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  و  ).Zea mays L(کشت مخلوط ذرت  مختلف يهااثر تراکم
  هرز يهات علفیبر جمع ).Phaseolus vulgaris L(ا یلوب

  3یمحالت يرینص يمهد و 3یرضا کوچکیعل، 2ی، فرزاد مندن2دل، سرور خرم ،1یدا رستمیل

  مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یئت علمیه ياعضا 3و  یاهان زراعیگ ياکولوژ يدکتر انیدانشجو  2، يارشد اگرواکولوژ یکارشناس يدانشجو 1

  دهیچک
، هرز يهات علفیبر جمع ).Phaseolus vulgaris L(ا یو لوب ).Zea mays L(مختلف کشت مخلوط ذرت  يهااثر تراکم یمنظور بررسب

تکرار اجرا  3با  یکامل تصادف يهاقالب طرح بلوك مشهد در یدانشگاه فردوس یقاتیمزرعه تحقدر  1387-88 یسال زراعدر  یشیآزما
، کشت مخلوط تراکم %30، %20 ،% 10ا باضافه یت با تراکم معمول لوبتراکم معمول ذرکشت مخلوط : شامل یشیآزما يمارهایت. شد

 مرحلۀدر سه  هرز يهااز علف يبردارنمونه .ندبود ای، کشت خالص ذرت و لوب%30و  %20 ،%10ا با تراکم معمول ذرت باضافه یمعمول لوب
ک گونه شمارش و وزن یهرز هر کوادرات به تفک يهافعل، يبرداراز نمونه پس. انجام شد یاه زراعیفصل رشدگ يابتدا، اواسط و انتها

پهن برگ و هرز  يهاعلف ا بر وزن خشکیکشت مخلوط ذرت و لوبمختلف  يمارهایتاثر ج نشان داد که ینتا .دیها محاسبه گردخشک آن
ن تراکم ین و کمتریشتریب. افتیهرز کاهش  يهاوزن خشک علف ،یاه زراعیگش تراکم یبا افزا. بود )≥p 01/0( داریمعنک برگ یبار
 Convolvulus(چک یدرصد و پ 65/45تا  91/21 یبا تراکم نسب) Cyperus rotundus(ار سالم یاو يب برایهرز به ترت يهاعلف ینسب

arvensis (بدست آمد 22/16تا  85/0 یبا تراکم نسب  .  
  .رزهعلف، کشت مخلوطا، یتراکم، ذرت، لوب :يدیکل يها واژه

  

Effect of various corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) intercropping densities 
on weed populations 

L. Rostami, S. Khorramdel, F. Mondani, A. Koocheki and M. Nassiri Mahallati 
Contribution from College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

In order to investigate the effects of various corn (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) intercropping 
densities on weed populations, an experiment was conducted based on randomized complete block design with three 
replications during 2008 growing season at Agricultural Research Station of Ferdowsi University of Mashhad. 
Treatments included: intercropping of bean with corn at the normal density of bean plus 10%, 20% and 30%, increase in 
corn density, intercropping of bean with corn at the normal density of corn plus 10%, 20% and 30% increase in bean 
density, and sole crops of corn and bean. Weed samplings were done in three stages, that including early, mid and late 
of growing season. Then, weeds were counted and measured their dry matter. The results indicated that the effect of 
various corn and bean intercropping treatments on dry weight of broad and narrow leaf weeds were significant (p≤0.01). 
With increasing of plant density, dry weight of weeds was decreased. The highest and lowest amounts of relative 
frequency of dominant weed species were obtained for nutsedge (Cyperus rotunduc) and bind weed (Convolvulus 
arvensis) with 21.91-45.65% and 0.85-16.22%, respectively. 
Keywords: Density, Corn, Bean, Intercropping, Weed.  

  مقدمه
 ییآب، نور و مواد غذا يق رقابت برایهرز از طر يهاعلف. درونیبشمار م يکشاورز يهابوم نظام ياز اجزا یکیان هرز به عنو يهاعلف
در ر یاجتناب ناپذ ي، امرهرز يت علفهایریمد ن رویاز ا .شوندیق باعث کاهش رشد آنها مین طریرسانده و از اب یآس یاهان زراعیبه گ
ن ییتع يادرون گونهو ن یو رقابت ب یتیریمد ،یطیمحمختلف جه عوامل یهرز در نت يهاجوامع علف ساختار. باشدیم یزراع يهاستمیس
 يهاع گونهیل تعداد، تراکم و نحوه توزیاز قب ییهایژگیبا و توانیرا م هرز يهاعلف دهد که حضوریها نشان میج بررسینتا). 5(گردد یم

ک ی ).4(رد یگیقرار م یتیریو مد ی، زراعیطیر  عوامل مختلف محیتحت تأث يادین ززایتعداد و تراکم به م .ف کردیتوص هرز علف
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 یفشار رقابتش یمنجر به افزا یاه زراعیتراکم گش یافزاگر، یاز طرف د. ردیگ ممکن است تحت رقابت قرار ،هرز علف -یاه زراعیپوشش گ
 منبع باشد ياز کل موجود یاه زراعیش سهم گیافزا يمؤثر برا یتواند روشیش تراکم میافزاب ین ترتیبد. گرددیمهرز يهاعلف يرو

)2 .(  
کشت  .باشدیم یاهان زراعیمخلوط گ و یتوالکشت م شاملاست که  یزراع يهااز بوم نظام یعیرنده محدوده وسین در برگینو يکشاورز
از آن بهره عت یبا طباهان یگ يش سازگاریفزاان یهمچنو  یط زراعیبهبود شرابمنظور است که کشاورزان  یسنت يهااز روش یکی مخلوط

ق یاهان از طرین گیبه کنترل ا ياژهیه ویدار، توصیپا ياز اصول کشاورز يریگهرز با توجه به بهره يت علفهایریمد يدر راستا .رندیگیم
مختلف کشت مخلوط  يالگوها سهیر  و مقایتأث یش بررسین آزمایا ين هدف از اجرایبنابرا. مخلوط شده است يهاستمیاستفاده از س

 .هرز در مشهد بود يهات علفیبر جمع) .Phaseolus vulgaris L(ا یو لوب) .Zea mays L(ذرت )  ش کاشتیتراکم و آرا(

  هاروشمواد و 
راکم ب و تیا بر ترکیمختلف کشت مخلوط ذرت و لوب يسه الگوهایر و مقایتأث یبه منظور بررس، 1386-87 یزراع ش در سالین آزمایا

 یکامل تصادف يهاش در قالب طرح بلوكیآزما. اجرا شدمشهد  یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیدر مزرعه تحقهرز  يهاعلف
 10ا باضافه یذرت با لوب، کشت مخلوط (L) ایلوبو  (C) کشت خالص ذرتشامل  یمورد بررس يمارهایت. و با سه تکرار اجرا شد

(C(B+10%B))، 20 (C(B+20%B)) درصد  30 و(C(B+30%B)) ا با ذرت باضافه یکشت مخلوط لوبا ویتراکم باالتر از حد مطلوب لوب
10 (B(C+10%C)) ،20  (B(C+20%C)) درصد  30و(B(C+30%C)) تراکم در کشت خالص . تراکم باالتر از حد مطلوب ذرت بود
 يراب فیرد يروو  متریسانت 75ا یذرت و لوب يف برایردن یفاصله ب. ددر نظر گرفته شبوته در متر مربع  7/16و   5/6 بیا به ترتیو لوب ذرت
مارها، یدر تمام ت. دیگردبهشت ماه و بصورت همزمان انجام یمه اول اردیدرنات کاشت یعمل. بودمتر یسانت 8و  16ب یا به ترتیو لوب ذرت

به  یکوادراتهرز با  يهااز علف يبردارنمونه. شدنداهان تنک ی، گیبرگ 4-6دن به مرحله یکشت بصورت متراکم انجام شد و پس از رس
) قبل از برداشت(فصل رشد  يو انتها) یبعد از بسته شدن کانوپ(، وسط )ن تراکمییبعد از تع(ابتدا  مرحلۀمترمربع در سه  75/0× 75/0ابعاد 

 بمنظور .شدندم یو پهن برگ تقس برگ کیشمارش و به دو گروه بار گونهنوع ک یهرز هر کوادرات به تفک يهاعلفسپس  .انجام شد
ه یتجز يبرا. دیگرد يریگاندازه آنهاوزن خشک  سپس و گرفتهساعت قرار  24بمدت   C◦60 يدمادر ها در آون وزن خشک، نمونه نییتع
 يبرا. رصد استفاده شدد 5دانکن در سطح  يان آنها از آزمون چند دامنهیانگیسه میاستفاده شد و جهت مقا MSTATCها از نرم افزار داده

 .دیاستفاده گرد Excelافزار رسم اشکال از نرم 

  ج و بحثینتا
 Amaranthus(ستاده یا خروس تاج ،)Convolvulus arvensis(چک ی، پ)Cyperus rotunduc(ار سالم یغالب شامل او هرز علف يهاگونه

retroflexus(،  خرفه)Portulaca oleraceae(  و سلمه تره)Chenopodium album( ستاده، سلمه و خرفه جزء علفیا خروس تاج. بودند -

ن و یشتریب. باشندیک برگ میچندساله بار هرز علفار سالم یچندساله پهن برگ و او هرز علفچک یکساله پهن برگ، پیهرز  يها
 22/16تا  85/0 یچک با تراکم نسبیو پ درصد 65/45تا  91/21 یار سالم با تراکم نسبیاو يب برایهرز به ترت يهاعلف ین تراکم نسبیکمتر
  ).  1جدول (بود 
ن یشتریب. بود )≥p 01/0( داریمعنک برگ یپهن برگ و بارهرز  يهاعلف ا بر وزن خشکیکشت مخلوط ذرت و لوبمختلف  يمارهایتاثر 

درصد با  30ا با ذرت باضافهیبمار کشت مخلوط لویگرم و ت 17/29مار ذرت خالص با یهرز پهن برگ در ت يهان وزن خشک علفیو کمتر
ن وزن یشتریگرم ب 20/4ن و ذرت خالص با یگرم کمتر 55/0درصد با  30ا با ذرت باضافهیمار کشت مخلوط لوبیت. گرم مشاهده شد 97/4

ک یپهن برگ و بارهرز  يهاوزن خشک علف ،یاه زراعیگش تراکم یبا افزا). 2جدول (ک برگ را داشتند یهرز بار يهاخشک علف
 یطیمنابع مح جهت استفاده ازاه یش سهم گیاز عوامل مهم در افزا یکی یاه زراعیش تراکم گیافزا کهیین از آنجایبنابرا. افتیکاهش رگ ب

هرزرا بدنبال  يهات کاهش وزن خشک علفیشده و در نها یطیبه منابع مح یهرز و به تبع آن دسترس يهاتراکم علفباعث کاهش است 
ق باعث کاهش ین طریهرز شده و از ا يهاف علفیش رقابت منجر به تضعیق افزایاز طر یاه زراعیش تراکم گین، افزایهمچن. داشت
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، )Solanum tuberosum( ینیزمبیش تراکم سینشان دادند با افزا یشیز در آزماین) 1(و همکاران  یمندن. شودیهرز م يهاخسارت علف
هرز گزارش کرد که  يهاش کاشت بر رشد علفیاثر تراکم و آرا یبا بررس) 5(و ین پوگیهمچن. افتیهرز کاهش  يهاخسارت علف

-یهرز م يهاکاهش رشد علف باعث یاه زراعیگ یش توان رقابتیافزال یبدل، یاه زراعیش کاشت مناسب گیش تراکم و انتخاب آرایافزا
 یاهان زراعیرشد گه یدر مراحل اول .شدهرز  يهاعلفو وزن خشک وماس یبمنجر به کاهش  یاه زراعیش تراکم گیافزان، یبنابرا .شود
اه یش تراکم گیفزا، با ایبطور کل اما. ردیگیقرار نمر  تراکم یده تحت تأثییهرز رو يهاتعداد علف، یل عدم بسته بودن کانوپیکساله به دلی

 ). 1(ابد ییکاهش مهرز  يهاعلف و وزن خشک تعداد یزراع
  ایکشت مخلوط ذرت و لوب مختلف يمارهایهرز در ت يهاعلفغالب  يهاگونه ینسب یفراوان  -1جدول

کل یس  هرز علفغالب  يهاگونه
  یزندگ

  مارهایت

C
 (B

+10%
B

)
 B

 (C
+10%

C
)

  C
 (B

+20%
B

)
  B

 (C
+20%

C
)

  C
 (B

+30%
B

)
  B

 (C
+30%

C
)

  

C  B  

Amaranthus retroflexus AB  90/2 10/6 22/13 36/11 95/5 91/13 38/3  18/6  
Chenopodium album  AB  48/29 32/19 00/5 28/11 71/21 69/10 19/14 23/8 

Convolvulus arvensis  PB  25/4 91/1 27/2 85/0 75/3 65/1 22/16 84/11 

Cyperus rotunduc  PG  36/47 65/64  69/61 41/54 91/23 08/54  93/45 32/64 

Portulaca oleraceae AB  12/16 06/8  93/17  11/22 68/44 67/19 27/20  77/9  
  )PG: ک برگیو چندساله بار PB: ، چندساله پهن برگAG: ک برگیکساله باری، AB: کساله پهن برگی( 

  
 یزان وزن خشک و فراوانیما بود، یلوب يش تراکم در آنها برایکه افزا ییمارهایسه با تیذرت، در مقا يش تراکم برایافزا يدارا يمارهایتدر 
دن نور منجر به یو عدم رس ذرت یکانوپمهار تشعشع توسط  رسد کهین بنظر میب چنین ترتیبد. )2و  1جداول ( هرز کمتر بود يعلفها

اه یگش تراکم یگر افزایاز طرف د. جه تراکم و وزن خشک آنها را کاهش دادیو در نت) 3(هرز شده  يهاو رشد علف یزنکاهش جوانه
دن نور به یدر کاهش رس یگردد که خود عامل مهمیز میهرز ن يهاعلف يرو ياندازهیا و سایلوب یباعث بسته شدن زودتر کانوپ یزراع
  . شودیم آنهاوزن خشک ت یدر نهارشد و ، یزنن امر منجر به کاهش جوانهیاو شده هرز  يهاعلف

 

 ک برگیهرز پهن برگ و بار يهاوزن خشک علف ا بریکشت مخلوط ذرت و لوب مختلف يمارهایت اثر -2جدول
  )g(ک برگ یبار هرز يوزن خشک علفها  )g(پهن برگ  هرز يعلفهاوزن خشک   ماریت

C(B+10%B) 68/12bc c58/2  
B(C+10%C) 62/9cd 20/2cd 

C(B+20%B) 77/7cde 52/1e 

B(C+20%C) 37/6ef 22/1ef 

C(B+30%B) 3/5def 92/0f 

B(C+30%C)  def97/4  55/0g 

C 17/29 a  20/4 a 

B 50/15 b 95/2b 

  .باشندیدرصد نم 1در سطح احتمال  يداریاختالف معن يحروف مشترك در هر ستون دارا يدارا يهانیانگیم                     
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هرز و سهم آنها  يهاعلف یتوان فراوانیم یاهان زراعیش تنوع گیکشت مخلوط و افزا يهاستمیاهان در سیبا انتخاب مناسب گ یبطور کل
-شود و علفین اشغال میموجود در زم یخال ي، فضاهایاهان زراعیش تنوع گین با افزایبنابرا. داد کاهش ییرا در جذب نور و عناصر غذا

  . کنندیدا میهرز کمتر فرصت حضور پ يها
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