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و  هاي هرز ي علف کشت مخلوط و الگوي کاشت شبدر بر زیست توده تاثیربررسی 
  خواص کمی نیشکر

  
  3، عادل مدحج2نیا ، ناظرآریان∗ 1نژاد خسروآبادي حسن علی

  

  ) 2/10/90:تاریخ پذیرش ; 19/2/90: دریافت تاریخ(
  

  : چکیده
هرز و همچنین اثر آن بر عملکرد و رشد  هاي مدیریت علف بر به منظور بررسی اثر کشت مخلوط شبدر و نیشکر

ي  از مزارع  شرکت کشت و صنعت نیشکر میان آب در منطقه 106در مزرعه  88 – 89نیشکر، آزمایشی در سال زراعی 
هاي کامل تصادفی با  بار خرد شده در قالب طرح بلوكهاي یک  این تحقیق به صورت آزمایش کرت. شوش انجام شد

% 50هاي نیشکر،  کشت شبدر بین ردیف=A )a1[شت شبدر اکرت اصلی شامل دو الگوي ک. چهار تکرار اجرا گردید
و کرت فرعی شامل چهار میزان بذر )] سطح تیمار% 100هاي نیشکر، کشت شبدر بین و داخل ردیف=  a2سطح تیمار، و 
نتایج نشان داد، بیشترین میزان . بودند)] کیلوگرم بذر در هکتار =40b4و =B )10b1=  ،20b2=  ،30b3[ مصرفی شبدر 
تفاوت بین دو تیمار . به دست آمد b4و  b3عملکرد کمی و کیفی نیشکر در تیمارهاي بیشترین هاي هرز و  کنترل علف
میزان کاهش ارتفاع نیشکر نسبت به . دار بود یمعن Bولی تفاوت بین تیمارهاي گروه . شت معنی دار نبوداالگوي ک

هاي هرز در  مقایسه کمترین بیوماس و بیشترین بیوماس تولیدي علف. درصد بوده است 82/12بیشترین ارتفاع 
و این اختالف در خصوص محصول تولید شده بین حداکثر و . دهد درصد را نشان می 94/81تیمارها اختالفی حدود 
همچنین در این تحقیق مشخص گردید که تأثیر گروه . درصد بوده است 87/43تیمارها  حداقل عملکرد در بین

در مدت  b4و  b3دار شده است، به طوري که تیمارهاي  بر تداوم و ثبات نیتروژن پهنک برگ نیشکر معنی Bتیماري 
برگی در حد استاندارد مورد نیاز ي اول مهر ماه همواره میزان نیتروژن  ي اول خرداد ماه تا نیمه روز از نیمه 120حدود 

بنابراین بهترین . و این موضوع به بهبود عملکرد کمی و کیفی نیشکر کمک شایانی کرده است. نیشکر بوده است
کیلوگرم  بذر شبدر در  40به میزان ) کشت بین ردیف هاي نیشکر( a1شود الگوي کاشت  ترکیب تیماري که توصیه  می

  .باشد هکتار می
  

  هاي هرز، کشت مخلوط، نیشکر، شبدر  مدیریت علف: کلیدي واژه هاي 

                                                             
 دانشجوي  کارشناسی ارشد کشاورزي  دانشگاه آزاد واحد شوشتر  -  1

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر -  2
  آزاد اسالمی واحد شوشتراستادیار دانشگاه  -  3
  Alihassannejad.k@gmail.com :پست الکترونیکیمسئول مکاتبات، : ∗
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  مقدمه
ي اخیر چنین  ساله 50با نگرشی عمیق به تحوالت 

رسد که به مسئله اکولوژي یعنی رابطه  به نظر می
ر زنده توجه نشده موجود زنده با محیط زنده و غی

هاي  بشر با دخل و تصرف )1377مظاهري، (. است
را از  بی رویه و بیش از حد در محیط طبیعی، آن 

حالت اعتدال خارج کرده و به صورت مخاطره 
ي  یکی از راهکارها ).11( آمیزي در آورده است

فراروي بشر براي کند کردن سرعت تخریب 
هاي کشت مخلوط  ها استفاده از سیستم اکوسیستم

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت . باشد می
جهان و ثابت بودن و حتی کم شدن سطح اراضی 

یک راه ممکن افزایش )1998گلیسمان، (زراعی، 
سیستم ت استفاده از غذا با حفظ سطح زیر کش

هاي هرز در  وجود علف .)18(کشت مخلوط است 
هاي قابل  هاي زراعی همه ساله خسارت سیستم

بیولوژي، . کند توجهی بر کشاورزان تحمیل می
هاي هرز و عالوه  اکولوژي و ساختار جمعیت علف

ها در بین  بر این تنوع بسیار زیاد این ویژگی
هاي هرز و عدم اطالع  هاي مختلف  علف گونه
ان از رفتارهاي این گیاهان کنترل کامل آنها را انس

) 1386نجفی، (. دچار پیچیدگی خاص کرده است
هاي انسان  عوامل فوق تنها بخشی از دالیل ناکامی

براي  .شود هاي هرز محسوب می در مدیریت علف
یافتن راهکارهاي جدید باید مدیران و دانشمندان 

ریت اي که در مدی بخش کشاورزي به همان اندازه
دهند به  هاي هرز به تکنولوژي اهمیت می علف
هاي اکولوژیکی موضوع نیز توجه نمایند  جنبه

هاي هرز  از نظر زراعی، علف) 1991وارشام، ( ).12(
گیاهانی هستند که به طور طبیعی در 

هاي  رویند و براي سیستم هاي زراعی می اکوسیستم
هاي هرز ممکن است  علف. کشاورزي مضر هستند

ها، کاهش  افزایش خسارت آفات و بیماريباعث 
کیفیت گیاهان زراعی و حتی خسارت به سالمتی 

. )23( کنند شوند حیواناتی که از آنها تغذیه می

هاي  ترین خسارت علف مهم) 1993زیمداهال، (
هرز به گیاهان زراعی، کاهش عملکرد آنها از طریق 

هاي رشد  رقابت در جذب مواد غذایی و نهاده
به طور کلی بیشترین نیاز براي مواد  .باشد می

هاي هرز هم زمان با  ي علف غذایی و آب به وسیله
به عالوه . افتد نیاز شدید گیاه زراعی اتفاق می

هاي هرز در ایجاد کانوپی خیلی  تعدادي از علف
بنابراین در . کنند تر از گیاه زراعی عمل می سریع

د بود تر خواهن رقابت براي دریافت نور بسیار موفق
امر نیز به سهم خود موجب کاهش عملکرد  این  که 

در ) 1994مولدر، (. )25( شود گیاه زراعی می
کشاورزي مدرن کنترل شیمیایی یک روش براي 

استفاده از . شود هاي هرز محسوب می مهار علف
ها عالوه بر اینکه موجب مقاوم شدن  کش علف

 هاي هرز به آنها شده است، باعث بسیاري از علف
ایجاد خطرات زیست محیطی و خسارت شدید 

هاي  ي حیاتی در اکوسیستم جانبی بر زنجیره
همچنین موجب . زراعی و طبیعی نیز شده است

به منظور  ).20( شود هاي تولید می افزایش هزینه
کاهش این اثرات نامطلوب، یک تجدید نظر اساسی 
در خط مشی تولید محصوالت زراعی و حرکت به 

هاي شیمیایی و  بدون نهادهسوي کشاورزي 
یکی از ) 2000باتال، (. مصنوعی به وجود آمده است

هاي هرز از دیدگاه  تمهیدات مهم در کنترل علف
کشاورزي پایدار، استفاده از کشت مخلوط 

با  .)13( محصوالت مختلف زراعی با یک دیگر است
هاي به عمل آمده، به منظور حفظ  توجه به بررسی

براي جلوگیري، یا کندکردن  و پایداري تولید و
رسد ضروري  ها، به نظر می روند تخریب اکوسیستم

هاي  هاي هرز از روش است که براي مدیریت علف
ها  یکی از این روش. تلفیقی باید استفاده کرد

استفاده از گیاهان پوششی به صورت کشت مخلوط 
  .با گیاهان زراعی می باشد

هاي نو  ریتي مدی بررسی در زمینه: اهداف تحقیق 
هاي جدید به جاي  هاي هرز با استفاده از روش علف
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ها بر اساس اهداف ذیل  کش استفاده مکرر از علف
  :طرح ریزي و اجرا گردید

هاي هرز  ي میزان مهار علف ارزیابی و مقایسه) الف
  در سیستم کشت مخلوط

هاي هرز در تأثیر  ي علف میزان زیست توده) ب
  پذیري از گیاهان پوششی

  ها  کش بررسی امکان کاهش بکار گیري علف )ج
  بررسی عملکرد نیشکر در کشت مخلوط) د
بررسی تأثیر تثبیت نیتروژن توسط شبدر و ) ه

  نقش آن بر عملکرد نیشکر
ي اثرات کشت مخلوط بر برخی از  مطالعه

هاي  ي علف خصوصیات کمی نیشکر و زیست توده
هرز و هم چنین اثرات کشت مخلوط بر عملکرد 

به . نیشکر از اهداف نهایی این مطالعه بوده است
طور کلی هدف از اجراي این طرح حرکت به سمت 
پایداري تولید، کشاورزي ارگانیک و کاهش استفاده 
از سموم در راستاي رسیدن به کشاورزي پایدار از 
طریق تعیین بهترین الگوي کشت مخلوط به 

در . باشد هاي هرز می منظور کنترل جمعیت علف
کشت مخلوط شبدر و نیشکر از آنجایی که 
ماکزیمم نیاز آبی نیشکر در خالل فصل رشد در 

توان از طریق این  باشد، می بهار و تابستان می
کشت مخلوط استرس کم آبی و خشکی را به 

ي طبیعی  تنش خشکی یک پدیده. حداقل رساند
حاجبی، ( .آید است که در گیاهان بوجود می

ت تهیه به موقع نیتروژن کشاورزان در جه) 1384
قابل جذب براي گیاه از یک سو و مدیریت خاك 

از سوي دیگر همیشه با ) از نظر ذخیره نیتروژن(
محیط خاك از . اي روبرو هستند مشکالت عدیده

راه افزایش مواد آلی در خاك مثل بقایاي 
هاي حیوانی در کودهاي  محصوالت و بقایاي الشه

نیتروژنی مثل  حیوانی، اضافه نمودن کودهاي
کودهاي نیترات، آمونیوم، اوره و غیره و از راه 

پیوندد و  تثبیت نیتروژن که در طبیعت به وقوع می
شامل تثبیت بیولوژیک و تثبیت غیر بیولوژیک 

باشد، سرشار از نیتروژن  نیتروژن هوا می
کودهاي نیتروژنه و ) 1379رحمانی، (. )4(گردد می

بع اصلی تهیه گیاهان خانواده بقوالت دو من
آیند و عوامل  نیتروژن در خاك به حساب می

جبران کننده در مقابل برداشت آن توسط 
شبدرها ) 1378جوادي، ( .)6(باشند محصوالت می

) آسا پروانه(اي خانواده بقوالت  جزء گیاهان علوفه
چنین  هم. باشند گونه می 300هستند که بالغ بر 

هاي  راي هدفتوانند ب هاي شبدر می هر یک از گونه
ي خشک،  تر و علوفه ي معینی از جمله تولید علوفه

گاه، تولید کود سبز و بهترین گیاه همراه  ایجاد چرا
در کشت مخلوط با بسیاري از غالت پا بلند در نظر 

  . )3(گرفته شوند
  

  ها مواد و روش
این پژوهش در شرکت کشت و صنعت نیشکر 

ي  رودخانهي آبریز  آب در بخش جنوبی حوزه میان
دقیقه و عرض  27درجه و  48دز بین طول شرقی 

دقیقه واقع شده و از شمال  50درجه و  31شمالی 
شرق و جنوب شرق به رودخانه دز از شمال غربی 
به تپه ماهورهاي چغازنبیل، از غرب به اراضی 
کشت و صنعت هفت تپه و از جنوب به راه آهن 

ح دریا سط ارتفاع از. خرمشهر محدود است - تهران
 10متر و تعییرات آن حدود  40به طور متوسط 

  .متر است
نمونه برداري : شناسایی خاك مزرعه آزمایش

سانتیمتري صورت  60-30و  30- 0خاك از عمق 
 ت خاك مورد آزمایش سیلتی کلی لوم،و باف گرفت

دسی  9/3هدایت الکتریکی خاك قبل از آبشویی
 سایر مشخصاتو  بوده، 66/7خاك PHزیمنس و 

آورده شده  1شماره  خاك مورد بررسی در جدول
  .است
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  هاي خاك مزرعه آزمایش اندازه گیري شاخص :1شماره  جدول

  بی کربنات
  درصد

  سدیم
  درصد

  کلسیم
  درصد

  منیزیم
  درصد

  مجموع کاتیونها
  درصد

  درصد اشباع بازي
  درصد

  نسبت سدیم
  درصد

3  9/42  8/24  7/16  7/45  4/10  6/8  

6/3  7/44  2/26  3/18  5/44  7/8  2/8  

  عمق نمونه برداري
  )سانتی متر(

  هدایت الکتریکی
دسی زیمنس بر 

  متر

  اسیدیته
  درصد

  نیتروژن
  درصد

  فسفر
  گرم

  آهک
  درصد

  گچ
  درصد

  کلر
  درصد

  سولفات
  درصد

30-0  9/3  66/7  61/0  6/3  7/39  48/0  3/59  4/22  
60 -30  2/5  5/8  31/0  1/4  2/42  56/0  7/64  8/20  

  
  

ابتدا بر اساس روش معمول کشت : روش تحقیق
ورزي شامل دو نوبت شیار  نیشکر، عملیات خاك

زنی عمیق، دو نوبت دیسک سنگین، دو نوبت ماله، 
سانتیمتر انجام  150عملیات جوي و پشته با فاصله 

هاي نیشکر  ها قلمه بعد از انجام این عملیات. گرفت
صورت دو ردیف روي پشته کشت شده و توسط  به

ها با خاك  ي مکانیکی روي قلمه هپوشش دهند
و بدون اینکه سمپاشی معمول . پوشش داده شد

کود فسفات . انجام شود آبیاري مزرعه شروع گردید
کیلوگرم در هکتار به صورت  200آمونیوم به مقدار 

  کیلوگرم  400دار ـــنواري قبل از قلمه گذاري و مق

  

محلول در آب (در هکتار کود اوره بصورت سرك 
براي کلیه تیمارها بطور یکسان )در دو نوبتآبیاري 

هاي کامل  طرح در قالب بلوك .مصرف گردید
هاي یک بار خرد شده در  تصادفی به صورت کرت

هاي  چهار تکرار با دو الگوي کشت به عنوان کرت
اصلی و چهار میزان بذر مصرفی شبدر جهت 

هاي فرعی در اراضی کشت و  کشت، بعنوان کرت
در سال )106-1مزرعه (آب صنعت نیشکر میان 

شود سن  یادآوري  می. اجرا گردید 89- 88زراعی 
 57-614 نیشکر مزرعه تحت آزمایش پلنت و رقم

cp می باشد.  

0
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متوسط بارندگی ماهانه دردوره ده ساله:  1نمودار شماره ي 
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  : تیمارهاي آزمایشی در این بررسی عبارت بوداند از:  2جدول شماره 

  کیلوگرم در هکتار)  B(میزان بذر مصرفی شبدر   )A(الگوي کاشت 

  10  )هاي نیشکر کشت شبدر بین ردیف%         (50
  20  ) هاي نیشکر کشت شبدر داخل و بین ردیف% (100

  30  
  40  

  
  پنجاه درصد سطح تیمار با ده کیلوگرم بذر شبدر کشت گردید=  A1b1 :ترکیب تیمارها

A1b2  ="       "      "      "   "  بیست" "   "   "      "      "  
A1b3  ="       "      "     "   "    سی"  "   "   "      "      "  
A1b4  ="        "      "     "   "   چهل"  "   "   "      "      "  
A2b1  =صددرصد سطح تیمار با ده کیلوگرم بذر شبدر کشت گردید  
A2b2       ="         "     "    "   بیست"     "    "     "        "  
A1b3       ="        "      "   "      سی"     "    "     "        "  
A2b4       ="        "      "   "     چهل"     "    "     "        "  

  
متر  5/1فاروئر به عرض  5هر واحد آزمایشی شامل 

مساحت هر واحد آزمایشی . باشد متر می 9و طول 
مساحت کل طرح با توجه . باشد مترمربع می  5/67

  .متر مربع خواهد شد 2160 به تعداد تکرار و تیمار
  

   :صفات مورد مطالعه
گیري ارتفاع ساقه در هر  براي اندازه: ارتفاع ساقه

تیمار بر اساس استاندارد ایستگاهاي اندازه گیري 
تحقیقات نیشکر عمل شد بر این منوال که یک 
ساقه بعنوان نماینده تیمار انتخاب و با پارچه روبان 
از هنگام آغاز ساقه دهی عالمتگذاري و تا پایان 

ع ساقه شهریور هر هفته یکبار با متر معمولی ارتفا
اندازه گیري و در جدول مربوط به تیمار ثبت 

بر ارتفاع  کشت مخلوطتا چگونگی تأثیر . گردید
  . ساقه نیشکر مورد ارزیابی قرار بگیرد

ي درصد  براي محاسبه: درصد رطوبت غالف برگ
 5رطوبت غالف برگ هر دو هفته یکبار از هر تیمار 

دا ،را ج3،4،5،6ساقه را انتخاب کرده و برگ هاي 
ها را از برگ جدا کرده و  کرده و آنگاه غالف برگ

سپس چهار غالف را وزن کرده، وزن تر آنها را 
کنیم سپس درون آون  بدست آورده یادداشت می

 85-70ساعت و در دماي  24قرار داده و به مدت 
درجه سانتیگراد قرار داده پس از وزن کردن با 

هاي وزن ترازوي دو رقم اعشار، از فرمول وزن تر من
، درصد  100خشک بخش بر وزن تر ضربدر 

رطوبت غالف را که نماینده درصد رطوبت گیاه 
است را بدست می آوریم و سپس با استاندارد 

رطوبت غالف مبناي رژیم . سنجیم رطوبت می
  .آبیاري بوده است

در هر تیمار از آزمایش یک : پنجه زنی گیاه نیشکر
گذاري کرده و ایستگاه به طول دو متر را عالمت 

کردیم  ها را شمارش می روز یکبار تمام پنجه 14هر 
و بر دو متر تقسیم کرده و تعداد پنجه در هر متر 

مخلوط را کشت آمد، تا بتوان نقش  طول بدست می
بر روند پنجه زنی نیشکر مورد ارزیابی قرار داد و 

هاي هرز را در حضور  چنین رقابت علف هم
تأثیر این رقابت را بر هاي مختلف شبدر و  تراکم

  . پنچه زنی گیاه نیشکر سنجید
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    اندازه گیري صفات کمی 
در هنگام برداشت نهایی : تعداد نی در واحد سطح

متر را برگزیده  5از هر تیمار یک ایستگاه به طول 
و شمارش نمودیم و این مبناي شمارش تعداد نی 

  .در واحد سطح بود
نی به طور  20از هر تیمار : وزن نی در واحد سطح

تصادفی از کف بریده شده و برگ و غالف آن جدا 
کردیم و از آنها میانگین وزن  شده و سپس وزن می

هاي قابل  گرفته شد این میانگین را در تعداد ساقه
درو ضرب کرده  و وزن نی در واحد سطح را 

  .محاسبه می کردیم
تعداد نی در واحد سطح را : عملکرد نی در هکتار

در واحد سطح ضرب کرده و عملکرد در وزن نی 

پس از قطع آب مزرعه . نی در هکتار بدست می آید
نیشکر و آماده سازي براي برداشت، از فاروي در 
نظر گرفته براي برداشت نهایی  کل طول فارو را از 
کف بریده و به بیرون مزرعه انتقال داده برگ، 

ها را پس  غالف و پوشال آنها را جدا کرده و ساقه
ها  ها وزن کرده و از نی جدا سازي سر نی از

میانگین گرفته شده و با شمارش تعداد نی در واحد 
سطح و ضرب آن در وزن تک ساقه  عملکرد نی در 

ید هکتار بدست می براي تجزیه  SASاز نرم افزار  .آْ
 Excelآماري و براي رسم نمودار و گراف ها از 

  . بهره گیري شد

  
                            هاي هرز ي میانگین اثر انفرادي میزان بذر شبدر بر وزن خشک علف مقایسه:   3شماره  جدول

  )گرم بر متر مربع(مقایسه میانگین   تیمارها

وزن خشک مجموع علف هاي   باریک برگ وزن خشک  وزن خشک پهن برگ  بذر شبدر میزان
  هرز

  a65/427  a    8/574  a45/1002           کیلو گرم10
  b80/216  b 05/396  b85/612      کیلو گرم20
  c25/96         c  50/175  c 75/271  کیلو گرم30
  d25/25  d   70/64  d    95/89 کیلو گرم40

   تیمارهایی که داراي یک حرف مشترك باشند اختالف معنی داري با هم ندارند
  

    نتایج و بحث
ي  توده  بررسی اثر انفرادي تیمارها بر زیست

هرز و عملکرد نیشکر در کشت مخلوط  هاي  علف
  :شبدر و نیشکر

مشاهده  3شماره  همانطوریکه در جدول
شود با افزایش میزان بذر شبدر در مخلوط،  می

 .هاي هرز کاهش یافته است ي علف زیست توده

جدول . اند تیمارها در چهار گروه مستقل قرار گرفته
دهد که هر چه بر میزان بذر شبدر افزوده  نشان می

شده، به دلیل افزایش تراکم گیاهان شرکت کننده 
هرز گرفته و  علف در کشت مخلوط امکان رقابت از 

قدرت رقابت گیاهان زراعی در رقابت بیشتر شده 
. است
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                 هاي هرز ي میانگین اثر انفرادي الگوي کشت شبدر بر وزن خشک علف مقایسه:  4شماره  جدول 

  )گرم بر متر مربع(مقایسه میانگین    تیمارها

علف هاي وزن خشک مجموع   وزن خشک باریک برگ  وزن خشک پهن برگ  الگوي کاشت
  هرز

a1 a   78/168  a 35/291  a               13/460  
a2 a20/214  a18/314  a        38/528  

  .تیمارهایی که داراي یک حرف مشترك باشند اختالف معنی داري با هم ندارند
  

دهد که الگوي کاشت بـر   نشان می 4شماره  جدول
داري نداشـته   هاي هرز اثر معنی ي علف توده زیست
علت بـه   .اند و تیمارها در یک گروه قرار گرفته است

باشـد کـه    اینتواند  وجود آمدن چنین وضعیتی می
توانسـتند در کشـت    هاي هرزي که مـی  تمامی علف

مخلوط رویش داشته باشند عمومـاً در کـف فاروهـا    
 متمرکز بودنـد و الگـوي کاشـت شـبدر تفـاوتی در     

هـرز بوجـود نیـاورده     هاي  وضعیت زیست توده علف
در این مطالعه مشخص شد کـه هـر چـه بـر      .است

میزان بذر شبدر در مخلوط افزوده شـده از زیسـت   
ایـن وضـعیت   . هاي هرز کاسته شده است توده علف
ایـن   .دهـد  بخـوبی نشـان مـی     2شـماره   را نمودار

هـاي بـاالتر    هاي هرز در تـراکم  کاهش بیوماس علف
توانـد بـه ایـن دلیـل باشـد کـه        در، احتماالً مـی شب

توسعه اندام هوایی شبدر مانع رسیدن نور به سـطح  
ــذر    ــی ب ــه زن ــراي جوان زمــین شــده و شــرایط را ب

هاي هرز از بین برده، و بر عدم جوانه زنی بذور  علف
هاي هرز برگ پهن زمستانه مـؤثر بـوده چـون     علف

گیاه شبدر در اوایـل فصـل رشـد کشـت شـده وبـا       
هـاي   استقرار خود مانع جوانه زنـی و اسـتقرار علـف   

هرز گردیده است و در انتهاي فصل رویشی شـبدر،  
بصـورت یـک الیـه مـالچ ماننـد امکـان        بقاي شبدر
 در ایـن ارتبـاط    .گیـرد  مـی هاي هـرز را   رویش علف

ي اثــر الگوهــاي کشــت  در مطالعــه) 1389(بهــروز 
مخلوط و تک کشتی گیاهان زراعی بر خصوصـیات  

کنـد الگـوي کشـت     هاي هرز بیـان مـی   جوامع علف
  درصد  75آمارانت با نسبت کاشت  –مخلوط ذرت 

  
درصـد ذرت، کمتـرین تـراکم و وزن     25آمارانـت و  

ــف  ــک عل ــت   خش ــرز را داش ــاي ه ــدیا و . ()2(ه م
انـدازي گیـاه    ایط سایهدر این شر  )2005همکاران، 

زراعی بر روي علف هـرز از رشـد ممانعـت کـرده و     
ــدیل     ــی تع ــاه زراع ــع گی ــه نف ــت را ب شــرایط رقاب

تجزیـه واریــانس    5جـدول شــماره   ).19(کنــد مـی 
دهد کـه وزن   هاي هرز نیشکر، نشان می صفات علف
 bهاي هرز پهن برگ در گروه تیمـاري   خشک علف

ر شـده و در  دا در سطح احتمال پـنچ درصـد معنـی   
هـاي هـرز باریـک     خصوص صفت وزن خشک علـف 

ــرگ در گــروه تیمــاري  در ســطح یــک درصــد  bب
صـفت وزن خشـک مجمـوع    . دار شـده اسـت   معنی
هاي هرز در بلوك در سـطح پـنج درصـد و در     علف

دار شـده   در سطح یک درصد معنـی  bگروه تیماري
ي موارد معنی داري مشاهده نگردیده   در بقیه. است
   .است

ــک دوره  نیشــ ــه ی ــاز ب ــاري از  90کر نی روزه ع
هـاي   دوره بحرانی رقابـت علـف  . هاي هرز دارد علف

هرز با نیشکر تحت تأثیر عواملی نظیر محـل، گونـه   
هـاي مـدیریتی    هاي هرز، رقـم نیشـکر و روش   علف
بیان کرد زیسـت تـوده و   ) 2003(نیلسون. باشد می

 هـرز در کشـت مخلـوط بـه     هـاي   تراکم کمتر علف
یــب مکمــل گیاهــان زراعــی در مخلــوط دلیــل ترک

باشد کـه باعـث افـزایش تـوان رقـابتی آنهـا بـا         می
  ).21(شود هرز می هاي  علف
مقایسـه میـانگین    6شـماره   باتوجه به جـدول  

هاي هرز، بر اساس گروه بنـدي آزمـون    صفات علف
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  هرز  هاي ي علف توده  شبدر بر زیست بذر  کاشت و میزان   الگوي  اثر انفرادي :2شماره  نمودار

  

 هاي هرز ي واریانس صفات علف تجزیه   5شماره  جدول

درجه   منابع تغییرات
  آزادي

  )گرم بر متر مربع(میانگین مربعات

  

ک 
خش

زن 
و

گ
ن بر

په
  

  

زن
و

 
ک
خش

بار 
ک
ی

 
رگ

ب
  

  

ک 
خش

زن 
و

وع
جم
م

  

  ns 6/5081    * 2/78402    * 9/79456    3  بلوك
  ns 8/16503    ns 7/6187    ns 6/3129    1  وي کاشتگال

  a 3    9/73173    6/13081    ns6/34399اشتباه آزمایشی 
  3/915942 **    8/420089 **    9/247287 *    3  میزان بذر مصرفی

  a×b 3    ns 5/14905    ns 6/14082    ns 12674اثرمتقابل 
  b 9   3/36830    04/29623    5/61835اشتباه آزمایشی
  6/5    1/6    45/10    -  ضریب تغییرات

 ns درصد 1داري درسطح احتمال  معنی** درصد و  5داري درسطح احتمال  معنی* داري،  عدم معنی     
    
خشک  اي دانکن تیمارها در صفات وزن مقایسه
برگ و  خشک باریکبرگ و وزن  هاي هرز پهن علف

. اند وزن خشک مجموع به سه گروه تقسیم شده
این گروه بندي نشان داد که بیشترین زیست 

 1b2aو  1b1aهاي هرز به تیمارهاي  ي علف توده

اختصاص یافته و این صفت بین دو الگوي کشت 
1a  2وa  تفاوت معنی داري از خود نشان نداده

ي  تیمارهایی که بیشترین زیست توده است
اند کمترین ارتفاع و عملکرد  هاي هرز را داشته علف

  .اند نیشکر را تولید کرده

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

وزن خشك پھن برگ

وزن خشك باریك برگ

وزن خشك مجموع علفھاي ھرز

توده ي
 

علفهاي 
هرز

 )
گرم در متر

  (
مربع

(

a
a

a

b

c

d
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                                ي میانگین صفات علف هاي هرز مقایسه : 6شماره  ولجد

  تیمارها

  )گرم بر مترمربع( میانگین مربعات

  

زن 
و

ک
خش

 
ن 
په

رگ
ب

    

ک 
خش

زن 
و

رگ
ک ب

باری
  

  

ک 
خش

زن 
و

وع
جم
م

  

a1b1   a 7/359    a 7/550    a 3/910  

a1b2   ab 2/249    b 5/345    b 0/584  

a1b3   b 6/53    c 3/216    c 9/269  

a1b4   b 6/12    c 9/52    c 6/70  

a2b1    a 6/495    a 9/598    a 0/825  

a2b2   ab 4/184    b 6/446    b 0/651  

a2b3   b 9/138    c 7/134    c 6/273  

a2b4   b 9/37    c 5/76    c 4/164  

  .تیمارهایی که داراي یک حرف مشترك باشند اختالف معنی داري با هم ندارند
  

ي کمترین بیوماس و بیشترین بیوماس  مقایسه
هاي هرز در تیمار مجموع وزن خشک  تولیدي علف

را نشان % 94/81علف هرز، اختالفی حدود 
تواند ناشی از فضاي در  این اختالف می. دهد می

در ارتباط با اثر کشت  .اختیار علف هرز باشد
مخلوط افزایشی سورگم و لوبیا چشم بلبلی بر 

هرز در شرایط کم   هاي جمعیت و زیست توده علف
 در پژوهش خود چنین) 1386(آبیاري سنجانی 

تحت  هرز  هاي  ي علف کند که زیست توده بیان می
تأثیر سطوح آبیاري و الگوي کشت قرار گرفت به 

هرز در   هاي ه علفطوري که کمترین زیست تود
تیمار آبیاري شاهد به دست آمد و با افزایش نسبت 

هاي  سورگم زیست توده علفلوبیا در مخلوط با 
  بت به سورگم خالص  ــــداري نس ور معنیطهرز به  

  

هرز   هاي تراکم علف. کاهش یافت) وجین بدون(
هاي  نیز در سطوح کشت مخلوط و خالص تفاوت

هرز   هاي کمترین تراکم علفداري نشان داد و  معنی
را تیمار حداکثر تراکم لوبیا به خود اختصاص 

و ) 1993(به اعتقاد واناکر و همکاران  .)9(داد
تراکم گیاهی تعادل ) 1985(کارلسون و هیل 
هاي هرز و گیاهان زراعی را تحت  رقابتی بین علف

تأثیر قرار داده و افزایش تراکم گیاهی سبب کاهش 
گیر تلفات  رز و کاهش چشمهاي ه رشد  علف

، با توجه )16و  22(شود عملکرد ناشی از رقابت می
توان با افزایش تراکم گیاهی  به این اظهار نظرها می

از طریق کشت مخلوط در نیشکر موجبات کاهش 
هاي هرز و از سویی دیگر بهبود شرایط  رشد علف

رشد را براي نیشکر و نهایتاً افزایش عملکرد را 
  .فراهم کرد
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  ي میانگین اثر متقابل الگوي کاشت و میزان بذر شبدر بر ارتفاع، پنجه و عملکرد اقتصادي  مقایسه : 7جدول شماره 

  .تیمارهایی که داراي یک حرف مشترك باشند اختالف معنی داري با هم ندارند

هر  bدر گروه تیماري نشان می دهد که  7جدول 
چه میزان بذر شبدر در هکتار افزایش یابد در مدت 

تواند سایه اندازي خود را  زمان کوتاهتري شبدر می
کند و  هاي هرز سلب  کامل کرده و فضا را از علف

شود تا بیوماس تولیدي علف هرز مقدار  باعث می
کمتري داشته باشد و در مقابل نیشکر بتواند به 

طرف از  .حداکثر عملکرد خود برسد
شبدر  بیان می کند) 1381خوشگفتار، (دیگر

برسیم از فسفرهاي تثبیت شده در خاك کاسته و 
به حل و قابل جذب شدن آن کمک مؤثري 

نماید، زیرا این گیاه باقی مانده کودهاي فسفري  می
را که به زراعت قبلی داده شده را از طریق 

ي خود با کارایی باال مورد  ترشحات ریشه
این تأثیر مثبت شبدر . )5(دهد قرار میبرداري  بهره

تواند یکی  روي فسفرهاي تثبیت شده در خاك می
از عوامل برتري عملکرد در کنار اثر تثبیت نیتروژن 

 3نمودار  .باشد b4و  b3توسط شبدر در تیمارهاي 
دهد که هر چه  به خوبی نشان می عملکرد نیشکر

هاي هرز  تر و جمعیت علف تداخل زمانی طوالنی
بیشتر و تراکم گیاه زراعی در کشت مخلوط کمتر 

هاي هرز بر عملکرد  باشد، خسارت ناشی از علف
در واقع بین . اقتصادي نیشکر بیشتر خواهد بود

هاي هرز و تراکم جمعیت  مدت زمان تداخل علف
آنها با عملکرد نیشکر یک همبستگی منفی وجود 

بین تراکم گیاه زراعی در کشت مخلوط و . دارد
این . شود کرد یک همبستگی مثبت دیده میعمل

و ) 1993(موضوع توسط وان آکر و همکاران 
این . تأیید می شود) 1985(کارلسون و هیل 

محققین بیان می کنند که تراکم گیاهی تعادل 
هاي هرز و گیاهان زراعی را تحت  رقابتی بین علف

تأثیر قرار داده و افزایش تراکم گیاهی سبب کاهش 
ي هرز و کاهش چشمگیر تلفات ها رشد علف

بیدختی   رضوان .شود عملکرد ناشی از رقابت می
در تحقیقی اظهار نمود که در کانوپی ) 1389(

هاي مورفولوژیکی و  مخلوط به علت تفاوت
ؤثرتري       فیزیولوژیکی دو گونه، جذب نور به طور م

  تیمارها
  میانگین مربعات

  )تن در هکتار(عملکرد   تعداد پنجه  )سانتیمتر( ارتفاع

a1b1 c 5/168  c 9  d 03/57  

a1b2 bc 25/188  b 11  c 7/73  

a1b3 a 75/204  b 25/11  b 1/93  

a1b4 ab 5/188 a 5/12  a 4/104 

a2b1  c 75/161  c 5/9  d 4/56  

a2b2 bc 25/177  b 5/10  c 9/71  

a2b3 a 201  b 25/10  b 3/95  

a2b4 ab 75/194  a 25/12  a 6/101  
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عملکرد اقتصادي ساقه ي نیشکر    : 3نمودار شماره  

a

b

c

d d

c

b
a

گیرد، درنتیجه بیشترین تداخل در  صورت می
). 8(شود هرز ایجاد می هاي جذب نور توسط علف

نیز بیان می کند در کشت ) 1389رستمی، (
مخلوط ذرت با گیاهانی که ارتفاع کمتري دارند، 
ذرت گیاه غالب بوده و ساختار هندسی و میزان نور 
جذب شده آن تحت تأثیر گیاه همراه قرار 

بیدختی و رستمی   اظهار نظر رضوان). 7(گیرد نمی
شکر و ذرت با نتایج ،  به دلیل تشابه نی)1389(

مضاف به . تحقیق انجام شده هماهنگی کامل دارد
اینکه در مخلوط شبدر و نیشکر، دو گیاه زراعی 
شرکت کننده در کشت مخلوط دو فصل رویشی 

- شبدر یک گیاه پاییزه(کامالً  جداي از هم دارند 
 ).باشد زمستانه، گیاه نیشکر یک زراعت تابستانه می

دهد که بین افزایش وزن  ینشان م  8جدول شماره 
تر مجموع علف هاي هرز، عملکرد نی، ارتفاع نی و 
تعداد پنجه نیشکر یک همبستگی منفی برقرار 

این همبستگی زیاد براي صفات قید شده . گردد می
از . دار است درصد کامالً معنی 1در سطح احتمال 

طرف دیگر بین عملکرد نی و ارتفاع آن و تعداد 
. مستقیم و مثبت وجود دارد پنجه نی همبستگی

توان از آن نتیجه گرفت که با افزایش ارتفاع  که می
و تعداد پنجه در نیشکر، عملکرد نیز افزایش خواهد 

یافت این همبستگی نیز براي صفات ذکرشده در 
اکبري،  .دار شده است درصد معنی 1سطح احتمال 

اظهار می دارد که برخی تحقیقات انجام  1388
گیاهان حاکی از آن است که بین  شده بر روي

هاي هرز و عملکرد ارتباط  توانایی رقابت با علف
که نتایج برخی از  در صورتی. منفی وجود دارد

توان  تحقیقات حاکی از آن است که احتماالً می
ارقامی تولید کرد که ضمن داشتن قدرت جلوگیري 

هرز، از عملکرد قابل قبولی نیز  از رشد علف
هاي رشد  گیري شاخص اندازه. ندبرخوردار باش

تواند گویاي توانایی رقابتی هرگونه در طول  می
توانند  آنالیزهاي رشد گیاهی می. ي رشد باشد دوره

به عنوان ابزاري براي نشان دادن توانایی رقابت بین 
شاخص . هرز به کار روند گیاهان زراعی و علف

سطح برگ باال با توانایی رقابتی در محصوالت 
ارزیابی سطح . ی همبستگی مستقیمی داردردیف

هاي مختلف  ي توزیع آن در الیه برگ و نحوه
هرز و گیاه زراعی، به عنوان  کانوپی مخلوط علف

باشد، به ویژه  معیاري مناسب براي رقابت مطرح می
هرز و گیاه زراعی داراي ارتفاع  هنگامی که علف

  ).1(متفاوت باشند
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  برگ برگ و نازك هرز پهن هاي تر مجموع علف ضریب همبستگی صفات نیشکر با وزن : 8شماره  جدول

    هرز هاي وزن ترعلف  صفات
  )گرم در متر مربع(

تن (  عملکرد نی
 )در هکتار

    ارتفاع نی
  تعدادپنجه نی  )سانتیمتر(

 -57/0 ** -67/0 **  -92/0 **  1  هرز هاي وزن ترعلف

 66/0 **  7/0 **  1    عملکرد نی

 32/0 * 1      ارتفاع نی

 1      تعدادپنجه نی

%1 و% 5 دار در سطح احتمال اختالف معنی**:  و*   
  

اظهار داشت که بین ارتفاع گیاه و ) 1988(برکوئیز 
هاي زراعی همبستگی  قدرت رقابتی اغلب گونه

در  1388هم چنین اکبري،  .)14(باالیی وجود دارد
بسیاري از  ادامه ي تحقیق خود بیان می کند که 

هاي رشد گیاه، از طریق کاهش کیفیت  این ویژگی
و کمیت نور در زیر کانوپی گیاه زراعی سبب 

هرز و نیز رشد  وانه زنی بذور علفجلوگیري از ج
هاي حاصل از آن را فراهم آورده و باعث  گیاهچه

 .)1(گردد ش قدرت رقابت گیاه زراعی میافزای
میزان نفوذ نور  نیز بیان می کند که 1988کالوان، 

به درون کانوپی در تراکم هاي کم بیشتر است و 
تراکم هاي کم مخلوط گیاه ذرت با بادام زمینی 

فزایش وزن صد دانه بادام زمینی شده است باعث ا
ي انجام  تحقیق و مطالعه 9) 1986(لیبمان ). 15(

ترکیب مختلف کشت گیاهان  23شده براي 
پوششی و گیاه زراعی را مورد بررسی قرار داده 

حالت، بقیه  23ترکیب از این  3به استثناي . است
هاي هرز منجر شده  دار علف به کاهش معنی

هاي  یج حاصل از این تحقیق با یافتهنتا. )17(است
) 1389(بررسی هاي عیوضی . لیبمان مطابقت دارد

نشان داد که گیاه شبدر باالترین تعداد گره تثبیت 
گزارش ) 2007(زي . )10(نیتروژن را داشته است

  کرد که در کشت مخلوط ذرت و باقال عملکرد دانه 

  

ایشان این . درصد افزایش یافته است 26ذرت 
یش عملکرد را ناشی از آزاد سازي اسیدهاي افزا

هاي باقال نسبت  ارگانیک و تثبیت نیتروژن در ریشه
این اسیدها فسفر غیر محلول در خاك را به . داد

حالت محلول درآورده و به همراه نیتروژن در 
نتایج حاصل از این . )24(دهد اختیار ذرت قرار می
دهد این همبستگی منفی بین  پژوهش نشان می

هاي هرز به  نیشکر در کشت مخلوط  شبدر با علف
وري بیشتر نیشکر از میزان  دلیل امکان بهره

به . باشد نیتروژن تثبیت شده توسط شبدر می
هاي هرز در  عبارت دیگر عدم تراکم باالي علف

کشت مخلوط امکانی فراهم کرده تا نیشکر از 
الزم . امکانات تولید حداکثر استفاده را داشته باشد

ه توضیح است که بیان شود زمانی که شبدر در ب
رشد گیاه . باشد حداکثر رشد و تثبیت نیتروژن می

با توجه  .باشد نیشکر در حداقل یا کامالً متوقف می
درصد هاي مقایسه میانگین 9به جدول شماره 

پهنک برگ نیشکر، بر اساس گروه بندي نیتروژن 
آزمون مقایسه اي دانکن تیمارها به چهار گروه 

تیمارهاي مختلف تجزیه برگی . تقسیم شده اند
نشان از معنی داري میزان نیتروژن برگی قبل و 

 b3تیمارهاي  .دارد) اوره(بعد از اجراي کود سرك
روز  از نیمه ي اول خرداد تا  120در مدت  b4و 
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اول آبان همواره میزان نیتروژن برگی در  نیمه ي
این . حد استاندارد مورد نیاز نیشکر بوده است

موضوع می تواند به بهبود عملکرد کمی و کیفی 
 عیوضی،. گیاه نیشکر کمک شایانی کرده باشد

بیان می کند از آنجایی که تثبیت  )1389(

تیتروژن در گروه ها وابسته به ارسال مواد 
بخش هاي هوایی به ریشه است، کربوهیدرات از 

) برگ(بنابراین با افزایش اندام هاي فتوسنتز کننده
  ).10(تثبیت نیتروژن نیز بیشتر می شود

  

  ي میانگین هاي درصد نیتروژن پهنک برگ نیشکر مقایسه:  9جدول شماره 

  تیمارها
  میانگین مربعات

 n5درصد n4درصد n3درصد n2درصد n1درصد

a1b1 c 6/1  a 9/1  c  8/1 c 4/1 c 3/1  

a1b2 b 7/1  a       9/1  bc 8/1  c 5/1 b 5/1 

a1b3 a 2  a       9/1  ab 2 b 6/1 b 6/1 

a1b4 a 2  a      1/2 a 1/2 a 8/1 a 8/1 

a2b1  c 6/1  a       2 c 8/1 c 5/1 c 4/1 

a2b2 b 8/1  a      9/1 bc 9/1 c 5/1 b 6/1 

a2b3 a 2  a       2  ab 2 b 6/1 b 6/1 

a2b4 a 1/2  a      9/1  a 2/2 a 9/1 a 8/1 

  .باشند اختالف معنی داري با هم ندارندتیمارهایی که داراي یک حرف مشترك 
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