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چکیده
به منظور بررسی تاثیر مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت علفهای هرز و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای ،آزمایشی به صورت کرتهای خرد
شده بر مبنای طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال  1389در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج به اجرا در آمد.
فاکتورهای آزمایشی شامل زمان سرکوبی ماش سبز در چهار سطح (در مرحله  8 ،6 ،4و  10برگی ذرت) به همراه شاهد در دو سطح بدون کنترل علف
هرز و با کنترل علف هرز به عنوان فاکتور اصلی و تراکم کاشت ماش در سه سطح ( % 100 ،% 50و  % 150افزایش تراکم متعارف) به عنوان فاکتور
فرعی بود .نتایج نشان داد که اثر زمانهای مختلف سرکوبی ماش سبز بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،وزن هزار دانه ذرت و
تراکم و وزن خشک علفهای هرز دارای اختالف معنی داری در سطح یک درصد بود .همچنین اثر تراکمهای مختلف ماش سبز بر عملکرد دانه،
شاخص برداشت ذرت ،تراکم و وزن خشک علفهای هرز دارای اختالف معنی داری در سطح یک درصد بود ،ولی بر عملکرد بیولوژیک و وزن
هزار دانه ذرت اثر معنیداری نداشت .اثر متقابل زمانهای مختلف سرکوبی ماش سبز و تراکمهای مختلف آن نیز بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک
ذرت و وزن خشک علفهای هرز در سطح یک درصد و تراکم علفهای هرز در سطح پنج درصد ،دارای اختالف معنی داری بود .بیشترین میزان
عملکرد دانه در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی ذرت و تراکم  % 50ماش سبز ،با میانگین  10342/16کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان
علف هرز و تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین  4674/57کیلوگرم در هکتار ب ه دست آمد .کمترین میزان وزن
عملکرد دانه در تیمار شاهد بدون کنترل 
خشک علفهای هرز در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی ذرت و تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین  58/55گرم در متر مربع و بیشترین
میزان وزن خشک علفهای هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و  % 50افزایش تراکم متعارف کاشت ماش سبز ،با میانگین  162/15بوته در
متر مربع به دست آمد .کمترین میزان تراکم علفهای هرز در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی ذرت و تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین
 24/50گرم در متر مربع و بیشترین میزان تراکم علفهای هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علف هرز و  % 50افزایش تراکم متعارف کاشت ماش سبز،
با میانگین  79/50بوته در متر مربع به دست آمد.
واژههای کلیدی :زمان سرکوبی ،تراکم ماش سبز ،وزن خشک علفهای هرز ،رقابت.
 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،باشگاه پژوهشگران جوان ،کرج ،البرز ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،گروه زراعت ،کرج ،البرز ،ایران.
 -3عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال.
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،گروه خاکشناسی ،تهران ،ایران.
*
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مقدمه

جدید و مناسب در مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در نظر

ذرت گیاهی از خانواده غالت با دوره رشد نسبتاً کوتاه

گرفته میشود ( .)Hoffman et al., 1993مالچ سبز با کاهش

و عملکرد باال است که در سطح جهان از نظر میزان تولید

نفوذ نور به درون سایه انداز منجر به کاهش جوانه زنی و رشد

در واحد سطح بعد از گندم در رتبه دوم و از نظر سطح زیر

علفهای هرز میشود ).(Teasdale and Daughtry, 1993

کشت بعد از گندم و برنج مقام سوم را به خود اختصاص

برخی از مالچهای زنده با گیاه اصلی بر سر مواد غذایی و آب

داده است (خاوری خراسانی و همکاران .)1387 ،طبق آمار

رقابت کرده و باعث کاهش عملکرد میشوند.

وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی  87-88سطح زیر

)(Echtenkamp and Moomaw, 1989

کشت ذرت دانهای حدود  226هزار هکتار است .ماش سبز با

مالچ زنده به دلیل رقابت کمتر با گیاه زراعی در مقایسه با علفهای

نام علمی ) (Vigna radiata L.از خانواده  ،Fabaceaeگیاهی

هرز و همچنین اثر کنترلی بر علفهای هرز ،موجب افزایش

یکساله ،بوتهای یا باال رونده به ارتفاع  45تا  90سانتی متر

عملکرد گیاه زراعی میشود.

میباشد (کوچکی و بنایان اول .)1383 ،ماش سبز گیاه مناطق

)(Aladesanwa and Adigun, 2008

گرمسیری و نیمه گرمسیری است و مقاومت آن به خشکی

مالچ سبز در حاشیه ردیف کاشت گیاه اصلی کاشته

بیشتر از نخود و لوبیا است (مجنون حسینی .)1387 ،ماش سبز

میشود (مرادی طالب بیگی و غدیری .)1389 ،هافن و

به دلیل همزیستی با باکتری ریزوبیوم قابلیت تثبیت نیتروژن جو

همکاران ( )Hoffman et al., 1993گزارش کردند که مالچ زنده

را به میزان  50-100کیلوگرم در هکتار دارد (مجنون حسینی،

ماشک گل خوشهای ) (Vicia villosa L.میتواند زیست توده

 .)1387در کاهش محصوالت کشاورزی عوامل متعددی

علفهای هرز ذرت دانهای را در سال اول و دوم آزمایش ،به

موثرند و تردیدی نیست که علفهای هرز جزء مهمترین این

ترتیب به میزان  % 96و  % 58کاهش دهد .مرادی طالب بیگی

عوامل محسوب میشوند );.(Monaco and Ashton, 2007

و غدیری ( )1389گزارش کردند که تاثیر تراکمهای ،50 ،25

کاهش عملکرد محصوالت زراعی به دلیل تداخل علفهای

 75و  100درصد مالچ زنده لوبیا بر عملکرد ذرت در سطح

هرز توسط محققان متعددی از جمله موسوی و همکاران

یک درصد معنی دار بود و در سطح  % 75تراکم لوبیا بیش-

( )1384گزارش گردیده است .در پژوهشی مشخص گردید

ترین عملکرد ذرت به دست آمد و همچنین گزارش کردند

که کاهش عملکرد ذرت دانهای در حضور علفهای هرز

که کمترین وزن خشک علفهای هرز یکساله و کل در تیمار

حدود  % 22بوده است ( .)Wilson and Westra, 1993یکی

 % 100تراکم بهینه به دست آمد .در پژوهشی دیگر گزارش

از ابزارهای مناسب در استراتژی مدیریت علفهای هرز در

گردید که زیست توده علفهای هرز ذرت با کاربرد مالچ زنده

مزارع گیاهان زراعی از جمله ذرت ،استفاده از علف کشها

لوبیا ) Phaseolus vulgaris L.به میزان  % 68کاهش یافت

میباشد ( .)Hartwig and Ammon, 2002با این وجود،

) .(Caamal-Maldonado, 2001در پژوهشی دیگر گزارش

استفاده ناصحیح از این تکنولوژی ممکن است منجر به ایجاد

کردند مالچ شبدر سفید ) (Trifolium repens L.و ماشک گل

مشکالتی نظیر پسماند علف کشها ،آلودگی آبهای زیر

خوشهای ) (Vicia villosa L.علفهای هرز مزرعه ذرت دانهای

زمینی و مقاوم شدن علفهای هرز به علف کشها شود

را کاهش دادند ( .)Hargrove, 1982; Sweet, 1982نتایج

( .)Caamal-Maldonado et al., 2001بنابراین ،اتخاذ

حاصل از پژوهشهای دیگر نیز نشان داد که مالچ زنده لوبیا با

راهکارهای مدیریتی مناسب که مشکالت فوق را در بر نداشته

ایجاد رقابت شدید با علفهای هرز ،زیست توده علفهای هرز

باشد حائز اهمیت خواهد بود .مالچ زنده به عنوان راهکاری

را به طور چشمگیری کاهش داد (موحدی دهنوی و همکاران،
58
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 .)1380مالچ زنده چاودار بر توازن نیتروژن در خاک اثر منفی

یک کوادرات با ابعاد  100×60سانتی متر مربع استفاده شد.

دارد ولی مالچهای زنده تیره  Fabaceaeاثر مثبتی بر این توازن

نمونه برداری علفهای هرز  10روز پس از تشکیل گل تاجی

داشتند ( .)Marcinkeviciene, 2003در پژوهشی دیگر گزارش

ذرت انجام شد .محلول پاشی  2,4-Dبه میزان یک لیتر در

گردید تسخیر فضاهای خالی توسط لوبیا باعث کاهش رشد و

هکتار با سم پاش پشتی موتوری صورت گرفت و سعی شد که

تراکم علفهای هرز گردید (موسوی و همکاران .)1384 ،با

نازل آن در ارتفاع  20سانتیمتری کانوپی ماش سبز قرار گیرد.

توجه به مطالب ذکر شده و همچنین مشکالت روز افزون استفاده

در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی ذرت ،با رعایت اثر حاشیه

از علف کشها ،این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مالچ زنده ماش

سطحی معادل  7/2متر مربع برداشت و عملکرد دانه و عملکرد

سبز بر مدیریت علفهای هرز و عملکرد ذرت دانهای در کرج

بیولوژیک محصول محاسبه شد .نمونهها در آون در دمای 75

به اجرا در آمد.

درجه سانتیگراد به مدت  72ساعت قرار گرفتند و سپس با
ترازوی دقیق اندازهگیری شدند .برای تعیین شاخص برداشت

مواد و روشها

از معادله زیر استفاده شد.

به منظور بررسی اثرات مالچ زنده ماش سبز بر مدیریت
علفهای هرز و عملکرد ذرت دانهای ،آزمایشی در سال
زراعی  1389در مزرعه آموزشی -تحقیقاتی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج واقع در ماهدشت کرج ( 35درجه و 43

برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از نرم افزار SAS 9.1

دقیقه و  50ثانیه عرض شمالی 50 -درجه و  49دقیقه و 41

و برای مقایسه میانگینها از آزمون چند دامنهای دانکن استفاده شد.

ثانیه عرض جنوبی و  1173متر ارتفاع از سطح دریا) انجام شد.

نتایج و بحث

آزمایش به صورت اسپلیت پالت با طرح پایه بلوکهای کامل

عملکرد دانه

تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد .فاکتورهای آزمایشی
شامل زمان سرکوبی ماش سبز با علف کش  2,4-Dدر چهار

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثر تراکم ماش

سطح (در مرحله  8 ،6 ،4و  10برگی ذرت) به همراه شاهد در

سبز و همچنین اثر متقابل زمان سرکوبی و تراکم ماش سبز ،بر

دو سطح بدون کنترل علف هرز و با کنترل علف هرز به عنوان

عملکرد دانه ذرت در سطح احتمال  % 1معنی داری بود .اما اثر

فاکتور اصلی و تراکم کاشت ماش سبز در  3سطح (،% 50

زمان سرکوبی ماش سبز بر عملکرد دانه معنی دار نبود .در مورد

 % 100و  % 150افزایش تراکم متعارف) به عنوان فاکتور

تراکم ماش سبز بیشترین میزان عملکرد دانه در تیمار تراکم

فرعی بود .تراکم کاشت ذرت  8/3بوته در متر مربع در نظر

 % 100ماش سبز ،با میانگین  7569/0کیلوگرم در هکتار و

گرفته شد .کرتهای آزمایشی شامل  5ردیف کاشت به طول

کمترین میزان عملکرد دانه در تیمار تراکم  % 150ماش سبز،

 5متر با فاصله روی ردیف  20سانتیمتر و فاصله بین ردیف

با میانگین  6949/0کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول

 60سانتیمتر بودند .بذر ماش سبز در عمق  4سانتی متری و

 .)3در مورد اثر متقابل تیمارها ،بیشترین میزان عملکرد دانه

در حاشیه ردیفهای کاشت ذرت کشت شد .کود اوره در

در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی با تراکم % 50

دو نوبت به میزان  400کیلوگرم در هکتار در هنگام کاشت و

ماش سبز ،با میانگین  10342/15کیلوگرم در هکتار و کمترین

به صورت سرک مورد استفاده قرار گرفت .به منظور بررسی

میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد بدون کنترل علفهای هرز

تراکم و وزن خشک علفهای هرز موجود در هر کرت ،از

با تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین  4674/57کیلوگرم
59
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در هکتار به دست آمد (جدول  .)4این نتایج را میتوان به

مظاهری .)1372 ،رقابت علف هرز و گیاه زراعی بر سر

حضور کمتر علفهای هرز ،ناشی از کاهش نفوذ نور به درون

رطوبت در حقیقت تنش آبی است که به خاطر حضور

سایه انداز و درصد کمتر سبز شدن بذر آنها توسط مالچ

علف هرز گریبانگیر گیاه زراعی شده است

( Thomas

زنده ماش سبز و همچنین رقابت کمتر مالچ زنده ماش سبز

 .)and Allison, 1975وقتی اندا مهای رویشی محصول در

با گیاه زراعی ذرت نسبت داد که با نتایج مرادی طالب بیگی

حال رشد هستند کمبود رطوبتی باعث کاهش ارتفاع و

و غدیری ( )1389مطابقت دارد .مالچ زنده به دلیل رقابت

عملکرد بیولوژیک و نرخ ظهور و رشد برگها میشود که

کمتر نسبت به علف هرز با گیاه زراعی و همچنین اثر کنترلی

در نتیجه منجر به کاهش عملکرد دانه خواهد شد.

مالچ زنده بر روی علفهای هرز ،موجب افزایش عملکرد

()Herrero and Johnson, 1981

گیاه زراعی میشود (.)Aladesanwa and Adigun, 2008

حساسیت بیشتر عملکرد دانه گیاهان زراعی به تنشهای

کاهش عملکرد محصوالت زراعی به دلیل تداخل علفهای

محیطی که توسط بسیاری از محققان گزارش شده است ،به

هرز توسط محققان متعددی از جمله موسوی و همکاران

دلیل حساسیت بیشتر رشد زایشی گیاهان به تنشها ،در مقایسه

( )1384گزارش گردیده است .در پژوهشی مشخص گردید

با رشد رویشی آنها است (سرمدنیا و کوچکی .)1372 ،سیبوگا و

که کاهش عملکرد ذرت دانهای در حضور علفهای هرز 22

باندین ( )Sibuga and Bandeen, 1980نیز وجود همبستگی منفی

 %بوده است ( .)Wilson and Westra, 1993بدیهی است که

بین تراکم علفهای هرز و عملکرد ذرت را گزارش کردند .بر

ذرت از مرحلهی  8برگی به بعد آماده رفتن به فاز طویل شدن

اساس نتایج ویلسون و اسمیت )،(Wilson and Smith, 1992

ساقه است .بنابراین میتوان علت عملکرد باالی ذرت در تیمار

میزان حفاظت گیاه پوششی یا همان مالچ زنده از گیاه اصلی

سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی را ،کاهش وجود رقابت

در برابر علفهای هرز ،به میزان تراکم گیاه پوششی و سطحی

بین ذرت و علفهای هرز دانست .زیرا ماش سبز به عنوان

بستگی دارد که گیاه پوششی روی آن را میپوشاند .زمانی که

یک مالچ گیاهی باعث عدم رسیدن نور به علف هرز شده و از

گیاه پوششی بیش از حد بزرگ یا زیاد باشد خود باعث کاهش

فتوسنتز و در نتیجه رشد آن جلوگیری میکند .برعکس علت

رشد گیاه اصلی خواهد شد ).(Wilson and Smith, 1992

به دست آمدن کم-ترین میزان عملکرد دانه در تیمار شاهد

عملکرد بیولوژیک

بدون کنترل علف هرز را میتوان این گونه بیان کرد که ،عدم
کنترل علف هرز باعث ایجاد رقابت شدید بین علف هرز و

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثر زمان

ذرت بر سر منابع غذایی ،آب و نور شده و در نتیجه از میزان

سرکوبی ماش سبز و اثر متقابل زمان سرکوبی و تراکم ماش

رشد گیاه کاسته شده و باعث کاهش عملکرد دانه میشود.

سبز ،بر عملکرد بیولوژیک ذرت در سطح احتمال  % 1معنی

الزم به ذکر است تراکمهای پایین ماش سبز به عنوان یک مالچ

دار بود ،ولی اثر تراکم ماش سبز بر عملکرد بیولوژیک

از رشد علفهای هرز جلوگیری کرده و باعث کاهش رقابت

معنی دار نشد .بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار

علفهای هرز با ذرت و در نتیجه افزایش عملکرد دانه میشود.

سرکوبی ماش سبز در مرحله  6برگی ،با میانگین 27368/4

اما ظاهرا در تراکم باالی ماش سبز ،این گیاه به عنوان یک منبع

کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک در

رقابت کننده با ذرت عمل کرده و باعث کاهش عملکرد دانه

تیمار شاهد بدون کنترل علفهای هرز ،با میانگین 13545/4

میشود .ایجاد رقابت بین گیاه زراعی و علفهای هرز بر سر

کیلوگرم در هکتار به دست آمد (جدول  .)3در مورد اثر

نور توسط محققین گزارش شده است (محمودی1382 ،؛

متقابل تیمارها بیشترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمار
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سرکوبی ماش سبز در مرحله  6برگی با تراکم  % 100ماش

تیمار تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین  % 34/04به دست

سبز ،با میانگین  28440/92کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان

آمد (جدول  .)3هر چه محدودیت منابع (شدت رقابت) بیشتر

عملکرد بیولوژیک در تیمار بدون کنترل علفهای هرز با تراکم

شود ،به دلیل حساسیت زیادتر رشد زایشی ذرت ،میزان کاهش

 % 150ماش سبز ،با میانگین  13030/07کیلوگرم در هکتار به

عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژیک نیز بیشتر خواهد

دست آمد (جدول  .)4وقتی اندامهای رویشی در حال رشد

شد .به این ترتیب انتظار میرود که شاخص برداشت ذرت

هستند کمبود رطوبتی باعث کاهش ارتفاع و بیوماس رویشی

با افزایش شدت رقابت کاهش یابد .این نتایج با مشاهدات

و سرعت ظهور و رشد برگها میشود .به همین دلیل وقتی

کاورو و همکاران ( )Cavero et al., 1999نیز مطابقت دارد.

گیاه ذرت در مرحله  6برگی از رقابت با علفهای هرز دور

نتایج این تحقیق نشان داد که محدودیتهای اعمال شده

میشود ،به دلیل وجود رطوبت کافی ،توان افزایش سریع در

توسط علفهای هرز تاثیر منفی بیشتری بر رشد زایشی و تولید

ارتفاع و عملکرد بیولوژیک را به دست میآورد .در تحقیقات

دانه ذرت نسبت به رشد رویشی آن دارد و بنابراین شاخص

سیبوگا و باندین ( )Sibuga and Bandeen, 1980نیز ،با

برداشت که نسبتی از عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی است

افزایش تراکم علفهای هرز عملکرد بیولوژیک ذرت به

در تراکمهای باالتر علفهای هرز مقدار کمتری را به خود

شدت کاهش پیدا کرد و همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک

اختصاص داده است .در تحقیقات محمدی و همکاران ()1383

در تیمار شاهد بدون حضور علفهای هرز به دست آمد .بر

نیز میزان شاخص برداشت با افزایش طول دوره آلودگی و

اساس گزارشات میرشکاری و همکاران ( )1387عملکرد

کاهش طول دورهی عاری از علف هرز کاهش یافت .در

بیولوژیک کلزا در تیمار آلوده به علف هرز در کل دوره رشد

تحقیقات آنها میزان کاهش در تیمار آلوده به علفهای

نسبت به شاهد ،کاهش  40درصدی را نشان داد .در تحقیقات

هرز در کل فصل رشد در مقایسه با تیمار شاهد 42/8 ،درصد

فاتح و همکاران ( )1385نیز مشخص شد که با افزایش شدت

اعالم شد .بر اساس گزارشات میرشکاری و همکاران ()1387

رقابت (تراکم زیاد علفهای هرز) دامنه اختالف از نظر

در شرایط تداخل تمام فصل علفهای هرز نسبت به شاهد،

عملکرد بیولوژیک افزایش یافت.

شاخص برداشت به میزان  24درصد کاهش پیدا کرد.

شاخص برداشت

وزن هزار دانه

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد اثر زمان سرکوبی

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )1نشان داد که اثر زمان سرکوبی

ماش سبز و اثر تراکم ماش سبز ،بر شاخص برداشت ذرت در

ماش سبز بر وزن هزار دانه ذرت در سطح احتمال  % 1معنی

سطح احتمال  % 1معنی دار بود ،ولی اثر متقابل زمان سرکوبی

دار است ،ولی اثر تراکم ماش سبز و اثر متقابل زمان سرکوبی و

و تراکم ماش سبز بر شاخص برداشت ذرت معنی دار نشد.

تراکم ماش سبز بر وزن هزار دانه ذرت معنی دار نشد .بیشترین

بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار با سرکوبی ماش

میزان وزن هزار دانه در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله 8

سبز در مرحله  8برگی ،با میانگین  % 41/02و کمترین میزان

برگی ،با میانگین  357/21گرم و کمترین میزان وزن هزار دانه

شاخص برداشت در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله 6

در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  10برگی ،با میانگین

برگی ،با میانگین  % 31/92به دست آمد .در مورد تراکم ماش

 288/26گرم به دست آمد (جدول  .)3بر اساس گزارشات

سبز بیشترین میزان شاخص برداشت در تیمار تراکم  % 50ماش

عباسپور و رضوانی مقدم ( )1383وزن هزار دانه ذرت ،بر اثر

سبز ،با میانگین  % 37/50و کمترین میزان شاخص برداشت در

زمانهای مختلف کنترل علف هرز اختالف معنی داری را از
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خود نشان داد .ولی منصوریان و همکاران ( )1387گزارش

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد اثر زمان سرکوبی

کردند که زمان کنترل علف هرز بر میزان وزن هزار دانه

ماش سبز ،اثر تراکم ماش سبز و اثر متقابل زمان سرکوبی

گندم تاثیر معنی داری نداشت .همچنین صفاهانی لنگرودی

و تراکم ماش سبز ،بر وزن خشک علفهای هرز ذرت در

و همکاران ( )1386نیز گزارش کردند که تغییرات وزن هزار

سطح احتمال  % 1معنی دار بود .بیشترین میزان وزن خشک

دانه ارقام مختلف کلزا در تیمار وجود علف هرز خردل وحشی

علفهای هرز در تیمار شاهد بدون کنترل علفهای هرز ،با

نسبت به تیمار شاهد عاری از علف هرز اختالف معنی داری

میانگین  149/04گرم در متر مربع و کمترین میزان وزن خشک

را از خود نشان نداد.

علفهای هرز در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی،
با میانگین  73/28گرم در متر مربع به دست آمد .در مورد

تراکم علفهای هرز

تراکم ماش سبز بیشترین میزان وزن خشک علفهای هرز

نتایج تجزیه واریانس (جدول  )2نشان داد که اثر زمان سرکوبی

در تیمار تراکم  % 50ماش سبز ،با میانگین  127/60گرم در

ماش سبز و اثر تراکم ماش سبز در سطح  % 1و اثر متقابل زمان

متر مربع و کمترین میزان وزن خشک علفهای هرز در تیمار

سرکوبی و تراکم ماش سبز در سطح  ،% 5بر تراکم علفهای

تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین  99/30گرم در متر مربع

هرز معنی دار است .بیش-ترین میزان تراکم علفهای هرز در

به دست آمد (جدول  .)3در مورد اثر متقابل تیمارها بیشترین

تیمار شاهد بدون کنترل علفهای هرز ،با میانگین  71/50بوته

میزان وزن خشک علفهای هرز در تیمار شاهد بدون کنترل

در متر مربع و کمترین میزان تراکم علفهای هرز در تیمار

علفهای هرز و تراکم  % 50ماش سبز ،با میانگین 162/15

سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی ،با میانگین  32/83بوته

گرم در متر مربع و کم-ترین میزان وزن خشک علفهای هرز

در متر مربع به دست آمد .در مورد تراکم ماش سبز بیشترین

در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی و تراکم  % 150ماش

میزان تراکم علفهای هرز در تیمار تراکم  % 50ماش سبز،

سبز ،با میانگین  58/55گرم در متر مربع به دست آمد (جدول .)4

با میانگین  57/45بوته در متر مربع و کمترین میزان تراکم

این نتایج را میتوان به کاهش رشد و تراکم کمتر علفهای

علفهای هرز در تیمار تراکم  % 150ماش سبز ،با میانگین

هرز در واحد سطح ،ناشی از تسخیر فضاهای خالی (موسوی

 41/65بوته در متر مربع به دست آمد (جدول  .)3در مورد اثر

و همکاران )1384 ،و رقابت شدید مالچ زنده ماش سبز با

متقابل بیشترین میزان تراکم علفهای هرز در تیمار شاهد

علفهای هرز (موحدی دهنوی و همکاران )1380 ،نسبت داد

بدون کنترل علفهای هرز و تراکم  % 50ماش سبز ،با میانگین

که با نتایج مرادی طالب بیگی و غدیری ( )1389مطابقت دارد.

 79/50بوته در متر مربع و کمترین میزان تراکم علفهای هرز

هافن و همکاران )(Hoffman et al., 1993گزارش کردند

در تیمار سرکوبی ماش سبز در مرحله  8برگی و تراکم % 150

که مالچ زنده ماشک گل خوشهای

ماش سبز ،با میانگین  24/50بوته در متر مربع به دست آمد .مالچ

میتواند زیست توده علفهای هرز ذرت دانهای را در سال

سبز با کاهش نفوذ نور به درون سایه انداز منجر به کاهش جوانه

اول و دوم پژوهش ،به ترتیب به میزان  % 96و  % 58کاهش داد.

زنی و رشد علفهای هرز میشود.

در پژوهشی دیگر گزارش گردید که زیست توده علفهای هرز

)(Vicia villosa L.

)(Teasdale and Daughtry, 1993

ذرت با کاربرد مالچ زنده لوبیا ) (Phaseolus vulgaris L.به میزان

مالچ شبدر سفید ) (Trifolium repens L.و ماشک گل

 % 68کاهش یافت ) .(Caamal-Maldonado, 2001حضور مالچ

خوشهای ) (Vicia villosa L.علفهای هرز مزرعه ذرت دانهای

زنده ماش سبز تا مرحله  8برگی ذرت فرصت کمتری برای اشغال

را کاهش دادند ).(Hargrove, 1982; Sweet, 1982

فضاهای خالی توسط علفهای هرز فراهم میکند (موسوی و

وزن خشک علفهای هرز

همکاران ،)1384 ،به عالوه رشد علفهای هرز در نتیجهی سایه
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اندازی و تشدید قدرت رقابتی مالچ زنده ماش سبز به طور قابل

سپاسگزاری

مالحظهای کاهش مییابد )،(Aladesanwa and Adigum, 2008

بر خود الزم میدانیم از مسئولین محترم دانشگاه آزاد اسالمی

(موحدی دهنوی و همکاران .)1380 ،با طوالنی شدن زمان

واحد کرج و مسئولین محترم موسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی

تداخل علفهای هرز ،وزن خشک علفهای هرز در واحد

بذر و نهال که ما را در انجام پژوهش فوق یاری نمودند ،کمال

سطح افزایش مییابد .عباس پور و رضوانی مقدم ( )1383نیز

تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

در تحقیقات خود ،بیشترین میزان وزن خشک علفهای هرز
را در تیمار تداخل علفهای هرز گزارش کردند.
جدول  -1تجزیه واریانس برخی صفات ذرت

Table 1- Analysis of variance of some traits of corn

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ
SOV

ﺗﮑﺮار )(Replication

درﺟﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺷﺎﺧﺺ

ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﺑﺮداﺷﺖ

آزادي

Grain yield

Biological
yield

Harvest
index

3

*1585586.1

*12231845

0.24ns

DF

زﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺎش ﺳﺒﺰ

37619048.6n

)(T
Time of mungbean
suppression

5

s

**

292082993

**

109.64

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ
1000 grain
weight
**3732.63
**

8685.18

ﺧﻄﺎي اﺻﻠﯽ Error

15

515254.1

3519870

8.63

1254.66

ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎش ﺳﺒﺰ )(D

2

**2870260.4

316950ns

**85.46

45.29ns

Mungbean density
زﻣﺎن × ﺗﺮاﮐﻢ )(T × D

10

%CV

-----

**

**

1277502.4
8.85

ns

14829313
9.01

ns

19.29

1214.62

9.79

8.72

* ** ،و  nsبه ترتیب معنی داری در سطح  %5 ،%1و غیر معنی دار میباشند.

*, ** and ns: Significant at 5% and 1% level of probability and non-significant, respectively.

جدول  -2تجزیه واریانس صفتهای علفهای هرز
Table 2- Analysis of variance of weed traits

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺗﮑﺮار

زﻣﺎن
ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ

ﺧﻄﺎي اﺻﻠﯽ

)(Replication

ﻣﺎش ﺳﺒﺰ

درﺟﻪ آزادي DF

3

4

12

ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

1.66ns

**241.85

4.03

SOV

Error

)(T

Weeds density

وزن ﺧﺸﮏ ﻋﻠﻒﻫﺎي
ﻫﺮز Weeds dry

23.89ns

**902.86

24.97

ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎش

زﻣﺎن ×

ﺳﺒﺰ

ﺗﺮاﮐﻢ

%CV

)(D

)(T×D

2

8

-----

**401.45

*7.84

12.52

**734.72

**100.50

13.16

weight

* ** ،و  nsبه ترتیب معنی داری در سطح  %5 ،%1و غیر معنی دار میباشند.

*, ** and ns: Significant at 5% and 1% level of probability and non-significant, respectively.
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Table 3- The effects of experiment treatments on some traits.

وزن ﺧﺸﮏ
ﻋﻠﻒﻫﺎي
Weeds ﻫﺮز
dry weight
(gr/m2)

ﺗﺮاﮐﻢ
ﻋﻠﻒﻫﺎي

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

ﻫﺮز

1000 grain
weight (gr)

Weeds
density
(pl/m2)

ﺷﺎﺧﺺ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

Harvest
index
(%)

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

Biological
yield
(kg/ha)

Grain yield
(kg/ha)

ﺗﯿﻤﺎر

Treatment

زﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺎش
(T) ﺳﺒﺰ

Time of mungbean
suppression
144.08

a

68.91

a

289.86

c

37.63

b

17492.2

d

6515.0

d

4 leaf stage (t1)

88.72

c

36.75

c

337.46

ab

31.92

c

27368.4

a

8724.7

b

6 leaf stage (t2)

73.28

d

32.83

c

357.21

a

41.02

a

24440.8

b

9952.1

a

8 leaf stage (t3)

117.76

b

50.16

b

288.26

c

35.34

b

19256.0

c

6791.0

cd

10 leaf stage (t4)

ﺑﺪون ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز
149.04

a

71.50

a

323.63

b

36.29

b

13545.4

e

4904.4

e

(t5)
Without weeds
control

ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺮز
---

--

---

--

317.46

bc

35.03

b

20705.6

c

7197.6

c

(t6)
With weeds
control

(D) ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎش ﺳﺒﺰ

Mungbean density
127.60

a

57.45

a

319.16

a

37.50

a

20343.8

a

7524.4

a

50% more (d1)
than optimum

116.83

b

57.00

a

320.25

a

37.07

a

20489.9

a

7569.0

a

100% more (d2)
than optimum

99.30

c

41.65

b

317.52

a

34.04

b

20570.5

a

6949.0

b

150% more (d3)
than optimum

. اختالف معنی داری ندارند%5 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

Mean in each column, followed by similar letter (s) shows not-significant different at 5% probability level, using Duncan test.
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Table 4- The effects of experiment treatments on some traits.

وزن ﺧﺸﮏ

-ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﻠﻒ

ﻋﻠﻒﻫﺎي ﻫﺮز

ﻫﺎي ﻫﺮز

Weed dry
weight
(gr/m2)

155.84
108.02
82.67
129.31
162.15
-------135.76
85.76
78.62
136.07
147.94
-------140.65
72.38
58.55
87.90
137.03
--------

a
c
d
b
a
b
c
c
b
a
a
c
d
b
a
-

1000 grain
weight (gr)

Weed
density
(pl/m2)

73.25
43.50
35.75
55.25
79.50
------74.00
37.75
38.25
59.75
75.25
------59.50
29.00
24.50
35.50
59.75
-------

وزن ﻫﺰار داﻧﻪ

b
d
e
c
a
a
c
c
b
a
a
c
c
b
a
-

273.93
334.38
347.33
313.95
312.62
332.74
312.14
342.51
359.35
286.22
320.00
301.28
283.50
335.49
364.94
264.60
338.25
318.34

b
a
a
a
ab
a
b
a
a
b
ab
b
cd
ab
a
d
a
bc

ﺷﺎﺧﺺ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ

ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ

Harvest
index (%)

Biological
yield (kg/ha)

40.82
30.15
44.41
35.12
36.46
38.05
37.16
34.00
42.60
36.20
36.53
35.95
34.91
31.61
36.04
34.71
35.88
31.10

14767.38
27458.91
23363.15
21196.71
13832.90
21443.52
20075.75
28440.92
23485.95
18718.64
13773.28
18445.12
17633.39
26205.25
26473.31
17852.63
13030.07
22228.05

ab
d
a
cd
bc
b
b
b
a
b
b
b
a
a
a
a
a
a

c
a
b
b
c
b
c
a
b
c
d
c
c
a
a
c
d
b

Grain yield
(kg/ha)
6027.50
8291.07
10342.15
7394.31
5008.46
8082.92
7359.97
9626.66
9985.06
6777.69
5030.14
6634.59
6157.59
8256.38
9529.09
6200.95
4674.57
6875.25

c
b
a
b
d
b
b
a
a
b
c
b
c
b
a
c
d
c

ﺗﯿﻤﺎر

Treatment
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T1
T2
T3
T4
T5
T6

D1

D2

D3

. اختالف معنی داری ندارند%5 میانگینهای دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال

Mean in each column, followed by similar letter (s) shows not-significant different at 5% probability level, using Duncan test.
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