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  های هرز مزرعه نخود و اثر آن بر پارامترهای عملکردنقش کشت مخلوط در کنترل علف

 8سیوی و محسن *7ئیحماه جواد

 دانشجوی دکتری اکولو ی گیااان زراعی، -8 ا اموان.دانشگاه بوعلی سین ،دانشكوه کشاورزی ،استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات  -7

 .اموان سینا بوعلی دانشگاه کشاورزی، زراعت دانشكوه گروه

*j.hamzei@basu.ac.ir 
 

 چکید 
 7322نخود، آزمایشی در دو سال زراعی و اجاای عملكرد اای ارز کنترل علفافاایشی جو بر  ب  منرور بررسی ارر کشت مخلو(

. استفاده شوتكرار  3 تیمار و  0با  اای کام  تصادفیطرح بلوكدر این آزمایش اه بوعلی سینا انجام گرفت. در دانشگ 7323و 

 ،کشت مخلو( افاایشیارزعلف ، کشت یالب نخود بوون وجینارزعلف کشت یالب نخود با وجینتیماراای آزمایشی شام  

 %766نخود و کشت مخلو( افاایشی +جو %15افاایشی نخود، کشت مخلو( +جو %56نخود، کشت مخلو( افاایشی +جو 85%

ارز تیمار کشت یالب با وجین علف از گرم در متر مربع( 811) . نتایا نشان داد بیشترین میاان عملكرد دان  نخودبودنونخود +جو

وت  در متر مربع و ب 50/81ترتیب اای ارز )ب و بیوما  علف تراکککمترین میاان در میان تیماراای کشت مخلو(، . حاص  شو

تعلق  نخود+جو %56کشت مخلو( افاایشی  تیمار ب  گرم در متر مربع( 725و بیشترین میاان عملكرد نخود ) گرم در متر مربع( 15/00

رد نخود را مهار کرده و عملك اای ارز مارع  نخودعلفشود کشت مخلو( افاایشی جو توانست نتیج  گیری می. بطور کلی، گرفت

 استفاده از زمین را بهبود بخشو. و کارایی 

 ارز، اجاای عملكرد، کشت مخلو(، نخودوا ه اای کلیوی: جو، علف

 

 مقدمه

 . این گیااان ب  عنوانشونویاای مویریتی اشتباه در مارع  ظاار ماستنو ک  در ارر اعمال رو  یااای ارز گیااان نایواست علف

اا و نیروی انسانی مورد نیاز و کااش عملكرد انو ک  باع  افاایش ااین یت  شوهعناصر نامطلوب و نایواست  در کشاورزی شنا

از فوایو کشت مخلو(  یكیاای ارز اغلب ب  عنوان کنترل علف .(7320)راشومحص  و موسوی،  شونومحصوالت زراعی می

 ارز برای محصول دیگرکمتر از علفاای ارز، محیطی از زیست توده ک  در آن ی  گیاه در حین ررابت با علف،شودشمرده می

 اای ارز و افاایش محصوالت کشاورزی استفاده از کشت مخلو( استکنو. یكی از رااكاراای عملی برای کنترل علففرااک می

 باشویز ماای ارمختلف گیاای عام  مهمی در کنترل علف یااتفاوت فیایولو یكی و فنولو یكی گون  .(8660)بنی  و امكاران، 

اای ارز است. در کشت مخلو( ب  دالی  مختلف از جمل  پوشش دادن بهتر زمین، کشت مخلو( راابردی موفق در کنترل علف و

ز و ب  طور راب  توجهی از مصرف بیش ا ابوییاای ارز ب  نحو بارزی کااش مررابت، سرعت رشو اولی  بیشتر، میاان و اجوم علف

 ایاعلف مشك  سیستک، بودن ایالی  و چنو گیاه چنو وجود دلی  ب  دراکی اادر کشت( 7311)مرااری،  کااواا میکشحو علف

(. اوف از اجرای این طرح بررسی ارر کشت مخلو( نخود و 7321)شایگان و امكاران، است کشتی ت اای یستکاز س کمتر ارز

 بود.  23و  7322اای ارز، در دو سال زراعی جو بر عملكرد دان  و اجاای عملكرد و کنترل علف
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 مواد و روش ها

در مارع  تحقیقاتی دانشكوه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفت. آزمایش با استفاده  7322-23 آزمایش در دو سال زراعی

کشت یالب سطح  0تیماراای آزمایشی شام  الگواای مختلف کاشت در تكرار اجرا شو.  3اای کام  تصادفی در از طرح بلوك

نخود+  766%(، 3Tجو بوون وجین ) %766(،کشت مخلو( افاایشی نخود+ 2T(، کشت یالب نخود بوون وجین )1Tخود با وجین )ن

جهت ارزیابی  .بودنو( 6Tجو بوون وجین ) %85نخود+  %766( و 5Tجو بوون وجین ) %56نخود+  766%(، 4Tجو بوون وجین ) 15%

(، دو LER; Land equivalent ratioتفاده از شایب نسبت برابری زمین )سودمنوی کشت مخلو( نسبت ب  کشت یالب با اس

عملیات  7323و  7322در اوای  بهار علف ارز نیا در کنار تیماراای م کور کشت شونو.  وجینو بوون کشت یالب جو با تیمار 

و  06 ب  ترتیبیالب  لت کشتکاشت نخود و جو بطور امامان و با دست انجام گرفت. تراکک کشت دو گیاه نخود و جو در حا

 )عملكرد نخود در کشت یالب/عملكرد نخود در کشت مخلو(( +  بوت  در متر مربع بود. نسبت برابری زمین بر اسا  فرمول:  366

اای (. برای تعیین تراکک نهایی علف7311محاسب  گردیو )مرااری،  کشت مخلو((عملكرد جو در کشت یالب/عملكرد جو در )

اا صورت گرفت. مقایس  میانگینSAS مربعی استفاده شو. تجای  واریانس داده اا توس  نرم افاار آماری  درات ی  مترارز از کوا

 .انجام شو SASتوس  نرم افاار  %5در سطح آماری  LSDبا استفاده از آزمون 

 نتایج و بحث
 های هرزعلف

تحت تاریر الگوی کشت ررار گرفتنو، ولی  %7در سطح احتمال ارز اای و بیوما  علفراکک ت نشان داد ک  اادادهاریانس تجای  و

ب  فاصل  زیادی از سایر بوون وجین علف ارز بطوریك ، تیمار ت  کشتی نخود (. 7دار نبود )جوول اا معنیارر سال بر این ویژگی

گرم در متر مربع(  23/718در متر مربع و بوت   01/11)ب  ترتیب  ارزاای علف و بیوما راکک ترین وضعیت از نرر تاالتیماراا در ب

ت یالب تری نسبت ب  تیمار کشارز پایینداری دارای تعواد و بیوما  علفطور معنی. تمامی الگواای کشت مخلو( ب ررار گرفت

 گردد. می اای ارز توس  جو برترین دلی  این موضوا ب  فرونشانی و سرکوب علف. عموه(7)جوول  نخود بودنو

 

اای ارز توس  کشت مخلو( در دو گیاه نخود فرنگی و جو انجام داد، اعالم ( بر روی کنترل علف8665ای ک  پوگیو )در مطالع 

ش حاضر اای پژواطابق با یافت ک  م کااش داواای را توانست تعواد و بیوما  علف فرنگی ک  کشت مخلو( جو با نخود کرد

 میانگین مربعات و مقایس  میانگین ارر تیماراای مختلف آزمایشی بر تعواد و بیوما  علف اای ارز. -7جوول 
Weed biomass Weed density d.f S.O.V 

ns 460 ns 230 1 Y 

248 124 4 R(Y) 
**1765 **2776 5 T 
ns 412 ns 212 5 YT 

189 81 20 Error 

15 20  C.V 

Means comparison 

 (1Tیالب نخود با کنترل علف ارز ) - -

)2-(g m a172.83 )2-(Plant m a77.67 ( 2یالب نخود بوون کنترل علف ارزT) 
a156.79 a67.21  85کشت مخلو( افاایشی% ( 3جو با نخودT) 

b52.46 b29.50  جو با نخود %56کشت مخلو( افاایشی (4T) 
b52.95 b34.92  دجو با نخو %15کشت مخلو( افاایشی (5T) 

b44.75 b34.67  جو با نخود %766کشت مخلو( افاایشی (6T) 
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ی دارنیمع بطوراعالم داشتنو ک  کشت مخلو( گنوم  ،کشت مخلو( نخود و گنوم بررسی( نیا در 8660و. بنی  و امكاران )باشمی

نخود در حالت عوم کنترل علف ارز( کااش کشت یالب تیمار شااو )نسبت ب  مارع  نخود را اای ارز تراکک و بیوما  علف

 .داد
 ودنخ

ویژگی اا  گرفتنو، ولی ارر سال بر ایناای مورد بررسی نخود ب  جا تعواد دان  در غالف تحت تاریر الگوی کاشت ررار کلی  ویژگی

رز تعلق ا(. بیشترین میاان تعواد غالف در متر مربع و وزن ااار دان  ب  تیمار کشت یالب نخود با کنترل علف8دار نشو )جوول معنی

کشت مخلو( نخود و جو، افاایش ررابت میان گیااان زراعی ب  کااش تعواد این دو ویژگی منجر شو. آجینهو و  گرفت با انجام

( نیا کااش تعواد غالف در متر مربع و وزن ااار دان  بارال را در کشت مخلو( با جو نسبت ب  ت  کشتی بارال 8660امكاران )

ت  کشتی با وجین بوست آمو. با وجود اینك ، در تیماراای کشت مخلو(  گاار  کردنو. بیشترین میاان عملكرد دان  نیا در

داری نسبت ب  کشت یالب با وجین، کااش یافت. ولی عملكرد دان  در الگواای کشت مخلو( بیش عملكرد دان  نخود بطور معنی

 رز توس  الگواای کشت مخلو(اای ااز عملكرد دان  نخود در ت  کشتی بوون وجین بود ک  دلی  آن را بایو در سرکوب علف

باالتر  LERبررسی شایب نسبت برابری زمین در این مطالع  نشان داد ک  کلی  تیماراای کشت مخلو( دارای (. 8دانست )جوول 

ک  نشان از برتری کشت مخلو( دو گون  نسبت ب  ت  کشتی ار ی  از دو گون  دارد. بیشترین و کمترین ( 7)شك  از ی  بودنو 

ات دیگری آزمایش (. در03/7و  31/8ب  دست آمو ) ب  ترتیب معادل  3Tو  4Tیب نسبت برابری زمین ب  ترتیب درتیماراای میاان شا

 (.7321شایگان و امكاران، بود )ی   از بیشتر مخلو( کشت تیماراای کلی  در LER  گرفت انجام کشت مخلو( روی بر ک 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر تیماراای مختلف آزمایشی بر بریی ویژگی اای نخود.میانگین مربعات و مقایس  میانگین ار -8جوول 

عملكرد دان  

)2-(gm 

 وزن ااار

 (gدان  )

 تعواد دان 

 در غالف

 تعواد غالف

 در متر مربع
d.f S.O.V 

ns817  ns186  ns0.010  ns3857  1 Y 

1265 283 0.013 2596 4 R(Y) 
**32215  **3563  ns0.007  **261411  5 T 

ns331  ns658  ns0.030  ns76  5 YT 

603 258 0.020 2663 20 Error 

17 5.34 14.39 11  C.V 

Means comparison 
a277 a324.82 1.02 a863 ( 1یالب نخود با کنترل علف ارزT) 

d78 b304.82 0.97 d258 ( 2یالب نخود بوون کنترل علف ارزT) 
cd97 c269.08 0.91 c370  جو  %85کشت مخلو( افاایشی( 3با نخودT) 

b185 a324.17 0.98 b501  جو با نخود %56کشت مخلو( افاایشی (4T) 
c120 b299.68 0.99 c403  جو با نخود %15کشت مخلو( افاایشی (5T) 

c118 c277.05 0.97 c418  جو با نخود %766کشت مخلو( افاایشی (6T) 
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 اراای کشت مخلو(.میاان نسبت برابری زمین در تیم -7شك  

 منابع

 ی. 500ات دانشگاه فردوسی مشهو. انتشار )ترجم (. اای ارزاصول مویریت علف( 7320و موسوی ك ) م راشو محص 

(ارر تاری  کاشت و کشت مخلو( ذرت و ارزن دم روباای بر 7321شایگان م، مرااری د، رحیمیان مشهوی ح و پی مبری ا )

 .37-00 : (7. )76اای ارز. مجل  علوم زراعی ایران.اا و کنترل علفعملكرد دان  آن

 ی. 808گاه تهران. ( زراعت مخلو(. انتشارات دانش7311مرااری د )

Agegnehu G. Ghizaw A and Sinebo, W (2006) Yield performance and land use efficiency of barley and faba 

beanmixed cropping in Ethiopian highlands. European Journal Agronomy. 25: 202 -207. 

Banik P. Midya A. Sarkar BK and Ghose SS (2006) Wheat and chickpea intercropping systems in additiveseries 

experiment:Advantages and weed smothering. European Journal Agronomy. 24:325-332. 

Poggio BS (2005) Structure of weed communities occurring in monoculture and intercropping of field pea and 
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