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ABSTRACT
Background and Objectives: Wheat is the most important crop on the
land, which has always been of particular importance since its
domestication and has the highest cultivated area among crops. Among the
factors that reduce wheat production in the country, weeds are of particular
importance and according to the studies; the average weed damage in
wheat fields is 23% in Iran. This study was carried out to investigate the
effect of weed control on remobilization, yield and yield components in
mixed cropping of wheat cultivars and compare it with monoculture.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of weed control
on remobilization, yield and yield components in mix cropping of wheat
cultivars, a randomized complete blocks design with three replications was
conducted in research field of Agriculture College and Natural Resources
of Darab, Shiraz University during 2018-2019 growing season.
Experimental treatments included six levels of weed control at tillering,
stem elongation, booting, ear emergence, weed-free and weedy check
which in each stage, all weeds controlled manually, and cropping system
treatments including of Sirvan monoculture, Setareh monocultures and mix
cropping of Sirvan and Setareh, which were in a ratio of one to one.
Results: Simple effects of weed control and cropping system on assimilate
remobilization, percentage of assimilate contribution, weed biomass, plant
height, 1000-grain weight, number of spike per square meter and grain
yield was significant. Also, assimilate remobilization, remobilization
efficiency and contribution of assimilate in treatment of weed control at
tillering stage increased by 37.7%, 57.2% and 5.8%, respectively,
compared to weed-free control which these traits in mixed cropping of
Sirvan and Setareh increased by 29.7%, 6.6% and 18.2%, compared to
monoculture of Sirvan, respectively. Results showed that weed biomass in
mix cropping treatment compared to monoculture of Setareh and Sirvan
decreased 29.6% and 21.25%, respectively. Also, the highest grain yield
was obtained in mix cropping, which was 22.8 and 11.2% more than
Setareh and Sirvan monoculture, respectively. Weed control at tillering
reduced grain yield as 11.9%, which had the lowest yield reduction
compared to the other weed control treatments, so it may be the best time
to weed control in mix cropping system.
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Conclusion: The results showed that the mix cropping of wheat cultivars
could be successful in weed control and competing, so that the weed
biomass in the mix cropping had more reduction and this may be due to
more canopy shading on weeds in mix cropping of two wheat cultivars.
The results of assimilate remobilization showed that the dwarf cultivar of
Setareh had a more efficient in assimilate remobilization and tall cultivar of
sirvan by suppress the weeds at flowering has less demand for assimilate
remobilization in grain filling stage. Also, the highest grain yield was
obtained in mix cropping compared to monoculture and mix cropping can
be used as an appropriate strategy for optimizing the use of environmental
factors to increase production stability.
Cite this article: Rezaie, Atefeh, Bijanzadeh, Ehsan, Behpouri, Ali, Barati, Vahid. 2022. Investigation
of weed control on assimilate remobilization, yield and yield components in mix cropping of
wheat cultivars. Journal of Plant Production, 29 (2), 1-18.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :گندم مهم ترین گیاه زراعی روی زمین است که از زمان اهلی شدن تاکنون

مقاله کامل علمی -پژوهشی

همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بیشترین سطح زیر کشت را در بین محصوالت
زراعی به خود اختصاص داده است .در میان عوامل کاهشدهنده تولید گندم کشور،

تاریخ دریافت1398/12/05 :
تاریخ ویرایش1399/03/10 :
تاریخ پذیرش1399/04/25 :

واژههای کلیدی:
رقم ستاره،

علفهای هرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و بر اساس مطالعات انجام شده میانگین
خسارت علفهایهرز مزارع گندم کشور  23درصد میباشد .این پژوهش به منظور بررسی اثر
مهار علفهای هرز بر انتقال مجدد مواد پرورده ،عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط
ارقام گندم و مقایسه آن با تککشتی انجام شد.
مواد و روشها :به منظور بررسی مهار علفهایهرز بر انتقال مجدد مواد پرورده ،عملکرد و
اجزای عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم ،آزمایشی به صورت بلوکهای کامل تصادفی با

رقم سیروان،

سه تکرار در سال زراعی  1397- 98در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

وزن زیستتوده علفهای

داراب ،دانشگاه شیراز اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل مهار علفهایهرز در شش سطح در

هرز،

مراحل پنجهزنی ،ساقهرفتن ،غالفرفتن ،ظهور سنبله ،شاهد بدون علفهرز و دارای علفهرز

وزن هزاردانه

بود که در تمام مراحل ،مهار علفهایهرز به صورت دستی انجام شد و تیمارهای نظام کشت
شامل تککشتی سیروان ،تککشتی ستاره و مخلوط سیروان و ستاره به صورت ردیفی به نسبت
یک به یک بودند.
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نتایج و بحث :اثرات اصلی مهار علفهایهرز و نظام کشت بر انتقال مجدد مواد پرورده ،درصد
مشارکت مواد پرورده ،زیست توده علفهایهرز ،ارتفاع گیاه ،وزن هزاردانه ،تعداد سنبله در
مترمربع و عملکرد دانه معنیدار بود .هم چنین مقدار انتقال مجدد مواد پرورده ،کارآیی انتقال
مجدد مواد پرورده و مشارکت مواد پرورده در اثر ساده مهار علفهایهرز در مرحله پنجهزنی
به ترتیب 57/2 ،37/7 ،و  5/8درصد افزایش نسبت به شاهد بدون علفهرز داشت که این
صفات در کشت مخلوط به ترتیب  6/6 ،29/7و  18/2درصد نسبت به تککشتی سیروان
افزایش داشته است .زیستتوده علفهایهرز در کشت مخلوط نسبت به تککشتی ستاره و
سیروان بهترتیب  29/6و  21/25درصد کاهش داشت .همچنین بیشترین عملکرد دانه در کشت
مخلوط حاصل شد که نسبت به تککشتی ستاره و سیراوان بهترتیب  22/8و 11/2درصد
افزایش داشت .مهار علفهایهرز در مرحله پنجهزنی باعث کاهش  11/9درصدی عملکرد دانه
شد که کم ترین کاهش عملکرد گندم مربوط به تیمار مهار علفهایهرز در مرحله پنجهزنی
نسبت به سایر تیمارهای مهار علفهرز بود و به همین دلیل نیز میتواند بهترین زمان برای مهار
علفهایهرز در نظر گرفته شود.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که کشت مخلوط ارقام گندم میتواند در مهار و رقابت با
علفهایهرز موفق تراز تککشتی عمل کند به نحوی که زیستتوده علفهایهرز در
کشت مخلوط کاهش بیشتری را نشان داده و این میتواند بهدلیل سایهاندازی بیشتر روی
علفهای هرز در کشت مخلوط باشد .نتایج انتقال مجدد مواد پرورده نشان داد که رقم پاکوتاه
ستاره از سیستم انتقال مواد پرورده کارآمدتری در مقابله با علفهایهرز برخوردار بود و رقم
پابلندی مثل سیروان با مهار بهتر علفهایهرز ،برای پر نمودن دانههای خود کمتر به ذخایر
ساقه نیاز داشت .همچنین بیشترین عملکرد دانه در کشت مخلوط نسبت به تککشتی ارقام
حاصل شد و کشت مخلوط میتواند به عنوان یک راهکار مناسب جهت استفاده بهینه از عوامل
محیطی برای ایجاد پایداری در تولید باشد.
استناد :رضایی ،عاطفه ،بیژنزاده ،احسان ،بهپوری ،علی ،براتی ،وحید ( .)1401بررسی مهار علفهایهرز بر انتقاا مجادد ماواد وارورده،
عملکرد و اجزاء عملکرد در کشت مخلوط ارقام گندم .نشریه وژوهشهای تولید گیاهی.1-18 ،)2( 29 ،
DOI: 10.22069/JOPP.2022.17701.2640

© نویسندگان.
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مقدمه
گندم مهمترین گیاه زراعی روی زمین و به عنوان

است بهگونهای که دو گیاه به دلیل سرعت رشد و

منبع عمده تامین کالری و پروتِئین مورد نیاز جمعیت

ارتفاع متفاوت و آرایش سایهانداز گیاهی مختلف

کشور است ،به طوری که نیمی از پروتئین و 65

نسبت به استفاده بهینه از منابع محیطی نسبت به کشت

درصد کالری دریافتی روزانه هر فرد را شامل

خالص یک گونه بهتر عمل میکنند (.)7

مخلوط جهت دستیابی به حداکثر پایداری در عملکرد

میگردد .همچنین قسمت اعظم امالح و ویتامینهای

در گندم دانهها بعد از گردهافشانی مقصد فعالی

گروه  Bرا نیز تامین میکند .با وجود گونههای

برای جذب کربن و نیتروژن میباشند .قبل از گلدهی

متعددی گندم در طبیعت بیشترین سطح زیر کشت

و گردهافشانی تجمع برخی از مواد پرورده حاصل از

( 90درصد) و بیشترین میزان تولید ( 94درصد)

فتوسنتز بیشتر از میزان مصرف آن برای رشد توسط

مربوط به گونه گندم نان ()Triticum aestivum L.

گیاه میباشد که در این حالت این مواد در ساقه و

میباشد ( .)1در میان عوامل کاهنده تولید گندم کشور،

میانگرهها ذخیره میگردند تا در مرحله رشد زایشی به

علفهایهرز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و

سنبله انتقال یابد که به این فرایند انتقال مجدد مواد

بر اساس مطالعات انجام شده میانگین خسارت

پرورده میگویند ( .)5در پژوهشی که روی ارقام

علفهایهرز مزارع گندم کشور  23درصد میباشد

پابلند و پاکوتاه گندم انجام شد بیان شد که رقم پابلند

( .)2رقابت علفهایهرز با گندم در مزارع بر سر

سرداری و پاکوتاه سبالن بهترتیب با  53و  41درصد

دریافت منابع رشد بیشتر ،باعث افت عملکرد آن

دارای بیشترین و کمترین انتقال مجدد مواد پرورده

میشود ( .)3در این میان کشت مخلوط ارقام یک

نسبت به بقیه ارقام بودند ( .)8در مقابل طوسی مجرد

گونه به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای مهار

و قنادها ( )2007نشان دادند که رقم پاکوتاه پیشتاز با

علفهایهرز مطرح است که میتواند با ایجاد

 47درصد و رقم پابلند مهدوی با  29درصد،

سایهانداز مناسب گیاهی در سطح زمین و اشغال سریع

بیشترین و کمترین میزان انتقال مجدد مواد پرورده را

بین ردیفهای گیاه اصلی از گسترش سریع

در بین سایر ارقام گندم داشتند ( .)9با توجه به اهمیت

علفهایهرز جلوگیری نماید که در نهایت مصرف

زمان مهار علفهرز در سامانه کشت مخلوط ارقام

علفکشهای شیمیایی را کاهش میدهد ( .)4در این

گندم ،هدف از اجرای این طرح بررسی اثر کشت

راستا کاهش مصرف علفکشهای شیمیایی گام

مخلوط ارقام گندم در شرایط مهار علفهایهرز بر

مهمی در جهت تولید پایدار گندم میباشد و حفظ

انتقال مجدد مواد پرورده و کارآیی انتقال مجدد مواد

محیط زیست را بههمراه خواهد داشت ( .)5از طرفی

پرورده و عملکرد و اجزای عملکرد و مقایسه آن با

کشت مخلوط گیاهان در بعضی موارد بهخاطر داشتن

سیستم تککشتی بود.

خواص آللوپاتیک گیاه زراعی از رشد و توسعه
علفهایهرز در زیر سایهانداز گیاهی جلوگیری

مواد و روشها

مینماید و این در شرایطی است که استفاده از این

این آزمایش در سال زراعی  1397–1398در

روش به زراعی آسیبی به بومنظامهای زراعی وارد

مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

نمیآورد ( .)6از جنبههای دیگر بومشناسی توسعه کشت

داراب ،دانشگاه شیراز با موقعیت طول جغرافیایی 28

مخلوط ،توان جبرانکنندگی اجزای تشکیلدهنده

درجه  50دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی  54درجه
5
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و  30دقیقه شرقی و با ارتفاع  1180متری از سطح

خاک انجام شد .تراکم کاشت گیاه گندم  300بوته در

دریا انجام شد .آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب

مترمربع در نظر گرفته شد .عملیات کاشت بذر ارقام

طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجراء شد.

در تاریخ سیزدهم آذر بهصورت دستی انجام شد و

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد

عمق کاشت بذرها  3سانتیمتر در نظر گرفته شد و

استفاده در آزمایش در جدول  1آورده شده است.

بذرها قبل از کاشت با قارچکش اکسی کلرومس و

اولین عامل در این آزمایش شامل  6دوره مهار

رورال تیاس ضدعفونی شدند .بر اساس آزمون خاک

علفهایهرز بود ،که به صورت زیر اعمال شدند.

(جدول  )1تنها کود مصرفی ،کود اوره بود که در سه

 -1شاهد دارای علفهایهرز در طول فصل رشد،

مرحله (اواسط پنجهزنی ،ساقهدهی و ابتدای گلدهی)

 -2شاهد بدون علفهایهرز در طول فصل رشد،

جمعا به میزان ( 300کیلوگرم بر هکتار) استفاده شد.

 -3مهار علفهایهرز از ابتدای پنجهزنی به مدت

همچنین نمونهبرداری در مرحله رسیدگی گیاهان

دو هفته -4 ،مهار علفهایهرز از ابتدای ساقهرفتن

زراعی از یک مترمربع در تاریخ  29اردیبهشت ماه

به مدت دو هفته -5 ،مهار علفهایهرز از مرحله

برای تعیین شاخصهای انتقال مجدد مواد پرورده،

غالف بهمدت دو هفته -6 ،مهار علفهایهرز از

اجزای عملکرد شامل وزن هزاردانه ،تعداد سنبله در

ابتدای ظهور سنبله بهمدت دو هفته .دومین عامل

مترمربع ،تعداد دانه در سنبله ،ارتفاع گیاه ،زیستتوده

سیستم کشت بود که شامل سه سطح بود که در آن دو

علفهایهرز و عملکرد ،انجام گردید .برای تعیین

رقم گندم نان به نام سیروان ،که یک رقم نسبتاً

زیستتوده علفهایهرز در مرحله پر شدن دانه گندم

زودرس و بهاره با متوسط ارتفاع  94سانتیمتر است و

و قبل از ریزش بذر علفهایهرز بهوسیله یک

رقم ستاره ،که یک رقم زودرس و بهاره با متوسط

کوادرات یک مترمربعی علفهایهرز هر کرت

ارتفاع  74سانتیمتر است که به صورت تککشتی و

برداشت و پس از توزین به آزمایشگاه منتقل شدند و

کشت مخلوط ردیفی هر دو رقم کشت شدند .ابعاد

در دمای  70درجه بهمدت  72ساعت برای تعیین وزن

کرتهای آزمایشی  2در  3متر بود .به منظور

خشک قرار داده شدند .برای تعیین انتقال مجدد مواد

جلوگیری از اثرات حاشیهای فاصله بین کرتها 0/5

پرورده به دانه در دو مرحله گلدهی و رسیدگی

متر و فاصله بین بلوکها  1متر در نظر گرفته شد .در

فیزیولوژیک تعداد  5بوته بهصورت تصادفی از هر

هر کرت  3پشته و  6ردیف جهت کاشت آماده شد و

کرت آزمایش از نزدیکی سطح خاک بریده و سپس

فاصله بین خطوط کاشت  20سانتیمتر در نظرگرفته

در آون بهمدت  48ساعت در دمای  72درجه

شد .در سیستم کشت مخلوط ارقام به صورت ردیفی

سانتیگراد قرار گرفت .میزان انتقال مجدد مواد

و یک در میان در روی پشتهها کشت شدند و در

پرورده ،درصد کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده و

تیمارهای تککشتی تمامی ردیفهای موجود در هر

درنهایت درصد مشارکت مواد پرورده با استفاده از

کرت به کشت آن رقم اختصاص داده شد .عملیات

روشهای پیشنهادی پاپاکوستا و گیاناس ( )1991با

مهار علفهایهرز در تمام مراحل رشدی گیاه

استفاده از رابطه  1تا  3محاسبه شد (.)10

به صورت وجین دستی و با استفاده از داس از نزدیکی
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد آزمایش.
Table 1. Physical and chemical properties of the experimental soil.
پی اچ

قابلیت هدایت

عمق خاک

اشباع بازی

کربن آلی

سیلت

رس

شن

)BS (%

)O.C (%

)Silt (%

)Clay (%

)Sand (%

Soil depth
)(cm

7.42

1.092

8.88

0.977

44

17.18

38.12

0-15

7.54

1.090

8.93

0.970

44

17.26

38.16

15-30

)(pH

الکتریکی
)ECe (dS m-1

عمق خاک

منگنز

روی

مس

آهن

پتاسیم

فسفر

نیتروژن

)Mn (mg kg-1

)Zn (mg kg-1

)Cu (mg kg-1

)Fe (mg kg-1

)K (mg kg-1

)P (mg kg-1

)N (%

14.8

0.564

1.61

5.104

320

54

0.084

0-15

14.8

0.540

1.63

7.30

300

58

0.084

15-30

Soil depth
)(cm

رابطه ()1

 .)2اثر اصلی مهار علفهایهرز نشان داد که

ماده خشک برگ و ساقه و کاه در هنگام رسیدگی -وزن

بیشترین میزان انتقال مجدد مواد پرورده در شاهد

خشک گیاه در هنگام گلدهی = انتقال مجدد مواد پرورده

تمام فصل دارای علفهرز و مهار علفهای هرز در
زمان پنجهزنی که مقدار آن به ترتیب  317/27و

رابطه ()2

 292/67گرم بر مترمربع بود بهدست آمد که اختالف

( ×100عملکرد دانه در هنگام رسیدگی /وزن خشک گیاه

معنیداری با هم نداشتند و کمترین میزان انتقال مجدد

در هنگام گلدهی) = (درصد) مقدار مشارکت مواد پرورده

مواد پرورده با  205/20گرم بر مترمربع در شرایط
مهار علفهایهرز در ابتدای غالفرفتن ،به دست آمد

رابطه ()3

(جدول  .)3نتایج نشان داد که مهار در مرحله

( × 100وزن خشک کل گیاه در هنگام گلدهی /انتقال مجدد

پنجهزنی باعث افزایش  49/3درصدی میزان انتقال

مواد پرورده) = (درصد) کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده

مجدد مواد پرورده شده است (جدول  .)3اثر اصلی

برای تجزیه واریانس دادهها و ضرایب همبستگی

نظام کشت نشان داد که بیشترین میزان انتقال مجدد

از نرمافزار ) SAS (V. 9.4استفاده شد .همچنین

مواد پرورده در رقم ستاره با  325/70گرم بر مترمربع

مقایسه میانگینها نیز با استفاده از آزمون  LSDدر

و کمترین مقدار این صفت در رقم سیروان با 179/50

سطح احتمال یک درصد محاسبه شدند.

گرم بر مترمربع بهدست آمد (جدول .)3
تجزیه واریانس میزان مشارکت مواد پرورده نشان

نتایج و بحث

داد که اثر اصلی مهار علفهایهرز و نظام کشت و

میزان انتقال مجدد مواد پرورده ،مشارکت مواد

اثر متقابل مهار علفهای هرز و نظام کشت در

پرورده و کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده :نتایج

سطح احتمال یک درصد معنیدار شد (جدول .)2

تجزیه واریانس میزان انتقال مجدد مواد پرورده نشان

بیشترین میزان مشارکت مواد پرورده در شاهد دارای

داد که اثرات اصلی مهار علفهایهرز و نظام

علفهرز و رقم ستاره و مهار علفهایهرز ابتدای

کشت در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد (جدول

ساقه رفتن و رقم ستاره به ترتیب به میزان  37/98و
7
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 27/93درصد بهدست آمد و کمترین مقدار این صفت

از طرفی طول دوره ذخیره مواد پرورده کاهش مییابد.

در شاهد بدون علفهرز و رقم سیروان به مقدار 8/5

در این شرایط ،پویایی مواد پرورده از ساقه به دانه

درصد مشاهده شد (شکل  .)1مهار در مرحله

افزایش یافته و تا اندازهای کاهش وزن دانهها و

پنجهزنی باعث شده است که گیاه  48/6درصد نسبت

عملکرد گیاه را جبران میکند .در شرایط تنش سهم

به شاهد دارای علفهرز در میزان مشارکت مواد

مواد پرورده ذخیره شده قبل از گلدهی گندم در

پرورده کاهش داشته باشد تیمارهای شاهد بدون

عملکرد دانه بین  10تا  21درصد و حتی تا  73درصد

علفهرز و مهار در مرحله پنجهزنی ،تیمارهایی

نیز گزارش شده است ( .)12که این دامنه وسیع در

هستند که در مراحل اولیه گیاه بدون تنش بوده است

انتقال مجدد مواد پرورده را میتوان به اختالف در

و در این شرایط مطلوب ،تعادل مبدا و مقصد تا حدود

رقم ،شرایط آب و هوایی ،نوع خاک و مدیریت

زیادی حفظ شده است و مواد تولیدی مبدا (فتوسنتز

زراعی نسبت داد ( .)13نتانوس و کوتروباس ()2012

جاری) میتواند در مقصد مورد استفاده قرار بگیرد و

در پژوهشی نشان دادند که انتقال مجدد مواد پرورده

گیاه برای پر کردن دانه نیاز چندانی به ذخایر ساقه

در شرایط تنش آبی در ارقام پاکوتاه  36درصد و در

(انتقال مجدد) ندارد و به همین دلیل میزان مشارکت

ارقام پابلند  17درصد بوده است ( .)14در مطالعهای

مواد پرورده در این تیمار کم بوده است که نتایج

که روی ارقام مختلف گندم انجام شد مشخص شد

بهدست آمده در این پژوهش با نتایج سید شریفی و

که در ارقام پابلند و قدیمی گندم به نامهای اروند و

حیدری سیاه خلکی ( )2015مطابقت دارد (.)11

شعله ،مقادیر انتقال مجدد مواد پرورده کم می باشد که

نتایج تجزیه واریانس دادههای کارآیی انتقال

نشان میدهد این ارقام با رقابت شدید با یوالف در

مجدد ،نشان داد که اثرات اصلی مهار علفهایهرز و

جهت جلوگیری از افزایش ارتفاع آن در مرحله پر

نظام کشت در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد

شدن دانه به ذخایر ساقه اتکای چندانی ندارند.

(جدول  .)2بیشترین میزان کارآیی انتقال مجدد مواد

بنابراین میتوان گفت که بین ارقام گندم از نظر انتقال

پرورده ،در مهار علفهایهرز در ابتدای پنجهزنی

مجدد مواد پرورده در شرایط تنش تفاوت وجود دارد

بهمیزان  50/10درصد و کمترین مقدار این صفت در

(.)15

شاهد بدون علفهرز به میزان  31/85درصد بهدست

با توجه به مشاهدات مشاطتی ( )2010که بر گیاه

آمد که مهار در مرحله پنجهزنی  57/2درصد نسبت

گندم انجام شد ،ارقام زودرس ویریناک و اینیا  66از

به مهار تمام فصل افزایش داشته است (جدول .)3

میزان انتقال مجدد باالتر و ارقام پابلند و قدیمی از

نتایج اثر اصلی نظام کشت بر کارآیی انتقال مجدد

میزان انتقال مجدد کمتری برخوردار بودند ( .)16در

مواد پرورده نشان داد که بیشترین مقدار این صفت

مجموع مطالعه حاضر نشان داد که ارقام پابلند مانند

در رقم ستاره به میزان  49/34درصد و کمترین مقدار

سیروان و همچنین کشت مخلوط ارقام پابلند و

این صفت با  37/83درصد در رقم سیروان مشاهده

پاکوتاه با هم ،در رقابت با علفهایهرز با مهار کردن

شد (جدول  .)3بعد از مرحله گلدهی در شرایط

علفهایهرز و کاهش وزن خشک آن (جدول )3

رقابت شدید گیاه زراعی با علفهایهرز ،مواد پرورده

میتوانند با وجود انتقال مجدد کمتر و همچنین

حاصل از فتوسنتز جاری گیاه کاهش مییابد و بدنبال

کارآیی انتقال مجدد کمتر ،همچنان عملکرد دانه خود

آن نیز انباشت مواد پرورده در دانه محدود میگردد و

را باال نگه دارند چرا که این ارقام برای افزایش
8

بررسی مهار علفهایهرز بر انتقال مجدد مواد پرورده  / ...عاطفه رضایی و همکاران

عملکرد خود ،خیلی متکی به ذخایر قبلی ساقه نیستند.

مرحله غالفرفتن و تککشتی ستاره به مقدار 35/73

ارقام پاکوتاهی مثل ستاره نیز وجود دارند که در

گرم بهدست آمد که نشان میدهد هرچه مدتزمان

شرایط حضور علفهایهرز از ذخایر قبلی ساقه برای

تداخل علفهایهرز بیشتر باشد وزن هزاردانه

پر کردن دانه خود استفاده میکنند .مطابق با نتایج

کاهش بیشتری را نشان میدهد (شکل  .)2به طور

این پژوهش در آزمایشی که موسوی و همکاران

کلی بیشترین وزن هزاردانه در تککشتی سیروان و

( )2014روی ارقام مختلف گندم در تراکمهای

کشت مخلوط نسبت تککشتی ستاره بهدست آمد

مختلف علفهرز انجام دادند بیان کردند که حضور

(شکل  .)2تفاوت در وزن هزاردانه در ارقام مختلف را

علفهایهرز باعث افزایش انتقال مجدد مواد پرورده

میتوان به توانایی ارقام در انتقال بیشتر مواد به بذرها

و کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده میشود ( )15و در

ربط داد .در واقع ارقامی که توانایی جذب بیشتر مواد

پژوهش حاضر نیز شاهد دارای علفهرز و مهار در

غذایی را داشته باشند از وزن هزاردانه بیشتری

مرحله پنجهزنی که بیشترین وزن خشک زیستتوده

برخوردار خواهند بود ( )17و احتمال میرود رقم

را داشتند از میزان انتقال مجدد مواد پرورده و کارآیی

سیروان توانایی بیشتری در جذب مواد فتوسنتزی

انتقال مجدد بیشتری نسبت به سایر تیمارها برخوردار

جاری داشته و برای پر کردن دانه به انتقال مجدد مواد

بودند (جدول .)3

پرورده متکی نبوده است .وزن هزاردانه نشاندهنده

وزن هزاردانه :نتایج بهدست آمده از تجزیه واریانس

مقدار مواد پرورده اختصاص یافته به دانههاست.

دادهها نشان داد که وزن هزاردانه تحتتأثیر اثر اصلی

همچنین وزن هزاردانه یک صفت ژنتیکی است که در

نظام کشت و مهار علفهایهرز و برهمکنش

ژنوتیپهای مختلف متغیر میباشد و بیشتر

نظام کشت و مهار علفهرز در سطح احتمال

تحتتأثیر شرایط محیطی دوران رسیدگی قرار

 1درصد معنیدار شد (جدول  .)2بیشترین وزن

میگیرد ( .)18پژوهشها در این خصوص نشان

هزاردانه با مقدار  44/49گرم در تیمار مهار در مرحله

میدهد که با تاخیر در زمان حذف علفهایهرز و

پنجهزنی و رقم سیروان بهدست آمد که اختالف

تراکم زیاد علفهایهرز ،وزن هزاردانه کاهش

معنیداری با شاهد بدون علفهرز و تککشتی

مییابد .این کاهش بر اثر نامساعد شدن شرایط بهدلیل

سیروان که مقدار آن  44/25گرم بود و کشت مخلوط

تخصیص بیشتر منابع مواد غذایی به دانه و رابطه

که مقدار آن  41/60گرم بود نداشت و کمترین مقدار

مبدأ و مقصد میباشد ( .)19در پژوهشی دیگر نیز

این صفت در شاهد تمام فصل دارای علفهرز و

مشخص شد که وجود علفهایهرز باعث کاهش

تککشتی ستاره به مقدار  35/70گرم و مهار در

معنیدار وزن هزادانه عدس گردید (.)20
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شکل  -1برهمکنش مهار علفهایهرز و نظام کشت بر مشارکت مواد پرورده
(میانگینهای با حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنیداری نمیباشند).
Fig. 1. Interaction effect of weed control and cropping systems on remobilization contribution.
(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels).

تعداد سنبله در مترمربع :نتایج بهدست آمده از

دارای علفهرز  41/74درصد افزایش داشته است و

تجزیه واریانس دادهها نشان داد که تعداد سنبله در

کمترین مقدار سنبله در مترمربع در شاهد دارای

مترمربع تحتتأثیر اثرات اصلی نظام کشت و مهار

علفهرز به میزان  321/1عدد در مترمربع حاصل شد

علفهایهرز در سطح احتمال یک درصد معنیدار

(جدول  .)3بهطورکلی بیشترین تعداد سنبله در

شد (جدول  .)2بیشترین مقدار این صفت در تیمار

مترمربع در کشت مخلوط نسبت به تککشتی بهدست

کشت مخلوط به مقدار  426/16عدد در مترمربع و

آمد و نتیجه میگیریم که هرچه بیشتر بهسمت

کمترین مقدار این صفت در تککشتی ستاره به مقدار

تککشتی این ارقام پیش میرویم تعداد سنبله در

 367/77عدد در مترمربع بهدست آمد (جدول .)3

مترمربع کاهش مییابد و یکی از دالیل افزایش

همچنین بیشترین تعداد سنبله در مترمربع در مهار

عملکرد در این مطالعه افزایش تعداد سنبله در

علفهایهرز در مرحله پنجهزنی به مقدار  455عدد

مترمربع در کشت مخلوط بوده است.

در مترمربع بهدست آمد که نسبت به شاهد تمام فصل
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1401 ،2  شماره،29  دوره،نشریه پژوهشهای توليد گياهی
، کارآیی انتقال مجدد، مقایسه اثرات اصلی نظام کشت و مهار علفهایهرز بر انتقال مجدد مواد پرورده-3 جدول
. ارتفاع و عملکرد دانه گندم،تعداد سنبله در مترمربع
Table 3. Mean comparison of simple effects of weed control and cropping system on assimilate remobilization,
remobilization efficiency, number of spikes, Plant height, and grain yield in wheat.
عملکرد دانه
)(کیلوگرم بر هکتار
Grain yield
(kg/h)

ارتفاع گیاه
)(سانتیمتر
Plant
height
(cm)

تعداد سنبله
در مترمربع
The number of
spikes in m2

کارآیی انتقال
)مجدد (درصد
Remobilization
efficiency
(%)

انتقال مجدد
مواد پرورده
Assimilate
remobilization

مهار علفهایهرز
Weed control
2329.3c

71d

321.1e

56.266a

317.27a

شاهد دارای علفهرز
Weedy check

5592.3a

84.4a

490.5a

31.856c

212.40c

شاهد بدون علفهرز
Weed free

4921.4a

80.6b

455b

50.100ab

292.67ab

مهار علفهرز ابتدای پنجهزنی
Weed control at tillering

3560b

79.3bc

394.4c

40.900bc

214.20c

مهار علفهرز ابتدای ساقه رفتن
Weed control at stem elongation

2912.1bc

76.2c

354.4d

40.030bc

205.20c

مهار علفهرز ابتدای غالف رفتن
Weed control at booting

2578.6bc

72.3d

348.8d

44.744b

234.47cb

مهار علفهرز ابتدای ظهور سنبله
Weed control at ear emergence

ارقام گندم
Cropping system
3172b

67.7c

367.7c

49.3a

325.70a

ستاره
Setareh

3696ab

86.3a

390.2b

44.7b

179.50c

سیروان
Sirvan

4113a

78.8b

424.1a

37.8ab

232.90b

مخلوط سیروان و ستاره
Mix cropping of Setareh and Sirvan

 در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارندLSD میانگین های دارای حروف مشابه در هر ستون برای هر یک از اثرات اصلی بر اساس آزمون
Means in each column followed by similar letters are not significantly different at 1% probability level using LSD test
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شکل  -2برهمکنش رقم و علفهایهرز بر صفت وزن هزاردانه گندم
(میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند).
Fig. 2. Interaction effect of weed control and cropping of systems on1000-grain weight.
(Means with similar letters are not significantly different based on LSD test at 1% probability levels).

شد ( )22که با نتایج پژوهش حاضر نیز مطابقت

مطابق با پژوهش حاضر در مطالعهای که روی
کشت مخلوط ارقام گندم نان زودرس و میانرس

دارد.

صورت گرفت مشخص شد که تعداد سنبله در

ارتفاع گیاه :نتایج تجزیه واریانس دادههای ارتفاع گیاه

مترمربع در نظام کشت مخلوط ارقام بیشتر از

نشان داد که اثرات اصلی نظام کشت و مهار

تککشتی آنهاست ( .)21کشت مخلوط ارقام یک

علفهایهرز در سطح احتمال یک درصد معنیدار

گونه زراعی باعث تنوع در کیفیت و کمیت نور جذب

شد (جدول  .)2بیشترین ارتفاع در شاهد بدون

شده به وسیله الیههای مختلف تاج پوشش میشود که

علفهرز به میزان  84/44سانتیمتر بهدست آمد

بر بقای سنبلههای بارور نیز مؤثر است .در پژوهش

که از لحاظ آماری اختالف معنیداری را با مهار

حاضر تعداد سنبله در مترمربع مؤثرترین عامل

علفهایهرز در مرحله پنجهزنی و مهار در مرحله

تعیینکننده عملکرد دانه بوده است و وجود تراکم

ساقه رفتن که ارتفاع آنها به ترتیب  80/61و 79/33

مطلوب بوته های گندم به تولید حداکثر سنبله بارور

بود نشان نداد و کمترین میزان آن در شاهد بدون

در گندم کمک شایانی کرده است .در مطالعهای که

علفهرز به میزان  71سانتیمتر بهدست آمد و از

افضلی و همکاران ( )2014بر روی کشت مخلوط

لحاظ آماری اختالف آماری معنیداری با مهار

ارقام گندم شیرودی و الین  91-11و  91- 15انجام

علفهایهرز در مرحله ظهور سنبله که میزان آن

داد مشخص شد که بیشترین تعداد سنبله در مترمربع

 72/3بود نشان نداد (جدول  .)3مهار در مرحله

در سیستم کشت مخلوط نسبت به تککشتی حاصل

پنجهزنی نسبت به شاهد دارای علفهرز باعث
13
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افزایش  11/9درصدی در ارتفاع گیاه شده است .این

نتایج نشان داد که بیشترین زیستتوده علفهایهرز

امر میتواند به دلیل رقابت بر سر جذب نور و مواد

در شاهد دارای علفهرز و تککشتی ستاره به میزان

غذایی با علفهرز باشد .به طوری که هرچه مهار

 384گرم بر مترمربع حاصل شد و کمترین میزان این

علفهایهرز زودتر شروع شود گیاه بهدلیل

صفت در مهار در مرحله ظهور سنبله به میزان  6گرم

برخورداری از نور و مواد غذایی بیشتر ،رشد بهتری

بر مترمربع حاصل شد و میزان این صفت در شاهد

از خود نشان میدهد .اثر اصلی نظام کشت بر میزان

بدون علفهای هرز صفر بود (شکل  .)3بنابراین

ارتفاع گیاه نشان داد که بیشترین میزان ارتفاع در

میتوان نتیجه گرفت که هرچه شروع مهار

تککشتی سیروان به میزان  86/37و کمترین میزان آن

علفهایهرز دیرتر انجام بگیرد وزن خشک

در تککشتی ستاره به میزان  67/77سانتیمتر بهدست

علفهایهرز پس از مهار کمتر خواهد بود در

آمد (جدول  .)3در نتیجه گیاهانی که دارای ارتفاع

صورتی که مهار در مراحل اولیه رشد ،بهترین نتیجه را

بیشتری بودهاند عملکرد بیشتری نیز داشتهاند و دلیل

از لحاظ حفظ عملکرد دانه ارائه داد بنابراین تداخل

آن هم میتواند تجمع بیشتر مواد فتوسنتزی در

در رشد ،به علت رقابت در مراحل اولیه ،میتواند بر

اندامهای آنها باشد .همچنین در این مطالعه نیز یکی

عملکرد گندم خسارت وارد کند و با کنترل علفهای

از دالیلی که باعث شده است که تککشتی سیروان

هرز قبل از گلدهی این خسارت تا حدی جبران

اختالف معنیداری را از لحاظ عملکرد با کشت

می شود .بعد از مرحله گلدهی در شرایط رقابت شدید

مخلوط ارقام نشان ندهد ارتفاع ساقه آنها بوده است

گیاه زراعی با علفهرز مواد پرورده حاصل از

که یک خصوصیت ژنتیکی در رقم سیروان پابلند

فتوسنتز در گیاه کاهش مییابد و بهدنبال آن انباشت

بودن آن است و همین باعث میشود که گیاه از

مواد پرورده در دانه محدود میگردد و از طرفی طول

کارآیی فتوسنتز بیشتری برخوردار شود .مطابق با

دوره ذخیره مواد پرورده نیز کاهش مییابد و گیاهانی

نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعهای که بر روی وجین

که مدت زمان بیشتری در شرایط تنش بودهاند

علفهایهرز کلزا صورت گرفت مشخص شد که

انباشت مواد پرورده کمتری نیز دارند و برای اینکه

بیشترین کاهش در ارتفاع بوته در تیمار تمام فصل

تا حدی از کاهش عملکرد در گیاه جلوگیری کنند

آلوده به علفهای هرز بود ( .)19در پژوهشی که

پویایی مواد پرورده از ساقه به دانه را افزایش میدهند

ناصری و همکاران ( )2014با بررسی تراکم یوالف

( )12اما گیاهانی که در مراحل اولیه شرایط مطلوبی را

وحشی در ارقام مختلف گندم انجام دادند دریافتند که

داشتهاند تعادل مبدا (فتوسنتز جاری) و مقصد را تا

با افزایش تراکم بیشتر یوالفوحشی روند نزولی و

حد زیادی حفظ کردهاند و مواد تولیدی مبدا میتواند

خطی در ارتفاع بوته گندم مشاهده شد ( )23که با

در مقصد مورد استفاده قرار بگیرد و برای پر کردن

نتایج پژوهش حاضر نیز مطابقت دارد.

دانه نیاز چندانی به ذخایر قبلی ساقه ندارند (.)11

زیستتوده علفهای هرز :نتایج تجزیه دادههای

در مطالعهای که افتخاری و همکاران ( )2005برای

زیستتوده علفهایهرز نشان داد که اثرات اصلی

تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در مراحل

سیستم کشت و مهار علفهایهرز و برهمکنش

مختلف رشد سویا انجام دادند گزارش کردند که

سیستم کشت و مهار علفهایهرز در سطح احتمال 1

بیشترین وزن خشک علفهایهرز در کنترل

درصد دارای تفاوت معنیداری میباشند (جدول .)2

علفهایهرز در مرحله ظهور اولین برگچه و کمترین
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میزان این صفت در کنترل در مرحله شروع پر شدن

مشخص شد که کشت مخلوط توان رقابتی بیشتری

دانه به دست آمده است و این درصورتی بوده است که

با علفهرز داشته است که دلیل آن را اختالفات

کنترل در مراحل اولیه با وجود وزن خشک بیشتر

ریختشناسی بین دو رقم میدانند و توسعه سایهانداز

علفهای هرز بهترین نتیجه را از لحاظ عملکرد دانه

که شرایط را برای رشد مناسبتر کرده و منابع محیطی

داشته است ( )24که با نتایج پژوهش حاضر نیز

به طور مؤثرتری مورد استفاده قرار گرفته است (.)26

مطابقت دارد .همچنین در مطالعهای دیگر که

مهمترین علفهای هرز باریک برگ در مزرعه

اقتداری -نائینی و غدیری در ( )2000روی دوره

یوالف وحشی ( )Avena fatua L.و چچم

بحرانی کنترل علفهای هرز ذرت در منطقه باجگاه و

( )Lollium Sppو فاالریس ( Phalaris minor

کوشکک فارس انجام دادند بیان نمودند که با وجودی

 )Retezبودند که ،درصد فراوانی بذر چچم31/36 ،

که مهار زود هنگام علفهایهرز باعث میشود که در

درصد ،بذر یوالف وحشی 36/69 ،درصد و فاالریس،

پایان فصل رشد زیست توده علفهایهرز بیشتری

 10/7درصد بود و علفهای هرز پهن برگ در مزرعه

داشته با شیم اما بهترین نتیجه را از لحاظ عملکرد دانه

خردل وحشی ( )Sinapis arvencis L.و پیچک

به ما میدهد ( .)25در مطالعهای که روی کشت

صحرایی ( )Convolvulus arvensis L.و شاتره

مخلوط انجام شد مشخص شد که کشت مخلوط با

( )Fumarium officinalis L.بودند که به ترتیب

سرکوب و کاهش رشد علفهایهرز بر اثر تداخل

دارای درصد فراوانی  5/75و  8/20و  7/30بودند.

گیاه زراعی باعث افزایش عملکرد در گیاه میشود

بهطور کلی هر چه زیست توده علف های هرز باالتر

( .)5در پژوهشی که روی کشت مخلوط دو رقم

باشد به دنبال آن ،انتقال مجدد و کارآیی انتقال مجدد

سویا و در حضور علفهرز تاجخروس انجام شد

بیشتری نیز خواهد داشت (شکل .)3

شکل  -3برهمکنش علفهایهرز و سیستم کشت بر وزن خشک زیست توده علفهای هرز
(میانگینهای دارای حروف یکسان بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال یک درصد دارای تفاوت معنیداری نمیباشند).
Fig. 3. Interaction of weed control and cropping system on weed biomass
(Means with similar letters have not significant difference based on LSD (P≤ 𝟎. 𝟎𝟏) test).
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عملکرد دانه :نتایج تجزیه واریانس دادههای عملکرد

نتيجهگيری
به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که کشت

سیستم کشت در سطح احتمال یک درصد معنیدار

مخلوط ارقام گندم میتواند در مهار و رقابت با

شدند (جدول  .)2اثراصلی مهار علفهایهرز نشان

علفهایهرز موفقتراز تککشتی عمل کند به نحوی

داد که بیشترین میزان عملکرد دانه در مهار

که زیستتوده علفهایهرز در کشت مخلوط کاهش

علفهایهرز در مرحله پنجهزنی به میزان 4921/4

بیشتری را نشان داده است که این میتواند به خاطر

کیلوگرم در هکتار بهدست آمد و کمترین میزان این

داشتن خواص دگرآسیبی گیاهان زراعی و سایهاندازی

صفت در تیمار تداخل تمام فصل (شاهد دارای

و خفهکردن علفهایهرز در کشت مخلوط باشد.

دانه نشان داد که اثرات اصلی مهار علفهایهرز و

نتایج زیستتوده علفهایهرز نشان داد که کشت

علفهرز) به میزان  2399/6کیلوگرم در هکتار

مخلوط در مهار علفهایهرز نسبت به تککشتی

بهدست آمد و نتایج نشان داد که مهار علفهایهرز

ستاره  29/6درصد و نسبت به تککشتی سیروان

در مرحله پنجهزنی نسبت به شاهد دارای علفهرز

 21/25درصد کاهش داشت .همچنین نتایج انتقال

باعث افزایش  51/24درصدی عملکرد دانه شده است

مجدد مواد پرورده ،کارآیی انتقال مجدد مواد پرورده و

(جدول  .)3در مطالعهای که پازوکی -طرودی

مشارکت مواد پرورده نشان داد که این صفات در

( )2008روی تداخل و مهار علفهایهرز گندم

تککشتی ستاره به ترتیب  91/25 ،44/8و 31/82

انجام داد بیان کرد که بیشترین عملکرد دانه گندم در

درصد نسبت به تککشتی سیروان افزایش داشته

مهار علفهایهرز در مرحله پنجهزنی حاصل شد

است .به نظر میرسد که ارقام پاکوتاه از سامانه انتقال

( )27که با نتایج پژوهش حاضر نیز مطابقت دارد.

کارآمدتری در مقابله با علفهای هرز برخوردارند و

نتایج اثر اصلی نظام کشت نشان داد که بیشترین

ارقام پابلندی مثل سیروان با مهار کردن ارتفاع

میزان عملکرد دانه در کشت مخلوط ارقام به میزان

علفهایهرز و جلوگیری از سایهاندازی آن در مرحله

 4113/3کیلوگرم در هکتار بهدست آمد و کمترین

گلدهی ،برای پر نمودن دانههای خود کمتر به ذخایر

میزان آن هم در تککشتی رقم ستاره به میزان 3172/8

ساقه متکی هستند .استفاده از کشت مخلوط ارقام،

کیلوگرم بر هکتار بهدست آمد (جدول  .)3در

عملکرد و اجزای عملکرد را نیز تحتتأثیر قرار

مطالعهای که زارع فیضآبادی و همکاران ()2011

داده است و بیشترین عملکرد دانه در نظام کشت

بر روی کشت مخلوط ارقام گندم انجام دادند گزارش

مخلوط بهدست آمد .به نظر میرسد یکی از علتهای

کردند که بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای کشت

اصلی و مهم در افزایش عملکرد در این مطالعه

مخلوط نسبت به تککشتی بهدست آمد ( .)7همچنین

افزایش تعداد سنبله در مترمربع و همچنین سایهانداز

در مطالعهای که روی کشت مخلوط ارقام گندم و در

موجی شکل ایجاد شده ناشی از اختالف ارتفاع دو

شرایط آبیاری دیم و تکمیلی انجام شد ،مشخص شد

رقم است که باعث افزایش کارآیی در بهرهگیری از

که بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری تکمیلی و

نور میشود .همچنین بهترین زمان مهار علفهای هرز

کشت مخلوط دو رقم (سرداری  +کراس البرز) و

مرحله پنجهزنی بوده است که باعث کاهش 12

(آذر + 2-پیشتاز) بود ( .)28در پژوهش حاضر یکی

درصدی عملکرد دانه نسبت به مهار تمام فصل زراعی

از دالیل افزایش عملکرد در کشت مخلوط افزایش

شده است و نسبت به سایر تیمارها کمترین کاهش

تعداد سنبله در مترمربع بوده است که با نتایج

عملکرد را نشان داده است.

پژوهشهای ( 7و  )29مطابقت دارد.
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