
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
  212-219. ص ،1392 پاییز، 3شماره ، 5جلد 

Agroecology 
Vol. 5, No. 3, Fall 2013, p. 212-219 

  
هاي هرز، صفات مورفولوژیک هاي مختلف کاشت برخی گیاهان همراه بر کنترل علفاثر تاریخ

  504سینگل کراس  (.Zea mays L)اي دانهو عملکرد ذرت 
  

  2و مصطفی ولیزاده 2سلماسی ، سعید زهتاب *1پور فرهود یگانه

  12/06/1389 :تاریخ دریافت
  28/12/1389 :تاریخ پذیرش

  
  چکیده

 Zea)اي دانـه  ذرت عملکـرد  و مورفولوژیک صفات هرز، هايعلف کنترل بر همراه گیاهان برخی کاشت مختلف هايتاریخ ررسی اثربه منظور ب
mays L.) هـاي کامـل   بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك  1389آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز در سال زراعی  504 کراس سینگل

 Vicia( ايخوشه، ماشک گل (.Trifolium pretense L)شبدر قرمز(فاکتورها شامل گیاهان همراه در چهار سطح . جام شدتصادفی با سه تکرار ان
sativa L.( ریحان ،)Ocimum basilicum L.( و شوید )Anethum graveolens L.((  اي در دو سـطح  و تاریخ کاشت گیاهان علوفـه)  کاشـت

نتایج نشان داد که اثر متقابل گیاهان مورد بررسی بر ارتفاع بوته ذرت . بودند) روز بعد از ذرت 15گیاهان همراه  همزمان گیاهان همراه با ذرت و کاشت
روز  15اي دار بود، به طوري که بیشترین ارتفاع بوته ذرت در کشت همزمان ذرت با شبدر و کمترین ارتفاع بوته ذرت در کشت ماشک گل خوشهمعنی

اي از نظر تعداد برگ وجـود داشـت و کشـت همزمـان ذرت بـا شـبدر داراي       داري بین گیاهان علوفههمچنین اثر معنی. ه شدبعد از کشت ذرت مشاهد
کیلوگرم در هکتار در کشت با شبدر و کمترین میزان عملکرد دانه ذرت به مقدار  9/4062بیشترین عملکرد دانه ذرت به میزان  .بیشترین تعداد برگ بود

اي داري تحت تأثیر اثر متقابل کشت گیاهان علوفهزیست توده و حداکثر ارتفاع علف هرز بطور معنی. ر هکتار در کشت با ریحان بودکیلوگرم د 2/3034
بیشترین و کمترین زیست توده و ارتفاع علف هرز به ترتیب در کشت ذرت با شـوید و ذرت بـا   . و تاریخ کاشت آن در مرحله رسیدگی ذرت قرار گرفت

همچنین نتایج حاکی از آن بودند که با افزاش میـزان  . ده شد و این به دلیل رشد سریع و قدرت رقابتی باالي شبدر در مراحل اولیه رشد بودشبدر مشاه
کشت همزمان ذرت با شبدر بهترین تیمار از نظر عملکـرد و کنتـرل   . هاي هرز عملکرد دانه ذرت به طور خطی کاهش یافتزیست توده و ارتفاع علف

  .هاي هرز نسبت به سایر تیمارها بودعلف
  

  شبدر ،ریحان، زیست توده علف هرز ارتفاع علف هرز، رقابت،: هاي کلیديواژه
 

   1 مقدمه
 کشاورزي، هاينظام بیشتر در هرز هايعلف شدید کنترل وجود با
 هايعلف رقابت اثر در جهان در کشاورزي تولیدات درصد 10 ساالنه

 بسـته  عملکرد تلفات هرز، هايعلف کنترل ونبد. رودمی بین از هرز
 100 تا 10 از رقابت زمان مدت و تراکم زراعی، گیاه رقابتی توانایی به

 عملیـات  از یکـی  هرز هايعلف مدیریت بنابراین،. است متغیر درصد
 استفاده هرچند. شودمی محسوب کشاورزي هاينظام بیشتر کلیدي در

ـ  هاي شـیمیایی، کش علف کاربرد و  افـزایش  عمـده  عوامـل  از ییک
 مقاومت افزایش ولی است، بوده گذشته دهه دو در کشاورزي تولیدات

                                                        
اسـتاد دانشـکده    تبریـز و  دانشـگاه  کشاورزي دانشکده ارشد کارشناس -3و  2، 1

  کشاورزي دانشگاه تبریز
  ):farhoodyeganeh@yahoo.com Email    :مسئول دهنویسن -(*

 کـاهش  ضـرورت  به مصرف این مواد شیمیایی، هرز نسبت هايعلف
زیست  اثرات با ارتباط در جهانی نگرانی و کشاورزي هاينهاده هزینه

اسـت   کـرده  ضـروري  را هـا آن از اسـتفاده  کـاهش  زمینـه  محیطی،
(Kropff, 1993). هاي هـرز بوسـیله گیاهـان همـراه و     کنترل علف

و شبدر ممکن  (.Medicago sativa L)  گیاهان پوششی مثل یونجه
است از طریق رقابت بر سـر منـابعی ماننـد نـور، آب، مـواد غـذایی،       
آللوپاتی، اشغال فضاي رشد علف هرز و یا ترکیبـی از ایـن فاکتورهـا    

شـدن  یاري از نقـاط دنیــا پذیرفتـه   در بس (Lampkin, 1994). باشد
-کشت چند گیاه با هم به عنوان جزئی مرسـوم از مدیریت بوم نظـام 

توانـد مزایـاي   ها مـی هاي زراعی، ثابت کرده است که این نوع کشت
 مشخصی را بر حسب درجـه تنـوع در زمـان و مکـان داشـته باشـد      

(Banik et al., 2006; Lithourgidis et al., 2006) . محققـان 
 یـا  و همـراه  هـاي کشـت اسـتفاده از   رابطه با اثرات مثبـت  در زیادي
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-کرده گزارش مکانیزه شرایط در حتی خالص کشت به نسبت مخلوط،
چندکشـتی مثـل کشـت همـراه و کشـت      . (Helenius, 1990) انـد 

هـاي هـرز   مخلوط به عنوان یکی از راهکارهاي مدیریت تلفیقی علف
. هاي شیمیایی استکشیسه با علفهمراه با اثر کمتر بر محیط در مقا

هاي هرز، کـاهش شـدید عملکـرد در گیاهـان زراعـی را      هجوم علف
درصد تلفـات   40-60شود و در شرایط کشت خالص ذرت، موجب می

هـاي هـرز و   سـرکوب علـف   .(Thobatsi, 2009)گزارش شده است 
ها بر اثر تداخل گیاه زراعی به عنوان یکـی از عوامـل   کاهش رشد آن

اضـافه  . گـردد ن کننده برتري عملکرد کشت مخلوط قلمداد مـی تعیی
کردن گونه دوم گیاه زراعی به کشت خالص توزیع زیست توده بـین  

 ,Poggio).هـاي هـرز را تغییـر خواهـد داد     ها در اجتماع علـف گونه
 هايعلف و هابیماري کاهش، ریسک کاهش عملکرد، افزایش (2005

 مهمتـرین  جملـه  از خـاك  حفاظـت  و خـاك  حاصـلخیزي  بهبود هرز
 بـه  و شوندمی محسوب مخلوط و همراه هايکشت از استفاده مزایاي

 کمک هرز علف هايفشار کاهش به عملیات زراعی نوع این کلی طور
 بروز دلیل به.  (Jensen, 1996 & Baumann et al., 2001)کندمی

 در شـیمیایی  مـواد  بـه  هـرز نسـبت   هـاي علـف  و آفـات  در مقاومت
 و آفـات  مـدیریت  در جـایگزین  هـاي روش دنبال به بشر ي،کشاورز

علیـرغم متـداول    . (Bulson et al., 1997)باشـد می هرز هايعلف
هاي کشت مخلوط، محققین توجـه انـدکی نسـبت بـه     بودن سیستم
اند و از این نظر اثبات شـده  ها نشان دادههاي هرز در آنکنترل علف

تی، برتري بسیار زیادي کشهاي مخلوط نسبت به تکاست که کشت
گیاهان همراه، بویژه غالت  کشت .(Liebman, 1986)اند نشان داده

اي اي نظیر ماشـک گـل خوشـه   هاي علوفهاي دانه ریز با لگومعلوفه
)Vicia sativa L.( شبدر قرمز ،(Trifolium pretense L.)   و غیـره

ي هـا گیرد که در کنتـرل علـف  بیشتر به روش کشت درهم انجام می
بررسی  پژوهش، این از هدف. (Vodyanik, 1994)هرز بسیار مؤثرند 

 هايعلف کنترل بر همراه گیاهان برخی کاشت مختلف هايتاریخ اثر
 504 کـراس  سینگل ايدانه ذرت عملکرد و مورفولوژیک صفات هرز،

  .در شرایط آب و هوایی تبریز بود
  
  هاروش و مواد

 تحقیقـاتی  مزرعه در 1388-89 زراعی سال بهار در پژوهش این
 میـانگین . شد انجام) کرکج اراضی( تبریز شرق در واقع تبریز دانشگاه
 ،2/2 ترتیب به دوره یک طی در دما ساالنه حداکثر و متوسط حداقل،

 3/271با  برابر سالیانه بارندگی متوسط و گرادسانتی يدرجه 16 و 10
 متر 1360 دریا طحس از منطقه این ارتفاع. است شده گزارش مترمیلی

 38°05 و شـرقی  46°17 ترتیـب  بـه  آن جغرافیـاي  عرض و و طول
 و ذرت همزمان کاشت( شامل که تیمار هشت با آزمایش .است شمالی

 کاشـت  ذرت، از کشـت  بعـد  روز 15 شبدر قرمـز  کشت شبدر قرمز،

 15 ايخوشـه ماشک گـل  کشت اي،خوشهگل ماشک و ذرت همزمان
 ریحـان  کشت ریحان، و ذرت همزمان تکاش ذرت، از کشت بعد روز
 شوید کشت شوید، و ذرت همزمان کاشت ذرت، از کشت بعد روز 15
 بـر  و فاکتوریل طرح قالب در تکرار سه با) کشت ذرت از بعد روز 15

 یـک  فـوق  تیمار هشت. شد اجرا تصادفی کامل هايبلوك طرح پایه
 و ايلوفـه ع گیاه نوع چهار آن در که دهندمی تشکیل 4×2 فاکتوریل

آزمایشـی   کـرت  هـر  ابعاد. کاشته شدند تاریخ دو در کدام هر دارویی
 دو ردیف ،ردیف هر روي ردیف که پنج متر، به طوري که شامل 3×4

 هـاي زمـان  در دارویـی  یـا  ايعلوفـه  گیاهـان  از کیی با ذرت کاشت
. انجـام شـد   )آن از بعـد  روز 15 و ذرت کاشـت  با همزمان( مشخص

 50 کاشـت  هـاي ردیـف  بـین  فاصله ،متر یکور مجا کرت دو فاصله
هاي ذرت، شبدر قرمز، ماشک تراکم بوته. شد گرفته نظر در مترسانتی

بوته در  30و  38، 75، 100، 8اي، ریحان و شوید به ترتیب گل خوشه
 کـه  بـود  504 کراس سینگل رقم استفاده مورد ذرت. متر مربع بودند

 ارتفـاع  شـامل  بررسی وردم صفات .باشدمی رسمتوسط ژنوتیپ یک
 علـف  ارتفـاع  حداکثرعملکرد دانه ذرت،  ذرت، برگ تعداد ذرت، بوته
در هنگـام   .بودند هرز علف خشک وزن و ذرت رسیدگی زمان در هرز

بوته به طور تصادفی از هر کرت برداشت  10رسیدگی محصول، ابتدا 
 هاي برداشت شده نیز شمارش شد و میـانگین همه بوته برگ. گردید

هـا از سـطح   ارتفـاع بوتـه  . ها براي هر واحد آزمایشی تعیین گردیدآن
ها براي هر کرت گیري و میانگین آنخاك تا انتهاي ساقه اصلی اندازه

عملکرد دانه در زمان کامل رسیدن کامل بالل، با برداشت . بدست آمد
ها در دو ردیف میانی هر کرت، پـس از حـذف حاشـیه از    دستی بالل
ا و جدا کردن دانه از بالل، بر حسب کیلوگرم در هکتار با هطرفین آن

هرز هاي همچنین زیست توده علف .درصد محاسبه گردید 14رطوبت 
، (.Amaranthus retroflexus L)شایع در مزرعه شامل تاج خروس 

 Acroptilon repens)تلخه، (.Convolvulus arvensis L) پیچک
L.)  سلمه تـره ،(Chenopodium album L.)   و سـس(Cuscuta 

sp.)  متر به طـور   5/0× 5/0بود که با قرار دادن چهار چوبی به ابعاد
چوب هاي هرز واقع در چهارتصادفی در هر کرت صورت گرفت، علف

ساعت در آون با  48هاي برداشت شده به مدت بوتهبریده شده، سپس 
ک گراد قرار داده شدند و در نهایـت وزن خشـ  درجه سانتی 75دماي 

) تـاج خـروس  (گیري حداکثر ارتفاع علف هرز اندازه .ها ثبت گردیدآن
 آزمـایش  هـاي تجزیه داده. نیز در مرحله رسیدگی ذرت تعیین گردید

 اثـر  و هـا واریـانس  یکنـواختی  دادهـا،  بـودن  نرمـال  آزمـون  از پـس 
 طـرح  پایـه  بـر  و فاکتوریـل  طرح قالب در تیمار و تکرار غیرافزایشی

 بـا  صـفات  انـدازگیري  از حاصـل  هايداده دفیتصا کامل هايبلوك
 مقایسـات  و شد تجزیه SPSS 16و MSTAT-C افزار نرم از استفاده

بدست آمد و رسم نمودارهـا بـا    دانکناي چند دامنه روش به میانگین
  .انجام شد Excelنرم افزار 

 



  1392، پاییز 3، شماره 5، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي 214

  بحث و نتایج
  ذرت بوته ارتفاع

وع گیاه همـراه و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل ن
تاریخ کاشـت بـر ارتفـاع بوتـه ذرت در سـطح احتمـال یـک درصـد         

)01/0≤p( دار بود معنی) به طوري که در کاشت همزمـان،  )1جدول ،
-سانتی 96/102(بیشترین ارتفاع بوته مربوط به کاشت ذرت با شبدر 

روز بعـد از   15و کمترین ارتفاع بوته ذرت در تیمار کشت شـوید  ) متر
از آنجا که شبدر گیاهی ). 1شکل (مشاهده شد ) مترسانتی 93/79(آن 

هاي است که قادر به تثبیت زیاد نیتروژن و همچنین کنترل بهتر علف

اي شده و شرایط باشد در نتیجه باعث کاهش رقابت بین گونههرز می
دهد که این امر در نهایت سبب افـزایش  را براي رشد ذرت بهبود می

 بـا  ماشک همزمان کاشت در. سایر تیمارها شد ارتفاع ذرت نسبت به
 بـه  گیاهان بوته ارتفاع افزایش یا کاهش ).Avena fatua L(یوالف 

 در بوتـه  ارتفـاع  طوري که به دارد، بستگی گیاه دو بین رقابت شدت
 مخلوط کشت در باالتر هايتراکم در مخصوصاً شدید، رقابت صورت
 نـوري  رقابـت  و اندازيسایه به توانمی آن را دلیل که یافت افزایش

  ). Tuna & Orak, 2007( داد نسبت هابوته بین

  

 نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مزرعه - 1جدول 
Table 1- Analysis of variance of field traits  

هاي توده علفزیست
 هرز

Weeds biomass 

هرزحداکثر ارتفاع علفهاي  
Maximum height of 

weeds 

داد برگ تع
 ذرت

Corn leaves 
number    

 ارتفاع ذرت
Corn 
height 

 
 

درجه 
 آزادي
DF 

 منبع تغییر
Source of variance 

59.16ns 2.01ns 2.414** 3.688ns  2 تکرار  
Replication 

  گیاه همراه 3  **379.984 **2.250 **714.73 **1516.91
Companion crop 

  خ کاشتیتار 1  **179.963 **1.162 **305.24 **178.89
Sowing date 

125.41* 28.99** 0.006ns 65.609**  3 
  تاریخ کاشت × گیاه همراه

sowing Companion crop×
date 

  خطا 4  12.388 0.433 1.14 37.38
Error 

  )٪(ضریب تغییرات  -  4.55 7.2 2.60 17.61
CV (%) 

ns ، * 01/0و  05/0احتمال دار در سطح دار و معنیبه ترتیب غیرمعنی: **و 
ns, * and **, no significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively. 

 

 
 تاریخ کاشت بر ارتفاع ذرت ×مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاهان همراه  - 1شکل 

 Fig. 1- Mean comparison of interaction effects of companion crops × sowing date on corn height 
  .باشدمی یک درصددار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنی* 

* Means, For each planting date, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan´s 
Multiple Range Test. 
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 لگـوم،  با مخلوط گیاهانبراي  بوته ارتفاع کاهش دالیلجمله  از
-Abou)اسـت   لگـوم غیر هايگونه توسط نیتروژن جذب براي رقابت

Hussein et al., 2005) .در ذرت بوتـه  ارتفـاع  سویا-ذرت کشت در 
 بــود مخلــوط کشـت  در گیــاه ایــن ارتفـاع  از بلنــدتر خــالص کشـت 

)9Yunusa, 198(. چشـم  لوبیـا  و ذرت مخلـوط  کشت در همچنین 
آوردنـد   بدسـت  را مشابهی نتیجه (.Vigna unguiculata L)بلبلی 

)Yunusa, 1989(. در  خـالص  کشـت  در گیـاه  ارتفـاع  اختالف شاید
 و آب نور، براي رقابت دلیل به مخلوط و همراه هايکشت با مقایسه

 ارتفـاع  از ايگونـه  نبرو رقابت خاطر به گیاهان که باشد غذایی مواد
  (Alhaji, 2008).هستند  برخوردار کمتري
  
  ذرت برگ تعداد

کاشت همزمان با ذرت (هاي کاشت نوع گیاهان همراه و نیز تاریخ
تعداد برگ بوته ذرت را در سـطح احتمـال یـک    ) بعد از آنروز  15و 

). 1جدول (داري تحت تأثیر قرار دادند طور معنیبه ،)≥01/0p( درصد
هاي مختلـف  داري بین گیاهان همراه و تاریخین اختالف معنیهمچن

بیشترین تعداد برگ بوته ذرت  ).3و  2هاي جدول(کاشت وجود داشت 
در تیمار ذرت با شبدر و کمترین مقدار مربوط به تیمار ذرت با شـوید  

 Phasaeolous)مخلوط لوبیـا   کشت در گزارشی طبق. مشاهده شد
vulgaris L.) ، پیاز(Allium cepa L.)،   کـاهو(Lactuca sativa 

L.)، در و همچنـین  آمد بدست خالص کشت از کمتر لوبیا برگ تعداد 
 کـاهش  کـه کردنـد   گزارش(.Glycine max L) سویا با ذرت کشت
 این گیاه تحت تأثیر عدم بوته ارتفاع کاهش مربوط به ذرت برگ تعداد

-Abou) بـود  سـویا  بـا  شـرایط مخلـوط   در هـا میانگره رشد افزایش
Hussein et al., 2005). تره سلمه هرزتداخلی علف اثر آزمایشی در 

(Chenopodium album L.) قندچغندر روي (Beta vulgaris L.) 
 هـاي انـدام  هـا، برگ سطح و تعداد گیاه، ارتفاع شدید کاهش به منجر

 نتیجه در و ریشه نسبی رشد سرعت و تر و خشک وزن اندازه، رویشی،
 ,.Fayed et al) گردیـد  محصـول  ایـن  اقتصـادي  ردعملکـ کـاهش  

1999).  
  

  عملکرد دانه در واحد سطح
-نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع گیاهان همراه و نیز تاریخ

بر عملکـرد  ) روز بعد از آن 15کاشت همزمان با ذرت و (هاي کاشت 
داري اثـر معنـی   ،)≥01/0p(دانه ذرت در سطح احتمال یـک درصـد   

گیاهان همـراه و   داري بینهم چنین اختالف معنی). 1جدول (داشت 
به طـوري  ). 3و  2هاي جدول(هاي مختلف کاشت وجود داشت تاریخ

 9/4062(که بیشترین عملکـرد دانـه ذرت در تیمـار ذرت بـا شـبدر      
و کمترین مقدار مربوط بـه تیمـار ذرت بـا شـوید     ) کیلوگرم در هکتار

هـاي مختلـف   در تـاریخ . مشـاهده شـد  ) یلوگرم در هکتارک 2/3034(
روز بعـد ازآن داراي   15کاشت، کاشت همزمـان نسـبت بـه کاشـت     

به هنگام استفاده از گیاهـان  . عملکرد دانه در واحد سطح بیشتري بود
کشـتی  هـاي چنـد  در سیسـتم ) خانواده لگومینوز(اي پوششی و علوفه

شخصی از زمین، بیشـتر از  جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در سطح م
 & Kue) هاي خالص استها توسط هر یک از کشتمقدار جذب آن

Jellum, 2002).  نتایج آزمایشی نشان داد که کمترین عملکرد ذرت
هاي هرز آن بیشتر و زودتر هایی مشاهده شد که تراکم علفدر کرت

  .(Cavero et al., 1999)سبز شده بودند 
  
  )توده علف هرززیست (هرز  علف خشک وزن

جدول تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش بین نوع گیاهـان  
دار معنــیهـاي هـرز   همـراه و تـاریخ کاشـت بـر وزن خشــک علـف     

)05/0p≤(  بود) مشخص است  2همچنین با توجه به شکل ). 1جدول
که کاشت ذرت بصورت همزمان با شبدر داراي کمترین زیست تـوده  

روز بعـد از کاشـت ذرت    15ت شـوید  و کاش) گرم 75/13(علف هرز 
-گیاهان علوفه. بود) گرم 2/60(داراي بیشترین زیست توده علف هرز 

از آنجا که داراي رشد بسیار سـریع  ) ايشبدر و ماشک گل خوشه(اي 
تر از گیاهان هاي هرز بسیار مناسبهستند در نتیجه براي کنترل علف

ـ ) ریحان و شوید(دارویی  ع از آنجـا کـه گیاهـان    تأثیر داشتند، در واق
دارویی داراي سرعت رشد پایینی هستند بویژه در اوایـل فصـل رشـد    

هـاي  سرعت استقرار کمی دارند، لذا این گیاهان براي رقابت با علـف 
همچنین با  .تر عمل نمودنداي ضعیفهرز در مقایسه با گیاهان علوفه

حظـه  علف هرز با عملکـرد دانـه مال   زیست تودهتوجه به ارتباط بین 
هاي هرز، عملکرد دانه در واحد علف زیست تودهشود که با افزایش می

علف  زیست تودهتراکم و ). 3شکل (سطح به طور خطی کاهش یافت 
هرز در سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی هر یک از اجـزاي  

نتایج  .(Banik et al., 2006) یابدداري کاهش میمخلوط بطور معنی
 Cicer)نخود -ذرت کشت الگوهاي مختلف و ذرت ارقام اثر مطالعه

arietinum L.) در نشـان داد کـه   هـرز  هـاي علـف  جمعیت روي را 
 طـور  بـه  هـرز  هـاي علـف  خشک وزن وجین، بدون شاهد با مقایسه

ـ  کشـت  هـاي سیستم داري توسطمعنی کـاهش یافـت    رفتـه  کـار هب
(Semere et al., 1997) .260( بـاال  تراکم با یونجه عملیات کاشت 

 از بعـد  هفتـه  14 را هـرز  هايعلف خشک وزن) مربع متر هر در بذر
 درصـد  69 تـا  41 از مطالعـه  مورد در شرایط آب و هوایی ذرت ظهور

برخی تحقیقات نشان داده است  .)Dehann et al., 1997(داد  کاهش
گیاهان پوششی و خانواده لگومینوز قادرند بدون ممانعـت از رشـد   که 

 Hafman).دهند درصد کاهش  96ف هرز را تا عل ذرت، زیست توده
et al., 1993)  
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   هرز علف ارتفاع حداکثر
هاي هرز مزرعه شامل تاج خـروس،  هاي غالب و شایع علفگونه

ها، علف هـرز  توق، تلخه، پیچک و سس بودند که در میان این گونه

هـاي هـرز موجـود در مزرعـه     تاج خروس از نظر ارتفاع بر سایر علف
ها مشـاهده  غالبیت بیشتري داشته و همچنین در همه کرتبرتري و 

  .هرز انجام گردیدهرز بر پایه این علفشد، بنابراین تعیین ارتفاع علف
  

 
علف هاي هرز تاریخ کاشت بر زیست توده ×مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاهان همراه  - 2شکل   

Fig. 2- mean comparison of interaction effects of companion crops × sowing date on biomass of weeds 
.باشدبر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد می دار معنیحروف متفاوت در هر ستون نمایانگر اختالف   *  

 * Means, for each planting date, followed by similar letter are not significantly different at the 5% probability level- using Duncan´s 
Multiple Range Test. 

 
  برگ ذرت در گیاهان پوششی و دارویی میانگین تعداد -2جدول

Table 2- Means of corn leaves number affected by cover and medicinal plants   
 تیمار

Treatment  
 تعداد برگ ذرت

Number corn leaves  
  شبدر–  ذرت

Corn-trifolium 
8.95a* 

 ماشک -ذرت
Corn-hairy vetch 

8.62b 

 ریحان -ذرت
Corn-Basil 

7.93b 

 شوید -ذرت
Corn-Dill 

7.72b 

 .باشدمیدر آزمون دانکن  پنج درصدسطح احتمال  در داراختالف معنی حروف متفاوت نمایانگر*
* Means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level- using Duncan´s Multiple Range Test. 

 
  

  روز بعد از کشت ذرت 15هاي همزمان و مقایسه میانگین اثر اصلی تعداد برگ ذرت در در زمان - 3جدول 
Table 3- Means of number corn leaves in times synchronic and 15 days after corn cultivation  

 تیمار
Treatment  

 ذرت برگ تعداد
Number corn leaves  

  همزمان کشت
Cultivation Synchronic 

9.63a* 
 روز 15 از بعد کشت

Cultivation 15 days after  
8.92b 

 .باشدمی در آزمون دانکندر سطح احتمال پنج درصد  دارحروف متفاوت نمایانگر اختالف معنی* 
*Means with similar letters are not significantly different at the 5% probability level- using Duncan´s Multiple Range Test. 
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هرز هايعلف زیست تودهعملکرد دانه ذرت و  ینارتباط ب - 3شکل   

Fig. 3- Correlation between grain yield of corn and weeds biomass 
  

شود که اثر متقابل یستنباط ماز نتایج تجزیه واریانس این چنین ا
نوع گیاهان همراه و تاریخ کاشت بر حداکثر ارتفاع علف هرز در زمان 

بـه طـوري کـه    ). 1جـدول  (بـود   )≥01/0p(دار معنی رسیدگی ذرت
روز بعـد از   15بیشترین ارتفاع علف هرز مربوط به تیمار کاشت شوید 

در کاشـت   و کمترین ارتفاع علف هرز) مترسانتی 87/61(کشت ذرت 
شبدر ). 4شکل (مشاهده شد ) مترسانتی 77/28(همزمان ذرت با شبدر 

از نظر زود بسـتن کـانوپی و   (به دلیل رشد سریع و قدرت رقابت باال 
هـا  هاي هرز مانع از رشـد آن با علف) هاي هرزاندازي روي علفسایه
 عملکرد دانه ذرت ،، با افزایش ارتفاع علف هرز5با توجه به شکل . شد

 Apium(و کرفس  کاشت مخلوط پیاز. یابدبه طور خطی کاهش می
graveolens L.(، هاي هـرز و  گزینه مناسبی براي کاهش رشد علف

اي نتـایج مطالعـه  . )Baumann et al., 2003(وري اسـت  حفظ بهره
تواند دریافت نـور را در یـک   نشان داد که کشت مخلوط و همراه می

 Allium( فرنگــینــد تــره مان ،گیــاه ضــعیف از نظــر رقابــت   
ampeloprasum L.( تواند در جلوگیري از رشد و افزایش دهد و می

هاي چنـد  استفاده از سیستم ،بدین ترتیب .ارتفاع علف هرز مؤثر باشد
و پایدار  مدتتواند به عنوان راهکاري براي مدیریت طوالنیکشتی می

  .(Baumann et al., 2001)هاي هرز مدنظر قرار گیرد علف
  

 
تاریخ کاشت بر ارتفاع علف هرز ×مقایسه میانگین اثرات متقابل گیاهان همراه  - 4شکل   

Fig. 4- mean comparison of interaction effects of companion crops × sowing date on maximum length weed 
باشدن در سطح احتمال یک درصد میبر اساس آزمون دانک دار معنیحروف متفاوت در هر ستون نمایانگر اختالف *   

 *Means, for each planting date, followed by similar letter are not significantly different at the 1% probability level- using Duncan´s 
Multiple Range Test. 
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عملکرد دانه ذرت و حداکثر ارتفاع علف هرز ینارتباط ب - 5 شکل  

Fig. 5- Correlation between grain yield of corn and max height of weed 
 

  ريیجه گینت
ـ ج بدست آمـده از ا ینتا ،طور کلیبه  ش نشـان داد کـه   ین آزمـا ی

ـ به دل, ژه شبدریاي بواهان علوفهیکاشت همراه گ ع در یل رشـد سـر  ی
هاي هرز مانع رشد علف ،مراحل ابتدایی رشد و پرکردن فضاهاي خالی

ت یاي شده بود که در نهان امر باعث کاهش رقابت برون گونهیو اشد 
هاي هرز را کاهش داد، از طرف دیگر باعث زیست توده و ارتفاع علف

ل رشد آهسته یی به دلیاهان دارویاما گ ،بهبود رشد و عملکرد ذرت شد
هـر چنـد   , هـاي هـرز  ف بودن قدرت رقابت با علفیو تا حدودي ضع

ها کمتر از ولی تأثیر آن ،هاي هرز شدنده علفباعث کاهش زیست تود
رود با انجـام تحقیقـات   بدین ترتیب، انتظار می. اي بودگیاهان علوفه
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