  محسروب  نیز شاعیز عمده از محصوالی اغلب دهند،می کاهش

 کشت به مخلوط نسبت کشت برتری(. Uchino et al., 2009  یوند

داده  ها نشانبرشسی  زیادی گزاشش یده است. خالص توسط محققان

( بررا لوبیررا .Zea mays Lکرره دش کشررت مخلرروط افزایشرری  شی   

 Phaseolus vulgaris L.)، دش شدیرف  تعرداد  و برالل  دش دانره  تعداد 

 دش مخلروط  کشرت  مختلف تیماشهای بی  دش داشیعنیاختالف م بالل

 وزن داده و کمترری   نشان های هرزکنترل و عدم کنترل علف یرایط

 دشصد 80و  60 مخلوط افزایشی  هایکشت هرز دش هایعلف خشک

 هررز  هایعلف خشک کل وزن که بیشتری لوبیا حاصل ید، دش حالی

 ,.Mansouri et al شی و لوبیرا برود     خرالص  هرای مربوط به کشت

دلیرل  (. محققان بیان دایتند که کشت مخلوط  شی و لوبیرا بره  2013

تعلق ای  گیاهان به دو تیرره مختلرف و جنبره همیراشی و همزیسرتی      

برداشی از واحد سطح، بیشرتر از کشرت   یود تا بهرهمکملی موجب می

 (.Nasrollahzadeh Asl et al., 2012ها باید  خالص آن

های مختلف کشت افزایشی و جرایگزینی  شی  مبا برشسی سیست  

دانه  عملکرد مشخص ید که بیشتری  (.Vigna radiate L  و ماش

یود دشصد ماش حاصل می 25 شی از کشت مخلوط افزایشی  شی   

 شی  خرالص  به کشت نسبت تیماش ای  دش های هرزعلف تودهو زیست

 کلیره  دش زمری   برابرری  پیدا کررده اسرت و نسربت    کاهش دشصد 30

بروده اسرت    یک از باالتر برشسی تیماشهای مخلوط  شی و ماش موشد

 Nazari et al., 2013).       کشرت مخلروط افزایشری گیاهران مختلرف

زشاعی با یکدیگر با توجه به ایجاد یک میکرواکوسیستم شقابتی یدید، 

های هرز دش ای  یرایط بره  کند که خساشی علفیرایطی شا فراهم می

-دلیل شقابت گیاهان با علرف سد. ای  نوع کشت بهشحداقل ممک  می

-عمل مری ها ممانعت بهطوش کاشامدی از شید و توسعه آنهای هرز به

کش، به افزایش تولید دش ایر   آوشد و ای  امر با وجود عدم کاشبرد علف

 (. Liebman & Davis, 2000یود  های کشت منجر مینوع سیستم

تولیرد پایرداش محصروالی    اهمیرت کشرت مخلروط دش     به توجه با

 افزایشی مخلوط کشت اشزیابی سودمندی با هدف تحقیق ای مختلف 

 هرز هایعلف کنترلتاثیر آن بر  و کمی صوشیبه ماش و  شی ییری 

 .انجام گردید 

 

 هامواد و روش

ای واقررع دش یهرسررتان چرررام از اسررتان ایر  آزمررایش دش مزشعرره 

 42دشجره و   37غرافیرایی  جطرول  کهگیلویه و بویراحمد  با مختصای 

 و اشتفراع دقیقه یررقی   17دشجه  34عرض جغرافیایی  دقیقه یمالی و

صوشی فاکتوشیرل  به 1393-94زشاعی  دش سالسطح دشیا(  متر از 738

تکرراش اجررا    سره های کامل تصادفی با دش قالب طرح بلوک عاملیدو 

مختلف کشت  کشت خالص سیستم سطح  یشاول یامل  عاملید. 

 60، 40 ،20ری ، کشت خالص ماش، کشت مخلوط افزایشی  شی یی

دوم یامل دو  عاملبا  شی ییری ( و  دشصد تراکم خالص ماش 80و 

هر کری آزمایشری بره    هرز بود. هایسطح کنترل و عدم کنترل علف

متری سانتی 60های شدیف کایت با پشته چهاشمتر یامل  یشطول 

لحرا  متردو،تکراشهابی فاصله و مترسانتی 60ها کریبی فاصله بود.

 دوای  صوشی کپره تیرماه به 21و  20تاشیخ  دش کایت عملیای .گردید

-. دش کشرت یرد  انجام هاشوی پشته دست با بذش دش هر منفذ( و سهتا 

مربع با فاصله بوته بوته دش متر 3/8با تراکم   شی ییری های خالص، 

مربرع و  بوته دش متر 8/23و ماش با تراکم متری سانتی 20شوی شدیف 

متری کشت گردید. دش تیماشهرای  سانتی هفتفاصله بوته شوی شدیف 

مخلوط نیز  شی ییری  و ماش دش دو طرف پشته کشرت گردیرد کره    

مترر کشرت گردیرد و    سانتی 20بذوش  شی ییری  با همان فاصله بوته 

، 7/8دش فواصرل   بذوش ماش بسته به تیماش مخلوط افزایشری مربوطره   

 40، 60، 80ی جهت ایجاد تراکم های مترسانتی 8/35و  5/17، 6/11

. بالفاصله بعد از کایت آبیاشی گردیدکشت دشصد تراکم مطلوب  20و 

-شوز بره  هفرت ها به فاصله زمرانی  صوشی گرفت و عمل آبیاشی کری

گونه تنش خشکی به گیاهان اعمال صوشی نشتی انجام گرفت تا هیچ

 شی بر اساس نیراز  ( 1ه آنالیز خاک  جدول نگردد. کوددهی با توجه ب

کیلروگرم سوپرفسرفای    150کیلروگرم اوشه و   200بره میرزان    ییری 

 تمامی کود فسفره قبرل از کایرت، یرک     عمال یدا تریپل دش هکتاش 

سه ترا چهراش برگری     شه قبل از کایت، یک سوم دش مرحلهسوم کود او

شوز پس از سبز یدن،  پانزده. بقیه یک ماه بعد به کاش برده ید( شی و 

ردن بررای گیراه  شی   کر نظر، عملیای تنک  جهت حصول تراکم موشد

های هرز نیرز متناسرب برا    ییری  و ماش انجام گرفت. مدیریت علف
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های هرز دش تیماش عراشی از  لفتیماشهای آزمایشی اعمال ید. کنترل ع

هرز با استفاده از وجی  مکرش دش طی فصل انجرام یرد و از هریچ    علف

آبیاشی نیز به صوشی جروی و   .کشی دش آزمایش استفاده نشدع علفنو

 گردید. پشته اعمال می

 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش ویژگی -1جدول 
Table 1- Soil physical and chemical properties of experimental location 

 بافت
Texture 

-عمق )سانتی

 متر(
Dept (cm) 

یهدایت الکتریک  

زیمنس بر )دسی 

×متر( 103  
Ec (dS.m-1)× 103 

 اسیدیته
pH 

کربن آلی 

 )درصد(
Organic 

carbon 
(%) 

نیتروژن 

)%( 
N (%) 

گرم بر فسفر)میلی

 کیلوگرم
P (mg.kg-1) 

گرم بر پتاسیم )میلی

 کیلوگرم(
K (mg.kg-1 ) 

 لومی شسی سیلتی
Silty clay 

loam 

0-30 0.5 7.7 0.4 0.04 9 400 

 

مترر از  حاییه  نیم اثرای حذف با نیز  اوایل آبان( بردایت نزما دش

به طول سه مترر   های کناشی(، از دو شدیف وسط دو سر کری و شدیف

 کنسروی، عملکررد زیسرتی  شی   مربع( عملکرد دانهمتر 6/3 مساحت 

 و همچنری  عملکررد دانره و زیسرتی مراش محاسربه گردیرد.        ییری 

 یریری  از نسربت عملکررد دانره     کنسروی  شی یاخص بردایت دانه

عملکررد  اجرزاء   ها  عملکرد بالل( محاسبه ید.کنسروی به وزن بالل

بوته از هرر کردام از گونره هرا      10دو گونه نیز با انتخاب تصادفی  ای 

هرای هررز دش زمران    اندازه گیری ید. جهت تعیی  وزن خشک علرف 

تررل  های هررز دش تیماشهرای بردون کن   بردایت محصول، تمامی علف

هرای  مترمربع بردایرت یرده داخرل پاکرت     2/1علف هرز از مساحت 

ساعت دشون آون برا دشجره حرراشی     48کاغذی قراش گرفته و به مدی 

 .گراد خشک یده و توزی  یدنددشجه سانتی 70

 مخلروط از یراخص   کشرت  سودمندی میزان دست آوشنبه برای

  استفاده ید. (LER  1زمی  نسبت برابری

اسرتفاده    1ه عادلر خص نسبت برابری زمری  از م برای محاسبه یا

 .(Mansouri et al., 2013ید  

LER Yic / Ysc )  Yim / Ysm           (       1معادله  

دانره کنسرروی    عملکررد  ترتیببه  Yim: و  Yic معادله،  ای  دش که

بره   :Ysmو  Yscمخلروط و   کشرت  دانه ماش دش عملکرد و ییری  شی 

 مراش دش  دانره  و عملکررد  ییری دانه کنسروی  شی  ملکردع ترتیب

 کشت خالص می باید.

مقایسره   و واشیرانس  تجزیره  یرامل  هاداده آماشی تجزیه و تحلیل

میانگی   مقایسه گرفت. انجام SAS 9.1 شافزامنر از استفاده با میانگی 

                                                           
1- Land Equivalent Ratio  

2کمتری  اختالف معنی داش آزمون بر اساس  تیماشها
 (LSD) سطح دش 

  .گرفت دشصد صوشی پنج لاحتما

 

 بحث و نتایج

 ذرت شیرین عملكرد اجزاي و عملكرد

تیماشهرای کشرت   هرا نشران داد کره    نتایج تجزیره واشیرانس داده  

های هرز بر وزن هزاش دانه، تعداد دانره  مخلوط و همچنی  شقابت علف

کنسروی  شی یریری    دش شدیف بالل، عملکرد زیستی و عملکرد دانه

ثیر هیچ أتعداد شدیف دانه دش بالل تحت ت ولی ،ی دایتداشتاثیر معنی

ندایت. یاخص بردایرت   یداشفاکتوشهای آزمایش تغییر معنی زیک ا

های هررز قرراش   داش شقابت علفثیر معنیأها تحت تندانه کنسروی نیز ت

های هرز نیز برر هریچ   گرفت. برهمکنش کشت مخلوط و شقابت علف

داشی ندایرت  ثیر معنری أری  تر یک از صفای مروشد اشزیرابی  شی یری   

 (. 2 جدول 

 مقایسه میانگی  اثر کشت مخلوط بر وزن هزاش دانه: وزن هزار

گررم( و   76/301ترتیرب بیشرتری     دانه  شی ییری  نشان داد که بره 

دانرره  شی یرریری  مربرروط برره  گرررم( وزن هررزاش 79/281کمتررری   

برا   دشصد ترراکم مطلروب مراش    80و  20تیماشهای مخلوط افزایشی 

دشصد تراکم ماش باعث افرزایش   40و  20 شی ییری  بود و افزایش 

ای  صفت نسبت به کشت خرالص  شی یریری  یرد کره البتره ایر        

داش بود  جردول  دشصد ماش معنی 20افزایش تنها دش مخلوط افزایشی 

دشصد( دش کناش  شی ییری  از طریق  20(. حضوش ماش با تراکم کم  3

-مچنی  پویش زمی  و کاهش شید علفبهبود حاصلخیزی خاک و ه

                                                           
2- Least significant different test 
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ولی برا   ،های هرز باعث بهبود شید و عملکرد  شی ییری  یده است

های ماش و دلیل افزایش شقابت بی  بوتهافزایش بیشتر تراکم ماش به

دانره   های حضوش ماش کاسته یده و وزن هرزاش  شی ییری  از مزیت

های هرز نیرز   شی ییری  کم یده است. مقایسه میانگی  شقابت علف

بر وزن هزاش دانه  شی ییری  نیز نشان داد که عدم کنترل علف هررز  

دشصدی وزن هزاش دانه  شی ییری  شا به همراه  8/13داش کاهش معنی

 (.4داشد  جدول 

مقایسه میانگی  اثر کشت مخلوط  تعداد دانه در ردیف بالل:

رتیرب  تف برالل  شی یریری  نشران داد کره بره     بر تعداد دانه دش شدیر 

دانره دش   62/20( و کمترری    دانره دش شدیرف برالل    31/24بیشتری   

( تعداد دانه دش شدیف بالل مربروط بره تیماشهرای مخلروط     شدیف بالل

دشصد ترراکم مطلروب مراش برا  شی یریری  برود        80و  40افزایشی 

(. ای  افزایش تعداد دانره دش شدیرف دش کشرت مخلروط  شی     3 جدول 

توان به افزایش نیتروژن قابل دسترس میدشصد ماش شا  40و  ییری 

ت بیولوژیکی نیترروژن توسرط مراش و    دلیل تثبیبرای  شی ییری  به

افزایش ظرفیت فتوسنتزی و شید  شی ییری  مربوط دانسرته کره دش   

نتیجه اختصاص فتوآسمیالی بیشتر به بخش زایشی  بالل( تعداد دانه 

ت بهبودی حاصلخیزی البته ای  مزی ولی ،دش شدیف افزایش یافته است

های افزایش دشصرد براالتر مراش    خاک دش اثر حضوش ماش دش مخلوط

قابت و تشدید آن خنثی یده دشصد( از طریق ایجاد مسئله ش 80و  60 

های باالتر مراش دیگرر بهبرودی دش ایر      طوشی که دش تراکماست به

صفت برای  شی ییری  دش مقایسه با کشت خرالص آن ایجراد نشرده    

دهرد کره   های هررز نشران مری   یسه میانگی  اثر شقابت علفاست. مقا

گرفت  های هرز قراشمیزان تعداد دانه دش شدیف تحت تأثیر حضوش علف

دشصدی تعداد دانه  24هرز، باعث کاهش که عدم کنترل علفطوشیبه

  (.4دش شدیف  شی ییری  یده است  جدول 

برر   مقایسه میانگی  اثر سیستم کشت عملکرد دانه کنسروی:

میزان عملکرد دانه کنسروی  شی ییری  نشان داد که تنها تیماشهای 

داشی دشصدی ماش توانستند برترری معنری   60و  40مخلوط افزایشی 

دش ای  صفت نسبت به کشرت خرالص  شی یریری  ایجراد نماینرد و      

ایجاد نکررد بلکره    دشصدی ماش نه تنها افزایشی 80مخلوط افزایشی 

صفت نسبت به کشت خالص  شی یریری    داش ای باعث کاهش معنی

و کیلوگرم دش هکتاش(  7/7983 که بیشتری  طوشیشا به همراه دایت به

عملکررد دانره کنسرروی  شی     کیلوگرم دش هکتراش(  6/6425 کمتری  

دشصردی مراش    80و  40هرای افرزایش   ییری  به ترتیب از مخلروط 

برودن   . اخرتالف اشتفراع ایر  دو گیراه، جردا     (3حاصل گردید  جدول 

های اکولوژیک دش استفاده از منابع و کاهش شقابت بی  دو گیاه آییان

از جمله عواملی هستند که سبب سودمندی کشت مخلوط ای  دو گیاه 

هرا یرده   کشرتی آن باالتر نسبت به تک دانه کنسرویو تولید عملکرد 

افزایش نیتروژن قابل دسترس برای  شی یریری  توسرط گیراه     .است

هرای  پویش بیشتر زمی  جهت سرکوبی شید علرف  و همچنی ماش 

دش کشت مخلوط نسبت به کشت خالص سبب افرزایش ظرفیرت   هرز 

و  تبع آن تعداد دانه دش شدیرف وسنتزی و شید  شی ییری  یده و بهفت

که باعث بهبود عملکرد  افزایش پیدا کردهوزن هزاش دانه  شی ییری  

مراش تاحردودی    هرای براالی  دش تراکمولی ای  محصول یده است. 

کراهش  باعرث   یدی یافته که نهایترا  ای برای دو گیاه گونهشقابت بی 

 دش همی  شاستا محققان . شی ییری  یده است عملکرد دانه کنسروی

بلبلری برر فرونشرانی    برشسی تأثیر کشت مخلوط  شی و لوبیا چشرم با 

 8844 شی   های هرز گزاشش دادند که بیشرتری  عملکررد دانره   علف

دشصرد   100رم دش هکتاش( از کشت مخلوط افزایشری برا نسربت    کیلوگ

  et al., 2011  دسرت آمرد  بلبلری بره  دشصرد لوبیرا چشرم    20 شی   

Jamshidi)هرای  با علف دلیل شقابت باالی  شی. ای  تیماش مخلوط به

خشک  کمتری  ماده و پویش بیشتر زمی  توسط لوبیا چشم بلبلیهرز 

های هرز یرده اسرت.   کنترل بیشتر علفهرز شا دایته و موفق به علف

هرای هررز برر میرزان عملکررد دانره       مقایسه میانگی  اثر شقابت علف

هرای هررز    عدم کنتررل علرف  کنسروی  شی ییری  نیز نشان داد که 

ی ایر   دشصرد  6/42کراهش  های هررز،  نسبت به یرایط کنترل علف

 (.4جدول صفت شا به همراه دایته است  

میانگی  اثر سیستم کشت برر میرزان    مقایسه عملکرد زیستی:

کیلروگرم   63/34358بیشتری   عملکرد زیستی  شی ییری  نشان که 

دش هکتاش( میرزان عملکررد   کیلوگرم  52/31488دش هکتاش( و کمتری   

دشصرد مراش و  شی    40ترتیب از تیماشهای  شی ییری    زیستی به

شسرد  . بره نظرر مری   (3  جدول دست آمددشصد ماش به 80ییری    

دلیرل  دشصرد( بره   80خلوط برا ترراکم براال     حضوش ماش دش سیستم م

های حضروش ایر  گیراه    افزایش یدی شقابت بی  دو گونه از سودمندی

که حتی شید شویشی  شی ییری  شا نیز تحرت  ، به طوشیکاسته است

دش  شی یریری  همچنری    عملکررد زیسرتی   الشعاع قرراش داده اسرت.   

هرای  رز نسبت به یرایط کنترل علرف های هیرایط عدم کنترل علف

دش همی  شاستا دش تحقیقی  (.4دشصد کاهش یافت  جدول  64/20هرز 

 Glycine  سرویا  مختلرف  هرای ترراکم  افزایشی مخلوط که اثر کشت
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max L.)شی مروشد برشسری قرراش     بیولوژیرک  و اقتصرادی  عملکرد بر 

گرفت مشخص ید که بیشتری  عملکرد بیولوژیرک  شی مربروط بره    

های هرز بود که البته با تیمراش  ت خالص  شی با وجی  کامل علفکش

دشصد سرویا برا  شی بردون وجری  دش یرک سرطح        45کشت مخلوط 

(. ایر   Hamzei & Ghamari Rahim, 2014 bآماشی قراش گرفرت   

کراهش قابرل   های هرز که شقابت علفنتایج بیانگر آن است که با ای 

ولی پویش بیشتر زمی  دش کشت  ،دنبال داشدتوجه عملکرد  شی شا به

اش و لوبیرا امکران کنتررل بهترر     مخلوط با محصوالتی نظیر سویا، مر 

کاهرد  هرا مری  های هرز شا فراهم می کند و از اثررای شقرابتی آن  علف

 Abdin et al., 2000) 

هرا نشران   مقایسه میانگی  شاخص برداشت دانه کنسروی:

شت بر ای  صفت، شقابت داش سیستم کثیر معنیأم عدم تغشداد که علی

داشی بر ای  صفت به همراه دایته است بره  ثیر معنیأهای هرز تعلف

 های هرز یاخص بردایت دانره رل علفدش یرایط عدم کنت طوشی که

دشصد کاهش  48/20های هرز کنسروی نسبت به یرایط کنترل علف

های هرز دش تیماش عردم  با توجه به اینکه حضوش علف(. 4یافت  جدول 

نوش و عناصر  ،های  شی ییری  برای آبطریق شقابت با بوته نترل ازک

غذایی از ظرفیت فتوسنتزی  شی ییری  کاسته و افت عملکررد دانره   

کنسروی شا بیش از عملکرد بالل  نتایج نشران داده نشرده اسرت( بره     

که یاخص بردایت دانه کنسروی همراه دایته است و  با توجه به ای 

-دست میهلکرد دانه کنسروی بر عملکرد بالل  باز حاصل تقسیم عم

هرای  آید، لذا کاهش یاخص بردایت دانه کنسروی دش اثر شقابت علف

 تواند باید. هرز نیز دوش از انتظاش نمی

 

 ماش عملكرد اجزاي و عملكرد

های هرز و سیسرتم کشرت برر    ها نشان داد شقابت علفآنالیز داده

، تعرداد دانره دش   غرالف دش بوتره   وزن هزاش دانره، تعرداد  تمامی صفای 

غالف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و یاخص بردایت ماش تأثیر 

کنش ایر  دو فراکتوش آزمایشری تنهرا برر      داشی دایت، ولی برهممعنی

داشی ایجراد  صفای عملکرد دانه و عملکرد زیستی ای  گیاه تأثیر معنی

  (.5کرد  جدول 

 

بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین کشت سیستمرقابت علف هرز و اثر  ن مربعات()میانگی تجزیه واریانس -2جدول   

Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for the effects of weed competition and cultivation system on yield and yield 

component of sweet corn 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی
d.f 

 وزن هزار دانه

1000-seed 

weigh 

تعداد ردیف 

دانه در 

  بالل
Seed row 

per ear 

تعداد 

دانه در 

 ردیف

Seed 

number 

per row 

 عملکرد دانه

 کنسروی

Canned grain 

yield 

زیستی عملکرد  

Biological 

yield 

شاخص برداشت 

 کنسروی دانه

Harvest index 

of canned 

grain 

 تکراش
Replication  

2 4.22 0.32 3.82 1209359 8506927 10.75 

هرزعلف  

Weed (A)  
1 14221.99** 0.45 ns 279.65** 115986728** 433266882** 972.53** 

کشت سیستم  
Cultivation system (B) 

4 409.51** 0.08 ns 11.06* 2421905** 8068272* 3.30 ns 

علف هرز  ×سیستم کشت   
A × B 

4 16.83 ns 0.03 ns 0.90 ns 191437 ns 2456528 ns 5.87 ns 

اخط  

Error  
18 39.82 0.14 2.76 218418 2083974 14.63 

  دشصد( ضریب تغییرای             

CV (%)                
2.14 2.76 7.42 6.42 4.37 7.66 

ns** ، شصد می باید.د پنجو  یکداش بودن دش سطوح احتمال داش، معنی ترتیب نشانگر عدم معنی*: به و 
ns, ** and *: indicates non-significant, significant at 1% and 5% probability levels, respectively. 
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 کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین سیستمساده مقایسه میانگین اثر  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of the simple effect of cultivation system on yield and yield components of sweet corn 

کشت سیستم  
Cultivation system 

 وزن هزار دانه
 )گرم(

1000-seed weight 
(g) 

 تعداد دانه در ردیف

Seed number per 
row 

)کیلوگرم  کنسروی عملکرد دانه
  در هکتار(

Canned grain yield (kg.ha-1) 

)کیلوگرم در  زیستی عملکرد
  ر(هکتا

Biological yield (kg.ha-1) 

  شی ییری  خالص

Pure sweet corn 
294.0  22.0  7125.90  32763.2  

 دشصد ماش 20 شی ییری   

Sweet corn + 20% Mung 
bean 

301.8  22.9  7816.80  33975.5  

 دشصد ماش 40 شی ییری   

Sweet corn + 40% Mung 
bean 

301.5  24.3  7983.70  34358.6  

 دشصد ماش 60 شی ییری   

Sweet corn + 60% Mung 
bean 

291.3  22.1  7000.90  32507.5  

 دشصد ماش 80 شی ییری   

sweet corn + 80% Mung 
bean 

281.8  20.6  6425.60  31488.5  

 حداقل تفاوی معنی داش
LSD (0.05) 

7.65 2.01 566.88 1751.00 

 

های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرینبت علفمقایسه میانگین اثر رقا -4جدول   
Table 4- Mean comparison of the effect of weed competition on yield and yield components of sweet corn 

های رقابت علف

 هرز
Weed 

competition 

 )گرم( وزن هزار دانه

1000-Seed Weight 

(g) 

تعداد دانه در 

 ردیف

Seed number 

per row 

 عملکرد دانه کنسروی

 )کیلوگرم در هکتار(

Canned grain yield 

(kg.ha-1) 

 زیستی عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

Biological yield 

(kg.ha-1) 

 شاخص برداشت دانه

 )درصد( کنسروی
Harvest index of 

canned grain (%) 
 بدون علف هرز

Without weed 
315.85  25.45  9236.85  36818.96  55.59  

 با علف هرز

With weed 

272.31  

 19.34  5304.31  29218.38 b 44.2  

 داشحداقل تفاوی معنی
LSD (0.05) 

1.36 1.27 358.53 1107.50 2.93 

 

( ترأثیر  6ها  جردول  طبق مقایسه میانگی  داده وزن هزار دانه:

ن هزاش که بیشتری  وز ماش نشان داد بر وزن هزاش دانه سیستم کشت

دشصرد   60گرم( مربوط بره تیمراش  شی یریری        81/40  ماش دانه

گرم( مربوط به کشت خرالص   74/37ماش و کمتری  وزن هزاش دانه  

که کشرت خرالص مراش از ترراکم براالتری      ای  ماش بود. با توجه به

اظهراش دایرت دش   توان نسبت به تیماشهای مخلوط برخوشداش است، می

ایشی تراکم کمتر ماش باعث شید بیشتر ترک  های مخلوط افزسیستم

های ماش یده که به دنبال آن انتقال مواد فتوسنتزی بیشرتر بره   بوته

مقایسره  . دانه و افزایش وزن هرزاش دانره مراش شا باعرث یرده اسرت      

دش یررایط  ماش وزن هزاش دانه ها همچنی  نشان داد که میانگی  داده

-به یرایط بردون علرف  دشصد نسبت  95/12میزان هرز بهعلف حضوش

 (.7هرز کاهش نشان داده است  جدول 

مقایسه میانگی  اثر سیسرتم کشرت برر     تعداد غالف در بوته:

نشران داد کره دش سره سیسرتم     ( 6 جردول  تعداد غالف دش بوته ماش 

دشصرد مراش، نسربت بره کشرت       60و  40،20کشت مخلوط  شی با 

ی دایته است داشاد غالف دش بوته ماش افزایش معنیخالص ماش تعد

تواند به دو دلیل تراکم کمتر ماش نسبت به کشت که ای  افزایش می

هرای  های هرز دش ای  سیسرتم خالص و همچنی  سرکوبی بیشتر علف

مخلوط باید. همچنی  ایر  نترایج نشران داد کره دش کشرت مخلروط       

کشت خرالص  دشصد ماش دش ای  صفت نسبت به  80 افزایشی  شی و

دلیل افرزایش یردی شقابرت بری   شی و     به بهبودی حاصل نشده که

هرای  باید. مقایسه میانگی  اثرر علرف  ماش دش ای  سیستم کشت می

دش یررایط عردم کنتررل     هرز بر تعداد غالف ماش نیز نشران داد کره  

 9/26ای  صفت های هرز های هرز نسبت به یرایط کنترل علفعلف
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کشرت  شوی کره   ایدش مطالعره . (7 جردول   دشصد کراهش نشران داد  

-و لوبیرا چشرم   (.Panicum miliaceum L  ایمخلوط اشزن علوفره 

 ،که با افزایش نسبت اشزن دش مخلوط یدمشاهده صوشی گرفت بلبلی 

 ,.Hosseini et al)یافت بلبلی کاهش تعداد غالف دش بوته لوبیا چشم

که دلیل کاهش تعرداد غرالف دش    گردید عنوانبر ای  اساس . (2004

بلبلری دش  ی از شقابرت یردیدتر اشزن برا لوبیرا چشرم     تواند نایر بوته می

 .های باالی اشزن بایدمخلوط ای  دو دش نسبت

ها نشان داد کره دش  مقایسه میانگی  داده تعداد دانه در غالف:

تعداد  ،های مخلوط نسبت به سیستم کشت خالص ماشتمامی سیستم

مخلروط  دانه دش غالف ماش افزایش یافت که البته تنها دش دو سیستم 

(. ای  6داش بود  جدول دشصد ماش ای  افزایش معنی 60و  40 شی با 

کشتی دش شابطره  ثیر مثبت سیستم مخلوط نسبت به تکأنتایج بیانگر ت

چرا کره دش ایر  حالرت از     ،بایدبا بهبود یرایط شیدی برای ماش می

های هرز کاسته یرده اسرت. مقایسره میرانگی  اثرر شقابرت       شید علف

دشصدی ای  صرفت   15بر ای  صفت نیز بیانگر کاهش  های هرزعلف

  (.7های هرز بود  جدول دش اثر حضوش علف

ی کرنش تیماشهرا  داش یدن برهمبا توجه به معنی عملکرد دانه:

سیستم دهی اثر ی ماش، تجزیه واشیانس برشعملکرد دانهآزمایش بر 

هر دش هرز صوشی گرفت و نتایج نشان داد که کشت دش هر سطح علف

های کشرت  های هرز، بی  سیستمدو حالت حضوش و عدم حضوش علف

(. 8 جردول  داشی وجرود داشد  از لحا  عملکرد دانه ماش تفاوی معنری 

نشران داد  های هررز  و علف کشتسیستم کنش مقایسه میانگی  برهم

های هرز بیشتری  عملکررد  دش هر دو حالت حضوش و عدم حضوش علف

لص ای  محصول بوده است که البته برا  دانه ماش مربوط به کشت خا

توجه به تراکم کایت بیشتر دش ای  حالت کشت ای  نتیجه نیرز دوش از  

ولی نتایج همچنی  نشان داد که دش یرایط عدم  ،انتظاش هم نبوده است

دشصررد مرراش،  80هررای هرررز سیسررتم مخلرروط  شی و حضرروش علررف

ماش دایرت  الص داش( با کشت خعملکردی مشابه  فاقد اختالف معنی

های هرز سیستم های کشت مخلروط  شی برا   و دش حالت حضوش علف

دشصد ماش عملکرد دانه مشابه کشت خرالص مراش ایجراد     80و  60

هرای  کردند که ای  نتایج بیانگر آن است که دش یرایط حضروش علرف  

هرز سیستم مخلوط سودمندی بیشتری برای ماش نسربت بره کشرت    

دشصرد ترراکم کایرت کمترر      40ی خالص فراهم کرده که توانسته حت

دش تحقیقری کره شوی کشرت مخلروط      (.9ماش شا جبران کند  جدول 

بلبلی انجرام  و لوبیا چشم (Ocimum basilicum L .افزایشی شیحان 

هرای هررز،   کره دش یررایط کنتررل علرف    یرده  مشاهده گرفته است، 

بلبلی دش کشت خرالص بیشرتر از هرر    میانگی  عملکرد دانه لوبیا چشم

 ,.Abadian et alه اسرت   از گیاهان دش تیماشهای مخلروط برود  یک 

شسد برتری عملکرد دانه دش کشت خرالص نایری از   نظر می. به(2014

کشرت مخلروط    ت دش کشرت مخلروط بایرد. دش اشزیرابی    افزایش شقاب

نیرز  و لوبیرا چیتری    (.Helianthus annuus L  افزایشی آفترابگردان 

 چیتری  لوبیرا  دانره  عملکرد بر وطکشت مخل تیماش که اثریده مشاهده 

تیماش کشت خالص  دش چیتی لوبیا دانه بیشتری  عملکرد ه وبود داشمعنی

 دسررت آمررده اسررتهبرربوترره دش مترمربررع  40لوبیررا چیترری بررا تررراکم 

 Nasrollahzadeh Asl et al., 2012) لوبیرا   ترراکم  برودن  . بیشرتر

محیطری   عوامرل  از بیشرتر  اسرتفاده  با لوبیا چیتی که ید چیتی موجب

 .کند تولید شا دانه عملکرد بیشتری 

کرنش  داش یردن بررهم  برا توجره بره معنری     عملکرد زیستتی: 

دهی ماش، تجزیه واشیانس برش زیستیعملکرد ی آزمایش بر تیماشها

هرز صوشی گرفت و نترایج نشران   کشت دش هر سطح علفسیستم اثر 

ز، بری   هرای هرر  دش هر دو حالت حضوش و عردم حضروش علرف   داد که 

داشی های کشت از لحا  عملکرد زیستی مراش تفراوی معنری   سیستم

و  کشرت سیسرتم  کرنش  (. مقایسه میانگی  بررهم 8 جدول وجود داشد 

هرای کایرت حضروش    نشان داد کره دش تمرامی سیسرتم   های هرز علف

های هرز باعث کاهش عملکرد زیستی ماش یده است همچنی  علف

های هرز بیشتری  عملکرد علفدش هر دو یرایط حضوش و عدم حضوش 

هرای مخلروط   زیستی مربوط به کشت خالص ماش بوده و دش سیسرتم 

دلیل کاهش تراکم ماش نسبت به کشت خالص( عملکررد زیسرتی    به

تر به ایر  نترایج   داشی پیدا کرده است. البته با توجه دقیقکاهش معنی

 هرای هررز دش  توان مشاهده نمود که دش یرایط عدم حضروش علرف  می

دشصد ماش نسربت بره    80و  40،60، 20های مخلوط  شی با سیستم

، 52، 79ترتیب برابرر برا   ت خالص ماش کاهش عملکرد زیستی بهکش

های دش حالتی که دش یرایط حضوش علف ،دشصد بوده است 5/22و  33

دشصد بوده است  17و  19، 43، 75ترتیب برابر با ها بههرز ای  کاهش

سودمندی سیستم مخلوط نسربت   بیانگر افزایش(. ای  نتایج 9 جدول 

باید چررا کره دش   های هرز میکشتی دش شابطه با سرکوبی علفبه تک

های هرز باعث یده که سیستم مخلوط از طریق کاهش خساشی علف

کاهش عملکرد دش اثر تراکم کمتر نسبت به کشت خالص ترا حردودی   

 جبران گردد.  

مقایسره میرانگی  اثرر سیسرتم کشرت برر        شاخص برداشت:
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هرای  داش ای  صرفت دش سیسرتم  یاخص بردایت بیانگر افزایش معنی

بیشتری  یاخص که طوشیمخلوط نسبت به کشت خالص ماش بود به

 20ا بر   شی یریری  سیسرتم مخلروط   دشصد( مربوط بره   30بردایت  

دشصرد( مربروط بره     7/22دشصد ماش و کمترری  یراخص بردایرت     

تروان بره   توجیه ای  نتیجره شا مری  . (6 جدول  ص ماش بودکشت خال

کشتی مربروط  های مخلوط نسبت به تکتراکم کمتر ماش دش سیستم

ها که دش ای  حالت وجود فضای بیشتر برای تک بوتهطوشیدانست، به

زیرع بیشرتر مرواد    افزایش توان فتوسنتزی دش زمان پس از گلدهی و تو

یاخص بردایت بیشرتر   نبال دایته و نهایتا دها شا بهفتوسنتزی به دانه

مقایسه میرانگی  اثرر شقابرت     همچنی همراه خواهد دایت باید. شا به

دش  های هرز بر یاخص بردایت ماش نشان داد کره ایر  صرفت   علف

 59/8های هررز، نسربت بره یررایط کنتررل      یرایط عدم کنترل علف

ر بیشتر شقابت ثیأکه ای  نتیجه بیانگر ت (7دشصد کاهش یافت  جدول 

بایرد  های هرز بر عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیرک مری  علف

 Hamzei & Ghamari Rahim, 2014b) 

 

 ماشبر عملکرد و اجزای عملکرد  های هرز و سیستم کشترقابت علفاثر  (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -5جدول 

Table 5- Analysis of variance (mean of squares) the effect of weed competition and cultivation system for yield and yield 

component of mungbean 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادی

D.F 

 وزن هزاردانه

1000-seed 

weight 

تعداد غالف در 

 بوته
Pod number per 

plant 

تعداد دانه در 

 غالف

Seed number 

per pod 

 عملکرد دانه
Grain yield 

 عملکرد زیستی
Biological yield 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 
 تکراش

Replication  
2 0.42 1.55 0.05 215668. 1483371 1.21 

هرزعلف  

Weed (A)  
1 223.42 ** 1300.34 ** 21.62 ** 3817624. ** 26869658. ** 43.97** 

کشت سیستم  
Cultivation system (B) 

4 9.59 ** 90.80 ** 0.63 * 4744918 ** 93316383 ** 52.46** 

علف هرز  ×سیستم کشت   
A × B 

4 0.31 ns 8.84 ns 0.18 ns 307622** 3311273 ** 0.743 ns 

اخط  

Error  
18 0.58 8.03 0.18 38994 556771 3.43 

)درصد( ضریب تغییرات               

 CV (%)             
1.93 6.70 4.13 8.66 8.57 6.86 

ns** ، دشصد می باید. پنجو  یکداش بودن دش سطوح احتمال داش، معنی ترتیب نشانگر عدم معنی*: به و 
ns, ** and * indicates non-significant, significant at 1% and 5% probability levels, respectively. 

 

 عملکرد ماش کشت برای عملکرد و اجزای سیستمساده مقایسه میانگین اثر  -6جدول 
Table 6- Mean comparisons of the simple effect of cultivation system on yield and yield components of mungbean 

 )درصد( شاخص برداشت
Harvest index )%( 

 تعداد دانه در غالف
Seed Number per pod 

 تعداد غالف در بوته
Pod number per plant 

 م()گر وزن هزاردانه
1000-seed weight (g) 

کشت سیستم  
Cultivation system 

22.68  10.08  37.13  37.74  
 کشت خالص ماش

Pure mung bean 

30.07  10.49  45.00  38.80  
 دشصد ماش 20 شی ییری   

Sweet corn+20% Mung bean 

28.24  10.86  45.48 40.53  
 % ماش 40 شی ییری   

Sweet corn+40% Mung bean 

26.05  10.76  44.73 40.81  
 % ماش 60 شی ییری   

Sweet corn+60% Mung bean 

27.75  10.17  39.06  39.27  
 % ماش 80 شی ییری   

Sweet corn+80% Mung bean 

2.24 0.52 3.43 0.92 
 دارحداقل تفاوت معنی

LSD (0.05) 
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 بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش های هرزرقابت علفتساده مقایسه میانگین اثر  -7جدول 
Table 7- Mean comparisons of the simple effect of weed competition on yield and yield components of mungbean 

 شاخص برداشت
Harvest index )%( 

 تعداد دانه در غالف

Seed Number per pod 

 تعداد غالف در بوته
Pod number per plant 

 ردانهوزن هزا
1000-seed weight (g) 

 های هرزرقابت علف
Weed competition 

28.17  11.34  48.86  42.18  
 بدون علف هرز

Without weed 

25.75  9.64  35.69  36.17  
 با علف هرز

With weed 

1.42 0.33 2.17 0.58 
 حداقل تفاوی معنی داش

LSD (0.05) 
 

 عملکرد دانه و زیستی ماشهای هرز برای کشت در سطوح مختلف رقابت علف سیستماثر  دهیبرش (عاتمیانگین مرب) تجزیه واریانس  -8جدول 
Table 8- Slicing analysis of variance (mean of squares) the effect of cultivation system at different levels of weed competition 

for grain and biological yield of mung bean 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

d.f 

 عملکرد دانه
Seed yield 

 عملکرد زیستی
Biological yield 

 بدون علف هرز

Without weed 
4 3638219** 64018347** 

 با علف هرز

With weed 
4 1414322** 32609310** 

ns** ، باید.دشصد می پنجو  یکال داش بودن دش سطوح احتمداش، معنی ترتیب نشانگر عدم معنی*: به و 
ns, ** and *: indicate non-significant, significant at 1% and 5% probability levels, respectively. 

 

 های هرز بر عملکرد دانه و زیستی ماشکشت و رقابت علف سیستممقایسه میانگین برهمکنش  -9جدول 
Table 9-Mean comparison  of the effect of cultivation system and weed competition interaction on grain and biological yield 

of mung bean 

 تیمار

   Treatment  

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد دانه
   Seed yield (kg.ha-1) 

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد زیستی
   Biological yield (kg.ha-1) 

ف 
 عل
ون
بد

رز
ه

  
 

W
it

h
o

u
t 

W
ee

d
 

 کشت خالص ماش
Pure mung bean 

3710.2  15397.1  

 دشصد ماش 20 شی ییری   
Sweet corn+20% Mung bean 

975.4  3198.1  

 % ماش 40 شی ییری   
Sweet corn+40% Mung bean 

2181.9  7403.9  

 % ماش 60 شی ییری   
Sweet corn+60% Mung bean 

2841.3  10316.5  

 % ماش 80  شی ییری  
Sweet corn+80% Mung bean 

3467.4  11933.1  

 حداقل تفاوی معنی داش
LSD (0.05) 

352.01 1358.8 

رز 
 ه
ف
 عل
 با

W
it

h
 W

ee
d
 

 کشت خالص ماش
Pure mung bean 

2401.2  11256.8  

 دشصد ماش 20 شی ییری   
Sweet corn+20% Mung bean 

813.8  2769.9  

 % ماش 40 شی ییری   
Sweet corn+40% Mung bean 

1703.0  6320.8  

 % ماش 60 شی ییری   
Sweet corn+60% Mung bean 

2242.2  9109.6  

 % ماش 80 شی ییری   
Sweet corn+80% Mung bean 

2448.8  9327.7  

 حداقل تفاوی معنی داش
LSD (0.05) 

365.4 1521.3 
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 هاي هرزعلف

 خروسه دش مزشعه یامل، تاجهای هرز مشاهده یدتری  علفمهم
(Amaranthus retroflexus L.) ،ی پیچک صحرائConvolvulus 

arvensis L.) ،)سررروشوف  Echinochloa crus-galli) ،خرفررره 

 .Portulaca oleraceae L. ،) پرسرت آفتراب  L. Heliotropium 

europaeum )ه پررردو عروسررک پشررت L. Physalis alkekengi )

 بودند.

کشرت  سیستم (، تأثیر 10بر اساس جدول تجزیه واشیانس  جدول 

 داشدشصرد معنری   یرک های هرز دش سطح احتمال بر وزن خشک علف

ر ای  است که بیشرتری  وزن خشرک   گبود. نتایج مقایسه میانگی  بیان

گرم دش مترمربع( مربوط به تیماش ماش خالص  45/802های هرز  علف

داشی برا کشرت خرالص    که ای  تیماش از لحا  آماشی تفاوی معنی، بود

 89/465هرای هررز     شی ییری  ندایت. کمتری  وزن خشک علرف 

دشصد ماش بود و  40وط به تیماش  شی ییری    گرم دش مترمربع( مرب

داشی ای  تیماش با بقیه تیماشهای مخلوط از لحا  آماشی تفراوی معنری  

 تروده کراهش زیسرت   دشصرد  بیشتری همچنی  (. 1 نشان نداد  یکل

 شی یریری    خرالص  کشت به دش کشت مخلوط نسبت هرز هایعلف

یمرراش دشصررد( دش ت 94/41دشصررد( و کشررت خررالص مرراش    65/34 

دش  کره  یرده  گزاشش (.1 دشصد ماش مشاهده ید  یکل 40افزایشی 

-زیسرت هرا،  آن خالصکشت  به نسبتنیز  و لوبیا  شی مخلوط کشت

بره   لوبیا گیاه جایگزینی آن دلیل و ه استبود کمتر هرز هایعلف توده

(. دش Mazaheri et al., 2001یرده اسرت     بیان هرز هایعلف جای

  ((.Vigna unguiculata L بلبلیچشم بیاافزایشی لو مخلوط کشت

 تودهداش زیستمعنی کاهشنیز  (.Sorghum bicolor L)سوشگوم  با

گرزاشش یرده اسرت    سروشگوم   خرالص  کشت به نسبت هرز هایعلف

 Sanjani et al., 2010.) ایجراد  طریرق  از افزایشری  مخلروط  کشت 

خالی بی  های باعث پر یدن نیچ اندازیسایه و گیاهی پویش ترسریع

دهرد و  های هرز میهای  شی یده و اجازه کمتری به شید علفشدیف

ه گیاه ماش یک شقیب توان بیان دایت کبا توجه به ای  نتایج نیز می

های  شی ییری  محسروب  های هرز موجود دش شدیفقوی برای علف

یده و کشت مخلوط افزایشری آن برا  شی یریری  پتانسریل کراهش      

  باید.  ای  محصول شا داشا می ها دشکشمصرف علف

 

 شاخص نسبت برابري زمین

هرای هررز و   نتایج حاصل از تجزیره واشیرانس اثرر شقابرت علرف     

های مختلف کشت مخلوط بر میرزان یراخص برابرری زمری      ترکیب

های هرز و هم نوع کشرت مخلروط  برر    نشان داد که هم شقابت علف

داشی یر معنری اساس دشصد تراکم ماش دش  شی( برر ایر  صرفت ترأث    

کنش ای  عوامل بر یراخص نسربت برابرری زمری      ولی برهم ،دایت

میرانگی  اثرر    مقایسره  جدول که گونههمان(. 11داش نبود  جدول معنی

 ایر   میرزان  دهرد، مری  نشان زمی  برابری نسبت کشت مخلوط برای

و  41/1بی   و یک از بیشتر مخلوط کشت تیماشهای دش تمامی یاخص

دشصرد سرطح زمری      41-89 به عباشی دیگرر، (. 12 بود  جدول 89/1

-کشتی نیاز است تا عملکردی مشابه کشت مخلوط بهبیشتری دش تک

 باید. دست آید. ای  موضوع، نشانگر سودمند بودن کشت مخلوط می

 

 های هرزکشت بر وزن خشک علف سیستم اثر (میانگین مربعات) تجزیه واریانس -10جدول 
Table 10- Analysis of variance (mean of squares) for the effect of cultivation system for weed dry weight 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

d.f 

       های هرزوزن خشک علف

Weed dry weight 

 تکراش 
Replication 

2 2610.07 ns 

 سیستم کشت

Cultivation system 
5 57067.82** 

 خطا 
Error 

10 4237.65 

  دشصد(ضریب تغییرای 

C.V (%)    
- 11.09 

ns** ، باید.دشصد می پنجو  یکداش بودن دش سطوح احتمال داش، معنی ترتیب نشانگر عدم معنی*: به و 
ns, ** and * indicates non-significant, significant at 1% and 5% probability levels, respectively. 
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 های هرزکشت مخلوط بر وزن خشک کل علف اثر سیستممیانگین مقایسه  -1شکل 

Fig. 1- Mean comparisons for the effect of cultivation system on weed dry weight 

 

هرای هررز نشران داد کره     نتایج مقایسه میانگی  اثر شقابت علرف 

( بیشرتر از  85/1هرای هررز    دش یرایط عدم کنترل علف LERمیزان 

دهنرده اثرر   ( که ایر  نشران  13 جدول  باید( می63/1نترل  یرایط ک

د بایررهررای هرررز مرریسررودمندی کشررت مخلرروط دش کنترررل علررف 

 Koocheki et al., 2010) 

 و نروش بهترر   جرذب  از معیراشی  یرک  از بیشتر زمی  برابری نسبت

-مری  خرالص  کشرت  مقایسه با دش مخلوط دش آن باالتر مصرف کاشائی

 نظیرر  منابع از بهینه استفاده بهتر و شقابت دهندهنشان همچنی  باید،

 دش کشرت  عملکررد  برترری  . بایدمی کشت مخلوط دش آب و نیتروژن

 اسرتفاده  چرون مختلف هم عوامل از تلفیقی اثر بر است ممک  مخلوط

 ,.Bigonah et al  بایرد  عناصرر غرذایی   و نوش خاک، شطوبت از بهتر

 و کرانوپی  ، توزیرع شیشره  سراختاش  دش اختالف وجود همچنی  ،(2014

 کاشآمدی ای  علتتواند می کشت مخلوط دش گیاهان غذایی احتیاجای

  .محسوب یود
 

 در کشت مخلوط نسبت برابری زمینبر های هرز و سیستم کشت رقابت علف اثر  )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -11جدول 
Table 11- The analysis of variance (mean of squares) the effects of weed competition and cuitivation system for land 

equivalent ratio (LER) in intercropping 

 منابع تغییر
S.O.V 

 درجه آزادی

d.f 

 نسبت برابری زمین 
(LER) 

 تکراش
Replication 

2 0.06 

هرزعلف  

Weed 
1 0.28 ** 

  کشت سیستم
Cultivation system 

3 0.31 ** 

  کشت سیستم ×زهرعلف

Weed× cultivation system 
3 0.01 ns 

ا خط  
Error 

14 0.007 

  دشصد( ضریب تغییرای
C.V (%)    

 4.9 

ns** ، باید.دشصد می پنجو  یکداش بودن دش سطوح احتمال داش، معنی *: به ترتیب نشانگر عدم معنی و 
ns, ** and * indicates non-significant, significant at 1% and 5% probability levels, respectively. 
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 نسبت برابری زمینبر مخلوط ذرت شیرین و ماش کشت  سیستممقایسه میانگین اثر  -12جدول 
Table 12- Mean comparison of the effect of intercropping of sweet corn and mung been on LER 

  سیستم کشت

   Cultivation system  
 برابری زمین نسبت

   (LER) 

     % ماش 20 شی ییری   

Sweet corn+20% mung bean 
1.41  

    % ماش 40 شی ییری   

Sweet corn+40% mung bean 
1.79  

    % ماش 60 شی ییری   

Sweet corn+60% mung bean 
1.85  

    % ماش 80 شی ییری   

Sweet corn+80% mung bean 
1.89  

 معنی داشحداقل تفاوی 
LSD (0.05) 

0.11 

 

 نسبت برابری زمین های هرز بررقابت علفمقایسه میانگین اثر  -13جدول 

Table 13- Mean comparison of the effect of weed competition on land equivalent ratio (LER) 
های هرز   رقابت علفت    

Weed competition  

 نسبت برابری زمین

           LER 

  بدون علف هرز

Without weed 
1.63  

 با علف هرز

With weed 
1.8 

 داشحداقل تفاوی معنی
LSD (0.05) 

0.07 

 

مراش    شی و جایگزینی و افزایشی مخلوط کشت برشسی تأثیردش 

 یرده هرز گرزاشش   هایعلف تودهزیست و عملکرد اجزای بر عملکرد،

 از براالتر  برشسری  وشدم تیماشهای کلیه کل دش زمی  برابری نسبت که

 100تیماش  دش (75/1زمی    برابری نسبت باالتری  و همچنی  بود یک

( 19/1نسبت برابری زمری     کمتری  دشصد ماش و 50دشصد  شی   

ه اسرت  گردیرد  دشصرد مراش مشراهده    75دشصد  شی    25تیماش  دش

 Nazari et al., 2013)زمری  دش  برابرری  نسرب  تردشیجی  . افزایش 

  شی خوب نسبتا  تولید از جایگزینی حاکی به نسبت فزایشیا هایسری

 مسرتقیم  تواند شیرد می موضوع ای  تیماشهاست. علت ای  ماش دش و

 Nazari  انددایته یکدیگر بر کمتری تأثیر باید که ماش شونده و  شی

et al., 2013.) 

 

 

 گیرینتیجه

حاصله از ایر  آزمرایش سیسرتم کشرت مخلروط      بر اساس نتایج 

مرراش  ایش  شی یرریری  و مرراش دش تمررامی سررطوح افزایشرری افررز

-بره  ،های مزبروش دایرت  کشتی گونهسودمندی باالتری نسبت به تک

هرا از یرک براالتر برود و دش     که نسبت برابری زمی  دش همه آنطوشی

های مخلوط از طریق سرایه انردازی بیشرتر و ایرغال فضرای      سیستم

ر یده و باعث کراهش  تهای هرز سختبیشتر، یرایط برای شید علف

بندی نتایج حاصرله و برشسری صرفای    ها ید. همچنی  با جمعشید آن

دشصرد مراش  بره     40مختلف، کشت مخلوط افزایشی  شی ییری  و 

دلیل عملکرد دانه کنسروی بیشتر  شی یریری  و همچنری  عملکررد    

عنروان  هرای هررز( بره   قابل قبول ماش و کمتری  وزن خشرک علرف  

 گردد.اسب برای ای  دو گونه معرفی میسیستم کشت مخلوط من
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Introduction 

Weeds are one of the most important factors in reducing crop yield. Excessive use of herbicides for weed 

control because of the environmental pollution and ecological damaging effects does not have the necessary 
sustainability. One of the strategies to reduce the herbicides use in agriculture is use of intercropping systems 
with cover crops. Additive intercropping of different crop together through create an intense competition micro-
ecosystem, provided the conditions that weeds damage would be minimized in these situations. This study was 
conducted to evaluate the quantitative usefulness of sweet corn-mungbean intercropping and its effect on weed 

control. 
 Materials and Methods 

 The experiment was conducted as factorial base on randomized complete block design with three 
replications. The first factor consisted of 6 levels of different cultivation systems (sweet corn and mungbean 
monoculture, intercropping of 20, 40, 60 and 80 percent of net density mungbeans with sweet corn) and the 
second factor was two levels of control and lack of weed control. Each plot had a length of 6 meters, including 4 
rows by 60 cm distance. In monocultures, sweet corn (8.3 plant m

-2
 density) with 20 cm plant spacing and 

mungbean (8.23 plantm
-2

 density) with 7 cm plant spacing were planted. In intercropping treatments also sweet 
corn and mungbean were planted on both sides of the heap that plant spacing for sweet corn was 20 cm and for 
mungbean base on additive intercropping treatment were 8.7, 11.6, 17.5 and 35.8 cm respectively for creation of 

80, 60, 40 and 20 percent of mungbean optimal density.  
Results and Discussion 

Weed competition reduced 1000 seed weight, seed number per row and canned grain yield of sweet corn by 
13.8, 24 and 42.6 percent respectively. The highest (301.7 g) and lowest (281.8 g) of 1000 seed weight of sweet 
corn were related to intercropping of 20 and 80% optimal mungbean density with sweet corn, respectively. The 
highest (24.3) and lowest (20.6) of seed number per row of sweet corn were obtained respectively in 
intercropping of 40 and 80% optimal mungbean density with sweet corn. Compared to monoculture treatment 
the only intercropping treatments of 40 and 60% mungbean + sweet corn increased the canned grain yield of 
sweet corn significantly.  

Weeds competition and cultivation system had significant effect on 1000 seed weight, pod number per plant, 
seed number per pod, grain yield, biological yield and harvest index of mungbean. Treatments of 60% mungbean 
+ sweet corn intercropping and mungbean monoculture had the highest (40.8 g) and lowest (37.7 g) 1000 seed 
weight of mungbean respectively. Intercropping of sweet corn + 20, 40 and 60% mungbean treatments increased 
number of pods per mungbean plant compared to pure culture significantly. In all of the intercropping treatments 
relative to mungbean monoculture the seed number per pod was increased. In the absence of weeds, 
intercropping of sweet corn + 80% mungbean and in the presence of weeds, intercropping of sweet corn + 60% 
and 80% mungbean had the similar mungbean grain yield (no significant difference) with the mungbean 
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monoculture. Weed competition decreased the 1000 seed weight, pods number per plant and seed number per 
pod of mungbean about 13, 27 and 15 percent respectively. The highest weed dry weight (802.4 gr m

-2
) was 

observed in the pure culture of mungbean without non-significant differences with the sweet corn monoculture.  
The lowest weed dry weight (465.9 gr m

-2
) was observed in the intercropping treatment of sweet corn + 40% 

mungbean without non-significant differences with other intercropping treatments. 
In all of the intercropping treatments the land equivalent ratio was greater than one (LER≥1) and ranged from 

1.41to 1.89.  

Conclusions 

Based on the results of this experiment, additive intercropping sweet corn and mungbean in all of additive 
mungbean levels had the higher usefulness than monoculture of these species and in all of the intercropping 
treatments land equivalent ratio was more than one (LER≥1). The best additive intercropping treatment was 
sweet corn + 40% mungbean. 
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