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چکیده
به صورت 1393آزمایشی در سال ، ذرتهرزهايکنترل علفعملکرد و لوبیا بر هاي مختلفاثر تراکمبررسی به منظور

مختلف هايتراکمشامل تیمارهاي آزمایشآمد. هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا دربلوكپایه فاکتوریل در قالب طرح 
هرز در سه سطح (کنترل هاي) و کنترل علفدر تراکم مطلوب ذرتلوبیاتراکم %100و%75، %50،%0،25لوبیا در پنج سطح (

بوته در متر مربع منظور شد. 7و 40تراکم مطلوب لوبیا و ذرت به ترتیب ل و کنترل در دوره بحرانی) بود. رکامل، عدم کنت
ثیر قرار گرفت، به طوري که أداري تحت تبه طور معنیهرز هايبا افزایش تراکم لوبیا، تراکم و وزن خشک علفنتایج نشان داد 

عملکرد حداکثر داري کاسته شد. هرز به طور معنیيهاعلفتراکم و وزن خشک از میزان ذرت،لوبیا در کشت تراکمبا افزایش 
بیشترین ،هرزهايدر شرایط عدم کنترل علف،حاصل شد، در کشت خالص هرزهايعلفکامل دانه ذرت در شرایط کنترل 

مشاهده گردید.بوته لوبیا در متر مربع 40و 30با تراکم کرد دانه ذرت در کشت مخلوط ملع
هرز، کشت مخلوطذرت، عملکرد، علفکلیدي:هايواژه

Effect of different densities of beans on yield and potential weed control of corn

Mozhgan Haddad Hamedany*1, Goudarz Ahmadvand2, Somayeh Hajinia3

1- MSC science identification and combating weeds University of Bu Ali Sina
2- Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding University of Bu Ali Sina

3- PhD. Student in Crop Physiology, Faculty of Agriculture, University of Buali sina

Abstract
In order to evaluate the effect of different densities of beans on corn yield and weed control, a factorial
experiment based on a randomized complete block design with three replications was carried out at research
field of Bu Ali Sina University in 2014. The experimental factors include of five different densities of bean and
corn (0, 25%, 50%, 75% and 100% of optimum plant density of bean in optimum plant density of corn) and
weed control at three levels (complete control, critical period and without control). Optimum plant density of
bean and corn was 40 and 7 plants m-2, respectively. Results showed with increasing density of beans, weed
density and dry weight were significantly affected, so that with increasing density of beans in crop corn of
density and weed dry weight was significantly decreased. The maximum grain yield under weed control in corn
monoculture was, in without weed control, the highest grain yield was observed in intercropping of corn with 30
and 40 plants of bean per square meter
Keywords: Corn, Weed, Yield, Intercropping
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مقدمه
هرز در مزارع هايعلف،هاي انجام شدهبررسیطبقهستند. هرز هايزراعت ذرت، علفزا درخسارتلامؤمهمترین عازیکی

یکی از تمهیدات مهم در کنترل ).2002،الیستون(کننددرصد به عملکرد دانه خسارت وارد می68لودگی شدید تا آذرت با 
ذرت یکی از صوالت مختلف زراعی با یکدیگر است. هرز از دیدگاه کشاورزي پایدار، استفاده از کشت مخلوط محهايعلف

هايکارگیري نظامبگیاهان زیادي به صورت مخلوط کشت گردد. اتواند بگیاهانی است که به دلیل قدرت سازگاري زیاد می
کاهش خسارت )،2009،ضمن باال بردن تنوع، افزایش عملکرد، بهبود کارایی استفاده از منابع (گائو و همکارانمخلوط

را به ) 2003،ژانگ و لی(زراعیافزایش ثبات و پایداري نظامو)2001،تسوبو و همکاران(ها فات و بیماريآز، رههايعلف
هرز و در برخی موارد با خاصیت دگرآسیبی، از رشد و گسترش هايکردن علفو خفهاندازيدنبال دارد. کشت مخلوط با سایه

).2008،شایگان و همکاران(کند هرز جلوگیري میهايعلف
زمایش با هدف بررسی آگیري از اصول کشاورزي پایدار، این هرز با توجه به بهرههايراستاي مدیریت بهتر علفبنابراین، در

به اجرا در امده است. دانه ذرت عملکرد و هرز هايلوبیا بر تراکم علفافزایشیثیر و مقایسه الگوهاي مختلف کشت مخلوط أت

هامواد و روش
در مزرعه پژوهشی دانشگاه بوعلی سینا واقع در روستاي دستجرد، به صورت فاکتوریل در قالب 1393این آزمایش در بهار سال 

هاي مختلف لوبیا در کاشت با تراکمشاملفاکتورهاي مورد بررسی کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. هاي طرح پایه بلوك
کنترل کامل،هرز در سه سطح (کنترل علف) ودر تراکم مطلوب ذرتلوبیاتراکم %100و%75، %50،%0،25در پنج سطح (ذرت

برگی ) در نظر8تا 4براساس مرحله رشد گیاه اصلی یعنی ذرت ( ) بود. دوره بحرانی و عدم کنترلدوره بحرانیدرکنترل
زمایشی آهر واحد استفاده شد. و لوبیا قرمز رقم ناز Biarisرس رقم کراس متوسطگرفته شد. در این آزمایش ذرت سینگل

7ذرت با تراکم ثابت (در تمام تیمارهاي الگوي کاشت متر بود. پنجبا طول مترسانتی75ف کاشت به فاصله یردپنجشامل 
هاي مکذرت با رعایت ترارها جهت پوشش بهتبوته در متر مربع) در وسط پشته کشت شد، و سپس لوبیا در دو طرف پشته

هرز در تیمار عاري هايزمایش اعمال شد. کنترل علفآهرز نیز متناسب با تیمارهاي هايمدیریت علفمورد نظر کشت گردید. 
زمایش استفاده نشد. آکشی در م شد و از هیچ نوع علفاحرانی با استفاده از وجین دستی در طی فصل انجدوره بوهرزاز علف

برداري مترمربع اقدام به نمونه1×1هرز در پایان فصل رشد، در هر تیمار با کوآدرات هايعلفتراکم و زیست توده جهت بررسی 
مترمربع 2سطحی معادل ،حاشیهلحاظبا دانه ذرت در مرحله رسیدگیهرز شد. براي تعیین عملکرد هايتصادفی از علف

اي دانکن در سطح ها با آزمون چند دامنهو مقایسه میانگینSASافزار هاي آزمایش با نرمبرداشت شد. تجزیه آماري داده
استفاده گردید. Excelافزار درصد انجام شد. براي رسم نمودارها از نرم5احتمال 

و بحث ایج نت
تعداد گونه ، هرز بر تراکم، وزن خشکهايو کنترل علفهاي مختلف لوبیاتراکمکه تأثیر ها نشان دادتجزیه واریانس دادهنتایج
تیمارها بر تراکم، بیندار گردید. همچنین، اثرات متقابلهرز و عملکرد دانه ذرت در سطح احتمال یک درصد معنیهايعلف

). 1دار بود (جدول و عملکرد دانه ذرت در سطح یک درصد معنیهرز هايوزن خشک علف
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در کشت و عملکرد دانه ذرتهرزهايعلف، تعداد گونهوزن خشک،تجزیه واریانس (میانگین مربعات) تراکم-1جدول 
لوبیابامخلوط 

عملکرد دانه  تعداد گونه وزن خشک تراکم درجه آزادي منابع تغییرات
ns3751 **700/9 **1/68311 **31/847 2 بلوك

*21707 *133/2 **7/212514 **39/2075 4 لوبیاتراکم
**510600 **633/9 **6/1410305 **96/12896 1 هرزهايعلف

**31026 ns4660/0 **0/35763 **00/810 4 هرزهايعلف×تراکم لوبیا
5743 6259/0 19/7360 45/105 18 خطاي آزمایشی

51/14 14/16 31/21 62/24 - ضریب تغییرات (درصد)
: غير معني٥١ns: به ترتيب معني***

در شرایط عدم گردید. به طوري که هرز ذرتهايعلفلوبیا با ذرت موجب کاهش تراکم و وزن خشک هاي مختلفتراکم
حاصل درصد لوبیا100تراکمگرم در بوته) از 278() و وزن خشک بوته در مترمربع29کمترین تراکم (هرز،هايکنترل علف

معادلبه ترتیبتک کشتی ذرتنسبت به درصد لوبیا 100تراکمدر هرز هايعلفخشک وزن و تراکمکاهش میزان شد.
).     1شکل درصد بود (46/69و 60/70

درصد نسبت به کشت خالص ذرت63/26درصد لوبیا بدست آمد که 100تراکمدر گونه)16/4(هرزکمترین تعداد گونه علف
هرز در هايهرز مشاهده گردید. کنترل علفهاي) در شرایط عدم کنترل علف46/5هرز (تعداد گونه علفیافت. بیشترینکاهش

درصد گردید.  69/20هرز ذرت به میزان هايموجب کاهش تعداد گونه علفنسبت به شاهد دوره بحرانی ذرت 

ذرتهرز هايهرز بر الف: وزن خشک و ب: تراکم بوته علفهايو کنترل علفلوبیاهاي مختلفتراکمتأثیر -1شکل 

بلبلی موجب کاهش وزن خشک نشان داد که کشت مخلوط ذرت با سه گونه مختلف لوبیا چشم)2009مایشی توباستی (زدر آ
درصد بسته به عادت رشد سه رقم لوبیا نسبت به کشت خالص ذرت گردید. یوچینو و همکاران15و 17، 89هرز به میزان علف

ان و مهاي ذرت در سه زمان مختلف (قبل، همزاي در بین ردیفخوشهاظهار داشتند کاشت گیاه پوششی ماشک گل)2009(
کشتی ذرت به طور هرز در تکهايو تعداد علفهرز گردید هايداري باعث کاهش رشد علفبعد از گیاه اصلی) به طور معنی

ن هم آنکشتی ذرت و کمتریهرز در تکهايداري بیشتر از تیمارهاي دیگر بود. همچنین بیشترین وزن خشک علفمعنی
هرز ذرت هايمربوط به کشت گیاه پوششی قبل از کشت گیاه اصلی بود. در پژوهشی دیگر گزارش گردید که زیست توده علف
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رسد کاهش نظر می). به 2001همکاران،وونادوالدل مماک(درصد کاهش یافت 68ربرد مالچ زنده لوبیا به میزان با کا
که باعث افزایش توان رقابتی توده بیشتر باشدهرز در تیمارهاي افزایشی به علت تراکم باال و تولید زیستهايتوده علفزیست

هرز گردید. این تیمارها در رقابت با علف
درصد لوبیا بدست آمد، در 25هرز، حداکثر عملکرد دانه ذرت از کشت خالص ذرت و تیمار هايتحت شرایط کنترل کامل علف

درصد کاهش یافت. اما در شرایط 54/36بوته در مترمربع)، عملکرد دانه ذرت به میزان 40(این شرایط، با افزایش تراکم لوبیا
به طوري که با افزایش تراکم لوبیا به حاصل شدبا لوبیاملکرد دانه ذرت در کشت مخلوط هرز، بیشترین عهايعدم کنترل علف

درصد افزایش 10/42و 72/56، 65/67بوته در مترمربع عملکرد دانه ذرت نسبت به کشت خالص به ترتیب 40و 30، 20
یافت. 

هرز بر عملکرد دانه ذرتهايلوبیا و کنترل علفهاي مختلفتراکمتأثیر -2شکل 

توان این گونه بیان کرد که، هرز را میبدون کنترل علفکشت خالص ذرت در شرایط تیمار دانه ذرت درعملکردکاهشعلت 
رشد انه از میزب و نور شده و در نتیجآهرز و ذرت بر سر منابع غذایی، هرز باعث ایجاد رقابت شدید بین علفعدم کنترل علف

الچ از رشد مبه عنوان یک لوبیاهاي پایین شود. الزم به ذکر است تراکمدانه میردهش عملکاگیاه کاسته شده و باعث ک
در تراکم شود. اما ظاهراًهرز با ذرت و در نتیجه افزایش عملکرد دانه میهرز جلوگیري کرده و باعث کاهش رقابت علفهايعلف

که با نتایج شود. کننده با ذرت عمل کرده و باعث کاهش عملکرد دانه میگیاه به عنوان یک منبع رقابت، اینلوبیاباالي 
) مطابقت دارد. 2011(منصوري و همکاران
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