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 هرز و عملکردهایای بر جمعیت و تنوع علفخوشههای کشت مخلوط جو با ماشک گلاثر نسبت
 

 1سرور خرم دل*و  1قربانعلی اسدی
 دانشگاه فردوسی مشهد استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی1

 7/11/29 ؛ تاریخ پذیرش: 11/6/29 تاریخ دریافت:

 چکيده
های ای تحت تأثیر نسبتخوشههرز و عملکرد جو و ماشک گلهایمنظور بررسی تراکم و تنوع علفبه

کشت مخلوط درهم، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 
های کشت مخلوط درهم های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نسبتدر قالب طرح بلوك 29-1121

 جو و درصد 77ماشک+ درصد 97جو،  درصد 71ماشک+ درصد 71جو،  درصد 97ماشک+ درصد 77شامل 
ه شدن هرز در دو مرحله بعد از سبز شدن و بعد از بستهایبرداری از علفنمونهبودند. کشت خالص دو گیاه 

های مخلوط درهم جو و ماشک بر تراکم و وزن اثر نسبتنتایج نشان داد که کانوپی هر دو گیاه انجام شد. 
اجزای عملکرد و نسبت عملکرد و ، برداریبرگ در هر دو مرحله نمونهبرگ و باریکهای هرز پهنخشک گونه

کمترین و بیشترین تعداد گونه  ( بود.≥11/1Pدار )معنی اساس عملکرد بیولوژیکی و دانهبرابری زمین بر
ترتیب با شش و سه جو )به درصد 97ماشک+  درصد 77 ترتیب برای تیماراول و دوم به مراحلهرز در علف

برداری، ترتیب با نه و هفت گونه( مشاهده شد. در مرحله اول و دوم نمونه)به گونه( و کشت خالص جو
گردید.  محاسبهبرای کشت خالص جو  79/1و  26/1رتیب برابر با توینر به -باالترین شاخص تنوع شانون

کیلوگرم در هکتار  6/527 و 7/297ترتیب برابر با ای بهخوشهماشک گل دانه و باالترین عملکرد بیولوژیکی
و  2/15741ترتیب برابر با برای کشت خالص حاصل گردید. بیشترین میزان عملکرد بیولوژیکی و دانه جو به

 در کشت مخلوط، ماشکحضور با افزایش نسبت دست آمد. هکیلوگرم در هکتار برای کشت خالص ب 6/7145
های باالترین نسبت برابری زمین در بین نسبتبهبود یافت.  جواجزای عملکرد ماشک کاهش و اجزای عملکرد 

 71ماشک+ درصد 71برای  91/1و  91/1ترتیب برابر با کشت مخلوط بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانه به
کلی، نتایج نشان داد که کشت مخلوط جو و ماشک باعث بهبود عملکرد و طور. بهجو مشاهده گردید درصد

 71ماشک+ درصد 71که بهترین نتایج برای نسبت طوریهرز گردید، بههایاجزای عملکرد و کاهش تراکم علف
 مشاهده شد. جو درصد

 

 1نسبت برابری زمین علوفه، کشاورزی پایدار،لکرد عمتثبیت نیتروژن، : های کلیدیواژه

                                                           
 khorramdel@um.ac.irمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

باشد مخلوط میکشت ترین انواع الگوهای لگومینوز یکی از مرسومگیاهان تیره کشت مخلوط با 

(. کشت 9116همکاران، آوال و ) باشدمیای طوالنی در بسیاری از مناطق جهان سابقه دارایکه 

های کاشت بر خصوص در نظامهای پایدار تولید غذا، بهنظامبرای توسعه  لگومینوزهامخلوط غالت و 

ها (. اهمیت این نظام9111داپا و همکاران، ) توصیه شده استهای خارجی مبنای کاهش مصرف نهاده

که بخشی از طوریه(؛ ب1247اُفاری و استرن، متکی بر نیتروژن تثبیت شده توسط لگومینوزها است )

نجفی و گیرد )ش دیگر در فصل کاشت بعدی مورد استفاده قرار مینیتروژن در همان فصل و بخ

ها نشان داده است که کاشت لگومینوزها از طریق بهبود بر این، برخی بررسی(. عالوه9117محمدی، 

خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك و افزایش رشد، موجب باال بردن عملکرد گیاهان 

  الف و ب(. 9116اران، سینجیو و همکشود )همراه می

افزایش عملکرد، بهبود کارایی استفاده از منابع  باال بردن تنوع،های مخلوط ضمن نظامکارگیری هب

ها هرز، آفات و بیماریهایعلف خسارت، کاهش (9112؛ گائو و همکاران، 9116بانیک و همکاران، )

. برخی دنبال داردرا به( 9111انگ و لی، ژ( و افزایش ثبات و پایداری نظام )9111تسوبو و همکاران، )

( بر این باورند که کشت مخلوط با افزایش جذب نور 1244؛ لیبمن، 9116)آوال و همکاران، محققان 

وری را و سایر منابع موجب بهبود طول دوره رشد و پوشش بهتر خاك شده که در نهایت، افزایش بهره

کشتی طور مؤثرتری نسبت به تکهط استفاده از منابع ببر این، در کشت مخلوعالوهدنبال دارد. به

 یابدهرز کاهش می هایهمین دلیل مقدار مواد قابل دسترس برای استفاده علفگیرد و بهصورت می

هرز و در برخی  هایاندازی و خفه کردن علف. کشت مخلوط با سایه(1244؛ لیبمن، 9117زیمدال، )

های توانایی نظامکند. هرز جلوگیری میهایرشد و گسترش علفموارد با خاصیت دگرآسیبی، از 

ها به عوامل مختلفی از جمله ترکیب گیاهان، هرز و کنترل آنهایکشت مخلوط برای رقابت با علف

کاهش  بر این،عالوهو حاصلخیزی خاك بستگی دارد. های کشت مخلوط یا نسبتارقام، تراکم 

قدرت تهاجم  کاهشتا حدود زیادی نیز هرز هایرشد علف برایرس های خالی و منابع در دستآشیانه

( کاهش بیوماس 1221لیبمن و دایک )(. 9114شایگان و همکاران، ) شودرا موجب میهرز هایعلف

پروژه تحقیقاتی مختلف  57هرز را در کشت مخلوط در مقایسه با سیستم تک کشتی در هایعلف

فرنگی با کرفس کاهش ( گزارش کردند که کشت مخلوط تره9119گزارش کردند. بومن و همکاران )

ها همچنین بیان داشتند که در الگوی دنبال داشت. آنهرز و بهبود تولید گیاه زراعی را بههایرشد علف
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درصدی وزن خشک  91به کاهش فرنگی با یک کرفس منجرفرنگی، جایگزینی دو ترهکشتی ترهتک

( گزارش کردند که کشت مخلوط شنبلیله 9114آپاریکو و همکاران ) -زهرز زلف پیر شد. فرناندعلف

زنی جالیز، در مرحله جوانهدلیل اثرات دگرآسیبی ریشه شنبلیله بر چرخه زندگی گلهبا دیگر بقوالت، ب

( نشان 9119مدت اسوالد و همکاران )نتایج مطالعه طوالنیهرز شد. به کاهش خسارت این علفمنجر

 191 تا 51که باعث بهبود طوریکشت مخلوط در کنترل علف جادو مؤثر بود، بهگیری از بهره داد که

 . شدعملکرد درصدی 

است که لگومینوز  تیرهاز ای یکی از گیاهان علوفه (.Vicia villosa Roth)ای خوشهماشک گل

د عملکرد را به ، بهبونیتروژن بیولوژیکی تثبیتتحت تأثیر بهبود حاصلخیزی خاك  دلیلهب آنکاشت 

پایداری تولید ارتقاء برای افزایش عملکرد و  مناسب یراهکار، گیاه شت مخلوط این دو. کدنبال دارد

احمدی و همکاران  (.9111احمدی و همکاران، ) شودمحسوب میکشاورزی کم نهاده  هاینظامدر 

بهبود موجب هتر از نور، برداری بدلیل بهرهنشان دادند که تیمارهای مخلوط ماشک و جو به( 9111)

که باالترین عملکرد علوفه خشک، نسبت  گزارش نمودند( 9111. حبیبی و همکاران )گردیدعملکرد 

درصد جو مشاهده  71د ماشک+درص 71برابری زمین بیش از یک و باالترین کیفیت علوفه در ترکیب 

زایشی ماشک گل با بررسی رقابت و مساعدت کشت مخلوط اف( 9111توستی و همکاران ) .شد

های مخلوط موجب بهبود ای، اظهار داشتند که نسبتای و جو در شرایط آب و هوای مدیترانهخوشه

فزایش کارایی استفاده از منابع را در مقایسه با کشت ا هانسبت برابری زمین گردید و کلیه نسبت

روی بررسی کشت مخلوط ( 1226کوردالی و همکاران ) . نتایج مطالعه دو سالهدنبال داشتبهخالص 

ای دیم در شرایط آب و هوایی سوریه نشان داد که نسبت برابری زمین برای تمام جو و ماشک علوفه

الگوها باالتر از یک بود. این محققان دلیل این امر را به اثرات مثبت ناشی از همیاری این دو گونه 

بذر  911درصد جو با تراکم  71ک+ درصد ماش 71تیمار ( 9119شکورزاده و همکاران ) نسبت دادند.

تن در  79/2( و باالترین میزان تولید علوفه خشک )9/1مربع را با بیشترین نسبت برابری زمین )در متر

نتایج عنوان برترین تیمار جهت دستیابی به عملکرد در منطقه لرستان توصیه نمودند. هکتار( به

در ساختمان خاك خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نشان داد که ( 9116گانگوی و همکاران ) مطالعات

که در کشت مخلوط طوریبه ؛یافتبهبود های مخلوط و یا نظامدر تناوب  هالگوم شرایط وارد کردن

  .داری افزایش یافتطور معنیبهماشک میزان نیتروژن در مقایسه با زمین فاقد ماشک  -چاودار
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ای متحمل نسبت به سرما گونهای خوشهگلماشک  جا که، از آنموارد ذکر شده در فوقبر عالوه

هبود باروری خاك، ایجاد بتواند مزایایی نظیر یاین گیاه همچنین م(، کاشت 1226باکستون، باشد )می

پیوالرو و همکاران، )همراه داشته باشد بهرا تعادل در میزان تشعشع، رطوبت، دما و نیز نیتروژن 

ریتر دهد )ه باالترین میزان آبشویی نیترات طی پاییز و زمستان رخ میکاین توجه بههمچنین با (. 9116

به سرما هستند، مناسب خانواده لگومینوزه که دارای تحمل نسبتاً کاشت گیاهان (، 1221و همکاران، 

زیست و جلوگیری از آلودگی بر حفظ محیطاز این طریق عالوه وتواند مانع تلفات نیتروژن گردد می

 . دشوهای تولید هزینهموجب کاهش مینی، های زیرزآب

های زراعی، این مطالعه با هدف در تناوبلگومینوزها بنابراین، با توجه به اهمیت وارد کردن 

ای بر جمعیت، تراکم و تنوع خوشههای کشت مخلوط درهم جو با ماشک گلمطالعه اثر نسبت

در شرایط آب و هوایی مشهد ابری زمین و نسبت براجزای عملکرد و عملکرد دو گونه  ،هرزهایعلف

 اجرا شد.طراحی و 
 

 هامواد و روش
اجزای ، هرزهایعلفوینر  -شانونتنوع شاخص جمعیت، تراکم و با هدف بررسی این آزمایش 

های کشت تحت تأثیر نسبتو نسبت برابری زمین ای خوشهعملکرد جو و ماشک گلعملکرد و 

 11)واقع در حقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در مزرعه تجایگزینی مخلوط درهم 

دقیقه  16درجه و  72دقیقه شمالی و طول  16درجه و  16کیلومتری شرق مشهد با عرض جغرافیایی 

های کامل در قالب طرح بلوك 1121-29در سال زراعی متری از سطح دریا(  247شرقی و ارتفاع 

 71ماشک+ درصد 71جو،  درصد 97ماشک+ درصد 77مارها شامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تی

قبل از اجرای آزمایش بودند.  کشت خالص دو گونهجو و  درصد 77ماشک+ درصد 97جو،  درصد

متر خاك جهت تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی انجام شد که سانتی 1-11برداری از عمق نمونه

 .نشان داده شده است 1ن در جدول نتایج آ
 

 نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل اجرای آزمایش -1ل جدو

EC 
)1-(dS.m pH 

کربن آلی 
 (درصد)

 میزان )درصد( ام(پیمیزان )پی
نیتروژن  بافت

 کل
فسفر قابل 
 دسترس 

پتاسیم قابل 
 دسترس

 سیلت  رس  شن 

 لوم-سیلت 57 91 15 51/112 12/1 719 57/1 54/7 79/1
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ترتیب بر اساس متر به 9×9هایی به ابعاد صورت درهم در کرتای و جو بهخوشهکاشت ماشک گل

منظور تسهیل در سبز شدن بهصورت دستی در آبان ماه انجام شد. هبوته در مترمربع ب 911و  971تراکم 

های بعدی به فاصله هفت روز یکبار به شیوه نشتی انجام پس از کاشت و آبیاریبالفاصله اولین آبیاری 

  شد.

هرز، هایعلف وزن خشکهای کشت مخلوط بر جمعیت، تراکم و منظور بررسی تأثیر نسبتبه

کامل هر متر در دو مرحلة ابتدا )بعد از سبز شدن جو  71/1×71/1برداری با استفاده از کوادرات نمونه

اول بهمن ترتیب در هفته به( هر دو گونه ( و اواسط فصل رشد )همزمان با بسته شدن کانوپیدو گیاه

ها به تفکیک نوع شمارش و وزن خشک پس از انجام شد. سپس، گونهماه و هفته دوم اردیبهشت ماه 

تراکم نسبی گیری و تعیین شد. گراد( اندازهدرجه سانتی 77ساعت با دمای  54قرار گرفتن در آون )

محاسبه گردید.  111×ها صورت تراکم گونه نسبت به مجموع تراکم کل گونههرز بههای علفگونه

( محاسبه شد 1)ه ( با استفاده از معادل'Hوینر ) -هرز، شاخص شانونهایبرای تعیین میزان تنوع علف

 (. 1221گلیسمن، )

 

 باشد.: تعداد کل افراد میNو  امi: تعداد افراد گونه inدر این معادله، 

و اجزای عملکرد  ای برداشت شده و عملکردف اثرات حاشیهگیاهان با حذ ،در پایان فصل رشد

، ای و تعداد پنجهخوشهای ماشک گل، دانه و وزن صد دانه برغالف، شاخه جانبی، شامل تعداد بوته

  شد. گیری و ثبتاندازهدانه و وزن هزار دانه برای جو 

( محاسبه 9عادله )های کشت مخلوط شاخص نسبت برابری زمین بر اساس مبرای ارزیابی نسبت

 (:1221گلیسمن، ) شد

 باشد. ترتیب عملکرد گیاه در کشت مخلوط و خالص می: بهmiY و piYکه در این معادله، 

( جهت ≥17/1P) دارحداقل اختالف معنیتجزیه شدند. از آزمون  SAS 9.1 افزارا نرمب هاداده

 ا استفاده شد. همقایسه میانگین

 

 

 

 (1معادله )
  

 (9معادله )
Ymi

YpiLER= 
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 و بحث نتايج

گونه  11برداری، در مجموع در دو مرحله نمونه: هرزهایهای مخلوط بر تراکم و تنوع علفاثر نسبت

خاکشیر تلخ های مختلف کشت مخلوط درهم ماشک و جو مشاهده شد که شامل هرز در نسبتعلف

(Sisymbrium irio( شاهتره ،)Fumaria officinalisغربیلک ،) (Lamium amplexicaule گل ،)

و  (Malcolmia africana(، مالکولمیا )Stellaria media(، گندمک )Centaurea cyanusگندم )

( Echinochloa crus-galliسوروف )برگ، یکساله پهن هایگونهجزو ( Polygonum aviculareبند )هفت

پیچک ، برگه باریکهرز یکسالهای( جزو علفDigitaria sangunalis) و علف خرچنگ

(Convolvulus arvensis( تلخه ،)Acroptilon repens( و ماستونک )Turgenia latifolia)  جزو

هرز چندساله هایجزو علف (Setaria glaucaدم روباهی زرد )برگ و هرز چندساله پهنهایعلف

 تیره نههرز از هایعلفشود این مشاهده می 9گونه که در جدول همان. (9)جدول  بودند برگباریک
بودند که در این  2بندو هفت 4، نعناع7، میخک6، گندمیان7، کاسنی5بو، شب1شاهتره، 9چتریان، 1پیچک
 بودند.  تیرهترین هرز غالبونه علفگندمیان با سه گمیان، 

ترتیب ترین و باالترین دامنه تراکم نسبی بهپایین( بعد از سبز شدن)برداری در مرحله اول نمونه
 درصد( مشاهده شد. در مرحله دوم 97/6-77/94) خاکشیر تلخدرصد( و  77/5-92/15برای غربیلک )

صحرایی ترتیب به پیچک ، کمترین و بیشترین دامنه تراکم نسبی به)قبل از بسته شدن کانوپی(

درصد( اختصاص داشت. کمترین و بیشترین  65/11-11/71درصد( و علف خرچنگ ) 11/91-12/2)
جو  درصد 97ماشک+  درصد 77 برای تیمارترتیب هرز در مرحله اول و دوم بهداد گونه علفتع

ا نه و هفت گونه( مشاهده شد رابر بترتیب ب)به با شش و سه گونه( و کشت خالص جوبرابر ترتیب )به
 صددر 97هرز در تیمارهای برداری، میزان کاهش تعداد گونه علفدر مرحله اول نمونه(. 9)جدول 

جو و ماشک  درصد 97ماشک+ درصد 77جو،  درصد 71ماشک+ درصد 71جو،  درصد 77ماشک+

                                                           
1- Convolvulaceae 
2- Apiaceae 
3- Fumariaceae 
4- Brassicaceae 
5- Asteraceae 
6- Poaceae 
7- Caryophyllaceae 
8- Lamiaceae 
9- Polygonaceae 
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درصد در مقایسه با خالص جو بود. میزان این کاهش برای  11و  11، 99، 11ترتیب برابر با خالص به

 (. 9درصد در مقایسه با خالص جو بود )جدول  15و  77، 51، 51ترتیب برابر با مرحله دوم به
 

های مختلف کشت مخلوط درهم جو و ماشک های هرز مشاهده شده تحت تأثیر نسبتتراکم نسبی گونه -2 جدول

 ایخوشهگل

 PG باریک برگ: و چندساله ABیکساله پهن برگ:  ،AG باریک برگ: ، یکساله PBچندساله پهن برگ:* 

 

بوده و  های هرز یکساله دارای توان بازیابی و قابلیت تکثیر سریع بعد از تخریبجا که علفاز آن

قابل انتظار  بنابراین(، 9114لوسوسوا و همکاران، های مشابهی با گیاهان زراعی یکساله دارند )ویژگی

خالص 

 جو

خالص 

 ماشک

درصد  97

 77ماشک+ 

 جو درصد

 درصد 71

 71ماشک+ 
 جو درصد

 درصد 77

 ماشک+ 
 جو درصد

سیکل 

 رویشی
 نام گونه تیرهنام 

 برداریمرحله اول نمونه

- 71/19 15/7 67/16 - PB Asteraceae Acroptilon repens 

12/2 - 92/15 - 92/15 AB Asteraceae Centaurea cyanus 

65/11 71/19 15/7 67/16 - AG Poaceae Digitariasangunalis 

14/14 71/19 - 11/4 92/15 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 

65/11 77/14 92/15 67/16 - AB Fumariaceae Fumaria officinalis 
77/5 71/19 - 11/4 92/15 AB Lamiaceae Lamium amplexicaule 

65/11 - 92/15 - 92/15 AB Brassicaeae Malcolmia africana 

12/2 97/6 15/7 - 77/94 AB Brassicaeae Sisymbrium irio 

12/2 71/19 51/91 67/16 92/15 AB Caryophyllaceae Stellaria media 

12/2 71/19 92/15 67/16 - PB Apiaceae Turgenia latifolia 
 برداریمرحله دوم نمونه

12/2 11/11 14/17 11/91 - PB Convulvulaceae Convolvulus arvensis 

65/11 67/16 - - 11/71 AG Poaceae Digitariasangunalis 

14/14 99/99 77/11 - 67/16 AG Poaceae Echinochloa crus-galli 

71/99 67/16 - 11/51 11/11 AB Fumariaceae Fumaria officinalis 
97/97 - 14/19 - - AB Polygonaceae Polygonum aviculare 
14/14 67/16 - 11/11 - PG Poaceae Setaria glauca 

65/11 67/16 77/11 11/11 - AB Brassicaeae Sisymbrium irio 
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های های زراعی به مراتب باالتر از گونهنظامها در بومانی و تراکم نسبی این گونهاست که فراو

هرز قرار داده هایهای کمتری را در اختیار علفع، آشیانمخلوط با افزایش تنوکشت  چندساله باشد.

در مقایسه با کشت خالص درهم هرز را در تیمارهای مخلوط که این امر کاهش تعداد گونه علف

هرز را در شرایط کشت مخلوط دنبال داشته است. نتایج برخی محققان نیز کاهش تعداد گونه علفبه

آپاریکو و  -؛ فرناندز9117؛ زیمدال، 9119راجاسوارا رائو، نسبت به خالص تأیید کرده است )

ص برداری در تیمارهای کشت خالهرز در مراحل نمونهبا مقایسه تعداد گونه علف. (9114همکاران، 

دلیل دارا بودن خاصیت آللوپاتیک قابلیت باالتری ای بهخوشهرسد که ماشک گلنظر میهماشک و جو ب

که  (9117؛ سیلرو و همکاران، 9111میشلر و همکاران، ) شتههرز در مقایسه با جو دادر کنترل علف

 دنبال داشتهبهلص شک در مقایسه با جو خاهرز را در شرایط کاشت مااین امر کاهش تعداد گونه علف

های هرز یکساله و زنی و سبز شدن علفکه جوانه ندگزارش نمود( 9111میشلر و همکاران ) .است

کامپیگلیا و همکاران  کاهش یافت. میزان زیادیبهای گل خوشهچندساله تحت تأثیر کاشت ماشک 

شی در کنترل عنوان گیاه پوشکلزا به کاشت خلر، ماشک، شبدر و دریافتند اگرچه( 9112)

های غالب شامل گندمک، چچم و خشخاش فرنگی مفید بود و تراکم گونههرز مزارع گوجههایعلف

 داری کاهش یافت، ولی بهترین شرایط برای کاشت ماشک مشاهده گردید. طور معنیبه
 

 

ای با جو بر تراکم و خوشهماشک گل درهم های مخلوطنتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات( اثر نسبت -3جدول 

 .برداریدر دو مرحله نمونه وینر -برگ و شاخص تنوع شانونبرگ و پهنهرز باریکهایعلف وزن خشک

منابع 

 تغییرات

درجه 

 آزادی

 وینر -شانون تنوع شاخص وزن خشک تراکم

 مرحله دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول
 مرحله دوم مرحله اول

 پهن برگ باریک برگ پهن برگ باریک برگ پهن برگ اریک برگب پهن برگ باریک برگ

 111/1 111/1 75/991 71/115 91/192 21/114 49/77 27/1 56/124 11/969 1 تکرار

 946/1** 117/1** 71/6224** 11/4791** 51/4277** 16/4675** 15/1111** 42/9549** 75/1645** 77/1414** 5 تیمار

 111/1 111/1 72/17 14/61 17/116 17/122 27/15 11/11 71/17 11/97 2 خطا

 - - - - - - - - - - 16 کل

 19/7 72/2 12/1 45/4 6/7 51/11 45/7 14/4 12/5 64/7 (درصدضریب تغییرات )
 درصد یکدار در سطح احتمال : معنی**
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برگ و هرز پهنعلف هایهای کشت مخلوط درهم جو و ماشک بر تراکم گونهاثر نسبت

در مرحله اول  .(1)جدول  ( بود≥11/1Pدار )برداری معنیبرگ در هر دو مرحله نمونهاریکب

 6/115و  9/25ترتیب برابر با برگ بهبرگ و پهنهرز باریکهایبیشترین تراکم علف ،بردارینمونه

های مربع به کشت خالص جو اختصاص داشت. باالترین تراکم در مرحله دوم برای گونهگونه در متر

گونه در مترمربع برای کشت خالص جو حاصل  5/27و  7/67ترتیب برابر با برگ بهبرگ و پهنباریک

درصد در  97ای از خوشهبرداری با افزایش درصد حضور ماشک گلدر مرحله اول نمونه. شد

برگ هرز باریکهایدرصد در کشت خالص تراکم علف 111تا کشت مخلوط درهم های نسبت

های که میزان این کاهش برای گونهکاهش یافت؛ در حالیدرصد  11و  17، 71، 65رابر با ب ترتیببه

درصد در مقایسه با کشت خالص جو بود.  91و  51، 54، 61ترتیب برابر با برگ در این مرحله بهپهن

کشت مخلوط های نسبتدرصد در  97برداری افزایش درصد حضور ماشک از در مرحله دوم نمونه

درصد  11و  59، 69، 41ترتیب بهبرگ های باریک، تراکم گونهدرصد در کشت خالص 111 تام دره

برگ های پهن. میزان این کاهش در این مرحله برای گونهکاهش یافتدر مقایسه با کشت خالص 

(. کشت مخلوط 1)شکل درصد در مقایسه با کشت خالص جو بود  97و  59، 76، 71 ترتیب برابر بابه

هرز شده های، موجب کاهش حضور علفخالی فضاهایدلیل کاهش هفزایش تعداد گونه ببا ا

 دنبال داشتهرا بههای هرز پهن برگ و باریک برگ ( که این امر کاهش تراکم گونه1221گلیسمن، )

های اکولوژیکی بیشتری توسط گیاهان با توجه به افزایش تنوع گیاهان در کشت مخلوط آشیانهاست. 

نتیجه در  کههرز شده هایشده که در نتیجه باعث کاهش منابع قابل دسترس برای رشد علفاشغال 

هرز را به علت کاهش تراکم علف( 9111آلفرد و همکاران ) دنبال داشته است.ها را بهکاهش تراکم آن

 نیز( 9114و همکاران ) آپاریکو -فرناندزمخلوط مربوط دانستند. کشت ترکیب مکملی گیاهان در 

هرز در هایگزارش کردند که کشت مخلوط شنبلیله با سایر گیاهان باعث کاهش تعداد و تراکم علف

برگ تحت تأثیر برگ و پهنهای هرز باریکبا توجه به کاهش تراکم علف مقایسه با کشت خالص شد.

 که قابلیت ماشک در آزادسازیرسد نظر میبه افزایش درصد حضور ماشک در کشت مخلوط با جو

کوبایاشی و )موجب تولید مواد سمی و تغییر اسیدیته خاك شده است  ریزوسفرها به فیتوتوکسین

زنی و استقرار کاهش جوانه دلیلهبکه در نتیجه ( 9116؛ دهیما و همکاران، 9115 ،همکاران

 است. شدهرا موجب ها هرز، کاهش تراکم آنهایعلف

 



  و سرور خرم دل قربانعلي اسدی

111 

 

 
 باریک برگ هرز هایک و جو بر تراکم علفهای کشت مخلوط ماشاثر نسبت -1شکل 

 بردارینمونه)ب( در مرحله اول )الف( و دوم و پهن برگ 

 (.≥17/1pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف متفاوت در هر شکل و برای هر جزء، دارای تفاوت معنیمیانگین
 

 1/917ترتیب برابر با برگ بهرگ و پهنبهرز باریکهایباالترین وزن خشک علف ،در مرحله اول

نیز بیشترین وزن  ،. در مرحله دومشدگرم بر مترمربع برای تیمار کشت خالص جو مشاهده  9/977و 

گرم بر مترمربع به تیمار  2/915و  4/172ترتیب برابر با برگ بهبرگ و پهنهای هرز باریکخشک گونه

 97افزایش درصد حضور ماشک از  ،برداریمونهدر مرحله اول ن کشت خالص جو اختصاص داشت.

، 71، 66 ترتیب برابر بابه درصد در کشت خالص باعث کاهش 111درصد در کشت مخلوط درهم به 
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برگ در مقایسه با کشت خالص جو گردید. میزان های هرز باریکدرصد وزن خشک گونه 97و  51

در درصد بود.  17و  19، 59، 77یب برابر با ترتبرگ در این مرحله بههای پهناین کاهش برای گونه

 111درصد در کشت مخلوط درهم به  97برداری افزایش درصد حضور ماشک از مرحله دوم نمونه

برگ را در هرز باریکهایدرصدی وزن خشک گونه 75و  77، 67، 74درصد در کشت خالص کاهش 

برگ در مرحله دوم های پهنشک گونهدنبال داشت. میزان کاهش وزن خمقایسه با کشت خالص جو به

با مقایسه تأثیر (. 9درصد در مقایسه با کشت خالص جو بود )شکل  97و  14، 79، 61ترتیب برابر با به

هرز مشخص است که میزان کاهش تراکم و وزن های علفتیمارهای مختلف بر درصد کاهش گونه

های پهن از گونه بیشترط به مراتب های کشت مخلوهای باریک برگ تحت تأثیر نسبتخشک گونه

های مخلوط ، میزان تأثیر این تیمارها بسته به نسبتشدگونه که در باال نیز ذکر البته همان .برگ بود

دلیل آزادسازی یکسری ههمراه با جو بای خوشهگلشت ماشک اکهمچنین (. 9)شکل متفاوت بود 

برگ و باریک برگ شده هرز پهنهایعلف زنی و استقرارترکیبات دگرآسیب موجب کاهش جوانه

برخی  است. موجب گردیدههرز را هایاست که این امر کاهش وزن خشک هر دو گونه علف

ای با آزادسازی ترکیب دگر خوشهنیز نشان داده است که ماشک گل( 1221)شنک و ورنر، تحقیقات 

موجب کاهش رشد یزوسفر محیط راز ریشه به  1( آالنین1ایزوزازولینونیل -1) -آسیب بتا

های دریافتند که رشد اندام( 9115هیل و گوآجیو ) های باریک برگ شد.ویژه گونهههرز و بهایعلف

داری کاهش یافت که این امر کاهش وزن طور معنیهوایی مرغ تحت تأثیر قابلیت دگرآسیبی ماشک به

را راهکاری مؤثر برای کنترل  گونه کاشت اینن ااین محقق بنابراین، شدهرز را موجب خشک این علف

گزارش کردند که کشت ( 9116آگگنهو و همکاران ) .ساز و سمج معرفی نمودندهرز مشکلاین علف

 دنبال داشت.هرز را بههایمخلوط جو و باقال کاهش وزن خشک علف

                                                           
- Beta- (3- Isoxazolinony1) Alanine 1
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 پهن برگ های هرز های مخلوط ماشک و جو بر وزن خشک علفاثر نسبت -2شکل 

 بردارینمونه)ب( در مرحله اول )الف( و دوم یک برگ و بار

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف متفاوت در هر شکل و برای هر جزء، دارای تفاوت معنیمیانگین

 

داری تحت طور معنیبرداری بههای هرز در هر دو مرحله نمونهعلف وینر -شانونتنوع شاخص 

که در مرحله اول و دوم طوریهب ؛(≥11/1Pهای کشت مخلوط جو و ماشک قرار گرفت )تتأثیر نسب

برای کشت خالص  79/1و  26/1ترتیب برابر با وینر به -تنوع شانونباالترین شاخص برداری، نمونه

درصد در کشت  97برداری با افزایش درصد حضور ماشک از . در مرحله اول نمونهشدجو مشاهده 

 12، 61، 77ترتیب برابر با وینر به -تنوع شانوندرصد در کشت خالص شاخص  111هم به مخلوط در
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که میزان این کاهش برای مرحله دوم حالیدرصد در مقایسه با کشت خالص جو کاهش یافت؛ در 91و 

  (.1درصد بود )شکل  14و  56، 62، 47ترتیب برابر با برداری بهنمونه

 

 
 هرز در هایوینر علف -خلوط درهم ماشک و جو بر شاخص تنوع شانونهای ماثر نسبت -3شکل 

 بردارینمونه)ب( مرحله اول )الف( و دوم 

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف متفاوت در هر شکل و برای هر جزء، دارای تفاوت معنیمیانگین

 

بر عالوهبرداری، ر هر دو مرحله نمونهافزایش نسبت حضور ماشک در کشت مخلوط درهم د

-به کاهش شاخص تنوع شانون( منجر9هرز )شکل  های( و وزن خشک علف1کاهش تراکم )شکل 

های این گیاه و همچنین کاهش هرز تحت تأثیر آزادسازی مواد دگرآسیب از ریشههایعلف وینر

ت خالص جو موجب افزایش هرز در کشهایفضاهای خالی شده است. باالتر بودن تراکم علف

رسد که وجود نظر میدر مقایسه با کشت خالص ماشک گردید. همچنین به وینر -شاخص تنوع شانون

کاهش فضاهای تر از یک طرف و زنی و رشد سریعکنندگی ماشک و جو همچون جوانهاثرات تسهیل

شده که  مخلوط در کشتهرز هایزنی و رشد علفبه جلوگیری از جوانه، منجرخالی از طرف دیگر

(. گومز و 1221شنک و ورنر، ) دنبال داشته استرا به وینر-این امر کاهش شاخص تنوع شانون

هرز دریافتند که هاینیز با بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و سویا بر کنترل علف( 1224گورویش )

ث افزایش قدرت رقابت تر بر سطح زمین باعدلیل پوشش بهتر و متراکمکشت مخلوط این دو گیاه به

باعث کاهش تنّوع  ،گیاهان زراعی برای استفاده از منابع در مقایسه با کشت خالص شده که در نهایت
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های مختلف مدیریت زراعی تراکم دریافتند که روش( 1224بلکشا و همکاران ) هرز گردید.هایعلف

نیز اجرای عملیات زراعی و ( 1249هاس و استریبیگ ) .دادهرز را تحت تأثیر قرار هایو تنوع علف

 ها معرفی نمودند.ای و تنوع آنکننده ترکیب گونههرز را مهمترین عوامل تعیینهایمدیریت علف

نشان دادند که غالبیت و تنوع تحت تأثیر روابط متقابل بین فشردگی ( 1222لگری و سامسون )

های مدیریت دریافتند که روش( 9111ران )منالد و همکا هرز قرار دارد.هایهای مدیریتی علفبرنامه

های ناخواسته در مزارع محسوب ترین عوامل تغییردهنده جمعیت این گونههرز، اصلیهایعلف

توان های زراعی مینظامشوند. بدین ترتیب، با انتخاب و اجرای مدیریت صحیح زراعی در بوممی

های تولید کاهش هزینه براین طریق عالوه هرز را کاهش داد و ازهایجمعیت و تراکم نسبی گونه

 محیطی گردید.های زیستهای شیمیایی، موجب کاهش آلودگیتحت تأثیر کاهش مصرف نهاده

های کشت اثر نسبت: های مخلوط بر اجزای عملکرد، عملکرد و نسبت برابری زمیناثر نسبت

( ≥11/1Pدار )ای معنیوشهخای با جو بر اجزای عملکرد ماشک گلخوشهمخلوط درهم ماشک گل

درصد در  111درصد در کشت مخلوط به  97(. با افزایش نسبت حضور ماشک از 5بود )جدول 

، 9/67ترتیب برابر با بهای خوشهماشک گلکشت خالص تعداد غالف، تعداد دانه و وزن هزار دانه 

 1/57غالف در بوته،  5/14ا ترتیب برابر بمیزان این صفات بهبیشترین درصد کاهش یافت.  5/7و  919

 . (6)جدول  جو مشاهده گردید درصد 71ماشک و  درصد 71گرم برای تیمار  6/51دانه در بوته و 
 

های نسبت تحت تأثیرای خوشهاجزای عملکرد و عملکرد ماشک گلنتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات( -4جدول 

 جوبا مخلوط درهم 

 عملکرد دانه عملکرد بیولوژیکی دانه صدوزن  تعداد دانه تعداد غالف درجه آزادی منابع تغییرات

 12/91 24/1791 71/1 97/1 14/1 1 تکرار

 55/64772** 67/975777** 25/12** 14/417** 41/111** 1 تیمار

 21/21 1715/21 51/1 14/1 11/1 2 خطا

 - - - - - 17 کل

 77/1 11/7 65/1 16/1 14/1 (درصدضریب تغییرات )

 درصد یکدار در سطح احتمال **: معنی
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های مخلوط درهم نسبت تحت تأثیرنتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات( اجزای عملکرد و عملکرد جو  -5جدول 

 ایبا ماشک گل خوشه

 تعداد دانه تعداد پنجه درجه آزادی منابع تغییرات
 صدوزن 

 دانه

عملکرد 

 بیولوژیکی
 عملکرد دانه

 17/951 69/1171 1952/1 46/9 76/79 1 تکرار

 14/11671472** 41/65177927** 65/124** 2495/1** 14/117116** 1 تیمار

 12/1117 19/4151 19/1 111/1 97/99 2 خطا

 - - - - - 17 کل

 76/1 11/1 21/1 74/4 14/1 (درصدضریب تغییرات )

 دار در سطح احتمال یک درصد**: معنی

 

داری اجزای عملکرد جو را طور معنیای با جو بهخوشهماشک گللوط درهم های کشت مخنسبت

درصد در  97که با افزایش نسبت حضور جو از طوریهب ؛(5( )جدول ≥11/1Pتحت تأثیر قرار داد )

ترتیب برابر با درصد در کشت خالص تعداد پنجه، تعداد دانه و وزن هزار دانه به 111کشت مخلوط به 

پنجه در  2/1176ترتیب برابر با باالترین میزان این صفات به. درصد بهبود یافت 9/17 و 5/77، 6/15

دست آمد هب درصد 71ماشک و  درصد 71گرم برای تیمار  71/6دانه در مترمربع و  4/67مترمربع، 

های مختلف کشت مخلوط مورفولوژی متفاوت این دو گونه در نسبترسد که نظر میهب (.6)جدول 

نور جذب دلیل افزایش مفید بوده که این امر در نتیجه به خورشیدی ر به دام انداختن تشعشعدرهم د

گومز و  دنبال داشته است. نتایج مطالعهبهبود اجزای عملکرد هر دو گونه را در مقایسه با کشت خالص به

 تراکممش پوش ایجاد دلیلبهذرت و سویا کشت مخلوط نیز مؤید این مطلب است که ( 1224گورویش )

 از طریق افزایش جذب نور، موجب بهبود اجزای عملکرد هر دو گونه گردید. سطح زمین  بر گیاهی

های کشت داری تحت تأثیر نسبتطور معنیبهای خوشهگلاشک مدانه  و عملکرد بیولوژیکی

صد در 97که افزایش درصد ماشک از طوریه(. ب5( )جدول ≥11/1Pقرار گرفت ) جومخلوط درهم با 

ترتیب دانه را بهو  درصد در کشت خالص کاهش عملکرد بیولوژیکی 111در کشت مخلوط درهم به 

ای دانه ماشک گل خوشهو  موجب گردید. باالترین مقادیر عملکرد بیولوژیکی درصد 77و  77برابر با 

نتایج  (.5 کیلوگرم در هکتار برای کشت خالص حاصل گردید )شکل 6/527 و 7/297ترتیب برابر با به
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باشد، لذا باالترین عملکرد آن در شرایط ای در مخلوط با جو میخوشهدهنده مغلوبیت ماشک گلنشان

 خالص حاصل گردید.  

 
 ای با جو بر اجزای عملکرد و عملکرد خوشههای کشت مخلوط درهم ماشک گلمقایسه میانگین اثر نسبت -6جدول 

 های کشت مخلوطنسبت
 ایخوشهماشک گل

 دانه )گرم( صدوزن  دانه )تعداد در بوته( غالف )تعداد در بوته(

 b96/11 b41/51 b11/12* جو درصد 77ماشک+ درصد 97

 a51/14 a27/55 a76/51 جو درصد 71ماشک+ درصد 71

 c15/4 c27/16 c79/17 جو درصد 97ماشک+ درصد 77

 d91/6 d12/11 d59/16 خالص

 های کشت مخلوطنسبت
 جو

 دانه )گرم( صدوزن  دانه )تعداد در سنبله( مربع(تعداد در مترپنجه )

 b27/1177 b16/74 b12/6 جو درصد 77ماشک+ درصد 97

 a44/1176 a41/67 a62/6 جو درصد 71ماشک+ درصد 71

 c21/1995 c11/71 c14/7 جو درصد 97ماشک+ درصد 77

 d21/1114 d14/17 d71/5 خالص

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون ، دارای تفاوت معنیگیاهو برای هر  ستونتفاوت در هر های دارای حروف ممیانگین*  

 

 
 های کشت مخلوط درهم با جونسبت تحت تأثیر ایخوشهدانه ماشک گلبیولوژیکی و عملکرد  -4شکل 

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون های دارای حروف متفاوت، دارای تفاوت معنیمیانگین
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دار و دانه جو معنی بیولوژیکیهای کشت مخلوط درهم ماشک با جو بر عملکرد اثر نسبت

(11/1P≤ 5( بود )جدول) در کشت مخلوط درصد  97از جو نسبت درصد که با افزایش طوریبه؛

درصد  56و  75ترتیب برابر با و دانه به بیولوژیکیدرصد در کشت خالص عملکرد  111درهم به 

کیلوگرم در هکتار برای  6/7145و  2/15741ترتیب برابر با . بیشترین میزان این صفات بهتکاهش یاف

  (.7دست آمد )شکل هکشت خالص جو ب

 

 
 و دانه جو بیولوژیکیو جو بر عملکرد ای خوشهگلهای کشت مخلوط درهم ماشک اثر نسبت -5شکل 

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون ، دارای تفاوت معنیجزء برای هر های دارای حروف متفاوتمیانگین
 

های همراه در کشت مخلوط برای جذب آب و مواد غذایی تحت با توجه به افزایش توانایی گونه

رسد که در نظر می( به9111نیلسن و همکاران،  -هوگاردتأثیر انتخاب آرایش و تراکم مناسب کاشت )

جو دارای رقابت بین  درصد 71ماشک+ درصد 71مخلوط الگوی کشت لف مخت هاینسبتبین 

دلیل کاهش رقابت گیاهان همراه ای بوده که این امر بهای کمتری در مقایسه با رقابت درون گونهگونه

های های اکولوژیکی یکسان در نتیجه افزایش عملکرد را در مقایسه با سایر نسبتهآشیاناشغال برای 

و اقتصادی  بیولوژیکیرسد که کاهش عملکرد نظر میهداشته است. از طرف دیگر، باه همرمخلوط به

ای مربوط ای در مقایسه با رقابت درون گونهبه باال بودن رقابت بین گونه ی مخلوطهادر نسبت

ای بیان داشت خوشهگندم و ماشک گلمخلوط در بررسی کشت ( 1224) صدرآبادی حقیقی باشد.می

 نتایج. داری بین تیمارهای مختلف کشت مخلوط در مورد عملکرد دانه وجود داشتعنیکه تفاوت م
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بیشترین عملکرد  نیز نشان داد که در کشت مخلوط ذرت و سویا( 9111قشم و تاج بخش ) تحقیق

همچنین . دست آمد که در آن تراکم ذرت متوسط و تراکم سویا پایین بودهدانه در کشت مخلوطی ب

ناشی از قدرت رقابت کمتر آن در مقایسه با  احتماالًای خوشهماشک گل ییولوژیککاهش عملکرد ب

کشت مخلوط تولید ماده خشک ماشک در نیز اظهار نمودند که  (1226جو بود. کوردالی و همکاران )

راتر استفاده بهتر و کا رسد کهترتیب، به نظر مییناهباندازی گیاه همراه کاهش یافت. دلیل سایهبه وبا ج

 گیاهان از عوامل محیطی مانند آب، مواد غذایی و نور موجب افزایش عملکرد در مخلوط شده است.

( اظهار داشتند که کشت مخلوط از طریق افزایش پتانسیل تولید و عملکرد بر 9116بانیک و همکاران )

آگگنهو و العه نتایج مط باشد.محیطی در طول فصل رشد، مورد توجه میاثر استفاده بهتر از منابع

نیز روی بررسی کشت مخلوط جو و باقال نشان داد که عملکرد در شرایط مخلوط ( 9116همکاران )

گزارش نمود ( 9112جوانمرد ) هرز نسبت دادند.ها دلیل این امر را به کنترل بهتر علفبهبود یافت. آن

گاودانه، لوبیا، ماشک با تعدادی از گیاهان )شامل  طکه باالترین عملکرد ذرت در شرایط مخلو

ای حاصل گردید. وی دلیل این امر خوشهای و شبدر برسیم( در شرایط مخلوط با ماشک گلخوشهگل

 ها نسبت داد. ومگرا به رشد سریع ماشک در مراحل اولیه رشد نسبت به سایر ل

ت از نظر نسبداری تفاوت معنیای و جو خوشهدرهم ماشک گلمختلف کشت مخلوط  هایسبتن

 . (7)جدول  (≥11/1P) داشتندو دانه  بیولوژیکیجزئی بر اساس عملکرد برابری زمین 

 
تحت  نسبت برابری زمین جزئی بر اساس عملکرد بیولوژیکی و دانهنتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات(  -7جدول 

 ای با جو خوشههای مخلوط درهم ماشک گلنسبتتأثیر 

 درجه آزادی منابع تغییرات

نسبت برابری زمین جزئی بر اساس 

 عملکرد بیولوژیکی

نسبت برابری زمین جزئی بر اساس 

 عملکرد دانه

 جو ایخوشهماشک گل جو ایخوشهماشک گل

 ns111/1 *111/1 111/1* 115/1* 1 تکرار

 971/1** 197/1** 926/1** 117/1** 1 تیمار

 111/1 1111/1 111/1 111/1 2 خطا

 - - - - 17 کل

 79/1 42/9 77/1 17/7 (درصدضریب تغییرات )

 دار در سطح احتمال یک درصد**: معنی
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ترتیب برابر با ای و جو بهخوشهماشک گل بیولوژیکیجزئی بر اساس عملکرد  LERبیشترین 

جو مشاهده گردید که این میزان برای  درصد 71+ماشک درصد 71برای نسبت درهم  74/1و  65/1

 77ماشک+ درصد 97های درصد باالتر از نسبت 75و  51ترتیب برابر با ماشک به یکیبیولوژعملکرد 

برابری زمین جزئی بر اساس  نسبتجو بود. میزان افزایش  درصد 97ماشک و  درصد 77جو و  درصد

-6شکل درصد بود ) 55و  96ترتیب برابر با های مخلوط بهجو در این نسبت بیولوژیکیعملکرد 

و  74/1ترتیب برابر با ای و جو بهخوشهجزئی بر اساس عملکرد دانه ماشک گل LERن باالتری الف(.

جزئی بر  LERدست آمد. هجو ب درصد 71ماشک+ درصد 71در نسبت کشت مخلوط درهم  69/1

 97های از نسبتجو باالتر  درصد 71ماشک+ درصد 71اساس عملکرد دانه ماشک برای نسبت درهم 

درصد  61و  11ترتیب برابر با بهجو  درصد 97ماشک و  درصد 77و  جو درصد 77ماشک+ درصد

در مقایسه با جو  درصد 71ماشک+ درصد 71این شاخص بر اساس عملکرد دانه جو در نسبت بود. 

و  16ترتیب برابر به جو درصد 97ماشک و  درصد 77جو و  درصد 77ماشک+ درصد 97های نسبت

های کشت باالترین نسبت برابری زمین در بین نسبت. (ب -6شکل ) درصد افزایش نشان داد 54

 71برای نسبت درهم  91/1و  91/1ترتیب برابر با و دانه به بیولوژیکیبر اساس عملکرد  مخلوط

تواند مربوط به انتقال بهتر نیتروژن از ماشک به جو که می جو مشاهده گردید درصد 71ماشک+ درصد

ز سودمندی اقتصادی کشت مخلوط گندم و نخود را گزارش ( نی9116بانیک و همکاران ) باشد.

جزئی هر دو گونه مشخص است که این شاخص برای جو باالتر از  LERهمچنین با مقایسه نمودند. 

های مختلف کشت نسبتدر جو که  شودمیچنین استنباط (، بنابراین، 6شکل ماشک بوده است )

جزئی آن در مقایسه  LERرفته که این امر باعث بهبود پذی ماشکبا از همراهی تری تأثیر مثبتمخلوط 

که باالترین نسبت برابری زمین در شرایط مخلوط بیان نمود ( 9112جوانمرد ) شده است. ماشکبا 

با ( 9119کوچکی و همکاران ) ای مشاهده شد.خوشهذرت با تعدادی از گیاهان برای ماشک گل

ذرت بیان داشتند که نسبت برابری زمین برای کارایی  گندم و ،خیریأبررسی چهار نوع کشت مخلوط ت

که دامنه نسبت برابری طوریهای مخلوط تأخیری بزرگتر از یک بود؛ بهجذب نیتروژن در تمام کشت

 قرار داشت. 52/1-9زمین براساس عملکرد دانه بین 
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 بری زمیننسبت براو جو بر ای خوشهگلهای کشت مخلوط درهم ماشک اثر نسبت -6شکل 

 اساس عملکرد بیولوژیکی و دانهبر

 (.≥17/1Pباشند )می LSDداری بر اساس آزمون ، دارای تفاوت معنیبرای هر جزء های دارای حروف متفاوتمیانگین

 

 كليگيری نتيجه

استفاده مؤثرتری از ها ، گونههای زراعینظامع گیاهان در بومجا که با افزایش تنورکلی، از آنطوهب

به گیرد که این امر منجرهرز قرار میهایهای اکولوژیکی کمتری در اختیار علفابع دارند، لذا آشیانمن

تراکم، نتایج این مطالعه نشان داد که . گرددمیوینر  -کاهش تعداد، وزن خشک و شاخص تنوع شانون

هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط درهم ماشک هایوزن خشک و تنّوع علف

 نسبت برایهرز هایعلف وزن خشکو  تراکمکه کمترین طوریبه ؛ای و جو قرار گرفتخوشهگل
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مبنای  هرز برهایجو مشاهده شد. بنابراین، کنترل علف درصد 97ماشک+ درصد 77 مخلوط

توان در های کشت مخلوط درهم را میگیری از اصول مدیریت پایدار همچون استفاده از نسبتبهره

ع گیاهی، کاهش تنو مدنظر قرار داد. از طرف دیگر، کشت خالص با هاگونهکولوژیک اینامدیریت 

و شاخص  وزن خشکهرز گردید که این امر افزایش تراکم، هایموجب افزایش درصد حضور علف

در بین الگوهای کشت مخلوط درهم بیشترین عملکرد بیولوژیکی  .دنبال داشترا بهوینر  -تنوع شانون

بر این، با توجه به دست آمد. عالوههجو ب درصد 71ماشک+ درصد 71برای نسبت ر دو گونه هو دانه 

توان این جو می درصد 71ماشک+ درصد 71باالتر بودن نسبت برابری زمین در تیمار مخلوط درهم 

بر عنوان الگوی مناسبی برای دستیابی به عملکرد مناسب توصیه نمود که این امر عالوهرا به نسبت

های هزینهمحیطی و کاهش های زیستآلودگیافزایش عملکرد و در نتیجه افزایش درآمد، کاهش 

 دنبال دارد.را نیز بهتحت تأثیر کاهش مصرف سموم شیمیایی هرز هایکنترل علف
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Abstract 
In order to study the density and diversity of weeds and yield of barley and 

hairy vetch affected by mixed intercropping ratios, a field experiment was 
performed based on a randomized complete block design with four replications at 
the Agricultural Research Station, College of Agriculture, Ferdowsi University of 
Mashhad during 2012-2013 growing season. Ratios of mixed intercropping were 
75% hairy vetch+25% barley, 50% hairy vetch+50% barley, 25% hairy vetch+75% 
barley and their monoculture. Weed samplings were done at two stages including 
after seedling emergence and canopy closure of two crops. The results indicated 
that the effects of mixed intercropping ratios of barley with hairy vetch were 
significant (P≤0.01) on density and dry weight of weeds for narrow and broad 
leaves in two sampling stages, yield components, yield and land equivalent ratio 
(LER) based on biological and seed yields. The lowest and the highest weed 
number for the first and the second stages were observed in 75% hairy vetch+25% 
barley (with six and three species) and barley monoculture (with nine and seven 
species), respectively. For the first and the second sampling stages, the highest 
Shannon-Weiner diversities were calculated in barley monoculture with 0.96 and 
0.72, respectively. The maximum biological yield and seed yield of hairy vetch 
were achieved in its monoculture with 927.5 and 495.6 kg.ha-1, respectively. 
Whereas the highest biological yield and seed yield of barley were obtained in its 
monoculture with 14780.9 and 7384.6 kg.ha-1, respectively. By increasing of 
intercropped hairy vetch ratio declined its yield components and improved yield 
components of barley. The maximum LER based on biological yield and seed yield 
were observed in 50% hairy vetch+50%barley with 1.21 and 1.20, respectively. In 
general, intercropping of barley with hairy vetch increased yield and yield 
components and declined weed density. So the best combination was 50%hairy 
vetch+50% barley. 
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