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  چکیده
هاي هرز هاي مختلف کاشت و نوع گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و بیوماس علفبه منظوربررسی زمان

حقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز انجام  در مزرعه ت88-89آزمایشی در سال زراعی ) 504سینگل کراس (ذرت 
ش یمارهاي آزمایت. اجرا شدهاي کامل تصادفی با سه تکرار ل در قالب طرح بلوكیش به صورت فاکتوریآزما. گرفت

به عنوان فاکتور اول و ) دیحان و شویاي، رشبدر، ماشک گل خوشه(ی در چهار سطح یاه پوششی و دارویشامل نوع گ
 به عنوان ) روز بعد از کاشت ذرت15کاشت همزمان با ذرت و (ی در دو سطح یاهان پوششی و دارویزمان کاشت گ

ر زمان کشت و ی تحت تأث، تعداد دانه در ردیف بالل و عملکرد دانه نشان داد که طول باللشی آزماجینتا.فاکتور دوم بودند
ات در تیمار ذرت با شبدر و کمترین مقدار در تیمار مقداراین صف  بیشترین به طوري کهنداهان پوششی قرار گرفتینوع گ

-و بیوماس علفوزن صد دانه ، قطر بالل زمان کشت بر روي×گیاه پوششی  ترکیب تیماري. ذرت با شوید مشاهده شد
 15 تیمار کشت همزمان ذرت با شبدر و تیمار شوید با ،دو صفت قطر بالل و وزن صد دانهدار بود و در معنیهاي هرز
وماس علف ین بیشترین بیهمچن.ندبودبرخوردار  کمترین مقدار  به ترتیب از بیشترین وذرت أخیر نسبت به کشتروز ت

ر با ذرت مشاهده دمار کشت همزمان شبین مقدار در تی روز تأخیر نسبت به کشت ذرت و کمتر15مار شوید با یهرز در ت
  .شد

  
  هرز علف،رد عملک گیاه پوششی، گیاه دارویی،ذرت، :هاي کلیديواژه
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Abstract 
In order to study different times of cultivating and type of medical and cover plants on 

performance and weed biomass of corn (single cross 504), the experiment was carried out in 2010-
2011 in research farm of the agriculture faculty of university of Tabriz. The experiment was carried 
out in a factorial arrangement with the base of  randomized complete block design in three 
repetications. The treatments of this experiment included type of medical and cover plant in 4 levels 
(Clover, hairy vetch, basil and dill) as first factorial and time of cultivating cover and medical plant 
in tow levels(synchronic cultivation with corn and cultivation 15 days after corn cultivation) as 
second factorial. The results showed that the ear height, the number of grain row per ear and yield 
of grain lied under effect of the time of cultivation and the type of cover plants as the highest 
amount of these traits were seen in treatment of the corn with clover and the lowest amount were 
seen in the treatment of the corn with dill. Treatment composition of  cover plant × the time of 
cultivation on ear diameter and weight of 100 grain was significant and in both traits, ear diameter 
and weigh of 100 grain, the treatment of synchronic cultivation of corn with clover and the 
treatment of dill with 15 days delay in comparison of the cultivation of corn had the highest and 
lowest amount, respectively. Also, the highest weed biomass was seen in dill treatment with 15 
delay than corn cultivation and the lowest amount was seen in synchronic cultivation of clover with 
corn.  
Key word: Corn,medical crops,cover crops, yield, weed 

  

  مقدمه
 بیشتر در هرز هايعلف شدید کنترل وجود با

 تولیدات درصد 10 ،ساالنه کشاورزي هاينظام
 بین از هرز هايعلف رقابت اثر در جهان در کشاورزي

 به بسته عملکرد تلفات هرز، علف کنترل بدون .رودمی
 و هاآن تراکم زراعی، گیاه و هرز علف رقابتی توانایی
 بنابر. است متغیر درصد 100 تا 10 از رقابت زمان مدت
 بیشتر کلیدي عملیات از یکی هرز هايعلف مدیریت این،

 استفاده هرچند. شودمی محسوب کشاورزي هاينظام
 افزایش عمده عوامل از یکی ها،کشعلف کاربرد و

 ولی است، بوده گذشته دهه دو در کشاورزي تولیدات
 رورتض ها،به علفکش هرز هايعلف مقاومت افزایش
 جهانی نگرانی و کشاورزي هاينهاده هزینه کاهش

 زیست، محیط بر هاکشعلف فرعی اثرهاي با درارتباط
است  کرده ضروري را هاآن از استفاده کاهش زمینه

  ).1993کرپف (
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استفاده از گیاهان پوششی به عنوان یکی از 
هاي مؤثر کشاورزي پایدار ضمن افزایش تنوع مؤلفه

قتصادي، باعث افزایش عملکرد در واحد بوم شناختی و ا
تر سطح، استفاده کارآمدتر از منابع، تغذیه مطلوب

شود هاي هرز میانسان و دام و کاهش جمعیت علف
استخراج عصاره و تأمین مواد  ).1377ابدالی مشهدي (

ها پیش در مؤثره از گیاهان دارویی و معطر از مدت
ی معمول بوده هاي دارویسطح وسیعی در تهیه فرآورده

هاي ضد میکروبی عصاره استخراج شده ویژگی. است
ها و بذور گیاهانی مانند شوید کامال به اثبات از برگ

بنابراین، وارد کردن گیاهانی مانند شوید . رسیده است
 مندي از اثرهاي تواند موجب بهرهدر کشت مخلوط می

مساعدتی دو گیاه روي هم، افزایش تنوع تولید و تأمین 
سویلو (فرآورده هاي مورد نیاز در زندگی انسان شود 

حان ی ر،شیی عنوان شده که طی آزما.)2006و همکاران 
ی کاهش وزن یا کاسته و توانایاز رقابت علف هرز با لوب

علی (باشد خشک علف هرز را به طور مؤثر دارا می
 ).1388زاده و همکاران 

ي تغذیه      در بین غالت ذرت از درجه سوم اهمیت برا
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 

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

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

کارایی . ي رشد و نمو این گیاه محسوب شودکننده
استفاده از آب و نور در ذرت که یک گیاه چهار کربنه 

اي مثل گندم، است بسیار بیشتر از غالت سه کربنه
مدي و همکاران نورمح(برنج، جو، یوالف و چاودار است

متوسط عملکرد ذرت بعد از ) 2002(لوم نکو و ). 1380
اي، چاودار و گل خوشهسه گیاه پوششی ماشک

 تن در هکتار 75/8، و 77/9، 45/14ریگراس را به ترتیب 
در بسیاري از نقاط دنیـا پذیرفته شدن . گزارش کردند

کشت چند گیاه با هم به عنوان جزئی مرسـوم از 
 زراعی، ثابت کرده است که این هايیستماکوسمدیریت 

تواند مزایاي مشخصی را بر حسب ها مینوع کشت
بانیک و (درجه تنوع در زمان و مکان داشته باشد 

با کاشت گیاه پوششی عالوه بر تأمین ).2006همکاران 
 دهدهاي هرز را کاهش نیتروژن گیاه همراه، فشار علف

ت نشان داد که تحقیقا). 2000هاتچینسون و مک گیفن (
هاي یکساله و جو باعث کشت مخلوط نواري یونجه

ایجاد پوشش گیاهی مناسب و تأمین نیتروژن براي گیاه 
 درصد کاهش 65هاي هرز حدود بعدي شدو میزان علف

 کیلوگرم نیتروژن 140 تا 66یافت عالوه بر این، حدود 
در خاك تثبیت شد، هرچند عملکرد جو نسبت به تک 

قمر و همکاران ( درصد کاهش یافت 18کشتی حدود 
هاي  زمانتأثیردر این تحقیق سعی خواهد شد تا .)1999

کاشت برخی گیاهان پوششی و دارویی برعملکرد و 
هاي هرز مورد اجزاي عملکرد ذرت و کنترل علف

ارزیابی قرار گیرد و دامنه این اثر براي گیاهان زراعی 
  . مهم تعیین گردد

  
  هامواد و روش

 در ایستگاه 1389اي در سال ش مزرعهآزمای
تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریز واقع در 

میانگین حداقل، . انجام شد) اراضی کرکج(شرق تبریز 
متوسط و حداکثر ساالنه دما در طی یک دوره به ترتیب 

ي سانتیگراد و متوسط بارندگی  درجه16 و 10، 2/2
. زارش شده است میلی متر گ3/271سالیانه برابر با

 متر وطول و 1360ارتفاع این منطقه از سطح دریا 
 38°05/شرقی و 46°17/عرض جغرافیاي آن به ترتیب 

آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح .شمالی است
 انجام سه تکرار با تیمار و 8بلوك کامل تصادفی با 

 نوع گیاه پوششی و چهارفاکتورها شامل . گرفت
 و) اي، ریحان و شویدشک گل خوشهشبدر، ما (دارویی

 روز بعد 15کاشت همزمان با ذرت و  ( تاریخ کاشتدو
هاي ذرت، شبدر، تراکم بوته. بودند)از کاشت ذرت
، 100، 12اي، ریحان و شوید به ترتیب ماشک گل خوشه

ابعاد هر کرت   بوته در متر مربع بودند30 و 38، 75
 بر روي هر  ردیف بود کهپنج هر کرت شامل  و متر3×4

 یعنی ذرت با یکی از گیاهان پوششی نوع گیاه دوردیف 
با  روز 15همزمان و  (مختلفهاي یا دارویی در زمان

 متر در یک کرت مجاور نیز دوفاصله . کشت شد) تأخیر
- سانتی50هاي کشت فاصله بین ردیف. نظر گرفته شد

متر در نظر  سانتی25متر و فاصله روي ردیفبراي ذرت 
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 504ذرت مورد استفاده رقم سینگل کراس .  شدگرفته
صفات مورد . رس استباشد که یک ژنوتیپ متوسطمی

 ردیف  دانه در تعداد قطر بالل، بالل،طولبررسی شامل 
 عملکرد دانه در واحد سطح وزن صد دانه ودر بالل، 

هاي برداشت شده این صفات با استفاده از بوته .بودند
 .گیري شدند هر کرت اندازهبه مساحت یک متر مربع از

هاي برداشت شده پس از جدا کردن بالل ذرت از بوته
  ها توسط دستگاه بذر شمار تعداد کل دانه

)Contador – pfeuffer, Germany (هشت . تعیین شد
هاي هر واحد آزمایشی به طور  تایی از دانه100تکرار 

جداگانه با استفاده از ترازویی با دقت یک صدم 
)Sartorius – Basic, Germany ( توزین شدندو با

گیري از این تکرارها وزن صد دانه براي هر میانگین
همچنین بیوماس گیاهان پوششی و .. کرت ثبت گردید

تاج (هرز شایع در مزرعه هاي دارویی و بیوماس علف
اهان هاي گیدر کرت) خروس، پیچک، تلخه و سلمه تره

هار چوبی به ابعاد با قرار دادن چ و دارویی پوششی
ور تصادفی در هر کرت صورت  متر به ط5/0×5/0

-هاي هرز و گیاهان پوششی واقع در چهارعلفگرفت، 
هاي برداشت شده به مدت بوتهچوب بریده شده، سپس 

گراد قرار سانتی  درجه80 ساعت در آون با دماي 48
 .ها ثبت گردیدداده شدند و در نهایت وزن خشک آن

اي آزمایش پس از آزمون نرمال بودن هتجزیه داده
هاو اثر غیر افزایشی تکرار و دادها، یکنواختی واریانس

 MSTAT.Cبا استفاده از نرم افزار تیمار 
و مقایسات میانگین به روش دانکن  شد انجامSPSSو

 Excelها از نرم افزار براي رسم نمودار. انجام گرفت
  . شداستفاده

  
  نتایج و بحث
  طول بالل ذرت

با توجه به نتایج تجزیه واریانس گیاهان 
همزمان (هاي مختلف کاشت پوششی و دارویی و زمان

بر طول بالل ذرت اثر )  روز بعد از کشت ذرت15و 
 با گیاه پوششی اثر متقابلداشتند، ولی داري را معنی

). 1جدول (دار نشد زمان کشت براي طول بالل معنی
راي بیشترین مقدار طول بالل در تیمار ذرت با شبدر دا

،این صفت میانگین در کشت همزمانهمچنین . بود
، گزارش کرد )2002(هز ). 3و  2جداول (باالتري داشت 

اي اي و درون گونهبا افزایش رقابت برون گونهکه 
  .یابد، طول بالل کاهش می)ش تراکمیافزا(
  

  قطر بالل
 نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل گیاه 

دار ششی  زمان کشت بر روي قطر بالل ذرت معنیپو
ذرت در کشت همزمان با ، به طوري که )1جدول (بود 

 قطر بالل و در کشت شوید با  میزان بیشترینشبدر از
 روز تأخیر نسبت به ذرت کمترین قطر بالل 15

 به  ذرتافزایش قطر باللاین ).1شکل  (برخوردار بود
و کاهش  اي هرزهعلفتردلیل کنترل بسیار مناسب

در . باشد شوید میشبدر نسبتاي رقابت برون گونه
ن قطر چوب ینیز بیشتر) 1385(تحقیق فاتح و همکاران 

بالل مربوط به تیمار شاهد ذرت بدون سلمه تره و 
- بوته سلمه25کمترین قطر بالل ذرت مربوط به تراکم 

  .تره در کشت تک ردیفه بود
  

  تعداد دانه در ردیف بالل
تجزیه واریانس نشان داد که تعداد دانه جدول 

داري تحت تأثیر نوع گیاه در ردیف ذرت به طور معنی
پوششی و زمان کاشت آنها قرار گرفت ولی اثر متقابل 

تیمار ذرت با شبدر ). 1جدول (دار نبود این عوامل معنی
بیشترین و تیمار ذرت با شوید کمترین تعداد دانه در 

مچنین در کشت همزمان این ردیف بالل را داشتند، ه
دلیل کاهش ). 3و2جداول (صفت میانگین باالتري داشت 

تعداد دانه در ردیف ذرت در کشت مخلوط و تداخل 
 اي بینتوان، وجود رقابت برون گونهمی علف هرز را

در ).2006بانیک و همکاران  ( زراعی دانست هايگونه
دانه در بیشترین تعداد ) 1385(تحقیقات فاتح و همکاران 

ردیف در تیمار ذرت شاهد بدون سلمه تره و الگوي 
و کمترین تعداد دانه در ردیف ) 7/50(کاشت تک ردیفه 

 بوته سلمه تره و الگوي کشت دو ردیفه 20در تراکم 
  .مشاهده شد) 8/38(
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  .هاي مختلف کشت با گیاهان پوششی ودارویی مقایسه میانگین قطر بالل ذرت در زمان-1شکل 

  .می باشد% 5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنیحرو
  

  وزن صد دانه
ها و اثر نوع گیاه پوششی، زمان کاشت آن   

 زمان کشت بر وزن صد دانه ×اه پوششی یاثرمتقابل گ
، )1جدول (دار بود ک درصد معنییدر سطح احتمال 

بدر داراي بیشترین وزن صد کشت همزمان ذرت با ش
 روز بعد از کشت ذرت داراي 15دانه و کشت شوید 
همچنین در بین گیاهان . )2شکل  (کمترین مقدار بود

پوششی، کشت همزمان ذرت با شبدر بیشترین و کشت 
 روز بعد از کشت ذرت کمترین وزن صد دانه 15شوید 

 در تیمارهایی که به طور همزمان.)2جدول  (را نشان داد
هاي هرز تر علفکشت شده بودند به دلیل کنترل مناسب

 روز، 15و فشار رقابتی کمتر نسبت به کشت بعد از 

محمدي و همکاران . بودندشتري یداراي وزن صد دانه ب
هاي هرز طبیعی مزرعه با نخود، در تداخل علف) 2005(

در تداخل ) 1387(، شفق کلوانق )1992(فلوس و روس 
ئی حمزه  مزرعه با سویا همچنینهاي هرز طبیعیعلف

هاي هرز طبیعی مزرعه با کلزا و در تداخل علف) 1386(
نتایج مشابهی  در رقابت سویا با سورگوم) 1383(راعی 

را در کاهش وزن هزار دانه در تیمارهاي آلوده به علف 
مارهاي ی کاهش وزن صد دانه در ت.اندهرز بیان کرده

ر در شروع گلدهی در یجه تأخیآلوده به علف هرز در نت
اه در مرحله یمرحله اول، کاهش تعداد برگ و ارتفاع گ

دوم و کاهش طول دوره گلدهی در مرحله سوم ناشی 
  . )1380نورمحمدي و همکاران  (شده است

  
  .هاي مختلف کشت با گیاهان پوششی و داروییمقایسه میانگین وزن صد دانه ذرت در زمان -2شکل

  .باشدمی/ 05دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال تون نمایانگر اختالف معنیحروف متفاوت در هر س
    

الل 
طر ب
ق

)
نتی
سا

)متر
 

5/3  
3 
5/2  
2 
5/1  
1 
5/0  

0 

 (g
ه (
 دان
صد

زن 
 و

25 

20 

15 

10 

5 

0 



  1391سال / 1 شماره 22جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار        ....                                 پور، زهتاب و یگانه                        122
 

  در واحد سطحعملکرد دانه 
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که گیاهان پوششی 

 روز 15همزمان و (هاي مختلف کشت و دارویی و زمان
 ند داشتيداربر عملکرد دانه ذرت اثر معنی) بعد از کشت

 به ذرت با شبدر و ذرت با شویدهاي تیمار ).1جدول (
عملکرد دانه ذرت کمترین مقدار از بیشترین و  ترتیب

 تیمار کشتن در یهمچن). 2جدول  (برخوردار بودند
 روز تأخیر 15 نسبت به تیمار ،عملکرد دانه ذرتهمزمان

جدول  (بیشتر بوددر کشت گیاهان پوششی و دارویی 
ردند که به هنگام عنوان ک) 2002(لوم چکو و  ).3

کشتی هاي چنداستفاده از گیاهان پوششی در سیستم
جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم در سطح مشخصی از 

ها توسط هر یک از کشت زمین، بیشتر از مقدار جذب آن
استفاده ) 1993(دي هان و همکاران  .هاي خالص است

اه زراعی را یهاي گفین ردیاهان پوششی در بیاز گ
کش و خاکورزي متداول عنوان صرف علفن میگزیجا

اهان زراعی بهاره ینموده و اظهار داشتند که کاشت گ
ر بر عملکرد ذرت، یتواند با حداقل تاثکننده، میخفه

  .  درصد کاهش دهد80تراکم علف هرز را تا 
  
 وماس علف هرزیب

جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل بین 
هاي هرز، در خشک علفزمان و نوع کاشت بر وزن 

همچنین ). 1جدول (دار بود  درصد معنی5سطح احتمال 
هاي هرز در مقایسه میانگین بیوماس علفبا توجه به 

، هاي مختلف کشت با گیاهان پوششی و داروییزمان
 ذرت با شبدر داراي کمترین بیوماس  همزمانکشت

 روز بعد از کشت ذرت 15علف هرز و کشت شوید 
گیاهان . )3شکل  (ین بیوماس علف هرز بودداراي بیشتر

با رشد بسیار ) اي و ماشک گل خوشهشبدر(پوششی 
هاي هرز سریع خود قادر به کنترل بسیار مناسبتر علف

هستند، در ) ریحان و شوید(نسبت به گیاهان دارویی 
-هاي هرز ضعیف رقابت با علفدرواقع گیاهان دارویی 

بیوماس ت و سویا کشت مخلوط ذر. اندتر عمل نموده
 درصد 39هاي هرز را نسبت به ذرت خالص علف

تراکم و بیوماس علف هرز ).2009توباتسی (کاهش داد 
در سیستم کشت مخلوط نسبت به تک کشتی هر یک از 

بانیک و ( یابدداري کاهش میاجزاي مخلوط بطور معنی
-ذرت کشت الگوهاي و ذرت ارقام اثر .)2006همکاران 

-شد به بررسی هرز هايعلف معیتج روي را نخود
 خشک وزن وجین، بدون شاهد با مقایسه در که طوري
 هايسیستم داري توسطمعنی طور به هرز هايعلف
). 1997سمیر و همکاران (کاهش یافت  رفته بکار کشت
 وزن) بذردرهرمترمربع 260 (باال کماتر با یونجه کشت
 ذرت ظهور از بعد هفته 14 را هرز هايعلف خشک
 کاهش درصد 69 تا 41 از مطالعه مورد منطقه به نسبت

ادي مبنی ی گزارشات ز).1997دي هان و همکاران (داد 
اهان یاهان زراعی پس از کشت گیش عملکرد گیبر افزا

اي و چاودار وجود دارد و پوششی ماشک گل خوشه
مارهاي مختلف یش عملکرد در تیل افزایکی از دالی
هاي هرز ترل علفاهان پوششی ممکن است کنیگ

گیاهان ).1996نش و همکاران ی(ها باشد له آنیبوس
پوششی قادرند بدون ممانعت از رشد ذرت، بیوماس 

هافمن و ( درصد کاهش دهند 96علف هرز را تا 
  ).1993همکاران 

  
 ریيجه گينت

ش نشان داد که ین آزمایج بدست آمده در اینتا
ع و یل رشد سری به دل،ژه شبدریاهان پوششی بویگ

شود هاي هرز می مانع رشد علف،پرکردن فضاهاي خالی
اي خواهد شد و ن امر باعث کاهش رقابت برون گونهیو ا

 در  وابدیهاي هرز کاهش میوماس علفیت بیدر نها
اهان یاما گ. گرددجه باعث رشد و عملکرد بهتر ذرت ینت

ف بودن یل رشد آهسته و تا حدودي ضعیی به دلیدارو
 هر چند باعث کاهش ،هاي هرز سمجعلفدر رقابت با 
ها کمتر از اند ولی تأثیر آنهاي هرز شدهبیوماس علف

رود با انجام انتظار می. گیاهان پوششی بوده است
 تري در این مورد بدستتحقیقات بیشتر اطالعات کامل

  .آید
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  . هان پوششی و داروییهاي مختلف کشت با گیاهاي هرز در زمانوماس علفیمقایسه میانگین ب-3شکل 
  .دباش می٪5دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ستون نمایانگر اختالف معنی

  
 

. نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت در مزرعه-1جدول   
بیوماس 
هاي هرزعلف  

عملکرد دانه 
 در واحد سطح

تعداد دانه در  وزن صد دانه
اللردیف ب  

طول  قطر بالل
 بالل

درجه 
 آزادي

 صفات
 منبع تغییرات

16/59 ns 145/0 ns **56/4  17/0 ns 0001/0 ns 058/0 ns 2 تکرار 
**01/1516  **37/11705  **07/57  **28/27  **22/0 **02/11  گیاه پوششی 3 

**89/178  **289/64  **60/44  **40/24  **096/0  زمان کاشت 1 07/8** 
**41/125  56/555 ns **159/1  34/0 ns **1/0  052/0 ns 3 کاشت زمان× پوششی گیاه 

38/37  02/352  109/0  41/0  001/0  379/0  خطا 14 
60/17  4/5  8/1  5/4  1/1  3/6  )درصد(تغییرات  ضریب _ 

  .داردار و عدم معنی معنی05/0، 01/0 به ترتیب در سطح احتمال nsو * ،**

  
  .ییودر گیاهان پوششی و دار میانگین عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت -2جدول

  (kg/ha)عملکرد دانه در واحد سطح تعداد دانه در ردیف بالل  طول بالل  تیمار
 a40/15 a5/16 a9/4062 شبدر -ذرت
  b28/10 b29/15  b6/3690 ماشک -ذرت
 c05/9 c66/13 c7/3291 ریحان -ذرت
 c 39/8 d58/11 d2/3034 شوید -ذرت

 

  .باشدمی% 5 احتمال سطح در دارمعنی انگراختالفنمای ستون درهر متفاوت حروف
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   با تأخیرروز 15 و کشت همزمان هايزمان در ذرت عملکرد اجزاي و عملکرد میانگین -3 جدول
  تیمار
 

 (kg/ha)عملکرد دانه در واحدسطح تعداد دانه در ردیف بالل طول بالل

 a34/10 a26/15 a3/3671 کشت همزمان
 b18/9 b25/13 b8/3317  روز15کشت بعد از 

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

  
   مورد استفادهمنابع

  ، 137مجله زیتون، شماره . )قسمت اول(اي از کشاورزي پایدار کشت مخلوط، جلوه.1377. ابدالی مشهدي، ع
  .13 – 17صفحات 

. هاي هرز بر روي عملکرد کمی و کیفی ارقام پاییزه کلزاکوفیزیولوژیک تداخل علفبررسی اثرات ا. 1386 ، جئیحمزه
  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز. پایان نامه دکترا

  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز. پایان نامه دکترا. ارزیابی قابلیت رقابت سویا با سورگم. 1383 ،راعی ع

هاي هرز و زیولوژیک مقادیر مختلف نیتروژن بر روي دوره بحرانی تداخل علفاثرات اکوفی. 1387 ، ج کلوانقشفق
  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز. پایان نامه دکترا. عملکرد کمی و کیفی سویا

  
بررسی عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا و ریحان . 1388 ،زاده ي، کوچکی ع و نصیري محالتی معلی

  .553-541، صفحات 2شماره . هاي زراعیمجله پژوهش. رایط کشت مخلوطبذري در ش
  

ارزیابی رقابت سلمه تره و الگوي کاشت ذرت روي عملکرد و . 1385 ، عم زاده ف، مظاهري د و باغستانی شریف  ا، فاتح
  .87-95، صفحات 73شماره .  و سازندگیمجله پژوهش.704اي سینگل کراس اجزاي عملکرد ذرت دانه

  .انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.  زراعت غالت، جلد اول.1380 ،و کاشانی ع ع سیادت س نور محمدي ق،

Banik P, Midya A, Sarkar BK and Ghose SS, 2006. Wheat and chickpea intercropping systems in 
an additive experiment: Advantages and weed smothering. European Journal of Agronomy 24 : 
325-332. 

De Haan RL, Wyse DL, Ehlke NJ, Maxwell BD and Putnam DH, 1993. Simulation of spring-
seeded smother plants for weed control in corn (Zea mays). Weed Sciences,42: 35-43. 

De Hann RL, Schaeffer CC and Donald KB, 1997. Effects of annual medic smother plantson weed 
control and yield in corn. Agronomy Journal 89: 813-821. 

Fellows GM and Roeth FW, 1992. Shattercane interference in soybean. Weed Sciences,  
40: 68-73. 



  125.....                                                                                هاي مختلف کاشت گیاهان پوششی و دارویی بر عملکرد و اجزاياثر زمان

 

Hafman ML, Regnier EE and Cardina J, 1993. Weed and corn (Zea mays) response to a hairy vetch 
(viciavillosa) cover crop. Weed Technology 7: 594-599. 

Has V, 2002. Fresh market sweet corn production.Biotechnology Sci. Biodiversitate. 20: 213-218. 

Hutchinson CM and McGiffen ME, 2000. Cowpea cover mulch for weed control in desert pepper 
production. Hort Sciences, 35: 196-198. 

Kropff MJ, 1993. General introduction. In: Kropff, M.J. and Van Laar, H. H.(eds). Modelling Crop-
Weed Interactions. CAB International, Walling Ford, UK, Pp. 1-8. 

Kue S and Jellum EJ, 2002. Influence of winter cover crop and residue management on soil 
nitrogen availability and corn. Agronomy Journal, 94: 501 - 508. 

Mohammadi G, Javanshir A, Khooie FR, Mohammadi SA and Zehtab-Salmasi S, 2005.Critical 
period of weed interference in ckickpea. European Weed Research, 45(1): 57-63. 

Qamar IA, Keatinge JDH, Noormohammad A and Ajmal Khan AM, 1999. Introduction and 
management of vetch/barley forage mixtures inthe rainfed areas of Pakistan forage yield. 
Australian Journal Agricultural Research, 50: 1-9. 

Semere K and Frout-Williams RJ, 1997. The effects of maize cultivars and planting patterns of 
Maize-Pea intercropping on weed suppression. Brigton crop protection Confernce-Weeds. 

 
Soylu EM, Soylu S and Kurt S. 2006. Antimicrobial activities of the essential oils of various plants 

against tomato lat blight disease agent Phytopthorainfestans. Mycropathologia, 161: 28-119. 

Thobatsi T, 2009. Growth and yield responses of maize (Zea mays L.) and cowpea (Vignaung-
uiculatea) in a intercropping system. MSc Thesis. University of Pretoria.149 p. 

Yenish JP, Worsham AD and York AC, 1996. Cover crops for herbicide replacement in no-tillage 
corn. Weed Technology, 10: 815-821. 

 

 

 


