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  چکیده

دانشکده کشاورزي داراب، دانشگاه شیراز  در 1393-94هاي هرز، آزمایشی در سال زراعی لگوم بر علف -منظور بررسی تأثیر کشت مخلوط غالتبه
ــایش   ــن آزم ــد. در ای ــرا ش ــدم  16اج ــالص گن ــت خ ــار (کش ــو).Triticum aestivum L( تیم ــه).Hordeum vulgare L( ، ج  ، تریتیکال

)X Triticosecale witmack( نخود ،)Cicer arietinum L. ( و باقال)Vicia faba L. (هـرز، و شـش تیمـار کشـت مخلـوط      با و بدون علف
هاي کامل هرز) در قالب طرح بلوكبدون کنترل علف باقال -نخود و تریتیکاله -باقال، تریتیکاله -نخود، جو -باقال، جو -نخود، گندم -جایگزینی گندم

نتـایج   .شـد  انجام همزمان صورت به هالگوم و غالت کاشت عملیات. گردید اعمال دستی صورت به وجین تکرار بررسی شد. تیمارهاي 3تصادفی در 
هاي هرز در نهایی علف تودهزیستبراي مثال، کمترین هاي هرز در تیمارهایی بود که جو حضور داشت. علف تودهزیستکمترین تراکم و  نشان داد که

گرم در  56و کشت مخلوط جو + نخود ( گرم در متر مربع 67/12)، کشت مخلوط جو + باقال (گرم در متر مربع 1هرز (تیمارهاي کشت خالص جو با علف
اي در تنـوع گونـه   ،طـور کلـی  دست آمد. به) به007/0هرز (علفاي در تیمارهاي جو + نخود (صفر) و جو با ) مشاهده شد. کمترین تنوع گونهمتر مربع

هرز بود. در این آزمـایش غـالت رشـد خـوبی در مقایسـه بـا       بسیاري از تیمارهاي مخلوط مشابه یا کمتر از تیمارهاي کشت خالص بدون کنترل علف
توجهی طور قابلمخلوط نسبت به تیمارهاي کشت خالص لگوم بههاي هرز را در تیمارهاي کشت ها داشتند و توانستند رشد علفهاي هرز و لگومعلف

  ها، از کشت مخلوط با غالت استفاده شود.هاي هرز در لگومشود که براي کاهش رشد علفکاهش دهند. بنابراین توصیه می
  

  اي، جو، کنترل طبیعی، گندمتریتیکاله، تنوع گونه: کلیدي هايواژه
  

  *1مقدمه
الت کشاورزي عوامل متعددي مؤثرند و محصوعملکرد در کاهش 

هـاي هـرز جـزء مهمتـرین عوامـل کـاهش       تردیدي نیست که علف
-Eskandari & Alizadeh( باشـند عملکرد محصوالت زراعـی مـی  

Amraie, 2016 .(  کاهش عملکرد محصوالت زراعی به دلیل تـداخل
نادري و غـدیري   هاي هرز به وسیله پژوهشگران زیادي از جملهعلف

)Naderi & Ghadiri, 2015(  تلفـات جهـانی   ه اسـت گزارش شـد .
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درصـد عملکـرد محصـوالت     10-15هاي هرز عملکرد ناشی از علف
باشد که در کشورهاي در حال توسعه این خسـارت بیشـتر   زراعی می

. گســترش روزافــزون مقاومــت )Koocheki et al., 2006( اســت
اي جدید هکشها، روند کند مصرفی علفکشهاي هرز به علفعلف

هـاي  دهد که در دهههاي قدیمی نشان میکشو کنار گذاشتن علف
هاي کنترل شـیمیایی در  هاي کمتري از روشکشاورزان گزینه ،آینده

هـاي کنتـرل   اختیار خواهند داشت. بنابراین ضروري اسـت کـه روش  
هاي شیمیایی شوند و نسبت بـه توسـعه   غیرشیمیایی جایگزین روش

  . )Najafi, 2014شود (آنها اقدام 
هـا در  کـش هـاي جـایگزین علـف   به توسعه روش گرایش زیادي

 هـاي هـرز در محصـوالت ارگانیـک وجـود دارد     کنترل طبیعی علـف 
)Bilalis et al., 2010(. هـا  کـش هاي جایگزین علـف یکی از روش

باشد. کشت مخلوط به هاي هرز، کشت مخلوط میبراي مدیریت علف
یاه زراعی به صورت همزمان در یک قطعه دو یا تعداد بیشتري گ تولید

  بوم شناسی کشاورزي نشریه 
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 & Sheaffer(زمـین در طـول یـک فصـل رشـد گفتـه مـی شـود         
Moncado, 2012(  باشد که به علت استفاده زراعی می راهکارو یک

شود و روشی بـراي کـاهش   تر از منابع موجب تثبیت عملکرد میاکار
سـازي فقـدان نیتـروژن و    هـرز، حـداقل  هاي فعل مشکالت ناشی از

 ,Rezaei-Chiyaneh(باشـد  هاي گیـاهی مـی  اهش فشار بیماريک
کشـاورزي شـده   مدیریت کشت مخلوط تبدیل به یک روش ). 2016

هاي شیمیایی در کشتواند براي کاهش وابستگی به علفاست که می
). Banik et al., 2006مورد استفاده قرار گیرد (هاي هرز کنترل علف

 و باقال) .Triticum aestivum L(کشت مخلوط گندم عنوان مثال به
)Vicia faba L. (هاي هرز نسبت به کشت با توجه به سرکوب علف

که این امر به علت کاهش دسترسـی منـابع    ،خالص گندم کارآتر بود
 در کشت مخلوط ذرت .)Eskandari, 2011( هاي هرز بودبراي علف

)Zea mays L.( و بادام) زمینیArachis hypogaea L. کشت ) نیز
 Rahaii etمخلوط در استفاده از منابع برتر از کشت خالص آنها بود (

al., 2016    همچنـین در آزمایشــی بـر تــأثیر کشـت مخلــوط جــو .(
)Hordeum vulgare L.) و نخــود (Cicer arietinum L. ــر ) ب

هـاي هـرز در تیمارهـاي    هاي هرز گزارش شد که تـراکم علـف  علف
د کمتر از تیمار کشت خالص طور متوسط بیست درصکشت مخلوط به

). پژوهشگران دیگر نیز نشان Hamzei & Seyedi, 2013نخود بود (
 Trifoliumزیرزمینـی (  دادنـد کـه کشـت مخلـوط گنـدم و شـبدر      

subterraneum L.(  هاي هرز علف تودهزیستباعث کاهش تراکم و
). در Campiglia et al., 2014در مقایسه با کشت خالص گندم شد (

دیگر، کشت مخلوط گندم و نخود موجـب کـاهش تـراکم و     آزمایش
هـاي گنـدم و   هاي هرز در مقایسه با کشـت خـالص  علف تودهزیست

  ). Banik et al., 2006نخود شد (
با توجه به اهمیت روزافزون کشاورزي پایدار و نقش آن در تولید 
محصول کافی و سالم، هدف از انجام این آزمـایش ارزیـابی کـارآیی    

هاي هرز در جنوب لگوم بر کنترل پایدار علف –لوط غالتکشت مخ
  باشد.استان فارس می

  
  هامواد و روش

لگـوم بـر    -این آزمایش براي بررسی تأثیر کشت مخلوط غـالت 
هـاي هـرز در مزرعـه تحقیقـاتی     علـف  تودهزیستساختار جمعیتی و 

طـول  دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب، دانشـگاه شـیراز بـه    
درجه  54ترتیب فیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا بهجغرا

انجـام   متر 1180و  شمالیدقیقه  45درجه و  28، شرقیدقیقه  33و 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوك

تیمار کشت خـالص و شـش تیمـار     10شد. تیمارهاي آزمایش شامل 
بـدون   کشت خالص گنـدم رح زیر بود: کشت مخلوط جایگزینی به ش

کشت خالص  ،)2Mهرز (بدون علف ، کشت خالص جو)1Mهرز (علف

هـرز  بدون علـف  ، کشت خالص نخود)3Mهرز (بدون علف تریتیکاله
)4M( بدون علف، کشت خالص باقال) 5هرزM ،(  کشت خالص گنـدم
، کشـت  )2WM( هـرز علـف با ، کشت خالص جو )1WM( هرزعلفا ب

 هرزعلف با، کشت خالص نخود )3WM( هرزعلف بایکاله خالص تریت
)4WM( هرزعلف با، کشت خالص باقال )5WM( کشت مخلوط گندم ،

، کشـت مخلـوط جـو و    )2I( ، کشت مخلوط گندم و باقال)1I( و نخود
، کشت مخلوط تریتیکالـه و  )4I( ، کشت مخلوط جو و باقال)3I( نخود

ـ  و کشـت مخلـوط تریتیکالـه   ) 5I(نخـود   ) بـدون کنتـرل   6I( اقالو ب
  هرز. علف

، جو رقم یوسف و تریتیکاله 2غالت، گندم رقم چمران کشت براي
باقال و نخود رقم بومی منطقه استفاده  کشتو براي  ET-8318رقم 
 30هـایی بـه عـرض    یک هفته قبـل از کاشـت جـوي و پشـته     شد.

ن هـا و فاصـله بـی   ها، فاصله بین کرتمتر تهیه شد. ابعاد کرتسانتی
، نیم و یـک متـر بـود. کاشـت تمـام گیاهـان       2×3ترتیب ها بهبلوك

انجام شد. بذرها در طـرفین   1393صورت همزمان در تاریخ دو آذر به
 50:50لگـوم   -هاي مخلوط نسبت غلهها کاشته شدند. در کرتپشته

 تراکمکشت خالص  یطشرا جایگزینی در نظر گرفته شد. در صورت به
بوتـه در متـر    35و  65، 400ترتیبو باقال به ، نخودغالت براي بوته

 .شد نصف میزان این مخلوط کشت تیمارهاي درمربع بود. 
) تنهـا  1خاك مزرعه لومی بود. بر اساس آزمـون خـاك (جـدول    

کودي که در مزرعه اسـتفاده شـد کـود اوره بـود. اوره در دو مرحلـه      
رم در کیلوگ 65(کاشت و سرك در مرحله ساقه رفتن غالت) بر اساس 

ها اضافه شد. اولین آبیاري بالفاصله پس از کشت هکتار به تمام کرت
هاي بعدي بر اساس نیـاز آبـی گیاهـان و شـرایط     انجام شد و آبیاري

 12هاي بهمن و اسفند دور آبیاري در ماهاقلیمی منطقه صورت گرفت. 
روز بـود. تیمـار    هشـت هاي آذر، فروردین و اردیبهشـت  روز و در ماه

دو هرز به صورت وجین دستی اعمال گردید. وجـین در  ز علفعاري ا
انجام شد و پـس از   رفتن غالتاوایل خوشهو زنی غالت پنجه مرحله

هاي طول فصـل  برداريسطح نمونه. نبودآن به عملیات وجین نیازي 
 هاي هرز، نیم مترعلف تودهزیسترشد به منظور تعیین نوع، تراکم و 

هاي تراکم علف .شد انجام تخریبی صورت به يبردارنمونه مربع بود و
نشان داده شده است. برداشت نهایی در  2هرز غالب مزرعه در جدول 

اردیبهشت براي غالت و  11مربع در تاریخ  سطحی به اندازه یک متر
نجـام شـد. بـراي ارزیـابی تنـوع      اردیبهشت براي نخـود ا  18باقال و 

   استفاده شد: )1( معادلهاي از گونه
 

 : (Ardakani, 2012) اي شانوناخص تنوع گونهش
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Ni  تعداد جمعیت گونه =i  وs هاتعداد کل گونه ،H   شاخص تنـوع =
چه بیشتر  متغیر است که هر 5اي شانون؛ از مقدار عددي صفر تا گونه

 ،اياي بیشتر است. این شاخص عالوه بر تنـوع گونـه  گونهباشد تنوع 
هر  باشد.ها میدهنده نحوه توزیع جمعیت و تعادل بین افراد گونهنشان

ها یکسان تر باشد (تعداد افراد یا وفور گونهها یکنواختچه توزیع گونه
اي نیز باشد) میزان پایداري و ثبات بیشتر است و در نتیجه تنوع گونه

  خواهد بود.بیشتر 

  
  نتایج آزمون خاك مزرعه آزمایش - 1جدول 

Table 1- Results of soil test  

  هدایت
 الکتریکی

)1-m.dS(EC  

  اسیدیته
)pH(  

 (درصد) بازي اشباع
Base Saturation 

(%)  

 (درصد) کربن آلی
Organic 

Carbon (%)  

گرم بر (میلی فسفر
 کیلوگرم)

P  
)1-kg.mg(  

(میلی قابل جذب پتاسیم
 رم بر کیلوگرم)گ

Absoabable K 
)1-kg.mg(  

گرم بر (میلی آهن
 کیلوگرم)

Fe  
)1-kg.mg(  

 برداريعمق نمونه
 متر)(سانتی

Sampling depth  
)cm(  

2.64 7.54  8.88  0.04  52  150  4.11  0-15  
1.59  7.64  8.88  0.04  60  100  7.3  15-30  

گرم بر (میلی منگنز
 کیلوگرم)

Mg  
)1-mgkg(  

بر  گرم(میلیس م
 کیلوگرم)

Cu 
)1-mgkg(  

گرم بر (میلی روي
 کیلوگرم)

Zn  
)1-mgkg(  

 (درصد) نیتروژن
Nitrogen 

(%)  

 (درصد) شن
Sand 

 (%)  

 (درصد) رس
Clay 
(%)  

 (درصد)سیلت 
Silt 
(%)  

 برداريعمق نمونه
 متر)(سانتی

Sampling Depth  
)cm(  

4.87  1.69  1.48  0.06  41.08  18.76  40.16  0-15  
1.91  1.63  1.7  0.12  41.08  18.76  40.16  15-30  
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Table 2- Density of dominant weeds of weedy treatments (seed-filling stage of cereals) 
  بع)تیمارهاي با حضور علف هرز (متر مردر علف هرز  تراکم

  )2Weed density of weedy treatments (m 

نوع علف هرز 
Weed type   میانگین کل

Total 
average  

6I  5I  4I  3I  2I  1I  5WM  4WM  3WM  2WM  1WM 

143  218  141  25  186  82  146  165  229  114  30  232 Lolium 
rigidum.  

31  0  27  11  0  107  21  56  112  11  0  0  Avena sativa  
9  5  32  5  0  16  5  0  24  11  0  0  Centaurea 

depressa  
5  11  0  0  0  0  5  24  8  5  0  0  Fumaria 

officinalis 
3  5  0  11  0  0  5  0  0  11  0  0  Setaria italica  
3  0  0  5  0  0  0  8  8  0  0  8  Stellaria media  
 *1M ،2M ،3M ،4M  5وM : کشت هرزبدون علف ، کشت خالص نخودهرزبدون علف خالص تریتیکالهکشت  ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب ،

 باهرز، کشت خالص نخود علف باهرز، کشت خالص تریتیکاله علفبا هرز، کشت خالص جو علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  :5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WMهرز؛ بدون علفخالص باقال 
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط جو و نخود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و : 6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف
  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله نخود

* M1, M2, M3, M4 and M5: are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5: are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4, I5 and I6: replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 

  
 گیري شدهاي هرز اندازهعلف تودهزیستتراکم و  ،در این آزمایش

ها با استفاده هاي هرز (شانون) محاسبه شد. دادهو شاخص تنوع علف
تجزیـه واریـانس شـد و     MSTATC ver. 2.1  (1991)از نرم افـزار 

اسـتفاده شـد. مقایسـات     Excel (2010)افزار ها از نرمبراي ترسیم شکل

 اده از آزمون توکی در سطح احتمال یک درصد انجام شد.میانگین با استف
  نتایج و بحث

  هاي هرزتراکم علف
هرز بسیار مهم است علف -تراکم علف هرز در رقابت گیاه زراعی
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)Rastgoo et al., 2005(.  نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهاي کاشت
 01/0( دار بودمعنیدر مرحله دانه بستن غالت هاي هرز بر تراکم علف

≤pنشان داده شده است پس از تیمارهاي  1طور که در شکل ). همان
بوتـه در   30( ، تیمار کشت خالص جو با علف هـرز عاري از علف هرز

تواند به علت رشد کمترین تراکم علف هرز را داشت که می مربع)، متر
در اوایل فصل زنی زیاد آن و همچنین پنجهسریعتر و ارتفاع بیشتر جو 

 & Sharmaشارما و بنیک ( هاي هرز باشد.اندازي بر علفسایه رشد و
Banik, 2013( تواند موجب اندازي گیاه غالب میبیان کردند که سایه

زنی برخی از از جوانه ممانعتتغییر در کیفیت نور و نوسانات دمایی و 
پس از تیمار کشت خالص جو انداز آن شود. بذرهاي علف هرز در سایه

جـو +  کشـت مخلـوط   هاي هرز در کمترین تراکم علف ،با علف هرز
اي بـر جمعیـت   در مطالعـه مشاهده شد. بوته در متر مربع)  81(باقال 
هاي هرز در تک کشتی و کشت مخلوط نخود و جو گزارش شد علف

که هرچه سهم گیاه جو در کشت مخلوط بیشتر شد، گیاه جو در رقابت 
  .)Poggio, 2005هاي هرز موفقتر عمل کرد (با علف

به جز جو + نخـود و  تیمارهاي کشت مخلوط  آزمایش حاضردر  
 هاي هرز نسبت بـه تیمارهـاي  باعث کاهش تراکم علفجو + باقال، 
ها در ترکیـب بـا   طوري که لگومبا علف هرز گردید، به کشت خالص

 هاي هرز نشـان دادنـد  اي در تراکم علفغالت کاهش قابل مالحظه
الرشـد و سـرکوب کننـده    یب غـالت سـریع  در حقیقت ترک. )1(شکل 

هاي نخود و باقال، که رشد ضعیفتري در برابـر  هاي هرز با لگومعلف

هـاي هـرز در   هاي هرز داشـتند، موجـب شـد کـه تـراکم علـف      علف
طـور  هـا بـه  تیمارهاي کشت مخلوط نسبت به کشـت خـالص لگـوم   

کشت مخلوط جـو و  ، شد گزارشدر آزمایشی داري کاهش یابد. معنی
هاي هرز را نسبت به کشت خالص آنها کاهش داد خود، تراکم علفن
)Hamzei & Seyedi, 2013 .(    ،تریتیکاله و جو به علـت رشـد بهتـر

انداز تر سایهقدرت رقابت بیشتر، ارتفاع بوته بلندتر و بسته شدن سریع
تر بودند. شـدت  هاي هرز نسبت به گندم موفقدر کاهش تراکم علف
هاي مخلوط مختلف بلکه بین تنها در بین کشتکنترل علف هرز نه 

ــا تحــت مکــان هــاي مخلــوط مشــابه درکشــت هــاي مختلــف و ی
 ,Altieri & Liebmanاسـت ( هاي مختلف نیز بسیار متغیر مدیریت

هاي هرز در تیمارهـاي کشـت خـالص    بیشترین تراکم علف .)1988
 346( هـرز و باقال با علـف بوته در متر مربع)  370(هرز نخود با علف

دهنده قدرت رقابـت ضـعیف   مشاهده شد که نشانبوته در متر مربع) 
باشد. این امر بـه  هاي هرز میها به ویژه نخود در برابر علفاین لگوم

باشـد.  علت رشد دیرتر و کندتر این دو گیاه در اوایل فصل رشـد مـی  
ـ    ،بنابراین توانـد از شـدت هجـوم    ا غـالت مـی  کشت مخلـوط آنهـا ب

 Denدن هالنـدر و همکـاران (   در این گیاهان بکاهد.هاي هرز علف
Hollander et al, 2007( و تره  در مطالعه خود روي چند گونه شبدر

کشت مخلوط را راه حل مناسبی براي )، .Allium porrum Lفرنگی (
  هاي هرز دانستند.کنترل علف

  
  دانه بستن غالت)(مرحله  هاي هرزبر تراکم علف الگوي کاشتتأثیر تیمارهاي  - 1 شکل

 دار نیستند.درصد، داراي تفاوت معنی 1هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح * میانگین
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WMهرز؛ بدون علفکشت خالص باقال ، هرزعلف
دم و باقال، کشت مخلوط کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گن 6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله جو و نخود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخود
Fig. 1- The effect of planting pattern on weed density (seed filling of cereals) 

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 
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  هاي هرزتوده علفزیست
دار بود هاي هرز معنیعلف تودهزیستتأثیر تیمارهاي آزمایش بر 

)01/0 ≤pشود، در مشاهده می 2 گونه که در شکل). همان2 ) (شکل
 هـاي هـرز در تیمارهـاي   علـف  تودهزیستتمام فصل رشد بیشترین 

هـرز  نخـود بـا علـف    کشت خـالص  هرز وباقال با علف کشت خالص
، هرزعاري از علفشد. در ابتداي فصل رشد پس از تیمارهاي مشاهده 

جـو و   کشت خالص هرز مربوط به تیمارهايتوده علفکمترین زیست
تـوده  هرز بود. در انتهـاي فصـل رشـد کمتـرین زیسـت     گندم با علف

هرز مشاهده شد و پـس از  جو با علفکشت خالص هرز در تیمار علف
جو  کشت مخلوط هرز وبا علفتریتیکاله کشت خالص آن تیمارهاي 

  هرز را داشتند. توده علفکمترین زیست + باقال
رشدي بهتـر،   هايویژگیدر این آزمایش جو و تریتیکاله به علت 

هاي هرز را چه در کشـت خـالص و چـه در تیمارهـاي     توانستند علف
طـور کلـی تیمارهـاي کشـت     مخلوط، تا حد زیادي کنترل کنند. بـه 

هرز نسبت بـه کشـت خـالص    توده علفیستمخلوط باعث کاهش ز
که کشـت مخلـوط    مشاهده شد در آزمایشی .)2(شکل  ها شدندلگوم

ترتیـب  بههاي هرز علفتوده شد که تراکم و زیستجو و نخود باعث 
افزایش عملکرد در نخود  موجب ودرصد کاهش داد  89/89و  49/66

اي کشـت  . با این وجود تیماره)Hamzei & Seyedi, 2013( گردید

خالص غالت نسبت به تیمارهاي کشت مخلوط آنها با نخود و باقال، 
هایی تري بودند. نتایج حاصل از آزمایشهرز کمتوده علفداراي زیست

هـاي هـرز بررسـی    هاي مختلـف را بـر علـف   که تأثیر کشت مخلوط
هـاي مختلـف زراعـی    اند حاکی از این است کـه در بـین گونـه   کرده

 هـاي هـرز وجـود دارد   نظر توانایی کنترل علـف  هاي زیادي ازتفاوت
)Abraham & Singh, 1984(.   هـا در واقـع ناشـی از    ایـن تفـاوت

دلیـل  توانـد بـه   زمان و ماهیت جذب منابع است که مـی ها در تفاوت
ــه ــاوت گونـ ــد   تفـ ــکل رشـ ــوژي و شـ ــر فنولـ ــا از نظـ ــدهـ   باشـ

)Altieri & Liebman, 1988به علت قدرت ضـعیف   ،طور کلی). به
 ,.Allahdadi et alهاي هرز (ویژه نخود در رقابت با علفها بهوملگ

شود که مخلوط آنها بـا غـالت موجـب کـاهش     )، مشاهده می2006
که  نشان دادندنیز  هرز در آنها شد. پژوهشگران دیگرتوده علفزیست

 یابـد کشت مخلوط کـاهش مـی   هايسامانههاي هرز در هجوم علف
)Fernandez et al., 2010; Lithourgidis & Dordas, 2010 .( 

هـاي  توده علـف بهترین تیمارهاي کشت مخلوط براي کاهش زیست
هرز در تمام طول فصل رشد کشت مخلوط جو + باقال و جو + نخود 

  بود.

  
  هاي هرزعلف تودهزیستبر  الگوي کاشتتأثیر تیمارهاي  - 2شکل 

 دار نیستند.درصد، داراي تفاوت معنی 1کی در سطح هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون تو* میانگین
 نمونه برداري مرحله دانه بستن غالت         برداري مرحله خوشه بستن غالت و نمونه            *

* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودزهربدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب
هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WMهرز؛ بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف

مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط کشت  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 
  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله جو و نخود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخود

Fig. 2- The effect of planting pattern on weed Biomass 
* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 

        *         Sampling at heading stage of cereals and            Sampling at seed filling stage of cereals 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
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weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 
pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 

  
 

  هاي هرزعلف نهایی تودهزیست
تحـت   )p≥ 01/0(داري طـور معنـی  هاي هرز بهتوده علفزیست

پس از تیمارهاي عاري ). 3تأثیر تیمارهاي آزمایش قرار گرفت (شکل 
هاي هرز در تیمارهـاي کشـت   توده علفاز علف هرز، کمترین زیست

مربع)، کشـت مخلـوط جـو +    هرز (یک گرم در مترخالص جو با علف
گـرم   56مربع)، کشت مخلوط جو + نخود ( گرم در متر 67/12باقال (
 گـرم در متـر   72هرز (مربع) و کشت خالص تریتیکاله با علف در متر

نیز مربوط بـه  هاي هرز توده علفمربع) مشاهده شد. بیشترین زیست
مربع) و سپس نخود با علف  گرم در متر 1260هرز (تیمار باقال با علف

هاي توده علفطور کلی زیستمربع) بود. به گرم در متر 3/678هرز (
داري بیشتر از کشت طور معنیهرز در تیمارهاي مخلوط، مشابه یا به

هـا کـاهش   خالص غالت بود، ولی نسـبت بـه کشـت خـالص لگـوم     
هاي رشدي غـالت از  این نتایج به علت ویژگی اري نشان داد.دمعنی

زنی سریعتر، ظهور و رشد سریعتر، بسته شـدن زودهنگـام   جمله جوانه
هر چند هاي هرز بود. اندازي بر علفتاج پوشش، ارتفاع بلندتر و سایه

هاي هرز، از کشت مخلوط همواره از نظر کنترل علف که ممکن است
رسـد کـه کنتـرل    نظر می، اما بهنباشدبرتر هاي کشت خالص سیستم

هاي هرز در کشت مخلوط حداقل برتر از یکـی از اجـزاء کشـت    علف
 ,Altieri & Liebman(مخلـوط در سیسـتم کشـت خـالص باشـد      

  ). در آزمایشـی مشـابه گــزارش شـد کــه کشـت خــالص ذرت     1988
کـاهش   ).Phaseolus vulgaris L( نسبت به کشـت خـالص لوبیـا   

تري را در مقایسه با کشت مخلوط آنها نشان داد که ناشی عملکرد بیش
شـارما و  همچنین  ).Koocheki et al., 2010هاي هرز بود (از علف
تـوده  گزارش کردند کـه زیسـت  ) Sharma & Banik, 2013بنیک (

لگوم کمتـر از کشـت خـالص     -هاي هرز در کشت مخلوط ذرتعلف
که منابع مـورد اسـتفاده در   آنها بود. آنها بیان کردند که به علت این 

گیاهان زراعی  تودهکشت مخلوط و کشت خالص متفاوت است، زیست
هاي هرز در کشت مخلوط بیشتر از کشت خالص و سرکوب رشد علف

  باشد.می

   
  (برداشت نهایی) الگوي کاشتمختلف تأثیر تیمارهاي هاي هرز تحت توده علفزیست - 3شکل 

  .دار نیستنددرصد، داراي تفاوت معنی 1در سطح  توکیترك بر اساس آزمون هاي داراي حروف مش* میانگین
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM، 4WMهرز؛ بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخودجو و نخود، کشت مخلوط 
Fig. 3- The effect of planting pattern on weed Biomass (Harvest stage) 

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 

  
  ).Lolium spp( هرز چچمتراکم علف

 بیشـتر هـرز غالـب در   علـف  ).Lolium rigidum Gaud( چچم
هـاي حاصـل از   هاي آزمایش بود. نتـایج تجزیـه واریـانس داده   کرت

هرز چچم آزمایش، نشان داد که تأثیر تیمارهاي آزمایش بر تراکم علف
مـار  ). بیشترین تـراکم چچـم در تی  4 ) (شکلp≥ 01/0دار بود (معنی



 1127      لگوم -از کشت مخلوط غالت استفاده با هرز هايلفمدیریت ع 

) مشاهده شـد،  مربع بوته در متر 264( هرزکشت خالص نخود با علف
تریتیکالـه + بـاقال    کشت مخلوط داري با تیمارهايکه اختالف معنی

)، مربـع  بوته در متر 208)، باقال با علف هرز (مربع بوته در متر 232(
جو + نخود  کشت مخلوط ) ومربع بوته در متر 192گندم با علف هرز (

هـرز،  ) نداشت. پس از تیمارهاي عاري از علفمربع ته در متربو 184(
بوته در  32هرز (کمترین تراکم چچم مربوط به تیمارهاي جو با علف

 ) بـود. بوته در متـر مربـع   50جو + باقال (کشت مخلوط ) و مربع متر
بیان کردند که گیاهـان  ) Sharma & Banik, 2013شارما و بنیک (

هاي هرز غالب را به طور متفـاوت تحـت   زراعی مختلف فراوانی علف
اند که تراکم این تیمارهاي کشت مخلوط توانستهدهند. تأثیر قرار می

کـاهش  (به جـز جـو)   هرز هرز را نسبت به کشت خالص با علفعلف

خـورد.  ها این کاهش بیشتر به چشم مـی دهند، به ویژه در مورد لگوم
هـاي  نادر علـف  هاي غالب وکشت مخلوط بیشترین کاهش در گونه

هاي هرز اغلـب  علف ).Sharma & Banik, 2013هرز را نشان داد (
شت خالص وسیله رقابت گیاه زراعی در کشت مخلوط نسبت به کبه 

در  ).Agegnehu et al., 2007( گیرنـد بیشتر تحت تـأثیر قـرار مـی   
 زمینـی و بـادام  ).Cicer arietinum L( کشت ذرت به همراه نخـود 

)Arachis hypogea L.( ،باعـث توقـف سـبز شـدن      کشت مخلوط
 ).Sharma & Banik, 2013(هاي هرز مشکل آفـرین گردیـد   علف

اي و غیـر  هـرز، توزیـع لکـه   علت باال بودن ضریب تغییرات این علف
   باشد.هاي هرز در مزرعه مییکنواخت علف

  
  هرز چچمبر تراکم علف الگوي کاشتتأثیر تیمارهاي  - 4 شکل

  دار نیستند.درصد، داراي تفاوت معنی 1ي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح ها* میانگین
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WM هرز؛بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله خود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخودجو و ن
Fig. 4- The effect of planting pattern on Lolium density 

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 
 
 

  

  هرز چچمارتفاع علف
) از تیمارهـاي آزمـایش بـر ارتفـاع     p≥ 01/0داري (تفاوت معنی

کـه بیشـترین ارتفـاع    طوري)، به5 رز چچم مشاهده شد (شکلهعلف
 5/114( هـرز بـا علـف   چچم مربوط به تیمارهاي کشت خالص نخود

متر) بـود.  سانتی 5/112هرز (باقال با علفکشت خالص متر) و سانتی
 71هرز (هرز، کشت خالص جو با علفپس از تیمارهاي عاري از علف

هرز چچم را نشان داد. گر چه بین سایر متر) کمترین ارتفاع علفسانتی
داري از این لحاظ وجود نداشت، اما حضور غالت تیمارها تفاوت معنی

هرز نسبت به کشت در کنار نخود و باقال باعث کاهش ارتفاع این علف
  ها شد. خالص لگوم
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  هرز چچمعلف بر ارتفاع الگوي کاشتتیمارهاي تأثیر  - 5شکل 

  دار نیستند.درصد، داراي تفاوت معنی 1هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح ن* میانگی
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WMهرز؛ بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله و نخود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخود جو
Fig. 5- The effect of planting pattern on Lolium height 

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 
 

  
  هرز چچمعلف تودهزیستبر  الگوي کاشتتأثیر تیمارهاي  - 6شکل 

  دار نیستند.درصد، داراي تفاوت معنی 1حروف مشترك بر اساس آزمون توکی در سطح  هاي داراي* میانگین
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2MW ،3WM ،4WM هرز؛بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله ت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخودجو و نخود، کش
Fig. 6- The effect of planting pattern on Lolium biomass 

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 
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pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 
  

  
 

 

  هرز چچمتوده علفزیست
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کـه بـین تیمارهـاي مختلـف     

داري وجـود  هرز چچم، تفاوت معنیتوده علفحاظ زیستآزمایش از ل
شود بیشترین مشاهده می 6 گونه که در شکل). همانp≥ 01/0دارد (
 41/72بـاقال (  کشت خـالص  ترتیب در تیمارهايتوده چچم بهزیست

 62/31) و گنـدم ( مربـع  در متر گرم 31/50)، نخود (مربع در متر گرم
توده چچـم  دست آمد. کمترین زیستهرز به) با علفمربع در متر گرم

نیز پس از تیمارهاي عـاري از علـف هـرز، در تیمـار جـو بـا حضـور        
) مشاهده شـد. تیمارهـاي کشـت    مربع در متر گرم 083/2هرز (علف

توده چچم کمتري نسبت به کشت خالص باقال، مخلوط داراي زیست
ه تـود در این آزمـایش زیسـت   هرز بودند.نخود و گندم با حضور علف

هرز نسبت به کشت خالص جو و چچم در کشت خالص گندم با علف
هرز بیشتر بود که بـه علـت ارتفـاع کمتـر و رقابـت      تریتیکاله با علف

تر گندم نسبت به جو و تریتیکاله بود. در آزمایشـی دیگـر نیـز    ضعیف
هرز چچـم کمتـر از جـو و    مشاهده شد که قدرت رقابت گندم با علف

تـرین ابـزار   یکی از مناسـب ). Lemerle et al., 1995تریتیکاله بود (
هاي هرز از دیدگاه کشاورزي پایدار کشت مخلـوط  براي کنترل علف

  ).Gomes & Gurevitch, 2005( باشدمی
  

 شانون)شاخص هاي هرز (اي علفشاخص تنوع گونه
هـاي هـرز نقـش    اي و ساختار جمعیت علـف آگاهی از تنوع گونه

از  )p≥ 01/0(داري عی دارد. تأثیر معنیمهمی در مدیریت گیاهان زرا
هاي هرز مشاهده شد (شکل اي علفتیمارهاي آزمایش بر تنوع گونه

بـه  ) 39/1هـرز ( اي در تیمار تریتیکاله با علف). بیشترین تنوع گونه7
) تفـاوت  28/1هرز ( دست آمد که با تیمار کشت خالص باقال با علف

اي در تیمارهاي کشت مخلوط داري نداشت. کمترین تنوع گونهمعنی
) به دسـت  007/0هرز (جو + نخود (صفر) و کشت خالص جو با علف

تواند به دالئـل  هاي هرز در کشت مخلوط میآمد. کاهش تنوع علف
هـاي هـرز، اشـغال    مختلف از جمله کاهش نور مورد نیاز براي علـف 

گیاهان زراعی  تودهزیستللوپاتیک یا افزایش آفضاي رشد، ترشحات 
  ).Rostami et al., 2009باشد (

در آزمایش حاضر تیمارهاي شامل جو به علت رشد سـریع جـو و   
هاي هرز و ترشح برخـی مـواد دگرآسـیب ماننـد     اندازي بر علفسایه

هاي هرز را به ) توانستند علفGianoli et al., 1998بنزوکسادیون (
هاي هرز خوبی کنترل کنند. آزمایش دیگر نیز نشان داد که تنوع علف

در کشت مخلـوط جـو + نخـود و کشـت خـالص جـو یکسـان بـود         
)Allahdadi et al., 2006      همچنـین مشـاهده شـد کـه جمعیـت .(

هاي هرز در کشت خالص نخود نسبت بـه سـایر تیمارهـا تنـوع     علف
طور کلی در آزمـایش  ). بهAllahdadi et al., 2006باالتري داشت (

مارهاي کشت مخلوط، مشابه یا اي در بسیاري از تیحاضر، تنوع گونه
هرز بود. بـه دلیـل   کمتر از تیمارهاي کشت خالص بدون کنترل علف

هاي هرز در مزرعـه بسـیار زیـاد    اینکه تفاوت در فراوانی و تنوع علف
دار بودن، روند هاي هرز با وجود معنیاست، بنابراین تراکم نسبی علف

یا نداشت که مشخصی بین تیمارهاي مختلف کشت مخلوط ذرت و لوب
). Rostami et al., 2009با نتـایج ایـن آزمـایش مطابقـت داشـت (     

اي را از پژوهشگران دیگر بیان کردند که کشت مخلـوط تنـوع گونـه   
دهـد  هـاي هـرز غالـب تغییـر مـی     طریق کاهش فراوانی نسبی علف

)Sanjani et al., 2009(.  در آزمایشی گزارش شد که کشت مخلوط
 & Sharmaهـاي هـرز را کـاهش داد (   علـف  تـوده زیستفراوانی و 

Banik, 2013هاي ). با توجه به اینکه تأثیر کشت مخلوط بر ویژگی
جمعیت در طوالنی مدت قابل مشاهده است، بنابراین بـراي بررسـی   

هاي کشت مخلوط در چند هاي هرز بهتر است که آزمایشتنوع علف
 ,Sharma & Banikشارما و بنیک ( گونه کهسال تکرار شوند، همان

تأثیر هر محصول بـر کـاهش تنـوع،     اظهار داشتند که میزان )2013
هاي هـرز، در سـاختار جامعـه    هاي رویشی علففراوانی و تولید اندام

  شود.هاي هرز در فصول و محصوالت بعدي منعکس میعلف
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   الگوي کاشتمختلف تیمارهاي هاي هرز در اي علفتنوع گونه - 7شکل 

  .دار نیستنددرصد، داراي تفاوت معنی 1در سطح  توکیي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون ها* میانگین
* 1M ،2M ،3M ،4M  5وM  بدون  ، کشت خالص نخودهرزبدون علف کشت خالص تریتیکاله ،هرزبدون علف ، کشت خالص جوهرزبدون علف کشت خالص گندمبه ترتیب

هـرز، کشـت خـالص    علـف بـا  هرز، کشت خالص جـو  علفا کشت خالص گندم ببه ترتیب  5WMو  1WM ،2WM ،3WM ،4WM هرز؛بدون علف، کشت خالص باقال هرزعلف
کشت مخلوط گندم و نخود، کشت مخلوط گندم و باقال، کشت مخلوط  6Iو  1I ،2I ،3I ،4I ،5I ؛هرزعلف باهرز، کشت خالص باقال علف باهرز، کشت خالص نخود علف باتریتیکاله 

  هرز. بدون کنترل علف و باقال و کشت مخلوط تریتیکاله خود، کشت مخلوط جو و باقال، کشت مخلوط تریتیکاله و نخودجو و ن
Fig. 7- The effect of planting pattern on species diversity  

* Means containing similar letters are not significantly different at =0.01 by Tukey test. 
* M1, M2, M3, M4 and M5 are weed free monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; WM1, WM2, WM3, WM4 and WM5 are 
weedy monocultures of wheat, barley, triticale, pea, faba bean, respectively; I1, I2, I3, I4 , I5 and I6 replacement intercropping treatments of wheat + 

pea, wheat + faba bean, barley + pea, barley +  faba bean, triticale + pea and triticale + faba bean without weed control, respectively. 
 

  

  گیري نتیجه
طور کلی تیمارهاي کشت مخلوط باعث کاهش قابل مالحظـه  به

هـا  هاي هرز نسبت به کشـت خـالص لگـوم   علف تودهزیستتراکم و 
 رشدي بهتر هايویژگیدر این آزمایش جو و تریتیکاله به علت شدند. 

هـاي  ، توانستند علفاندازي بیشترمانند رشد سریع، ارتفاع بلند و سایه
مخلوط، تا حـد  کشت هرز را چه در کشت خالص و چه در تیمارهاي 

هـاي هـرز در کشـت    رشـد علـف  اگرچه کاهش  زیادي کنترل کنند.
پوشی نیست، با ایـن  ها قابل چشممخلوط به ویژه در مقایسه با لگوم

هـاي هـرز در   وجود کشت مخلوط یکی از راهکارهاي کـاهش علـف  
هـاي در درازمـدت بسـیار    باشد و اثرات آن بر علفطوالنی مدت می

هاي هرز در بـاقال و نخـود،   بیشتر خواهد بود. براي کاهش رشد علف
هاي هرز دارند، کشت مخلوط آنها با ه قدرت رقابتی ضعیفی با علفک

غالت به ویژه جو و تریتیکاله، در منطقه جنوب استان فارس توصـیه  
 .شودمی
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Introduction 
     Several factors affect the crop yield and weeds are among the most important factors reducing crop yields .There are 
high tendency to develop alternative methods of herbicides for natural control of weeds in organic products. One of the 
alternative methods to manage weeds is intercropping. Intercropping is growing two or more crops simultaneously in a 
piece of land during a growing season. The objectives of the present study were to examine the effect of cereal- legume 
intercropping on weeds growth.  
Materials and Methods 
     A field experiment was conducted in College of Agriculture of Darab, Shiraz University during 2014-2015. In the 
experiment 16 treatments (five weed free monocultures of wheat (M1), barley (M2), triticale (M3), pea (M4), faba bean 
(M5), 5 weedy monocultures of wheat (WM1), barley (WM2), triticale (WM3), pea (WM4), faba bean (WM5), and six 
replacement intercropping treatments of wheat + pea (I1), wheat + faba bean (I2), barley + pea (I3), barley +  faba bean 
(I4), triticale + pea (I5) and triticale + faba bean (I6) without weed control) using a randomized complete block design 
(RCBD) with three replicates were studied. Cereals and legumes were planted simultaneously at 23 November 2014. 
Planting operation was conducted on both sides of the ridges. 
     Weed diversity was calculated by Shannon diversity index: 
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     N=Total number of plants in each plot of one square meter, Ni= number of species i plants, S= total number of 
species, and H= Shannon diversity index. This index value ranging from zero to five, higher index value, greater 
diversity. 
Results and Discussion 
     The results showed that the lowest density and biomass of weeds were obtained in both sole culture and 
intercropping of barley. For instance, the lowest weed biomass was observed in monoculture of weedy barley (1 g.m-2), 
intercropping of barley + faba bean (12.67 g.m-2) and intercropping of barley + pea (56 g.m-2). The weed density at 
weed free sole culture of barley (30 plants.m-2) was lowest that followed by barley + faba bean intercropping (81 plants 
per m-2). The lowest species weed diversity was obtained in barley + pea (zero) and weedy barley (0.007), respectively. 
The weed diversity of most intercropping treatments was similar or less than that of weedy sole culture. In General, pea 
or faba bean monoculture had greatest weeds density and biomass, because slow growth and late seedling 
establishment. However, cereals especially barley controlled weeds properly, due to greater growth rate, higher height 
and greater density than those of legumes. Intercropping of pea and faba bean with cereals reduced weeds growth and 
had lower weeds density and biomass than those of pea and faba bean weedy monocultures. In order to increase of 
legume yields, more density of legume should be intercropped with cereals. 
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Conclusion 
     In general, intercropping treatments caused a significant decrease in weeds density and biomass compared to the 
legumes monoculture. In this experiment barley and triticale due to good properties such as fast growth, high plant 
height and more shading could considerably control weeds in both monoculture and intercropping treatments, reducing 
significantly weeds density and biomass in itself sole culture and intercropping treatments. To reduce the weeds growth 
in faba bean and pea, which have a poor competitive ability with weeds, intercropping with cereals, especially barley 
and triticale, in the south of Fars province is recommended. However, intercropping is one of the ways to reduce weeds 
in the long term and its effects on weeds in the long period will be much more. 
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