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Introduction 

Intensive agriculture, despite high production, has adverse environmental effects, mainly due to the use of 
pesticides and chemical fertilizers. Therefore, we need alternative agricultural systems that are more 
economically and environmentally sustainable to produce crops. One of the sustainable methods in the 
production of agricultural products is intercropping. Intercropping of two or more species in a plot of land can 
increase biodiversity and resource utilization as agricultural perspective, which in turn can lead to increased 
yield stability. Intercropping uses resources more efficiently than monoculture, preventing the growth and spread 
of weeds by shading and suffocating weeds, and in some cases with allelopathic. Intercropping of cereals and 
legumes is recommended for the development of sustainable food production systems, especially in planting 
systems based on reduced consumption of foreign inputs. The importance of these systems depends on the 
nitrogen stabilized by the legumes. The aim of this experiment was to study the effects of row intercropping of 
barley and vetch and different levels of ammonium nitrate fertilizer on weed biomass, yield components and 
yield of two species in Karaj climatic condition. 

Materials and Methods 

This experiment was performed as a factorial split plot based on randomized complete block design in 2019-
2020 cropping year in the research farm of the Agriculture and Natural Resources, University of Tehran. Main 
plots included three levels of ammonium nitrate fertilizer (0, 35 and 70 kg.ha

-1
) and sub-plots include different 

ratios of barley and vetch (100% barley, 80% barley: 20% vetch, 80% barley: 45% vetch, 80% barley: 70% 
vetch, 100% vetch, 80% vetch: 20% barley, 80% vetch: 45% barley, 80% vetch: 70% barley) weeding and non-
weeding were in three replications. Plant density in sole barley and vetch were 250 plants per square meter. The 
method of cultivation in this study was additive intercropping. Seeds were sown on November 6th. The first 
stage of fertilization was done simultaneously with planting and one third was added to each plot and the second 
and third stages of fertilization were performed in two stages of stem emergence and spike emergence, 
respectively from ammonium nitrate fertilizer source. The final harvest was done on July 28th. Data were 
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analyzed using SAS 9.1 software. The least significant difference test (P≤0.05) was used to compare the means. 
 

Results and Discussion 

The highest barley grain yield (432.44 g) was related to sole barley, 70 kg ammonium nitrate and weed 
control, which was not significantly different with 80% B: 45%V, 70 kg ammonium nitrate and weed control. 
Also, the highest yield of vetch grain (161.47 g) was obtained in sole vetch, application of 70 kg ammonium 
nitrate and weed control treatment, which was not significantly different with 80%V: 20%B intercropping, 
application of 70 kg ammonium nitrate and weed control treatment. Weeds in this experiment include: Wild oats 
(Avena fatua), ryegrass (Lolium temulentum), Bromus (Bromus tectorum), Fox tail (Alopecurus myosuroides), 
Wild mustard (Sinapis arvensis), Creeping Thistle (Cirsium arvense), London rocket (Sisymbrium irio), 
Cockspur grass (Echinochloa crus-galli) and Cornflower (Centaurea cyanus). The highest dry weight of weed 
(231.62 g) was observed in sole vetch, application of 70 kg.ha

-1
 ammonium nitrate fertilizer treatment. The 

highest land equivalent ratio LER (1.68) is related to 80% V: 70%B, non-application of ammonium nitrate 
fertilizer in weed control condition. Intercropping was successful in controlling weeds and using resources, 
thereby increasing the yield of plants in the experiment. 

Conclusion 

The results obtained from the experiment showed that all different systems of barley and vetch intercropping 
had land equivalent ratio higher than one, which indicates the superiority of intercropping over pure crops in the 
land use and crop production. Intercropping treatments were also able to control weeds. Intercropping with high 
ability to suppress weeds were able to use more resources. On the other hand, vetch biologically stabilized 
nitrogen was able to reduce the need for fertilizer in plants. 

 
Keywords: Grain yield, Monoculture, Number of spikes, Weed control  
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 Vicia)ای  خوشه و ماشک گل (.Hordeum vulgare L) اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو

Villosa)  در شرایط رقابت علف هرز 
 

 0سن علیزاده، ح4دیوید فانگوئیرو، 3حامد منصوری، *0سید محمدباقر حسینی، 1فرزانه فرامرزی

 42/24/2211تاریخ دریافت: 
 42/10/2212تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 پرردی   تحقیقاتی مزرعه در 2991-99های کامل تصادفی در سال زراعی  های خردشده فاکتوریل در قالب طرح بلوک صورت کرت این آزمایش به
های  کیلوگرم در هکتار( و کرت 21و  90، های اصلی شامل سه سطح کود نیترات آمونیوم )صفر تهران انجام شد. کرت دانشگاه طبیعی و منابع کشاورزی

: جرو % 11 -(B80+V20ای ) خوشره  گل ماشک% 41: جو% 11 -(B100% جو )211ای ) خوشه های مختلف مخلوط جو و ماشک گل فرعی شامل نسبت
ماشرک  % 11 -(V100ای ) خوشره  % ماشرک گرل  211-(B80+V70ای ) خوشره  گرل  ماشرک % 21: جرو % 11 -(B80+V45ای ) خوشره  گرل  ماشک% 20
(( و وجرین و  V80+ B70جرو ) % 21: ای خوشه گل ماشک% 11 -(V80+ B45جو )% 20: ای خوشه گل ماشک% 11 -(V80+ B20جو )% 41: ای خوشه گل

کیلروگرم   21کشرتی جرو،    گرم بر مترمربع( مربوط به ترک  22/294عدم وجین علف هرز در سه تکرار بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه جو )
کیلروگرم نیتررات آمونیروم و کنتررل علرف هررز نداشرت.         B80+V45 ،21داری با کشت مخلروط   نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز بود که تفاوت معنی

کیلوگرم نیترات آمونیوم و کنتررل علرف هررز     21کشتی ماشک و کاربرد  گرم بر مترمربع( در تیمار تک 22/262همچنین بیشترین عملکرد دانه ماشک )
کیلوگرم نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز نداشت. بیشرترین میرزان وزن    21کاربرد  V80+B20داری با تیمار کشت مخلوط  دست آمد که تفاوت معنی هب

زان کیلوگرم در هکتار کود نیترات آمونیوم مشاهده شد. بیشترین میر  21کشتی ماشک و کاربرد  گرم بر مترمربع( در تیمار تک 64/492خشک علف هرز )
باشرد. در بسریاری از    و عدم کاربرد کود نیترات آمونیوم و در شرایط کنترل علف هررز مری   V80+B70( مربوط به تیمار 61/2) LERنسبت برابری زمین 

ی  دهنده داری با یکدیگر نداشت که نشان های هرز تفاوت معنی های کشت مخلوط افزایشی عملکرد دانه گیاهان در حالت وجین و عدم وجین علف نسبت
 باشد. های هرز می موفقیت کشت مخلوط افزایشی در جذب نیتروژن و سرکوب علف
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 شیمیایی کودهای و سموم از استفاده دلیل به که عمدتاً دارد در پی نیز
کشاورزی  هایسامانه به زراعی، محصوالت تولید برای بنابراین .است

 محیطری  زیسرت  هرم  و اقتصرادی  نظرر  از هم است که نیاز جایگزینی
 هرای روش از (. یکری Soleimanpour et al., 2018پایدارتر باشند )

کشرت  . اسرت  مخلروط  کشرت  کشراورزی  محصروالت  تولید در پایدار
توانرد تنروز زیسرتی و    مخلوط دو یا چند گونه در یک قطعه زمین می

وری استفاده از منابع را از منظر کشاورزی افرزایش دهرد کره بره     بهره
 ,.Luce et al)تواند منجر به افزایش ثبات عملکرد گرددنوبه خود می

2020; Weih et al., 2021). گیراهی  جوامرع  از کره  مرتبطی نظریه 
اسرت کره    "بیمره  فرضریه " اسرت  آمرده  دسرت موجود در طبیعت بره 

 هرایی  آشرفتگی  برابرر  در ترر  متنوز گیاهی جوامع که کند می بینی پیش
 برود،  خواهنرد  پذیرتر یا انعطاف تر مقاوم اقلیمی شدید رویدادهای مانند
 یرا  هرا  گونره  کره  دارد بیشرتری  احتمرال  ترر  تنروز م هایمجموعه زیرا
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 یرک  بهترر  تحمرل  توانرایی  کره  دهنرد  جرای  خود در را هایی ژنوتیپ
هرا کره   (. یکی از این آشفتگیWeih et al., 2021آشفتگی را دارند )

باشند. های هرز میتوان در مزارز کشاورزی به آن اشاره کرد علفمی
درکشرت محصروالت    مهرم  مشرکتت  و معضرتت  از هررز هایعلف

 کراهش  را کیفیرت محصرول   و عملکررد  نه تنها کشاورزی هستند که
تحمیل  کشاورزان به را زیادی هایها، هزینه آن کنترل بلکه دهند،می
(. بررای موفقیرت در مردیریت    Elhaminejad et al., 2021کند )می
هرای  های تلفیقی است. ترکیرب روش یاز به استراتژیهای هرز نعلف

کش یا وجرین دسرتی همرراه     های هرز مانند علفکنترل مستقیم علف
سرازی زمرین، غرقراب و گیاهران      های غیرمستقیم مانند آمادهبا روش

هررای هرررز را سرررکوب کننررد تواننررد رشررد علررفزراعرری رقررابتی مرری
(Gbanguba et al., 2020استفاده .) رقابرت،  قردرت  برا  هرا گونره  از 

از  اسررتفاده و تررراکم افررزایش کشررت، هررای فاصررله ردیررف تنظرریم
 ی هدهنرد  عوامرل افرزایش   عنوانبه همگی مخلوط، کشت های سیستم
 ,.Elhaminejad et alهسرتند )  مطررح  زراعری  گیاهان رقابتی توان

 گیاه زراعری  رشد عادت گیاه زراعی با –هرز های لفع (. رقابت2021
 جمعیرت  گیراه،  کرانوپی یرک   سرریع  پوشش آن در که شود می تعیین
(. Weerarathne et al., 2017کنرد )  مری  سررکوب  را هرز های علف

 این شکل به تواندمی مخلوط کشت در های هرزعلف مکانیسم کنترل
 هررز، هرای علرف  رقابرت برا   طریر   از زراعی گیاهان از ییک که باشد

 تروده زیست آن، در که نماید فراهم دیگر زراعی گیاهان برای محیطی
 از یکری  عنروان بره  مخلروط  دهرد. کشرت  می کاهش را هرزهایعلف

گیاهران   رقرابتی  توانرایی  افرزودن  خصرو   در راهبردهای موردتوجه
 مخلروط  کشرت  .(Elhaminejad et al., 2021گرردد ) مری  محسوب
 کند، از طری می استفاده منابع از مؤثرتری طورکشتی بهتک به نسبت
 خاصریت  برا  برخی موارد در و هرز هایعلف کردن خفه و اندازیسایه

کنرد  مری  جلروگیری  هررز هرای علرف  گسرترش  و رشرد  از دگرآسیبی،
 منجرر بره   هرای مخلروط  خالی در کشرت  هایهمچنین کاهش آشیانه

گرردد  می هرز هایعلف استفاده برای دسترس قابل مواد مقدار کاهش
(Zimdahl, 2007توانایی .) برا  رقابرت  برای مخلوط های کشتنظام 

 ترکیرب  جملره  از مختلفری  عوامرل  بره  هرا  آن کنتررل  و هرزهایعلف
 خراک  حاصلخیزی و مخلوط کشت هاینسبت یا تراکم گیاهان، ارقام،

همکراران   و آجینهرو  .(Asadi & Khorramdel, 2014است ) وابسته
(Agegnehu et al., 2008  در آزمایش خود نشان دادند کره کشرت ) 

باعر    (Vicia faba) براقت  –(Triticum aestivum) مخلوط گنردم 
 کرارایی  هررز، افرزایش   هرای  علرف  رشد کل، کاهش عملکرد افزایش
 در تولیرد شرد. فرنانردز    پایرداری  افرزایش  نتیجه در و زمین از استفاده
( در Fernandez-Aparicio et al., 2008همکرراران ) و آپرراریکو

 Trigonella) شرنبلیله  مخلروط  کشرت  آزمایش خود نشان دادند کره 

foenum-graecum) ریشره  دگرآسیبی اثرات دلیلبقوالت، به دیگر با 

زنی جوانه مرحله در ،(Orobanche) جالیزگل زندگی چرخه بر شنبلیله
 .شد هرزعلف این خسارت کاهش باع 

 انرواز  ترینمرسوم از یکی لگومینوزه تیره گیاهان با مخلوط کشت
 از یبسیار در طوالنی ایسابقه دارای است که مخلوط کشت الگوهای
(. کشرت  Asadi & Khorramdel, 2014باشرد ) مری  جهران  مناط 
 غرذا،  تولیرد  پایردار  هاینظام توسعه برای لگومینوزها و غتت مخلوط

 خارجی هاینهاده مصرف کاهش بر مبنای کاشت هاینظام در ویژهبه
 ایرن  (. اهمیتAsadi & Khorramdel, 2014است ) گردیده توصیه
باشرد  مری  متکری  هرا لگروم  وسریله  بره  شرده  تثبیت نیتروژن ها برنظام
(Bedoussac et al., 2015 پلرزر .) همکراران )  وPelzer et al., 

 Cicer) نخررود و گنرردم مخلروط  کشررت کرره داشررتند ( اظهرار 2012

arietinum) بره  شرود،  گنردم  از براالیی  تولید عملکرد باع  تواندمی 
باشد.  نیز زیست محیط با سازگار پایداری اقتصادی، بر عتوه که طوری

( Malézieux et al., 2009همکراران )  و مرالزیو  مطالعات به توجه با
 در مقایسه عملکرد پایداری افزایش باع  لگوم –غتت مخلوط کشت
 & Chapagainرایسرمن )  و چاپاگراین  .شد کشتی تک هایسیستم با

Riseman, 2014  برابرری  نسربت  ( در آزمایش خود نشان دادنرد کره 
نخرود   –(Hordeum vulgare) جو مخلوط کشت تیمارهای در زمین
 ماشررک .بررود بیشررتر درصررد 94کشررتی  تررک تیمارهررای برره نسرربت
 تیره از ایعلوفه گیاهان از ( یکی.Vicia villosa Rothای ) خوشه گل

نیترروژن   بیولروژیکی  تثبیرت  دلیرل به آن که کاشت باشدمی لگومینوز
. یابدمی بهبود شود و در پی آن عملکرد می حاصلخیزی منجر به بهبود

 و عملکررد  افرزایش  بررای  مناسربی  راهکرار  گیراه،  این مخلوط کشت
باشرد  مری  نهراده  کرم  کشراورزی  هرای نظرام  لید درتو پایداری یارتقا
(Asadi & Khorramdel, 2014 احمردی .) همکراران )  وAhmadi 

et al., 2010 جرو  و ماشرک  مخلروط  تیمارهرای  کره  ( گزارش دادنرد 
 و حبیبی. شدند بهبود عملکرد منجر به نور، از بهتر برداریبهره دلیل به

 عملکررد  باالترین که داشتند ( اظهارHabibi et al., 2010همکاران )
 کیفیرت  براالترین  و یرک  از بریش  زمین نسبت برابری خشک، علوفه
  توستی. آمد دست هب جو درصد 01+ ماشک درصد 01 ترکیب در علوفه

 کشت مساعدت و رقابت بررسی ( باTosti et al., 2010همکاران ) و
 هروای  و آب شررایط  در جرو  و ایگل خوشره  ماشک افزایشی مخلوط
 بهبرود نسربت   منجر به مخلوط هاینسبت که کردند بیان ای،مدیترانه
 کارایی کشتی تک با مقایسه در هانسبت در کلیه و گردید زمین برابری
 ایخوشره گرل  ماشرک  کره  آنجرا  داشرت. از  افرزایش  منابع از استفاده
 همچنرین  گیراه  ایرن  کاشرت  اسرت  سررما  بره  نسبت متحمل ای گونه
 میرزان  در ایجاد تعادل خاک، حاصلخیزی بهبود مانند مزایایی تواند می

 باشد. همچنرین  به همراه داشته را نیتروژن نیز و دما رطوبت، تشعشع،
 زمسرتان  و پراییز  طی نیترات آبشویی میزان باالترین که اینبه توجه با

 تحمرل  دارای کره  لگومینروزه  خرانواده  گیاهان گیرد کاشتمی صورت



 284     ...اثر سطوح نیترات آمونیوم بر مخلوط جو فرامرزی و همکاران، 

 از و شرود  نیتروژن تلفات مانع تواندباشند میمی سرما به مناسب نسبتاً
 هایآلودگی آب از جلوگیری و زیستمحیط حفظ عتوه بر طری  این

 & Asadiگررردد ) تولیررد هررایهزینرره کرراهش موجررب زیرزمینرری،

Khorramdel, 2014). 
 آزمرایش  ها در الگوی کشت ایناهمیت لگوم به توجه با بنابراین،

 ماشرک  و مخلروط ردیفری جرو    کشرت  هاینسبت اثر هدف مطالعه با
تروده  ای و سطوح مختلف کرود نیتررات آمونیروم برر زیسرت     خوشه گل
 و آب شررایط  در گونره  دو عملکررد  و عملکررد  اجرزای  هرز،های علف
 اجرا گردید. و یی کرج طراحیهوا

 

 هامواد و روش

 طبیعی و منابع کشاورزی پردی  تحقیقاتی مزرعه در آزمایش این
هرای خردشرده   صرورت کررت  بره  2991-99سرال   در تهران دانشگاه

های کرت. شد های کامل تصادفی انجامفاکتوریل در قالب طرح بلوک
کیلوگرم در 21و  90اصلی شامل سه سطح کود نیترات آمونیوم )صفر، 

هرای مختلرف مخلروط جرو و     های فرعی شامل نسبتهکتار( و کرت
 ماشرک % 41: جرو % 11 -(B100% جرو ) 211ای )خوشره ماشک گل

ای خوشررهگررل ماشررک% 20: جررو% 11 -(B80+V20ای )خوشرره گررل
(B80+V45)- 11 %خوشررهگررل ماشررک% 21: جررو( ایB80+V70)- 

% 41: ایخوشره گلماشک % 11 -(V100ای ) خوشه % ماشک گل211

 -(V80+ B45جرو ) % 20: ایخوشره گل ماشک% 11 -(V80+ B20جو )
(( و وجرین و عردم   V80+ B70جرو ) % 21: ایخوشره گرل  ماشک% 11

 کشرت  روش از تحقیر   ایرن  وجین علف هرز در سره تکررار برود. در   
 و اسرتفاده شرد   ایخوشهگل ماشک: جو افزایشی و جایگزینی مخلوط

کاشت بود. به ایرن شرکل    هایردیف روی بر تراکم افزایش صورت به
هرا روی ردیرف   که با افزایش نسبت کشت هر گونه فاصله برین بوتره  

سازی زمین ابتدا با گراو آهرن   کاهش یافت. جهت انجام عملیات آماده
کشرتی   سپ  دیسک زده شد. تراکم بوته در ترک دار شخم و  برگردان

 ,Asadi & Khorramdel)بوته در متر مربع برود   401جو و ماشک 

2014; Mohsenabadi et al., 2008) تجزیه واریان  وزن خشک .
هرای کامرل   صرورت کررت خردشرده در قالرب بلروک      هرز نیز بهعلف

عنروان   کرود نیتررات آمونیروم بره     تصادفی انجام شد که در آن سطوح
های فرعی عنوان کرت ای مختلف کشت بهههای اصلی و نسبتکرت

 در نظر گرفته شد.
مترر  سرانتی  91-1برداری از خاک محل آزمرایش از عمر    نمونه

آزمرایش   محرل  مزرعره  انجام گرفت که نتایج آن نشان داد که خراک 
dS.mالکتریکری   هدایت و 0/2برابر  pHرسی با  دارای بافت لومی

-1 
و  کررربن آلرری  درصررد 22/1نیتررروژن،  درصررد 112/1، دارای 49/2

mg.kg
mg.kg جذب و قابل فسفر 2/62 1-

 جرذب قابرل  پتاسیم 1211-
 ارائه شده است.  2اطتعات هواشناسی منطقه نیز در جدول  .بود

 

0991-99آمار هواشناسی )ماهانه( ایستگاه سینوپتیک کرج طی دوره آزمایش در سال  -0 جدول  
Table 1- Meteorological statistics (monthly) of Karaj synoptic station during the experimental period in 2019-20 

 ساعات آفتابی

Sunny hours 

(h) 

 دمای میانگین

Average 

temperature 

 دمای حداکثر

Maximum 

temperature 

 دمای حداقل

Minimum 

temperature 
 بارش

Precipitation (mm)  

 ماه

Month 
 (C°گراد ) بر حسب سانتی

6.21 9.57 14.17 4.98 103.62 
 آبان

November 

5.37 6.34 10.3 2.39 30.16 
 آذر

December 

6.1 3.64 7.66 -0.38 38.54 
 دی

January 

6.99 3.76 8.33 -0.81 34.45 
 بهمن

February 

7.14 10.39 15.9 4.88 100.65 
 اسفند

March 

6.94 10.96 16.32 5.61 94.22 
 فروردین
April 

9.09 16.11 21.21 11.01 56.15 
 اردیبهشت

May 

11.8 25.53 34.16 16.9 0 
 خرداد
June 

11.16 26.75 34.3 19.2 0 
 تیر

July 
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های مخلوط در کشت و مترسانتی 40کشت  هایردیف بین فاصله

ها انجام گرفت به طوری که برا  افزایشی، افزایش تراکم بر روی ردیف
 در افرزایش  اساس کمتر گردید که بر هاتهبو بین فاصلهافزایش تراکم 

فاصرله   و 4×6هرا  کرت اندازۀ در هر تیمار این فاصله متغیر بود. ردیف
 زمرین  در نظرر گرفتره شرد.    ها یک مترر و بلوکمتر  0/1 هاکرت بین
 قروه  نظرر  کاشت از از قبل هادانه. گردید تهیه پشته و صورت جوی به

از  بریش  دانره،  نوز دو برای هر هنامی قوه میزان و شدند آزمایش نامیه
 بذور در آبان ماه کشت شدند.. درصد بود 91

پژوهش شامل جو رقم مهتاب کره از   این برای استفاده مورد ارقام
مزرعه تحقیقاتی پردی  کشاورزی و منابع طبیعی دانشرگاه تهرران و   

ای رقم نئوپتنتا که از شرکت دانه نگرین سربز برنرا    خوشهماشک گل
 نیتررات  کرود  منبع از کاشت با زمان هم کوددهی اول مرحله تهیه شد.
 سروم  و دوم اضافه و مرحله کرت هر به یک سوم میزان به و آمونیوم
 سرنبله  ظهرور  مرحله و رفتن ساقه مرحله دو در ترتیب به نیز کوددهی
 انجام کاشت از پ  بتفاصله صورت بارانی( اول آبیاری )به .انجام شد

 در .نیراز گیراه انجرام شرد     اسراس  بعردی برر   ایهآبیاری فاصله و شد
 و زنری پنجه مراحل در بار هرز وجرین دسرتی دوعلف بدون تیمارهای
 کشرت  هرای نسربت  ترثثیر  بررسی منظوربه .شد رفتن جو انجام خوشه

 از اسرتفاده  برا  بررداری هررز، نمونره  هرای علرف  خشک مخلوط بر وزن
گیرری  جهرت انردازه  تعداد پرنج بوتره    .شد کوادرات یک در یک انجام

گیری بره شریوه تخریبری    اجزای عملکرد انتخاب گردید و روش اندازه
)بره میرزان    ایحاشیه اثرات حذف با گیاهان رشد، فصل پایان بود. در

 ماشرک  عملکررد بررای   اجرزای  و عملکررد  و شرده  نیم متر( برداشت
 برداشت نهایی نیز در تیر ماه .شد ثبت و گیریاندازه ای و جوخوشه گل

 وزن و ترراکم  تعیرین  هرز جهرت  هایعلف از برداریانجام شد. نمونه
کوآدرات یک در یک  از استفاده با گیاهان برداشت از ها قبل آن خشک

از  های هررز پر   گیاهان زراعی و علف خشک وزن .صورت پذیرفت
 گررراد(سررانتی درجرره 20دمررای  سرراعت بررا 21آون ) در گرررفتن قرررار

 مخلروط  کشرت  هرای نسربت  ارزیرابی  بررای  .شد تعیین و گیری اندازه
( محاسرربه شررد  2ه )رابطر  اسرراس برر  زمررین برابرری  نسرربت شراخص 

(Gliessman, 1990:) 
(2)                                        LER= (Yij/Yii) +(Yji/Yjj) 

= Yjj خرالص،  کشرت  در i گونه عملکرد= Yiiکه در این معادله 
 کشرت  در i گونره  عملکررد = Yij خرالص،  کشرت  در j گونه لکردعم

 باشد.مخلوط می کشت در j گونه عملکرد =Yjiمخلوط، 
 حرداقل  آزمرون  از. شردند  تجزیره  SAS 9.1افرزار  نررم  برا  هاداده
 .شد استفاده هامیانگین ( جهت مقایسه≥10/1Pدار )معنی اختتف
 
 

 نتایج و بحث

 جو 

 تعداد سنبله

واریان  نشران داد کره اثررات اصرلی کرود نیتررات       نتایج تجزیه 
های مختلف کشت مخلوط و وجین علف هرز در سطح آمونیوم، نسبت

دار بودند همچنرین برر همکرنش سره     یک درصد بر تعداد سنبله معنی
دار بود اما سایر تیمارهرا  عامل در سطح پنج درصد بر این صفت معنی

(. بیشترین تعداد سرنبله  4داری بر این صفت نداشتند )جدول اثر معنی
 21سرنبله در مترر مربرع(، کراربرد      262) B100کشتی جو  در تیمار تک

دست آمد کره   هکیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز ب
 90و مصرف کرود   B80+V45داری با تیمار کشت مخلوط تفاوت معنی

تعرداد  کیلوگرم نیترات آمونیوم و کنترل علف هررز نداشرت. کمتررین    
، عردم مصررف   V80+B20( نیز در تیمار کشت مخلروط  62/61سنبله )

 (. 9کود و عدم کنترل علف هرز مشاهده شد )جدول 
 ,.Soleimanpour et alدر آزمررایش سررلیمانپور و همکرراران )

( نیز مشخص شد بیشترین تعداد سنبله در مترمربع مربروط بره   2018
کشتی جو و کنترل علف هرز بود. علرت کمترر برودن تعرداد      تیمار تک

 سطح از بخشی جایگزینی علت توان بهسنبله در کشت مخلوط را می
 و همرراه  زراعری  گیاهران  برین  وسیله گیاه لگوم، رقابرت  به کاشت زیر
غذایی دانست. عتوه برر ایرن    مواد کسب ویژه برای به هرز هایعلف

که نسبت ماشک در حضرور علرف هررز    تعداد سنبله جو در تیمارهایی 
افزایش یافت نسبت به تیمارهایی که درصد جو در حضور علرف هررز   

 رقابرت کمترر   تروان قردرت  افزایش یافت کمتر بود که علت آن را می
 تروده  زیسرت  و ترراکم  افرزایش  نتیجره  در و هررز  هایعلف با هالگوم
ات مخلروط دانسرت. در تحقیقر    کشت این تیمارهای در هرز های علف

های هرز منجر به افزایش مرواد مغرذی   دیگر بیان شد که وجین علف
گردد که همین امر افزایش تعداد سرنبله  در دسترس گیاهان زراعی می

(. در تحقیرر  بررارکر و دنررت Seyedi et al., 2012را در پرری دارد )
(Barker & Dennett, 2013)  مشخص شد که تعداد سنبله گندم در

 بیشتر از کشت مخلوط گندم و باقت بود. کشتی تک
 

 تعداد دانه در سنبله

نشان داده شده است اثرات اصلی نیترات  4همانطور که در جدول 
هرای مختلرف کشرت مخلروط و وجرین علرف هررز و        آمونیوم، نسبت

کشرت   های مختلرف همچنین برهمکنش کود نیترات آمونیوم و نسبت
دار بودنرد.  در سرنبله معنری  دانره  مخلوط در سطح یک درصد بر تعداد 

( مربوط به تیمار کشرت مخلروط   01/00در سنبله ) دانهبیشترین تعداد 
V80+B45  کیلوگرم نیترات آمونیروم برود کره منجرر بره       21و مصرف
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و عدم مصرف کود شد  V80+B70درصدی نسبت به تیمار  64افزایش 
و عردم مصررف کرود     V80+B70( نیز در تیمار 42(. کمترین )2)شکل 

طور از تیمار کنترل علف هررز بیشرترین    (. همین2مشاهده شد )شکل 
( نیز مربوط 90/92و کمترین )( حاصل شد 44/22در سنبله ) دانهتعداد 

 (. 4به عدم کنترل علف هرز بود )شکل 
( گزارش دادنرد  Kahraryan et al., 2018کهراریان و همکاران )

در سنبله در کشرت مخلروط جرو و ماشرک برا       دانهکه بیشترین تعداد 
 911بوتره ماشرک+    401مربوط به تیمار ترراکم   دانه 92/20متوسط 

باشد این محققان گزارش دادند که ایرن تیمرار منجرر بره     بوته جو می
درصدی این صفت نسبت به کشت خالص گردید. این  21/21افزایش 

 از بوتره  601بره   بوته ماشک تراکم ققان اظهار داشتند که افزایشمح
 شد. در آزمایش دیگری بیان شد که برا  جو کاسته سنبله در دانه تعداد

 در دانهتعداد  از جو با مخلوط کشت در ساله یک نسبت یونجه افزایش
(. امرا برا   Sadeghpour & Jahanzad, 2012شرد )  کاسته جو سنبله
کشرتی   های مخلوط بیشتر از تکدر سنبله در کشت دانهحال تعداد  این

 بره  نسربت  ماشک ایگونه برون رقابت مخلوط کشت بود. در واقع در
 جو رشد برای بیشتری فضای و یافته کاهش جو ایگونه درون رقابت
 بره  بیشرتری  فتوسرنتزی  ماده و یافت افزایش جو رشد و گردید فراهم

هرای  دانره  تعرداد  تشرکیل  سربب  مسرئله  ایرن  و یافت انتقال هاهسنبل
 یافتره  افرزایش  سنبله در دانه تعداد آن اثر در و شده سنبله در بیشتری

 ,.Soleimanpour et alاست. در آزمرایش سرلیمانپور و همکراران )   

و و براقت  در سرنبله در کشرت مخلروط جر    دانه ( بیشترین تعداد 2018
 هرای علرف  ترداخل  مشاهده شد این محققان اظهار داشتند که کاهش

 شد. تیمار این دردانه  تعداد افزایش باع  هرز
 

 وزن هزار دانه

ها نشان داد کره اثررات اصرلی سرطوح     نتایج تجزیه واریان  داده
هرای مختلرف کشرت مخلروط و     مختلف کود نیترات آمونیوم، نسربت 

هرای مختلرف   نیترات آمونیروم و نسربت   وجین علف هرز و برهمکنش
کشت مخلوط و برهمکنش نیترات آمونیوم و وجین بر وزن هزار دانره  

(. مطاب  با نتایج مقایسه میرانگین  4( )جدول ≥10/1P) دار بودندمعنی
و  B80+V45گرررم( در تیمررار  2/69میررزان وزن هررزار دانره )  بیشرترین 
داری د که تفاوت معنری دست آم هکیلوگرم نیترات آمونیوم ب 21کاربرد 

کیلروگرم در   21و کراربرد   B80+V70با تیمار نسربت کشرت مخلروط    
 (.9هکتار نیترات آمونیوم نداشت )شکل 

 
صفات بر  هرز هایعلف مدیریت و ایخوشه گل ماشک با مخلوط کشت هاینسبت نیترات، آمونیوم کود اثر مصرفتجزیه واریانس  -0 جدول

 مختلف جو
Table 2- Variance analysis of ammonium nitrate fertilizer use, different ratios of intercropping with vetch effects on different 

traits of barley 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 وزن هزار دانه

1000- seed 

weight 

 تعداد دانه در سنبله
Number of seeds per 

spike 

 تعداد سنبله 
Number of 

spikes  

درجه 

 آزادی
d.f 

 منابع تغییر

S.O.V 

803.15* 0.06ns 1.20ns 317.06** 2 
 بلوک

Block 

11672.87** 6.08** 2506.48** 8727.98** 2 

 (Aکود آمونیوم نیترات )
Ammonium nitrate fertilizer 

(A) 

83.80 0.07 16.22 10.51 4 
 اصلیخطای 

Error main 

107403.14** 5.87** 435.79** 285795.03** 6 
 (Bهای کشت مخلوط )نسبت

Intercropping ratios (B) 

1309.45ns 1.54** 336.79** 6718.92** 1 
 (Cمدیریت علف هرز )

Weed management (C) 
2492.10** 0.33** 79.23** 752.63ns 12 A × B 

2842.51* 0.12* 10.87ns 184.21ns 6 A × C 

5107.24** 0.00ns 41.72ns 353.70ns 2 B × C 

1931.48* 0.01ns 17.49ns 1104.83* 12 A × B × C 

1014.13 0.05 20.04 565.31 78 
 خطای فرعی

Error sub 
 (C.Vضریب تغییرات )  7.9 11.3 4.3 10.6

**, *, nsدرصد 2درصد و  0داری در سطوح احتمال  داری و معنی یمعنترتیب عدم  به 

ns, *,** are non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
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 گانه تیمارهای مختلف بر صفات مختلف جو اثر متقابل سه -9جدول 
Table 3- The triple interaction of different treatments on different traits of barley 

  کود آمونیوم نیترات
Ammonium nitrate (kg.ha-1) 

 های کشت مخلوطنسبت

Intercropping ratios 

 مدیرت علف هرز

Weed management 

  تعداد سنبله

Number of spikes (m-2) 

 عملکرد دانه

Grain yield (g.m-2) 

  کود صفر
0 (kg.ha-1) 

B 100  Weedy 407.67d-g 352.14c-h 

B 100  Free weeds 416.33c-f 361.16b-f 

B 80+V 20 Weedy 341.03i-m 272.49k-o 

B 80+V 20 Free weeds 314.33m-o 365.60b-e 

B 80+V 45 Weedy 371.33g-j 328.25d-i 

B 80+V 45 Free weeds 391.00e-h 365.18b-e 

B 80+V 70 Weedy 307.00m-o 311.24f-k 

B 80+V 70 Free weeds 378.33f-i 325.53d-j 

V 80+B 20 Weedy 60.67s 114.18u 

V 80+B 20 Free weeds 93.00s 122.32u 

V 80+B 45 Weedy 151.33r 218.26p-r 

V 80+B 45 Free weeds 165.33qr 227.28o-r 

V 80+B 70 Weedy 284.33o 302.20h-m 

V 80+B 70 Free weeds 291.67no 334.36c-i 

 35 (kg.ha-1) 

B 100  Weedy 424.33b-e 367.26b-e 

B 100  Free weeds 455.67ab 372.42b-e 

B 80+V 20 Weedy 331.33k-m 308.64g-l 

B 80+V 20 Free weeds 334.00j-m 343.32c-h 

B 80+V 45 weedy 406.00d-g 351.61c-h 

B 80+V 45 Free weeds 452.07a-c 381.16a-c 

B 80+V 70 Weedy 340.33i-m 335.49c-i 

B 80+V 70 Free weeds 326.67k-n 324.07e-k 

V 80+B 20 Weedy 70.67s 138.49tu 

V 80+B 20 Free weeds 93.67s 153.39s-u 

V 80+B 45 Weedy 173.00p-r 244.23n-q 

V 80+B 45 Free weeds 184.00p-r 257.34l-p 

V 80+B 70 Weedy 307.33m-o 332.26c-i 

V 80+B 70 Free weeds 331.67k-m 284.88i-n 

70 (kg.ha-1) 

B 100  Weedy 441.00a-d 412.40ab 

B 100  Free weeds 464.00a 432.44a 

B 80+V 20 Weedy 321.00l-o 322.45e-k 

B 80+V 20 Free weeds 356.67h-l 324.29e-j 

B 80+V 45 Weedy 431.67a-d 376.28b-d 

B 80+V 45 Free weeds 421.00b-e 302.46h-m 

B 80+V 70 Weedy 362.33h-k 362.51b-f 

B 80+V 70 Free weeds 345.00i-m 373.50b-e 

V 80+B 20 Weedy 84.00s 178.21r-t 

V 80+B 20 Free weeds 94.67s 204.19q-s 

V 80+B 45 Weedy 201.67pq 276.31j-o 

V 80+B 45 Free weeds 208.00p 291.46i-n 

V 80+B 70 Weedy 316.33m-o 357.24c-g 

V 80+B 70 Free weeds 324.00k-n 251.17m-q 

  LSD 0.05 38.6 51.8 

 .ندارند داری معنی اختتف ٪0 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر باشندمی مشترک حرف یک حداقل دارای که عامل، هر برای و ستون هر در هایی،میانگین
The means, in each column and for each factor, similar letters show that there is no significant difference according to the LSD test at 

the level of 5% probability. 

 
گرم( نیرز در تیمرار شراهد عردم مصررف نیتررات        2/99کمترین )

(. در مورد برهمکنش 9دست آمد )شکل  هآمونیوم و کشت خالص جو ب
شاهده شد که بیشرترین وزن  کود نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز م

کیلروگرم در هکترار نیتررات     21گرم( از تیمار کاربرد  2/02هزار دانه )
 22دسرت آمرد کره منجرر بره افرزایش        هآمونیوم و وجین علف هرز بر 

گرم( نیز  2/22(. کمترین )2درصدی نسبت به تیمار شاهد شد )شکل 
رز در تیمار عدم مصرف کود نیترات آمونیوم و عردم کنتررل علرف هر    

 هاینسبت در گونه دو این متفاوت (. مورفولوژی2مشاهده شد )شکل 
 بوده مفید خورشیدی تشعشع انداختن دام به مخلوط در کشت مختلف

 عملکررد  اجزای نور، بهبود جذب افزایش به دلیل نتیجه در امر این که
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اسدی  است. داشته به دنبال خالص کشت با مقایسه در را گونه دو هر
آزمایش خرود بیران    ( درAsadi & Khorramdel, 2014)و خرم دل 

کردند که بیشترین وزن صد دانه جو در کشت مخلروط جرو و ماشرک    
 درصد ماشک بود.  01درصد جو و  01مربوط به تیمار 

 

 
دانه در سنبله های مختلف کشت مخلوط و سطوح کود نیترات آمونیوم بر تعدادبرهمکنش اثر نسبت -0 شکل  

Figure 1- Interaction of different intercropping ratios and ammonium nitrate fertilizer levels on number of seeds per 

spike 
 (LSD0.05=5.14) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=5.14) 

 

 
در سنبله جو دانهاثر مدیریت علف هرز بر تعداد  مقایسه -0شکل  

Figure 2- The effect of weed management on the number of seeds per spike 
 (LSD0.05=1.59) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=1.59) 
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 های مختلف کشت و سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر وزن هزار دانه جواثر برهمکنش نسبت -9 شکل

Figure 3–Effect of different intercropping ratios and ammonium nitrate fertilizer levels interaction on 1000 seed weight of 

barley 
 (LSD0.05=2.57) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال حسط در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=2.57) 

 
 رز بر وزن هزار دانه جواثر برهمکنش سطوح مختلف نیترات آمونیوم و مدیریت علف ه -4 شکل

Figure 4- Effect of different ammonium nitrate fertilizer levels and weed management interaction on 1000 seed weight of 

barley 
 (LSD0.05=1.37) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=1.37) 
 

 (Kahraryan et al., 2018همکراران ) در آزمرایش کهراریران و   
نه جو مربوط به تیمار ترراکم  نیز مشاهده شد که بیشترین وزن هزار دا

هرا برا افرزایش     بوته جو بود. در آزمرایش آن  911بوته ماشک +  601

تراکم بوته ماشک از وزن هزار دانه جو کاسته شده است که برا نترایج   
 شرود برا افرزایش ترراکم مرواد      این آزمایش مطابقت داشت. تصور می

 امرر  ایرن  و شرود  توزیرع  مخرازن  از بیشرتری  تعداد در باید فتوسنتزی
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شررود مرری برراالتر هررای تررراکم در دانرره هررزار وزن کرراهش موجررب
(Kahraryan et al., 2018).  ( در آزمایش ونگ و شرانگوانWang 

& Shangguan, 2016طور لیو و همکراران )  ( و همینLuo et al., 

ارش شدکه کاربرد میزان مناسب کرود نیترروژن منجرر بره     ( گز2021
 Viciaافزایش وزن هزار دانه گندم در کشرت مخلروط آن برا براقت )    

fabaشود تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط ( شد. با این حال تصور می
ماشک و در اختیار قرار گرفتن آن برای جرو ترثثیر مثبتری در افرزایش     

 وزن هزار دانه جو داشته است.
 

 عملکرد دانه

مشخص شد کره اثررات    4مطاب  با نتایج تجزیه واریان  جدول 
های مختلف کشرت  اصلی سطوح مختلف کود آمونیوم نیترات و نسبت

هرای مختلرف   های کود نیترات آمونیوم و نسربت مخلوط و برهمکنش
های مختلف کشت مخلوط و وجین علف هرز و کشت مخلوط و نسبت

 بررهمکنش سره عامرل برر عملکررد دانره       آمونیوم نیترات و وجرین و 
گرم در متر  22/294) (. بیشترین عملکرد دانه≥10/1P) دار بودند معنی

کیلروگرم نیتررات آمونیروم و     21کشتی جو،  مربع( متعل  به تیمار تک
، B80+V45داری با کشت مخلوط کنترل علف هرز بود که تفاوت معنی

ز نداشرت. کمتررین   کیلوگرم نیترات آمونیروم و کنتررل علرف هرر     21

، عدم V80+B20گرم در مترمربع( نیز در تیمار کشت مخلوط  21/222)
(. در 9دسرت آمرد )جردول     همصرف کود و عدم کنتررل علرف هررز بر    

( در Soleimanpour et al., 2018آزمرایش سرلیمانپور و همکراران )   
شرد کره بیشرترین     هرا مشراهده  بررسی کشت مخلوط غتت و لگروم 
کشتی جو و مخلوط آن با نخود و  عملکرد در بین غتت مربوط به تک

باقت و در حالت کنترل علف هرز بود. این محققران بیران کردنرد کره     
توسرط آن   هررز  هایعلف موف  کنترل و جو بلند ارتفاز و سریع رشد

 کشرت  تیمارهای عملکرد اگرچه منجر به تولید عملکرد باالتر آن شد.
 مروارد  از برخی در اما بود، کمتر کشتی تک به تیمارهای نسبت خلوطم

 Mohsenabadiنبود. محسن آبادی و همکاران ) دارمعنی اختتف این

et al., 2008    طرور   ( نیز گزارش کردند که کراربرد کرود نیترروژن بره
تی آن گردید. این کش داری باع  افزایش عملکرد دانه جو در تکمعنی

 و نیترروژن  جذب در خود برتر توانایی با محققان اظهار داشتند که جو
 مروثرتری  اسرتفاده  موجرود  منابع از توانست تر،قوی زاییریشه سیستم
 محصرول  بره  مخلروط  کشرت  تیمارهرای  در شد باع  که باشد داشته
درصردی   26شرود. نترایج آزمرایش دیگرر نیرز افرزایش        تبدیل غالب

گندم تحت تثثیر کود نیترروژن را در کشرت مخلروط گنردم و     عملکرد 
 (.Wang & Shangguan, 2016باقت نشان داد )

 
 ایخوشهماشک گلصفات مختلف اثرات تیمارهای مختلف بر تجزیه واریانس  -4جدول 

Table 4- Variance analysis of different treatments effects on different traits of vetch 

 عملکرد دانه

Grain yield 

 وزن صد دانه

100 seed weight 

 تعداد دانه در غالف

Number of seeds per pod 

 درجه آزادی

d.f 
 منابع تغییر

S.O.V 

167.77** 33.29** 0.42ns 2 
 بلوک

Block 

6887.72** 102** 3.049* 2 
 کود آمونیوم نیترات 

Ammonium nitrate fertilizer (A) 

1.13 0.57 0.239 4 
Error main 

 اصلیخطای 

16727.43** 48.95** 3.016** 6 
 های کشت مخلوط  نسبت

Intercropping ratios (B) 

1279.83** 29.87** 0.888** 1 
 مدیریت علف هرز 

Weed management (C) 
654.38** 5.45* 0.05** 12 A × B 

39.75ns 1.45ns 0.01ns 6 A × C 

61.76ns 3.8ns 0.0003ns 2 B × C 

165.88* 1.33ns 0.04** 12 A × B × C 

87.02 2.71 0.016 78 
 خطای فرعی

Error sub 
 (C.Vضریب تغییرات )  3.8 4.5 10.9

**, *, nsدرصد 2درصد و  0داری در سطوح احتمال  داری و معنی یمعنترتیب عدم  به  

ns, *,** are non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
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 ایخوشهگانه تیمارهای مختلف بر صفات مختلف ماشک گل اثر متقابل سه -5جدول 

Table 5- The triple interaction of different treatments on different traits of vetch 

 آمونیوم نیتراتکود 
Ammonium nitrate fertilizer 

 های کشت مخلوط نسبت

Intercropping ratios 

 مدیرت علف هرز

Weed management 

 تعداد دانه در غالف

Number of seeds per pod 

 عملکرد دانه

Grain yield (g.m-2) 

 کود صفر
0 

B 80+V 20 Weedy 2.17s 42.16s 

B 80+V 20 Free weeds 2.31s 49.07rs 

B 80+V 45 Weedy 2.66r 48.19rs 

B 80+V 45 Free weeds 2.87pq 50.14q-s 

B 80+V 70 Weedy 3.08m-o 53.51o-s 

B 80+V 70 Free weeds 3.17k-o 64.83m-q 

V100 Weedy 3.36h-k 97.14g-i 

V100 Free weeds 3.66b-d 104.11f-h 

V 80+B 20 Weedy 3.41e-j 91.14h-j 

V 80+B 20 Free weeds 3.57b-f 98.12g-i 

V 80+B 45 weedy 3.22j-o 96.14g-i 

V 80+B 45 Free weeds 3.25j-n 88.07i-l 

V 80+B 70 Weedy 3.11mn 63.17n-r 

V 80+B 70 Free weeds 3.33g-k 79.12j-m 

 کیلوگرم 90

35 kg 

B 80+V 20 Weedy 2.55r 44.87s 

B 80+V 20 Free weeds 2.72qr 48.06rs 

B 80+V 45 Weedy 3.02op 51.17rs 

B 80+V 45 Free weeds 3.09m-o 66.36m-o 

B 80+V 70 Weedy 3.33g-k 73.17mn 

B 80+V 70 Free weeds 3.48d-h 64.32m-q 

V100 Weedy 3.71bc 117.51d-f 

V100 Free weeds 4.00a 123.12c-e 

V 80+B 20 Weedy 3.64b-d 114.14d-f 

V 80+B 20 Free weeds 4.00a 117.13d-f 

V 80+B 45 weedy 3.30h-l 88.17i-l 

V 80+B 45 Free weeds 3.36g-k 108.11e-g 

V 80+B 70 Weedy 3.38f-j 84.15i-l 

V 80+B 70 Free weeds 3.46d-i 75.18k-n 

 کیلوگرم 21

70 kg 

B 80+V 20 Weedy 3.06n-p 52.71o-s 

B 80+V 20 Free weeds 3.16k-o 65.48m-p 

B 80+V 45 Weedy 3.17k-o 63.04n-r 

B 80+V 45 Free weeds 3.27i-m 60.48n-r 

B 80+V 70 Weedy 3.53b-g 65.12m-q 

B 80+V 70 Free weeds 3.62b-e 66.46n-o 

V100 Weedy 4.03a 146.32ab 

V100 Free weeds 4.11a 161.47a 

V 80+B 20 Weedy 4.04a 134.14bc 

V 80+B 20 Free weeds 4.08a 153.51a 

V 80+B 45 Weedy 3.43e-j 124.17cd 

V 80+B 45 Free weeds 4.03a 126.49cd 

V 80+B 70 Weedy 3.51c-h 74.13k-n 

V 80+B 70 Free weeds 3.72b 88.47i-k 

  LSD 0.05 0.207 15.2 

 .ندارند داریمعنی اختتف %0 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر باشندمی مشترک حرف یک حداقل دارای که عامل، هر برای و ستون هر در هایی، میانگین
The means, in each column and for each factor, similar letters show that there is no significant difference according to the LSD test at 

the level of 5% probability. 

 

 ماشک

 تعداد دانه در غالف

از نتایج این آزمایش مشخص شد که اثر اصلی نیترات آمونیروم و  
هرای هررز و   های مختلف کشت و مردیریت علرف  اثرات اصلی نسبت

های مختلف کشت و نیترات آمونیروم و بررهمکنش   برهمکنش نسبت
(. 2( )جدول ≥10/1P) دار بودنددر غتف معنی انهسه عامل بر تعداد د
کشرتی   ( مربروط بره تیمرار ترک    22/2در غرتف )  بیشترین تعداد دانه
کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیروم و کنتررل علرف     21ماشک کاربرد 
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کاربرد   V80+B20داری با تیمار کشت مخلوط هرز بود که تفاوت معنی
وم و کنتررل علرف هررز نداشرت.     کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیر  21

عردم کراربرد    B80+V20در غتف در تیمرار   دانه 22/4کمترین نیز با 
(. تیمرار بیشرترین   0کود و عدم کنترل علف هرز مشاهده شد )جردول  

درصدی نسبت به تیمرار   41/22افزایش تعداد دانه در غتف منجر به 
 کمترین تعداد دانه در غتف شد. 

( Hamzei et al., 2012مکرراران )ای و هدر آزمررایش حمررزه
مشاهده شد که در تمامی تیمارهای الگوی کشت نخرود و جرو تعرداد    
دانه در غتف نخود در تیمارهای حضرور علرف هررز کمترر از حالرت      
کنترل علف هرز بود. از سوی دیگر در نترایج آزمرایش ایرن محققران     

ور علرف هررز و الگروی کشرت     گزارش شد که در تیمارهای عدم حض
درصد جو بیشرترین میرزان    20نخود و  211درصد نخود و جو و  211

تعداد دانه در غتف را در نخود تولید کردند. در آزمایش حاضر مشاهده 
کیلرروگرم نیترررات  21و مصرررف  V80+B20شررد در تیمارهررایی ماننررد 

و عدم مصرف کود در شرایط حضور علرف هررز    V80+B20آمونیوم و 
ها در شرایط حضور علرف   کشتی آن عداد دانه در غتف نسبت به تکت

های هررز و در  ی کنترل بهتر علف دهنده بیشتر بود. این موضوز نشان
های هرز در این تیمارهرای  نتیجه استفاده بیشتر از کود در حضور علف

باشرد.  هرا در حضرور علرف هررز مری      کشرتی آن  مخلوط نسبت به تک

کشت را در کنتررل   شت مخلوط نسبت به تکمحققان زیادی برتری ک
 Azizi et al., 2018; Gu)انرد علف هرز و جذب عناصر گزارش داده

et al., 2021). 
 

 وزن صد دانه

های مختلرف کشرت، کرود نیتررات آمونیروم و      اثرات اصلی نسبت
هرای مختلرف   یوم و نسربت کنترل علف هرز و برهمکنش نیترات آمون

(. 2( )جردول  ≥10/1Pدار بودنرد ) کشت بر وزن صد دانه ماشک معنی
کشرتی ماشرک و    گرم( در تیمرار ترک   10/29) بیشترین وزن صد دانه

گررم(   12/92کیلوگرم در هکتار نیترات آمونیوم و کمترین ) 21کاربرد 
و عردم کراربرد کرود نیتررات     B80+V45 نیز در تیمار کشرت مخلروط   

دست آمد که تیمار بیشترین وزن صد دانه منجر به افرزایش   هآمونیوم ب
(. 0درصدی نسبت به تیمار کمترین وزن صد دانه شد )شرکل   94/41

 92همچنین تیمار کنترل علف هررز دارای بیشرترین وزن صرد دانره )    
 درصردی نسربت بره تیمرار عردم      29/4گرم( بود که منجر به افزایش 

گرم( نیز برا تیمرار    2/96کنترل علف هرز شد. کمترین وزن صد دانه )
 (. 6 دست آمد )شکل هعدم کنترل علف هرز ب

 

 

 
 ایخوشهجو و سطوح مختلف نیترات آمونیوم بر وزن صد دانه ماشک گل با مخلوط های مختلف کشتاثر برهمکنش نسبت -5 شکل

Figure 5- Effect of different intercropping ratios with barley and ammonium nitrate fertilizer levels interaction on 100 

seed weight of vetch 
 (LSD0.05=1.89) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=1.89) 
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 ایخوشهاثر مدیریت علف هرز بر وزن صد دانه ماشک گل -6 شکل

Figure 6- Effect of weed management on 100 seed weight of vetch 
 (LSD0.05=0.583) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=0.583) 

 
( گزارش دادنرد  Kahraryan et al., 2021همکاران )کهراریان و 

که صفات ژنتیکی نسبت به عوامل محیطی بر وزن هزار دانه مرؤثرتر  
 بره  بیشرتر  دسترسری  و بیشرتر  نور دریافت نرمال، شرایط باشند. درمی
 اسرت  ممکن ماشک کشتی در تک خورشیدی تابش و مغذی مواد آب،
 بهبود را کردعمل اجزای در پی آن و شود فتوسنتز باالی عملکرد باع 
در بررسی کشرت مخلروط ماشرک و آفترابگردان در آزمرایش       .بخشد

( نشران داده شرد کره    Jalilian et al., 2017جلیلیران و همکراران )  
کشرتی ماشرک و    بیشترین وزن هزار دانه ماشک مربوط به تیمار ترک 

رل علرف هررز   سیستم کشاورزی پرنهاده شامل کاربرد نیتروژن و کنتر 
کشرتی آن را   بود. از سوی دیگر افزایش وزن هزار دانه ماشک در تک

توان به تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط ماشرک و اسرتفاده از آن   می
 Belelبدون وجود رقابت با جو در این تیمار دانست. بلل و همکاران )

et al., 2014  ش در اجرزای عملکررد در   ( نیز گزارش دادند کره کراه
رقابت برر سرر رطوبرت، مرواد      تواند به دلیلشرایط کشت مخلوط می

 مغذی و تشعشع خورشیدی باشد.
 

 عملکرد دانه

در این آزمایش مشاهده شد کره اثررات اصرلی نیتررات آمونیروم،      
هرای  های مختلف کشت و کنترل علف هرز و برهمکنش نسبتنسبت

در سطح یک درصد برر عملکررد    مختلف کشت و کود نیترات آمونیوم
دار بودند. همچنین برهمکنش سه عامل در سطح پنج درصد برر  معنی

 22/262(. بیشترین عملکرد دانره ) 2دار بودند )جدول این صفت معنی

کیلروگرم   21کشرتی ماشرک و کراربرد     گرم در مترمربع( در تیمار تک
داری با نیدست آمد که تفاوت مع هنیترات آمونیوم و کنترل علف هرز ب

کیلوگرم نیتررات آمونیروم و    21کاربرد  V80+B20تیمار کشت مخلوط 
 26/24(. کمتررین عملکررد دانره )   0کنترل علف هرز نداشت )جردول  

عدم کاربرد کود و عدم کنترل علف هررز   B80+V20گرم( نیز در تیمار 
مشاهده شد. تیماری که بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد منجرر بره   

درصدی نسبت به تیماری گردید که کمتررین میرزان    11/29افزایش 
عملکرد دانه را تولید کرد. با افرزایش ترراکم جرو از عملکررد ماشرک      

در  پایاپرای،  رشرد  بره  قادر ماشک گیاه که رسدکاسته شد. به نظر می
 و رشرد  بره  جرو  با تواند همگامنمی و نیست جو گیاه با مخلوط کشت
 دالیرل  از یکری  بپردازد. شراید  خود شیزای رویشی و هایاندام توسعه
کشرت   برا  مقایسره  در مخلروط  کشرت  در دانه ماشک عملکرد کاهش
 به رقابت آن دنبال و به رشد برای الزم فضای کاهش خاطر به خالص
 نور باشد. و غذایی مواد آب، خاطر

دادنرد   ( گزارشKahraryan et al., 2018کهراریان و همکاران )
که در بررسی کشت مخلوط جو و ماشک براالترین عملکررد ماشرک    

 Ahmadiکشتی ماشک بود. احمدی و همکاران ) مربوط به تیمار تک

et al., 2010آمرده  دست هب ( نیز در آزمایش خود بیان داشتند که نتایج 
 ویرژه  هب جو، با مخلوط در ایگل خوشه ماشک مغلوبیت ی دهنده نشان
گرل   ماشرک  گیاه آزمایش این در. باشدمی مخلوط افزایشی کشت در

 بره  متعلر   عملکررد آن  میرزان  بیشترین و بوده مغلوب گیاه ایخوشه
باشد. در می 211:20افزایشی  تیمار به متعل  آن کمترین کشتی و تک
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( Mohsenabadi et al., 2008)آزمایش محسن آبرادی و همکراران   
کشتی ماشک و افزایش  نیز بیشترین عملکرد دانه ماشک در تیمار تک

 کیلوگرم در هکترار مشراهده شرد. رضروانی     91سطح کود نیتروژن تا 
( در بررسی Rezvani Moghadam et al., 2009مقدم و همکاران )

 در شرایط کنترل (Nigella sativa) کشت مخلوط ماشک و سیاهدانه
کشرتی   و عدم کنترل علف هرز افزایش عملکرد ماش را در تیمار ترک 

ماش و در شرایط کنترل علف هرز گزارش دادند. این محققان اظهرار  
 گیرد قرار با گیاهی همراه مخلوط کشت در ماشک داشتند که چنانچه

 در بایرد  باشد کانوپی برخوردار فضای اشغال در بیشتری پتانسیل از که
 عملکررد  بتواند تا قرار گیرد مخلوط کشت در بیشتری های ردیف تعداد

 قررار  گیراهی  با در مخلوط ماش چنانچه اما باشد. داشته را قبولی قابل
 بود خواهد قادر باشد، محدودتری داشته یا و برابر ایبوته فرم که گیرد
 نماید.  تولید عملکرد مطلوبی نیز متناوب هایردیف در حتی
 

 وزن خشک علف هرز

های هرز رایج در مزرعره آزمایشری شرامل یروالف وحشری،      علف
چچم، علف پشمکی، دم روباهی، خردل وحشی، خارلته، خاکشیر تلرخ،  

ها شامل فرم رویشی، سیکل  سوروف و گل گندم بود و خصوصیات آن
 ارائه گردید. 6رویشی، مسیر فتوسنتزی و نوز برگ در جدول 

 
 ها رز رایج در مزرعه و خصوصیات آنهای هعلف -6جدول 

Table 6- Common weeds in the experimental field and their characteristics 

 نام گونه
Common 

name 

 نام فارسی
Persian 

name 

 نام علمی
Scientific name 

 نام تیره
Family 

 فرم رویشی
Vegetative 

form 

 سیکل رویشی

Vegetative 

cycle 

مسیر 

نتزیفتوس  
Photosynth

etic 

pathway 

 نوع برگ
Leaf 

Wild oat یوالف وحشی Avena fatua Poaceae لپهتک ساله یک   C3 باریک برگ 

Darnel ryegrass چچم Lolium temulentum Poaceae لپهتک ساله یک   C3 باریک برگ 

Bromus علف پشمکی Bromus tectorum Poaceae لپهتک ساله یک   C3 باریک برگ 

Foxtail دم روباهی Alopecurus 

myosuroides 
Poaceae لپهتک ساله یک   C3 باریک برگ 

Wild mustard خردل وحشی Sinapis arvensis Brassicaceae ساله یک دولپه  C3 پهن برگ 
Creeping 

thistle 
 پهن برگ C3 چندساله دولپه Cirsium arvense Asteraceae خارلته

London rocket لخت خاکشیر  Sisymbrium irio Brassicaceae ساله یک دولپه  C3 پهن برگ 

Barnyard grass سوروف 
Echinochloa crus-

galli 
Poaceae لپهتک ساله یک   C4 باریک برگ 

Cornflower گل گندم Centaurea cyanus Asteraceae ساله یک دولپه  C3 پهن برگ 

 
تررات آمونیروم و   مطاب  با نترایج تجزیره واریران  اثرر کراربرد نی     

هرای هررز   های کشت در سطح یک درصد بر وزن خشک علفنسبت
(. بیشررترین میررزان وزن خشررک در تیمررار  2دار بررود )جرردول معنرری
کیلوگرم در هکتار کود نیترات آمونیروم   21کشتی ماشک و کاربرد  تک

(. کمتررین میرزان علرف    2گرم مشاهده شد )شکل  64/492به میزان 
و عردم کراربرد نیتررات     V80+B70های کشت بتهرز نیز در تیمار نس
(. این تیمار منجرر  2دست آمد )شکل  هگرم ب 19/91آمونیوم به میزان 
خشک علرف هررز نسربت بره تیمرار      وزن  24/19به کاهش درصدی 

کیلوگرم در هکتار کود نیترات آمونیروم   21کشتی ماشک و کاربرد  تک
کشرت مخلروط    شد. در این آزمرایش برا افرزایش ترراکم دو گیراه در     

هرای هررز ایجراد    فضای کمتری برای رشد علرف  V80+B70افزایشی 
 و های هرز در این تیمار کمتر بود. نظرری کردند و درنتیجه رشد علف

تروده  زیسرت  دارمعنری  کراهش  ( نیزNazari et al., 2012همکاران )
 گرزارش ذرت  و مراش  افرزایش  مخلروط  کشرت  در را هررز  هایعلف

 بیشرتر  تولیرد  زراعری و  گیاهران  براالی  ترراکم  را آن علرت  و نمودند
 را هررز  علرف  برا  ها آن توان رقابتی افزایش نتیجه در ها آن توده زیست
کره  شرد  ( مشراهده  Nasiri, 2020در آزمایش نصریری )  .نمودند ذکر

ای ( و ماشررک دارCoriandrum sativumکشررت خررالص گشررنیز )
های هرز بودند و کشت مخلوط ایرن  بیشترین میزان وزن خشک علف

درصردی وزن خشرک    4/9و  4/22ترتیب منجر به کاهش  دو گیاه به
کشرتی گشرنیز و ماشرک گرل      های هرز نسبت به تیمارهای تکعلف
 و زمران  بعرد  در تنروز  دلیرل ایجراد   به مخلوط کشت ای شدند.خوشه
 هرز هایعلف مدیریت در ارگانیکعامل  یک عنوان به تواندمی مکان،
 دسرتکاری  با توانمی را هرز هایعلف نوز مدیریت این و آید شمار به

 Azizi etکررد )  ایجراد  هررز  علف و زراعی گیاهان رقابتی بین تعادل

al., 2018  ( در آزمایش عزیرزی و همکراران .)Azizi et al., 2018 )
جرو و   21:211علف هرز در تیمرار کشرت مخلروط     نیز کمترین میزان

ماشک مشاهده شد. در این آزمایش مشاهده شد کره کراربرد نیتررات    
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کشتی ماشرک منجرر بره افرزایش وزن خشرک       آمونیوم بیشتر در تک
 Afzali Harsiniهرسینی و همکاران )های هرز گردید. افضلی علف

et al., 2016که کاربرد کرود نیترروژن منجرر بره      ( نیز گزارش دادند

 تراثیر  بیرانگر  موضوز این گردد،می هرز هایعلف تودهزیست افزایش
 .است هرز هایعلف نمو و رشد بر نیتروژن کود

 
 طوح مختلف کود نیترات آمونیومهای مختلف کشت و س وزن خشک علف هرز در شرایط نسبت( مربعات میانگین)جدول تجزیه واریانس  -7جدول 

Table 7- Variance analysis of weed dry weight in different intercropping ratios and ammonium nitrate fertilizer levels 

conditions 
 میانگین مربعات

Mean square 
 درجه آزادی 

d.f 

 منابع تغییر

S.O.V 

11.81ns 2 
 بلوک

Block 

11907.62** 2 
 (Aکود آمونیوم نیترات )

Ammonium nitrate fertilizer (A) 

90.99 4 
 اصلیخطای 

Error main 

25367.44** 7 
 (Bهای کشت مخلوط ) نسبت

Intercropping ratios (B) 
1148.87** 14 A × B 

86.50 42 
 خطای فرعی

Errorsub 

 (C.Vضریب تغییرات )  9.8

**, *, nsدرصد 2درصد و  0داری در سطوح احتمال  معنی داری و یمعنترتیب عدم  به  

ns, *,** are non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
 

 

 های مختلف کشت و سطوح مختلف کود آمونیوم نیترات بر وزن خشک علف هرزاثر متقابل نسبت -7شکل 

Figure 7–Effect of different intercropping ratios and ammonium nitrate fertilizer levels interaction on weed dry weight 
 (LSD0.05=15.3) ندارند داریمعنی تفاوت پنج درصد احتمال سطح در LSDآزمون  اساس بر مشابه حروف با هایستون

Columns with similar letters show that there is no significant difference based on the LSD test at the 5% probability level 

(LSD0.05=15.3) 

 

 (Land equivalent ratio) نسبت برابری زمین 
نتایج جدول تجزیه واریان  نشان داد که اثرات اصلی کود نیترات 

( LERهای کشت بر شاخص نسربت برابرری زمرین )   آمونیوم و نسبت
(. اثرات دوگانه کود نیترات آمونیوم و 1( )جدول ≥12/1Pدار بود )معنی
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هرای کشرت، کرود نیتررات آمونیروم و مردیریت علرف هررز و         نسبت
های کشت و مدیریت علف هررز و بررهمکنش سره عامرل برر       نسبت
LER (. برا توجره بره نترایج مقایسره میرانگین       1دار بود )جدول معنی

ار ( مربروط بره تیمر   61/2) LERمشخص شرد کره بیشرترین میرزان     
V80+B70   و عدم کاربرد کود نیترات آمونیوم و در شرایط کنترل علرف
و عردم مصررف    V80+B45داری با تیمار باشد که تفاوت معنیهرز می

 LER(. کمترین میرزان  9کود و عدم کنترل علف هرز نداشت )جدول 
کیلوگرم در هکتار نیترات  21و مصرف  B80+V45( نیز در تیمار 12/2)

رسرد  (. به نظرر مری  9ل علف هرز مشاهده شد )جدول آمونیوم و کنتر
وجود ماشک با توانایی باالی تثبیرت نیترروژن حتری بیشرتر از حالرت      

رسرد  باشرد. بره نظرر مری    وری محصول مؤثر میمصرف کود در بهره
مصرف کود با وجود کاربرد ماشک )تثبیت نیتروژن توسط این گیاه( در 

زراعری گردیرده و برا     کشت منجر به عدم مصرف کود توسط گیاهران 
در  LERآبیاری از دسترس گیاه خارج شده است. هچنین عدم تفاوت 

کرارایی براالی    ی دهنرده  شرایط کنترل و عدم کنترل علف هرز نشران 
توان باشد. همچنین میکشت مخلوط افزایشی در کنترل علف هرز می

هرای هررز   گفت در تیمارهای مختلف، مصرف کود بیشتر به نفع علف
تا گیاهان زراعی و به همین دلیل در تیمارهایی که کرود نیتررات   بوده 

های هرز کمتر بروده کره   آمونیوم مصرف نشده است میزان رشد علف
حال تمرام تیمارهرای کشرت     شده است. با این LERمنجر به افزایش 

ی  دهنرده  ( که نشان9بیشتر از یک بودند )جدول  LERمخلوط دارای 
هرای مختلرف کشرت در    وط برا نسربت  های مخلر توانایی باالی کشت

باشرد. عزیرزی و همکراران    کشرتی مری   وری زمین نسبت به تک بهره
(Azizi et al., 2018      در آزمایش خرود نشران دادنرد کره بیشرترین )

)جرو و ماشرک( مشراهده شرد. ایرن       211:211در تیمرار   LERمیزان 
 تیمارهرا  دیگرر  در جو سهم که شد محققان اظهار داشتند که مشخص

 جزئری  عنوان به ماشک و است سهم ماشک از کمتر LERافزایش  در
 از بررداری بهره با محصول تولید راستای در و با جو همزیستی در قوی
شد. در آزمایش اکبری و همکراران   قلمداد محیطی هایو عامل زمین
(Akbari et al., 2014گزارش شد ک )ه در بررسی مخلوط تریتیکاله× 

آلروده بره علرف هررز،      × 01 × 01علف هررز، نسربت دانره     ×ماشک
برتری ایرن ترکیرب    ی دهنده را داشت که نشان LERبیشترین میزان 

باشرد.  در تولید محصول بوده است که تثییدکننده نتایج این آمایش می
 ,.Mohsenabadi et alدر آزمرایش محسرن آبرادی و همکراران )    

( نیز گزارش شد که با افرزایش سرطوح کرود نیترروژن نسربت      2008
علوفه و دانه کاهش یافت که با نتایج ایرن   برابری زمین برای عملکرد

آزمایش مطابقت دارد. این محققان اظهار داشتند کره کشرت مخلروط    
کود نیترروژن  باع  کارایی بیشتر استفاده از منابع و کاهش استفاده از 

 شد.

 
 LERتجزیه واریانس تیمارهای مختلف برای شاخص  -1جدول 

Table 8- Variance analysis of different treatments effects on LER index 

LER 
 درجه آزادی

d.f 
 منابع تغییر

S.O.V 

0.004ns 2 
 بلوک

Block 

0.24** 2 
 (Aکود آمونیوم نیترات )

Ammonium nitrate fertilizer (A) 

0.008 4 
 اصلیخطای 

Error main 

0.14** 5 
 (Bهای کشت مخلوط )نسبت

Intercropping ratios (B) 

0.00005ns 1 
 (Cمدیریت علف هرز )

Weed management 
0.04** 10 A × B 

0.06** 2 A × C 

0.02ns 5 B × C 

0.03** 10 A × B × C 

0.01 66 
 خطای)فرعی

Error sub 
 (C.Vتغییرات )ضریب   7.96

**, *, nsدرصد 2درصد و  0داری در سطوح احتمال  داری و معنی یمعنترتیب عدم  به  

ns, *,** are non significant and significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
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 LERلف هرز بر شاخص های مختلف کشت مخلوط و مدیریت ع گانه کود، نسبت اثرات متقابل سه -9جدول 
Table 9- Triple interactions of fertilizer levels, different intercropping ratios and weed management on LER index 

 مدیرت علف هرز

weed management 
 های کشت مخلوط نسبت

Intercropping ratios  

 کود آمونیوم نیترات
Ammonium nitrate fertilizer 

0 35 kg 70 kg 

 عدم وجین
weedy 

B 80+V 20 1.21l-p 1.23k-p 1.14n-p 

B 80+V 45 1.43c-j 1.39d-l 1.34g-l 

B 80+V 70 1.44b-j 1.54a-e 1.33g-m 

V 80+B 20 1.26j-o 1.35f-l 1.35f-l 

V 80+B 45 1.62ab 1.42c-j 1.52a-f 

V 80+B 70 1.51a-g 1.62ab 1.37e-l 

 وجین
Free weeds 

B 80+V 20 1.49b-h 1.32h-n 1.16m-p 

B 80+V 45 1.50a-g 1.57a-d 1.07p 

B 80+V 70 1.53a-e 1.40c-k 1.28i-o 

V 80+B 20 1.28j-o 1.36e-l 1.42c-j 

V 80+B 45 1.48b-h 1.58a-c 1.46b-i 

V 80+B 70 1.68a 1.37e-l 1.13op 

 LSD 0.05 0.181 

 .ندارند داری معنی اختتف %0 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر باشند می مشترک حرف یک حداقل دارای که عامل، هر برای و ستون هر در هایی، میانگین
The means, in each column and for each factor, similar letters show that there is no significant difference according to the LSD test at 

the level of 5% probability 

 

 گیرینتیجه

هرای  دست آمده از آزمایش نشان داد که تمرامی سیسرتم   هنتایج ب
ای دارای نسبت برابرری  خوشهمختلف کشت مخلوط جو و ماشک گل

، V80+B70زمین باالتر از یک بودند و در بین تیمارها، کشت مخلروط  
برود   LER عدم کاربرد کود و وجین علف هرز دارای بیشترین میرزان 

هرای  های مخلروط نسربت بره کشرت    برتری کشت ی دهنده که نشان
باشد. همچنرین در  وری از زمین و تولید محصول میخالص در بهروره

هرای هررز   تمامی تیمارهای کشت مخلوط، میزان وزن خشرک علرف  
های ماشک و جرو برود. در برین تیمارهرای کشرت      کشتی کمتر از تک
عدم مصررف کرود در کراهش وزن     به همراه V80+B70مخلوط تیمار 
تر از سایر تیمارها بود. بیشرترین عملکررد   های هرز موف خشک علف
کیلوگرم نیترات آمونیوم و کنترل علرف   21کشتی جو،  تکدانه جو به 

 B80+V45 ،21داری با کشت مخلروط  و تفاوت معنی تعل  داشتهرز 
شرک نیرز   و در ماکیلوگرم نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز نداشرت  

کیلوگرم  21کشتی ماشک و کاربرد  تکبیشترین عملکرد دانه در تیمار 
داری نیترات آمونیوم و کنترل علف هرز مشاهده شد که تفراوت معنری  

کیلوگرم نیترات آمونیوم و  21کاربرد  V80+B20با تیمار کشت مخلوط 
. نتایج این آزمرایش نشران از توانرایی براالی     کنترل علف هرز نداشت

هرای  خلوط در جذب منابع و کاهش میزان وزن خشک علرف کشت م
هرای  هرز و در نتیجه افزایش عملکررد داشرت. در بسریاری از نسربت    

کشت مخلوط تفاوت چندانی در عملکرد دانه در حالت وجرین و عردم   
هرای کشرت در   دهنرده توانرایی ایرن سیسرتم     وجین داشت که نشران 

  باشد.کشتی می های هرز نسبت به تکسرکوب علف
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