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هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

هاي هرزعلفکنترلبر یاهیهاي مختلف کشت مخلوط و بقایاي گنسبتریتأث

2تقی زادهمحمدصادق، 1یسید جاوید جالل

دانشگاه شیرازدانشجوي کارشناسی ارشد بخش اگرواکولوژي، دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب،-1
رازیداراب، دانشگاه شیعیو منابع طبيدانشکده کشاورز،يبخش اگرواکولوژاریاستاد-2
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چکیده
هاي هرز بر کنترل علفو بقایاي گندم ) Cicer arietinum(نخود-)Hordeum vulgar(نظور بررسی کشت مخلوط جوبه م

در مزرعه تحقیقاتی بخش اگرواکولوژي 1392-93در سال زراعی تکرار3درل تصادفیهاي کامقالب طرح بلوكدرآزمایشی
کمترین بیوماس هاي مختلف کشت مخلوط، ر بین نسبتدداراب، دانشگاه شیراز انجام شد. دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی

همچنین، در بین مقادیر متفاوت بقایايدست آمد.بهنخود % 25% جو 75در نسبت کشت مخلوط تره، چچم و شاهوحشییوالف
مربع مشاهده شد.گرم در متر400تره در مقدار و شاهوحشیگندم، کمترین بیوماس یوالف

بقایاي گندم، جو، علف هرز، کشت مخلوط، نخودکلیدي: هايواژه

The effect of different ratios of intercropping and crop residues on weed control

Seyed Javid Jalali1, Mohammad Sadegh Taghizadeh 2

1- MSc. Student , Dep of Agroecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Darab,
Shiraz University

2- Assist Prof, Dep of Agroecology, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Darab,Shiraz
University

Abstract
A research was conducted to evaluate the effects of barley – Chickpea intercropping and wheat residue for weed
control in agricultural station of college of agriculture and natural resources of Darab, Shiraz University, at
2013-2014 cropping season. A factorial experiment was performed in a randomized complete block design with
three replications. the lowest amount of weed biomass of wild oats, ryegrass and common fumitory were gained
in the proportion of 75% of barley and 25% of Chickpea. Among the various amount of wheat residues the
lowest biomass of wild oats, ryegrass  and common fumitory was observed in 400 g/m2 treatment.
Keywords: Barley, Chickpea, Intercropping, Crop residues, Weed
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هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

مقدمه 
زانیـ مشیکشـت و بهبـود عملکـرد، راهکـاري ماننـد افـزا      ریسطح زشیمحصوالت کشاورزي عالوه بر افزادیتولشیبراي افزا

وهـا روشنیـ از ایکی). کشت مخلوط به عنوان 1373(مظاهري باید مورد توجه قرار گیردزیمحصول در واحد سطح و زمان ن
یفـ یو کیکمـ شیازمنابع، افزاشتریبهره برداري بک،یتعادل اکولوژجادیارینظیدرکشاورزي اهدافدارپایهاينظامازاينمونه

شـرط بـه هـا، کشکشاورزان به آفـت یکند.کاهش وابستگمیدنبالراهرزهايو علفهاماريیعملکرد وکاهش خسارت آفات، ب
فرنانـدز و همکـاران،   (اسـت داریـ کشت مخلوط درکشـاورزي پا یاز اهداف اصلیکیمحصول و بازار پسندي آن، تیفکیحفظ

عوامـل ازبهتـر اسـتفاده دلیـل بـه کشتی،تکبهنسبتسطحواحددرتولیدافزایشمخلوطکشتفوایدمهمتریناز.)2007
ايناخواسـته گیاهـان هـرز  يهـا علـف ).2006است (بانیـک و همکـاران،   خاكدرموجودغذاییموادوآبنور،مانندمحیطی
کـاهش  ویـاز موردنانسـانی نیـروي وهـا هزینـه باعـث افـزایش  گیاهانایني زراعی وجود دارند.هانظامهمیشه در کههستند
یزراعـ اهـان یگيبهتـر بـرا  طیشراجادیالیها به دلهرز و کاهش رشد آنيها. کنترل علفشوندمیزراعیمحصوالتعملکرد

هـرز  يهـا علـف تیرمـدی درهـا کـش براي کاهش مصـرف علف تیقابلنیکه از اشود،یدر کشت مخلوط مدیتولشیباعث افزا
رشـد  ،یبودن کانوپايهالیو چنداهیوجود چند گلدلیبهمخلوطهاي). در کشت1388و همکاران، زادهی(علکنندیاستفاده م

) در2006سـاماراجیوا و همکـاران (  ).1389و همکـاران،  يشده است (قنبـر گزارشکشتیتکيهاهرز کمتر از نظاميهاعلف
Eleucine(ارزنکشت corocanal(سویاباهمراهگیاهعنوان به)Glycine max(قـدرت سـبب بـه ارزنکـه گزارش کردند
.باشـد هـا مـؤثر   آنجمعیـت کاهشدروعمل آوردبهممانعتچشمگیريطور هرز بهيهاعلفاز رشداستقادرباالزنیپنجه

Vigan) و مـاش ( Cajanus cajan(يکشـت مخلـوط لپـه هنـد    سـتم یاثـر س ی) در بررسـ 2008و کوالر (ینیمجنون حس

radiate یصمدان.دیهرز گرديهاباعث خفه شدن علفيخطوط لپه هندنیماش در بفیردکی) مشاهده نمودند که کاشت
Solanum(یفرنگـ و گوجـه یپوششـ اهـان یگـزارش نمودنـد کـه در کشـت مخلـوط گ     یقـ یدر تحقزی) ن1386(انیمیو رح

iycopersicumچاودار (اهی)، گSecale montanumیتـوان رقـابت  شیافـزا لیـ هـرز را بـه دل  يها) تراکم و وزن خشک علف
هدف از انجام این مطالعه بررسی کشت مخلوط جـو و نخـود و بقایـاي گنـدم بـر فراوانـی و       مخلوط شونده کاهش داد.اهانیگ

هاي هرز بوده است.علفبیوماس

مواد و روشها
آزمایشی در مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده   هرزيهاعلفیاهی بر کنترل گیايبقانخود و -جوکشت مخلوطبررسی اثر منظوربه

اجرا 92-93کیلومتري جنوب غرب شهرستان داراب در سال زراعی 7کشاورزي و منابع طبیعی داراب (دانشگاه شیراز) واقع در 
54دقیقه و طـول جغرافیـایی   45درجه و 28باشد و در عرض جغرافیایی یممتر 1150ارتفاع محل آزمایش از سطح دریا شد.
در قالـب  لیصورت فاکتوربهشیآزمااست. دقیقه قرار گرفته است. خاك محل انجام آزمایش داراي بافت لومی بوده23ه و درج

: 0مختلف کشت مخلوط جو و نخـود،  هايشامل نسبتشیآزماهايماریتکرار انجام شد. ت3در یکامل تصادفهايطرح بلوك
: 75نخـود)،  فیـ ردکیـ جـو و  فیردکی(% 50: 50نخود)، فیردکیجو و فی(سه رد% 75: 25نخود)، کشتی(تک% 100
گـرم  400و 200، 0گندم (يایمتفاوت بقاریمقادبینجو) در کشتی(تک% 0: 100و)نخودفیجو و سه ردفیردکی(% 25

متـر در  سـانتی 20هایی بـه فاصـله   در ردیفرقم آزاد هاي نخود هاي جو رقم نیمروز و بذربذردر مترمربع) در نظر گرفته شدند.
هاي کاشت توزیـع گردیـد.  هاي آزمایشی بین ردیفگندم پس از کشت در کرتمتر کشت شد و بقایاي3×2هایی به ابعاد کرت

باهادادهمتر در هر کرت آزمایشی انجام شد.1×1قبل از برداشت محصول با استفاده از کوادرآت هرزيهاعلفکل وزن خشک
5در سـطح احتمـال   LSDآزمـون   لهیوسـ بههانیانگیقرار گرفت و میابیو ارزهیمورد تجزSASيوترکامپیبرنامهازاستفاده

شدند.  سهیدرصد مقا
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ایج و بحث نت
Lolium)، علف هرز چچم (Avena fatua(وحشیي هرز غالب مزرعه در این پژوهش شامل علف هرز یوالفهاعلف

rigidum gaud. تره (هرز شاه) و علفFumaria officinalis.نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که صفات مورد ) بودند
تیمار کشت ریتأثو فراوانی نسبی علف هرز چچم تحت وحشیفراوانی نسبی علف هرز یوالفجزبهي هرز هاعلفبررسی 

وحشیا بر فراوانی نسبی علف هرز یوالفبود. عالوه براین، اثر تیمار بقایاي گندم تنهداریمعن% 1نخود در سطح - مخلوط جو
نخود با تیمار بقایاي گندم  بر صفات مورد -بود. همچنین، برهمکنش تیمار کشت مخلوط جوداریمعنو علف هرز چچم 

).1نبود (جدول داریمعني هرز هاعلفبررسی 

ي هرزهاعلفبر صفات مورد بررسی هاآنهاي مختلف کشت مخلوط ، بقایاي گندم و برهمکنش سبتمیانگین مربعات اثر ن-1جدول

ns ،* باشندیدرصد م1و 5در سطح داریو اختالف معنداریبه ترتیب بیانگر نداشتن اختالف معن**و)LSD = 5%(.

ی جو کشتتکدر تیمار )گرم92/20تره () و شاهگرم61/5، چچم (گرم)33/13(وحشیهرز یوالفهايکمترین بیوماس علف
% جو 75تیمار ،ي نداشت. در بین تیمارهاي کشت مخلوطداریمعنبه دست آمد که نسبت به تیمارهاي کشت مخلوط تفاوت 

را به خود )گرم59/26تره (گرم) و شاه93/8، چچم (گرم)66/15(وحشیهرز یوالفهايکمترین بیوماس علف% نخود، 25
09/141تره () و شاهگرم77/70، چچم (گرم)33/68(وحشیهرز یوالفهاي). بیشترین بیوماس علف2جدول اختصاص داد (

باقال وجومخلوطدرکهکردند) گزارش2006(همکارانآجینهو و ). 2ی نخود به دست آمد (جدول در تیمار تک کشت)گرم
)Faba vulgarisنتایج این آزمایش حاکی از این است که .شودمیهاي هرزعلفتودهستیزکاهشباعثمخلوط) کشت

ی در جهت توسعه کشاورزي پایدار در توجهقابلطوربهتواند ها میکشکشت مخلوط جو و نخود، به دلیل عدم استفاده از علف
فراوانی نسبی علف هرز یوالف ی گردد.طیمحستیزهاي هاي هرز و نگرانیها موجب کاهش جمعیت علفاگرواکوسیستم

فراوانی نسبی و بیشتریني نشان نداد. کمترینداریمعنجو و نخود تفاوت هاي کشت مخلوطسطوح متفاوت نسبتوحشی در 
به دست %)06/43ی جو (کشتتک%) و  تیمار 10/28(نخود%75جو%25در تیمار کشت مخلوط به ترتیبعلف هرز چچم

ی جو به دست آمد. در بین تیمارهاي کشت مخلوط کشتتک%) در تیمار 11/18(ترهشاهکمترین فراوانی نسبی علف هرز آمد.
اي و سیدي حمزه.)2(جدول نخود مشاهده شد%25جو%75%) در تیمار 18/33(ترهاهشنیز کمترین فراوانی نسبی علف هرز 

ي هرز را در سیستم کشت مخلوط نسبت به هاعلففراوانی نسبی تواندیم) گزارش کردند که کشت مخلوط جو و نخود 2013(
اثرات جهیدرنتتواندیمي هرز هاعلفي کاهش دهد که این کاهش تراکم داریمعنطوربهی گیاه زراعی جو یا نخود کشتتک

هشاه ترچچمیوالف وحشی

درجه منبع تغییرات
آزادي

بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

بیوماس (گرم در 
مترمربع)

نسبی فراوانی 
(درصد)

2ns186/932ns951/510ns226/3446ns128/124ns169/4717ns987/1134تکرار
A(4**889/4803ns169/283**094/6722ns584/467**349/22822**145/828کشت مخلوط (
R(2ns910/1880*305/1043ns460/42**932/1113ns264/2075ns377/1بقایاي گندم (

A*R8ns330/1147ns436/127ns251/57ns531/237ns004/1320ns080/257
28264/742236/211833/816700/203096/1573861/140خطاي آزمایشی

45کل
%64/33%90/25%37/32%34/28%35/30%35/27ضریب تغییرات (%)
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ي هرز هاعلفي گیاه زراعی در سیستم کشت مخلوط و تشدید رقابت بر سر منابع مورد نیاز براي رشد گیاه زراعی و اندازهیسا
باشد. 

ي هرزهاعلفنخود بر صفات مورد بررسی -هاي مختلف کشت مخلوط جونسبتریتأث-2جدول

ترهشاه چچمیوالف وحشی
ي مختلف کشت هانسبت

مخلوط (درصد)
بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی
(درصد)

بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

0b33/13a82/38b61/5a06/43b94/20b11/18نخود100جو 
100a33/68a96/27a77/70b40/27a09/141a63/44نخود0جو
75b38/26a84/35b15/15b10/28b53/43a04/36نخود25جو
25b66/15a17/26b93/8ab63/40b59/26a18/33نخود75جو 
50b23/16a95/27b88/10ab53/37b11/29a51/34نخود 50جو 

LSD (5%)30/2603/1459/2778/1329/3846/11
)LSD=5%ي با یکدیگر ندارند (داریمعن، تفاوت باشندیمیی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترك هانیانگیم

هاي هرز بیوماس علفگرم بقایاي گندم به دست آمد. 400گرم) در تیمار 11/15کمترین بیوماس علف هرز یوالف وحشی (
) گزارش کردند1980توتردل و رابرت (.)3(جدول داري نداشت. تره در سطوح متفاوت بقایاي گندم تفاوت معنیچچم و شاه

هايعلفبذرخواباز شکستنامراینکهشودمیخاكدماییتغییراتکاهشموجبخاكسطحدرگیاهیبقایايوجودکه
.شودمیهاآنزنیجوانهازمانعونمایدمیجلوگیريهرز

ي هرزهاعلفمقدار بقایاي گندم بر صفات مورد بررسی ریتأث-3جدول

ترهشاهچچمیوالف وحشی
بقایاي گندم (گرم 

در مترمربع)
بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

بیوماس (گرم 
در مترمربع)

فراوانی نسبی
(درصد)

بیوماس (گرم در 
مترمربع)

فراوانی نسبی 
(درصد)

0a51/35a88/39a19/24a67/43a57/58a64/33
200ab31/33ab96/30a56/21ab89/35a51/59a14/33
400b11/15b21/23a05/21b47/26a68/38a10/33

LSD (5%)37/2087/1037/2167/1066/2987/8
)LSD=5%ي با یکدیگر ندارند (داریمعن، تفاوت باشندیمیی که در هر ستون حداقل در یک حرف مشترك هانیانگیم

گیرينتیجه
تر از کشت خالص هاي هرز موفقبه طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که کشت مخلوط جو و نخود در ممانعت از رشد علف

نخود % 25% جو 75هاي آزمایشی، نسبت کشت مخلوط باشد. در بین تیمارهاي هرز میقادر به رقابت بهتر با علفنخود بوده و
تر بوده است.هاي هرز موفقگرم بقایاي گندم از نظر کنترل علف400و مقدار 
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منابع
هـرز و  هـاي کشتی و مخلوط گیاهان پوششی بر کنتـرل علـف  ي اثرات تک. مقایسه1386. صمدانی، ب، و رحیمیان مشهدي، ح

.128-144): 75. (2هی. عملکرد گوجه فرنگی.آفات و بیماري گیا
. بررسی عملکرد، اجزاي عملکرد و پتانسیل کنترل علف هاي هرز دو گیـاه  1388. ي، کوچکی، ع، و نصیري محالتی، معلیزاده، 

.553-541: 7لوبیا و ریحان بذري در شرایط کشت مخلوط. مجله پژوهش هاي زراعی ایران. 
هاي دو و اثر آن بر روي کنترل علفبررسی کشت مخلوط ذرت وک.1389. مصفري،وم.مقدم،غفاريح.غدیري،. الفقنبري،
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