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  (.Zea mays L) ذرت کشتیتک و مخلوط کشت هاینظام الگوی بررسی

 هرز هایعلف های ویژگی بر (.Arachis hypogaea L) زمینی بادام و
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 چکیده

 بر آنها کاشتآرایش و وجین زمینی،بادام-ذرت مخلوط کاشت های نظام تأثیر ارزیابی منظور به

 کشاورزی ةپژوهشکد پژوهشی-آموزشی عةمزر در آزمایشی هرز، هایعلف یتجمع پویایی

 سه با تصادفی کامل ایه بلوک طرح قالب در فاکتوریل صورت به 1331 سال در زابل دانشگاه

 شامل اول عامل عنوان به مخلوط کشت نظام چهار شامل آزمایش تیمارهای .شد اجرا تکرار

 + ذرت درصد 100 ،زمینی بادام درصد 50+  ذرت درصد 50 زمینی، بادام خالص ذرت، خالص)

 (متر سانتی 50 و 40) سطح دو در دوم عامل عنوان به ها ردیف بین ةصلاف ،ی(زمین بادام درصد 100

 دوبار و بار یک وجین، بدون شامل) سطح سه در سوم عامل عنوان به هرز هایعلف وجین و

 مخلوط کشت الگوی میانگین طور به که داد نشان آزمایش این نتایج .نددش گرفته نظر در وجین(

 نسبت را هرز هایعلف خشک وزن و تراکم کمترین یزمین بادام درصد 100 + ذرت درصد 100

 مقایسه در زمینی بادام کشتیتک البته داد. نشان زمینی بادام درصد 50+  ذرت درصد 50 مخلوط به

 با .شتدا را هرز هایعلف خشک وزن و تراکم بیشترین مخلوط و کشتیتک الگوهای دیگر با

 میان در یافت. کاهش هرز هایعلف خشک وزن و میزان هرز، هایعلف وجین بارهای افزایش

 از کمتر یمتر سانتی 40 هایردیف بین ةفاصل در هرز هایعلف وزن و تراکم ،ها ردیف بین ةصلاف

 بسته نزما و ارتفاع مانند زراعی گیاهان مختلف هایویژگی آیدمی نظر به بود. یمتر سانتی 50

 نتایج باشند. آزمایش این در هرز هایعلف کنترل در عامل مهمترین (کانوپی) پوشش تاج شدن

 درصد 100 + ذرت درصد 100 مخلوط تیمار در هرز هایعلف بهتر کنترل از نشان آمده دست به

 دارد. وجین دوبار با و یمتر سانتی 40 هایردیف بین ةفاصل در و یزمین بادام

 

 وجین. مخلوط، کشت ،ردیف بین ةصلاف ذرت، زمینی، بادام یدی:کل هایواژه

 

 مقدمه

 افزایش سالم، زیست محیط به مربوط هاينگرانی

 کاهش به نیاز و هاکشعلف به هرز هايعلف مقاومت

 که است شده موجب کشاورزي هاينهاده ةهزین

 کاهش بر هرز هايعلف علوم ةزمین در تحقیقات

 در مؤثر ابزار از شود. متمرکز هاکشعلف از استفاده

 هرز هايعلف تلفیقی مدیریت نظام زمینه، این

(Integrated weed management = IWM )که است 

 هايعلف ییشیمیا کنترل منفی هاي اثرگذاري تواندمی

 کاهش مکمل، هاي(استراتژي) راهبرد تلفیق اب را هرز
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 از دهاستفا راستا همین در .(Lotz et al., 1996) دهد

 هاي سال در رقابت فرایند در زراعی گیاهان توانایی

 کلی، طور به است. قرارگرفته محققان توجه مورد اخیر

 کمک هرز هايعلف فشار کاهش به مخلوط کشت

 و گیاه چند وجود دلیل به درهم هايکشت در کند.می

 از کمتر هرز هايعلف چالش ،نظام بودن ايچندالیه

 ;Bulson et al., 1997) ستا شده گزارش کشتیتک

Ghanbari-Bonjar, 2000.) دلیل به مخلوط کشت 

 آنها ةتوسع و رشد از هرز هايعلف با گیاهان رقابت

 کار هب وجود با امر این و آوردمی عمل به جلوگیري

 نظام نوع این در تولید افزایش به کش،علف نبردن

 .(Liebman & Davis, 2000) شودمی منجر کشت

 کشت يباال تراکم در تولید موفقیت ةعمد دالیل

 فصل اوایل در خورشید نور بیشتر جذب ،مخلوط

 هرز هايعلف با نظام این بهتر رقابت امکان و کاشت

 .(Boquet et al., 2003) است

 مخلوط کشت انواع ترینمتداول از یکی لگوم و غله

 و لوبیا سویا، با ذرت مخلوط کشت صورت به که است

 چشم لوبیا با ارزن صورت به همچنین و زمینیبادام

 ,Aliyu & Emechebe) شودمی اجرا ماش و بلبلی

 در اندازيسایه همچنین و سریع رشد با ذرت (.2006

 زمین سطح ةگسترد پوشش با زمینیبادام و فصل آغاز

 کنترل براي خوبی هايقابلیت فصل، انتهاي در

 به که است گیاهانی از یکی ذرت دارند. هرز هاي علف

 به يبسیار گیاهان با تواندمی زیاد سازگاري توان دلیل

 درصد 40 که طوري به ،شود کشت مخلوط صورت

 التین آمریکاي گرمسیري مناطق در شده کشت ذرت

 & Francis) شودمی انجام مخلوط زراعت صورت به

Decoteau, 1993). ةبوت یکساله، گیاهی زمینیبادام 

 در امروزه که است حبوبات ةخانواد از و رونده  نیمه

 مناطق کشورهاي جمله از جهان مختلف هايقسمت

 کشت گیاهان دیگر با مخلوط صورت به گرمسیر

 سرشار منبع یک که دلیل این به ینیزمبادام شود. می

 کانی مواد درصد(، 74) نیپروتئ ،درصد( 65) یچرب از

 يهانیتامیو و (میپتاس ،میسد ،آهن ،فسفر یم،کلس)

 & KHalghani) است (B1, B2, B3) فمختل

Koocheki, 1996)، مردم ةتغذی در بسزایی نقش 

 در گیاه این دارد. توسعه حال در کشورهاي درآمد  کم

 زیستی تثبیت با خاك باروري و ساختن غنی

 & Agboola) دارد تأثیر نیز نیتروژن (بیولوژیکی)

Fayami, 1998). 

Banik et al. (2006) بررسی ورمنظ به آزمایشی 

 و نخود و گندم مخلوط کشت در هرز هايعلف کنترل

 شامل تیمارها دادند. انجام آنها کشتیتک با مقایسه

 وجین، بدون تیمار سه با مخلوط کشت و کشتیتک

 نتیجه این به نآنا بود. وجین بار دو و وجین باریک

 اقتصادي سود و عملکرد در داريمعنی تفاوت ،رسیدند

 دارد. وجود وجین بدون و وجین اب تیمارهاي در

 مخلوط کشت در داري معنی طور به نخود عملکرد

 و تراکم در داريمعنی کاهش آمد. پایین گندم توسط

 کشت نظام در هرز هايعلف (بیوماس) تودة زیست

 بیشترین آمد. دست به کشتیتک به نسبت مخلوط

 بدون گندم خالص کشت در هرز هايعلف جمعیت

 تودة زیست کاهش درصد 5/43 د.ش گزارش وجین

 هايعلف جمعیت در کاهش درصد 50 و هرز هايعلف

 بهتر کنترل آمد. وجود به مخلوط کشت در هرز

 نخودفرنگی و جو مخلوط کشت در هرز هاي علف

(Poggio, 2005)، ماش و یوالف (Vasilakoglou et 

al., 2005) نخود و گندم و (Banik et al., 2006)، 

  ست.ا شده گزارش

 از مخلوط کشت نظام کارایی ارزیابی براي

 استفاده زمین برابري نسبت مانند هاییشاخص

 .Sistachs et al .(Mazaheri et al., 1998) کنند می

 کشت در را زمین برابري نسبت باالترین (1993)

 گزارش 49/4 برابر معمولی ارزن و ذرت مخلوط

 عملکرد شافزای درصد 49 معادل میزان این که کردند،

 Hemayati بررسی در بود. گیاه دو کشتیتک به نسبت

et al. (2002) دورگ دو مخلوط کشت ةدربار 

 745/4 به زمین برابري نسبت ذرت، دیررس (هیبرید)

 کشت بررسی در Hikam et al. (1992) یافت. افزایش

 به گونه دو هر که کردند گزارش لوبیا و ذرت مخلوط

 با گرفتند، قرار مخلوط کشت تأثیر تحت منفی طور

 را یکدیگر عملکرد کاهش توانستند گیاه دو این، وجود

 Land) زمین برابري نسبت سبب بدین و کنند جبران

Equivalent Ratio = LER )کشت تیمارهاي همة در 

 سودمندي ةدهند نشان که بود 4 از بیشتر مخلوط



 563 ... کشتی ذرتهاي کشت مخلوط و تکبررسی الگوي نظام و همکاران: گرکشته 

 بررسی هدف با پژوهش این است. مخلوط کشت

 و ذرت کشتیتک و مخلوط کشت هاينظام الگوي

  شد. انجام هرز هايعلف هاي ویژگی بر زمینیبادام
 

 هاروش و مواد

 -آموزشی ةمزرع در 4934 زراعی سال در تحقیق این

 در واقع زابل دانشگاه کشاورزي ةپژوهشکد پژوهشی

 ةدقیق 64 و درجه 44) موقعیت با زهک شهرستان

 شمالی( عرض ةدقیق 56 و درجه 90 و شرقی طول

 دریا سطح از متر 659 آزمایش محل ارتفاع .شد اجرا

 کشاورزي تحقیقات مرکز هاي گزارش ة)مجموع بود

 و =5/5pH با لومی شنی آزمایش محل خاك زابل(.

4/5 EC= نیتروژن درصد و متر سانتی بر موسمیلی 

 (.4 )جدول بود 065/0

 
 خاك یشیمیای و فیزیکی تجزیة از آمده دست به نتایج .4 جدول

 خاك شیمیایی هاي ویژگی خاك فیزیکی هاي ویژگی

 شاخص نام شاخص میزان شاخص نام شاخص میزان

 pH 5/5 رس درصد 45

   - EC (ds/m) 4/5 سیلت درصد 45

 (ppm) - کلسیم 7/44 شن درصد 45

 (ppm) -پتاسیم 793 خاك بافت لوم شنی

 )درصد( -نیتروژن 065/0  

 

 در فاکتوریل صورت به 4934 سال در آزمایش این

 اجرا تکرار سه با تصادفی کامل هايبلوك طرح قالب

 سطح چهار با اول عامل عنوان به کاشت نظام .شد

 زمینی،بادام درصد 50 + ذرت درصد 50 خالص، ذرت)

 زمینی بادام و زمینیبادام درصد400 + ذرت درصد400

 عامل عنوان به سطح دو با هاردیف بین ةصلاف ،(خالص

 عنوان به هرز علف وجین و (متر سانتی 50 و 60) دوم

 دوبار و باریک وجین، بدون) سطح سه با سوم عامل

 70 مرحله، دو در هرز هايعلف وجین بودند. (وجین

 از ذرت بذر .شد انجام شدن سبز از پس روز 60 و روز

 بذر و مشهد در واقع کاوه صنعت و کشت شرکت

 واقع کشاورزي خدمات و مشاوره شرکت از زمینیبادام

 این در استفاده مورد ارقام ند.شد تهیه گرگان در

 تا 470 رشد ةدور با 506 کراس سینگل ذرت آزمایش

 تا 400 رشد ةدور با گلی رقم زمینیبادام و روز 495

 ةتجزی از آمده دست به نتایج بربنا .هستند روز 740

 پتاسیم، نیاز مورد مقادیرکود کشت از پیش خاك

 و خالص کشت براي ترتیب، به نیتروژن و فسفر

 خالص کشت براي و 950 : 900 : 400 ذرت مخلوط

 کرت هر شد. اضافه زمین به 50 : 50 : 50 زمینیبادام

 ةفاصل و متر 4 طول به کشت ردیف 6 شامل آزمایشی

 نیب بود. متغیر مخلوط نوع مبناي بر ردیف روي

 5/4شیآزما يهارتکرا نیب و نکاشت خط دو ها کرت

 دو هر کاشت عملیات د.ش گرفته نظر در فاصله متر

 انجام فروردین اوایل در کاري هیرم صورت به گیاه

 از هاییمحل در واکاري جمله از داشت عملیات شد.

 شد. انجام ،بودند نکرده سبز بذرها که زراعی زمین

 از ییها انمک در کردن تنک و گیاه نیاز به بسته آبیاري

 رشد محل یک از و هم با گیاه ود که زراعی زمین

 هايعلف عمده آزمایش این در شد. انجام بودند، کرده

 دیگر همچنین و اویارسالم شامل برگباریک هرز

 روباهی دم مرغی، پنجه سوروف، جمله از هابرگباریک

 نیز برگپهن هرز هايعلف بین در بودند. نی و

 دیگر و پرست آفتاب به مربوط شمار بیشترین

 شور، علف بند،هفت علف خارشتر، شامل هابرگ پهن

 گیرياندازه براي بودند. صحرایی پیچک و تره سلمه

 بانک پایة بر هرز هايعلف )تراکم هرز هايعلف تراکم

 است(، بوده طبیعی صورت هب و خاك در موجود بذر

 اثر حذف با کاشت، از پس روز 60 و 70 زمان در

 از استفاده با کرت، هر در مترمربع 7 سطح از حاشیه

 انجام گیرينمونه مترمربع 4×4 (کوادرات) چهارگوش

 ةعلوف عملکرد شد. محاسبه هرز هاي علف تراکم و

 ردیف دو از و مترمربع 7 سطح از تیمار هر خشک

 .شد گیرياندازه و برداشت ايحاشیه اثر حذف با وسط

 منتقل آزمایشگاه به تر( ة)علوف توزین از پس هانمونه

 ةدرج 56 دماي در و آون در کردن خشک براي و شده

 براي شدند. خشک ساعت 57 مدت به سلسیوس

 از خالص کشت به نسبت مخلوط کشت ارزیابی

 .شد استفاده LER زمین برابري نسبت شاخص
LER (T) = LER (a) + LER (b) 

LER (a) = Yab / Yaa 

LER (b) = Yba + Ybb 

LER (T): زمین کل برابري نسبت ،LER (a): نسبت 

 زمین برابري نسبت :A، LER (b) ةگون زمین برابري
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 :Yaa مخلوط، کشت در A ةگون عملکرد :B، Yab ةگون

 ةگون عملکرد :Yba خالص، کشت در A ةگون عملکرد

B مخلوط، کشت در Ybb: ةگون عملکرد B کشت در 

 افزارنرم از هاداده يآمار لیتحل و هیتجز براي خالص.

 از استفاده با ها نیانگیم و شد فادهاست SAS آماري

 درصد 5 احتمال سطح در دانکن ايهچنددامن آزمون

  .ندشد سهیمقا

 

 بحث و نتایج

 برگباریک هرز هايعلف عمده طور به آزمایش این در

 بین در (.9 )جدول بودند غالب اویارسالم ویژه هب

 به مربوط شمار بیشترین نیز برگپهن هرز هاي علف

 (.9 )جدول بود تپرسآفتاب

 

 برگباریک هرز هایعلف تراکم
 اویارسالم

 هاينظام تأثیر که داد نشان واریانس ةتجزی نتایج

 بسیار اویارسالم هرز هايعلف تراکم بر کاشت مختلف

 در تراکم بیشترین کهطوريبه (.7 )جدول بود دارمعنی

 و 55/970 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70

 زمینیبادام خالص کشت در مترمربع در بوته 37/470

 مخلوط کشت در آن تراکم با مقایسه در و شد شمارش

 

 ترتیب )به یزمینبادام درصد 400 + ذرت درصد 400

 )جدول بود بیشتر مترمربع( در بوته 53/55 و 77/435

 شمار و توان کاهش بر مبنی يچند هاي گزارش (.9

 جودو مخلوط کشت نظام تأثیر تحت هرز هايعلف

 نظر به .(Safari, 2006; Jokar et al., 2005) دارند

 دلیل به عکس،رب و ذرت باالي توان دلیل به رسدمی

 نظام در هرز هايعلف با رقابت در زمینیبادام ضعف

 روش در هرز هايعلف بیشتر شمار وجود با کشتی،تک

 این در زمینیبادام شدن جایگزین و مخلوط کشت

 کشت در هرز هايعلف بهتر کنترل امکان ،نظام

  است. شده فراهم مخلوط

 ها ردیف بین ةفاصل تأثیر تحت اویارسالم تراکم

 70 در شده انجام هايبررسی در کهطوريبه گرفت قرار

 متر سانتی 50 کاشت ةفاصل در کاشت از پس روز 60 و

 کاشت ةفاصل در و بوته 55/404 و 60/737 ترتیب به

 ةبوت 49/36 و 46/745 ترتیب به متر سانتی 60

 توجه با (.9 )جدول شد مشاهده مترمربع در اویارسالم

 تراکم که رسدمی نظر به هرز هايعلف زیاد تراکم به

 و کوچک بسیار هايبوته زیادي شمار از ناشی موجود،

 ةنتیج در که است بزرگ هايبوته از کمتر شمار یا

 يجا به ها،بوته ترینضعیف ومیرمرگ یا تنکی خود

  .(Koocheki et al., 2001) اندمانده

 ةفاصلهاي کاشت، وجین و روز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70برگ، هاي هرز باریک. تجزیة واریانس تراکم علف7جدول 

 ها بین ردیف

 منابع تغییرات
 درجة

 آزادي

 (plant/m2) هاي هرزدیگر علف (plant/m2) 4اویارسالم

 روز پس 70

 شتاز کا

 روز پس 60

 از کاشت

 روز پس 70

 از کاشت

 روز پس 60

 از کاشت

ns 59/534 46/73 7   تکرار ** 43/4 ns 53/6 ns 

55/45653 9                   نظام کاشت ** 53/5595 ** 44/5 ** 95/96 ** 

05/455665 7  وجین ** 95/73545 ** 44/45 ** 75/747 ** 

34/33755 4 ها  بین ردیف ةفاصل ** 54/395 ** 34/0 ns 55/9 ns 

55/45774 6  وجین×  نظام کاشت ** 55/7763 ** 53/5 ** 54/79 ** 

7 47/59043  (A×C) ها بین ردیف ةفاصل ×  نظام کاشت ** 44/7354 ** 54/3 ** 54/95 ** 

7 34/4644  (B×C)ها  بین ردیف ةفاصل ×  وجین ** 75/555 ** 55/4 * 59/5 * 

6 **54/4954 05/4935 (A×B×C)ها  بین ردیف ةفاصل ×  وجین×  نظام ** 79/9 ** 34/47 ** 

45/444 96  خطا  97/55  93/0  54/4  

 66/45 69/45 35/5 35/6 - )%( ضریب تغییرات

1. Cypress grass 

nsدرصد. 4و  5دار در سطوح احتمال دار، * و **: به ترتیب معنی: غیر معنی 

 .(Common reed)، نی (Foxtail grass)، دم روباهی (Bird Claw)رغی م، پنجه(Barnyarad grass)هاي هرز: سوروف دیگر علف



 554 ... کشتی ذرتهاي کشت مخلوط و تکبررسی الگوي نظام و همکاران: گرکشته 

 

 

 

 بسیار اویارسالم تراکم بر هرز هايعلف وجین تأثیر

 در تراکم بیشترین کهطوريبه (.7 )جدول بود دارمعنی

 05/495 و 960 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70

 شد شمارش وجین بدون تیمار در مترمربع در بوته

 توان کاهش باعث وجین بارهاي افزایش (.9 دول)ج

 شد. خواهد هرز هايعلف رقابت

 

 هرز هایعلف دیگر

 هاينظام تأثیر که داد نشان واریانس ةتجزی نتایج

 بسیار هرز هايعلف دیگر تراکم بر کاشت مختلف

 تراکم بیشترین کهطوري به (.7 )جدول بود دارمعنی

 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70 در هرز هايعلف

 خالص کشت در مترمربع در بوته 30/6 و 54/3

 در آن تراکم با مقایسه در و شد شمارش زمینی بادام

بادام درصد 400 + ذرت درصد 400 مخلوط کشت

 مترمربع( در بوته 79/9 و 65/4 ترتیب )به یزمین

 (.9 )جدول بود بیشتر

Koocheki et al. (2009) تأثیر  بررسی در

 بر لوبیا و ذرت مخلوط کشت مختلف يها تراکم

 بیشترین که، کردند مشاهده هرز هايعلف جمعیت

 خالص کشت تیمارهاي به مربوط هرز هايعلف فراوانی

 

 تیمارهاي به مربوط هرز هايعلف فراوانی کمترین و

 .است تراکم بیشترین با لوبیا و ذرت مخلوط کشت

ن بی ةفاصلهاي هرز تحت تأثیر تراکم دیگر علف

شده  هاي انجامکه در بررسیطوريقرار نگرفت، به ها ردیف

 50روز پس از کاشت در فاصلة کاشت  60و  70در 

بوته و در فاصلة کاشت  44/6و  99/5متر به ترتیب  سانتی

هرز در بوتة علف  39/9و  54/5متر به ترتیب  سانتی 60

 .Koocheki et al(. 9مترمربع مشاهده شد )جدول 

این نتیجه رسیدند که تیمار کشت خالص به  (2009)

داري با دیگر تیمارها از ذرت با تراکم معمول، تفاوت معنی

هاي هرز داشت و افزایش تراکم نظر وزن خشک علف

 هاي هرز همراه بود.کشت مخلوط با کاهش تراکم علف

 هايعلفدیگر  تراکم بر هرز هايعلف وجینتأثیر 

 کهطوريبه (.7 )جدول بود دارمعنی بسیار هرز

 از پس روز 60 و 70 در هرز هايعلف تراکم بیشترین

 در مترمربع در بوته 59/5 و 44/44 ترتیب به کاشت

 نیاز ذرت، (.9 )جدولشد  شمارش وجین بدون تیمار

 اگر و دارد هرز هايعلفهنگام  به کنترل به مبرمی

 توانندمی شوند، کنترل دیر ذرتة مزرع هرز هايعلف

 تادرصد 45 از هرز علف نوع وشمار  به بسته را عملکرد

  .(Dunan et al., 1996) دهند کاهشدرصد 400

 ةفاصلهاي کاشت، وجین و روز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70برگ، هاي هرز باریک. مقایسة میانگین تراکم علف9جدول 

 ها بین ردیف

 تیمارهاي آزمایشی
 (plant/m2) اي هرزهدیگر علف (plant/m2) اویارسالم

 روز پس از کاشت 60 روز پس از کاشت 70 روز پس از کاشت 60 روز پس از کاشت 70

 نظام کاشت 

 b 54/33  b  99/5 b  44/6 b 735 ذرت خالص

 c 49/36  b  55/5 b  55/9 b 99/705 زمینیدرصد بادام 50 + درصد ذرت 50

 d 53/55  c 65/4  c 79/9  c 77/435 زمینیدرصد بادام 400 + درصد ذرت 400

 a 37/470  a 54/3  a 30/6  a 55/970  زمینیبادام خالص

  وجین 

 a 05/495  a 44/44  a  59/5 a  960 بدون وجین

 b 66/53  b  63/5 b 56/9  b  77/765 بار وجینیک

 c 43/45  c 49/5  c 54/7  c  44/455 دوبار وجین

 ها  بین ردیف ةفاصل 

 b 49/36  b  54/5 a 39/9  a  46/745                   متر سانتی 60

 a 55/404  a   99/5 a 44/6  a  60/737                   متر سانتی 50

 .داري ندارنددرصد، تفاوت معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  هایی که حروف مشترك دارند، بر پایة آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین

 .(Common reed) ، نی(Foxtail grass) ، دم روباهی(Bird Claw) مرغی، پنجه(Barnyarad grass) هاي هرز: سوروفدیگر علف
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 ةفاصل هاي کاشت، وجین وروز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70برگ، هاي هرز پهن . تجزیة واریانس تراکم علف6جدول 

 ها بین ردیف

 تغییرات منابع
 درجة

 اديآز

 4پرست آفتاب
(plant/m2) هرز هايعلف دیگر (plant/m2) 

روز پس  70 

 از کاشت

روز پس  60 

 از کاشت

روز پس  70 

 از کاشت

روز پس  60 

 از کاشت

03/0  7  تکرار ns  06/0 ns  45/0 ns  06/0 ns 

44/405  9 نظام کاشت **  95/54 **  50/73 **  95/7 ** 

39/50  7  وجین **  47/753 **  45/67 **  73/3 ** 

04/45  4 ها  بین ردیف ةفاصل **  04/445 **  95/3 **  47/9 ** 

64/60  6  وجین × نظام کاشت **  54/74 **  55/44 **  97/6 ** 

39/446  7 ها  بین ردیف ةفاصل ×  نظام کاشت **  75/3 **  59/63 **  54/45 ** 

69/95  7 ها  بین ردیف ةفاصل × وجین **  54/56 **  54/97 **  06/9 ** 

45/59  6 اه بین ردیف ةفاصل × وجین × نظام **  57/49 **  56/75 **  05/4 ** 

54/0 96  خطا  59/0  66/0  07/0  

 45/46 40/43 09/76 94/43 - )%( ضریب تغییرات

1. Heliotrope 

nsدار: غیر معنی 

 .درصد 4دار در سطح احتمال معنی**: 

 .(Bindweed) ، پیچک صحرایی(Pigweed) ، سلمه تره(Saltbush) ، علف شور(Knotweed) بند، علف هفت(Camel’s-thorn) هاي هرز: خارشتردیگر علف

 

 برگپهن هرز هایعلف تراکم
 پرست آفتاب

 بر کاشت مختلف هاينظام تأثیر که داد نشان نتایج

 (.6 )جدول بود دارمعنی بسیار پرستآفتاب تراکم

 از پس روز 60 و 70 در تراکم بیشترین کهطوري به

 در مترمربع در بوته 57/5 و 44/5 ترتیب به کاشت

 

 با مقایسه در و شد شمارش زمینیبادام خالص کشت

 400 + ذرت درصد 400 مخلوط کشت در آن تراکم

 در بوته 59/0 و 55/4 ترتیب )به یزمینبادام درصد

 دلیل به موفقیت این (.5 )جدول بود بیشتر مترمربع(

 تراکم و سهم افزایش و ذرت باالي رقابتی توان

 است. بوده مخلوط ترکیب در ذرت و زمینی بادام

 ةفاصلهاي کاشت، وجین و روز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70برگ، هاي هرز پهن. مقایسة میانگین تراکم علف5جدول 
 ها بین ردیف

 آزمایشی تیمارهاي
 (plant/m2) هرز هايعلف دیگر (plant/m2) پرست آفتاب

 روز پس از کاشت 60 روز پس از کاشت 70 روز پس از کاشت 60 روز پس از کاشت 70
 نظام کاشت 

 b 99/9  b 77/6  a 44/4  b  55/6  ذرت خالص
  c  75/7  c 66/9  b 44/4 b 57/9  زمینیدرصد بادام 50 + درصد ذرت 50

  d  59/0 d  55/4  c 44/0 c 55/4  زمینیدرصد بادام 400 + درصد ذرت 400
  a  57/5 a   99/6 a  55/4 a 44/5  زمینیبادام خالص

  وجین 

 a 00/5  a 34/6  a 59/4  a  44/4  بدون وجین
 b 47/4  b 50/7  b 55/0  b  35/9  یکبار وجین

 c 5/0  c 56/7  b 44/0  c  64/9  دوبار وجین

 ها  بین ردیف ةفاصل 

 b 55/4  b 07/9  b 34/0  b  07/6  متر سانتی 60
 a 90/6  a 55/9  a 99/4  a  5  متر سانتی 50

 .داري ندارنددرصد تفاوت معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  هایی که حروف مشترك دارند، بر پایة آزمون چنددامنهدر هر ستون میانگین

 .(Bindweed) ، پیچک صحرایی(Pigweed) ، سلمه تره(Saltbush) ف شور، عل(Knotweed) بند، علف هفت(`Camel’s-thorn) هاي هرز: خارشتردیگر علف
 



 559 ... کشتی ذرتهاي کشت مخلوط و تکبررسی الگوي نظام و همکاران: گرکشته 

 

 

 ها ردیف بین ةفاصل تأثیر تحت پرستآفتاب تراکم

 و 70 در شده انجام هايبررسی در کهطوريبه گرفت، قرار

 به متر سانتی 50 کاشت فاصلة در کاشت از پس روز 60

 متر سانتی 60 کاشت فاصلة در و بوته 90/6 و 5 ترتیب

 مترمربع در پرست آفتاب بوته 55/4 و 07/6 ترتیب به

 .Van Acker et al باور به (.5 )جدول شد مشاهده

 هرز هايعلف بین رقابتی تعادل گیاهی، تراکم و (1993)

 تراکم افزایش و داده قرار تأثیر تحت را زراعی گیاهان و

 کاهش و هرز هايعلف رشد کاهش سبب گیاهی

 شود.می رقابت از ناشی دعملکر افت چشمگیر

 بسیار پرستآفتاب تراکم بر هرز هايعلف وجین تأثیر

 در تراکم بیشترین کهطوريبه (.6 )جدول بود دارمعنی

 در بوته  5 و 44/4 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70

 (.5 )جدول شد شمارش وجین بدون تیمار در مترمربع

 کاشت از پس روز 60 تیمار در هرز هايعلف بیشتر تراکم

 پس روز 70 یعنی اول وجین زمان در که است آن بیانگر

 و نداشته چندانی رشد پرست آفتاب هرز علف کاشت، از

 شده سبز مرحله این از پس آنها بعضی است ممکن یا

 گزارش نیز محققان دیگر توسط همسانی نتایج باشند.

 .(Fallah & Nemati, 2007) است شده

 
 هرز هایعلف دیگر

 مختلف هاينظام تأثیر که داد نشان واریانس تجزیة نتایج

 بود دارمعنی بسیار هرز هايعلف دیگر تراکم بر کاشت

 در هرز هايعلف تراکم بیشترین کهطوريبه (.6 )جدول

 بوته 55/4 و 99/6 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70

 و شد شمارش زمینی بادام خالص کشت در مترمربع در

 درصد 400 مخلوط کشت در آن تراکم با همقایس در

 44/0 و 55/4 ترتیب )به یزمینبادام درصد 400 + ذرت

 Rezvan (.5 )جدول بود بیشتر مترمربع( در بوته

bidokhti (2004) در که گرفت نتیجه تحقیقی در 

 ظاهري ساختار هايتفاوت علت به مخلوط پوشش تاج

 طور به نور بجذ گونه، دو فیزیولوژیکی و )مورفولوژیکی(

 در تداخل بیشترین نتیجه در گیرد،می صورت مؤثرتري

 باعث و شده ایجاد هرز هايعلف توسط نور جذب

 شود.می آنها رشد در محدودیت

 بین ةفاصل تأثیر تحت هرز هايعلف دیگر تراکم

 شده انجام هايبررسی در کهطوريبه گرفت، قرار ها ردیف

 50 کاشت فاصلة در کاشت از پس روز 60 و 70 در

 کاشت فاصلة در و بوته 99/4 و 55/9 ترتیب به متر سانتی

 در هرز علف بوته 34/0 و 07/9 ترتیب به متر سانتی 60

 نتایج به توجه با (.5 )جدول شد مشاهده مترمربع

 تراکم با تیمارهایی در Koocheki et al. (2009) آزمایش

 بیشتر تراکم با همسان تیمارهاي به نسبت ذرت بیشتر

 کمتر آنها فراوانی و هرز هاي علف خشک وزن میزان لوبیا

 ذرت توسط نور تشعشع مهار رسد می نظر به که بود

 باشد. سودمند هرز هايعلف تراکم کنترل براي تواندمی

 هايعلف دیگر تراکم بر هرز هايعلف وجین تأثیر

 بیشترین کهطوريبه (.6 )جدول بود دارمعنی بسیار هرز

 به کاشت از پس روز 60 و 70 در هرز هايعلف تراکم

 بدون تیمار در در مترمربع در بوته 59/4 و 34/6 ترتیب

 در Stoller et al. (1987) (.5 )جدول شد شمارش وجین

 از پس که رسدمی نظر به کرد، بیان خود آزمایش نتیجة

 نخود فرعی، هايشاخه ظهور از پس هفته 5 وجین تیمار

 سطح روي و داده توسعه کامل طور به را خود اندازسایه

 نه نخود اندازسایه تکمیل با کند،می اندازيسایه زمین

 اندازسایه پایین به که نوري کیفیت بلکه نور میزان تنها

 اندازسایه پایین در که طوري به کندمی تغییر رسدمی

 در تغییر این یابد.می افزایش قرمز به دور قرمز نور نسبت

 هرز هايعلف رشد و ظهور از تواندمی نور میزان و کیفیت

 افزایش موجب موضوع این نهایت در که کند جلوگیري

 شود.می هرز هايعلف با نخود رقابت توان

 

 هرز هایعلف تر وزن

هاي مختلف نتایج تجزیة واریانس نشان داد که تأثیر نظام

دار بود هاي هرز بسیار معنیکاشت بر وزن تر علف

روز  60و  70که بیشترین وزن تر در  طوري(. به4)جدول 

گرم در  56/493و  53/440پس از کاشت به ترتیب 

آمد و در  دست زمینی بهمترمربع در کشت خالص بادام

 +درصد ذرت  400مقایسه با وزن آن در کشت مخلوط 

 94/404و  77/57)به ترتیب  یزمینبادامدرصد  400

 .Nielson et al(. 5ولگرم در مترمربع( بیشتر بود )جد

 هاي علف کمتر و تراکم توده زیست کردند، بیان (2003)

 گیاهان مکمل ترکیب به دلیل مخلوط کشت در هرز

 آنها رقابتی توان افزایش باعث مخلوط است که در زراعی

 شود.می هرز هايبا علف
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هاي کاشت، وجین و روز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70هاي هرز ، .  تجزیة واریانس وزن خشک و وزن تر علف4جدول 
 ها بین ردیف ةفاصل

 تغییرات منابع

 هرز هايعلف خشک وزن هرز هايعلف تر وزن

  درجة
 آزادي

 روز پس  70
 از کاشت

 روز پس  60
 از کاشت

 روز پس  70
 از کاشت

 روز پس  60
 از کاشت

 ns  57/45 ns  45/4 ns 05/9  ns  55/4066 7  تکرار

44/90757  9 نظام کاشت ** 96/6656 **  65/799 **  03/450 ** 

65/33355  7  وجین ** 05/403444 ** 75/4005 **  60/7567 ** 

54/3943  4 ها  بین ردیف ةفاصل ** 74/75504 **  53/64 **  55/465 ** 

55/4394  6  وجین × نظام کاشت **  56/9447 **  44/455 **  64/755 ** 

ns 64/47 ns  50/70 46/573  7 ها  بین ردیف ةفاصل×  نظام کاشت **  05/460 ** 

ns  56/9935 53/496  7 ها  بین ردیف ةفاصل × وجین **  46/40 **  34/796 ** 

ns  46/4505 49/940  6 ها بین ردیف ةفاصل×  وجین × نظام **  40/73 **  35/743 ** 

35/957 96  خطا  59/453  37/0  4/9  

 65/5 34/5 76/40 40/46 - )%( ضریب تغییرات

nsدرصد 4دار در سطح احتمال معنی؛ **: دار: غیر معنی. 

 

 ها ردیف بین ةفاصل تأثیر تحت هرز هايعلف تر وزن

 و 70 در شده انجام هايبررسی در کهطوريبه گرفت، قرار

 به متر سانتی 50 کاشت فاصلة در کاشت از پس روز 60

 60 کاشت لةفاص در و گرم 34/467 و 44/466 ترتیب

 مترمربع در گرم 44/409 و 54/474 ترتیب به متر سانتی

 تراکم افزایش با رسدمی نظر به (.5 )جدول شد مشاهده

 محیطی محدودیت زراعی، گیاه اندازسایه توسعة و بوته

 این نتیجه در و شده ایجاد هرز هايعلف براي بیشتري

 .است داشته بیشتري شدت باال هايتراکم در محدودیت

 دار معنی بسیار هرز هايعلف تر وزن بر وجین تأثیر

 60 و 70 در تر وزن بیشترین کهطوريبه (.4 )جدول بود

 در گرم 97/437 و 44/434 ترتیب به کاشت از پس روز

 (.5 )جدول آمد دست به وجین بدون تیمار در مترمربع

 موجب وجین، تأثیر در موجود هرز هايعلف حذف

 نتیجة با نتیجه این شد. هرز هايعلف تودة زیست کاهش

 Tollenar et و Mclachlan et al. (1993) هاي مشاهده

al. (1994) داشت. همخوانی  

 

 هرز هایعلف خشک وزن

 بر کاشت مختلف هايتأثیر نظام که داد نشان نتایج

 بود دارمعنی بسیار هرز هايعلف خشک وزن

 و 70 در خشک وزن بیشترین کهطوريبه (.4)جدول

 در گرم 46 و 64/94 ترتیب به کاشت از پس روز 60

 در و آمد دستبه زمینیبادام خالص کشت در مترمربع

 ذرت درصد 400 مخلوط کشت در آن وزن با مقایسه

 57/5 و 90/45 ترتیب )به یزمینبادام درصد 400 +

 (.5 )جدول بود بیشتر مترمربع( در گرم

 بین ةفاصلتأثیر  تحت هرز هايعلف خشک وزن

 هايبررسی در کهطوريبه گرفت، قرار ها ردیف

ة فاصل در کاشت از پس روز 60 و 70 در شده انجام

 و گرم 40/44 و 53/74 ترتیب بهمتر  سانتی 50 کاشت

 و 55/70 ترتیب بهمتر  سانتی 60 کاشتة فاصل در

 نظر به (.5 )جدول شد مشاهده مترمربع در گرم 33/3

 محیطی منابع فراوانی پایین، هايتراکم در رسدمی

 هايعلف کهشد  باعث رطوبت و غذایی مواد نور، شامل

 باال هايتراکم در ولی باشند، داشته بیشتري رشد هرز

 کمتري رشد فرصت گیاهی جمعیت انبوهی علت به

  .است فراهم هرز هايعلف براي

 بسیار هرز هايعلف خشک وزن بر وجینتأثیر 

 وزن بیشترین کهوريطبه (.4 )جدول بود دارمعنی

 ترتیب به کاشت از پس روز 60 و 70 در خشک

 بدون تیمار در مترمربع در گرم 75/45 و 66/95

 به وجینپیوستگی  (.5 )جدول آمد دستبه وجین

ة کنند(فتوسنتزنورساخت ) سطح تداوم کاهشة واسط

 هرز هايعلف خشکة ماد کاهش موجب هرز هايعلف

 تیماربا  هرز هايعلف خشکة ماد علت همین به وشد 

 ظهور از پس هفته 5 وجین از کمتردرپی  پی وجین

 .(Fallah & Nemati, 2007)فرعی بود  هايشاخه
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هاي کاشت، وجین و روز پس از کاشت تحت تأثیر نظام 60و  70هاي هرز ، . مقایسة میانگین وزن خشک و وزن تر علف5جدول 
 ها بین ردیف ةفاصل

 یتیمارهاي آزمایش

 هاي هرزوزن خشک علف هاي هرزوزن تر علف

روز پس از  70
 کاشت

روز پس از  60
 کاشت

روز پس از  70
 کاشت

روز پس از  60
 کاشت

 نظام کاشت 

 a 74/499 a 65/76 b 54/49 a 07/457  ذرت خالص
a 39/449 b 46/74 c 56/5 44/465    زمینیدرصد بادام 50 + درصد ذرت 50 b 

77/57  زمینیدرصد بادام 400 + درصد ذرت 400 b 94/404 b 90/45 d 57/5 b 

 a 56/493 a 64/94 a 00/46 a 53/440  زمینیبادام خالص

 وجین 

 a 97/437 a 66/95 a 75/45 a 44/434  بدون وجین

b 94/470 b 95/45 b 76/5 65/494  یکبار وجین b 

c 75/55 c 36/44 c 55/4 46/45  دوبار وجین b 

 ها بین ردیف ةفاصل 

b 44/409 b 55/70 54/474  متر سانتی 60 b 33/3 b 

a 34/467 a 53/74 a 40/44 44/466  متر سانتی 50 a 

 داري ندارند.درصد تفاوت معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  هایی که حروف مشترك داشتند، برپایة آزمون چنددامنهدر هر ستون میانگین

 
 ها بین ردیف ةفاصلهاي کاشت، وجین و برابري زمین تحت تأثیر نظام . تجزیة واریانس نسبت5جدول 

  درجة میانگین مربعات
 آزادي

 منابع تغییرات
 نسبت برابري زمین  ذرت زمینینسبت برابري زمین  بادام کل نسبت برابري زمین

049/0 ns 

46/0 ** 

97/0 ** 

045/0 ** 

0054/0 ns 
0006/0 ns 

00005/0 ns 

0055/0 ns 

004/0  

049/0 ns 

443/0 ** 

045/0 ** 

095/0 * 

007/0 ns 

003/0 ns 

009/0 ns 

004/0 ns 

004/0  

076/0 * 

45/0 ** 

055/0 ** 

0006/0 ns 

0079/0 ns 

0005/0 ns 

0034/0 ns 

0094/0 ns 

005/0  

7 

4 

7 

4 

7 

4 

7 

7 

49 

  تکرار
 کاشت نظام

  وجین

  ها ردیف بین ةفاصل

 وجین × کاشت نظام
 ها ردیف بین ةفاصل × کاشت نظام

  ها ردیف بین ةصلفا × وجین
  ها ردیف بین ةفاصل × وجین × نظام
  خطا

 )%( تغییرات ضریب - 34/40 35/46 57/4
nsدرصد 4و  5دار در سطوح احتمال دار؛ * و **: به ترتیب معنی: غیر معنی. 

 

 زمین برابری نسبت

 بسیار تأثیر کاشت مختلف هاينظام که داد نشان نتایج

 بیشترین کهطوريبه .(5 )جدول داشت داريمعنی

 400 مخلوط کشت از (94/4) زمین برابري نسبت

 و آمد دست هب زمینیبادام درصد 400 + ذرت درصد

 50 + ذرت درصد 50 مخلوط کشت با مقایسه در

 (.3 )جدول بود بیشتر (40/4) زمینیبادام درصد

Nakhzari Moghadam et al. (2010) بیشترین نیز 

 400  +ذرت درصد 400 مخلوط در را LER میزان

 بیان آنها کردند. گزارش 69/4 میزان به ماش درصد

 باالتري LER افزایشی مخلوط تیمارهاي که کردند

 دلیل و داشتند جایگزینی مخلوط تیمارهاي به نسبت

 عنوان جو به ماشک از نیتروژن بهتر انتقال را آن

 که است سودمند هنگامی مخلوط کشت .ندکرد

 محصول بیشینه از بیشتر ط،مخلو دانه عملکرد

 توانمی را آمده دست به عملکرد اضافه. باشد کشتی تک

 و گیاه دو توسط موجود منابع از بهتر ةاستفاد به

 علف بودن کمتر و آنها بین ظاهري ساختار اختالف

 Hemayati et) داد نسبت مخلوط کشت نظام در هرز

al., 2002.) 
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 ها بین ردیف ةفاصلهاي کاشت، وجین و برابري زمین تحت تأثیر نظام . مقایسة میانگین نسبت3جدول 

 کل زمین برابري نسبت زمینیبادام زمین برابري نسبت ذرت زمین برابري نسبت آزمایشی تیمارهاي

 کاشت نظام 

  زمینیبادام درصد 50 + ذرت درصد 50

  زمینیبادام درصد 400 + ذرت درصد 400

40/0 b 

55/0 a 

65/0 b 

44/0 a 

05/4 b 

94/4 a 

 وجین 

  وجین بدون

  وجین یکبار

  وجین دوبار

40/0 b 

44/0 b 

54/0 a 

64/0 b 

55/0 a 

40/0 a 

04/4 c 

79/4 b 

94/4 a 

 ها ردیف بین ةفاصل 

  متر سانتی 60 

  متر سانتی 50 

45/0 a 

45/0 a 

54/0 b 

55/0 a 

45/4 b 

75/4 a 

 داري ندارند.درصد تفاوت معنی 5اي دانکن در سطح احتمال  ك داشتند، بر پایة آزمون چنددامنههایی که حروف مشتردر هر ستون میانگین

 

 بیشترین داد، نشان ها ردیف بین ةفاصل تأثیر 

 50 کاشت فاصلة از (75/4) زمین برابري نسبت

 60 کاشت فاصلة به نسبت که آمد دست به متر سانتی

 Hiebisch et (.3 )جدول بود بیشتر (43/4) متر سانتی

al. (1995) کشت در مختلف هايتراکم بررسی در 

 نسبت که دادند نشان سویا رقم دو و ذرت مخلوط

 ارقام با ذرت ترکیب در 6/4 تا 4/4 از زمین برابري

 کمتر را LER میزان افزایش علت و بود متغیر سویا

 استفاده در پایداري و مخلوط کشت در هرز علف بودن

 .کردند نوانع تولید منابع از

 زمین برابري نسبت بر هرز هايعلف وجین تأثیر

 برابري نسبت بیشترین (.5 )جدول بود دارمعنی بسیار

 آمد دست به (93/4) وجین دوبار تیمار در زمین

 وجین، دوبار تیمار در رسدمی نظر به (.3)جدول

 کند رشد به منجر هرز هايعلف حذف پیوستگی

 زمین برابري نسبت نمیزا افزایش و هرز هايعلف

  است. شده

 

  کلی گیری نتیجه

 به برعکس، و ذرت باالي توان دلیل به رسدمی نظر به

 در هرز هايعلف با رقابت در زمینیبادام ضعف دلیل

 در هرز هايعلف بیشتر شمار وجود با کشتی،تک نظام

 در زمینیبادام شدن جایگزین و مخلوط کشت روش

 کشت در هرز هايعلف بهتر کنترل امکان نظام، این

 هايعلف فراوانی بیشترین است. شده فراهم مخلوط

 کمترین و خالص کشت تیمارهاي به مربوط هرز

 کشت تیمارهاي به مربوط هرز هايعلف فراوانی

 با است. تراکم بیشترین با زمینیبادام و ذرت مخلوط

 تراکم کاهش شاهد مخلوط، کشت در تراکم افزایش

 توان دلیل به موفقیت این بود. واهیمخ هرز هايعلف

 زمینیبادام تراکم و سهم افزایش و ذرت باالي رقابتی

 گیاهی، تراکم است. بوده مخلوط ترکیب در ذرت و

 را زراعی گیاهان و هرز هايعلف بین رقابتی تعادل

 سبب گیاهی تراکم افزایش و داده قرار تأثیر تحت

 افت چشمگیر کاهش و هرز هايعلف رشد کاهش

 مخلوط پوشش تاج در شود.می رقابت از ناشی عملکرد

 دو فیزیولوژیکی و ظاهري ساختار هايتفاوت علت به

 در گیرد،می صورت مؤثرتري طور به نور جذب گونه،

 هايعلف توسط نور جذب در تداخل بیشترین نتیجه

 هايعلف رشد در محدودیت باعث و شودمی ایجاد هرز

 توسط نور تشعشع مهار رسدمی نظر به شود.می هرز

 هرز هايعلف تراکم کنترل براي تواندمی ذرت

 نور میزان و کیفیت در تغییر این باشد. سودمند

 کند، جلوگیري هرز هايعلف رشد و ظهور از تواند می

 رقابت توان افزایش موجب موضوع این نهایت در که

 مخلوط( در زراعی گیاهان مکمل )ترکیب زمینیبادام

 وجین پیوستگی براین،افزون شود.می هرز هايفعل با

 سطح تداوم کاهش واسطة به هرز هايعلف

 هايعلف خشک مادة کاهش موجب کننده نورساخت

  شد. خواهد هرز
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ABSTRACT 

In order to evaluate the effects of intercropping of maize- peanut, weeding and their planting design on 

weed population dynamics, an experiment was conducted as a factorial experiment in the form of RCBD 

with three replications at the Research Farm of Agriculture Center of Zabol University (Iran) in 2012. The 

treatments including sowing system in four levels as first factor  (sole maize, sole peanut, 50% maize + 

50% peanut, 100% maize + 100% peanut) and row spacing as the second factor in two levels (40 and 50 

cm) and weeding as third factor in three levels (non-weeding, once weeding, twice weeding). The results 

showed that 100% corn +100% peanut intercropping patterns had the lowest weed density and dry weight 

compared to intercropping of 50% corn +50% of the peanuts. The peanut monoculture compared to other 

intercropping patterns had the highest density and dry weight of weeds. With the increasing number of 

weeding, the number and dry weight of weeds decreased. Among the different row spacing, the density 

and weight of weeds between rows of 40 cm was less than 50 cm. It seems various features of crops such 

as height and canopy closure will have the most effect on weed control. The results of this experiment 

showed that the highest weed controlling was obtained from 100% maize + 100% peanut, density of 50 

cm and twice weeding. 
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