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 چکیده

و  با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب ،الگوی کاشتثیر أتتواند تحت توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز می

های های مختلف آبیاری بر رشد علفرژیمثیر أتی بنابراین آزمایشی با هدف بررس. گیردقرار  میزان آب در دسترس

 1931-1931هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 

پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل مورد . آزمایش به صورت اسپیلتانجام شد

کم آبیاری )آبیاری بعد از کاشت، مرحلة  ،آبیاری در سه سطح آبیاری معمولی رژیم آزمایش شامل بررسی در این

کشت تک ردیف بر روی شامل گلدهی( و دیم کامل به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در چهار سطح 

به عنوان  داخل جویهای عریض و کشت سه ردیف پشته، کشت تک ردیف داخل جوی، کشت سه ردیف بر روی پشته

های فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در رژیم آبیاری معمولی در الگوی سه ردیف روی کرت

آبیاری و دیم در الگوی یک ردیف داخل در شرایط کم .کیلوگرم در هکتار به دست آمد 2/9497پشته با میانگین عملکرد 

مختلف های کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد حاصل شد. در رژیم 8/1282و  9/8974جوی به ترتیب با میانگین 

ها در الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی مشاهده شد. همچنین ، کمترین زیست توده علف هرز در داخل جویآبیاری

دیم، و الگوی  ها نشان داد که الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمولی وبررسی علفهای هرز روی پشته

توده علف هرز بود. به طورکلی الگوی یک ردیف آبیاری دارای کمترین زیستکاشت سه ردیف روی پشته در رژیم کم

درصد نسبت به الگوهای سه ردیف داخل جوی،  81و  3/14، 4/87های هرز را به مقدار داخل جوی، زیست توده علف

 د. سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی پشته کاهش دا
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Abstract 

Both planting pattern (with changes in canopy structure) and soil water availability (which affects 

growth and development) exert a strong effect on crop-weed competitiveness. Therefore, the effect of 

different planting patterns on the wheat yield and weed biomasses under different irrigation conditions were 

evaluated. The experimental design was a split plot with three replications, with irrigation treatments as the 

main plot, and planting pattern as the sub plot. Main plots included three irrigation regimes: normal 

irrigation, deficit irrigation (irrigation after planting and in start of flowering) and rainfed. Subplots were four 

planting patterns (three rows of wheat on the ridge, three rows of wheat inside the furrow, one row on the 

ridge and one row inside the furrow). The results showed that wheat grain yield significantly affected by 

both irrigation treatments and planting pattern. In irrigated condition, using the pattern of three rows on the 

ridges resulted in higher wheat grain yield (3437.8 kg.ha-1), while in the deficit irrigation and rainfed 

condition, the pattern of “one row inside furrow” had greater grain yield, whereas the average grain yields 

were 2574.3 and 1868.2 kg.ha-1 , respectively. Results also showed that, weed biomasses were the lowest in 

one row inside furrow pattern in all irrigation treatments. However, lowest weed biomasses on the ridges 

obtained in the “one row inside furrow pattern” at irrigation and rainfed condition and in the “three rows on 

the ridges pattern” at deficit irrigation. Average over all irrigation treatments, the “one row inside the furrow 

pattern” decreased weed biomass by 67.4, 14.9 and 60% compared with three rows inside the furrow, three 

rows one the ridge and one row on the ridge patterns, respectively. 
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 مقدمه

در  اساسی محدودیت آب تأمین دور گذشته در

 طراحی در شد و به همین دلیلرزی محسوب نمیکشاو

 عامل عنوان به موجود رطوبت آبیاری، برنامه تبیین و

 اما گرفت،زراعی، کمتر مورد توجه قرار می بازدارنده

 مصارف آب برای اضاتق روزافزون افزایش با امروزه

 بخش به آب یافته تخصیص سهم صنعتی، و شهری

 به باشد،می آب عمده مصرف کننده کشاورزی که

آوردن  فراهم ،بنابراین. است کاهش به رو سرعت

 حداکثر به مصرفی آب برابر در محصول که شرایطی

-های اساسی در بخش کشاورزی میبرسد از مدیریت

 در مدیریت اساسی باید اتتغییر دیگر، به عبارت .باشد
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 آب مصرف کارآیی تا انجام گیرد آبیاری ریزیبرنامه و

-می نوآوری و ابتکار مسأله، نیازمند این و شود بهینه

. کم آبیاری به عنوان یک راهبرد (8114 کردا)باشد 

عملی و روشی اقتصادی در حصول الگوی بهینه 

رود. کم آبیاری حد مجاز مصرف آب به شمار می

ش عملکرد در اثر کاهش مصرف آب و باالترین کاه

میزان درآمد خالص به ازا واحد آب مصرفی را تبیین 

. هدف اساسی کم (1929  )عزیزیان و همکارانمی کند 

آبیاری، افزایش راندمان مصرف آب با افزایش کفایت 

. (1331، کردا و کندر 1331)اینگلیش آبیاری است 

ان که کمبود آب و در شرایطی همانند ایر ،بنابراین

فراوانی نسبی اراضی وجود دارد، تحقیقات بیشتر در 

آبیاری نیاز است تا در صورت داشتن مزیت زمینه کم

کافی، به عنوان گامی در جهت توسعه پایدار، این روش 

توصیه و رواج یابد تا منابع آب موجود با حداکثر 

 بهروری استفاده شود. 

اد و در مساحت گندم گیاهی است که به مقدار زی

های کشاورزی دنیا و حتی در نواحی وسیعی از زمین

گردد و اهمیت اقتصادی گندم چه از خشک کشت می

نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر 

)راشد محصل و باشد محصوالت کشاورزی می

متعددی برای شناسایی  یاهآزمایش. (1978  همکاران

بود آب انجام شده است. مرحله حساس گندم به کم

مرحله گلدهی و پر شدن دانه مهمترین مراحل شناخته 

شده حساس به کمبود آب است. همچنین گزارش شده 

ترین مرحله گندم به کمبود آب دو هفته است که حساس

، 1339)ماچادو و همکاران قبل از مرحله گلدهی هست 

ای مرحله ساقه در مطالعه .(1339راجارام و همکاران 

تر از مرحله گلدهی و خمیری دانه به رفتن را حساس

. (1371)دی و اینتالوپ  کمبود آب گزارش نمودند

شناسایی مرحله حساس گندم به کمبود آب نقش 

موثری در اجرای آبیاری تکمیلی خواهد داشت. در 

انجام شد  (1333)آزمایشی که توسط اویس و همکاران 

سط کارایی نشان دادند که در آبیاری تکمیلی متو

متر آب هر میلیازاء کیلوگرم به  1/88مصرف آب 

 211مصرفی بوده اما با اعمال آبیاری کامل و مصرف 

متر آب و مدیریت خوب زراعی، عملکرد دانه گندم میلی

تن در هکتار افزایش یافت در عوض مقدار کارایی  8به 

متر آب کیلوگرم به ازای هر میلی 9/7مصرف آب برابر 

 د.مصرفی بو

از سوی دیگر در سالهای اخیر تعدادی از محققان 

اند که مدیریت و اتخاذ عملیات کشاورزی نشان داده

مناسب موجب بهبود کارایی مصرف آب و تولیدات 

. یکی (8114)فهونگ و همکاران بود  خواهدکشاورزی 

از راههای پیشنهاد شده استفاده از الگوی کاشت 

تلفی برای افزایش باشد. الگوهای کاشت مخمناسب می

راندمان مصرف آب و افزایش عملکرد پیشنهاد شده 

. کاشت گندم پاییزه روی (8111)لی و همکاران است 

متری( سانتی 81های ها )دو ردیف روی پشتهپشته

درصدی آب آبیاری شد. همچنین  91جویی باعث صرفه

)فهونگ و  درصد افزایش داد 11عملکرد دانه را بیش از 

. الگوهای کاشت بر توزیع عمودی (8114همکاران 

شاخص سطح برگ و راندمان مصرف نور خورشید 

. همچنین آرایش (8111)لی و همکاران گذارد می ثیرأت

قرار دادن ساختار  ثیرأتکه با تحت است  کاشت عاملی

کانوپی از طریق تغییر شکل اجزای اندامهای هوایی 

وه اتصال ها و نحگیری برگهمچون اندازه برگها، جهت

تر کانوپی قادر به های پایینآنها به ساقه و پیری برگ

های هرز از طریق افزایش کاهش پتانسیل تداخل علف

 .(8111)وینر و همکاران جذب نوری کانوپی هست 

ها، به دلیل افزایش توانایی رقابت کاهش فاصله ردیف

گیاهان از طریق بسته شدن سریعتر کانوپی )چائوهان و 

( و کاهش رسیدن نور به سطح خاک 8111جانسون 

-های هرز را افزایش میکنترل علف ،(8111)تراپ و کلز 

گیاهان زراعی که با فاصله ردیف کمتر و تراکم دهد. 

برداری سریع از شوند به دلیل بهرهبیشتری کاشته می

منابع نسبت به گیاهان زراعی که با فاصله بیشتر کاشته 
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 پذیرکمتر آسیبهرز  هایبه رقابت علفشوند، می

  (.1329)مد و همکاران هستند 

با توجه به موارد ذکر شده این تحقیق با هدف 

های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه، رژیم ثیرأتبررسی 

زیست توده، ارتفاع گندم پاییزه و زیست توده علف هرز 

 کاشت به اجرا درآمد. مختلف تحت الگوهای 

 

 هامواد و روش

مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان  این پژوهش در

درجه و  42، واقع در 1931-1931در سال زراعی 

دقیقه عرض  97درجه و  88دقیقه طول شرقی و  9/43

متر از سطح دریا به اجرا  1894شمالی و ارتفاع 

درآمد. زنجان دارای آب و هوای سرد و خشک 

 9/839کوهستانی با متوسط بارندگی سالیانه حدود 

پراکنش آن معموال از اواخر آبان شروع و  متر کهمیلی

یابد. تغییرات دما و میزان تا اواسط بهار ادامه می

نشان داده شده  1بارش در طول آزمایش در شکل 

هدایت است. بافت خاک مزرعه از نوع لوم شنی بود، 

زیمنس در مترمربع و دسی 9/8خاک  (Ec) الکتریکی

درصد،  13/1ن میزان نیتروژ .بود 87/7 (pH) اسیدیته

گرم میلی 4/1و منگنز  4/1، آهن 884، پتاسیم 81فسفر 

 در کیلوگرم خاک بود.
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 میانگین دما )نمودار خطی( و بارندگی )نمودار ستونی( روزانه در طول فصل زراعی -1شکل 

 

های مختلف رژیم ثیرأتبه منظور بررسی 

توده، ارتفاع گندم پاییزه زیست آبیاری بر عملکرد دانه،

توده علف هرز تحت الگوهای  و زیست 8رقم آذر

پالت در کاشت مختلف، آزمایشی به صورت اسپیلت

قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. 

های آبیاری در سه سطح، رژیمثیر أت پژوهش، این در

شامل آبیاری معمول )آبیاری بعد از کاشت، مراحل 

روی، گلدهی، شیری شدن دانه و خمیری نرم(، اقهس

کم آبیاری )آبیاری بعد از کاشت، مرحلة گلدهی( و 

دیم به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در 

چهار سطح شامل کشت تک ردیف بر روی پشته، 

کشت تک ردیف داخل جوی، کشت سه ردیف بر روی 

های عریض و کشت سه ردیف درون جوی پشته

های فرعی، مورد بررسی قرار به عنوان کرت (8ل )شک

 گرفت.
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متر در نظر گرفته  8و عرض آنها  11طول کرتها 

های فرعی از هم یک متر، فاصله کرت فاصله شد.

سه متر  ها از همبلوک کرتهای اصلی دو متر و فاصله

نهر ورودی و فاضالب هر یک از  در نظرگرفته شد.

های آزمایش بصورت جداگانه در نظر گرفته شد. بلوک

انجام شد.  کارعمیقکاشت گندم به صورت مکانیزه و با 

برای اعمال الگوهای مختلف تغییراتی در بذرکار انجام 

کیلوگرم  111( 8شد. میزان بذر مصرفی گندم )رقم آذر 

 1931بود و عملیات کاشت در پانزده مهرماه  در هکتار

مصرفی بر اساس نتایج  میزان مطلوب کود انجام شد.

سولفات پتاسیم و فسفات تجزیه خاک برآورد گردید. 

کیلوگرم در  191و  111آمونیوم به ترتیب به مقدار 

 . گردیدهکتار قبل از کاشت مصرف 

-برای اندازه (1931تیر 11) برداری نهایینمونه

ارتفاع  یری صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه،گ

بعد از رسیدگی گندم  و وزن و تعداد دانه در سنبلهبوته 

در مساحت سه متر درصد  14با رطوبت م کامل گند

ها . برداشت نهایی پس از حذف حاشیهمربع انجام شد

به اندازه نیم متر، با داس و به صورت دستی انجام 

ه ابتدا توزین شد و سپس گرفت. محصول برداشت شد

  ،خرمنکوببعد از کوبیدن توسط 

گیری برای اندازههمچنین . دلکرد دانه تعیین شمع

 ،گندم سنبلهارتفاع بوته گندم و وزن و تعداد دانه در 

-بوته انتخاب شد و اندازه 91حاشیه تعداد حذف پس از 

های توده علفزیستهمزمان، های الزم انجام شد. گیری

 وها به صورت جداگانه برداشت ها و پشتههرز جوی 

پس از قرار دادن  نمونه هاوزن خشک شد.  اندازه گیری

-درجه سانتی 79ساعت در دمای  42در آون به مدت 

  .گراد تعیین شد

-و نرمال کردن داده برای تجزیه و تحلیل آماری 

و برای رسم نمودارها از برنامه  SASاز برنامه  ها

Excel  .ها در سطح احتمال مقایسه میانگیناستفاده شد

 (LSD)دار با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنی 9%

  انجام گرفت.

 

 نتایج و بحث

 های هرززیست توده علف

های هرز غالب موجود در مزرعه شامل علف

بیان کرکدار ، شیرینL. (Chenopodium album)تره سلمه

(Glycyrrhiza aspera Pall.)ین ، خاکشیرشیرL.) 

(Descurainia sophia  و پیچک(Convolvulus arvensis L.) 

خروس های هرز دیگر مثل تاجعلف ،بود. همچنین

رونده خروس، تاجAmaranthus retroflexus L)).ایستاده 

(Amaranthus blitoides S. Watson) پنیرک ،.(Malva 

sylvestris L)بند ، هفت(Polygonum aviculare L.) و علف-

نیز وجود  کمتربا فراوانی  (.Salsola kali L)شور 

 

 الگوهای کاشت مورد استفاده در آزمایش -2شکل
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داشتند. از آنجائیکه میزان رطوبت قابل دسترس در 

داخل جوی و روی پشته ممکن است متفاوت باشد و 

زنی علفهای همچنین با توجه به اثر تاج پوشش بر جوانه

هرز )بخصوص گونه های فتوبالست(، زیست توده 

برداری و داگانه نمونهها جهای هرز جوی و پشتهعلف

 اندازه گیری شد. 

 

  ها:پشتههرز روی هایزیست توده علفالف( 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای 

ها های آبیاری و همچنین اثر متقابل آنکاشت و رژیم

های هرز داشت داری بر زیست توده علفاثر معنی

-یستبیشترین مقدار ز 9(. با توجه به شکل 1)جدول 

گرم در مترمربع( در روی  14/31های هرز )توده علف

ها در الگوی کاشت سه ردیف داخل جوی و در پشته

کمترین مقدار  ،رژیم کم آبیاری به دست آمد. در حالیکه

آن مربوط به الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در 

گرم در مترمربع  8/2میانگین  رژیم آبیاری معمول با

های یک ردیف داخل جوی و الگو زیست تودهبا که  بود

و یک ردیف روی در حالت دیم  سه ردیف روی پشته

دار نداشت. بطور تفاوت معنیپشته در آبیاری معمولی 

و کم آبیاری کمترین  یدر رژیم های آبیاری معمول ،کلی

ها به های هرز در روی پشتهمقدار ماده خشک علف

جوی، ترتیب مربوط به الگوهای کاشت یک ردیف داخل 

 72/88سه ردیف روی پشته )با میانگین ماده خشک 

مختلف در دیم نیز الگوهای گرم در مترمربع( بود و 

از لحاظ مقدار به جز الگوی سه ردیف در جوی،  ،کاشت

داری های هرز با هم اختالف معنیزیست توده علف

های هرز در توده علفکمترین زیست حالبا این. نداشتند

وط به الگوی یک ردیف داخل جوی با ها مربروی پشته

. رطوبت از نهاده گرم در مترمربع بود 19/3میانگین 

-های بسیار ضروری برای رشد و نمو کلیه گیاهان می

از این لحاظ استثنا نیستند،  باشد و علفهای هرز نیز

با کمبود شدید رطوبت در کشت دیم زیست  ،بنابراین

که این کاهش  است یافتهکاهش  لفهای هرز نیزتوده ع

در . در الگوی سه ردیف داخل جوی چشمگیرتر است

را های سوروف زنی گیاهچهمیزان جوانه که آزمایشی

مختلف رطوبتی بررسی کردند، با کاهش  در سطوح

زنی بذور این گیاه نیز کاهش فراهمی رطوبت جوانه

ها میزان زیست توده را کاهش تعداد گیاهچه و یافت

در  .(8119)فرناندس و بریگل  ادقرار د ثیرأتتحت 

 .L)ای از علف هرز سوروف آزمایشی دیگر پاسخ گونه

E. colona) و  در شرایط رطوبتی مختلف بررسی

این علف هرز تا سطح رطوبتی  مشخص گردید که

درصد ظرفیت زراعی توان تولید زیست توده  91معادل 

درصد حفظ کرد  111و بذر خود را هم سطح با رطوبت 

درصد ظرفیت زراعی  9/18رطوبت به  ولی کاهش

زیست توده و تعداد بذر در بوته را به ترتیب بیش از 

  .(8111)چایوهان و جانسن  درصد کاهش داد 79و  91

 

  ها:هرز داخل جویهایب( زیست توده علف

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای 

 هاهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنکاشت و رژیم

های هرز داخل داری بر زیست توده علفاثر معنی

بیشترین  4(. با توجه به شکل 1 جدولها داشت )جوی

گرم در  93/99های هرز )توده علفمقدار زیست

ها در الگوی کاشت یک ردیف مترمربع( در داخل جوی

آبیاری به دست آمد. کمترین روی پشته و در رژیم کم

رمربع( مربوط به الگوی گرم در مت 17/8مقدار آن نیز )

کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمول بود 

(. نتایج مطالعات نشان داده است که کشت در 4)شکل 

های مرسوم باعث ها در مقایسه با روشروی پشته

گردد و به علت مصرف کنترل بهتر علفهای هرز می

-ها موجب کاهش هزینهکشهایی مانند آفتکمتر نهاده

(. با اینکه در اکثر 1332شود )آکوینو د میهای تولی

های هرز را موارد الگوی یک ردیف داخل جوی علف

بهتر کنترل کرده بود ولی با الگوی سه ردیف روی 

داری های آبیاری مختلف اختالف معنیپشته در رژیم

های توده علفدر این آزمایش زیست ،نداشت. همچنین

معمولی و دیم بود  آبیاری بیشتر از آبیاریهرز در کم

رسد گندم در آبیاری معمول با رشد که به نظر می
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مناسب خود توانسته علفهای هرز را سرکوب نماید. 

-هایهمچنین در شرایط دیم چون هم گندم و هم علف

هرز تحت تنش قرار گرفتند، پوشش کامل در سطح 

زمین ایجاد نشد که رقابت شدیدی بر سر منابع 

. در حالیکه در کم آبیاری با بخصوص نور شکل بگیرد

هرز در استفاده از آب، های توجه به کارایی باالتر علف

ثیر کاهش أرشد گندم بیشتر از علفهای هرز تحت ت

رطوبت قرار گرفته و کاهش رشد گندم اجازه رشد 

های هرز داده است. تحمل بیشتر بیشتر را به علف

علفهای هرز به کاهش رطوبت شاید به تکامل این 

گیاهان در محیط های غیر قابل پیش بینی که توان 

در یک . سازگاری آنها را افزایش داده، مربوط باشد

تاثیر رژیم رطوبتی خاک را بر روی رقابت تحقیق 

با نخود فرنگی در دو  (Anthemis cotula) بابونه وحشی

 -179کیلوپاسکال و  -99رژیم رطوبتی کم و زیاد )

ار داده و نتیجه گرفتند که کیلوپاسکال( مورد بررسی قر

نخود فرنگی به سطوح آب در خاک حساس بود و 

توانایی آن برای رقابت با بابونه در اثر استرس خشکی 

در شرایط استرس . (1334ت )اوق و همکاران کاهش یاف

خروس توانایی رقابتی بیشتری نسبت به گیاه آبی تاج

 .(1922زراعی )ذرت( داشت )عدالت و همکاران 

 

 بررسی مورد صفات بر کاشت الگوهای و آبیاری تاثیر واریانس تجزیه -1 ولجد
 میانگین مربعات

 منابع تغییر
درجه 

 آزادی

زیست توده علف 

 هرز پشته ها

زیست توده 

علف هرز 

 جویها

 زیست توده گندم ارتفاع گندم
عملکرد دانه 

 گندم

تعداد دانه 

 سنبلهدر 

 گندم

وزن دانه 

 سنبلهدر 

 گندم

 ns14/911 sn91/48 *83/112 ns79/191848 ns27/9111 ns8/128 1/1199ns 8 تکرار

 *1/193 11/8418* 29/8991277** 12/91883288** 83/711** 98/221** 38/4948* 8 آبیاری

 a 4 19/999 97/99 31/11 31/483477 49/97122 29/229 1198/1خطای 

 **ns81/119 **41/99319928 **18/897121 *81/8912 1/189 17/1229** 47/8324** 9 الگوی کاشت

الگوی ×آبیاری

 کاشت
8 **93/814 *78/138 ns81/19 **71/1734783 **19/818311 *84/1117 1/118* 

 b 12 19/31 19/79 97/93 8/831972 89/82982 27/492 117/1خطای 

%CV  94/19 88/17 38/8 98/7 91/11 98/12 21/88 
 باشد.دار میدرصد و غیرمعنی 9و  1ی دار در سطح احتمال ترتیب معنبه   ns و  * ،**
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 هاهای هرز در روی پشتهتوده علفزیست -3شکل 

 های مختلف آبیاری رژیم درالگوهای مختلف کاشت ترکیبات تیماری در 
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 های مختلف آبیاری رژیم درالگوهای مختلف کاشت ترکیبات تیماری در هاخل جویهای هرز در داتوده علف زیست -4شکل 

 
 

 ارتفاع بوته گندم

 ثیرأتتحت  %1تفاع بوته گندم در سطح احتمال ار

-های آبیاری مختلف قرار گرفت ولی اختالف معنیرژیم

داری در الگوهای کاشت از لحاظ این صفت دیده نشد. 

های آبیاری کاشت و رژیم همچنین اثر متقابل الگوهای

(. بیشترین ارتفاع گیاه به 1 جدولدار نبود )نیز معنی

متر به ترتیب مربوط به سانتی 88/34و  18/33میزان 

 آبیاری معمولی و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته

البته با الگوهای کاشت یک ردیف روی پشته و یک بود 

و  9)شکل  داری نداشتردیف داخل جوی تفاوت معنی

ها ها در روی پشته(. در این آزمایش ارتفاع بوته8

بیشتر از جویها بود. در آزمایشی بیشترین ارتفاع گندم 

ای متر مربوط به الگوی کاشت پشتهسانتی 37به میزان 

 . (1923زاده و همکاران )اسداله بود
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 مختلف کاشتارتفاع بوته گندم در الگوهای  -5شکل 
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 های مختلف آبیاریهای گندم در رژیمارتفاع بوته -6شکل 

 

 

 گندم سنبله تعداد دانه در

 با توجه به نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در

الگوهای کاشت و داری تحت تاثیر به طور معنی سنبله

قرار گرفت  هااثر متقابل آن های آبیاری و همچنینرژیم

(. در آبیاری معمولی بیشترین تعداد دانه در 1)جدول 

مربوط به الگوی کاشت یک ردیف روی پشته )با  سنبله

( بود که البته 19/118میانگین تعداد دانه در بوته 

داری با الگوهای کاشت سه ردیف داخل اختالف معنی

نداشت  (94/88( و سه ردیف روی پشته )87/37جوی )

داری در شرایط دیم و کم آبیاری تفاوت معنی (.7)شکل 

حال بیشترین -بین الگوهای کاشت وجود نداشت. با این

( 94( و دیم )27/88در کم آبیاری ) سنبلهدانه در تعداد 

 .(7)شکل  در الگوی سه ردیف داخل جوی مشاهده شد

 در سنبله تعداد از تابعی عنوان به در بوته دانه تعداد

 سنبلچه در گلچه تعداد و سنبله در سنبلچه تعداد ته،بو

در . (1927)احمدی و همکاران  شودمی گرفته نظر در

( 1931معصوم و همکاران )سید تحقیقی که توسط 

 79/928 معادل گندم بیشترین تعداد سنبلهانجام شد 

دانه در  98/94 معادلسنبله در مترمربع و تعداد دانه 

ت چهار ردیف روی پشته به هر سنبله در الگوی کاش

 دست آمد. 

 

 
 های مختلف آبیاری  الگوهای مختلف کاشت و رژیمتعداد دانه در سنبله گندم در  -7شکل 
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 گندمسنبله وزن دانه در 

 های آبیاریرژیم تاثیر که داد نشان 1 جدول نتایج

بر وزن دانه در هر  الگوهای کاشت و اثر متقابل آنها و

 2با توجه به شکل  .بود دارمعنی آماری لحاظ از سنبله

در آبیاری معمولی  سنبلهبیشترین وزن دانه در هر 

گرم در  94/9مربوط به الگوی یک ردیف روی پشته )

( بود که با الگوی کاشت سه ردیف داخل بوته گندم

دار ( اختالف معنیگرم در بوته گندم 38/8جوی )

گرم در بوته  9/1آبیاری )در حالیکه در کم نداشت.

شترین وزن یب( گرم در بوته گندم 17/1)و دیم ( گندم

یک ردیف روی پشته در الگوی به ترتیب  سنبلهدانه در 

حال در دیم مشاهده شد. با اینسه ردیف داخل جوی و 

و کم آبیاری، به جز یک ردیف روی پشته در دیم، 

ی کاشت مشاهده نشد داری بین الگوهاتفاوت معنی

گندم در آزمایشی بیشترین وزن هزار دانه  (.2)شکل 

گرم در تیمار الگوی کاشت دو ردیف  79/97معادل 

)سید معصوم و همکاران  روی پشته حاصل گردید

1931) . 
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 زیست توده گندمآبیاری های مختلفالگوهای مختلف کاشت و رژیم گندم در سنبلهوزن دانه در  -8شکل 

 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای 

ها های آبیاری و همچنین اثر متقابل آنکاشت و رژیم

(. 1 جدولتوده گندم داشتند )داری بر زیستاثر معنی

توده گندم در الگوی کاشت سه مقدار زیست بیشترین

 ردیف روی پشته در آبیاری معمولی با میانگین عملکرد

کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که  7/11498بیولوژیکی 

داری با الگوی یک ردیف داخل جوی البته اختالف معنی

در همین رژیم آبیاری نداشت. در کم آبیاری نیز الگوی 

توده کاشت سه ردیف روی پشته با میانگین زیست

کیلوگرم در هکتار بهتر از بقیه الگوهای کاشت  9/3499

الگوی یک ردیف داخل جوی با میانگین  بود. در دیم نیز

توده باالتری کیلوگرم در هکتار منجر به زیست 9/8881

(. در 3نسبت به بقیه الگوهای کاشت شد )شکل 

ثیر سیستم های مختلف کشت أآزمایشی که در مورد ت

گندم نتایج نشان داد که خصوصیات رشد  ،انجام شد

مت هوایی از جمله ارتفاع گیاه و ماده خشک قس پاییزه

ثیر سیستمهای مختلف أداری تحت تگیاه به طور معنی

(. ماده خشک 8114گیرد )فهونگ و همکاران قرار می

قسمت هوایی گیاه برای سیستم کاشت سه ردیف داخل 

جوی و کاشت مسطح اختالف معنی داری با هم 

نداشتند. با این حال ماده خشک قسمت هوایی گیاه در 

وی پشته، به طور معنی سیستم آبیاری سه ردیف ر

داری باالتر از سیستم کاشت سه ردیف داخل جوی و 

سیستم کاشت مسطح بود. این نتایج نشان میدهد که 

الگوهای آبیاری سه ردیف روی پشته محیط بهتری 

ها رسد پشتهبرای رشد گندم فراهم میکند، به نظر می

شوند آب به طور موثرتری مورد استفاده موجب می

ار گرفته و باعث افزایش بالقوه فتوسنتز شود گیاهان قر

 (.8114)فهونگ و همکاران 
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 های مختلف آبیاری الگوهای مختلف کاشت و رژیم در توده گندمزیست -9شکل 

 
 

 عملکرد دانه

عملکرد دانه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

الگوهای کاشت تاثیر داری تحت نیز به طور معنیگندم 

قرار ها های آبیاری و همچنین اثر متقابل آنو رژیم

بیشترین عملکرد دانه در  ،(. بطوریکه1)جدول گرفت 

الگوهای کاشت سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی 

و  2/9497پشته به ترتیب با میانگین عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار در آبیاری معمولی به دست  4/9888

 1823کمترین عملکرد دانه با میانگین  ،. همچنینآمد

کیلوگرم در هکتار مربوط به الگوی سه ردیف داخل 

جوی در دیم بود. در کم آبیاری و دیم استفاده از الگوی 

کاشت یک ردیف داخل جوی عملکرد دانه را نسبت به 

 81/11و  79/17الگوی سه ردیف روی پشته به ترتیب 

 (. 11درصد افزایش داد )شکل 

 

 
 های مختلف آبیاری الگوهای مختلف کاشت و رژیم در عملکرد گندم -11شکل 

 

آزمایشی که در چین برای مقایسه کاشت مسطح 

ای گندم انجام شد نشان داد که عملکرد دانه و پشته

تا  11ای بین ارقام مورد بررسی، در روش کشت پشته

روش کاشت به صورت مسطح درصد بیش از  4/19

که از هم نتایجی  .(8114)فهونگ و همکاران بود 

کشورهای بنگالدش، پاکستان، آزمایشات انجام شده در 

نشان داده است که  ،و هند گزارش گردیده است ترکیه

 بیش ازای میانگین عملکرد دانه گندم در روش پشته
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. در (8119یره و هوبس )س روش مسطح بوده است

وئی تعداد خوشه در مترمربع، طول خوشه و روش فار

داری بیشتر از تعداد دانه درخوشه گندم به طور معنی

روش فاروئی روش  بنابراین. بودروش کاشت مسطح 

مناسبی برای استفاده از منابع آب و خاک به خصوص 

برای خاکهای با نفوذپذیری کم، خاک های اشباع و شور 

)تنویر و همکاران  باشدو نواحی با آب آبیاری کم می

دهنده عدم . با این حال برخی از تحقیقات نشان(8119

اند چنانچه در تحقیقی که در موثر بودن این روش بوده

داری بین نشان داد که تفاوت معنی م شداصفهان انجا

ردیف  سهعملکرد دانه در روش کشت پخشی و کشت 

)اسدی و همکاران گندم بر روی پشته وجود نداشت 

شد  مهمچنین در آزمایشی که در پاکستان انجا .(1929

ای کمتر نشان داد که عملکرد دانه در روش کشت پشته

 . (8119)تنویر و همکاران ز روش مسطح بود ا

در این آزمایش با کاهش مقدار آب و در رژیم 

آبیاری به جزء الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی کم

یم آبیاری داری با همین الگو در رژکه اختالف معنی

معمولی نداشت در بقیه الگوهای کاشت، کاهش عملکرد 

خروس و تراکم تاج ثیرأتدانه دیده شد. در آزمایشی 

ای رژیم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه

که با کاهش  شدمشاهده  ه شدمورد بررسی قرار داد

-میزان آب عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به طور معنی

با توجه ولی . (1922)عدالت و غدیری  یافتداری کاهش 

ای آبیاری و دیم عملکرد دانههای کمبه نتایج، در رژیم

داری داشتند. الگوهای کاشت مشابه با هم اختالف معنی

رسد آبیاری تکمیلی منجر به بهبود بنابراین به نظر می

نتایج آزمایشی نشان ای گندم شده است. عملکرد دانه

داری بر عملکرد دانه، ی تکمیلی اثر معنیکه آبیار داد که

کاه کلش، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع 

)توکلی  بوته، وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله دارد

تواند همیشه موثر . اما اجرای آبیاری تکمیلی نمی(1928

که در منطقه گرگان  یباشد، به طوری که در آزمایش

-تکمیلی بر عملکرد گندم اثر معنی اجرا شده بود آبیاری

دار نداشت. علت آن را بارندگی زیاد در سال زراعی 

 .(1978)مرادمند  مورد نظر ذکر نمودند
 

 

 نتیجه گیری

 ،نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش کاشت

های مختلف آبی تحت تاثیر عملکرد گندم را در رژیم

ت مناسب الگوهای کاشدهد. بنابراین، انتخاب قرار می

با . رسدهای مختلف آبی ضروری به نظر میدر رژیم

تغییر الگوی کاشت برای محصوالت مختلف و انتخاب 

آرایش مناسب، عوامل محیطی مانند دما، رطوبت، نور و 

عناصر غذایی به طور مطلوب در اختیار گیاه زراعی 

های گیاه زراعی به حداقل قرار گرفته و رقابت بین بوته

الگوی  ،با توجه به نتایج این تحقیقابراین، بن رسد.می

کاشت سه ردیف روی پشته در آبیاری معمولی و 

الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در کم آبیاری و دیم 

های هرز به دلیل عملکرد باال و کنترل مناسب علف

 .گرددپیشنهاد می

 

 منابع مورد استفاده

مختلف.  کاشت های تاریخ در گندم دانه عملکرد جزء ترین مهم . تعیین1927زینلی ا،  و ا سلطانی ،ب کامکار ،م احمدی 

 .48 -99(: 9)19طبیعی،  منابع و کشاورزی علوم

های گندم در الگوهای اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ .1923 ،زاده یزاده ر، نادری ا و لکاسداله

 .99 -89 (:1) 8 ،مختلف کاشت. فیزیولوژی گیاهان زراعی



 63                       ....                                           هایزیست توده علف و  (.Triticum aestivum L)عملکرد گندم پیازه  ارزیابی

ای و مسطح گندم آبی و بررسی امکان حفظ مقایسه کشت پشته .1929 ،و فرهمند س اسدی خشویی ا، افیونی د، همت ع

 .87 -41 (:82) 7 ،ای. تحقیقات مهندسی کشاورزیورزی برای کاشت ذرت علوفهها به روش کم خاکپشته

و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم رقم سبالن. نهال و  اثر مقادیر مختلف آبیاری تکمیلی .1928 ،ر توکلی ع

 .987 -921 :9 ،بذر

 های هرز و کنترل آنها. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.علف .1978 ،و بنایان م ن ح، رحیمیاراشد محصل م ح

 بر کاشت مختلف الگوهای و کاشت پیش گیاهان اثرات. 1931، س پور سعیدی و ح فرزادی ق، فتحی معصوم س ن، سید

 -73(: 18)4زراعی،  گیاهان خوزستان. فیزیولوژی وهوای آب درشرایط عملکرد گندم و هرز های علف تراکم کاهش

89. 

ای. های آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد ذرت دانهخروس و رژیمبرهمکنش تراکم تاج .1922 ،و غدیری ح عدالت م

 .481 فحهص ،بابلسر -1922بهمن ماه  83 - 82 ،هرز ایران مجموعه مقاالت سومین همایش علف

-کاربرد تحلیل کم آبیاری در مقادیر مختلف بارندگی به منظور بهینه .1929 ،ر خواه ع ر و توکلی ععزیزیان ا، سپاس

 14-18 ،های آبیاری و زهکشیمدیریت شبکه سازی آب آبیاری و کود نیتروژن برای گندم. اولین همایش ملی

 اهواز. -1929یبهشت ماه ارد

تا  79بررسی اثر آبیاری تکمیلی و میزان بذر روی عملکرد گندم در شرایط دیم در شهر کرد. سال  .1978 ،مرادمند ر

 مرکز تحقیقات کشاورزی چهار محال و بختیاری. ،گزارش نهایی، بخش تحقیقات خاک و آب 1979

Aquino P, 1998. The adoption of bed planting of wheat in the Yaquivalley, Sonora, Mexico. CIMMYT-

MEXICO. WPSR No, 17A. (Wheat Program Special Report No. 17A).  

Chauhan BS and Johnson DE, 2010. Growth and reproduction of Junglerice (Echinochloa colona) in 

response to water stress. Weed Science, 58:132–135. 

Chauhan BS, Singh VP, Kumar A and Johnson DE, 2011. Relations of rice seeding rates to crop and weed 

growth in aerobic rice. Field Crops Research, 121:105–115. 

Day AD and Intalop S, 1970. Some effects of soil moiture stress on the growth of wheat. Agronomy Journal, 

55: 31– 5.  

Edalat M, Ghadiri H, Hamzehzarghani H and Kazemeini SA, 2011. Prediction of corn yield loss due to 

different redroot pigweed density and irrigation level using empirical models. Australian Journal of 

Crop Science, 5(2): 187-196. 

English M, 1990. Deficit irrigation I. An analytical framework. Journal of Irrigation and Drainage 

Engineering-ASCE, 116: 399-412. 

Fahong W, Xuqing W and Sayre KD, 2004. Comparison of conventional, flood irrigation, flat planting with 

furrow irrigated, raised bed planting for winter wheat in China. Field Crops Research, 87:35-42. 

Fernandes L and Briegel H, 2005. Reproductive physiology of Anopheles gambiae and Anopheles 

atroparvus. Journal of Vector Ecology, 30:11-26. 

Kirda C and Kanber R, 1999. Water no longer a plentiful resource, should be used bsparingly in irrigated 

agriculture. In: C. Kirda, P. Moutonnet, C. Hera and D.R. Nielsen, eds. Crop Yield Response to Deficit 

Irrigation, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers. 

Kirda H, 2004. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press, 612pp. 



  8931/ تابستان 6شماره    62ایدار/ ج ریه دانش کشاورزی و تولید پنش           یوسفی، پوریوسف و ....                                               92

 

Li QQ, Chen YH, Liu MY, Zhou XB, Dong BD and Yu SL, 2008. Effects of irrigation and planting patterns 

on radiation use efficiency and yield of winter wheat in North China. Agricultural Water Management, 

95: 469–476. 

Machado EC, Lagoa AMA and Ticelli M, 1993. Source– sink relationships in wheat subjected to water stress 

during three productive stages. Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, 5 (2): 145-150. 

Medd RW, Auld BA, Kemp DR and Murison RD, 1985. The influence of wheat density and spatial 

arrangement on annual grass, Lolium rigidum Gaudin, competition. Australian Journal of Agricultural 

Research, 36:361–371. 

Ogg a, Randall JR, Stephens H and Gealy DR, 1994. Interference between mayweed chamomile (Anthemis 

cotula) and pea (Pisum sativum) is affected by form of interference and soil water regime. Weed 

Science, 42: 579-585. 

Oweis T, Hachum A and Kijne J, 1999. Water harvesting and Supplemental irrigation For improved Water 

use efficiency in dry areas. SWIM Papers, NO 7. 

Rajaram S, Braun HJ, Van Ginkel M and Tigerstedt PMA, 1995. CIMMYT’S approach to breed for drought 

tolerance. Euphytica, 92 (1-2):147-153. 

Sayre KD and Hobbs P, 2003. The raised-bed system of cultivation for irrigated production conditions. 

(Internet Site:www.css.cornell.edu). 

Tanveer SK, Hussain I, Sohail M, Kissan NS and Abbas SG, 2003. Effects of different planting methods on 

yield and yield components of wheat. Asian Journal of Plant Sciences, 2: 811–813. 

Tharp BE and Kells JT, 2001. Effect of glufosinate-resistant corn (Zea mays) population and row spacing on 

light interception, corn yield, and common lambsquarters (Chenopodium album) growth. Weed 

Technology, 15:413–418. 

Weiner J, Griepentorg HW and Kristensen L, 2001. Suppression of weed by spring wheat (Triticum 

aestivum) increases with crop density and spatial uniformity. Journal of Applied Ecology, 38: 784-790. 


