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  چکیده
ثیر برخی أ تبریز به منظور بررسی ت دانشکده کشاورزي دانشگاه در مزرعه تحقیقاتی1389این آزمایش در سال            

  به صورت فاکتوریل در قالب طرح 504 و دارویی بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم سینگل کراس ايعلوفهگیاهان 
در چهار سطح اي و دارویی فه علوها شامل نوع گیاهفاکتور. مورد بررسی قرار گرفت بلوك کامل تصادفی در سه تکرار

کاشت همزمان با ذرت و (دو سطح   گیاهان در اینو زمان کاشت) اي، ریحان و شویدماشک گل خوشه،  قرمزشبدر(
 يداراذرت همراه با وجین مار یتنشان داد که ج حاصل از پژوهش ینتا. بودند)  روز بعد از کاشت ذرت15کاشت 

در بین گیاهان ها نشان داد که ین بررسیهمچن. بود و اجزاي عملکرد )ر هکتار کیلوگرم د01/5716 (بیشترین عملکرد
 زمان نیز فاکتور .بود  عملکرد و اجزاي عملکردمیانگینبیشترین  يدارا و دارویی، کشت همزمان ذرت با شبدر ايعلوفه

 و دارویی با ذرت ايعلوفه  کشت همزمان گیاهانکهطوريه  ب،داشت عملکرد ذرت ي عملکرد و اجزايروداري معنیاثر 
 ي رويداریر معنیثأتهاي هرز در مراحل اولیه رشدي گیاه دلیل کنترل بهتر علفبه ، ه روز15  تاْخیرزمانبه نسبت 

شبدر و (مرسوم  ايعلوفهاهان یسه با گی هر چند در مقاهمراهاه ید به عنوان گیشو و  حانی استفاده از ر.داشتعملکرد 
ار عدم یمسه با تیعملکرد ذرت را در مقادرصد  36 و 40ب ی به ترت ولی توانستتاْثیر کمتري داشت، )ايشهخو گلماشک

نه بتوان در مورد امکان ین زمیشتر در ایهاي برسد که با انجام پژوهشنظر میبه .ش دهدیهاي هرز افزان علفیوج
  .ظر کردشتر اظهار نینان بی با اطمهمراه اهیبه عنوان گی یاهان دارویاستفاده از برخی گ

  
  عملکرد و اجزاي عملکرد هرز،  علف، گیاه دارویی،ايعلوفه ذرت، گیاه :هاي کلیديواژه
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Abstrac 

     In order to evaluate the effects of some forage and medicinal plants on yield and yield 

components of maize var. to single cross 504, an experiment was carried out in 2011 in Research 

Farm of faculty of agriculture at university Tabriz, in a factorial arrangement with the base of 

randomized complete block design in three replicates. Factors including different type of forage and 

medicinal plants  in 4 levels (Red clover, hairy vetch, basil and dill) and sowing dates of the forage 

plant with 2 levels, simultaneous with maize and 15 days after maize sowing. The results showed 

that the weeding treatment had the highest yeild (5716.01 kg/ha) and yeild component. The results 

showed that sowing of maize and clover at the simultaun cultivation had the highest effect on corn 

yield and yield components. Sowing time had significant effect on corn yield and yield components, 

The simulation cultivation, sowing of forage and medicinal plants with corn than the 15-day delay 

due to better control of weeds in the early stages of growth had significant effect on performance. 

Altought, in comparsion with conventional forage plants (clover and hairy vetch), basil and dill 

were less effective, but increased the corn yield about %40, and %36, respectively. It seems that 

further study was needed for using the medicinal plants as companion crop. 

 

Key word: Corn, Forage plant, Medicinal plant, weed, Yield and Yield components 

 

 

  مقدمه 
در بین غالت ذرت از درجه سوم اهمیت براي تغذیه       

ذرت بیشتر براي استفاده دانه و . انسان برخوردار است
 25 تا 20نزدیک . گیردسیلو کردن مورد کشت قرار می

درصد از تولید جهانی ذرت به صورت مستقیم در تغذیه 

 پنج درصد آن در تغذیه دام و حدود 75 تا 60انسان، 
هاي صنعتی مورد استفاده  نیز جهت فرآوردهدرصد

هر چند ذرت گیاهی گرمسیري و نیمه . گیردقرار می
تواند عامل محدود گرمسیري است ولی گرماي زیاد می

کارایی . ي رشد و نمو این گیاه محسوب شودکننده
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استفاده از آب و نور در ذرت که یک گیاه چهار کربنه 
اي مثل گندم، ربنهبوده بسیار بیشتر از غالت سه ک
نورمحمدي و ( باشدبرنج، جو، یوالف و چاودار می

متوسط عملکرد ) 2002(کو و جلوم ). 1380همکاران 
اي، گل خوشهذرت بعد از سه گیاه پوششی ماشک

 تن 75/8، و 77/9، 45/14چاودار و ریگراس را به ترتیب 
رابطه با  در زیادي  محققان.در هکتار گزارش کردند

-کشت یا و همراه گیاهاناستفاده از  بتاثرات مث
 شرایط در حتی خالص کشت به نسبت مخلوط،های

امروزه در  ).1990هلنیوس ( اندکرده گزارش مکانیزه
 اي و علوفهیاهان پوششی از نقاط جهان کشت گياریبس

ل استفاده یاهان به دلیر گیبه صورت کشت همراه با سا
، یحتمال، کاهش خطرات ایطیحداکثر از منابع مح

 بر تک غیره هرز و يها خاك و کنترل علفيزیحاصلخ
ن نوع یها، در اتین مزیعالوه بر ا.  داردي برتریکشت
 یز نسبت به تک کشتی عملکرد در واحد سطح ن،کشت
  از مطالعاتياریبس. )1383امام  (ابدییش میافزا

لگوم متمرکز - کشت غلهي روهاي چند کشتیسیستم
-ید و با ثبات محسوب می پرتولستمیک سیشده اند که 

-و علوفه یاهان پوششی استفاده از گ.)1383 امام(گردد 
 از یکیبه عنوان اي مثل یونجه، شبدر، ماشک و غیره 

ش تنوع یدار ضمن افزای پاي مؤثر کشاورزيهامؤلفه
ش عملکرد در واحد ی، باعث افزاي و اقتصادیبوم شناخت

تر ه مطلوبیسطح، استفاده کارآمدتر از منابع، تغذ
شود ی هرز ميهات علفیانسان و دام و کاهش جمع

ن مواد یمأاستخراج عصاره و ت ).1377ي  مشهدیابدال(
ش در یها پ و معطر از مدتییاهان دارویثره از گؤم

 معمول بوده یی دارويهاه فرآوردهی در تهیعیسطح وس
 عصاره استخراج شده یکروبی ضد ميهایژگیو. است

د کامال به اثبات ی مانند شویاهانیذور گها و باز برگ
د ی مانند شویاهانین، وارد کردن گیبنابرا. ده استیرس

-تواند موجب بهرهی مهمراه با سایر گیاهان،در کشت 
ش ی هم، افزاياه روی دو گی مساعدتي از اثرهايمند

 یاز در زندگی مورد نين فرآورده هاید و تأمیتنوع تول
قنبري و  .)2006ان لو و همکاریسو(انسان شود 

گزارش کردند که وجین موجب افزایش ) 1385(همکاران 

عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت و عملکرد میوه 
داري شود و همچنین کشت مخلوط تأثیر معنیخیار می

بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت و عملکرد میوه 
-علف. اثر بودخیار داشت، ولی بر شاخص برداشت بی
- هاي زراعی میهاي هرز یکی از موانع تولید در نظام

هاي تولید باشد که سبب کاهش عملکرد و افزایش هزینه
هاي هرز براي یک سیستم گردد و یک مدیریت علفمی

کوان و همکاران (زراعی موفق امري اجتناب ناپذیر است 
گزارش کردند که افت ) 1996(راجکن و همکاران  ).1998

جه یهرز در نت ط تداخل با علفی شراعملکرد ذرت در
ق کاهش ی از طریباشد که به خوبی نور ميرقابت برا

ه است و رقابت یشاخص سطح برگ ذرت قابل توج
 ییوماس نهای را در بيداریهرز کاهش معن ذرت و علف
ط تداخل علف هرز نسبت به کشت خالص یذرت در شرا

و  یاه پوششیگ برخی با کاشت  .ذرت نشان داده است
اه همراه، فشار ی گتروژنین نیمأ عالوه بر تايعلوفه
نسون و مک یهاتچ( هرز را کاهش خواهد داد يهاعلف

هاي  تحقیقات نشان داد که کشت یونجه).2000فن یگ
 جو باعث ایجاد پوشش گیاهی مناسب و تأمین بایکساله 

هاي هرز زان علفو می هنیتروژن براي گیاه بعدي شد
 تا 66 یافت عالوه بر این، حدود  درصد کاهش65حدود 

 کیلوگرم نیتروژن در خاك تثبیت شد، هرچند 140
 درصد کاهش 18عملکرد جو نسبت به تک کشتی حدود 

 اسکندري و همکاران ).1999قمر و همکاران (یافت 
ثیر روش کاشت و أبیان کردند که در بررسی ت) 1386(

هرز، تیمار  هايکش به منظور کنترل علفمصرف علف
هرز و  هرز به دلیل وجین دستی علف شاهد بدون علف

هاي بدون حضور علف(ط خالص رشد ذرت در شرای
ها بوده و در مقابل تیمار به عنوان بهترین تیمار) هرز

 به دلیل عدم کنترل )بدون وجین (هرزشاهد با علف
هاي هرز در این تیمار کمترین میزان مناسب علف

 .تصاص داده استسرعت رشد محصول را به خود اخ
 ايعلوفهاهان یر برخی گیثأ ت تاهق سعی شدین تحقدر ای

ذرت مورد و اجزاي عملکرد ش عملکرد یافزابری یو دارو
اهان زراعی ین اثر براي گیرد و دامنه ایابی قرار گیارز

 برخی کشتبه این ترتیب امکان . ن گرددییمهم تع
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یاه  به عنوان گهاي چند کشتیسیستمگیاهان دارویی در
   . مورد بررسی قرار خواهد گرفتهمراه

 
  هامواد و روش

ستگاه ی در ا1389  در ساليا مزرعهيهاشیآزما    
واقع در ز ی دانشگاه تبري دانشکده کشاورزیقاتیتحق

ن حداقل، یانگیم. انجام شد)  کرکجیاراض(ز یشرق تبر
ک دوره به ی یمتوسط و حداکثر ساالنه دما در ط

و متوسط گراد یسانت ي درجه16 و 10، 2/2ب یترت
 متر گزارش شده یلی م3/271انه برابر بای سالیبارندگ
 متر وطول 1360ا ین منطقه از سطح دریارتفاع ا. است

 و یشرق 46°17/ب ی آن به ترتيایجغرافعرض  و
ش در ی آزما).1377جعفرزاده ( است ی شمال05°38/

 10 تکرار وسه با ی کامل تصادفيهاقالب طرح بلوك
ن، ذرت همراه با علف هرز، یذرت همراه با وج(مار یت

  قرمز، کشت شبدر قرمزکشت همزمان ذرت و شبدر
همزمان ذرت و   روز بعد از کشت ذرت، کشت15

  روز15 ياخوشه، کشت ماشک گلياخوشهماشک گل
حان، کشت یبعد از کشت ذرت، کشت همزمان ذرت و ر

 ذرت  روز بعد از کشت ذرت، کشت همزمان15حان یر
انجام )  روز بعد از کشت ذرت15د ید، کشت شویو شو
 4×2ل یک فاکتوری مارآنی تهشتمار فوق ی ت10از . شد
 و ايعلوفهاه ی نوع گچهاردهند که در آن یل میتشک
ش وارد یخ کاشت در آزمای تاردو هر کدام در ییدارو
 و ابعاد هر کرت 30 یشی آزمايهاتعداد کرت. اندشده

ف بود که بر ی ردپنجهر کرت شامل . شدبای متر م3×4
اهان یکی از گیعنی ذرت با ی کشت دوف یروي هر رد

همزمان با (هاي مشخص ی در زمانیا داروی ايعلوفه
صورت )  روز بعد از کشت ذرت15کشت ذرت و 

 متر در نظر گرفته یکز ی کرت مجاور ندوفاصله . گرفت
 و متری سانت50 کشت يهافین ردی فاصله ب.شد

 در نظر متری سانت25 براي ذرت فی رديفاصله رو
 504نگل کراس یذرت مورد استفاده رقم س. شدگرفته 

- تراکم بوته.رس استپ متوسطیک ژنوتیباشد که یم
اي، ریحان و شوید هاي ذرت، شبدر، ماشک گل خوشه

 بوته در متر مربع 30 و 38، 75، 100، 12به ترتیب 

تعداد دانه در بالل،  بررسی شامل صفات مورد .بودند
ک در واحد سطح، یولوژیف در بالل، عملکرد بیتعداد رد

. بودندعملکرد دانه در واحد سطح و شاخص برداشت 
 بوته به صورت 10در زمان رسیدن کامل بالل، 

تصادفی از دو ردیف میانی هر کرت، پس از حذف 
ها هاي آند و باللیها انتخاب گردحاشیه از طرفین آن

و تعداد دانه در بالل و تعداد ردیف ت نموده را برداش
هاي  دانه،براي تعیین عملکرد در بالل شمارش شد،

شگاهی یق آزمایهاي هر بوته را با ترازوي دقبالل
 بوته منظور شد و بر اساس 10ن یانگیسپس مو ن یتوز

ک بوته در متر مربع یهاي هاي مورد نظر وزنتراکم
ت بر ی و در نها و سرانجام براي کرت شدهباسحم

دگی یپس از رس. بدست آمدلوگرم در هکتار یحسب ک
شده و به ی برداشت یهاي هواک، کل اندامیولوژیزیف

گراد  درجه سانتی75 ساعت در آونی با دماي 48مدت 
خشک گردیده و پس از توزین، عملکرد بیولوژیکی 

شاخص . براي هر تیمار در هر تکرار تعیین شد
  :دیر محاسبه گردیفرمول زز از طریق یبرداشت ن

  عملکرد اقتصادي در واحد سطح
   در واحد سطحلوژیکیعملکرد بیو   ×100

  شاخص برداشت= 

ش پس از آزمون نرمال ی آزمايهاه دادهیتجز        
 یشیر افزایو اثر غ هاانسی واریکنواختیبودن دادها، 

و  یتصادف کامل يهامار در قالب طرح بلوكیتکرار و ت
 صفات با استفاده از نرم يری حاصل از اندازگيهاداده

سات یمقا و شده یتجز  SPSSو MSTAT.Cافزار 
 و براي رسم .به روش دانکن انجام گرفتن یانگیم

. استفاده شده است Excelها از نرم افزار نمودار
 یلیه تکمی تجز4×2ل یب فاکتوری ترکهشت ي براهمچنین

 و اثر متقابل ی پوششاهیخ کاشت گیشد تا اثر تارانجام 
   .ن شودییخ کاشت تعی با تاریاه پوششیگ
  

  نتایج و بحث
  تعداد دانه در بالل

 نوع گیاه انس نشان داد که اثریه واری تجزجینتا    
نوع گیاه در متقابل پوششی، زمان کاشت آنها و اثر

جدول  (دار بودیتعداد دانه در بالل معنزمان کاشت بر 
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گیاهان اهان ید دانه در بالل در گ که تعداي به طور،)1
 روز بعد از کشت ذرت 15و کشت همزمان و  ايعلوفه

کشت  ).1 شکل( را نشان دادند يداریاختالف معن
 تعداد  میانگیننیشتری بيذرت با شبدر داراهمزمان 

 روز بعد از کشت ذرت 15د یدانه در بالل و کشت شو
 یی و داروايعلوفهگیاهان .  بودمیانگینن ی کمتريدارا

ل کنترل یکه به طور همزمان کشت شده بودند به دل
  وها آنبین یفشار رقابتکاهش  ، هرزهايتر علفمناسب
باعث افزایش دسترسی ذرت  (بهتررشد ط ی شراایجاد

افشانی و بعد از به آب و عناصر غذایی در زمان گرده
 و ايعلوفه گیاهان  نسبت به کشت براي ذرت)آن شده
 تعداد دانه در باللجه یدر نت، بود روز15 از  بعددارویی
  روز تأخیر15کمتري را نسبت به کشت با  کاهش ذرت

ل ی به پتانسیتعداد دانه در بالل بستگ. نشان داده است
 ي در مرحلهییاه و فراهم بودن عناصر غذای گیکیژنت
 ينور محمد( دارد ی و کاکل دهیشی به زایشیل رویتبد

ز گزارش ین) 2003(انز و همکاران ویا). 1380و همکاران 
هرز، ن جزء عملکرد ذرت به علف یترکردند که حساس

ش زمان تداخل ی که افزايتعداد دانه در بالل بود به طور
 تعداد دانه در يدیگموئیس موجب کاهش  هرزيهاعلف
  .شودمیبالل 

  

  
مقایسه میانگین اثر متقابل تعداد دانه در بالل ذرت در  -1شکل 
حروف . اي مختلف کشت با گیاهان پوششی و داروییهزمان

متفاوت در هر ستون نمایانگر اختالف معنی دار بر اساس آزمون 
  .باشدمی/ 05دانکن در سطح احتمال 

 تعداد ردیف در بالل

 اثر نوع گیاه انس نشان داد کهیه واریجدول تجز    
  در زمان کاشت آنها بر تعداد ردیف در باللايعلوفه
-است ولی اثر متقابل آنها بر این صفت   معنیار دمعنی

یاهان ن گیانگیسه میبا توجه به مقا ).1جدول ( دار نشد
شود که اختالف ن استنباط مییی چنی و داروايعلوفه
و ) 2جدول (اهان وجود دارد ین گیداري در بمعنی
 زمان کشت که شامل کشت همزمان و دون ین بیهمچن

ز یز کشت ذرت ن روز ا15 اهان پوششی بعد ازیکشت گ
 با توجه .)3جدول ( شودمیشاهده مداري اختالف معنی

ها مشاهده شد، داري بین تیماراختالف معنی 2به شکل 
بالل مربوط  در ردیف تعدادمیانگین بیشترین بطوریکه 

به ذرت همراه با وجین و کمترین آن مربوط به ذرت 
اي و فهعلو همچنین در بین گیاهان .بودبدون وجین 

  به صورت همزمان شبدرو ذرت  تیمار،دارویی
  روز بعد از کاشت ذرت15 شویدوبیشترین و ذرت 

 نای .بالل را نشان داد در ردیف  تعداد میانگینکمترین
 کنترل بهتر علف قی کاهش رقابت از طرلی به دلموضوع

ژه شبدر ی بوايعلوفهاهان یتروژن در گیت نیهرز و تثب
ي که به طور همزمان کشت شده اخوشهو ماشک گل

ل و یس دیش تیآزمادر .  قابل مالحظه بود،بودند
ر یثأف در بالل تحت تیز تعداد ردین) 1998(همکاران 

علت . قرار گرفت )گاو پنبه(هرز  مختلف علفيهاتراکم
ژه یمارها بوی تیف در بالل در برخیکاهش تعداد رد

باال و کاهش  رقابت خاطر به ،ذرت همراه با علف هرز
کاهش در بوده که سبب اه ذرت ی گيدوره رشد و نمو

) 1381(ان یمکار. ه استبالل شد ف دریتعداد رد
-یر معنیثأخروس در ذرت ت تداخل تاج کهگزارش کرد

 رسدیبه نظر م. ف در بالل نداردی بر تعداد رديدار
بوده و  وابسته به ژنتیکک صفت یف دربالل یتعداد رد

 یتیری و مدیطیط محیر شرایثأحت ت تیزان کمیبه م
  .ردیگیمزرعه قرار م

  
  عملکرد بیولوژیکی در واحد سطح

دهد     همانطور که جدول تجزیه واریانس نشان می
داري تحت تأثیر عملکرد بیولوژیکی ذرت به طور معنی

اي و دارویی و زمان کاشت آنها قرار نوع گیاه علوفه
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 دار نبوده استعنیگرفته ولی اثر متقابل این عوامل م
-اي و دارویی در زمانهمچنین بین علوفه).  1جدول (

  داري وجود داشت هاي مختلف، اختالف معنی
  داري  اختالف معنی3 شکل  توجه به با  ). 3و 2 جداول (
  

   تعداد ردیف در بالل ذرت در مقایسه میانگین -2شکل 
  .هاي مختلفتیمار

  
 مشاهده   ذرت بیولوژیکی   نظر عملکرد ها ازبین تیمار

 مربوط به ذرت ،میانگینبیشترین که طوري به شد، 
همراه با وجین و کمترین آن مربوط به ذرت بدون 

 ذرت  تیمار،ايعلوفهدر بین گیاهان  ، همچنینبودوجین 
 روز بعد 15  شویدوبیشترین و ذرت  همزمان  شبدر و

 کمترین میانگین عملکرد بیولوژیک را از کشت ذرت
 يشبدر دارا  ذرت همزمان بايهاماریت .نشان داد

 ي روز بعد از کشت ذرت دارا15د یشون و یشتریب
 در واحد سطح یکیولوژیعملکرد بمیانگین  نیکمتر
 يها بهتر در کنترل علفییل توانایشبدر به دل. بودند
تروژن خاك، که یت نیو تثبتراکم باال  ،عیرشد سرهرز، 
اه ذرت ی گي روی مثبتریثأ است، تي ذرت ضروربراي

 يهال حساس بودن به علفید به دلیاما شو. داشته است
 ي بر رویار کمیر بسیثأته رشد یهرز در مراحل اول

-پوششی و علوفهاهان یگ .د ذرت دارکیولوژی بعملکرد
ر نور و دما ییله تغی هرز بوسيها از رشد علفاي

 خروج ي برایکیزیک مانع فیکنند و ی ميریجلوگ
 ،کتی و پیفسل(آورند ی هرز بوجود ميها علفاهچهیگ

ک از یوپاتلله مواد آلیاهان بوسین گین ایو همچن) 1991

نام بارنز و پوت(کنند ی ميری هرز جلوگيهارشد علف
1983.(  

  
  

هاي  میانگین عملکرد بیولوژیک ذرت  در تیمار مقایسه-3شکل 
  .مختلف در واحد سطح

  
  عملکرد دانه در واحد سطح

 ین پوششااهیگج تجزیه واریانس نشان داد که ینتا
 روز 15همزمان و (کشت  مختلف يها و زمانییو دارو

 داشتدار ی معن اثربر عملکرد دانه ذرت) بعد از کشت
اهان ین گیداري بن اختالف معنییهمچن. )1جدول (

هاي مختلف کشت وجود ی و زمانیپوششی و دارو
- اختالف معنی4ل  با توجه به شک.)3 و 2جداول (داشت 

 بیشترینها مشاهده شد، بطوریکه داري بین تیمار
 عملکرد دانه مربوط به ذرت همراه با وجین و میانگین
 همچنین در .بود به ذرت بدون وجین  مربوط آنکمترین

همزمان  شبدر و ذرت ،اي و داروییعلوفهبین گیاهان 
  روز بعد از کشت ذرت15  شویدوبیشترین و ذرت 

استفاده از  .میانگین عملکرد دانه را نشان دادکمترین 
شوید به عنوان  ریحان و ،ايخوشهشبدر، ماشک گل

 34/1 و 53/1 ،76/1، 13/2 بی به ترتند توانستهمراهگیاه 
 عملکرد ذرت را در مقایسه با تیمار عدم وجین برابر
ز نشان یق نین تحقیج اینتا .هاي هرز افزایش دهدعلف

اد ی اعمال شده توسط تراکم زيهاتیداد که محدود
مار ذرت همراه با علف هرز ی هرز در تيهات علفیجمع

د دانه ذرت ی و تولیشی بر رشد زايشتری بیر منفیثأت
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) 1999(ج کاورو و همکاران ین موضوع با نتایدارد که ا
ن عملکرد یان کردند که کمترین بیمطابقت دارد و همچن

 هرز يهام علف مشاهده شد که تراکییهاذرت در کرت
در صورت . شتر بود و زودتر سبز شده بودندیآن ب

 هرز يهابسته به نوع و تعداد علف  هرز،يهاکنترل علف
ابد ی درصد کاهش 100 تا 15عملکرد ذرت ممکن است 

، درصد )1994(ک و همکاران ینزو). 1375اردکانیان (
 بوته  8 و 5/0 يها تراکميکاهش عملکرد ذرت را برا

 5، از یاه زراعیف گیس در هر متر مربع از ردخروتاج
عنوان ) 2002(کو و جلوم  . درصد ذکر کردند34تا 

کردند که به هنگام استفاده از گیاهان پوششی در 
 جذب نیتروژن،  مثل کشت همراهکشتیهاي چندسیستم

فسفر و پتاسیم در سطح مشخصی از زمین، بیشتر از 
هاي خالص مقدار جذب آنها توسط هر یک از کشت

گزارش کردند که ) 1388 (صفري قلعه و همکاران  .است
اثر رقم ذرت و سویا و اثر ترکیب کشت مخلوط بر 

طوریکه عملکرد دانه دار بود، بهعملکرد دانه ذرت معنی
 مخلوط نسبت به هاي کشت ذرت در تیمار302هیبرید 

که این امر . داري کاهش یافتکشت خالص به طور معنی
 ذرت از رقابت برون 302اّثیر پذیري هیبرید نشانگر ت

گزارش ) 1385(قنبري و همکاران  .باشداي میگونه
  عملکرد   عملکرد دانه،  ش افزای  موجب  وجین کردند که

  
  

   
هاي در تیمارمیانگین عملکرد دانه ذرت مقایسه  -4شکل 

  در واحد سطحمختلف 

چنین شود و همبیولوژیک ذرت و عملکرد میوه خیار می
داري بر عملکرد دانه، عملکرد کشت مخلوط تأثیر معنی

بیولوژیک ذرت و عملکرد میوه خیار داشت، ولی بر 
  .اثر بودشاخص برداشت بی

  
  شاخص برداشت

ن استنباط یانس چنیه واریبا توجه به جدول تجز       
 نوع گیاه پوششی و زمان کاشت آنها بر شود کهیم

 داشته است يداری معناثر  ذرتشاخص برداشت
سه ی نشان داد که مقا2  جدولنی همچن).1جدول (
- شبدر و ماشک گل( با هم ايعلوفهاهان یگ نیانگیم

 )دیحان و شویر(ی با هم یاهان دارویو گ )ياخوشه
 از نظر  گروهن دویان ی اما بنداشتند،داري معنیاختالف 

 . وجود داشتيداریاختالف معنشاخص برداشت 
اهان ین شاخص برداشت مربوط به گیترشیکه بیطور به

همزمان و  ( کشت مختلفيهااز نظر زمان.  بودايعلوفه
داري ز داراي اختالف معنیین)  روز بعد از کشت15

هاي  بین تیمار5با توجه به شکل  ).3جدول  (بودند
داري مختلف از لحاظ شاخص برداشت اختالف معنی

بدون وجین ها با ذرت طوریکه تیمار به.مشاهده شد
ق نشان داد ین تحقیج اینتا .داري داشتنداختالف معنی

ر یث هرز تأيها اعمال شده توسط علفيهاتیکه محدود
د دانه ذرت دارد که ی و تولیشی بر رشد زايشتری بیمنف
مارها کاهش ی ت ازی برخ در عملکرد دانه ذرت شدباعث

 ش کاورو و همکارانیج آزماین موضوع با نتایا .ابدی
د آن است که هر چه یمطابقت دارد، و مو )1999(

دتر ی شدبه علت رقابت با علف هرزت منابع یمحدود
 یشیرشد زا در مرحله شتریت بیل حساسیشود، به دل

نسبت به عملکرد (زان کاهش عملکرد دانه ی م،ذرت
 که باعث کاهش شتر خواهد شدیز بین) کیولوژیب

رود که ین انتظار میبنابرا، شود میشاخص برداشت 
  .ابدی کاهش رقابت شیافزا با ذرت شاخص برداشت

  
  ري گینتیجه

وجین موجب افزایش عملکرد واجزاي عملکرد ذرت     
، شبدر داراي اي علوفهدر بین گیاهان دارویی و  .شد
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 را بر روي عملکرد و اجزاي  و مقدارتأثیر بیشترین
اي، خوشههمچنین شبدر، ماشک گل.  داشتعملکرد ذرت

 توانستند به ترتیب همراهن و شوید به عنوان گیاه ریحا
 برابر عملکرد دانه ذرت را در 34/1 و 53/1، 76/1، 13/2

 .هاي هرز افزایش دهدمقایسه با تیمار عدم وجین علف
 و دارویی نسبت به ايعلوفهکشت همزمان گیاهان 

 روز تأخیر این گیاهان با ذرت اثر بهتري بر 15کشت با 

 و  استفاده از ریحان . ي عملکرد داشتعملکرد و اجزا
 هر چند در مقایسه با گیاهان همراهشوید به عنوان گیاه 

تاْثیر ) ايخوشه گلشبدر و ماشک( مرسوم ايعلوفه
درصد  36 و 40کمتري داشت، ولی توانست به ترتیب 

عدم وجین   ذرت را در مقایسه با تیمار دانهعملکرد
  .هاي هرز افزایش دهدعلف

  

  
  .هاي مختلف مقایسه میانگین درصد شاخص برداشت در تیمار-5شکل 

  
  

  . نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در مزرعه-1جدول 
اخص ش

 برداشت
عملکرد دانه در 
 واحد سطح

عملکرد 
بیولوژیک در 
 واحد سطح

تعداد ردیف 
 در بالل

تعداد دانه در 
 بالل

درجه 
 آزادي

             صفات
 

 منبع تغییرات
*145/0  223/171 ns **05/432  048/0 ns 10/68 ns 2 تکرار 

**172/2  **371/11705  **97/33498  **287/1  گیاه پوششی 3 971/6572** 
**289/64  **25/7518  **55/11575  **22/0  **769/6972  زمان کاشت 1 

329/0 ns 56/555 ns 90/74 ns 013/0 ns **209/662  تزمان کاش×گیاه پوششی 3 
091/2  02/352  629/826  122/0  55/43  خطا 14 
6/4  41/5  85/1  37/2  2/3  )درصد(ضریب تغییرات  _ 

  .داردار و عدم معنی معنی05/0، 01/0 به ترتیب در سطح احتمال nsو * ،       **
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  اي و دارویی مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در گیاهان علوفه-2جدول
دیف در تعداد ر  تیمار

  بالل
عملکرد بیولوژیک 

(kg/ha) 
  شاخص برداشت  (kg/ha)عملکرد دانه 

  a32/15  a5/8617  a9/4062  a15/47  شبدر-ذرت
 b87/14  b7/8022  b6/3690   a01/46  ماشک-ذرت
  c45/14  c5/7433  c7/3291  b28/44  ریحان-ذرت
 c21/14  d1/6885  d2/3034  b07/44  شوید-ذرت

  .باشدمی% 5دار  در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ستون نمایانگر  اختالف معنی               
  
  

  هاي مقایسه میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در زمان-3جدول 
  .اي و داروییمختلف کشت گیاهان علوفه

  تیمار
 

تعداد ردیف در 
 بالل

عملکرد بیولوژیک 
(kg/ha) 

عملکرد دانه 
(kg/ha) 

شاخص 
 رداشتب

  a78/14  a3/7959  a3/3671  a13/46  کشت همزمان
  b59/14  b 1/7520  b8/3317  b12/44   روز15کشت بعد از 

  باشدمی% 5دار  در سطح احتمال       حروف متفاوت در هر ستون نمایانگر  اختالف معنی           
  

   مورد استفادهمنابع

-17، صفحات 137مجله زیتون، شماره ). قسمت اول(اي از کشاورزي پایدار کشت مخلوط جلوه. 1377. بدالی مشهدي، عا
13 .  

عملکرد و  کش و روش کاشت ذرت برتأثیر مصرف علف. 1386. ع. و باغستانی، م. و اهللا دادي، ا. ، زند، ا.اسکندري، ع
، 77دگی، شماره سازن مجله پژوهش و . هاي هرزهاي فیزیولوژیک ذرت تحت شرایط رقابت با علفشاخصبرخی 

  .143-152صفحات 

   . صفحه190 .انتشارات دانشگاه شیراز. زراعت غالت. 1383. امام، ي

دانشکده کشاورزي، دانشگاه . پایان نامه کارشناسی ارشد. هاي هرزاثر ازت بر رقابت ذرت با علف. 1375. اردکانیان، و
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