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چکيده
بهمنظور ارزیابي تغییرات ماده خشک علفهاي هرز ،عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در حضور سویا ،لوبیا سبز و
شبدر برسیم بهعنوان گیاهان پوششي ،آزمایشي بهصورت طرح بلوکهاي كامل تصادفي با هشت تیمار و سه تکرار در
سال  9311در مزرعه دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي ساري اجرا گردید .تیمارهاي آزمایش شامل كاشت
همزمان و با تاخیر ( 29روز پس از كاشت) گیاهان پوششي با ذرت و كشت خالص ذرت در شرایط وجین و عدم وجین
علفهاي هرز بود .نتایج آزمایش نشان داد كه در مقایسه با كشت خالص بدون وجین علفهاي هرز ،سویا در كاشت
همزمان و با تاخیر به ترتیب  19/19و  19/39درصد و لوبیا سبز در كشت همزمان و با تاخیر به ترتیب  11/69و
 11/61درصد از ماده خشک علفهاي هرز را كاهش دادند .این درحالي بود كه شبدر برسیم در هر دو تاریخ كاشت در
مقایسه با دو گیاه پوششي دیگر از موفقیت كمتري در كنترل علفهاي هرز برخوردار بود .بیشترین تعداد ردیف در
بالل ،تعداد دانه در ردیف ذرت از كشت خالص با وجین علفهاي هرز بهدست آمد كه با تیمارهاي كشت همزمان و با
تاخیر سویا و كشت با تاخیر لوبیا سبز اختالف معنيداري نداشت .بهغیر از كشت همزمان شبدر برسیم و كشت خالص
ذرت بدون وجین ،اختالف معني داري بین سایر تیمارها به لحاظ وزن هزار دانه مشاهده نشد .بیشترین عملکرد دانه
ذرت ( 91149كیلوگرم در هکتار) از كشت خالص آن در شرایط وجین علفهاي هرز بدست آمد كه با زمان اول و دوم
كاشت سویا اختالف معنيداري نداشت .در بین گیاهان پوششي ،كمترین میزان عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت مربوط
به حضور شبدر برسیم بود .به طور كلي ،سویا عالوه بر كنترل علفهاي هرز ،در مقایسه با دو گیاه پوششي دیگر
كمترین تداخل را در كاهش عملکرد ذرت داشت.
واژههای کليدی :سویا ،شبدر برسیم ،كنترل علفهاي هرز ،لوبیا سبز.

*این مقاله مستخرج از پایاننامه دانشجو ميباشد.
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منافذ خاک و كاهش زیست توده علفهاي هرز بیان
شده است ) (Sabahi et al., 2006افزایش عملکرد
گیاه زراعي در حضور گیاهان پوششي توسط برخي از
محققین گزارش شده است ;(Ghafari et al., 2011

مقدمه
مطالعه در مورد رقابت علفهاي هرز با محصوالت
كشاورزي یکي از فاكتورهاي موثر در افزایش مواد
غذایي جمعیت رو به رشد جهان محسوب ميگردد
) .(Zaefarian, 2009كنترل شیمیایي علفهاي هرز
یکي از اركان جدا نشدني كشاورزي مدرن و رایج است
كه عالوه بر مقاوم شدن بسیاري از علفهاي هرز،
مخاطرات زیست محیطي و خسارتهاي شدید جانبي
بر زنجیره حیاتي اكوسیستمهاي زراعي و طبیعي را به
دنبال داشته و هزینههاي تولید را افزایش ميدهد
) .(Sanjani et al., 2009استفاده از گیاهان پوششي
بین ردیفهاي گیاهان زراعي ،یکي از روشهاي
مناسب كنترل علفهاي هرز است كه رهیافتي همگام
با طبیعت محسوب ميشود )(Uchino et al., 2012
كه موجب افزایش بهرهوري نهادهها و رسیدن به
اهداف كشاورزي پایدار خواهد شد (Ranjbar et al.,
) .2007گیاهان پوششي از طریق اشغال سریع فضاي
باز بین ردیفهاي گیاه اصلي (Hollander et al.,
) 2007و ایجاد رقابت براي منابع رشدي و همچنین
تولید تركیبات آللوپاتیک ) (Uchino et al., 2009در
رشد و توسعه گیاهچههاي هرز اختالل ایجاد
مينمایند .در تحقیقي ،كاهش ماده خشک علفهاي
هرز ذرت و سویا با افزایش سطح پوشش گیاهان
پوششي گزارش شده است ).(Uchino et al., 2009
در گزارش دیگري نیز اظهار شده است كه گیاهان
پوششي بدون تاثیر سوء بر رشد ذرت ميتوانند زیست
توده علفهاي هرز را تا  19درصد كاهش دهند
).(Hoffman et al., 1993
عالوه بر كنترل علفهاي هرز ،افزایش نیتروژن و
ماده آلي ،بهبود ساختمان خاک (Ramroudi et al.,
) 2009و افزایش عملکرد گیاه زراعي (Campiglia
) et al., 2010با استفاده از لگومها به عنوان گیاه
پوششي محقق ميگردد .افزایش عملکرد غدههاي سیر
در حضور گیاهان پوششي شبدر برسیم (Trifolium
) ،alexanderinumماشک گلخوشهاي (Vicia
) villosaو لوبیا ) (Phaseolus valgarisگزارش
شده است .در این گزارش دلیل افزایش عملکرد ،بهبود

;Jahedi, 2003; Yarahmadi et al., 2010
Campiglia et al., 2010; Boydston & Hang,
) .1995بنابراین با توجه به تاثیرات مثبت استفاده از

لگومها به عنوان گیاهان پوششي ،این پژوهش با هدف
ارزیابي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت و بررسي
تغییرات ماده خشک علفهاي هرز تحت تاثیر گیاهان
پوششي سویا ،لوبیا سبز و شبدر برسیم اجرا گردید.
مواد و روشها
بهمنظور مطالعه واكنش علفهاي هرز و عملکرد و
اجزاي عملکرد ذرت در حضور سویا )،(Glycine max
لوبیا سبز ) (Phaseolous vulgarisو شبدر برسیم
) (Trifolium alexandriumبهعنوان گیاهان
پوششي آزمایشي در سال  9311در مزرعه آموزشي و
پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعي
ساري با طول جغرافیایي  63درجه و  4دقیقه شرقي و
عرض جغرافیایي  39درجه و  31درجه شمالي ،و
ارتفاع  96متر از سطح دریا اجرا گردید .برخي از
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاک محل آزمایش در
جدول  9آورده شده است.
با توجه به خصوصیات خاک محل آزمایش ،نیاز
غذایي ذرت به عنوان گیاه اصلي محاسبه و قبل از
انجام عملیات كاشت ،مقدار  211كیلوگرم كود اوره و
 261كیلوگرم كود فسفات آمونیوم به زمین اضافه شد.
در مرحله شش تا هشت برگي ذرت نیز مقدار 211
كیلوگرم كود اوره به صورت نواري در اختیار گیاهان
قرار گرفت.
آزمایش به صورت طرح بلوکهاي كامل تصادفي در
سه تکرار و هشت تیمار به اجرا درآمد .تیمارهاي
آزمایش شامل كاشت سه گیاه پوششي سویا ،لوبیا سبز
و شبدر برسیم در دو زمان كاشت (همزمان با كاشت
ذرت و  29روز پس از كاشت ذرت) و همچنین دو
تیمار شاهد (كاشت ذرت بدون وجین و با وجین
علفهاي هرز) بود.
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جدول  -1نتایج تجزیه خاک مزرعه قبل از اجرای آزمایش.
عمق نمونهبرداري
(سانتيمتر)

Table 1- Selected properties of the soil at site before experiment.
رس
شن
پتاسیم
فسفر
نیتروژن
اسیدیته
هدایت الکتریکي
(درصد)
(دسي زیمنس بر متر)
Clay
Sand
K
P

Sampling depth
)(cm

)EC (ds.m-1

pH

)N (%

0-30

1.17

7.52

0.23

)( (ppmمیلي گرم بر
كیلوگرم)
14

بذر گیاهان در كرتهایي به مساحت  3/16×6متر
شامل پنج ردیف گیاه ذرت و شش ردیف گیاه پوششي
با فاصله بین ردیف  16سانتيمتر به صورت كپهاي
كشت گردید .كاشت بذر گیاهان پوششي در مرحله
اول همزمان با ذرت در نیمه دوم اردیبهشت و مرحله
دوم كاشت گیاهان پوششي  29روز بعد از كاشت اول
انجام شد .بهمنظور دستیابي به فاصله روي ردیف 21
سانتيمتر براي ذرت و دو سانتيمتر براي گیاهان
پوششي ،ذرت در مرحله چهار تا شش برگي و گیاهان
پوششي در مرحله سه تا چهار برگي به صورت دستي
تنک گردیدند .گیاهان پوششي تا پایان آزمایش در
كنار ذرت حضور داشتند.
بهمنظور بررسي وزن خشک علفهاي هرز ،سه
مرحله ( 991 ،96 ،91روز بعد از كاشت) نمونهبرداري
تخریبي از ردیفهاي میاني انجام شد .به این منظور از
پرتاب تصادفي كادرهاي  61×61سانتيمتر در دو
محل هر كرت استفاده شد و گیاهچهها و بوتههاي
علفهاي هرز در هر كادر ،درحد گونه شناسایي و
سپس نمونههاي مربوط به هر كرت در داخل
پاكتهایي قرار داده شده و به مدت  12ساعت در
دماي  11درجه سانتيگراد در آون نگهداري و خشک
شد و سپس توزین گردید.
علفهاي هرز شناسایي شده در مزرعه شامل
قیاق
)،(Abutilon theophrasti
گاوپنبه
(Cynodon
) ،(Sorghum halepenseمرغ
) ،dactylonپیچک )،(Convolvulus arvensis
خربزه وحشي ) (Cucumis melo var. agrestisو
گوش بره ) (Chrozophora tinctoriaبودند ،كه
گاوپنبه ،قیاق و مرغ بیشترین فراواني را در بین سایر

278.05

سیلت
Silt

Soil
Texture

)( (%درصد)
10.33

46.33

بافت خاک

43.33

رسي -سیلتي
Clay-Silt

علفهاي هرز داشتند و به عنوان علفهاي هرز غالب
مزرعه در نظر گرفته شدند .مابقي علفهاي هرز
موجود در مزرعه به عنوان سایر علفهاي هرز مورد
بررسي قرار گرفتند.
در زمان رسیدگي فیزیولوژیک دانه ،از هر كرت
 91بوته به طور تصادفي انتخاب و اجزاي عملکرد دانه
شامل تعداد ردیف در بالل ،تعداد دانه در ردیف ،وزن
هزار دانه ،اندازهگیري شد .در نهایت نمونهبرداري به
منظور برآورد عملکرد از دو متر مربع و بر اساس
رطوبت  %94انجام شد و شاخص برداشت نیز با
استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.
شاخص برداشت= عملکرد اقتصادي /عملکرد بیولوژیک
×911
تجزیه آماري دادهها با استفاده از نرمافزار  SASو
مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون حداقل
اختالف معنيدار در سطح احتمال پنج درصد انجام
گرفت .براي رسم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده
گردید.
نتایج و بحث
ماده خشک علفهای هرز
ماده خشک علفهاي هرز غالب و سایر گونههاي
موجود در مزرعه در سطح یک درصد تحت تاثیر
معنيدار تیمارهاي آزمایش قرار گرفتند (جدول .)2
بیشترین ماده خشک تمام گونههاي هرز موجود در
مزرعه مربوط به كشت خالص ذرت بدون وجین
علفهاي هرز بود و كمترین میزان ماده خشک
گاوپنبه در هنگام كاشت همزمان لوبیا سبز با ذرت
مشاهده شد (جدول .)2
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جدول  -2تاثير تيمارهای آزمایش بر مجموع ماده خشک علفهای هرز در سه مرحله نمونهبرداری.
Table 2- Effect of treatments on total dry matter of weed at three sampling.
ماده خشک علفهاي هرز (گرم در متر مربع) )Weed Biomass (g/m-2

سایر علفهاي هرز

مرغ

قیاق

گاوپنبه

Other weeds

Bermudagrass

Johnson grass

Velvet leaf

76.9a

52.69a

213.43a

840.59a

1.75c
2.8c
9.31c
9.02c
34.71b
32.23b

0.27e
0.3e
3.58d
2.51de
13.71c
49.54b

0c
0.56c
6.03c
4.62c
71.35b
66.44b

10.29d
15.7d
9.9d
12.33d
154.9c
224.95b

8.37

3.11

14.028

31.21

**

**

**

**

تیمارهاي آزمایش
Treatment

كشت خالص ذرت
)Control (No weeding
سویا
T1
Soybean
T2
لوبیا سبز
T1
Bean
T2
شبدر
T1
Clover
T2

حداقل اختالف معنيدار ()%6
Least Significant
)Difference (0.05

سطح معنيداري

 :T1همزمان با كاشت ذرت و  29 :T2روز پس از كاشت ذرت.
** ،نشاندهنده معنيداري در سطح  9درصد.
در هر ستون ،میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه از نظر آماري در سطح  6درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنيدار هستند.
T1: Simultaneous with planting of corn and T2:, 21 Days after planting of corn.
** Significant at, 1% probability.
Means within a column followed by the same letters are not significantly difference at the α=0.05 (LSD).

برخوردار بود (جدول  .)2دلیل موفقیت سویا و لوبیا
سبز نسبت به شبدر برسیم در سركوبي علفهاي هرز،
ميتواند احتماال ناشي از تفاوت ساختار كانوپي این دو
گونه و سایهاندازي آنها باشد .بر خالف این نتایج ،در
تحقیقي اظهار شد كه علفهاي هرز سیر در حضور
شبدر به عنوان گیاه پوششي نسبت به ماشک و لوبیا از
بودند
برخوردار
كمتري
توده
زیست
).(Sabahi et al., 2006

درحالیکه ،كمترین میزان ماده خشک قیاق ،مرغ و
سایر علفهاي هرز مربوط به حضور همزمان سویا با
ذرت بود .بهطوري كه حضور سویا در كاشت همزمان
با ذرت مانع از رشد قیاق شد ،و مرغ نیز از ماده خشک
ناچیزي در این تیمار برخوردار بود (جدول  .)2البته در
خصوص ماده خشک گاوپنبه ،قیاق و سایر علفهاي
هرز تفاوت معني داري بین هر دو زمان حضور سویا و
لوبیا سبز مشاهده نشد (جدول .)2
در مقایسه با كشت خالص بدون وجین علفهاي
هرز ،كاشت همزمان و با تاخیر سویا ،لوبیا سبز و شبدر
برسیم به ترتیب ،11/61 ،11/69 ،19/39 ،19/19
 19/11و  99/41درصد ماده خشک مجموع علفهاي
هرز را كاهش دادند (جدول  .)2كاهش ماده خشک
علفهاي هرز در حضور گیاهان پوششي در بین
ردیفهاي گیاه اصلي توسط بسیاري از محققین
گزارش شده است (Uchino et al., 2009; Ghafari
).et al., 2011
در خصوص تمام گونههاي هرز موجود در مزرعه،
شبدر برسیم در مقایسه با دو گیاه پوششي دیگر از
موفقیت كمتري در كاهش ماده خشک علفهاي هرز

اجزای عملکرد ذرت
تعداد ردیف دانه در بالل ،تعداد دانه در ردیف و
وزن هزار دانه تحت تاثیر معنيدار تیمارهاي آزمایش
قرار گرفت (جدول  .)3بیشترین تعداد ردیف دانه
( 94/2ردیف) در تیمار كشت خالص ذرت با وجین
مشاهده گردید كه با تیمار كشت سویا در زمان اول و
دوم و لوبیا سبز در زمان دوم تفاوت معنيداري نداشت
(شکل -9الف)؛ احتماال كاهش ماده خشک علفهاي
هرز توسط سویا و لوبیا سبز دلیل عدم اختالف تعداد
ردیف دانه ذرت در این تیمارها با كشت خالص ذرت
در شرایط وجین علفهاي هرز باشد (جدول  .)2از
14
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كشت لوبیا سبز در زمان اول تفاوت معنيداري نداشت
(شکل -9الف) .در كشت شبدر برسیم و تیمار شاهد
(بدون وجین) وزن خشک زیاد علفهاي هرز باعث
رقابت شدید بر سر منابع محیطي بین ذرت و
علفهاي هرز شد (جدول .)2

آنجاكه سویا و لوبیا سبز در  29روز بعد از كاشت ذرت،
از مراحل ابتدایي رشد با ذرت رقابت نداشتند ،استفاده
بیشتر ذرت از منابع محیطي را به دنبال داشتند .این
درحالي بود كه كمترین تعداد ردیف دانه (92/29
ردیف) مربوط به تیمار كشت خالص ذرت بدون وجین
بود كه با كشت شبدر برسیم در زمان اول و دوم و

جدول  -3تجزیه واریانس صفات مربوط به عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثير تيمارهای آزمایشی.
Table 3- Analysis of variance (ANOVA) of yield and yield components of maize.
عملکرد Yield

وزن هزار
دانه

تعداد دانه در
ردیف

Harvest
Index

بیولوژیک

دانه

Biological

Grain

1000
Kernel
Weight

Grain
number per
row

18036634

345.50

188.15

**

*

شاخص
برداشت

22.03

154560293

51.47 ns

27310168 n.s.

تعداد ردیف
دانه در
بالل
Row
numbers
per ear
0.41

*

**

درجه
آزادي d.f

2

منابع تغییرات
Source of Variation

تکرار Replication

8527519

952.52

62.99

0.9

7

تیمار Treatment

45.09

32681680

1850427.8

249.21

19.04

0.21

14

خطا Error

23.40

19.25

16.86

4.92

11.84

3.38

-

ضریب تغییرات (درصد)
Coefficient of
)Variation (%

*  ** ،و  nsبه ترتیب معنيدار در سطوح احتمال  % 9 ،%6و غیر معني دار
*,**, and ns, significant at 5%, 1% probability and non significant, respectively

لوبیاي رونده از نظر تعداد ردیف دانه ذرت گزارش
شده است ) .(Francis et al., 1978در گزارشي دیگر
نیز ،عدم وجود تفاوت معنيدار در تعداد ردیف دانه در
بالل ذرت در شرایط استفاده از ماشک گلخوشهاي در
بین ردیفهاي ذرت به عنوان گیاه پوششي اظهار شده
است ).(Uchino et al., 2009

با در نظر گرفتن اینکه تعداد ردیف هر بالل قبل از
گرده افشاني تعیین ميشود ،كاهش آن نشان دهندة
اثرات منفي علف هرز در رشد زایشي ذرت از همان
مراحل ابتدایي ميباشد .كشت لوبیا سبز در زمان اول
نیز بهدلیل ایجاد رقابت با ذرت ،باعث كاهش تعداد
ردیف دانه شد .این در حالي بود كه عدم تفاوت
معنيدار بین كشت خالص ذرت و تیمارهاي مخلوط با

شکل  -1تاثير تيمارهای آزمایش بر تعداد ردیف دانه در بالل (الف) و تعداد دانه در ردیف (ب) بالل.
Figure 1- Effect of treatments on row numbers per ear (a) and grain number per row of ear (b).
میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه از نظر آماري در سطح  6درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنيدار هستند.
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دلیل دوم از توجیه بهتري برخوردار است .در كشت
مخلوط سویا ،لوپن و برخي از گیاهان علوفهاي با ذرت
عدم تفاوت معنيدار از نظر تعداد دانه در ردیف بالل
بین كشت مخلوط و تکكشتي ذرت گزارش شده
است ).(Carruthers et al., 2000
بیشترین وزن هزار دانه ( 344/33گرم) در تیمار
كشت خالص ذرت با وجین به دست آمد كه با
تیمارهاي كاشت لوبیا سبز در زمان اول و دوم ،سویا
در زمان اول و دوم و شبدر برسیم در زمان دوم كه به-
ترتیب معادل  332/33 ،326/33 ،339 ،323/91و
 391/91گرم بود ،تفاوت معنيداري نداشت (شکل .)2
كمترین وزن هزار دانه ( 213/91گرم) در تیمار كشت
خالص ذرت بدون وجین بهدست آمد كه با تیمار
كشت شبدر برسیم در زمان اول ( 216گرم) تفاوت
معنيداري نداشت (شکل .)2

بیشترین تعداد دانه در ردیف ( 43/4عدد) در
تیمار كشت خالص ذرت در شرایط وجین علفهاي
هرز بهدست آمد كه با كشت سویا در زمان اول (39/9
عدد) و دوم ( 43/11عدد) و لوبیا سبز در زمان دوم
( 39/41عدد) تفاوت معنيداري نشان نداد (شکل -9
ب) ،كه این یافتهها با نتایج برخي از محققان
) (Uchino et al., 2009مطابقت دارد .كمترین
تعداد دانه در ردیف در تیمار كشت خالص ذرت (بدون
وجین) حاصل شد كه با كشت همزمان و با تاخیر لوبیا
سبز و شبدر برسیم تفاوت معنيداري نداشت (شکل
-9ب) .تعداد دانه در ردیف بالل یکي از مهمترین اجزا
عملکرد محسوب ميشود كه تحت تاثیر رقابت قرار
ميگیرد ،كه علت كاهش آن در اثر تزاحم علفهاي
هرز را ميتوان به عدم تلقیح مناسب ذرت یا كاهش
تولیدات فتوسنتزي ذرت نسبت داد كه با توجه به
كاهش وزن هزار دانه در اثر رقابت با علفهاي هرز،

شکل  -2تاثير تيمارهای آزمایش بر وزن هزار دانه .
Figure 2- Effect of treatments on thousand kernel weight of maize.
میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه از نظر آماري در سطح  6درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنيدار هستند.

) .& Eghbal ghobadi, 2010كاهش اندازه دانه به
علت افزایش رقابت براي استفاده از منابع ميباشد.
رقابت ناشي از حضور علفهاي هرز باعث كاهش توان
فتوسنتزي ذرت و كاهش انتقال مواد فتوسنتزي به
دانههاي ذرت ميشود ) .(Zaefarian, 2009برخالف
نتایج مشاهده شده ،در مطالعهاي اذعان شده است كه
افزایش تراكم و یا حضور علفهاي هرز باعث كاهش
تعداد دانه ميشود و رقابت بین مخزنهاي دریافت
كنندة مواد فتوسنتزي در گیاه كاسته شده و نهایتاً
مواد فتوسنتزي بیشتري به هر دانه در گیاه اختصاص

براي تولید دانة گیاهان زراعي ،وزن هزار دانه نشان
دهندة سالمتي گیاه در طول دورة پر شدن دانه
ميباشد) (Harder et al., 1982و ممکن است كل
عملکرد را در بعضي از گیاهان تحت تاثیر قرار دهد
) .(Lopez-Bellodo & Fuentes, 1986در گزارشي
مبني بر كاشت گیاهان پوششي ماشک گلخوشهاي،
یونجه ،شبدر برسیم و چاودار در بین ردیفهاي ذرت
بیان شده است كه تفاوت معنيداري از نظر وزن هزار
دانه بین تیمارهاي گیاهان پوششي و تیمار شاهد
(بدون گیاه پوششي) مشاهده نشد (Mohammadi
19
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كشت همزمان و با تاخیر گیاهان پوششي از لحاظ
عملکرد دانه ذرت مشاهده نشد ،با این حال عملکرد
دانه ذرت در كشت تاخیري گیاهان پوششي بیشتر از
كشت همزمان آنها بود (شکل -3الف) .در گزارشي
بیان شده است كه وزن خشک ذرت و سویا و عملکرد
آنها وقتي كه گیاهان پوششي (ماشک گلخوشهاي
براي ذرت و چاودار زمستانه براي سویا) بعد از گیاهان
اصلي كاشته شده بودند ،بیشترین مقدار را داشت
) .(Uchino et al., 2009در گزارشي دیگر ،افزایش
عملکرد ذرت هنگام كاشت بذور چند لگوم در مرحله
ظهور گلآذین نر در بین ردیفهاي این گیاه در
مقایسه با تیمار شاهد (بدون لگوم) گزارش شده است
(.)Olness & Lopez, 2000
در بین گیاهان پوششي ،كمترین عملکرد دانه
ذرت از كشت همزمان و با تاخیر شبدر برسیم بدست
آمد كه با تیمار شاهد (بدون وجین) تفاوت معنيداري
نداشت (شکل -3الف) .كاهش عملکرد دانه ذرت در
كشت شبدر برسیم احتماال به دلیل باال بودن ماده
خشک علفهاي هرز باشد (جدول  )2كه باعث رقابت
بین گیاه ذرت و علفهاي هرز به منظور جذب نور و
دریافت و امالح معدني باشد .در مطالعه دیگر ،كاهش
عملکرد ذرت در كاشت همزمان ماشک گلخوشهاي
به عنوان گیاه پوششي نیز گزارش شده است
).(Uchino et al., 2009

ميیابد و بدین ترتیب وزن هزار دانه افزایش ميیابد
).(Van Acker et al., 1993
عملکرد دانه ذرت
نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادههاي مورد
بررسي نشان داد كه اثر نوع گیاه پوششي و تاریخهاي
مختلف كاشت بر عملکرد دانه در سطح  %9معنيدار
بود (جدول  .)3بیشترین ( 91149كیلوگرم در هکتار)
و كمترین ( 9169كیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه
ذرت به ترتیب در تیمار كشت خالص ذرت با وجین و
بدون وجین علفهاي هرز مشاهده گردید (شکل -3
الف) .یکي از مهمترین عواملي كه روي گیاهان تاثیر
ميگذارد ،رقابت با گیاه مجاور است كه ممکن است
تاثیر آن به حدي باشد كه شکل و اندازه گیاه به طور
قابل مالحظهاي تغییر نموده و عملکرد آن كاهش یابد
) .(Indejit & Keating, 1999رقابت در جوامع
گیاهي زماني رخ ميدهد كه دو یا چند گیاه كه در
جستجوي منبع مشترک (مواد معدني ،آب و نور)
هستند ،درون فضاي محدودي قرار داشته باشند
).(Rahimian & Shariati, 1999
در بین تیمارهاي گیاهان پوششي بیشترین عملکرد
دانه در تیمار كشت سویا در زمان دوم (91131
كیلوگرم در هکتار) مشاهده گردید كه تفاوت معني-
داري با كشت همزمان سویا و كشت خالص ذرت با
وجین نداشت (شکل -3الف) .اختالف معنيداري بین

شکل  -3تاثير تيمارهای آزمایش بر عملکرد دانه (الف) و عملکرد بيولوژیک (ب) ذرت.
Figure 3- Effect of treatments on seed yield (a) and biological yield (b) of maize.
میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه از نظر آماري در سطح  6درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنيدار هستند.
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تحت تاثیر معنيدار تیمارهاي آزمایش قرار نگرفت
(جدول  .)3با این حال ،بیشترین ( 34/34درصد) و
كمترین ( 29/19درصد) میزان شاخص برداشت به
ترتیب مربوط به تیمار كشت سویا در زمان اول و
تیمار كشت خالص ذرت بدون وجین بود (شکل .)4
كاهش معنيدار شاخص برداشت ذرت در رقابت با
مخلوطي از علفهاي هرز گزارش شده است
) .(Tollenaar et al., 1994در گزارشي مبني بر
كاشت گیاهان پوششي چاودار و ماشک گلخوشهاي
سه و پنج هفته بعد از كاشت ذرت ،عدم اختالف
معنيدار شاخص برداشت بین تیمارهایي كه داراي
گیاهان پوششي بودند گزارش شده است (Uchino et
) .al., 2012با این وجود ،آنها كمترین شاخص
برداشت ذرت را در تیمار شاهد (بدون گیاه پوششي)
محاسبه نمودند.

عملکرد بيولوژیک ذرت
عملکرد بیولوژیک ذرت تحت تاثیر تیمارهاي
آزمایش قرار نگرفت (جدول  .)3با این حال بیشترین
عملکرد بیولوژیک ذرت مربوط به كشت خالص ذرت
در شرایط وجین علفهاي هرز بود و كمترین میزان
نیز در كشت در زمان اول لوبیا سبز بود (شکل -3ب).
عملکرد بیولوژیک ذرت در كشت با تاخیر گیاهان
پوششي بیشتر از كشت همزمان آنها بود (شکل -3ب).
این یافته با نتایج آته و دول ) (Ateh et al., 1996كه
بیان داشتند كاشت گیاهان پوششي در مواقعي كه
داراي رشد زیاد باشد باعث رقابت مستقیم و كاهش
رشد گیاه اصلي ميگردد ،مطابقت دارد.
شاخص برداشت ذرت
شاخص برداشت ،مقیاسي براي اندازهگیري تسهیم
منابع در طول دورة رشد ميباشد .شاخص برداشت

شکل  -4تاثير تيمارهای آزمایش بر شاخص برداشت ذرت.
Figure 4- Effect of treatments on harvest index (HI) of maize.
میانگینهاي داراي حداقل یک حرف مشابه از نظر آماري در سطح  6درصد و بر اساس آزمون  LSDفاقد اختالف معنيدار هستند.

رشد و عملکرد گیاه اصلي ایجاد نماید ،بنابراین با توجه
به كاهش غیر معنيدار عملکرد ذرت در حضور سویا
در مقایسه با دو گیاه پوششي دیگر ،سویا براي كاشت
در بین ردیفهاي ذرت به عنوان گیاه پوششي قابل
توصیه است.

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش گویاي این بود كه استفاده از
گیاهان پوششي به خصوص سویا و لوبیا سبز از
پتانسیل باالیي در كاهش ماده خشک علفهاي هرز
برخوردار بودند .با توجه به اینکه گیاه پوششي مناسب
عالوه بر كنترل علفهاي هرز باید حداقل تداخل را در
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Abstract
In order to assessment the weed biomass, yield and yield components of maize under
presence of soybean, bean and clover as cover crops an experiment was performed in
randomized complete block design with 8 treatments and 3 replications in Sari agricultural
sciences and natural resources university in 2011. Treatments were included the planting of
cover crops at the same date and 21 days after planting with maize and sole cropping of maize
under weed control and weed infestation. The results showed that soybean in first and second
planting date reduced the weed biomass 98.96 and 98.36%, and bean in first and second
planting date reduced the weed biomass 97.56 and 97.59% compared to sole cropping of maize
under weed interference, respectively. Whereas, the clover in both planting date were less
success in weed control. Moreover, the maximum of rows in ear, seed in ear row of maize was
observed in sole cropping of maize under weed control and there was no significant difference
between sole cropping of maize under weed control and first and second planting date of
soybean and second planting date of bean. Except of first planting date of clover and sole
cropping of maize under weed infestation, differences in thousand kernel weight of maize were
not significant in other treatments. Maximum maize yield (10741 Kg/ha) was achieved in sole
cropping of maize under weed control, which was not significantly different with first and
second planting date of soybean. In cover crop treatments, the lowest yield and yield
components of maize was recorded in clover treatments. In general, soybean reduced the weed
biomass and the seed yield of maize under presence of soybean was higher than other cover
crops.
Keywords: Bean, Clover, Soybean, Weed control.
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