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چکیده
کشت مخلوط اثر باشد. به منظور ارزیابی هرز، افزایش تنوع و استفاده از کشت مخلوط میهايیکی از راهکارهاي کنترل علف

هاي کامل تصادفی با به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك1393، آزمایشی در سال ذرتهرزهايعلفتنوع زیستیلوبیا بر 
، %50،%0،25لوبیا در پنج سطح (افزایشیشامل الگوهاي مختلف کشت مخلوط تیمارهاي آزمایشسه تکرار به اجرا در آمد. 

ل و کنترل در رهرز در سه سطح (کنترل کامل، عدم کنتهاي) و کنترل علفدر تراکم مطلوب ذرتلوبیاتراکم %100و75%
در شرایط نتایج نشان داد که متر مربع منظور شد. بوته در 7و 40تراکم مطلوب لوبیا و ذرت به ترتیب دوره بحرانی) بود. 

سیمپسون، بریلویین ووینر،- (شانونهرزهايعلفهاي تنوع شاخصو کمترین بیشترین هرز هايکنترل و عدم کنترل علف
بدست در مترمربع لوبیا بوته 40و 30نسبت تراکم با مخلوط افزایشیخالص ذرت و کشتدر کشتبه ترتیب غناي مارگالف)

در شرایط عدم کنترل ،حاصل شد، در کشت خالص ذرت هرزهايعلفکامل عملکرد دانه ذرت در شرایط کنترل حداکثر آمد. 
مشاهده گردید.،یکرد دانه ذرت در کشت مخلوط افزایشملبیشترین ع،هرزهايعلف
وینر، مارگالف-بریلویین، سیمپسون، شانونکلیدي: هايواژه

The effect of additive intercropping of beans on the yield and weed biodiversity of corn
under weed control and without control conditions

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
One of the weeds control method is increased diversity and the use of intercropping. To evaluate the effect of
additive bean intercropping on the weed biodiversity of corn, 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 additive intercropping 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,
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respectively. The results showed both in weed control and no weed control, maximum and minimum indices of
diversity (Brillouin, Simpson, Shannon-Weiner and Margalef), were achieved, in monoculture and intercropping
of 75 and 100 percent proportion of beans, respectively. The maximum corn grain yield under weed control
treatment was obtained, in pure of corn, the highest grain yield was observed in intercropping of corn with 75%
of bean.
Keywords: Brillouin, Simpson, Shannon-Weiner, Margalef

مقدمه
شوند. هاي کشاورزي محسوب میناپذیر در سیستمهرز به عنوان یکی از اجزاي مکمل بوم نظام کشاورزي و جز جداییهايعلف

هاي کشهرز همراه با اثر کمتر بر محیط در مقایسه با علفهاياز راهکارهاي مدیریت تلفیقی علفکشت مخلوط به عنوان یکی
کش بکاهد و این امر عالوه بر ارزش تواند به طور قابل توجهی از میزان کاربرد علفشیمیایی است. از این رو کشت مخلوط می

هرز هايتواند علفکشت مخلوط می).2001یرز و کراف، اسپ(سزایی برخودار است محیطی بهاقتصادي از اهمیت زیست
ذرت و لوبیا از جمله گیاهانی هستند که ).2001،محصوالت غالت را خفه کرده و قدرت تولید آنها را بهبود بخشد (ادیم و ارگر
دهد که نشان میشوند. تحقیقات کشتی تولید میسطح زیر کشت باالیی را در کشور دارند و در اکثر مناطق به صورت تک

کشت مخلوط این دو گیاه متعلق به دو خانواده بقوالت و غالت، موجب افزایش تولید، حداکثر کارایی استفاده از منابع و نیز 
).2004(چن وهمکاران، گرددوري سیستم کشت میافزایش بهره
گیري از اصول کشاورزي پایدار، این آزمایش با هدف بررسی هرز با توجه به بهرههايراستاي مدیریت بهتر علفبنابراین، در

هرز و عملکرد به اجرا در امده است. هايتأثیر و مقایسه الگوهاي مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر تراکم علف

مواد و روشها
وهشی دانشگاه بوعلی سینا واقع در روستاي دستجرد، به صورت فاکتوریل در قالب در مزرعه پژ1393این آزمایش در بهار سال 

،%0،25الگوي کاشت در پنج سطح (شاملفاکتورهاي مورد بررسی هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. طرح پایه بلوك
و عدم در دوره بحرانیکنترلکنترل کامل،(هرز در سه سطح ) و کنترل علفدر تراکم مطلوب ذرتلوبیاتراکم %100و75%، 50%

هر واحد آزمایشی برگی ) در نظر گرفته شد. 8تا 4) بود. دوره بحرانی براساس مرحله رشد گیاه اصلی یعنی ذرت ( کنترل
7(ذرت با تراکم ثابت در تمام تیمارهاي الگوي کاشت متر با طول پنج متر بود. سانتی75شامل پنج ردیف کاشت به فاصله 

هاي ها جهت پوشش بهتر ذرت با رعایت تراکمبوته در متر مربع) در وسط پشته کشت شد، و سپس لوبیا در دو طرف پشته
هاي تنوعشاخصجهت بررسی هرز نیز متناسب با تیمارهاي آزمایش اعمال شد. هايمدیریت علفمورد نظر کشت گردید. 

هرز شد. هايبرداري تصادفی از علفمترمربع اقدام به نمونه1×1کوآدرات هرز در پایان فصل رشد، در هر تیمار با هايعلف

[1]H= -∑ [P Ln(P )] , Pi= n N⁄
[2]1-D= 1-∑ ( )( )
[3]R= ( )
[4]H= log ( ! ! !…)

-شاخص تنوع شانونH، امiفراوانی نسبی افراد گونه i ،Piتعداد افراد مربوط به گونه niتعداد کل افراد، Nدر این معادالت 
: تعداد افراد متعلق به n1تنوع بریلویینباشد.میشاخص غناي مارگالفRشاخص تنوع سیمپسون و D-1، تعداد گونهSوینر،
2: تعداد افراد متعلق به گونه n2؛ 1گونه 
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مترمربع برداشت شد. تجزیه آماري 2سطحی معادل ،حاشیهلحاظبا دانه ذرت در مرحله رسیدگیبراي تعیین عملکرد 
درصد انجام شد. 5اي دانکن در سطح احتمال ها با آزمون چند دامنهو مقایسه میانگینSASافزار هاي آزمایش با نرمداده

ایج و بحث نت
-شاخص تنوع شانونبر و اثرات متقابل آنها هرز هايکنترل علف،که تأثیر الگوي کاشتها نشان دادتجزیه واریانس دادهنتایج

). 1دار گردید (جدول عملکرد دانه ذرت معنیهرز وهاين و غناي مارگالف علفیوینر، سیمپسون، بریلوی

لوبیا قرمز تحت کنترل افزایشیهرز در کشت مخلوط هاياي علفهاي تنوع گونهتجزیه واریانس (میانگین مربعات) شاخص-2جدول 
هرزايهعلف

عملکرد دانه تنوع بریلویین تنوع سیمپسون وینر-تنوع شانون غناي مارگالف درجه آزادي منابع تغییرات
ns3751 **84695/0 **02183/0 **96667/0 **10330/0 2 بلوك

*21707 **08805/0 **01112/0 **11264/0 **15717/0 4 مخلوطکشت
**510600 **29225/0 **05150/0 **35512/0 **71055/0 1 هرزهايعلف

**31026 **02038/0 **00115/0 *01542/0 **01398/0 4 هرزهايعلف×کشت مخلوط
5743 00391/0 000239/0 00441/0 00252/0 18 خطاي آزمایشی

51/14 78/5 31/2 04/5 01/4 - ضریب تغییرات (درصد)
: غير معني٥١ns: به ترتيب معني***

هرز در هايوینر، شاخص تنوع سیمپسون و شاخص تنوع بریلویین علف-بیشترین شاخص تنوع مارگالف، شاخص تنوع شانون
مد. با افزایش تراکم لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت، آهرز بدست هايکشتی ذرت تحت شرایط عدم کنترل علفتک

روندي مشابه را در تیمارهاي مختلف هرز تقریباًهايتنوع علفهايکاهش یافت. شاخصهرز هايعلفهاي تنوع میزان شاخص
).  1نشان دادند (شکل ،هرزهايکشت مخلوط و کنترل علف

هرز دریافتند که کشت مخلوط افزایشی به هايدر بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و سویا بر کنترل علف)1998(گومز و گوریتچ 
تر زمین و رقابت بیشتر براي استفاده از منابع موجود نسبت به کشت خالص دو گیاه در کاهش بهتر و متراکمدلیل پوشش 

با بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و باقال بر تراکم و تنوع ) 2010(هرز بهتر عمل نمود. قرینه و موسوي يهامیزان خسارت علف
با بررسی )2005(اهش یافت. پوگیوکهرز هاين خشک و تنوع علفتند که با افزایش تنوع گیاهی، وزفهرز دریاهايعلف

م شد دریافت که افزایش اکشتی نخود و جو که در یک طرح افزایشی انجکشتی و چندهرز در تکهايساختار جوامع علف
ره در مقایسه با هرز بهاهاير شد. همچنین در چندکشتی نخود و جو، علفجهرز منهايرکوبی بهتر علفسبیوماس گیاهی، به 

وانی نسبی بیشتري بودند. اهاي پاییزه داراي فرگونه

شاخص هاي تنوع علف هاي هرزهرز بر هاياثر متقابل کشت مخلوط وکنترل علفمقایسه میانگین-2جدول

شاخص وینر- شاخص شانونهرزهايکنترل علفنسبت تراکم لوبیا 
سیمپسون

شاخص 
غناي مارگالفبریلویین

a642/1a794/0a372/1a61/1عدم کنترللوبیا0%
bc301/1cde668/0bc069/1bc26/1بحرانیکنترل لوبیا0%
a577/1b732/0b133/1a59/1عدم کنترللوبیا25%
bc265/1e650/0bcd04/1cd17/1بحرانیکنترل لوبیا25%
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درصد 25ذرت+درصد 100هرز، حداکثر عملکرد دانه ذرت از کشت خالص ذرت و تیمار هايتحت شرایط کنترل کامل علف
درصد کاهش 54/36بوته در مترمربع)، عملکرد دانه ذرت به میزان 40با افزایش تراکم لوبیا (لوبیا بدست آمد، در این شرایط، 

هرز، بیشترین عملکرد دانه ذرت در کشت مخلوط افزایشی حاصل شد به طوري که با هايیافت. اما در شرایط عدم کنترل علف
و 72/56، 65/67ذرت نسبت به کشت خالص به ترتیب بوته در مترمربع عملکرد دانه 40و 30، 20افزایش تراکم لوبیا به 

درصد افزایش یافت. 10/42

هرز بر عملکرد دانه ذرتهايهاي لوبیا و کنترل علفتراکمنسبت تأثیر -2شکل 

که، توان این گونه بیان کرد هرز را میعلت کاهش عملکرد دانه ذرت در تیمار کشت خالص ذرت در شرایط  بدون کنترل علف
رشد انب و نور شده و در نتیجه از میزآهرز و ذرت بر سر منابع غذایی، هرز باعث ایجاد رقابت شدید بین علفعدم کنترل علف

الچ از رشد مهاي پایین لوبیا به عنوان یک 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 میعث کاهش رقابت علفهرز جلوگیري کرده و باهايعلف

شود. که با نتایج کننده با ذرت عمل کرده و باعث کاهش عملکرد دانه میباالي لوبیا، این گیاه به عنوان یک منبع رقابت
) مطابقت دارد. 2011(منصوري و همکاران
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b368/1c691/0a338/1b35/1عدم کنترللوبیا50%
bc244/1e640/0cd01/1d14/1بحرانیکنترل لوبیا50%
b336/1cd682/0de022/1bc26/1عدم کنترللوبیا75%
cd197/1f595/0bcd947/0e04/1بحرانیکنترل لوبیا75%
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