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  چکيده
  

 علوفه و يات کمي از خصوصيبه منظور مطالعه اثرات كشت مخلوط ذرت و ماش سبز بر برخ

 به صورت كشاورزي گرگان در ايستگاه تحقيقات ١٣٨٥ درتابستان ي هرز، آزمايشيها علفست توده يز

در اين آزمايش از بذر ماش محلي گنبد و ذرت هيبريد .  تکرار اجرا شد٤هاي كامل تصادفي دربلوك

ي ها علفدوازده تيمار خالص و مخلوط شامل ذرت خالص با كنترل .  استفاده شد٥٥٠سينگل كراس

 درصد ماش ٢٠ ، افزايش درصد ماش به ذرت١٠ ي هرز، افزايشها علفهرز، ذرت خالص بدون كنترل 

 درصد ماش به ٥٠  درصد ماش به ذرت، افزايش٤٠  درصد ماش به ذرت، افزايش٣٠ به ذرت، افزايش

 درصد ذرت، جايگزيني ٥٠ درصد ذرت، جايگزيني ماش به جاي٢٥ يذرت، جايگزيني ماش به جا

ي ها علفترل و ماش خالص بدون كن ي هرزها علف درصد ذرت، ماش خالص با كنترل ٧٥ ماش به جاي

، نسبت ياهيمارها از نظر وزن تر و خشک علوفه در هکتار، وزن خشک برگ واحد گيبين ت. هرز بودند

 هرز يها علف ست توده خشکين و زي زمي، نسبت برابرياهيوزن خشک برگ به وزن خشک واحد گ

رز داراي ي هها علفمار ذرت خالص با كنترل يت. داري وجود داشتدر هکتار اختالف بسيار معني

حداکثر وزن خشک برگ واحد .  تن در هکتار بود٤/١٥ و ٠٨/٥٠بيشترين وزن تر و خشک علوفه با 

 درصد ماش به ذرت تعلق ٥٠مار افزايش ي به ت٥٣/١ن با ي زمي گرم و نسبت برابر١٣/٤٤ با ياهيگ

 ست تودهي درصد و ز٥٤/٤٣ با ياهيحداکثر نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گ. داشت

. ي هرز به دست آمدها علفلوگرم در هکتار از تيمار ماش خالص بدون كنترل ي ک١١٠٩ هرز با يها علف

 ٠٤/٢٢ با ياهي تن در هکتار و وزن خشک برگ واحد گ٣٧/٣ و ١٩/١١حداقل وزن تر و خشک علوفه با 

زن كمترين نسبت وزن خشک برگ به و. ي هرز مربوط بودها علفگرم به ماش خالص بدون كنترل 

. ي هرز تعلق داشتها علف درصد به تيمار ذرت خالص بدون كنترل ٤٣/١٦ با ياهيخشک واحد گ

ن شدند، ي هرز که در طول دوره رشد وجيها علف ذرت و ماش خالص با کنترل يمارهايصرف نظر از ت

رت  درصد ماش به ذ٥٠مار افزايش يلوگرم در هکتار از تي ک٣/١٢٥ هرز با يها علفست توده يحداقل ز
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  مقدمه
هاي افزايش عملكرد گياهان زراعي، استفاده يكي از راه

ژه كشت بقوالت همراه با ساير ي به و،از كشت مخلوط
از .  باشديگياهان از جمله گرامينه هاي علوفه اي م

نه از منابع، يتوان به استفاده به يمزاياي كشت مخلوط م
 )Ali, 1998; Mazaheri, 1998(شتر، حفاظت خاك يسود ب

 ;Ali, 1998)ياهان زراعيي هرز با گها علفو كاهش رقابت 

Javanshir, 2000)اي هاي علوفهكيفيت گرامينه.  اشاره کرد
 افزايش با هدفلذا گرامينه ها را اغلب  ، است بقوالتكمتر از

صورت مخلوط با ه ئين بدون كاهش عملكرد بمحتواي پروت
  ).Anil et al., 1998(  كشت مي كنندبقوالت

 كه نيست گياهيماً گياه غالب الزا ،در کشت مخلوط
بلكه گياهي است كه شاخ و  داردشاخ و برگ بيشتري 

برگ آن در وضعيت بهتري در مقايسه با گياهان رقيب 
  ).Oveiai et al., 2006(باشد براي جذب نور قرار گرفته 

Li et al. )2006 (از کاهش رشد يمشاهده کردند که بخش 
 رقابت ييکشت مخلوط با گندم مربوط به توانا ذرت در

ن ي گندم در بيشه هاير.  گندم بودينيرزمي بخش زيباال
شه ذرت کاهش ي ذرت مشاهده شدند و طول ريها فيرد
شه يرستم يس بنا بر اين، عالوه بر اندامهاي هوايي، .افتي
  .مي گذاردثير أتبر کشت مخلوط  هم يا

ت ي انتخاب کشت مخلوط، مزيل براين دليمهمتر
شتر منابع نسبت به کشت يعملکرد است که با جذب ب

نه ها با هم ي که بقوالت و گراميخصوصاً زمانمخالص 
 ).Fukai & Trenbath, 1993(شوند همراه است يکشت م

Chaichi & Daryaei ) 2006a(ي تيمارهاي کشت  با بررس
 تيمار  كهمشاهده كردندخالص و مخلوط يونجه و سورگوم 

سورگوم داراي بيشترين درصد  ٧٥  يونجه و درصد٢٥
 يدر بررس . بودعملکرد در سه سال انجام آزمايش

Lithourgedis et al.) 2006(  عملکرد کشت خالص
.  بوديشتر از کشت مخلوط آن با ماشک معموليکاله بيتيتر

شتر از کشت خالص ي درصد ب٨کشت مخلوط عملکرد 
  . کاله بوديتي درصد کمتر از کشت خالص تر٢٨ماشک، اما 

 تراكم تحت تاثيرمزاياي كشت مخلوط ممكن است 
 مخلوط قرار گيرد يگياهي و فراواني نسبي اجزا

Hauggaard-Nielsen et al., 2006) .(Ghosh) 2004 ( با
و غالت ذرت،  يني کشت خالص و مخلوط بادام زميبررس

د که عملکرد غالف بادام يسورگوم و ارزن متوجه گرد
 غله کاهش ي در کشت مخلوط به علت اثر بازدارندگينيزم

ت در کشت مخلوط مشخص ي اثر غالبيبا بررس. افتي
ن است يي با قدرت رقابت پاياهي گينيد که بادام زميگرد

د علوفه غالت در يتول. شتر استياما قدرت رقابت غالت ب
شتر از کشت ي درصد  ب٢٠  به طور متوسطشت خالصک

مشاهده ) Lauriault & Kirksey )2004. مخلوط بود
کردند که عملكرد گندم و تريتيكاله زماني كه با ماشک و 
نخود زمستانه به صورت مخلوط كشت شدند كاهش يافت 
اما باز هم بيشتر از كشت خالص چاودار، جو و يوالف يا 

 .Agegnehu et al .اشك و نخود بودكشت مخلوط آنها با م

 کشت مخلوط جو و باقال مشاهده يبا بررس) 2006 (
تا درصد  ٥/١٢ باقال از  حضورش درصدينمودند که با افزا

، عملکرد جو در واحد يشي افزايمارهاي درصد در ت٥/٦٢
عملکرد باقال و عملکرد کل در واحد اما  کاهش، يسطح کم
 Morgado & Willey يدر بررس. افتيش يسطح افزا

ذرت و لوبيا باعث كاهش افزايشي كشت مخلوط  )2003(
نسبت به كشت خالص و ذرت لوبيا تك بوته ماده خشك 

 .Shirley et al. افتيش يد اما عملکرد کل افزايگرد
علوفه كشت مخلوط عملکرد با بررسي پتانسيل  )2004(

شبدر برسيم با جو، يوالف و تريتيكاله به اين نتيجه 
دند كه با افزايش تراكم غله، عملكرد علوفه افزايش رسي
نشان  اما عملكرد مادة خشك شبدر برسيم كاهش ،يافت
حداکثر عملکرد ) Neumann et al.) 2007 ي در بررس.داد

 باالتر از يوالف از تراکميدانه در کشت مخلوط نخود و 
ن امر نشان يا. تراکم مطلوب کشت خالص به دست آمد

 کنند، يکسان رقابت نمي منابع يونه برا دهد که دو گيم
 نسبت به کشت يشتريپس در کشت مخلوط منابع ب

   . استيابيخالص قابل دست
ن ادعا که کشت يق ايجهت تصد ١ني زمينسبت برابر

 از کشت خالص در واحد سطح يشتريمخلوط عملکرد ب
 ,.Park et al(رد يگيکند مورد استفاده قرار ميد ميتول

2002 .(Hauggaard-Nielsen et al. )2001 (يبا بررس 
افتند که در يکشت مخلوط ارقام جو و نخود فرنگي در

 ٢٢/١ش از ين بي زميبات مخلوط، نسبت برابريترکشتر يب
 که گندم با يزمان) Bulson et al.) 1997مطالعه  در. بود

ه شده و لوبيا با تراکم يشتر از تراکم توصي درصد ب٥ تراکم
 ه شده کشت شدند، نسبتي تراکم توصشتر ازيدرصد ب ٥٠
شتر ي بي دارين در كشت مخلوط به طور معني زميبرابر
 ي زمان٢٩/١ن برابر با ي زميحداکثر نسبت برابر.  بود١ از

                                                                                         
1. Land Equivalent Ratio (LER) 
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   درصد تراکم ٧٥ا با يدست آمد که گندم و لوب به
  در بررسي. کشت خالص، کشت شدند ه شدهيتوص

Agegnehu et al.) 2006 (زمين در نيز نسبت برابري 
  . بود١تيمارهاي افزايشي بيش از 

ي هرز از مزاياي كشت مخلوط شمرده ها علفكنترل 
 عمل گياه زراعي در رقابت با علف هرز به هنحو. شودمي

ست يز كاهش نهيزمباشد كه صورت ايجاد محيطي مي
 علف هرز را فراهم ساخته و گياه زراعي ثانوي را توده

ها شتر لگومي ب.)javanshir et al., 2000( سازدجايگزين مي
  ضعيفي دارند امايي هرز توانايي رقابتها علفدر مقابل 

 يها علفاغلب تراكم و بيوماس آنها با غالت كشت مخلوط 
 دهدمي كاهش  در مقايسه با كشت خالصراهرز 

)Hauggaard-Nielsen et al., 2003.(افزايش تراكم  
 كندجلوگيري ميي هرز ها علفجوم ازه زينگياهان زراعي 

)Hauggaard-Nielsen et al., 2006.(تنوع ن، ي عالوه بر ا
ي هرز در كشت مخلوط نسبت به كشت ها علفاي گونه

 يست توده گياه زراعيباشد و افزايش زخالص كمتر مي
). Poggio, 2005(دهد يي هرز را افزايش مها علففشار بر 
 هرز در يها علف )Chaichi & Daryaei ) 2006bيدر بررس

کشت خالص يونجه و کليه تيمارهايي که سهم يونجه در 
 با افزايش اما آنها بيشتر بود غالب شدند  مخلوطکشت

ي هرز ها علف از ميزان ،تركيب مخلوطنسبت سورگوم در 
در كشت مخلوط ) Risch et al. )1983. کاسته شد

كاهش علف هرز را  درصد ٤٦ ،سورگوم و لوبيا چشم بلبلي
ي ها علفكشت مخلوط گندم، كلزا و نخود . ندگزارش كرد

ها تحت فشار قرار داد كه هرز را بيشتر از كشت خالص آن
ي ها علف اثر تشديدكنندگي آنها در كنترل هدهندنشان
 & Szumigalski & Van Aker, 2005 .(Gomez( بودهرز 

 Gurevitch )1998 (ي هرز را زماني ها علف ياثر بازدارندگ
در . كه كشت مخلوط از نوع افزايشي بودمشاهده کردند 

، ۲۵، ۵/۱۲ش يافزا )Agegnehu et al.) 2006 يبررس
   درصد باقال به جو باعث کاهش ۵/۶۲ و ۵۰، ۵/۳۷
مار يزان کاهش در تيم. دي هرز گرديها علفتوده ستيز

 ۴۰ درصد باقال به جو به ۵/۶۲ش يافزاكشت مخلوط 
  .ديدرصد رس

الگوهاي كاشت خالص ثر ق، بررسي اين تحقيهدف از ا
 علوفه يکمبرخي از خصوصيات مخلوط ذرت و ماش بر و 
  .بود هرز يها علفست توده يو ز

  هاو روشمواد  
 در ايستگاه تحقيقات ١٣٨٥سال زراعي در آزمايش 

 ١٢هاي كامل تصادفي با كشاورزي گرگان به صورت بلوك
طول جغرافيايي محل آزمايش .  تکرار انجام شد٤ تيمار و

 ٤٥ درجه و ٣٦ دقيقه شرقي و عرض آن ٢٥ درجه و ٥٤
 متر و متوسط ٥/٥ارتفاع از سطح دريا . دقيقه شمالي است

در اين . ميلي متر است ٤٥٠ ‐  ٤٥٠بارندگي ساالنه آن 
آزمايش از بذر ماش محلي گنبد با رشد نامحدود و زودرس 

 نام هبمتوسط رس  ٥٥٠و ذرت هيبريد سينگل كراس
ماش محلي برگ زيادي  .ديستفاده گردا) Konsur(كنسور 

توليد مي كند و كاشت آن بعد از گياهان پاييزه كه تا 
پايان خرداد برداشت مي شوند، در تير و مرداد در منطقه 

كشت و كشت خالص مجموع تيمارهاي . انجام مي شود
  : سطح و شامل١٢در) الگوي كاشت(مخلوط 

  )Cwf( ي هرزها علف کشت خالص ذرت با كنترل ‐ ١
  )Cwo( ي هرزها علف کشت خالص ذرت بدون كنترل ‐ ٢
  )M١٠٠C+١٠(ماش به ذرتياهيدرصدواحدگ١٠افزايش ‐ ٣
     )M١٠٠C+٢٠(به ذرت ماشياهيدرصدواحدگ٢٠ افزايش‐ ٤
  )M١٠٠C+٣٠(ماش به ذرتياهيدرصدواحدگ٣٠ افزايش‐ ٥
  )M١٠٠C+٤٠(ماش به ذرتياهيدرصدواحدگ٤٠ افزايش‐٦
  )M١٠٠C+٥٠(ماش به ذرتياهيدرصدواحدگ٥٠ افزايش‐ ٧
     )٢٥M٧٥C( درصد ذرت ٢٥ ي جايگزيني ماش به جا‐ ٨
   )٥٠M٥٠C( درصد ذرت ٥٠ جايگزيني ماش به جاي‐ ٩
    )M٢٥C ٧٥(  درصد ذرت٧٥ جايگزيني ماش به جاي‐ ١٠
  )Mwf( ي هرزها علف کشت خالص ماش با كنترل ‐ ١١
  )Mwo(ي هرزها علفخالص ماش بدون كنترل   کشت‐ ١٢
 کشت ٨٥ست و سوم مرداد ماه يخ بيبذرها در تار. دبو

-  و تعداد آنمتر سانتي ٧٥ کاشت يهافيفاصله رد. ديگرد
كشت  يمارهايه تيدر کل.  متر بود٥ رديف به طول ٦ها 

 ٣ ذرت به تعداد ين، بذرهايگزيمخلوط جاكشت خالص و 
 تا ٤ف و عمق حدود ي ردي در رومتر سانتي ٢٠و به فاصله 

 بذر و به فاصله ٣ ماش به تعداد ي و بذرهاترم سانتي  ٥
 متر سانتي ٣ف و عمق حدود ي ردي در رومتر سانتي ١٠

، ٢٠، ١٠ش ي افزاكشت مخلوط يمارهايدر ت. كشت شد
 ماش به صورت ي، بذرها ماش به ذرت درصد٥٠ و٤٠، ٣٠
، ٥٠، ١٠٠ب به فواصل يگزاگ در دو طرف ذرت به ترتيز

در . دنديها کشت گرد پشتهي بر رومتر سانتي ٢٠ و٢٥، ٣٣
 برگي ٤ تا ٣ در مرحله . بذر قرار داده شد٣هر کپه 

 و به فواصل ذكر شده در هر ديي اضافي حذف گردها بوته
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ب تراکم ين ترتيبه ارديف يك بوته باقي گذاشته شد و 
 بوته در هکتار و ١٣٣٣٣٣ بوته و تراکم ماش ٦٦٦٦٧ذرت 

 بوته ماش ٢و هر  ١ياهيک واحد گيهر بوته ذرت معادل 
با توجه به .  در نظر گرفته شدياهيک واحد گيمعادل 

خالص كشت  يمارهايزودرس تر شدن ماش، برداشت ت
 ي درصد ماش به جا۷۵ن يگزي جاكشت مخلوط وماش 

) ٨٥ست و پنجم مهر ماه ي بخيدر تار(ذرت، زودتر از ذرت 
كشت مخلوط  تيمارهاي و ماش يو در مرحله گلده

گل (ر رس شدن يل ديگر به دلي دين هايگزي و جايشيافزا
 در ٨٥خ هشتم آبان ماه يهمزمان با ذرت در تار) دادن

  . ذرت انجام شديريمرحله خم
 بوته ٥ (ياهي واحد گ٥همزمان با برداشت علوفه، 

ن وزن خشک واحد ييجهت تع)  بوته ماش١٠ذرت، 
 و نسبت وزن خشک ياهي، وزن خشک برگ واحد گياهيگ

ن ييجهت تع.  انتخاب شدياهيشک واحد گبرگ به وزن خ
 ين نسبت برابرييوزن تر و خشك علوفه در هکتار و تع

ف ين بر اساس وزن خشک علوفه در هکتار، دو رديزم
 وسط حذف يهافين ردي متر از طرف٥/٠ه همراه با يحاش
. ديبرداشت گرد) ۴×۳(  متر مربع١٢ به مساحت يو مابق
 و ٤٠، ٣٠، ٢٠، ١٠ش يافزاكشت مخلوط  يمارهايدر ت
، ١ب تعداد يبه ذرت، عالوه بر ذرت، به ترت درصد ماش ٥٠
ن ييجهت تع. ديز انتخاب گردياه ماش ني گ٥، و٤، ٣، ٢

ر يگراد و ساي درجه سانت٧٠ يدر دما وزن خشک، برگ ها
 ساعت ٤٨گراد به مدت ي درجه سانت٨٠ يها در دمااندام

جهت . شدند قرار داده يکيدر داخل دستگاه آون الکتر
همزمان با برداشت علوفه  ،ي هرزها علفتعيين وزن خشك 
چهار رديف به طول ( متر ٣ متر در ٥/٠از كوآدرات هاي 

 و ٣ : ١براي تيمارهاي كشت مخلوط جايگزين )  متر٥/٠
براي )  متر١دو رديف به طول ( متر ٥/١ متر در ١ و ١ : ٣

شي به تعداد يك عدد در هر كرت آزمايساير تيمارها 
در زمان برداشت ذرت و ماش، كليه . استفاده شد

ست توده يي هرز نيز كف بر و زها علفهاي كوآدرات
در ). Agegnehu et al., 2006( گيري شدخشک آنها اندازه
 عالوه بر گندم که به صورت خودرو سبز طول دوره داشت،

از نظر تعداد  هرز غالب مزرعه را يها علفشده بود 
 . ل دادنديچک تشکي پگاوپنبه، خرفه و

 يمارهاي هرز در تيها علفبا توجه به عدم کنترل 

                                                                                         
1. Plant unit 

ن ي زمي، جهت محاسبه نسبت برابريشين و افزايگزيجا
 ذرت و ماش يمارهايت)  وزن خشک در هکتاريبر مبنا(

 در نظر گرفته ۱ هرز برابر يها علفخالص بدون کنترل 
 ين نسبت برابريگزيجا كشت مخلوط يمارهاي در ت.شد
 & Mead(د ير محاسبه گردي با استفاده از فرمول زنيزم

Willey, 1980(.   
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  :ن معادله عبارتند ازي اياجزا 

   در کشت مخلوطاولاه يعملکرد گ: ۱Yو۲

   در کشت خالصاولاه يعملکرد گ: Y ١و١

   در کشت مخلوطدوماه يعملکرد گ: Y ٢و١

  لص   در کشت خادوماه يعملکرد گ : ۲Yو۲
 ينسبت برابر، يشيافزاكشت مخلوط  يمارهايدر ت 
ن ذرت و ماش به طور مجزا محاسبه و سپس با هم يزم

جزية آماري ت ).Agegnehu et al., 2006(د يجمع گرد
) SAS) Institute, 1998  SASافزارها با استفاده از نرمداده

 ها نيز از آزمون چند مقايسة ميانگين جهت .انجام شد
  .دي درصد استفاده گرد٥ دانکن در سطح احتمال يادامنه

  
 ج و بحثيتان

نشان ) ۱جدول (يانس صفات مورد بررسيه واريتجز
 يه صفات مورد بررسيمارها از نظر کلين تيدهد که بيم
وزن خشک برگ واحد ،  در هکتارعلوفهخشک  تر و وزن(
 ،ياهيبرگ به وزن واحد گ خشک وزن نسبت ،ياهيگ

)  هرزيها علفتوده خشک ستين و زي زميبرابر نسبت
ن کشت يبنابرا.  وجود داردي داريار معنياختالف بس

  .رگذار بوديمخلوط بر تمام صفات فوق تاث
 زن تر علوفهو

اد يد زيدهنده تول سه وزن تر علوفه در هکتار نشانيمقا
 هرز و سپس يها علفمار ذرت خالص با کنترل يت
 درصد ماش ۳۰ و ۴۰، ۵۰شيافزاكشت مخلوط  يمارهايت

تن  ۵/۴۵ و ۱۸/۴۶، ۸۳/۴۷، ۰۸/۵۰ب با يبه ذرت به ترت
معموال اضافه كردن گياه دوم ). ۲جدول(باشد يدر هکتار م

به گياه اصلي به دليل ايجاد رقابت بين آنها باعث كاهش 
 نه تنها يشيدر تيمارهاي افزا. گرددميگياه اصلي عملكرد 

ش نيز به آن نيافت بلكه عملكرد ماعملکرد ذرت کاهش 



 ۱۱۷  ... و (Zea mays)بررسي اثرات کشت مخلوط ذرت : نخزري مقدم و همکاران  

ي د، اثر منفيبهتر کنترل گرد  هرزيها علف اضافه شد،
براي رشد بهتر مخلوط ط ي شراوافت ي کاهش ها آنحضور

 رونده ياهي که گ محليت ماشيخصوص. فراهم گرديد
با رشد مستقيم است سبب گياهي است و ذرت که 

اه از منابع مؤثر در رشد از جمله ين دو گي ابهتراستفاده 
رقابت براي جذب نور و اشغال فضا توسط . ر شدفضا و نو

دو گياه ذرت و ماش به حداقل رسيد و اين دو گياه 
. حداكثر استفاده را به طور مشترك از اين دو منبع كردند

باال بودن عملكرد كشت مخلوط افزايشي بيانگر باال بودن 
كشت نسبت به كشت خالص  تراكم مطلوب در اين نوع

 عملکرد را کاهش ، ذرتياش به جا مينيگزيجا .باشدمي
تيمارهاي كشت  ش نسبت ماش دري که با افزايداد به طور

   عملکرد ن،يگزيجا مخلوط 
بودن پايين ل ين موضوع به دليا. افتي يشتريز کاهش بين

 وزن تر علوفه در هکتار حداقل. افتادعملکرد ماش اتفاق 
بدون کنترل  خالص ماشكشت مار يز مربوط به تين

با کنترل  خالص ماش كشت ماري هرز و سپس تيها علف
  تن در هکتار۷۵/۱۵ و ۱۹/۱۱ب با ي هرز به ترتيها علف
 انتخاب کشت يل براين دلي که مهم تريياز آن جا .است

و ) Fukai & Trenbath, 1993(ت عملکرد يمخلوط، مز
     )Park et al., 2002( ۱ش از يبن ي زمينسبت برابر

 ۵۰ و ۷۵ن يگزي و مخلوط جاکشت خالص ماش، باشديم
کاهش (د محصول کم ي ذرت با توليدرصد ماش به جا

کشت تيمار  بر يتيمز)  تن در هکتار۹ و ۱۹، ۵/۲۹حدود 
د اما دننشان نداي هرز ها علفذرت بدون كنترل خالص 

عالوه . د بوديار مفي به ذرت از نظر عملکرد بسماشش يافزا
از به مصرف ي، نيشيبر عملکرد خوب کشت مخلوط افزا

ن و کنترل بهتر يتر زمعيها با توجه به پوشش سرکشعلف

ن يکه ا )poggio, 2005( ابديي هرز کاهش ميها علف
وجود علف . باشدکشاورزي پايدار مي از اهداف يکيمسأله 

خالص ذرت و ماش باعث کاهش تيمارهاي كشت هرز در 
 يها علف خالص با کنترل يمارهايعملکرد آنها نسبت به ت

 تيمارهاي در حاليكه با افزايش درصد ماش درد يهرز گرد
ل پوشش يبه دلي هرز ها علفرشد  ي،شيمخلوط افزاكشت 
در نتيجه كاهش جذب نور توسط ن و يع تر زميسر
  .كاهش و عملكرد ذرت و ماش افزايش يافت ي هرزها علف

 وزن خشک علوفه
رات وزن خشک علوفه در هکتار همانند وزن تر است، ييتغ
مخلوط كشت  يمارهايخالص ذرت و تكشت مار ي تيعني

 ماش بودند عملکرد يشتري درصد بي که دارايشيافزا
 يمارهايتدر عملکرد ميزان . د کردندي هم توليشتريب

  كشت مخلوط هرز ويها علفخالص ذرت با کنترل كشت 
، ٤/١٥ب ي درصد ماش به ذرت به ترت٣٠ و٤٠، ٥٠ش يافزا
در . )۲جدول (بودن در هکتار  ت٠١/١٤ و ١٦/١٤، ٦٢/١٤

اين تيمارها وزن خشك علوفه ذرت تقريبا ثابت بود و با 
افزايش درصد ماش، وزن خشك ماش و در نتيجه وزن 

 داريوجود تفاوت معن). ٣جدول(خشك كل افزايش يافت 
كشت  هرز و يها علفخالص ذرت بدون کنترل كشت  نيب

زن خشک  درصد ماش به ذرت از نظر و٥٠شيافزامخلوط 
 درصد ٥٠شيب افزايدهنده مطلوب بودن ترکعلوفه نشان

ب منابع مؤثر در رشد ين ترکيدر ا. باشديماش به ذرت م
 يدر واقع نور. ديشتر جذب گرديد بياز جمله نور خورش
 با توجه يه رشد از پوشش ذرت به راحتيکه در مراحل اول

م ن تعداد و پوشش کيها از هم و همچناد برگيبه فاصله ز
 توسط ي به راحت، نفوذ کردپوششبرگ در بوته به درون 

 يد، جذب شد در حاليماش که با فاصله از ذرت کشت گرد
  
  

  ي هرزها علفو علوفه ميانگين مربعات صفات مرتبط با عملكرد  ‐۱جدول
زيست توده 
 علف هرز

نسبت 
برابري زمين

  نسبت وزن خشك
 برگ به واحد گياهي

  وزن خشك برگ 
 واحد گياهي

  وزن خشك
 علوفه

  وزن تر
 علوفه

 درجه
 ۱يآزاد

 منابع تغيير

  بلوك  ۳  ۰۹/۲۱ ۷۱۷/۱ ۹/۱۰ ۲۹۴/۰  ۰۴۲/۰  ۳۸۹۳
  الگوي كاشت  ۱۱ ٢/٦٩٣٭٭ ٦٣/٦٤٭٭ ٥/١٦٣٭٭ ٢/٣٦٩٭٭  ۱۳۶/۰٭٭  ۳۰۶۱۹۶٭٭

  اشتباه آزمايشي  ۳۳ ٠٤/١٣ ٠٧١/١ ٥٢٨/٩ ٦٩٧/٠  ۰۱۵/۰  ۱۰۴۹۵
  كل  ۴۷        
١٠ ٣٥/٩ ٩/٨ ١٤/٤ ١٠/١٤ ٨٦/٢٢      CV)درصد( 

  .درصد١ دار در سطح احتمال يمعن: ٭٭ 
  . باشدي م٣٩ و کل ٢٧ يشي، اشتباه آزما٩مار ي، ت٣ بلوک يي هرز درجه آزادها علفن و زيست توده ي زمي در مورد نسبت برابر‐١
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 هرز هاي علفنور عبور کرده توسط  که در کشت خالص
در كشت ش تراکم يافزا. آنها شد جذب و صرف رشد

 هرز يها علف رشد يط را برايشرالوط افزايشي مخ
شرايط براي  هرز، يها علف با کاهش رشد .نامساعد ساخت

ش يافزا آنهاعملکرد رشد ذرت و ماش مناسب گرديد و 
نيز معتقدند ) Hauggaard-Nielsen et al.  )2003.يافت

ي هرز ها علفافزايش تراكم گياهان زراعي از هجوم 
  .كاهد مي

 مخلوطكشت تيمارهاي بت ماش در ش نسيبا افزا
خالص كشت سه با ي خشک علوفه در مقاوزنن، يگزيجا

با وجودي كه در اين نوع كشت با توجه . افتيذرت کاهش 
به نوع رشد دو گياه شرايط براي رشد بيشتر ذرت مناسب 
تر بود و همچنين عملكرد ذرت خيلي بيشتر از ماش بود 
اما عملكرد بسيار پايين ماش مانع از توليد باالي تيمارهاي 

ج به دست آمده ياز نتا. جايگزين گرديدمخلوط كشت 
ک يود که عملکرد تک بوته هر  شي ميريجه گين نتيچن

ش از عملکرد تک يبجايگزين از اجزاء در کشت مخلوط 
 ماش عملكرد بودن پايين اما بودبوته آنها در کشت خالص 

 در رابطه با وزن تر و خشک علوفه ين اختالفيباعث چن
 ٥٠ : ٥٠ن يگزيجامخلوط كشت مار يمثال در ت. شده است

كشت ، ماش و عملکرد مورد انتظار علوفه خشک ذرت
 تن در ٩٥/٧ و ٦٨٥/١ و ٢٦٥/٦ب يبه ترتآنها مخلوط 

 تن در هکتار ٧٦/٩هکتار است اما عملکرد مخلوط آنها 
. خالص ذرت استكشت است كه بسيار كمتر از عملكرد 

کشت ماشک با  )Lithourgedis et al.) 2006 يدر بررس
 ٤٥ به ٥٥ يوالف به صورت مخلوط با نسبتهاي با يمعمول

شتر ي درصد ب٢٩ درصد و ٣٤، عملکرد علوفه ٣٥ به ٦٥و 
 درصد ٢١ درصد و ١٨از کشت خالص ماشک بود، اما 

 Morgado & Willey .والف بوديکمتر از کشت خالص 
 ٧٥ و ٥٠، ٢٥ش ي مخلوط افزايمارهاي تيبا بررس )2003(

به )  بوته در هکتار٢٤٠٠٠٠(ا يدرصد تراکم مطلوب لوب
در .  مشاهده نمودنديررسن بي همانند ايجيذرت نتا

 ٧٥به درصد  ٢٥ا از ي لوب تراكمشي آنان با افزايبررس
وزن خشک علوفه در . افتيش يدرصد، عملکرد کل افزا

 هرز يها علفثر از حضور أ وزن تر متدهکتار هم مانن
 کمتر يشي افزامخلوطكشت  يمارهاير در تين تاثيا. ديگرد
 Mahmoodi . بودينيگزيجامخلوط كشت  يمارهاياز ت

 حضور علف هرزرا با كاهش وزن خشك ذرت ز ين )2003(
  .مشاهده كرد

 ياهيوزن خشک برگ واحد گ
ن وزن خشک برگ ي بيداري اختالف معنياز نظر آمار

 و ٤٠، ٥٠ش يافزا مخلوطكشت  يمارهاي در تياهيواحد گ
د ي وزن برگ را تولبيشترين درصد ماش به ذرت که ٣٠

وزن خشک برگ واحد ). ٢جدول( کردند، مشاهده نشد
درصد ماش به  ٥٠ش يافزا مخلوطكشت  ماري در تياهيگ

زان در ين ميا.  گرم بود١٣/٤٤ذرت حداکثر و برابر با  
 هرز يها علف خالص ماش بدون کنترل  كشتماريت

 درصد ٣٢ گرم بود که حدود ٠٤/٢٢حداقل و برابر با 
 هرز يها علفخالص ماش با کنترل كشت مار يکمتر از ت

 يها علفخالص ذرت بدون کنترل كشت مار يدر ت. ودب
 درصد ٢١ حدود ياهيهرز هم وزن خشک برگ واحد گ

 هرز يها علفخالص ذرت با کنترل كشت مار يکمتر از ت
 هرز بر وزن يها علفر وجود يانگر تاثين مساله بيا. بود

شتر آن بر ماش ير بي و تاثياهيخشک برگ واحد گ
 هرز يها علف ش در مقابلگر مايبه عبارت د. باشد يم
وزن کاهش .  باشدي نسبت به ذرت ميترفيب ضعيرق

) Mahmoodi) 2003 با حضور علف هرز توسط  ذرتبرگ
خالص ذرت با کنترل كشت مار يت. ز گزارش شده استين

ش يانگر افزاي هرز در مرتبه چهارم قرارداشت که بيها علف
 در ب ذرتيش تراکم ماش به ترکيوزن خشک برگ با افزا

 هرز يها علف بدون کنترل ي حتيشيمخلوط افزاکشت 
 يه رشد فضاينکه در مراحل اوليبا توجه به ا.  باشديم
 رشد يخوبه اه بين گيار ماش قرار گرفت، اي در اختيکاف

تر عين پوشش سريعالوه بر ا. نمودد ي توليکرد و برگ کاف
 هرز، به رشد يها علفجه کاهش رشد ين و در نتيزم
ن صفت در يش اياه کمک کرد و سبب افزاين گيشتر ايب
ش نسبت يبا افزا. دي گرديشيافزامخلوط كشت  يمارهايت

وزن خشک ن، يگزي جامخلوطكشت  يمارهايدر تماش 
 باال بودن نسبت وزن .افتي کاهش ياهيبرگ واحد گ

 ماش که نشان ياهيخشک برگ به وزن خشک واحد گ
باعث کاهش اه است ين گيشتر در ايد برگ بيدهنده تول

د ي ذرت و ماش گردياهياختالف وزن خشک برگ واحد گ
خالص كشت  ياهي که وزن خشک برگ واحد گيبه طور
شتر از ي درصد ب٤٠ هرز حدود يها علف کنترل دونذرت ب

 که ي در حالبود هرز يها علف کنترل دونماش خالص ب
 برابر ماش ٧/٣حدود وزن خشک علوفه ذرت در هکتار 

 با توجه به کاهش وزن خشک برگ در هر صورت. بود
 ين، بخشيگزيجامخلوط كشت  يمارهاي در تياهيواحد گ



 ۱۱۹  ... و (Zea mays)بررسي اثرات کشت مخلوط ذرت : نخزري مقدم و همکاران  

از کاهش وزن خشک علوفه به کاهش وزن خشک برگ 
  . شوديمربوط م

 .ياهينسبت وزن خشک برگ به وزن خشک واحد گ 
خالص ماش بدون کنترل و با کنترل كشت  يمارهايت
برگ به ن مقدار نسبت وزن خشک يشتري هرز بيها علف

 درصد به ۰۴/۴۳ و ۵۴/۴۳ب با ي را به ترتياهيوزن واحد گ
اد يد برگ زيخود اختصاص دادند که نشان دهنده تول

ش يبا افزا. باشدياه مين گيها در ار اندامينسبت به سا
ن ين، ايگزيجامخلوط  كشت يمارهاينسبت ماش در ت

 يمارهاياد تي اختالف زيعلت اصل. افتينسبت کاهش 
،  كشت خالص ماشيمارهاين با تيگزيجاط مخلوكشت 

واحد خشك کم بودن نسبت وزن خشک برگ به وزن 
ن يا.  باشدياد ذرت مين عملکرد زيو همچن ذرت ياهيگ

 يها علفخالص ذرت بدون کنترل كشت مار ينسبت در ت
كشت مار يت  درصد بود که نسبت به۴۳/۱۶هرز برابر با 

كشت  يامارهيدر ت.  باشديار کم ميخالص ماش بس
خالص كشت  يمارهاين نسبت از تي ا،يشيمخلوط افزا

 و ۷۵ن يگزيمخلوط جاكشت  يمارهاي از تيشتر وليذرت ب
اد ذرت نسبت به ماش يار زيد بسيتول. کمتر بود درصد ۵۰

د يسبب گردو همچنين پايين بودن اين نسبت در ذرت 
 درصد ماش ۵۰ش يمخلوط افزاكشت  ماري در تيکه حت

خالص ذرت بدون كشت سه با يسبت در مقان نيبه ذرت، ا
  . دا نکندي پيادي زشيز افزا هريها علفکنترل 

 ني زميسبت برابرن
  ،۵۰ مخلوط   كشت  يمارهاين در تي زمينسبت برابر

  

، ۵۳/۱ب با يش ماش به ذرت به ترتي درصد افزا۳۰ و ۴۰
با وجودي كه ماش در سايه . اد بوديار زي بس۳۶۲/۱ و ۴۴/۱

ته است و نور كمتري براي رشد دريافت ذرت قرار گرف
كرده است اما رشد رويشي آن با توجه به فاصله زياد 

 ۱۰مخلوط افزايش تيمار كشت   برابر در۲( از هم ها بوته
مخلوط تيمار كشت  برابر در ۱۰ تا  ماش به ذرتدرصد

 ماش به ذرت نسبت به تيمار كشت  درصد۵۰افزايش 
 خوب )بودن آنهاخالص ماش و همچنين در يك رديف ن

افزايش تدريجي نسبت برابري زمين در . بوده است
نسبتاً توليد مخلوط افزايشي حاكي از كشت  تيمارهاي

  به عبارت ديگر . وب ماش در اين تيمارها استخ
ي ماش مانع رقابت آنها با هم شده و ها بوتهفاصله زياد 

  كشت  يمارهايت. اندخوبي رشد كردهه  بها بوته
 درصد ماش ۱۰ش يمخلوط افزاكشت  ن ويزگيمخلوط جا

 بدون کنترل نشان يمارهاي با تيداريبه ذرت تفاوت معن
مخلوط  ستم کشتيانگر مطلوب بودن سين امر بيا. ندادند

 مخلوط افزايشي با درصد باالي ماش نسبت به کشت
 يها علف جايگزين و کشت خالص هر دو گياه بدون کنترل

مخلوط  ت در کشتافزايش اين نسب. باشدهرز مي
و در ) Hauggaard-Nielsen et al. )2001توسط  جايگزين

   )Bulson et al.) 1997افزايشي توسط  کشت مخلوط
 .Agegnehu et alدر بررسي . است نيز گزارش شده

  كشت   تيمار   از    زمين برابري نسبت   حداکثر  )2006(

، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ياهيوزن خشک برگ واحد گ هکتار،  وزن تر و خشک علوفه درين هايانگيسه مي مقا‐٢جدول
   هرزيها علفست توده ين و زي زمي نسبت برابر،ياهيواحد گ

زيست توده 
 ي هرزها علف

  نسبت
 برابري زمين

نسبت وزن خشك برگ 
 )درصد(به واحد گياهي 

وزن خشك برگ 
 )گرم(واحد گياهي 

  وزن خشك علوفه
 )تن در هكتار(

  وفهوزن تر عل
 )تن در هكتار(

 الگوي كاشت

‐ ‐ fg ٦٩/١٦ bc ١٩/٣٩ a۴/۱۵  ٭a ٠٨/٥٠  Cwf 
c ۴/۴۳۵ ۰۰/۱ g ٤٣/١٦ de   ٩٥/٣٠ cd ٥٣/١٢ cd ٥٨/٤٠  Cwo 

 cd  ١٣٣/١    ١/٤٠٤  ef ٩٥/١٧ cd ٢٩/٣٥ c ۸۶/۱۲  bc٤٩/٤٢  C١٠٠+ M١٠ 
cd ٢٣٢/١ ٨/٣٥٣ de ٧٤/١٨ bc ٧٤/٣٧ bc ۳۹/۱۳ bc ٠٧/٤٤  C١٠٠+ M٢٠ 
de ٣٦٢/١ ٣/٢٦٠ de ١٥/١٩ ab ٦٦/٤٠ abc ۰۱/۱۴ abc ٥٠/٤٥  C١٠٠+ M٣٠ 
e ٤٤/١ ٤/١٩٢ d ٦٩/١٩ ab ٤/٤٢ abc ۱۶/۱۴ abc ١٨/٤٦  C١٠٠+ M٤٠ 
e ٥٣/١ ٣/١٢٥ d ١٢/٢٠ a ١٣/٤٤ ab ۶۲/۱۴ ab ٨٣/٤٧  C١٠٠+ M٥٠ 

 c ١ /٠٧٨ ٤٧٣ /٢ de ٢٠/١٩ de ١٢/٣٢ de ١٢/١١ de ٢٤/٣٦  C٧٥ M٢٥ 
 bc ١١٣/١  ٣/٤٩٨ c ٦٣/٢١ e ٢٨/٣٠ e ٧٦/٩ e ٨٦/٣١  C٥٠ M٥٠ 

b ١١٨/١ ٧/٦٢٩ b ٣٨/٢٩ e ١٨/٢٩  f ٦١/٦ f ٧٤/٢١  C٢٥ M٧٥ 
‐ ‐ a ٠٤/٤٣ de ٤٣/٣٢ g ٠٢/٥ g ٧٥/١٥  Mwf 

a ٠٠/١ ١/١١٠٩ a ٥٤/٤٣ f ٠٤/٢٢ h ٣٧/٣    g ١٩/١١  Mwo 
  . درصد در گروه آماري مشابهي قرار دارند٥ دانکن در سطح يون چند دامنه ايك حرف مشترك هستند با آزمحداقل در هر ستون، تيمارهايي كه داراي : *



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰ران، دوره  ايعلوم گياهان زراعيمجله   ۱۲۰

 درصد باقال به ٥/٣٧درصد جو و  ١٠٠ يشيمخلوط افزا
ن جو و باقال ي زمي نسبت برابر،ين بررسيدر ا. دست آمد

ن کل  ي زميو نسبت برابر ۳۸/۰ و ۸۵/۰ب برابر يبه ترت
ن ي اين بررسي چند کم بوجود تفاوت هر.  بود٢٣/١برابر 
اه ي نوع گي حاضر مربوط به عادت رشدين با بررسيمحقق

را ذرت گياهي با عادت رشدي مستقيم ساقه و يشود ز يم
 ير منفيثأ تلذاماش گياهي با عادت رشدي رونده است 

گياه هر دو كه جو و باقال نسبت به گر يکمتري بر همد
 .اند، داشتهباشند عادت رشدي مستقيم ساقه ميداراي

Morgado & Willey )2003( را از کشت يجه مشابهينت 
حداکثر . اندا گزارش کردهي ذرت و لوبيشيمخلوط افزا
تيمار ن دو محقق از ي اين در بررسي زمينسبت برابر

ا به ذرت به دست ي درصد لوب٧٥ شيمخلوط افزاکشت 
  . آمد
   هرزيها علفست توده خشک يز

 ١١٠٩ا  هرز بيها علفست توده خشک ين زيشتريب
مار كشت خالص ماش يلوگرم در هکتار مربوط به تيک

ش نسبت ماش در يبا افزا.  هرز بوديها علفبدون کنترل 
 يها علفن، وزن خشک يگزي كشت مخلوط جايمارهايت

 که رشد ي با وجوديماش محل. افتيش يهرز هم افزا
ل دوره رشد باعث شد ي دارد اما رشد کند آن در اوايخوب

ن امر يع پوشش ندهد که اي و سري به خوب رايفيفاصله رد
شتر يهرز و رشد بيها علفاه باين گيف ايباعث رقابت ضع

مار ذرت خالص يت. ديف ها گردين ردي هرز در بيها علف
. مارها قرار داشتين تي هرز بعد از ايها علفبدون کنترل 

 يمارهاي ماش به ذرت در تياهيشتر واحد گيش بي افزابا
شتر تحت فشار ي هرز بيها علف، يشي افزاكشت مخلوط 

 ياهان زراعين گيرسد رقابت بيبه نظر م .دقرار گرفتن
تر از رقابت في ضعيشي در کشت مخلوط افزاب شوندهيترک
 هرز بود که توانست رشد يها علف و ياهان زراعين گيب

 بدون کنترلشتر از کشت خالص ي هرز را بيها علف
اد وزن خشک يفاوت زت. تحت فشار قرار دهد هرز يها علف

 با وزن  درصد ماش به ذرت۵۰ش يافزاکشت مخلوط 
 هرز و يها علفخشک کشت خالص ذرت بدون کنترل 

ن موضوع يد ايمار مؤين تي هرز هميها علفوزن خشک 
 نسبت به ذرت در کنترل يفيب ضعياگر چه ماش رق. است
 تواند يباشد اما افزودن آن به ذرت مي هرز ميها علف

 ماش به ينيگزي هرز را با جايها علفت ذرت با قدرت رقاب
تر عين پوشش سري هرز و همچنيها علف از ي بخشيجا

د ياه مفين تفاوت که به عنوان گيش دهد، با اين افزايزم
در  ماش درصدش يبا افزا. گردديهمراه با ذرت برداشت م

ده يتر پوشعين سري، زمتيمارهاي كشت مخلوط افزايشي
ر نوع يتأث.  هرز بهتر صورت گرفتياه علفشد و کنترل 

 Bulson et هرز توسط يها علفست توده ي بر زياه زراعيگ

al.) 1997(ز با کشت  باقال و گندم گزارش شده استي ن .
 هرز در کشت خالص يها علفست توده ي زآنهاش يدر آزما
 به يشيدر کشت مخلوط افزا اما  بودشتر از گندميباقال ب

اه کمتر يکشت خالص هر دو گ ه نسبت بي داريطور معن
 جو و يبا بررس) Hauggaard-Nielsen et al.  )2006 .بود

ه ي برابر تراکم توص۵/۱ و ۱، ۵/۰  در سه تراکمينخود فرنگ
شده به صورت خالص و مخلوط مشاهده کردند که با 

 هرز يها علفش تراکم در کشت مخلوط، هجوم يافزا
اثر  زي ن)Gomez & Gurevitch )1998 .افتيکاهش 
 را زماني ياهان زراعيي هرز توسط گها علف يبازدارندگ

زماني . مشاهده کردند كه كشت مخلوط از نوع افزايشي بود
كشت مخلوط مشابه تك كشتي بود، تأثير در كه تراكم 
كشت ي هرز نسبت به ها علفست توده ي بر زيابازدارنده
 .Agegnehu et al يدر بررس .مشاهده نكردند خالص

 درصد به ۵/۱۲شتر باقال به جو از يش بيز با افزاي ن)2006(
 يشتري کاهش بهرز يها علف درصد، وزن خشک ۵/۶۲
 يشياهان مناسب در کشت مخلوط افزاي استفاده از گ.افتي
 هرز، يها علفک راهکار جهت مقابله با يتواند به عنوان يم

ست مد يزطي محيکش و کاهش آلودگمصرف کمتر علف
   . باشديشتر مي بيازمند بررسين امر نيا. ردينظر قرار گ

  
وزن خشك علوفه ذرت و ماش در اثر الگوي کاشت بر  ‐٣جدول

  کاشت  مختلفيالگوها
 الگوي كاشت )تن(وزن خشک ذرت  )تن(وزن خشک ماش 

٤/١٥ ٠ Cwf 
٥٣٢/١٢ ٠ Cwo 
٤٧٨/١٢ ٣٨١/٠ C١٠٠+ M١٠ 
٧١١/١٢ ٦٨/٠ C١٠٠+ M٢٠ 
٠٢٥/١٣ ٩٨٢/٠ C١٠٠+ M٣٠ 
٨٨٨/١٢ ٢٧٦/١ C١٠٠+ M٤٠ 
١١٨/١٣ ٥/١ C١٠٠+ M٥٠ 
٣٦٢/١٠ ٧٦/٠ C٧٥ M٢٥ 
٠١٥/٨ ٧٤٦/١ C٥٠ M٥٠ 
١٠٧/٤ ٥٠٧/٢ C٢٥ M٧٥ 
٠ ٠٢/٥ Mwf  
٠ ٣٦٩/٣ Mwo  
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