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  و   (.Amaranthus retroflexus L)خروس تاجهرز  يها پاسخ علف
  ایبه کشت مخلوط ذرت و سو  (.Datura stramonium L)تاتوره

   5، اسکندر زند4يان مشهدیمید رحی، حم3انی، فائزه زعفر2یخانید آقاعلی، مج1یمحمد رضوان
 يت دانشکده کشاورزگروه زراع یئت علمیعضو ه  2واحد قائمشهر،  یدانشگاه آزاد اسالم يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز یئت علمیعضو ه 1

گروه زاعت و اصالح نباتات  یئت علمیت مدرس  و عضو هیدانشگاه ترب يگروه زراعت دانشکده کشاورز يآموخته دوره دکتر دانش 3ت مدرس،  یدانشگاه ترب
قات آفات و یهرز موسسه تحق يها قات علفیبخش تحق 5 دانشگاه تهران، يگروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورز 4، يسار یعیو منابع طب يدانشگاه کشاورز

  یاهیگ يها يماریب

  دهیچک
در مزرعۀ  1385در سال  یشیو تاتوره، آزما خروس تاجهرز  يها رشد علف يا رویر کشت مخلوط ذرت و سویتاث یبه منظور بررس

تکرار انجام  3با  یکامل تصادف يها وكه بلیل در قالب طرح پایدانشگاه تهران واقع در کرج به صورت فاکتور يدانشکده کشاورز یپژوهش
 25: ذرت%  P1( ،75(ذرت  یکشت تک: ا شاملیذرت و سو یاه زراعینسبت اختالط دو گونه گ 5: عبارت بودند از یمورد بررس لعوام. شد
و  خروس تاجهرز  علف یسطح آلودگ 4، و )P5(ا یسو یکشت ، تک)P4(ا یسو%  75: ذرت%  25، )P3(ا یسو%  50: ذرت%  50، )P2(ا یسو% 

توام  یو آلودگ )W3(، آلوده به تاتوره در تمام فصل )W2(خروس در تمام فصل  ، آلوده به تاج)W1( یچ گونه آلودگیبدون ه: تاتوره شامل
ن یج نشان داد باالترینتا. بود یف طولیبوته در متر رد 15هرز در هر کرت  يها تراکم علف ).W4(و تاتوره در طول فصل  خروس تاجبه 
) ذرت: ایسو( 50: 50در نسبت اختالط  یول. بدست آمد هرز علفا و حضور توام دو یسو یکشت هرز در تک  يها ست توده علفیزان زیم

ن ارتفاع بوته یشتریاما ب .ه صادق بودین قضیز این نیآذ و وزن گل یدر مورد تعداد شاخه فرع. د شدیتول هرز علفست توده ین مقدار زیکمتر
  . مشاهده شد P5W3مار یتدر  هرز علف
  .، تاتوره و کشت مخلوطخروس تاج :يدیکل يها واژه

  

Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) and Jimsonweed (Datura stramonium L.) 
response to corn and soybean intercropping  

M. Rezvani1, M. Aghaalikhani2, F. Zaefarian3,  H. Rahimian mashhadi4, E. Zand5 
1Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch 

2Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran 3Ph. D graduated student of 
Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran and Department of Agronomy and Plant Breeding, 
Agricultural and Natural Science University, Sari 4Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tehran, 

Tehran 5Department of Weed Research, Plant Pest and Diseases Research Institute, Tehran 

Abstract 
In order to investigating the role of corn/soybean intercropping in weeds growth, a field experiment was carried out in 
research farm of agriculture  faculty of Tehran university in 2006. Treatments were arranged in factorial experiment 
based on Randomized Complete Blocks with three replications. The treatments were 5 different mixing ratios of corn 
(Zea mays L.) and soybean (Glycine max L.) consist of: 100% corn : 0% soybean (P1), 75% corn : 25% soybean (P2), 
50% corn : 50% soybean (P3), 25% corn : 75% soybean (P4) and 0% corn : 100% soybean (P5) and 4 levels of weed 
contamination consist of: weed free (W1), infestation of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.) (W2), infestation 
of jimsonweed (Datura stramonium L.) (W3) and simultaneous infestation of redroot pigweed and jimsonweed (W4). 
The density of the weeds were 15 plant per meter of row. The result showed that the highest weed biomass was 
obtained in monoculture of soybean infested with jimson weed and redroot pigweed and lowest amounts in 50:50 ratio 
(corn: soybean), branch numbers and flower weight of weeds have also followed a similar trend. But highest weed 
height was observed in P5W3. 
Key words: redroot pigweed, jimsonweed and intercropping 
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  مقدمه
ان کنندة یکشت مخلوط ممکن است ب ).2(هرز را کاهش دهد  يها تواند رقابت علف یگر میکدیدر کنار  یا چند گونه زراعیرشد دو 
 لهیز به وسیاز و نیق اشغال منابع مورد نیاز طر هرز علفد عملکرد باالتر و کاهش رشد یبا تول یکشت نسبت به تک هرز علفکنترل  يسودمند
هرز را کاهش  يها از علفیمورد ن يفضا یک بوم نظام زراعیدر  یاه زراعیله چند گیاعمال شده به وس یفشار رقابت). 4(باشد  یآللوپات
 يریو رشد آن جلوگ هرز علفبذر  یزن اعمال شود که به دنبال آن از جوانه يانداز هیق سایتواند از طر یش رقابت مین افزایا. دهد یم
 یاه زراعیهرز بدون گ يها مار شاهد علفیک تیجو و نخود و  يها ها و مخلوط یکشت که شامل تک يا ش مزرعهیدر آزما). 3(شود   یم

نسبت  هرز علفرشد  ی، جو در فرونشانین بررسیدر ا. شد هرز علفشتر یب یسبب فرونشان یاه زراعیلۀ گیشتر به وسیست توده بید زیبود، تول
). 11(نسبت داد   و مخلوط یکشت تک يها ستمیتروژن در جو در سیشتر نیتوان به تجمع ب ین موضوع را میه اداشت، ک يشتریر بیبه نخود تاث

. داشت یکشت نسبت به تک هرز علفست توده یشتر زیب یل به فرونشانیافتند که کشت مخلوط گندم و عدس تمایز درین) 6(کار و همکاران 
دهان ). 9(درصد شد  65تا  هرز علفست توده یت به کشت خالص جو باعث کاهش زونجه با جو نسبیکشت مخلوط گر ید یشیدر آزما

ک یدرصد در  20تا  هرز علفست توده یونجه به صورت مخلوط با ذرت کشت شده بود باعث کاهش زیکه  یافت زمانیز درین) 7(
تواند تعداد  یم و ماش سبز ینی، بادام زمیبلبلا چشم یمانند لوب ییها کشت مخلوط ذرت با لگوم. گر شدیش دیدرصد در آزما 80ش و یآزما
، رطوبت باالتر و درجه يانداز هیسا. ز گرددین نیزم يزیرا در مزرعه آلوده، کاهش دهد و سبب بهبود حاصلخ (.Striga sp)اه علف جادو یگ

کشت  يها ستمیته علف جادو در سجهت کاهش تعداد بو یاحتمال يها زمیاز مکان یکیکشت مخلوط  يها یر کانوپیتر ز نییپا يها حرارت
 يها و تاتوره از نسبت خروس تاجهرز  يها علف یشیو زا یشیات رویخصوص يریرپذیتاث یش با هدف بررسین آزمایا). 10(مخلوط است 
  . ا انجام شدیذرت و سو یاهان زراعیمختلف گ

  ها مواد و روش
ل در قالب یش فاکتورینشگاه تهران واقع در کرج به صورت آزمادا يدانشکده کشاورز یدر مزرعۀ پژوهش 1385ش در سال ین آزمایا

ذرت و  یاه زراعینسبت اختالط دو گونه گ 5: عبارت بود از یمورد بررس لعوام. تکرار انجام شد 3با  یکامل تصادف يها ه بلوكیطرح پا
ا یسو یکشت ، تک)P4(ا یسو%  75: ذرت%  25، )P3(ا یسو%  50: ذرت%  50، )P2(ا یسو%  25: ذرت%  75، )P1(ذرت  یکشت تک: ا  شاملیسو

)P5( یچ گونه آلودگیبدون ه: و تاتوره شامل خروس تاجهرز  علف یسطح آلودگ 4، و )W1(خروس در تمام فصل  ، آلوده به تاج)W2( ،
د یبریرقم ذرت، ه قین تحقیدر ا ).W4(و تاتوره در طول فصل  خروس تاجتوام  به  یو آلودگ )W3(آلوده به تاتوره در تمام فصل 

. ه شده استیهستند که کاشت آنها در کرج توص یباشند و ارقام یرس م امز بود که از ارقام متوسطیلیا، ویو رقم سو  500کراس  نگلیس
 4 يو در دما يآور ش و مزارع اطراف جمعیآزما يقبل، از محل اجرا یخروس و تاتوره مورد استفاده در فصل زراع تاج يها بذر
   Cm 60  *Cm 5ا به صورت یش کشت سویو آرا  Cm60  *Cm 20 ش کشت ذرت  به صورت یآرا. شدند يگراد نگهدار ینتسا درجه
به  یابی دست يبرا. متر از دو طرف خط کشت شد یسانت 15با فاصله  يدر نوار یف طولیبوته در متر رد 15هرز با تراکم  يها علف. بود

دن به تراکم یجهت رس یدن به مرحله دو برگیا انجام شد و پس از رسیر و همزمان با ذرت و سوبه صورت پ یتراکم مذبور ابتدا بذرپاش
 هرز علفست توده یزان زیبرداشت شد و م یمتر طول 2کاشت،  یانیخط م 4از صفات مورد نظر  يریگ اندازه يبرا. مورد نظر تنک شدند

  .  صفات مربوطه محاسبه شدبوته انتخاب و  10ر صفات تعداد یسا ين برایهمچن. ن شدییتع

  ج و بحثینتا

  هرز علفست توده یز
قرار گرفت  هرز علف یا و آلودگیاختالط ذرت و سو يها ر نسبتیتحت تاث هرز علف ییست توده نهایانس نشان داد زیه واریج تجزینتا
گرم در  73/376زان برابر با ین میو باالتر P3W2مار یگرم در متر مربع در ت 162ب یبه ترت هرز علفست توده یزان زین میکمتر). 1جدول (

ماده . د داردیا تاکیو کشت مخلوط ذرت و سو هرز علف یاثرات متقابل آلودگ يج روینتا). 2جدول (بوده است  P5W4مار یمتر مربع در ت
سبت به تک کشت مخلوط ن ییو توانا هرز علفبهتر  یط کشت مخلوط ممکن است به علت فرونشانیتحت شرا هرز علفخشک کمتر 
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ک راه یرود و  یعملکرد کشت مخلوط به شمار م يبه عنوان سودمند یاه زراعیق تداخل با گیاز طر هرز علفکاهش رشد . آن باشد یکشت
 ). 11(هاست  کش ق استفاده از علفیاز طر هرز علفت یرین جهت کاهش اتکا به مدیگزیحل جا

  ارتفاع بوته
ن ین اثرات متقابل ایهمچن. هرز داشتند يها بر ارتفاع بوته در علف ي دار یر معنیتاث هرز علفبه  یا و آلودگیسو: مار نسبت اختالط ذرتیت

شتر به خود یافت نور بیدر يرا برا يشتریتاتوره ارتفاع ب هرز علفن ین بیدر ا). 1جدول (دار بود  یمعن هرز علفارتفاع بوته  يز رویمار نیدو ت
 یکشت گر در تکیبه عبارت د). 2جدول (مشاهده شد  P5W3مار یا در تیارتفاع آن در حضور سو نیشتریل بین دلیاختصاص داد و به هم

کاسته  هرز علفشود از ارتفاع  یا به صورت مخلوط کشت میکه سو یهنگام یرسد ول ین حد خود میشتریبه ب هرز علفا ارتفاع بوته یسو
د علت آن ید، که شاین حد ممکن رسیزان ارتفاع تاتوره به کمتریم ا،یسو 50: %ذرت  50%که در نسبت  یکه هنگام يطور شود به یم

در مطالعه ) 1(و همکاران  یآک. باشد يا ن گونهیجهت رقابت ب) یینور، آب و مواد غذا(رشد  ياز برایبه منابع مورد ن یت دسترسیمحدود
نسبت به گاوپنبه بود اما  يشتریارتفاع ب يصل رشد داراف يا در ابتدایا گزارش نمودند که اگرچه سویاه گاو پنبه و سوین گیب يرقابت نور

  . شده است يشتریارتفاع ب يبه ساقه دارا يشتر مواد فتوسنتزیل سرعت رشد باال، سرعت انتقال و اختصاص بیگاوپنبه در ادامه رشد بدل

  یتعداد شاخه فرع
هرز در  يها که علف يبه طور) 1جدول (رز داشت ه يها علف یتعداد شاخه فرع يرو ي دار یر معنیا تاثیسو: نسبت اختالط ذرت

 P3W3مار ین آن در تیو کمتر) 10( P5W2مار ین تعداد شاخه در تیشتریب). 2جدول (را داشتند  ین تعداد شاخه فرعیشتریا بیسو یکشت تک
 یو رشد جانب یده شاخه افته و به موجب آنیکاهش  یاهین پوشش گییدر کشت مخلوط نفوذ نور به سمت پا). 2جدول (جاد شد یا) 1(

 يانداز هیباشد که در اثر سا یباال به کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور مربوط م يها در تراکم یده اصوالً فقدان شاخه. ابدی یبوته کاهش م
  ). 8(شود  یجاد میا یاه زراعیگ یکانوپ

  نیوزن گل آذ
در رقابت با کشت  هرز علفن یآذ ن وزن گلیکه باالتر يبه طور). 1 جدول(د یهرز متاثر از نسبت اختالط گرد يها ن علفیآذ وزن گل
 يرو یر متفاوتیمختلف تاث يها ین آلودگیهمچن. دیجاد گردیا) ایسو: ذرت(  50:50ن آن در نسبت یکمتر یول. ا مشاهده شدیخالص سو
 يرو فضا نیاز ا. دیفراهم گرد یاهان زراعیرشد گ يبرا يط بهتریا شرایسو 50٪: ذرت 50٪در نسبت ). 2جدول (ن داشتند یآذ وزن گل

هرز، از  يها ن کاهش تجمع ماده خشک علفیل کاهش ارتفاع بوته، سطح برگ و همچنیلذا بدل. سلب شد هرز علفو مناسب از  یکاف
توسط آنها  يدیلدر کاهش بذر تو یهرز را عامل يها ه قرار گرفتن علفیز در ساین) 5(و همکاران  یبنونوت. ن آن کاسته شدیآذ وزن گل

  . گزارش کردند
  هرز علف یصفات کمانس یه واریتجز - 1جدول 

درجه   راتییمنابع تغ
  يآزاد

  ن مربعاتیانگیم
تعداد شاخه   ارتفاع بوته  ست تودهیز

  یفرع
وزن گل 

  نیآذ
  64/24  17/0  80/16  67/394  2  بلوك

  01/3378***  63/59***  26/2299***  66/36515***  4 نسبت اختالط
  25/3548***  72/16***  47/594***  52/14435***  2 هرز علف حضور

حضور * نسبت اختالط 
 هرز علف

8  *84/692  ***11/304  **40/0  *74/126  

  09/50  073/0  16/21  51/243  28  خطا
C.V.   62/6  52/3  47/5  69/7  

n.s     :001/0و  01/0، 0/0 5دار در سطوح  یب معنیبه ترت: ***و   * *  ،     *دار،  یرمعنیغ  
   

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 531 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  531 

  هرز علف یکمن  صفات یانگیسه میمقا - 2جدول 

وزن گل 
 نیآذ

 هرز علف یآلودگ  اختالط يها نسبت ست تودهیز  ارتفاع بوته یتعداد شاخه فرع

 c76/84   c00/5   b00/120   c30/170  ذرت یکشت تک 

 هرز علفآلوده به 
 خروس تاج

 c64/82   d40/4   b67/117   c00/167  75  %ایوس%  25: ذرت 
 c97/74   d00/4   c00/110   c00/162  50  %ایسو%  50: ذرت 
 b36/102   b83/6   a67/131   b03/238  25  %ایسو%  75: ذرت 
 a15/120 a00/10  a33/138  a67/267 ایسو یکشت تک  

 bc32/75   c40/3   c33/118   c43/211  ذرت یکشت تک 

 تاتوره هرز علفآلوده به 

 dc36/68   d40/2   cd00/114   c10/196  75  %ایسو%  25: ذرت 
 d93/55   e00/1   d00/110   c97/183  50  %ایسو%  50: ذرت 
 ab07/84   b30/5   b33/158  b97/284  25  %ایسو%  75: ذرت 
 a17/97  a60/7  a67/166  a83/346 ایسو یکشت تک  
 b80/110   c70/3   a00/139  c23/214  ذرت یکشت تک 

 و عاف هرزآلوده به هر د

 c52/86   c43/3   b00/125   c93/211  75  %ایسو%  25: ذرت 
 c48/76   d00/2   b33/122  c03/208  50  %ایسو%  50: ذرت 
 b56/123   b33/6   a33/142   b10/294  25  %ایسو%  75: ذرت 
 a05/137  a87/8  a33/147  a73/376 ایسو یکشت تک  
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