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ABSTRACT
The field experiment to study the effects of intercropping on weed control, in the Agricultural Research Station of
Lorestan University of 2014-15 and 2015-16 with two plants (legume and cereal: broad leaf vetch and abider
cultivar of barley) in 4×5 factorial randomized complete block design with three replications, in two consecutive
years in one place was carried out on dry land. In this experiment, two plants (legume and cereal or broad leaf
vetch and barley cultivar Abidar) in the form of additive series intercropping system with four levels of weed
(weeding, once weeding, double weeding and non-weeding) and complementary components of intercropping in
five levels, 40:100 (vetch:barley), 70:100, 100:100, 0:100 (sole cropping of barley) and 100:0 (sole cropping of
vetch), to determine the yield and the effect of intercropping on the population, dry weight of weeds (plants per
square meter) test to determine dominance in the region's flora and species diversity and ecological index was
investigated weed control efficiency of all interactions, yield was better in the second year than the first year and
by increasing the number of time weeding (control weed) this have more yield. The lowest number of weeds (in
square meters) of first and second year with a mixture of 100: 70 (barley: vetch) was equivalent to 21 and 21.35,
sole cropping of barley was the lowest greatest weight weed control (34.54 g/m²). The levels mix, combination of
100: 40 and 100: 70 most of the weeds dry weight, respectively (24.56 and 23.77 gr/m 2). So, at the mentioned
levels (intercropping balanced) efficiency of weed control in the second year was than the first year. Also, by
reducing the share of vetch from 100 to 70 and 40 percent, the exploitation of the environment reduced and
minimum LERt in the second year and different levels of weed was belonged to 40:100 seed ratio.
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مقدمه
کشت مخلوط عبارت از کشت دو یا بیش از دو گیاه با هم
در یک قطعه زمین است .هدف اصلی از کشت مخلوط
تولید بیشتر محصول در یک قطعه زمین با استفاده از
منبعهایی است که ممکن است مورد استفادة گیاهان در
زراعت تککشتی قرار نگیرد (  Eskandari et al., 2009و
 .)Ghanbari and Lee, 2003بنابراین میتوان بیان داشت
که فلسفۀ کشت مخلوط لگوم-غله در مقایسه با نظام
تککشتی ،قابلیت تولید محصول پایدار ،ثبات ( Evans et
 al., 2001و  )Zhang et al., 2013و بهرهبرداری مناسب و
معقول از منبعها و نهادههای کشاورزی مانند نیروی کار و
کارگر است ( Marer, 2007؛  Agegnehu et al., 2006و
 .)Banik et al., 2006کشت مخلوط با افزایش شمار گونه
در واحد سطح ،تقلیدی از بومنظام (اکوسیستم)های پایدار
مانند جنگلها و مرتعها بوده و بر این اساس در جهت
بهبود تولید گیاهان زراعی عمل خواهد کرد ( Geren et al.,
 2008و .) Molatudi and Mariga, 2012
بنابراین برخی محققان کشت مخلوط را نظام زراعی
بومشناختی (اکولوژیک) بهمنظور ایجاد اطمینان از کاربرد
اقتصادی زمین ،نیروی کار ،سرمایه و مدیریت (کنترل)
جمعیت آفات (Maingi et al., 2001؛ Jeyabal and
 Kappuswamy, 2001و  ) Epidi et al., 2008معرفی
میکنند .کشت مخلوط به دلیل رشد همزمان گیاهان
زراعی ،افزون بر کمک به کاهش فضای قابل دسترس برای
علفهای هرز ،باعث افزایش تولید در واحد سطح نیز می-
شود و در شرایط بروز بیماری و یا هجوم آفات تا 100
درصد در حفاظت گیاه زراعی نقش دارد .بعضی محققان
در نتایج بررسیهای خود بیان میدارند ،کاهش رشد علف-
های هرز در کشت مخلوط دلیلی بر سودمندی این نظام
بوده و باعث کاهش اتکا به کاربرد علفکشها میشود.
همچنین ،بررسیهای اخیر ،کشت مخلوط را گزینهای برای
مدیریت تلفیقی علفهای هرز بهویژه در نظامهای زراعی
کم نهاده معرفی میکنند ( Gomes and Gurevitch, 2005
و .) Agegnehu et al., 2006
مدیریت علفهای هرز یک عامل کلیدی در نظامهای
کشاورزی ارگانیک است ( .)Bond and Grundy, 2000زیرا
در این نظام گستردگی گزینههای مدیریت علفهای هرز

محدودشده و نقش علفکشها کاهش خواهد یافت
( .)Verschwele, 2005مدیریت ارگانیک علف هرز در اصل
مبتنی بر معیارهای پیشگیری است که میتوان بهتناوب
زراعی در واحد زمان و مکان (کشت مخلوط) اشاره کرد
( .)Liebman and Davis, 2000بنابراین ،یکی از هدفهای
مدیریت علفهای هرز در نظام مخلوط ،دستکاری کردن
تعادل رقابتی بین گیاه زراعی و علف هرز برای مدیریت
مطلوب و به هنگام آن است (.)Bond and Grundy, 2000
امروزه نظامهای کشت مخلوط یکی از روشهای
بومشناختی مدیریت علفهای هرز بهشمار آمده و در این
نظام به بیشینه رساندن پوشش سطح خاك و تنوع گیاهی
دو اصل مهماند که باعث مدیریت بهتر و مؤثرتر علفهای
هرز در زراعتهای مخلوط نسبت به تککشتی میشود.
بنابراین ،مدیریت و فرونشانی علفهای هرز یکی از
برتریهای کشت مخلوط است (  Poggio et al., 2005و
 .)Midya et al., 2005بنابراین ،کشت مخلوط ،روشی برای
کاهش اتکا به علفکشها در مدیریت علفهای هرز است
( )Banik et al., 2006و این سیستم ،سودمندیهای
زیستی (بیولوژیکی) فراوانی را بین گیاهان زراعی مختلف
ایجاد میکند .بسیاری از محققان تأثیر محدودکنندة کشت
مخلوط برشمار و زیستتودة (بیوماس) علفهای هرز را با
توجه به دو دلیل احتمالی بیان میدارند -1 .برخی از گونه-
های زراعی در نظام مخلوط ،ترکیبهای دگرآسیبی
(آللوپاتیک) را آزاد کرده که باعث محدودیت در فعالیت
علفهای هرز میشوند -2 ،کشت مخلوط بازدة (راندمان)
استفاده از منبعهای محیطی را افزایش داده و در نتیجه
توان رقابتی علف هرز را کاهش میدهد ( Olufemi et al.,
 2001و .) Egbe and Adeyemo, 2007هدف از این بررسی
ارزیابی تأثیر کشت مخلوط افزایشی بر تولید علوفه و
مدیریت زیستی علفهای هرز در گیاهان (فلور) طبیعی
منطقۀ آزمایشی بود.
مواد و روشها
آزمایش بهمنظور بررسی تأثیر کشت مخلوط و ساختار
گیاهان مورد آزمایش بر مدیریت علفهای هرز در مزرعۀ
تحقیقاتی دانشکدة کشاورزی دانشگاه لرستان در سالهای
زراعی  1394-95و  1393-94بهصورت فاکتوریل  4×5در

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،49شمارة  ،3پائیز 1397

قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی ( )RCBDبا سه تکرار و
در یک مکان در شرایط دیم اجرا شد .در این آزمایش از دو
گیاه لگوم و غله (ماشک برگ درشت رگۀ یا الین  2561و
جو رقم آبیدر) در قالب نظام کشت مخلوط افزایشی
( )Additive Series Intercroppingبه ترتیب با در نظر
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گرفتن  75کیلوگرم بذر ماشک برگ درشت و 200
کیلوگرم بذر جو در هکتار استفاده شد (بر پایۀ جدول ،1
عامل علف هرز در  4و عامل اجزای مکمل مخلوط در 5
سطح در نظر گرفته شد).

جدول  .1عاملهای (تیمارها) در آزمایش مخلوط افزایشی و علف هرز
Table 1- Factors (Treatments) in additive series intercropping and weeds experiment
Weeds levels
Weeding
Once weeding
Double weeding
)Non- weeding (control

)in additive series intercropping Sum of seed ratio (%
100
140
170
200
100

هر کرت به طول  4و عرض  1/5متر (
 )2013با شش ردیف کاشت ،فاصلۀ بین خطوط کاشت ،25
فاصلۀ بین کرتها  50و بین بلوكها  100سانتیمتر در
نظر گرفته شد .در این آزمایش تأثیر کشت مخلوط بر
جمعیت ،وزن خشک علف هرز (بوته در مترمربع) ،بازدة
مدیریت آنها در گیاهان منطقۀ آزمایشی و شاخص
Najafi et al.,

سودمندی مخلوط نسبت به خالص تعیین شد.
معادلۀ )1
( )Hamzei and Seyedi, 2013که در این معادله
بازدة مدیریت علف هرزWeeds Control ( WCE ،
WCE= ((WDWC-WDWi)/WDWC)×100

Seed ratio in intercropping
)0:100 (sole cropping of barley
)40:100 (vetch: barley
)70:100 (vetch: barley
)100:100 (vetch: barley
)100:0 (sole cropping of vetch

همۀ فصل رشد در زراعت حضور داشته و با گیاه زراعی
رقابت کنند ( ،)Hamzei et al., 2012اما در سطوح مدیریت
علف هرز ،یکبار وجین در  15روز پس از سبز شدن و دو
بار وجین به ترتیب در  15و  45روز پس از سبز شدن
انجام شد .برای تعیین وزن خشک نمونهها (گیاهان زراعی
و علفهای هرز) در مرحلههای رشد از چهارچوبی به ابعاد
 0/5×0/5مترمربع به فاصلۀ زمانی دو هفته یکبار و در
زمان گلدهی و بررسی نهائی از چهارچوبی به ابعاد 1×1
مترمربع استفاده شد ،نمونههای هر کرت آزمایشی در دمای
 70درجۀ سلسیوس به مدت  48ساعت خشک و وزن آنها
مشخص شد (.)Mohammadi et al., 2012

)Efficiency

 WDWcوزن خشک علف هرز در کشت خالص و
وزن خشک علف هرز در کشت مخلوط است
معادلۀ Dhima et al., 2006; ( LERt=LERv+LERc )2
WDWi

Hauggaard-Nielsen et al., 2005; Ofori and Stern,

 )1987 & Tsubo et al., 2004که در این معادله نسبت
برابری زمین کل)Total Land Equivalent Ratio(LERt ،
نسبت برابری زمین برای ماشک LERv ،و  LERcنسبت
برابری زمین برای غالت است
نمونهگیری با حذف اثر حاشیه (نخستین ردیف کشت
از هر طرف و  50سانتیمتر از آغاز هر کرت) در مرحلۀ
خمیری نرم جو و گلدهی کامل ماشک انجام گرفت.
همچنین در ارتباط با مدیریت علفهای هرز ،در سطوح
آلوده (بدون وجین) ،اجازه داده شد تا علفهای هرز در

عملکرد کل علوفۀ خشک (ماشک برگ درشت و جو)

برهمکنش سال×علف هرز×کشت مخلوط در سطح احتمال
5درصد تفاوت معنیدار نشان نداد ( .)P>0.05اما ،تأثیر
علفهای هرز ،کشت مخلوط ،سال×کشت مخلوط بر متغیر
مورد بررسی معنیدار شد (جدول  2و  .)3الزم به یادآوری
است که در دیگر برهمکنشها ،سطوح مدیریت علف هرز به
ترتیب در وجین کامل ،دو بار ،یکبار و بدون وجین
بیشترین تولید علوفۀ خشک را داشتند که البته در سال
دوم به دلیل بارندگی مناسب ،این تولید بیشتر بود .با توجه
به اینکه ،در آزمایش مورد نظر ،تولید علوفۀ خشک در
شرایط تداخل علف هرز اهمیت قابلتوجهی دارد ،کشت
مخلوط بهمراتب بیش از تککشتی هر یک از گیاهان
زراعی ،مادة خشک تولید کرد ،بهطوریکه در دو سال (-95
 ،)1393بیشترین عملکرد کل از وجین×( 100:100ماشک
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برگ درشت:جو) و کمترین آن از بدون وجین× 40:100به
دست آمد (این تولید در سطوح کشت مخلوط مقایسه شده
است و با تولید در کشت خالص ماشک و جو ارتباط ندارد)،
در سال اول ،اثر متقابل سال×وجین× 100:100بیانگر
عملکرد علوفۀ خشک معادل  6/38و در سال دوم ،همین
تیمار ،عملکردی معادل  6/91تن در هکتار داشت که
7/56درصد برتری تولید نشان داد .از سوی دیگر کمترین
تولید در بین اجزای مختلف کشت مخلوط به تیمار بدون
وجین× 40:100اختصاص داشت که در سالهای مورد
آزمایش (اول و دوم) به ترتیب معادل  4/5و 5/14
تن/هکتار بود .همانند بیشترین عملکرد ،برتری تولید در
تیمار بدون وجین× 40:100مربوط به سال دوم بود
(.)%12/4
در مقایسۀ عملکرد علوفۀ خشک ماشک برگ درشت و
جو ،میزان تولید جو در دو سال ،بیش از ماشک برگ
درشت بود ،و میتوان چنین استنباط کرد که سهم جو در
تولید علوفه (تولید کمی) بهمراتب بیشتر از ماشک برگ
درشت است و این سهم در سال دوم آزمایش بیشتر شد.
همچنین در همۀ برهمکنشها ،سال دوم نسبت به سال
اول برتری داشت و نیز با افزایش شمار بارهای وجین
(مدیریت علفهای هرز) عملکرد بیشتر شد ،بهعبارتی در
سال اول و بین تیمار وجین و بدون وجین66/41 ،درصد و
در سال دوم بین این تیمارها26/05 ،درصد (برتری تیمار
وجین) اختالف محاسبه شد .در ضمن بهمنظور تعیین
برتری سال دوم نسبت به سال اول در ارتباط با تولید علوفۀ
خشک ،بین کمترین و بیشترین آن به ترتیب  60/99و
 14/12درصد تفاوت عملکرد به دست آمد.
همچنین استنباط شد که با افزایش سهم ماشک برگ
درشت (جزء مکمل مخلوط) حتی در شرایط بدون وجین
(زیاد بودن تراکم و شمار علف هرز در واحد سطح) عملکرد
علوفۀ خشک افزایش مییابد ،که البته این افزایش عملکرد
ناشی از توان تولید جو در سیستم مخلوط افزایشی بود و
این امر را بهاحتمال میتوان به نقش مکملی ماشک نسبت
داد .بر مبنای نتایج ارائهشده در باال ،میتوان بیان داشت که
نقش مکملی این دو گیاه ،بهدلیل تفاوت در ویژگیهای
ریختشناختی (مورفولوژیکی) ،فیزیولوژیکی و بومشناختی
ایجاد میشود و بهعبارتی دو گونۀ مخلوط در جهت استفاده
از منبعهای مشترك در زیستگاه خود رقابتی نداشته،

بنابراین محققان در نتایج بررسیهای خود نشان دادند،
استفاده از منبعها و در نتیجه تولید محصول در کشت
مخلوط بیش از کشت خالص است که تأییدی بر نتایج
بهدستآمده از این آزمایش است ( Asgharipour and
 .)Rafiei, 2010بیشترین عملکرد در سیستم مخلوط
خلر×جو×علف هرز از نسبت بذری ×40:60مدیریت علف
هرز به دست میآید ( ،)Azizi et al., 2014برخی محققان
کشت مخلوط را عاملی در جهت بهرهبرداری مؤثر از منبعها
در واحد زمان و مکان بیان کرده بهطوریکه این سیستم
میتواند نقش گیاهان زراعی را توسعه دهد ( Newton et
 .)al., 2009حضور علفهای هرز بهعنوان یک عامل محرك،
منجر به افزایش تولید شد و احتمال دارد بهرغم زیستگاه
مشترك آنها با گیاهان زراعی در این سیستم مخلوط
(افزایشی) ،بتوان علت را به بهرهبرداری نکردن از
سودمندیهای مشترك نسبت داد .بنابراین گیاهان در
سیستمهای زراعی مخلوط میتوانند با توجه به قابلیت و
ظرفیت (پتانسیل) تولید علوفه و همچنین نقش لگام علف-
های هرز توسط آنها ،با یکدیگر تفاوت داشته باشند که
این گزارش ها تأییدی بر نتایج این آزمایش هستند ( Hagh
 .)et al., 2002در مخلوط ماشک برگ درشت×جو×علف هرز
نتیجه گرفته شد که بیشترین و کمترین علوفۀ خشک از
تککشتی جو×مدیریت علف هرز  3/075تن در هکتار) و
نسبت ( 25:75ماشک برگ درشت×جو×آلوده به علف هرز)
معادل  1/59تن در هکتار به دست میآید ( Azizi et al.,
.)2011
شمار و وزن خشک کل علفهای هرز
تأثیر سطوح مدیریت علف هرز بر مجموع شمار آنها در
سطح  1درصد معنیدار بود (( )P<0.01جدول  .)4کمترین
شمار کل به تیمارهای دو بار و یکبار وجین ( 21/33و
 )21/68و بیشترین به بدون وجین معادل  28/48عدد در
مترمربع تعلق داشت ،بین بدون وجین و دو بار وجین،
25/1درصد و بین بدون وجین و یکبار وجین،
23/87درصد اختالف محاسبه شد .همچنین در سال اول،
شمار علفهای هرز نسبت به سال دوم کمتر بود،
بهطوریکه در تیمار بدون وجین ،سال دوم16/84 ،درصد
بیشتر از سال اول علف هرز در واحد سطح ،رشد کرد
(جدولها ارائه نشدهاند) .بنابراین محققان در نتایج
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مدیریت علفهای هرز را میتوان با دستکاری تعادل رقابتی
Liebman and ( بین گیاهان زراعی و علف هرز ایجاد کرد
.) Bond and Grundy, 2000 وDavis, 2000

 کشت مخلوط به دلیل،بررسیهای خود بیان میدارند
 میتواند بهعنوان یک عامل،ایجاد تنوع در بعد زمان و مکان
ارگانیک در مدیریت علفهای هرز به شمار آید و این نوع

 بهدستآمده از تیمارهای آزمایشی میانگین مربعات1394  و1393  تجزیۀ واریانس مرکب دادههای دو سال زراعی.2 جدول
Table 2. Variance analysis of combined data in two cropping years 2014 and 2015 related to experimental
treatments Mean of Squares
Source of variation

df

Total hay

Weeds number

Weeds weight

WCE of barley

WCE of vetch

Year

1

6301671.444 **

182.607 **

14.362 ns

1.541 ns

1.954 ns

Replication

4

1105051.222 **

40.394 **

4.003 *

1.302 *

13.064 **

3

**

7.246

**

18.781 **

1.799

*

1.864 *

2.748

**

17.097 **

1.193

*

1.615 *

2.701 **

4.595 **

ns

0.450 ns

Weeds
Year×Weeds
Intercropping

1930890.912

3
4

93556.300

51391887.694

4

181416.230

Weeds×Intercropping

12

63050.526 ns

Year×Weeds×Intercropping

12

ns

Error

76

C.V (%)

*

34.582
**

505.754

*

Year×Intercropping

23238.816

611.201

ns

**

**

34.851
12152

ns
**

447.995
29.590

181.968 **
ns

635.764
20.457

**

**

*

128.782 **
8.392

ns

0.429

53093.460

8.846

11.446

0.479

0.547

4.98

11.72

12.50

7.71

8.55

. درصد و نبود اختالف معنیدار5  و1  به ترتیب معنیدار در سطح احتمال:ns ،* ،**
**, *, ns significant at 1 and 5% level and non-significant, respectively.

 مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال×علف هرز×کشت مخلوط بر عملکرد علوفۀ خشک ماشک برگ درشت و جو در دو سال زراعی.3 جدول
1393  و1394
Table 3. Means comparisons of interaction year× weed× intercropping to hay of broad leaf vetch and barley in
cropping years 2014 and 2015
Treatments

Hay yield (ton/ha)

Treatments

Hay yield (ton/ha)

First year×weeding×sole vetch

3.050 pqrst

second year×weeding×sole vetch

3.177 opqrs

First year×weeding×40:100(vetch: barley)

4.919 klm

second year×weeding×40:100(vetch: barley)

5.616 fghi

First year×weeding×70:100(vetch: barley)

5.761 defg

second year×weeding×70:100(vetch: barley)

6.143 cd

First year×weeding×100:100(vetch: barley)

6.388 bc

second year×weeding×100:100(vetch: barley)

6.911 a

First year×weeding×sole barley

3.238 opqr

second year×weeding×sole barley

3.732 n

First year×once weeding×sole vetch

2.733 stu

second year×once weeding×sole vetch

2.903 rst

First year×once weeding×40:100(vetch: barley)

4.788 lm

second year×once weeding×40:100(vetch: barley)

5.289 hijk
5.809 defg

First year×once weeding×70:100(vetch: barley)

5.216 ijkl

second year×once weeding×70:100(vetch: barley)

First year×once weeding×100:100(vetch: barley)

5.696 defgh

second year×once weeding×100:100(vetch: barley)

6.316 bc

First year×once weeding×sole barley

3.056 pqrst

second year×once weeding×sole barley

3.451 nop

First year×double weeding×sole vetch

2.945 qrst

First year×double weeding×40:100(vetch: barley)
First year×double weeding×70:100(vetch: barley)
First year×double weeding×100:100(vetch: barley)
First year×double weeding×sole barley
First year×Non-weeding×sole vetch
First year×Non-weeding×40:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×70:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×100:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×sole barley

second year×double weeding×sole vetch

3.019 pqrst

jkl

second year×double weeding×40:100(vetch: barley)

5.419 ghij

5.672

efgh

second year×double weeding×70:100(vetch: barley)

6.057 cdef

6.113

cde

second year×double weeding×100:100(vetch: barley)

6.638 ab

opqrs

second year×double weeding×sole barley

3.560 no

2.419

u

second year×Non-weeding×sole vetch

2.712 tu

4.505

m

second year×Non-weeding×40:100(vetch: barley)

5.143 jkl

4.836

klm

second year×Non-weeding×70:100(vetch: barley)

5.806 defg

5.441

ghig

second year×Non-weeding×100:100(vetch: barley)

6.080 cde

rst

second year×Non-weeding×sole barley

3.395 nopq

5.124

3.187

2.924

. میانگینهای دارای دستکم یک حرف التین مشترك با آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند،در هر ستون
In each column, the means have at least one common Latin letters with Duncan's test no significant difference.

 اما در کشت خالص جو، به دست آمد21/35  و21 معادل
)%40( و ماشک و نیز سهم کمینهای ماشک برگ درشت

کمترین شمار علف هرز در مترمربع از تیمارهای سال
) ماشک برگ درشت: (جو70:100اول و دوم با مخلوط

...) وVicia narbonensis L.(  برآورد اثر کشت مخلوط بر تولید علوفه و شاخص کارایی ماشک:عزیزی و همکاران

درصد38/36 ) بوته در مترمربع36/10  و22/25( اول و دوم
 که نشاندهندة افزایش شمار علفهای،تفاوت به دست آمد
هرز (از گونههای مختلف) در سال دوم بود (دادهها ارائه
.)نشدهاند
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 بیشترین شمار،در سیستم مخلوط افزایشی مورد آزمایش
 و25/21 ،30/23 ، در سال اول.را به خود اختصاص دادند
 بوته در25/55  و25/17 ،36/10 ، و در سال دوم22/25
 بین کمترین و بیشترین شمار علف هرز در سال،مترمربع

1393  و1394  مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال×علف هرز×کشت مخلوط بر شمار علف هرز مهم در دو سال زراعی.4 جدول
Table 4. Mean comparison of interaction of year× weed× intercropping to important weeds number in cropping
years 2014 and 2015
Treatments
First year×weeding×sole vetch
First year×weeding×40:100(vetch: barley)
First year×weeding×70:100(vetch: barley)
First year×weeding×100:100(vetch: barley)
First year×weeding×sole barley
First year×once weeding×sole vetch
First year×once weeding×40:100(vetch: barley)
First year×once weeding×70:100(vetch: barley)
First year×once weeding×100:100(vetch: barley)
First year×once weeding×sole barley
First year×double weeding×sole vetch
First year×double weeding×40:100(vetch: barley)
First year×double weeding×70:100(vetch: barley)
First year×double weeding×100:100(vetch: barley)
First year×double weeding×sole barley
First year×Non-weeding×sole vetch
First year×Non-weeding×40:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×70:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×100:100(vetch: barley)
First year×Non-weeding×sole barley
Second year×weeding×sole vetch
Second year×weeding×40:100(vetch: barley)
Second year×weeding×70:100(vetch: barley)
Second year×weeding×100:100(vetch: barley)
Second year×weeding×sole barley
Second year×once weeding×sole vetch
Second year×once weeding×40:100(vetch: barley)
Second year×once weeding×70:100(vetch: barley)
Second year×once weeding×100:100(vetch: barley)
Second year×once weeding×sole barley
Second year×double weeding×sole vetch
Second year×double weeding×40:100(vetch: barley)
Second year×double weeding×70:100(vetch: barley)
Second year×double weeding×100:100(vetch: barley)
Second year×double weeding×sole barley
Second year×Non-weeding×sole vetch
Second year×Non-weeding×40:100(vetch: barley)
Second year×Non-weeding×70:100(vetch: barley)
Second year×Non-weeding×100:100(vetch: barley)
Second year×Non-weeding×sole barley

Camomile
0e
0e
0e
0e
0e
0.88 cd
0.88 cd
0.88 cd
0.66 d
1 cd
0e
0e
0e
0e
0e
1.33 bc
1.66 b
1.66 b
0.77 cd
1.66 b
0e
0e
0e
0e
0e
0e
0.77 cd
0e
0e
1.22 bcd
0e
0e
0e
0e
0e
1.22 bcd
0.77 cd
0.66 d
2.66 a
0e

Safflower
0f
0f
0f
0f
0f
4 de
2e
2e
1.66 e
10.67 bc
1.33 e
1.66 e
1.66 e
0f
3.66 de
7 cd
4.66 de
2.66 de
2e
12.33 b
0f
0f
0f
0f
4.33 de
2e
2e
4.55 de
11.33 bc
2.66 de
3.66 de
1.33 e
7.44 cd
0f
0f
13.33 b
3.66 de
3.33 de
21.67 a

Corn Rose
0e
0e
0e
0e
0e
1.66 bcd
1.66 bcd
1d
1.44 bcd
1.66 bcd
0e
0e
0e
0e
0e
2.33 b
1.66 bcd
1.33 cd
1.55 bcd
3.66 a
0e
0e
0e
0e
0e
1d
1.77 bcd
1.44 bcd
0e
1.33 cd
0e
2.1 bc
0e
0e
2.1 bc
2.33 b
1.77 bcd
1.77 bcd
2.1 bc
2 bc

Buttercup
0f
0f
0f
0f
0f
1.66 cd
0.93 e
0.86 e
0.8 e
1.33 de
0f
0f
0f
0f
0f
2.33 b
1.66 cd
1.33 de
0.86 e
3a
0f
0f
0f
0f
0f
1.2 de
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0.93 e
0.93 e
0f
0f
1.93 bc

Fumitory
0f
0f
0f
0f
0f
2.66 abc
2.33 abcd
1.66 cde
0.66 e
3 abc
1.83 bcde
1.5 cde
2.5 abcd
2 bcde
1.66 cde
3.33 ab
2.66 abc
1.66 cde
1 de
3.66 a
0f
0f
0f
0f
0f
0f
3.66 a
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0f
0f
1.5 cde
1.5 cde
1.5 cde
0f
2.16 abcd

Mustard
0i
0i
0i
0i
0i
3.66 cdef
3 defgh
1.66 fgh
1h
4 bcde
1.33 gh
2.22 efgh
2.22 efgh
2.22 efgh
3 defgh
5.33 bc
2.66 defgh
2.66 defgh
2 efgh
6 ab
0i
0i
0i
0i
0i
2.66 defgh
1.66 fgh
1.33 gh
2.22 efgh
5.22 bc
1.66 fgh
2 efgh
1h
4.66 bcd
3 defgh
5.33 bc
3.33 cdefg
2 efgh
2.33 efgh
7.66 a

. میانگینهای دارای دستکم یک حرف التین مشترك با آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند،در هر ستون
In each column, the means have at least one common Latin letters with Duncan's test no significant difference.

 سهم بیشتری در کاهش شمار علفهای هرز ایفا کرد،هرز
24/89  و در تککشتی جو17/86 (در تککشتی ماشک
عدد بوته علف هرز مشاهده شد) در حالی کاهش شمار
)بارهای مدیریت علفهای هرز (یکبار وجین و بدون وجین
.در کشت خالص جو و ماشک بیشترین شمار را داشتند
بنابراین نتیجه گرفته شد که تککشتی گیاهان زراعی حتی
 در مقایسه با کشت،اگر وجین علفهای هرز صورت گیرد
 نمیتواند بهخوبی علفهای هرز را مدیریت،مخلوط آنها
 محققان بهاتفاق تأثیر، در تأیید نتایج این آزمایش.کند
محدودکنندة کشت مخلوط بر رشد و نمو علفهای هرز را

 تیمار دو بار وجین در، برخالف انتظار،نتایج نشان داد
مقایسه با یکبار وجین شمار بیشتر علف هرز در واحد
40:100 ) ترکیب (نسبت بذری، بهطور مثال،سطح داشت
 دو بار،19/03 ، ماشک برگ درشت) در یکبار وجین:(جو
 بوته در مترمربع داشت که بین یکبار و دو19/19 وجین
 درصد به دست آمد (این0/83 بار وجین اختالفی معادل
تفاوت و چگونگی افزایش یا کاهش شمار علفهای هرز
تحت تأثیر عامل وجین در همۀ تیمارها (نسبت بذر
، در کشت خالص جو و ماشک، اما.مختلف) مشاهده شد
 بهعبارتی دو بار وجین علفهای،نتایج شکل دیگری داشت
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بیان میدارند (
 .)2001نسبت (ترکیب بذری)  40و  70درصد ماشک ،به
دلیل تعادل در رشد و بهاحتمال کاهش در رقابت
بینگونهای (جو و ماشک برگ درشت) فشار بیشتر و محیط
مناسبتری برای کاهش شمار کل علفهای هرز ایجاد
کردند ،بنابراین کشت مخلوط روشی برای کاهش اتکا به
علفکشها بیانشده و دارای سودمندیهای زیستی فراوان
معرفی میشود (.)Banik et al., 2006
نتایج بهدستآمده گویای افزایش توان رقابت و مدیریت
علفهای هرز در سیستم مخلوط (افزایشی) بود ،به نظر
رسید که نسبتهای کمینۀ بذر ماشک در بازدة استفاده از
منبعهای محیطی (منبعهای تولید) مؤثرتر عمل کرده ،این
نتایج تأیید میشود ( .)Yadollahi et al., 2014کشت
خالص جو بیشترین وزن علفهای هرز و کمترین مدیریت
را به عهده داشت ( 34/54گرم/مترمربع) ،از سوی دیگر
سطوح مخلوط ،ترکیب  40:100و  70:100بیشترین
کاهش وزن خشک کل علفهای هرز را به خود اختصاص
دادند ( 24/56و  23/77گرم در مترمربع) ،همچنین
اختالط ماشک ( )%100با جو ( )100:100نسبت به کشت
خالص آن (ماشک برگ درشت) در کاهش وزن خشک
علفهای هرز نقش ضعیفی داشت (در کشت خالص ماشک،
 25/9و در مخلوط  26/52 ،100:100گرم در مترمربع بود)
که بین آنها 2/33درصد تفاوت مبنی بر برتری کشت
خالص برآورد شد .کاهش زیستتودة علفهای هرز در
کشت خالص ماشک برگ درشت و در سطوح یکبار ،دو بار
و بدون وجین به ترتیب  21/67 ،21/09و  27/57گرم در
مترمربع بود .برخالف انتظار ،دو بار وجین در مقایسه با
یکبار مدیریت علفهای هرز ،زیستتوده را بهطور
قابلتوجهی کاهش نداد ،بهطور مثال نسبتهای بذری
 70:100 ،40:100و  100:100به همراه دو بار وجین
زیستتودة علفهای هرز  21/41 ،22/6و  29/85گرم
داشت ،اما همین تیمارها تحت تأثیر یکبار وجین به
ترتیب ،وزن علفهای هرز را به  18/58 ،19/4و 21/63
کاهش دادند .متناسب با تغییر در شمار کل علفهای هرز،
وزن خشک آنها نیز تغییر کرد (نتایج در قالب جدول ارائه
نشده است) .بنا بر نتایج ارائهشده در این آزمایش ،از جمله
دالیل افزایش شمار و وزن خشک علفهای هرز در دو بار
وجین را بهاحتمال میتوان به نوع گیاهان زراعی در گیاهان
 Egbe et al., 2007و Olufemi et al.,
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طبیعی (نحوة رشد و نیز نیازهای بومشناختی آنها)،
افزایش شمار بارهای عملیات زراعی (وجین) و کاهش ثبات
خاك یا به عبارت بهتر برهم خوردن تعادل بومشناختی
نسبت داد ،بنابراین محققان بهاتفاق بیان داشتند که
زیستتودة علفهای هرز افزون بر محیط ،تحت تأثیر
مدیریت زراعی نیز قرار میگیرد ( Asgharipour and
.)Rafiei, 2010
بازدۀ مدیریت علفهای هرز ( )WCEو شاخص کارایی
()LERt
این شاخص در جو و ماشک ،متأثر از عاملهای مورد
بررسی بود .بدون وجین و یکبار وجین در جو بیشترین
بازدة مدیریت را نشان دادند ( 26/49و  20/07درصد) و
کمترین مربوط به دو بار وجین بود (( )%2/71جدول  2و
 .)5دو بار وجین کمترین بازدة را داشت و به ترتیب بدون
وجین و یکبار وجین 89/76 ،و  86/49درصد اختالف
نشان داد .اثر سال×علف هرز نیز قابل توجه بود ،نبود
مدیریت گیاهان طبیعی علفهای هرز در سال دوم
آزمایش ،بیش از دیگر تیمارها دارای بازدة مدیریت علف-
های هرز بود ( 26/29و  .)%26/69اما اثر کشت مخلوط با
افزایش سهم ماشک برگ درشت تا حد متوسط منجر به
افزایش این بازده شد ،در سطوح  40:100و  70:100به
ترتیب  24/2و  26/3درصد مدیریت صورت گرفت اما در
 100درصد ماشک WCE ،کاهش نشان داد (.)%16/1
میتوان چنین بیان داشت که کشت مخلوط در دو سال،
جمعیت علفهای هرز و وزن آنها را بهطور فراوان نسبت
به کشت خالص کاهش داد .نسبت بذری (اجزای مکمل
مخلوط)  70:100در سالهای اول و دوم  23/38و 29/21
درصد بازدة مدیریت علفهای هرز داشت .با افزایش نسبت
بذر ماشک در سیستم مخلوط افزایشی WCE ،کاهش
نشان داد .همچنین به دلیل ارتباط شمار و وزن خشک
علفهای هرز با بازدة مدیریت آنها ،کمترین شمار و وزن
خشک به تیمارهای  40و  70درصد ماشک برگ درشت و
بیشترین آن به  100:100تعلق داشت .بنابراین ،در سطوح
یادشده (متعادل کشت مخلوط) بازدة مدیریت علفهای
هرز در سال دوم بیش از سال اول بود .بر پایۀ مقایسۀ
میانگینها بین کمترین  WCEمتعلق به ترکیب دو بار
وجین× )%16/07( ،40:100و بیشترین آن متعلق به سطوح

20

عزیزی و همکاران :برآورد اثر کشت مخلوط بر تولید علوفه و شاخص کارایی ماشک ( )Vicia narbonensis L.و...

بدون وجین× 70:100 ،40:100و  100:100به ترتیب
معادل  49/44 ،47/01و 50/98درصد اختالف وجود
داشت.
همچنین تیمارهای یکبار وجین بیش از دو بار وجین،
بازدة مدیریت علفهای هرز را نشان داد ،همسان با دیگر
تیمارها ،در اثر سال×علف هرز×کشت مخلوط نبود مدیریت
علفهای هرز در سال اول بیشترین بازدة مدیریت علفهای
هرز را نشان داد و در دو بار وجین ،کمترین بازدة مدیریت
به دست آمد .البته در سال دوم ،تغییر زیاد بود ،به این
صورت که دو بار وجین ،بیش از یکبار وجین بازدة
مدیریت داشت اما بدون وجین همواره برتر بود .اثر متقابل
سال×علف هرز×کشت مخلوط (جدول  )5نشان داد ،سال
اول در سطوح بدون وجین با  70 ،40و  100درصد ماشک،
 WCEرا افزایش میدهد (به ترتیب معادل 19/15 ،12/93
و  30/21درصد) ،این تیمار در سال دوم نیز مؤثرترین بود
(به ترتیب برابر با  22/41 ،20/94و  ،)%14/05بنابراین،
نتایج ارائهشده برتری با سال اول است .علت برتری در سال
اول را میتوان به بارندگی کمتر و در نتیجه رشد
کاهشیافته علفهای هرز نسبت داد ،اما در سال دوم
شرایط آب و هوائی متفاوت بود و این امر بهاحتمال میتواند
عاملی در افزایش رشد علفهای هرز نیز باشد ،بنابراین
میتوان چنین استنباط کرد که تغییر در آبوهوا (سال)
عامل مهمی در مدیریت رشد علفهای هرز خواهد بود.
همچنین استنباط شد که سیستم مخلوط (افزایشی)
ماشک×جو ممکن است با سایهاندازی و تنشهای ناشی از
رقابت ،اثر بازدارندگی بر پویائی جمعیت علفهای هرز
داشته باشد ،از سوی دیگر میتوان نتیجه گرفت که شش
گونه علف هرز با فراوانیهای مختلف در منطقۀ آزمایشی
غالب بوده و در بسیاری موارد (بر پایۀ نتایج ارائهشده در
جدولها) بیشترین تراکم و وزن خشک علفهای هرز در
کرتهای بدون مدیریت علفهای هرز (بدون وجین) و
کمترین آن به کرتهای دارای ترکیب گیاهان زراعی
(کشت مخلوط) تعلق داشت .میتوان نشان داد (بنا بر نتایج
بهدستآمده) که کاهش رشد علفهای هرز توسط سیستم
مخلوط افزایشی ،یک گزینۀ مدیریت تلفیقی بوده که
قابلیت مدیریت آنها را داشته و تعادل رقابت بین گیاهان
زراعی و علفهای هرز را مدیریت میکند .نتایج جدول 5
نشان داد ،بعضی از تیمارها (نسبت بذری) بازدة مدیریت

علف هرز منفی دارند ،بهطور مثال  WCEدر ترکیب
( 100:100ماشک:جو)×دو بار وجین در سال اول و دوم ،به
ترتیب برابر  -32/92و  -43/46بود.
بنابراین ،استنباط شد که کاهش شمار علف هرز (دو بار
وجین) باعث منفی شدن بازدة مدیریت در سیستم مخلوط
شده و نقش این سیستم در مدیریت زیستتودة علفهای
هرز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت .همچنین ،الزم به
یادآوری است که نقش جو در افزایش  WCEبیش از
ماشک بود و نیز در سال اول به دلیل بارندگی کمتر ،رشد
علفهای هرز نیز کاسته شد و بنابراین بازدة مدیریت
علفهای هرز توسط اجزای مکمل مخلوط ،نسبت به سال
دوم افزایش یافت (در سال دوم و در دو بار وجین ،این
بازده منفیتر شد) (جدول  .)5بازدة مدیریت علفهای هرز
در سیستم مخلوط افزایشی نخود:جو بیش از تککشتی و
حتی مبارزة شیمیائی است ( Hamzei and Seyedi.,
 .)2013همچنین ،این محققان در نتایج بررسیهای خود
نشان دادند ،بیشترین بازدة مدیریت علفهای هرز
( )%89/89به ترکیب  100:100تعلق دارد که مؤید نتایج
این آزمایش است (البته تفاوت در درصد مدیریت علفهای
هرز را نیز میتوان به ساختار رشد گیاهان زراعی ،علفهای
هرز ،خاك و اقلیم منطقه نسبت داد).
مجموع نسبت برابری زمیین ( )Total LERدر دو سیال
آزمایش و برای همۀ سطوح عاملهیای علیف هیرز و کشیت
مخلییوط ،بییزرگتییر از  1بییود .نسییبت بییذری 100:100
(ماشک:جو) بیش از دیگر نسیبتهیا LER ،کیل را افیزایش
داد .بنابراین ،مشخص شد که سهم جو در دیگیر تیمارهیا و
در دو سییال آزمییایش ،در افییزایش  ،TLERکمتییر از سییهم
ماشک است و ماشک بهعنوان جزئی قوی در همزیسیتی بیا
جو و در راستای تولید محصول بیا بهیرهبیرداری از زمیین و
عاملهای محیطی قلمداد شد (دادههیا ارائیه نشیدهانید) .در
بررسی مخلوط تریتیکاله×ماشک معمولی×علف هرز ،نسیبت
بذری ×50×50آلوده به علف هرز ،بیشترین  LERtرا داشت
( )2/08که نشاندهندة برتری این ترکیب در تولیید علوفیه
بوده و بیانگر درستی نتایج این آزمایش نیز اسیت ( Akbari
.)et al., 2014
همچنین در مخلوط جو×خلر×علف هیرز ،نسیبت بیذری
×20:80مدیریت علف های هیرز بیا  LERt =1/83بیر دیگیر
تیمارها برتری داشت و این برتری ،نتیجیۀ افیزایش نسیبت
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.)Azizi et al., 2011 (

 کشت مخلیوط در دو حالیت،بذر خلر بود و نتایج نشان داد
 برتر از کشت خالص اسیت،تداخل و مدیریت علفهای هرز

1393  و1394  مقایسۀ میانگین اثر متقابل سال×علف هرز×کشت مخلوط بر بازدة مدیریت علف هرز در دو سال زراعی.5 جدول
Table 5. Mean comparison of interaction of year× weed× intercropping to weed control efficiency
Treatments
sole vetch×weeding×First year
40:100(vetch: ×weeding×First year
barley)
70:100(vetch: ×weeding×First year
barley)
First
100:100(vetch: ×weeding×year
barley)
sole barley×weeding×First year
sole ×once weeding×First year
vetch
once ×First year
40:100(vetch: barley)×weeding
once ×First year
70:100(vetch: barley)×weeding
once ×First year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×once weeding×First year
barley
sole ×double weeding×First year
vetch
double ×First year
40:100(vetch: barley)×weeding
double ×First year
70:100(vetch: barley)×weeding
double ×First year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×double weeding×First year
barley
sole ×Non-weeding×First year
vetch
Non-×First year
40:100(vetch: barley)×weeding
Non-×First year
70:100(vetch: barley)×weeding
Non-×First year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×Non-weeding×First year
barley

WCE of vetch
(%)

WCE of barley
(%)

0 defg
0 defg
0

Treatments

WCE of vetch
(%)

WCE of
barley (%)

0efg

sole vetch×weeding×Second year

0 defg

0 efg

0efg

40:100(vetch: ×weeding×Second year
barley)
70:100(vetch: ×weeding×Second year
barley)
Second
100:100(vetch: ×weeding×year
barley)
sole barley×weeding×Second year

0 defg

0 efg

0 defg

0 efg

0 defg

0 efg

0 defg

0 efg

sole ×once weeding×Second year
vetch
once ×Second year

0 defg

0 efg

-3.39efgh

35.92 abc

0.97cdefg

38.49 abc

-22.52hi

21.25 cde

defg

0efg

0 defg
0efg
0 defg
0 defg

0efg
0efg

17.72 abcd

41.45abc

21.47 abc

43.79abc

15.18 abcde

39.75abc

0 defg
0

0 efg

defg

0 efg

-7.32gh

6.14 def

-6.45 fgh

6.91def

-32.92 ij

-15.97 fg

0 defg
0

0 efg

defg

0 efg

12.93 abcdefg

38.49 abc

19.15 abcd

42.83 abc

30.21 a

50.10 ab

0

defg

0 efg

40:100(vetch: barley)×weeding
once ×Second year
70:100(vetch: barley)×weeding
once ×Second year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×once weeding×Second year
barley
sole ×double weeding×Second year
vetch
double ×Second year
40:100(vetch: barley)×weeding
double ×Second year
70:100(vetch: barley)×weeding
double ×Second year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×double weeding×Second year
barley
sole ×Non-weeding×Second year
vetch
Non-×Second year
40:100(vetch: barley)×weeding
Non-×Second year
70:100(vetch: barley)×weeding
Non-×Second year
100:100(vetch: barley)×weeding
sole ×Non-weeding×Second year
barley

0 defg
0

0 efg

defg

0 efg

-1.34 defg

26 cd

8.51 bcdefg

32.32 bc

-43.46 j

-8.22 fg

0 defg
0

0 efg

defg

0 efg

20.94 abc

55.53 ab

22.41ab

56.04 a

14.05 abcdef

51.86 ab

0 defg

0 efg

. میانگینهای دارای دستکم یک حرف التین مشترك با آزمون دانکن تفاوت معنیدار ندارند،در هر ستون
In each column, the means have at least one common Latin letters with Duncan's test no significant difference

رشد گیاهان زراعی مورد آزمایش) و نیز در تیمار بدون
وجین (حضور علف هرز) این بازده بیش از سطوح وجین و
یکبار وجین بود و این امر میتواند گویای نقش مکمل
ماشک برگ درشت و جو باشد که در بهرهبرداری از زمین و
عاملهای محیطی با شاخص نسبت برابری زمین مشخص
 بنابراین میتوان بیان داشت که افزایش تنوع گونه.شد
(کشت مخلوط) گامی در جهت حفظ محیطزیست و نیز
.مدیریت مطلوب زیستی علفهای هرز به شمار میآید

نتیجهگیری کلی
مخلوط افزایشی ماشک برگ درشت و جو در نسبتهای
 تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد علوفه و رشد،مختلف بذر
 افزایش شمار بارهای مدیریت.علفهای هرز داشت
 و تولید، زیستتودة علوفه را افزایش داد،علفهای هرز
. بیش از دیگر نسبتها بود100:100 علوفه در نسبت بذری
بازدة مدیریت علف هرز در سال دوم نسبت به سال اول
افزایش یافت (بهدلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی برای

...) وVicia narbonensis L.(  برآورد اثر کشت مخلوط بر تولید علوفه و شاخص کارایی ماشک:عزیزی و همکاران

همکاریهای الزم را به عمل آوردهاند نهایت قدردانی به
.عمل میآید
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سپاسگزاری
از استادان و مسئوالن محترم آزمایشگاههای دانشکدة
کشاورزی دانشگاه لرستان که در امر اجرای این تحقیق
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