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(Zea mays L.) ذرت مخلوط کشت اثر بررسي
هرز علف هاي کنترل بر (Cucumis sativus L.) خيار  و

چکيده
دانشکد ه تحقيقاتي ۱۳۸۳درمزرعه در سال هرز،پژوهشي علفهاي کنترل بر آن و تأثير خيار و ذرت مخلوط کشت منظوربررسي به
کامل بلوكهاي قالب در شـده خرد کرتهاي طرح صورت به آزمايش گرفت. انجام کوشـکک در واقع شـيراز د انشـگاه کشـاورزي
شامل،۱۰۰٪ذرت فرعي کرت و تيمارهاي ،(w) وجين عدم و (W)وجين شامل، اصلي کرت شد. تيمارهاي انجام تکرار سه در تصادفي
(mc)و۵۰٪ذرت+۵۰٪خيار (mC)۱۰۰٪خيـار+۵۰٪ذرت ،(Mc)۱۰۰٪ذرت+۵۰٪خيار ،(MC)۱۰۰٪ذرت+۱۰۰٪خيـار،(C)۱۰۰٪خيار،(M)
دانه عملکرد افزايش موجب وجين که داد نتايج نشان آمد. دست به افزايشي وجايگزيني طرحهاي از استفاده با مخلوط کشت بود.
عملکرد بيولوژيک و دانه عملکرد روي بر را د اري معني اثر مخلوط کشـت .(α<٪۵) وعملکرد ميوه خيارميشـود ذرت وبيولوژيک
بود که يک از بزرگتر مخلوط تيمارهاي اغلب در LER ميزان بود. تأثير بي برداشت شاخص بر ولي داشت، خيار ميوه عملکرد ذرت و
MC تيمار فتوسنتزي به فعال تشعشعات جذب ميزان بيشترين است. خالص کشت با مقايسه در مخلوط کشت دهنده برتري نشان

دادند. نشان برتري هاي خالص کشت با مقايسه در مخلوط هاي کشت هرز علفهاي کنترل ومد يريت درخصوص بود . مربوط

عملکرد هرز، علفهاي خيار، ذرت، مخلوط، کشت کليدي: کلمات

bb

Pajouhesh & Sazandegi No 73 pp: 193-199

Effect of intercropping of maize and cucumber on controlling weeds 
By: A. Ghanbari. Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Zabol University. H. Ghadiri. Professor, Faculty of 
Agriculture, university of shiraz, M. Jokar. Ms.C Student from College of Agriculture, Zabol university
In order to determine the effects of maize (Zea mays L.) and cucucmber(Cucumis sativus L.) intercropping on weeds control 
an experiment was conducted on 2004 in Research farm of Faculty of agriculture university of Shiraz. The experimental 
design was split plot, using randomized complete block design with three replications. The factors were including main 
factors: weedy (w) and non-weedy (W) and six subfactors: sole crop of maize(M),sole cucumber(C),100%maize+100%
cucumber(MC),50%maize+50%cucumber(mc), 100%maize+50%cucumber(Mc) and 100%cucumber+50%maize(mC). 
Replacement and addative design were employed for intercropping treatments.The results showed that the intercropping 
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 مقدمه
مختلف شكلهاي به طبيعي قوانين به چشمداشت ــاورزي علوم کش در
به پايدار کشاورزي است. پايدار کشاورزي آن نمونه که ــت اس متجلي شده
نيازهاي ضمن رفع د ر که ميشود اطالق ــاورزي کش منابع صحيح مديريت
و خاک را آب منابع ظرفيت و زيست محيط کيفيت ــري، بش تغيير حال در
مديريت اگروفروستري، اجزاي کشاورزي ميتوان از ميکند(۱۷). حفظ نيز
ــود اينکه وج با برد. ــام را ن ــت مخلوط وکش ــات، تناوب زراعي آف ــي تلفيق
رواج سنتي کشت عنوان به زمان هاي قبل از مخلوط ــت کش ــتمهاي سيس
.(۱۱) است گرفته قرار زياد ي محققان مورد توجه نيز امروزه است، داشته

همانند سيستم بايد مخلوط کشت سيستم زمينه در پژوهش و ــي بررس
که ماشينهاي شود ــرايطي فراهم ش آينده در تا اجرا درآيد، به ــتي کش تک
آنگاه گردد. فراهم مخلوط کشت گياهي ويژه ارقام و برداشت و داشت کاشت،
خود را مناسب و حقيقي واقعي، جايگاه سيستم اين که کشيد نخواهد طولي

.(۴) آورد خواهد د ست به کشتي تک سيستم مشابه کشاورزي توليدات در
در همزمان عبارت از توليد دو يا چند محصول به طور مخلوط ــت کش
را مخلوط ــت کش مزيت زيادي محققان .(۲۳ ،۹ ) ــت اس قطعه زمين يک
،۸) اند کرده گزارش مکانيزه شرايط در حتي خالص کشت با ــه مقايس در
کاهش ،(۲۱ ،۱۴) عملکرد افزايش را ــا اين مزاي از ــي برخ .(۱۲ ،۱۱ ،۱۰
بهبود و (۵) ريسک کاهش ،(۱۱ ،۹) هرز علفهاي و بيماريها ،(۱۹) آفات

اختصاص ميدهند. خود (۱۵) به خاک و حفاظت حاصلخيزي
که گياهان ميآيد دست زماني به درکشت توأم محصول کل، اضافه در
با طبيعي منابع از ــتفاده اس ميزان و نحوه ــر د هنده مخلوط از نظ ــکيل تش
مورفولوژي خصوصيات با گونه گياهان ــند. اين ــته باش داش تفاوت يکديگر
تا بود قادرخواهند يکديگر کنار در ــت کش صورت در متفاوت فيزيولوژي و
بين رقابت د يگر عبارت به آورند. عمل به بهينه ــتفاده اس محيطي از عوامل

.(۲۲ ،۱۳) اي خواهد بود گونه رقابت درون از کمتر گونه اي
کشت مزيت داليل از يکي اغلب بهبود استفاده از نور، و د ريافت افزايش
نقش ۱۹). گاهي گرد يده است (۱۸، بيان با کشت خالص در مقايسه مخلوط
نور غير قابل ميدهد که آنها به را امکان اين زراعي مکملي در کانوپي گياه
ميتواند افزايش جذبي جذب کند. چنين را ــتي کش ــيله تک وس به جذب
و افزايش ــور ن بازتاب کاهش ،(۲۳) رديفها بين فضاي ــدن پرش ــي از ناش
اثر اختالفات برگ بر سطح دوام افزايش يا (۷) ــط کانوپي زيرين توس جذب

باشد. (۲۴ ،۲۳) فيزيولوژيک مورفولوژيک و
مي کند . کمک هرز علف هاي فشار کاهش به مخلوط کشت کلي، طور به
به علفهاي هرز با رقابت براي مخلوط کشت توانايي که است ــاهده شده مش

treatments had significant effects on maize grain yield, biological yield and cucumber fruit yield. However no significant 
effect observed on harvest index. Weeding cause an increase in maize grain yield and biological yield and cucumber fruit 
yield. The highest and lowest of PAR interception recomended for MC and Mc respectively.The LER for most intercropping 
treatments was higher than unit that show, intercropping had advantage over sole crop. The results indicated that intercropping 
could be advantageous in terms of weed controls. The MC and mC were more effective than others.

Key words: Intercropping, Maize, Cucumber, Weeds, Yield 

هر ــهم س گياهي، تراکم انتخابي، ارقام زراعي، گياهان ترکيب مانند عواملي
از آنها گرفتن قرار فاصله و ــب ترتي مخلوط، ــت کش گياهان زراعي در از يک
قدرت .( ۱۶) ــتگي د ارد بس خاک رطوبتي وضعيت و حاصلخيزي و ــر يکديگ
هاي گونه که توسط ترکيب گياهي زياد تراکم از طريق فشار مخلوط رقابتي
کشتهاي در .(۲۰) مييابد افزايش ــود، مي ش دهنده مخلوط فراهم ــکيل تش
مشکل علفهاي ، سيستم بودن اليه اي چند و گياه دليل وجود چند به درهم

.(۱۶ است(۹، ۱۱، شده گزارش کشتي تک سيستمهاي کمتر از هرز
مخلوط ــت کش در مختلف تراکمهاي اثر ــي بررس ، آزمايش هدف اين
تابشهاي فعال ــذب ج و عملکرد هرز، علف هاي ــرل کنت بر ــار خي و ذرت

است. (PAR)۱ فتوسنتزي

وروشها مواد
ــکده د انش تحقيقاتي ۱۳۸۳-۱۳۸۲ درمزرعه ــي ــال زراع س ــش در آزماي
ارتفاعي در مزرعه گرفت. اين انجام کوشکک در شيراز واقع دانشگاه کشاورزي
۳۰ آزمايش محل ــي جغرافياي عرض قراردارد. دريا ــطح س متراز ۱۶۵۰ حدود
شرقي است. د قيقه ۳۴ و درجه آن۵۲ جغرافيايي طول و شمالي د قيقه درجه و۷
مطلق به حداکثردماي و حداقل و ميليمتر بارندگي۴۸۰ ميزان آزمايش در سال
سال و لومي-رسي آزمايش محل خاک گراد بود. سانتي د رجه ۴۰ و -۷ ترتيب
صورت به تيمار آزمايش ۱۲ اين د ر د اشت. قرار ذرت زير کشت آزمايش از قبل
گرفته به کار سه تکرار د ر تصادفي کامل بلوكهاي در قالب پالت اسپليت طرح
و (W) وجين و (w) بدون وجين از عبارت کرت اصلي تيمارهاي ــت. ــد ه اس ش
ذرت ٪۱۰۰ (C)،و خيار ٪۱۰۰ ،(M) ذرت ٪۱۰۰ شامل فرعي کرت تيمارهاي
ذرت خيار+٪۵۰ ٪۱۰۰ ،(MC) خيار ٪۵۰+ ذرت ٪۱۰۰ ،(MC) خيار ٪۱۰۰ +
آزمايش، ذرت در استفاده مورد ارقام بود . (MC) خيار ذرت+٪۵۰ (MC) و٪۵۰
و دانه توليد براي منظوره دو و هيبريد ديررس (يک ۷۰۴ کراس سينگل هيبريد
رقم خيار (۲) و مي رود کار به کشور و منطقه در غالب ذرت عنوان راکه به علوفه)
تک ميشد. ــامل ش ٪۹۰ ناميه قوه ۹۹٪ و خلوص درجه با Oasis را پرمحصول
مطلوب تراکم با خيار کشتي تک و بوته ۶۲۰۰۰ مطلوب تراکم با ذرت کشتي
د رصد و۵۰ افزايش۱۰۰ با افزايشي تيمارهاي شد. کشت هکتار در بوته ۳۰۰۰۰
د رصد و۱۰۰ ۵۰ افزايش بالعکس و ذرت خالص ــت کش به خيار مطلوب تراکم
از نسبتي حذف با جايگزين تيمار خيار و خالص کشت به ذرت مطلوب تراکم
آمد. ــت د س خيار به از آن معادل تراکم کردن جايگزين ذرت و مطلوب تراکم
محل است. زمين شده گرفته نظر خياردر بوته ۲ معادل ذرت بوته اينجا هر در
شد. شخم زده متر سانتي عمق ۲۰-۳۰ تا از کاشت قبل و بهار در اوايل آزمايش
پخش زمين روي آمونيوم کيلوگرم در هکتارفسفات ميزان۲۵۰ به کاشت از قبل

ذرت... مخلوط كشت اثر بررسي
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ميزان به مرحله د و سرک در صورت به کود اوره مخلوط شد. خاک با د يسک با و
صورت به خيار گلدهي هنگام به و ــد رش دوره اوايل در هکتارد ر کيلوگرم ۱۵۰
در ترتيب به خيار ذرت و کشت ــد. ش ريخته ــيار ش د اخل بوته ها به پاي نواري
انجام شد. ۱۳۸۳ خرداد ۱۸ همزمان در تاريخ صورت به متر سانتي ۵ و۳ عمق
در رديف روي بر ها بود. فاصله بوته مربع ۷ متر × آزمايش ۳ فرعي کرت هر ابعاد
فاصله سانتي متر و خيار ۳۰ کشت خالص و سانتي متر خالص ذرت ۲۰ کشت
خالص خيار متر، در کشت سانتي ۷۵ ذرت خالص کاشت در کشت رديف هاي
۷۵ فاصله خيار د ر هاي رد يف مخلوط، ذرت در بين هاي ــت کش د ر متر و ۱ /۵
مرحله ۴-۳ برگي براي د ر رشد محصول بعد از د و هر سانتي متري کشت شد.
۱۷ در تاريخ هرز وجين علف هاي اولين شدند. نظر تنک مورد به تراکم رسيدن
فاصله ۳۰ روز ۱۶ مرداد به تاريخ در دوم ــن وجي و ــت از کاش روز پس تير، ۳۰
صورت به مي شد ، اعمال آنها وجين بايد بر روي تيمارهايي که روي بر آن از بعد
شته قرار حمله تريپس و مورد خيار رويش، دوره طي ــتي انجام گرفت. در دس
ليتر هزارحدود د و در غلظت ۱ با متاسيتوکس از سم مبارزه منظور به که گرفت
فصل د رطول دفعه سه (PAR) فتوسنتزي فعال تابش ــد. ش استفاده هکتار در
SF-۸۰Tمدل خطي از نورسنج نور گيري اندازه ــد. براي گيري ش اندازه ــد رش
کار جهت اين شد. انجام ۱۲-۱۴ ساعات فاصله در نور گيري اند ازه استفاده شد.
پنج در پوشش خيار تاج زير خاک و سطح ذرت پوشش تاج باالي در نور ميزان
درصد شد. گرفته ميانگين و گيري اندازه تصادفي طور به کرت هر درون نقطه

گرديد (۸): محاسبه ۱ فرمول براساس فتوسنتزي تابش فعال
PAR=[۱-(PARb / PARa)] ×۱۰۰٪      ۱- فرمول   

پوشش تاج د رپايين فتوسنتزي فعال تابش :PARb
پوشش تاج سطح در فتوسنتزي فعال تابش :PARa

هر بود، برگي ۸ ذرت زماني که يعني ۵ مرداد تاريخ از خيار ــت برداش
خشک وزن گرديد. برداشت چين و مجموعًا ۱۵ ــد انجام ش يکبار روز ــه س
دو حذف که با ترتيب بدين ــد. ش ــبه محاس ــت هنگام برداش در علفهاي
در و ــيه حاش اثر عنوان کرت به دو طرف هر متر از ۰/۵ و عرض در ــف ردي
آون به ها سپس نمونه ــد. انجام ش کرت از هر مترمربع ۱۰ ــت برداش نهايت
آون در گراد ــانتي درجه س ۷۰ دماي در ــاعت س ۷۲ حد ود گرديد و منتقل
خارج ازآون ها نمونه ــدن، ش ــک خش اطمينان از بعد ازحصول قرار گرفت،
در واحد سطح ــک خش وزن نمونه، ــک آوردن وزن خش ــت به دس از پس و
گروه چهار ــه غالب ب گونههاي ترتيب به هرز اين علفهاي ــد. ش ــبه محاس
ب- (Amaranthus retroflexus) خروس تاج الف- شامل که شدند ــيم تقس
(Sinapis arvensis) ــي وحش ج- خرد ل (Hyoscyamus niger) ــه بنگد ان
روز حدود ۱۴۵ ذرت برد اشت نهايي بود . علفهاي هرز هاي ــاير گونه س د-
بيولوژيک عملکرد تعيين براي گرفت. انجام مهر ۲۰ تاريخ در کاشت از بعد
متر سانتي ۲ از ارتفاع متر مربع ۱۰ مساحت ها از ذرت بوته دانه عملکرد و
نهايت از و در منتقل آون به سپس شدند . برداشت توسط د ست سطح زمين

شد. سطح محاسبه واحد در کل خشک وزن ها، نمونه خشک  وزن روي

۲                                                                                     فرمول-
                                                            

فتوسنتزي مواد توزيع نحوه کننده بيان (HI) ــت شاخص برداش درصد
جهت ــت. اس گياه موجود در مخزنهاي ــاير س و اقتصادي مخزن هاي ــن بي

شد. استفاد ه فرمول ۲ نسبت از اين محاسبه
خيار و هاي ذرت کشتي تک ــاس اس بر ۳(LER) زمين برابري ــبت نس
فرمول طبق وجين ــال با اعم خيار و هاي ذرت ــتي تک کش و ــد م وجين ع

شد : محاسبه ۳
LER=Yij  /Yii+Yji  /  Yjj                     ۳ - فرمول  

عملکرد Yjiو Yijو خالص j د ر کشت i و هاي گونه عملکرد Yjj و Yii
هستند. کشت مخلوط در  jو i هاي گونه

انجام MSTAT-C افزار ــتفاده از نرم اس با لزوم مورد آماري محاسبات
ميانگين آزمايشي براي مقايسه اثر عامل ــدن د ارش معني درصورت پذيرفت.

شد. استفاده ٪۵ احتمال سطح در د انکن آزمون از ها

وبحث نتايج
ذرت بيولوژيک عملکرد

حالتي عملکرد د ر ميانگين ميشود، مشاهده ۱ جد ول در که همانطوري
است بوده ــتر ۶/ ۷۴٪ بيش وجين عدم با ــه مقايس د ر گرفته صورت وجين که
مخلوط ــت تأثيرتيمارهاي کش تحت ذرت ــک بيولوژي ــرد ( α<۰ /۰۱) عملک
از (۹۶۰۰ kg/ha) ذرت ــک بيولوژي عملکرد حد اکثر .(α<۰/۰۱) گرفت ــرار ق
(۵۶۸۰ kg/ ha) mc تيمارهاي از آن حداقل شد و حاصل ــتي کش تک تيمار
ذرت در بيولوژيک آمد (جدول۱). عملکرد ــت د س به (۵۵۶۸ kg/ ha) mC و
و ۵۹/۱ برابر ۵/ ۹۲ ،۹۱/۳، ترتيب به  mC و MC، Mc، mc مخلوط تيمارهاي
روش به ذرت خشک وزن بود. مقايسه ميانگين ذرت خالص د رصدکشت ۵۸
بيشتر MCw تيمار در ذرت بيولوژيک عملکرد که مي دهد نشان دانکن آزمون
موجب توانسته است خيار که ــود ميش مشاهده بنابراين ــت. ازتيمارMw اس
مودت زاويه ــردد . عملکرد گ بهبود نتيجه در اي و ــه گون ــش رقابت بين کاه
هرز هاي علف کنترل بر لوبيا و ذرت مخلوط کشت تأثير بررسي د ر (۱۳۸۱)

همين نتيجه دست يافته است(۲). به

ذرت د انه عملکرد
عملکرد وجين با عدم مقايسه د ر متوسط طور به ۱ وجين جد ول به توجه با
مخلوط ــت کش تيمارهاي تحت تأثير داد. عملکرد دانه ذرت افزايش ٪ را ۵/ ۷۴
از عملکرد دانه بيشترين معنيدار نشد . اثر متقابل ولي ،(α<۰ /۰۱) گرفت قرار
ذرت +۱۰۰ ٪ تيمار۵۰ از آن کمترين ۵۸۶۳) و kg / ha) ذرت کشتي تيمار تک
در ذرت دانه عملکرد ــت آمد (جدول۱). د س به (۲۶۵۶ kg/ ha ) (mC)خيار ٪
و ۴۷ ،۸۴ برابر با ۵/ ۸۸، ترتيب به mC ، MC،Mcو mc مخلوط هاي ــت کش
ذرت و مخلوط کشت د ر بود. رحيميو همکاران ذرت خالص کشت ۴۵ درصد
دانه ذرت که عملکرد مشاهد ه کرد ند خيار ذرت و در مطالعه ستوهيان سويا و

.( ۳ است (۱، ذرت خالص کشت از کمتر حالت مخلوط در

ذرت برداشت شاخص
عدم ــا ب ــه در مقايس وجين ميدهد، ــان نش ۱ که جد ول ــوري همانط
معنيدار اين تفاوت ولي برداشت شده است، افزايش شاخص موجب وجين
قرار ــت مخلوط کش تيمارهاي تأثير تحت ــت برداش ــاخص ــت. ش اس نبوده
داد. نشان را ــي محسوس تفاوت تيمارها اين ــه ميانگين مقايس ولي نگرفت،
کردند ــان ــويا بي وس ذرت مخلوط ــت کش در (۱۳۸۱) همکاران ــيو رحيم

۲HI

دانه عملكرد
كل عملكرد

۱۰۰
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۱۹۶ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۹۷ و زراعت  در

امر اين ــدارد. ن تأثيري ــبت نس روي اين ــت بر کش مختلف تيمارهاي ــه ک
ناشي واحد سطح در بيولوژيک و دانه عملکرد هماهنگ تغييرات ميتواند از

شود(۱).

خيار ميوه عملکرد
را داري معني تفاوت وجين وعدم وجين لحاظ از تيمارها ۱ جدول مطابق
افزايش موجب وجين عدم با مقايسه د ر وجين .(α<۰ /۰ ۱) مي دهند نشان
کشت تيمارهاي تأثير تحت ميوه خيار و عملکرد ــد ش خيار عملکرد ٪۶۷/۲
kg/) کشتي تک به ميوه α<۰/۰). بيشترين عملکرد ۱) گرفت قرار مخلوط
نشان را داري معني تفاوت با بقيه تيمارها که بود مربوط خيار (۲۶۲۱۰ ha
خيار ٪۵۰ + ذرت تيمار ٪۱۰۰ به نيز (۹۱۳۹ kg/ha) ــدار کمترين مق داد.
فضاي توجه به با جايگزيني و کشتي تک تيمارهاي در ــت. د اش (Mc)تعلق
عملکرد ها، کنترل آن لحاظ خيار از و ناتواني هرز رشد علفهاي براي بيشتر
بنابراين، داد. ــان نش وجين و عدم تيمارهاي وجين در را زيادي تفاوت ميوه

و  ذرت رقابت مخلوط افزايشي، سيستمهاي در کرد که ــتنباط ميتوان اس
عملکرد کاهش بر علفهاي هرز رقابت جايگزيني کشتي و تک تيمارهاي در

بوده است. خيار تأثيرگذار

(LER) برابري زمين نسبت
عد م وجين خالص کشت هاي اساس بر را برابري زمين نسبت جدول ۲
در کشت LER ميانگين ــود، ميش مشاهده که ميدهد. همانطوري ــان نش
به کشت نسبت مخلوط ــان ميد هد کشت نش که ــت اس هاي مخلوط ۵۶/ ۱
با هاي خالص ــت کش ــاس اس بر LER همچنين د ارد . برتري ــص ٪۵۶ خال
mc بجز تيمار همه تيمارها در زمين برابري که نسبت نشان ميدهد وجين
آنجايي که نسبت از ــت. LER مخلوطها ۱/۰۶ اس ميانگين و يک از ــتر بيش
وجين عدم کشت هاي خالص ــاس اس مخلوط بر هاي ــت کش زمين برابري
نتيجه مي توان ــن، وجيني بزرگترند، بنابراي خالص هاي ــت کش ــبت به نس

علف هاي تنش شرايط تحت و وجين عد م حالت در مخلوط کشت که گرفت
و ذرت مخلوط کشت در نيز مظاهري و همکاران دارد. بيشتري کارايي هرز

يافته اند(۶). نتيجه دست به همين لوبيا

(PAR) فتوسنتزي فعال تشعشعات جذب
ــدم ع وجين و ــود ، مي ش ــاهده مش ۳ جدول در که ــوري ط ــان هم
تيمارها ــن بي در (α<۰ /۰ ۱) ــطح س در را داري معني ــاوت تف ــن وجي
فعال ــش تاب جذب وجين ــدم ع ــه با مقايس وجين در ــد. ميدهن ــان نش
تحت ــنتزي نيز فتوس فعال د اد. جذب تابش افزايش ٪۷۶ را ــنتزي فتوس
ميانگين تابش .(α<۰/۰ ۱) گرفت قرار مخلوط ــت کش تيمارهاي تأثير
بعد از روز ۵۰) گيري اندازه اول مرحله در شده جذب ــنتزي فتوس فعال
خالص خيار کشت و (mcتيمار جز (به مخلوط هاي ــت کش د ر ــت) کاش
۷۸ (۶۴ و سوم و دوم گيري اندازه بود .در ذرت خالص ــت کش ــتر از بيش
mC و MC مخلوط PAR در کشتهاي ميزان جذب  ــت) کاش از پس روز
کشت همکاران در و Bantilan بود. خيار و ذرت خالص از کشت ــتر بيش
ماش و ذرت و زميني شيرين ــيب س و ذرت زميني، بادام و ذرت مخلوط
لگوم چهار با سورگوم مخلوط کشت در Abraham و Singh و (۸) ــبز س
کردند ــاهده (۱۱) مش - باقال ــت مخلوط گندم کش در Ghanbari (۷) و
از اجزاي يک هر کشتي از تک بيشتر زراعتهاي مخلوط د ر جذب نور که
کانوپي، شکل و برگ و ــاخ آرايش ش به د ليل اختالف در ــت. اس مخلوط
باشند. ــته داش ــتري بيش کارايي PAR جذب در ميتوانند خيار و ذرت
خيار ــط کانوپي توس پايين در ــود، نميش جذب ذرت ــط توس که نوري

مي شود. PAR جذب راندمان افزايش موجب و جذب

هرز علفهاي خشک وزن مجموع
با مقايسه در وجين ــود ، ميش ــاهده ۵ مش جد ول در که همانطوري
مجموع .(α<۰ /۰۱ )کاهش داد را علفهاي هرز خشک وزن وجين عدم

خيار ميوه عملکرد و ذرت برداشت شاخص و عملکردبيولوژيک و د انه عملکرد ميانگين مقايسه جدول۱-

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

تيمار
دانه عملکرد

(kg/ha)
بيولوژيک عملکرد

(kg/ha)
برداشت شاخص

(٪)
ميوه عملکرد

(kg/ha)

هرز تيمارهاي کنترل علفهاي :A
وجين عدم :w۳۶۶۴b۶۵۸۳/۲۳b۵۴/۱a۱۴۳۳۷/۳۶b

وجين :W۴۹۱۳/۲a۸۸۱۸/۰۱a۵۴/۹a۲۱۳۱۳/۰۲a
کاشت نسبتهاي :B

(M) ذرت -۵۸۶۳a۹۶۰۰a۶۱/۷۵aکشت خالص
(C) ۲۶۲۱۰---کشت خالص خيارa

(MC) ۱۰۰٪ذرت+۱۰۰٪خيار مخلوط ۵۱۹۴ab۸۸۸۰a۵۶/۰۱ab۲۱۳۴۰bکشت
(Mc) مخلوط۱۰۰٪ذرت+۵۰٪خيار bکشت ۴۹۳۰۸۷۷۴a۵۶/۴۹ab۹۱۳۹d
(mC) ۱۰۰٪خيار+۵۰٪ذرت مخلوط ۲۶۵۶c۵۵۶۸b۴۸/۲۰b۲۰۶۴۰bکشت
(mc) ۵۰٪ذرت+۵۰٪خيار مخلوط ۲۸۰۰c۵۶۸۰b۵۰/۳۰b۱۱۸۰۰cکشت

(C.V) تغييرات ضرايب ۱۳/۶۵۱۰/۴۸۱۴/۹۹۸/۳۳درصد

ذرت... مخلوط كشت اثر بررسي
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کشت تيمارهاي تحت تأثير برداشت هنگام هرز به علفهاي خشک وزن
کشت در هرز علفهاي مقدار ــترين (α<۰ /۰۱). بيش قرار گرفت مخلوط
(۱۳۸۶ kg/ ha) شد ــاهده کمتر آن مش تراکم خاطر به (M) ذرت خالص
علت به که (۵۶۶ /۲ kg / ha) بود مربوط MC تيمار به ــدار مق کمترين و
وزن هرز ــاي روي علف ه ــر ب اندازي ــايه س و ــاد هر دو گياه زي ــم تراک
باقال - گند م مخلوط ــت کش Ghanbari در يافت. ها کاهش آن ــک خش
نشان عدس ــورگوم/ دال س مخلوط ــت کش در (۱۹۸۱) Rao Shatty و و
هاي ــک علف وزن خش مخلوط در ــي گياه تراکم افزايش ــا ب که ــد د اد ن
آنها از يک هر خالص کشت از آمده ــت دس ــطح به س پايين ترين به هرز
در (A × B) اثر متقابل ــودن ب دار معني به توجه ــا و ۲۰). ب ــيد (۱۱ رس
تيمار در هرز علفهاي مقدار ــترين بيش که ــود مي ش ــاهده مش ۶ جد ول
تيمار د ر آن کمترين ــن (۲۶۵۱kg/ha) و وجي خالص ذرت عد م ــت کش

آمد. دست به (۱۲۱ kg /ha) MCW
وحشي خرد ل انه، بنگد خروس، تاج هرز علف هاي ــک خش وزن

گرفت قرار ــوط ــت مخل تأثير تيمارهاي کش ــا تحت ــاير گونه ه س و
بيشتر ذرت در خروس ــک تاج خش وزن که از آنجايي .(α<۰ /۰۱ )
ميتوان ــن بنابراي ،(۷۳۳ /۲ kg / ha ) ــود ب مخلوط ــاي ــت ه کش از
تاج هرز ــف عل کنترل ــت در اس ــته توانس ــت مخلوط کش ــت که گف
هرز بنگد انه علف ــک خش وزن کمترين کند. عمل ــر ت ــروس موفق خ
به هرز ــن علف ۱۷۴)، زيرا اي /۲ kg / ha مربوط بود ( MC ــه تيمار ب
مواجه ــي زن جوانه کاهش ــا ب اند ازي ــايه س بودن به ــاس حس دليل
ــت. ند اش ار د معني اختالف mCتيمار ــا MC ب تيمار .(۲ ) ــود ميش
ــت اس ــته توانس خيار ــوط، ــي مخل افزايش ــاي تيماره در ــن، بنابراي
قابل ــول محص توليد ــع منب ــود و بنگدانه ش ــرز ه ــف عل ــن جايگزي
کشتي به تک بنگد انه ــک خش وزن ميزان ــترين باشد. بيش ه ــتفاد اس
ــتر بيش و رقابت گياهي کمتر ــم تراک خاطر به که ــود ب ــوط مرب ذرت
گونههاي ساير  و وحشي خردل ــک خش ــت. وزن ذرت اس با هرز علف

د ادند. نشان روند مشابهي را هرز علفهاي

ذرت. بيولوژيک عملکرد و خيار عملکرد (A × B) متقابل اثر ميانگين مقايسه و LER-۲جدول

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

.(PAR) فتوسنتزي فعال تشعشعات درصد جذب ميانگين مقايسه جدول۳-

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

تيمار
عملکرد

بيولوژيک
(kg/ha)

ميوه عملکرد
(kg/ha)

اساس تک LER بر
خيار و ذرت هاي کشتي

وجين

هاي  کشتي تک اساس  LERبر
عدم وجين و خيار ذرت

(Mw)بدون وجين خالص ذرت ---۸۰۱۵bکشت
(MW) وجين ذرت با خالص ---۱۱۱۹۰aکشت

(Cw) وجين بدون خيار خالص --۱۹۴۶۰c-کشت
(CW) وجين با خيار خالص --۳۲۹۵۰a-کشت

(MCw) وجين بدون + ۱۰۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۸۰۳۴b۱۸۴۶۰c۱/۲۰b۱/۷۷bکشت
(MCW) وجين با ۱۰۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۱۰۳۹۰a۲۴۲۲۰b۱/۶۶a۲/۴۴aکشت
(Mcw) وجين بدون + ۵۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۷۲۸۳bc۶۸۱۷f۰/۸۱e۱/۱۴dکشت
(McW) وجين با ۵۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۱۰۲۷۰a۱۱۴۶۰e۱/۲۲b۱/۷۱bکشت

(mCw) وجين بدون خيار ٪۱۰۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۵۰۸۶d۱۸۲۰۰c۰/۹۲de۱/۴۱cکشت
(mCW) وجين خيار با ٪۱۰۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط ۶۰۵۰cd۲۳۰۸۰b۱/۱۳bc۱/۷۴bکشت
(mcw) وجين بدون خيار ٪۵۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۵۱۶۵d۸۷۴۰f۰/۶۴f۰/۹۲dکشت
(mcW) وجين خيار با ٪۵۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط ۶۱۹۵cd۱۴۸۶۰d۰/۹۳de۱/۳۷cکشت

---۱/۰۰ cdd۰۰/۱
۰۶/۱۵۶/۱--ميانگين

(٪)تيمار اول (٪)مرحله دوم (٪)مرحله سوم مرحله
هرز علفهاي کنترل تيمارهاي :A

وجين عدم :w۲۹/۲۸b۵۱/۰۷b۵۶/۹۴b
وجين :W۴۵/۱۱a۶۷/۸۳a۷۴/۲۲a

کاشت نسبتهاي :B
(M) ذرت ۲۷/۳۳d۴۶/۰۰d۵۵/۱۷dکشت خالص
(C) ۵۲/۵۰کشت خالص خيارa۷۰/۰۰a۷۶/۱۷b

(MC) ۱۰۰٪ذرت+۱۰۰٪خيار مخلوط ۴۶/۰۰b۷۶/۸۳b۸۲/۰۰aکشت
(Mc) مخلوط۱۰۰٪ذرت+۵۰٪خيار ۲۰/۰۰e۳۵/۰۰e۴۰/۰۰eکشت
(mC) ۱۰۰٪خيار+۵۰٪ذرت مخلوط ۳۴/۳۳c۵۵/۶۷c۶۲/۰۰cکشت
(mc)ر ۵۰٪ذرت+۵۰٪خيا مخلوط ۴۳/۰۰b۷۵/۱۷a۷۸/۱۷bکشت

(C.V) تغييرات ضريب ۸/۴۶۷/۰۱۵/۳درصد
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نتيجهگيري
عملکرد و ذرت ــرد بيولوزيک عملک و دانه افزايش عملکرد موجب ــن وجي
عملکرد و د انه روي عملکرد بر را داري معني مخلوط تأثير کشت شد. خيار ميوه
تأثير بي برداشت بر شاخص ولي ــت، داش ميوه خيار عملکرد و بيولوژيک ذرت
يک از بزرگتر مخلوط از تيمارهاي بسياري زمين در برابري ــبت نس بود. ميزان
دارد . حکايت خالص کشت به نسبت مخلوط کشت برتري از که آمد ــت به دس
ذرت +٪۱۰۰ تيمار٪۱۰۰ فتوسنتزي به تشعشعات فعال بيشترين ميزانجذب
ــت هاي کش مربوط بود. خيار ٪۵۰ + ذرت ٪۱۰۰ تيمار آن به و کمترين خيار
با بودند . علف هاي هرز مؤثرتر کنترل در با کشت هاي خالص مقايسه در مخلوط
تيمار در (۱ /۶۶) LER و خيار ميوه ذرت و دانه عملکرد بيشترين اينکه به توجه

ميگردد. توصيه تيمار اين بنابراين آمد، دست به MCW مخلوط

سپاسگزاري
ــکده دانش تحقيقات مرکز رئيس ــي کاظمين از مهندس ــيله وس بدين
قد رداني اين بررسي اجراي د ر صميمانه همکاري به خاطر شيراز کشاورزي

ميشود . تشکر و

پاورقيها
1-Photosynthetically active radiation 
2- Harvest index
3- Land equivalent ratio

استفاده مورد منابع
۱۳۸۱؛ ــريف آباد. ش حيدري وح. خدابنده. ن. ــري.، مظاه م.، د. ــي، م. رحيم - ۱
پژوهش ــه ــت مخلوط. مجل کش د ر ــويا عملکرد ذرت وس ــرد واجزاء عملک ــي بررس

.۴۵-۵۵:۵۱ وسازندگي.شماره
واثرآن بر ــي بلبل ــم چش ولوبيا مخلوط ذرت ــت كش ۱۳۸۱؛ ــه مودت، ل. زاوي - ۲
كشاورزي، دانشكده زراعت. رشته ارشد كارشناسي نامه پايان هرز. علف هاي كنترل

تهران. دانشگاه
نامه پايان ــار. ــيرين وخي ش ذرت توأم ــت کش ــي بررس م.۱۳۷۰؛ ــتوهيان، س - ۳

تهران. کشاورزي،دانشگاه دانشکده باغباني. رشته ارشد کارشناسي
کشاورزي پايدار.انتشارات ۱۳۷۴؛ هاشميدزفولي. ا. و م. حسيني. ع.، کوچکي، - ۴

۱۱۸ صفحه. مشهد. جهاد دانشگاهي
بررسيکنترلعلفهاي هرزدرسيستمکشت کوالر.۱۳۶۷؛ نواس. - مجنون حسيني، ۵

. (PAR) فتوسنتزي فعال تشعشعات جذب × A) د رصد B) متقابل اثرات ميانگين جدول۴- مقايسه

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

هرز علف هاي خشک وزن ميانگين مقايسه جدول۵-

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

(٪)تيمار اول (٪)مرحله دوم (٪)مرحله سوم مرحله
(Mw) وجين بدون ذرت خالص /۲۴کشت ۰۰ef۳۹/۶۷ e۴۵/۳۳ g
(MW) وجين ذرت با خالص ۳۰/۶۷d۵۲/۳۳کشت d۶۵/۰۰ e

(Cw) وجين بدون خيار خالص ۴۳/۰۰کشت c۶۰/۰۰ c۶۷/۰۰ de 
(CW) وجين با خيار خالص ۶۲/۰۰کشت a۷۹/۶۷ a۸۵/۳۳ b

(MCw) وجين بدون + ۱۰۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۳۲/۳۳کشت d۶۹/۳۳ b۷۲/۳۳ c
(MCW) وجين با ۱۰۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۵۹/۶۷کشت ab ۸۴/۳۳ a۹۱/۶۷ a
(Mcw) وجين بدون + ۵۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۲۷/۳۳کشت de ۴۳/۳۳ e۵۴/۰۰ f
(McW) وجين با ۵۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۴۱/۳۳کشت c۶۸/۰۰ b۷۰/۰۰ cd

(mCw) وجين بدون خيار ٪۱۰۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۳۱/۰۰کشت d۶۷/۰۰ bc۶۸/۰۰ cde 
(mCW) وجين خيار با ٪۱۰۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط ۵۵/۰۰کشت b۸۳/۳۳ a۸۸/۰۰ ab
(mcw) وجين بدون خيار ٪۵۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۱۸/۰۰کشت g۳۰/۶۷ f۳۴/۶۷ h
(mcW) وجين خيار با ٪۵۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط /۲۲کشت ۰۰ fg۳۹/۳۳ e۴۵/۳ g

تيمار
هرز علفهاي مجموع

kg/ha))
خروس تاج
kg/ha))

kg/ha))خردل وحشيبنگدانه
kg/ha))

ها گونه ساير
kg/ha))

هرز علفهاي کنترل تيمارهاي :A
وجين عدم :wa۰۳/۱۷۷۶۴a./۱۰۶۱۵۸۵/۰۶a۸۷/۷۸a۳۵/۵۶a

وجين :W۷۱/۴۸b۳۲/۹۰b۲۵/۸۹b۹/۳۴b۳/۳۶b
کاشت نسبتهاي :B

(M)ذرت خالص ۱۳۸۶a۷۳۳/۲a۴۶۳/۰a۱۴۳/۱a۴۷/۱۷aکشت
(C)خيار خالص ۹۳۷/۳c۵۹۶/۴b۲۹۸/۸b۲۷/۸۳c۱۴/۱۷bcکشت

(MC)۱۰۰٪ذرت+۱۰۰٪خيار مخلوط ۵۶۶/۲e۳۶۰/۷c۱۷۴/۲c۲۰/۱۷d۱۱/۱۵cکشت
(Mc)مخلوط۱۰۰٪ذرت+۵۰٪خيار ۷۴۸/۳d۴۲۵/۰c۲۸۸/۲b۲۲/۱۷cd۱۲/۹۳cکشت
(mC)۱۰۰٪خيار+۵۰٪ذرت مخلوط ۶۲۱/۴ec۲/۴۳۰c۵/۱۵۵cd۶۳/۲۲۱۳/۱۳cکشت
(mc)۵۰٪ذرت+۵۰٪خيار مخلوط ۱۲۶۵ba۴/۷۳۸a۲/۴۵۳b۵/۵۵۱۸/۱۸bکشت

(C.V)تغييرات ضريب ۷/۹۵۲۳/۱۱۰۷/۱۴۴۸/۱۱۱۸/۱۶درصد

ذرت... مخلوط كشت اثر بررسي
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جلد۹.شماره۱و۲: ۹-۱۶. کشاورزي ايران. مجله علوم ماش. - هندي لپه مخلوط 
قنادها. م. و زاده. ــين حس ع. ــوي.، دهن م.موحدي ــاز.، س ــري،د.، ا.بانکه مظاه - ۶
هرز. مجله ــاي ه علف کنترل لوبيا بر ذرت و ــوط مخل ــت کش ــي اثر بررس ۱۳۷۹؛
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هرز علفهاي خشک وزن (A × B) اثرات متقابل ميانگين مقايسه جدول۶-

آنهاست. بين د ار معني وجود تفاوت عد م نشان دهند ه ستون هر در مشابه حروف

تيمار
هرز ي علفها مجموع

(kg/ha)
خروس تاج
(kg/ha)

kg/)بنگدانه
(ha

وحشي خردل
(kg/ha)

ها گونه ساير
(kg/ha)

(Mw)بدون وجين خالص ذرت ۲۶۵۱a۱۴۱۸a۸۸۳/۳a۲۶۶/۷a۸۳/۳۳aکشت
(MW) وجين ذرت با خالص ۱۲۱/۸f۴۸/۶۷e۴۲/۶۷d۱۹/۴۳d۱۱/۰۰dکشت

(Cw) وجين بدون خيار خالص ۱۷۹۹c۱۱۶۰b۵۶۹/۷b۴۳/۳۳c۲۶/۰۰cکشت
(CW) وجين با خيار خالص ۷۵/۵f۳۲/۸۳e۲۸/۰۰d۱۲/۳۳de۲/۳۳eکشت

(MCw) وجين بدون + ۱۰۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۱۱۰۱e۷۰۲/۲d۳۳۶/۷c۴۰/۰۰c۲۲/۰۰cکشت
(MCW) وجين با ۱۰۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۳۱/۵f۱۹/۲۰e۱۱/۶۷d۰/۳۳f۰/۳۰eکشت
(Mcw) وجين بدون + ۵۰٪ خيار ذرت ٪۱۰۰ مخلوط ۱۴۵۵d۸۲۶/۷c۵۶۳/۳b۴۱/۳۳c۲۴/۰۰cکشت
(McW) وجين با ۵۰٪ خيار ذرت + ٪۱۰۰ مخلوط ۴۱/۲۷f۲۳/۴۰e۱۳/۰۰d۳/۰۰ef۱/۸۶eکشت

(mCw) وجين بدون خيار ٪۱۰۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۱۱۸۷e۸۳۳/۳c۲۸۷/۳c۴۲/۰۰c۲۴/۳۳cکشت
(mCW) وجين خيار با ٪۱۰۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط ۵۵/۸۷f۲۷/۰۰e۲۳/۶۷d۳/۲۶ef۱/۹۳eکشت
(mcw) وجين بدون خيار ٪۵۰ + ذرت ٪۵۰ مخلوط ۲۴۲۷b۱۴۳۰a۸۷۰a۹۳/۳۳b۳۳/۶۷bکشت
(mcW) وجين خيار با ٪۵۰ + ۵۰٪ ذرت مخلوط ۱۰۳/۰f۴۶/۳۰e۳۶/۳۳d۱۷/۶۷d۲/۷۰eکشت
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