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چکيده
در کشت مخلوط جمعیت و بیوماس علفهاي هرز کاهش میيابد .بهمنظور مطالعه تاثیر کشت مخلوط گل همیشهه
بهار با ماش در تاريخهاي مختلف بر عملکرد و کنترل علهفههاي ههرز آزمايشهی بههصهورت ااکتوريهل در لالهر هرح
بلوكهاي کامل تصادای با سه تکرار در سال  1931در دانشگاه آزاد اسالمی واحهد تبريهز اجهرا گرديهد .عامهل اول سهه
تاريخ کاشت شامل کاشت ماش  11روز پیش از گل همیشه بهار ،همزمان با گل همیشه بهار و  11روز بعد گل همیشهه
و عامل دوم پنج ترکیر کشت مخلوط شامل گل همیشهبهار با تراکم  %111به همراه ماش در سطوح صهرر،25 ،12/5 ،
 93/5و  51درصد تراکم مطلوب بود نتايج نشان داد که بیشترين وزن خشک علفهاي هرز در سطوح کاشهت مهاش بها
 %12/5و  %25بهدست آمد و اازايش نسبت کاشت ماش به همیشه بهار ماش منجر به کهاهش وزن خشهک علهفههاي
هرز گرديد .تاريخ هاي کاشت زود هنگام ماش کنترل بهتري را روي علفهاي هرز داشهت .نتهايج در مهورد گیهاه مهاش
نشان داد که در دو سطح باالي درصد کاشت ماش هر بوته آن در کشت مخلوط با همیشه بهار بهه هور میهانگین 22/4
نیام در بوته تولید کرد .در حالی که هر بوته ماش در کشت خالص حدود  24نیام داشت .با ااهزايش درصهد کاشهت ،بهر
عملکرد دانه آن در شرايط کشت مخلوط با همیشه بهار اازوده شد .بیشترين عملکرد دانه در کاشت بذور مهاش  11روز
بعد از همیشه بهار و معادل  913کیلوگرم در هکتار بهدست آمد .نتايج در مورد گیاه همیشه بهار نشان داد که ااهزايش
درصد کاشت ماش از  25به  93/5منجر به اازايش  11درصدي وزن گل خشک همیشهه بههار گرديهد .در مجمهو ،،در
تاريخهاي کاشت دوم و سوم ماش ،نسبت برابري زمین استاندارد شده بیشتر از مقدار اين نسهبت در تهاريخ کاشهت اول
بود .در صورت کاشت ماش با نسبت مخلوط  93/5درصد بهصورت همزمان و يا  11روز بعد از همیشه بهار مهیتهوان در
نتیجه کنترل بهتر علف هاي هرز به عملکرد باال دسترسی پیدا کرد.
واژههای كليدی :بیوماس ،درصد کاشت ،نسبت برابري زمین ،وزن گل خشک
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) (Abbasialikamar et al., 2006نشان داد که نسبت

مقدمه
همیشهبهار با نام علمیCalendula officinalis L.

برابري زمین 1بهعنوان مهمترين شاخص ارزيابی کشت

گیاهی يکساله متعلق به تیره  Asteraceaeاست .گلهاي
اين گیاه عالوه بر مصارف خوراکی داراي مواد موثره و
ترکیباتی است که در صنعت داروسازي کاربرد دارد
) .(Omidbeigi, 2009گیاهان تیره لگومینوز يکی از
منابع مهم پروتئین براي انسان میباشند .حبوبات بعد از
گندم و برنج مهمترين محصوالت کشاورزي هستند که به
مصرف تغذيه مردم جهان بهخصوص در کشورهاي در
حال توسعه میرسند .ماش با نام علمی
 Vigna radiata L.يکی از لگومهاي نیمهگرمسیري
است که هنوز جايگاه اصلی خود را بهدست نیاورده است
).(Janmohammadi et al., 2005
تاريخ کاشت يکی از مهمترين عوامل تعیینکننده

مخلوط ،نشان از برتري نسبت تراکم  31بوته در مترمربع
زيره سبز همراه با  15بوته در مترمربع نخود داشت.
بررسی عملکرد و اجزاي عملکرد در گیاه زيره سبز در
صورت کشت مخلوط با عدس توسط جهانی و همکاران
) (Jahani et al., 2008نشان داد که تعداد بذر در هر
چتر ،وزن هزار دانه ،وزن خشک اندامهاي رويشی،
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژيک زيره سبز به ور معنی-
داري تحت تاثیر ترکیرهاي مختلف کاشت لرار گرات و
با تغییر الگوي کاشت از کشت مخلوط رديری به سمت
کشت خالص مقادير آنها کاهش ياات .وزن خشک اندام-
هاي رويشی ،عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژيک و شاخص

عملکرد مطلوب در ماش است .تاخیر در تاريخ کاشت

برداشت در عدس نیز تحت تاثیر الگوهاي کشت لرار

اغلر منجر به کاهش ول ساله و تعداد گرهها میشود و

گرات ،به وري که بیشترين مقادير اين صرت در تیمار

عملکرد گیاهان را کاهش میدهد (Monem et al.,

کشت خالص عدس بهدست آمد .ارزيابی نسبت برابري

) .2012نتايج تحقیقات لبلی نشان می دهد که در کشت

زمین نشان داد که بیشترين و کمترين مقدار آن بهترتیر

مخلوط ،جمعیت و بیوماس علفهاي هرز کاهش میيابد و

برابر  1/68و  1/28مربوط به تیمارهاي کشت مخلوط

اين امر با وجود عدم کاربرد علفکش ،به اازايش تولید در

رديری و نواري بود.

اين سیستم کشت منجر میشود & (Odhiambo

بر

) .Agria, 2001; Shaygan et al., 2008که دلیل آن

اساس يااتههاي

میرهاشمی

و همکاران

) (Mirhashemi et al., 2009تعداد انشعاب ثانويه،

را میتوان به بسته شدن سريع اضاي بین رديفها ،سبز

عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژيک و شاخص برداشت در

شدن بذور و رشد گیاهچههاي علفهاي هرز نسبت داد.

زنیان در شرايط کشت مخلوط با شنبلیله تحت تاثیر

جوانهزنی بذور علفهاي هرز ممکن است به ور کامل در

آرايش کاشت لرار گرات .در اين مطالعه بیشترين نسبت

اثر لطع نور رسیده به زمین متولف شود ،اما بعد از

برابري زمین ( )1/43مربوط به تیمار کشت مخلوط بود.

استقرار بوتهها نیز رلابت بهتر گیاهان زراعی در کشت

در بررسی خرمی واا و همکاران (Khoramivafa et al.,

مخلوط براي منابع ،منجر به کاهش رشد علفهاي هرز

) 2007اازايش تراکم کدو تخم کاغذي تا دو بوته در

میشود ).(Silva et al., 2009

مترمربع ،تاثیر معنیداري بر عملکرد دانه ذرت نداشت،

عملکرد در سیستمهاي کشت مخلوط بستگی به

ولی اازايش بیشتر تراکم موجر کاهش معنیدار عملکرد

گونههاي ترکیر شونده ،نسبتهاي مختلف و تراکم بوته

ذرت نسبت به کشت خالص آن شد .به عقیده شايگان و

در واحد سطح دارد ) .(Rahimi et al., 2004در يک

همکاران ) (Shaygan et al., 2008کشت مخلوط ذرت

بررسی توسط اونوه و همکاران )(Onuh et al., 2011

و ارزن دم روباهی در کنترل علفهاي هرز مواق عمل

روي کشت مخلوط ماش با ذرت ،گزارش شد که ارترا،

کرد و نسبت کاشت  %111ذرت  %51 +ارزن دم روباهی

ساله ،تعداد گره ،تعداد برگ و عملکرد ماش در کشت
خالص باالتر بود .نتايج بررسی عباسیعلی کمر و همکاران

1- Land Equivalent Ratio
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پايینترين میزان بیوماس و تراکم علفهرز را دارا بود.

بهمنظور از بین بردن اثر حاشیهاي بین کرتها يک رديف

همچنین باالترين نسبت برابري زمین و بیشترين عملکرد

نکاشت و بین بلوكها يک متر ااصله در نظر گراته شد.

دانه به اين تیمار اختصاص داشت.

براي تهیه زمین در مرحله لبل از کشت بعد از اازودن 12

هدف از اين آزمايش بررسی تاثیر درصدهاي مختلف

تن در هکتار کود دامی پوسیده ،زمین به عمق 25-91

کاشت ماش در تاريخهاي مختلف بهصورت مخلوط با گل

سانتیمتر شخم زده شد .تاريخ کاشت همیشهبهار در نیمه

همیشه بهار بر عملکرد التصادي دو گیاه ماش و گل

اول ارديبهشت ماه بهصورت جوي پشتهاي با الگوي

همیشه بهار و بیوماس علفهاي هرز بود.

 81×25سانتیمتر و در عمق  2-9سانتیمتري انجام
گرات .کشت ماش با ااصله  11-12سانتیمتري در دو
رف رديفهاي گل همیشهبهار صورت گرات و اواصل

مواد و روشها
اين آزمايش در سال  1931در مزرعهي تحقیقاتی

روي رديف در سطوح کاشت  93/5 ،25 ،12/5و %51

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز والع در اراضی کرکج در

تراکم مطلوب بهترتیر برابر  22 ،99 ،83و  13سانتیمتر

 15کیلومتري شرق تبريز اجرا گرديد .اين محل داراي

در نظر گراته شد .تراکم مطلوب براي گل همیشهبهار 8/3

ول جغراایايی  48درجه و  13دلیقهي شرلی و عرض

بوته ) (Omidbeigi, 2009و براي ماش  41بوته در

جغراایايی  96درجه و  5دلیقهي شمالی با ارترا1981 ،

مترمربع ) (Gul et al., 2008بود .معادل گیاهی بر

متر از سطح درياهاي آزاد است .میانگین بارندگی

مبناي هر بوته گل همیشهبهار معادل  8بوته ماش

ساالنهي اين ناحیه  231/9میلیمتر است .لبل از اجراي

محاسبه شد .سپس تراکمهاي ماش بر اساس نسبتهاي

آزمايش نمونهاي از خاك مزرعه در عمق صرر تا 91

مختلف اازايشی در تیمارهاي  93/5 ،25 ،12/5و %51

سانتیمتري تهیه و جهت تجزيه به آزمايشگاه خاکشناسی

تراکم مطلوب بهترتیر  15 ،11 ،5و  21بوته در مترمربع

ارسال شد .بر اساس نتايج ،باات خاك لوم شنی pH ،در

در نظر گراته شد.

محدودهي للیايی تا متوسط ،درجه شوري  1/3دسی

مقادير کودهاي شیمیايی اوره و اسراته مورد نیاز بر

زيمنس بر متر ،اسرر و پتاسیم لابل جذب بهترتیر  25و

اساس نتايج تجزيه خاك شامل  61کیلوگرم در هکتار از

 211پیپیام و درصد کربن آلی آن  %1/92بود.

هر يک از کودهاي سوپر اسرات تريپل و اوره بود .نصف
رح پايه

کود اوره همزمان با کاشت و بقیه در مرحله شرو ،گلدهی

آزمايش بهصورت ااکتوريل در لالر

بلوكهاي کامل تصادای در سه تکرار انجام شد .عامل اول

ماش به خاك اضااه شد .عملیات داشت شامل آبیاري بر

سه تاريخ کاشت شامل کاشت ماش  11روز پیش از گل

اساس نیاز گیاه ،تنک در مرحله ساله روي و وجین

همیشه بهار ،همزمان با گل همیشه بهار و  11روز بعد از

علفهاي هرز بهصورت دستی در دو مرحله به ور مرتر

گل همیشه بهار و عامل دوم پنج ترکیر کشت مخلوط

عملی شد.

شامل گل همیشهبهار با تراکم  %111بههمراه ماش در

علفهاي هرز موجود در مزرعه شامل تاج خروس،

سطوح  93/5 ،25 ،12/5و  51درصد تراکم مطلوب اجرا

سلمهتره ،خردل وحشی و پنجه مرغی بودند که سه مورد

شد .در ضمن در هر تکرار دو کرت بهعنوان کشتهاي

اول تیپ رشدي يکساله و پنجهمرغی تیپ رشدي

خالص همیشهبهار و ماش در نظر گراته شدند .رلم ماش

چندساله داشت .براي باال بردن دلت آزمايش ضمن

گوهر و همیشهبهار از گروه کم پر بود.

يکنواختسازي تنو ،علفهاي هرز موجود در کرتها ،تراکم

ابعاد کرتهاي آزمايشی  9×4متر و تعداد تیمارها در

آنها نیز بهترتیر تا حد  4-8 ،4-8 ،8-6و  2-4بوته در

هر تکرار  16و تعداد کل کرتها در آزمايش  54کرت بود.

متر مربع حرظ شده و بقیه به روش دستی وجین
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گرديدند .لبل از اندازهگیري صرات تعداد  11بوته به ور

نتايج و بحث

تصادای از هر کرت با رعايت اثر حاشیهاي انتخاب شده و

تجزيه واريانس صرات مورد بررسی (جدول  )1نشان

صرات مورد مطالعه روي آنها اندازهگیري شد .بهدلیل

داد که تاريخ کاشت ماش در صرات وزن خشک گل

سبزي بوتههاي علفهاي هرز موجود در مزرعه،

همیشهبهار و عملکرد دانه در سطح احتمال يک درصد و

اندازهگیري وزن ماده خشک اندامهاي هوايی آنها حدود

در صرت وزن خشک علف هرز در سطح احتمال پنج

 11روز بعد از برداشت ماش عملی شد .به وري که علف-

درصد اثر معنیداري داشت .درصد تراکم کاشت ماش نیز

هاي هرز والع در سطح يک مترمربعی وسط هر کرت

در صرات وزن خشک علف هرز ،وزن خشک گل همیشه

(همان سطحی که براي اندازهگیري عملکرد دانه ماش و

بهار ،تعداد نیام در بوته ماش و عملکرد دانه ماش در

گل همیشه بهار در نظر گراته شده بود) جمعآوري و بعد

سطح احتمال يک درصد اثر معنیداري داشت (جدول .)1

از خشک کردن در آون در دماي  31درجه سانتیگراد به
مدت  46ساعت وزن خشک آنها توزين و يادداشت شد.

وزن خشک علفهای هرز
بیشترين وزن خشک علفهاي هرز در سطوح تراکم

نحوه اندازهگیري شاخصهاي ارزيابی کشت مخلوط به
شرح زير بودند.

کاشت ماش با  12/5و  %25بدون اختالف معنیدار نسبت

 -1نسبت برابری زمين )(LER

به همديگر بهدست آمد (شکل  .)1در حالی که درصدهاي

LER=Yci/Yc + Ymi/Ym

کاشت  93/5و  %51منجر به کاهش مقدار اين صرت

که در آن  Yciعملکرد التصادي گل همیشه بهار در کشت

گرديد .میانگین وزن خشک علفهاي هرز در تراکمهاي

مخلوط Yc ،عملکرد گل همیشه بهار در کشت خالص،

کاشت  93/5و  %51ماش  25/5گرم در مترمربع و در

 Ymiعملکرد دانه ماش در کشت مخلوط و  Ymعملکرد

کشت خالص همیشهبهار و تراکمهاي  12/5و  %25ماش

دانه ماش در کشت خالص است .اگر  LER˃1باشد کشت

 41گرم در مترمربع بود .در اين مطالعه اازايش تراکم

مخلوط لابل توصیه خواهد بود.

ماش منجر به کاهش وزن خشک علفهاي هرز گرديد.

 -2نسبت برابری زمين استاندارد شده(LERS) 1

اازايش تراکم گیاهان زراعی منجر به کاهش رشد و نمو

(Yci/Ycmax) + (Ymi/Ymmax) = LERS
که در آن  Ycmaxو  Ymmaxبهترتیر حداکثر عملکرد گل

علفهاي هرز میشود (Abbasi Alikamar et al.,
) .2006لدرت رلابت گیاهان با علفهاي هرز را میتوان

همیشه بهار و دانه ماش در کشتهاي خالص است .اگر

با کاهش اواصل بین رديری و اازايش تراکم گیاهی

 LERs˃1باشد کشت مخلوط لابل توصیه خواهد بود.

تقويت نمود.

لبل از تجزيه آماري ،تست نرمال بودن دادهها انجام و

استراده از اواصل بین رديری کم موجر بسته شدن

سپس تجزيه و تحلیل آماري دادههاي بهدست آمده با

سريعتر کانوپی گیاهی و در نتیجه اازايش درياات

استراده از نرم اازار  Mstat-cانجام شد .براي مقايسه

تشعشع خورشیدي توسط کانوپی میشود و بنابراين

میانگینها از آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد

سرعت رشد و عملکرد اازايش میيابد

استراده شد .ترسیم نمودارها با بهرهگیري از نرم اازار

(Abbasi

) .Alikamar et al., 2006اين امر میتواند لدرت رشد

 Excelعملی گرديد.

علفهاي هرز را کاهش دهد ;(Fanadzo et al., 2010
).Ahmad et al., 2009

1- Standardized Land Equivalent Ratio
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جدول  -1تجزيه واريانس تاثير تاريخ كاشت ماش و نسبت مخلوط آن در كشت با گل هميشه بهار روی صفات مورد بررسی.
Table 1- Analysis of variance of the effect of mungbean sowing time and its mixing rate as intercropped with marigold
on studied traits.

عملکرد دانه ماش
Seed yield of
mungbean

وزن خشک گل تعداد دانه در نیام
ماش
همیشهبهار

تعداد نیام در
بوته ماش

وزن خشک علف -درجه
آزادي
هاي هرز

منابع تغییر
Source of Variaition

Weight of
dried flowers
marigold

Number of
seed per pod
mungbean

The number
of pods per
plant
mungbean

Dry weight
weed

df

9.335

1.257

0.646

50.639

11.909

2

**297.700

**1892.007

12.021

48.339

*106.095

2

**73.155

**126.137

8.105

**325.728

**198.627

4

26.067

44.970

2.753

7.765

6.771

8

13.929

18.924

8.804

24.533

20.907

28

خطا )(Error

13.92

6.70

18.31

28.82

17.72

-

ضرير تغییرات )CV (%

تکرار
)(Replication
تاريخ کاشت
)(Sowing time
نسبت مخلوط
)(Mixing rate
تاريخ کاشت×نسبت مخلوط
)( Mixing rate×sowing time

** و * بهترتیر معنیدار در سطح احتمال يک درصد و پنج درصد.
**& *: Significant at 1% and 5% probability levels, respectively.

شکل  -1مقايسه ميانگين های وزن خشک علف های هرز تحت تاثير درصد تراكم كاشت ماش نسبت به گل هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 1- Means comparison of weeds biomass affected by mungbean mixing rate relative to marigold.
Means with the same letters have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

تاريخهاي کاشت  11روز پیش و همزمان ماش با

است ) .(Bensch et al., 2003علفهاي هرزي که لبل از

همیشه بهار کنترل بهتري را روي علفهاي هرز داشت و

گیاه زراعی سبز میشوند ،نسبت به آنهايی که بعداً سبز

منجر به کاهش وزن خشک آنها گرديد (شکل  .)2در اين

میکنند ،سبر کاهش بیشتري در عملکرد میشوند .ول

مطالعه بیشترين وزن خشک علفهاي هرز در کاشت ماش

مدت رلابت علفهاي هرز با گیاهان زراعی نیز تأثیر لابل

 11روز لبل از همیشهبهار و همزمان با همیشهبهار حاصل

توجهی بر کاهش محصول نهايی دارد .استقرار زود هنگام

گرديد .گزارش شده است که لدرت رلابت در علفهاي

در مقايسه با استقرار دير هنگام گیاهان زراعی ،شاخص

هرز بسته به زمان ظهور آنها نسبت به گیاه زراعی متراوت

سطح برگ و درياات تشعشع نوري را اازايش میدهد و
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منجر به اازايش لدرت رلابت آنها در برابر علفهاي هرز

اازوده شد .احتمال میرود که در محدوده تراکمهاي مورد

میشود ).(Urazizadeh et al., 2007

مطالعه ماش با اازايش تراکم گیاهی از حجم اضاي
بالیمانده براي ظهور علفهاي هرز کاسته شده و در نتیجه
کاهش حضور و بهدنبال آن اات بیوماس علفهاي هرز

تعداد نيام در بوته ماش
نتايج اين مطالعه نشان داد که تعداد نیام در بوته در

(شکل  )1موجبات اازايش عملکرد شده است .با اين حال

کشت ماش با تراکمهاي  93/5و  51درصد به ور معنی-

بهنظر میرسد که با توجه به روند دادههاي مربوط به

داري بیشتر از تعداد نیام در نسبتهاي کاشت  12/5و 25

عملکرد اازايش تراکم ماش به بیش از  51درصد تراکم

درصد بود (شکل  .)9در دو سطح باالي تراکم ماش هر

مطلوب آن ديگر لادر به اازايش بیشتر محصول آن در

بوته آن در کشت مخلوط با همیشه بهار به ور میانگین

صورت کشت مخلوط با همیشه بهار نگردد .چون عملکرد

 22/4نیام در بوته تولید کرد .اين در حالی بود که هر بوته

حاصل از اين سطح تراکم مشابه با شاهد بوده است.

در کشت خالص ماش حدود  24نیام داشت.

عملکرد دانه ماش در تاريخهاي کاشت ديرهنگام بیشتر
بود .بیشترين مقدار عملکرد در کاشت بذور ماش  11روز
بعد از همیشهبهار به مقدار  913کیلوگرم در هکتار به-

عملکرد دانه ماش
عملکرد دانه در واحد سطح در کشت ماش با تراکم-

دست آمد (شکل  .)5پس از آن تیمار کاشت همزمان دو

هاي  93/5و  51درصد توصیه شده به ور معنیداري

گیاه بیشترين عملکرد دانه ( 231کیلوگرم در هکتار) را

بیشتر از عملکرد آن در سطح  12/5درصد بود (شکل .)4

داشت .با توجه به سازگاري بیشتر ماش با هواي نیمهگرم

صادلی و همکاران ) (Sadeghi et al., 2009گزارش

در مقايسه با گل همیشه بهار بهنظر میرسد کشت ديرتر

نمودند که تعداد گیاه در واحد سطح مهمترين جزء

آن نسبت به همیشهبهار از نظر التصادي توجیه پذير

عملکرد میباشد .در اين مطالعه نیز با اازايش تراکم ماش،

باشد.

بر عملکرد دانه آن در شرايط کشت مخلوط با همیشه بهار

شکل  -2مقايسه ميانگين های وزن خشک علفهای هرز تحت تاثير تاريخ كاشت ماش نسبت به گل هميشه بهار.
میانگینهاي داراي حدالل حروف مشابه اختالف معنیداري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 2- Means comparison of weeds biomass affected by mungbean sowing date relative to marigold.
Means with the same letters have not significant difference at 5% probability level in DMRT.
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شکل  -3مقايسه ميانگين های تعداد نيام در بوته تحت تاثير درصد تراكم كاشت ماش نسبت به گل هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.

Figure 3- Means comparison of number of pod per plant affected by mungbean mixing rate relative to marigold.
Means with the same letters have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

شکل  -0مقايسه ميانگين های عملکرد دانه ماش تحت تاثير درصد تراكم كاشت آن نسبت به گل هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 4- Means comparison of seed yield of mungbean affected by mixing rate relative to marigold.
Means with the same letters have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

مطالعه همبستگی صرات مورد بررسی (جدول )2
وزن خشک گل هميشهبهار

نشان داد که بین عملکرد دانه ماش با وزن خشک علرهاي
هرز و تعداد نیام در بوته بهترتیر همبستگی منری و

در سطوح  25 ،12/5و  51درصد تراکم کاشت ماش

مثبت معنیدار وجود داشت .گل و همکاران (Gul et al.,

اختالف معنی داري از نظر وزن خشک گل همیشه بهار

) 2008گزارش نمودند که تعداد غالف در بوته ماش از

مشاهده نشد ،اما اازايش درصد تراکم کاشت ماش از 25

جمله اجزاي عملکرد دانه ماش است و همبستگی مثبتی

به  93/5درصد منجر به اازايش  11درصدي وزن خشک

بین اين صرت با عملکرد دانه ماش وجود دارد.

گل همیشه بهار گرديد (شکل  .)8در شرايط آزمايش تیمار
کشت خالص همیشهبهار نیز از عملکردي معادل  35گرم
در مترمربع برخوردار بود.
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شکل  -5مقايسه ميانگينهای عملکرد دانه ماش تحت تاثير تاريخ كاشت آن نسبت به گل هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل حروف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 5- Means comparison of seed yield of mungbean affected by its sowing date relative to marigold.
Means with the same letters have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

شکل  -6مقايسه ميانگين های عملکرد گل خشک هميشه بهار تحت تاثير نسبت مخلوط ماش به هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل يک حرف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 6- Means comparison of dry flower yield of marigold as affected by mungbean mixing rate relative to
marigold.
Means with the same letter have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

با اين وجود اازايش تراکم ماش بیشتر از  93/5درصد

(شکل  .)3در حالی که در صورت کاشت ماش بهصورت

باعث کاهش وزن خشک گل همیشه بهار شد .اازايش

همزمان و يا  11روز بعد از همیشهبهار وزن خشک گل-

بیش از حد تراکم رلابت شديدي را براي کسر منابع از

هاي همیشهبهار بهترتیر  31/9و  39/3گرم در مترمربع

جمله نور ،آب و عناصر غذايی ايجاد میکند .اين رلابت

بود .بر اين اساس کاشت ماش همزمان و  11روز بعد از

بین گیاهان میتواند منجر به کاهش رشد و عملکرد نهايی

کاشت همیشهبهار منجر به اازايش  93و  48درصدي وزن

گیاهان گردد ).(Koucheki et al., 2009

خشک گل همیشهبهار نسبت به تاريخ کاشت اول شد.به

ولتی ماش  11روز لبل از همیشهبهار کشت شد،

نظر میرسد که در صورت کاشت زود هنگام ماش ،بوته-

همیشهبهار کمترين عملکرد گل خشک را تولید کرد

هاي ماش میتوانند روي گیاهچههاي همیشهبهار سايه-
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اندازي کنند و منجر به کاهش رشد همیشهبهار گردند.

) .(Song et al., 2008از آنجايی که مرحله گیاهچهاي

همچنین لرتمونگول و همکاران (Lertmongkol et al.,

از حساسترين مراحل رشد به ترکیبات آللوپاتیک میباشد

) 2011گزارش نمودهاند که ماش محتوي ترکیبات

) ،(Orr et al., 2005لذا گیاهچههاي همیشهبهار در تاريخ

آللوپاتیک است که میتواند جوانهزنی و رشد گیاهچههاي

کاشت اول ماش بیشتر در معرض ترکیبات آللوپاتیک ماش

گیاهان ديگر از جمله گندم و ذرت را تحت تاثیر لرار دهد.

لرار گراتهاند ،در حالی که در تاريخهاي کاشت ديرتر

احتمال میرود که خاصیت آللوپاتیک گیاهان منجر به

مراحل حساس گیاهچههاي همیشهبهار به ترکیبات

تاخیر در جوانهزنی و تولف رشد گیاهچهها و مرگ و میر

آللوپاتیک ماش سپري شده و اين گیاه توانسته است از

آنها میشود .چنین تنظیمی میتواند رلابت بین گونهاي

اثرات مثبت ماش استراده نمايد.

را تشديد کرده و موجر استقرار بهتر گیاه آللوپتیک شود

شکل  -7مقايسه ميانگينهای عملکرد گل خشک هميشه بهار تحت تاثير تاريخ كاشت ماش نسبت به هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل يک حرف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 7- Means comparison of dry flower yield of marigold as affected by mungbean sowing time relative to
marigold.
Means with the same letter have not significant difference at 5% probability level in DMRT.

ماش همبستگی مثبت و معنیدار و بهترتیر برابر  1/38و
نسبت برابری زمين

 1/89وجود دارد.

ولتی ماش به ور همزمان يا  11روز بعد از همیشه
بهار کشت شد ،در همه درصدهاي کاشت آن نسبت

نسبت برابری زمين استاندارد شده

برابري زمین در مقايسه با کاشت ماش  11روز لبل از

در تاريخهاي کاشت دوم و سوم ماش نسبت برابري

همیشه بهار بیشتر بود (شکل  .)6اين امر نشانگر آن است

زمین استاندارد شده بیشتر از مقدار اين نسبت در تاريخ

که در محدوده درصدهاي کاشت مورد نظر چه گیاه ماش

کاشت اول بود (شکل  .)3در سطوح کاشت همزمان و 11

به ور همزمان و يا با  11روز تاخیر نسبت به همیشه بهار

روز بعد از همیشه بهار نسبت برابري زمین استاندارد شده

کشت شود ،میتوان به ور میانگین عملکردي حدود 1/6

بهترتیر  92و  41درصد بیشتر از کاشت ماش  11روز

بیشتر از واحد نسبت به تککشتی آنها برداشت کرد .بر

لبل از کاشت همیشه بهار بود .ولی در حالت کلی کشت

اساس ضراير همبستگی صرات مورد بررسی بین نسبت

مخلوط ماش و همیشه بهار در هر سه تاريخ کاشت از نظر

برابري زمین با وزن خشک گل همیشه بهار و عملکرد دانه

نسبت برابري زمین استاندارد شده داراي سودمندي نسبی
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وجود دارد (جدول .)2

بود .بین اين نسبت با وزن خشک گل و عملکرد دانه ماش
همبستگی مثبت و معنی دار بهترتیر برابر  1/54و 1/51

شکل  -8مقايسه ميانگين های اثر متقابل درصد تراكم كاشت و تاريخ كاشت ماش نسبت به گل هميشه بهار روی نسبت برابری زمين.
میانگین هاي داراي حدالل يک حرف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 8- Means comparison of interaction of mixing rate and sowing time relative to marigold on land equivalent
ratio.
Means with the same letter have not significant difference at 5% probability level in DMRT

شکل  -9مقايسه ميانگين های نسبت برابری زمين استاندارد شده تحت تاثير تاريخ كاشت ماش نسبت به گل هميشه بهار.
میانگین هاي داراي حدالل يک حرف مشابه اختالف معنی داري در سطح  %5در آزمون دانکن ندارند.
Figure 9- Means comparison of standardized land equivalent ratio as affected by mungbean sowing time relative to
marigold.
Means with the same letter have not significant difference at 5% probability level in Duncan,s Multiple Range Test.
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. ضرايب همبستگی صفات مورد بررسی در كشت مخلوط گل هميشه بهار و ماش-2 جدول
Table 2. Correlation coefficients of studied variables at intercropping of marigold and mungbean.

وزن خشک
علفهاي هرز

وزن گل
خشک

تعداد نیام
بوته

عملکرد
دانه

تعداد دانه
در نیام

نسبت
برابري زمین

Dry weight
weed

Weight
of dried
flowers

Number
of pods
per plant

Seed
yield

Number
of seeds
per pod

LER

نسبت
برابري زمین
استاندارد
شده
LERS

وزن خشک علفهاي هرز
Dry weight weed

وزن گل خشک
Weight of dried flowers

تعداد نیام بوته ماش
Number of pods per plant mungbean

تعداد دانه در نیام
Number of seeds per pod

عملکرد دانه
Grain yield

نسبت برابري زمین
LER

نسبت برابري زمین استاندارد شده
LERS

1
-0.390*

1

-0.645**

0.183

1

0.137

-0.033

0

-0.474**

0.694**

0.373*

1

0.009

-0.192

0.760**

0.123

0.634**

0.177

1

-0.179

0.544**

0.295

0.506**

-0.076

0.466**

1

1

 درصد1  و5 *و ** بهترتیر معنی دار در سطح احتمال
* &**: Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively.

 روز بعد از همیشه بهار بهواسطه کنتهرل بهتهر علهف11 يا

نتيجه گيری

1/6 هاي هرز میتوان به هور میهانگین عملکهردي حهدود

با توجه بهنتايج بهدست آمده در صورت کاشت ماش با

.بیشتر از واحد نسبت به تککشتی آنها برداشت کرد

 درصد مقدار توصیه شده و بهصورت همزمان و93/5 تراکم
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Abstract
Intercropping systems lead to reduce weeds population and their biomass. In order to study effect
of marigold (Calendula officinalis) and mungbean (Vigna radiata) intercropping in different sowing
times on yield and weeds control a factorial experiment based on randomized complete block design was
performed in Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran, during 2012 in three replications. Studied
treatments were mungbean sowing times (10 days earlier, simultaneously and 10 days after marigold)
and its mixing rates (0, 12.5%, 25%, 37.5% and 50% of recommended rate). Mungbean mixing rates of
12.5% and 25% lead to higher weeds biomass, but higher mixing rates caused to restriction of weeds
growth. In earlier sowing times weeds were better controlled. Mungbean in two higher mixing rates as
intercropped with marigold produced 22.4 pods per plant, while its sole cropping produced 24 pods.
With increasing of mungbean mixing rate its grain yield increased as intercropped with marigold. When
mungbean was sown 10 days after marigold, its grain yield was higher (317 kg/ha). Increasing of
mungbean mixing rate from 12.5% to 37.5% improved dry flower yield of marigold up to 11%.
Standarized land equivalent ratio in second and third sowing dates were greater than first sowing time. In
intercropping of mungbean with mixing rate of 37.5% at 10 days after marigold or simultaneous
intercropping yield could improve due to better weeds control.

Key words: Biomass, Mixing rate, Land equivalent ratio, Dry flower weight.
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