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چکیده
توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز میتواند تحت تأثیر الگوی کاشت ،با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب و
میزان آب در دسترس قرار گیرد .بنابراین آزمایشی با هدف بررسی تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر رشد علفهای
هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت ،در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1931-1931
انجام شد .آزمایش به صورت اسپیلت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .عوامل مورد
بررسی در این آزمایش شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری معمولی ،کم آبیاری (آبیاری بعد از کاشت ،مرحلة
گلدهی) و دیم کامل 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 پشتههای عریض و کشت سه ردیف داخل جوی به عنوان
کرت های فرعی بود .نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه گندم در رژیم آبیاری معمولی در الگوی سه ردیف روی
پشته با میانگین عملکرد  9497/2کیلوگرم در هکتار به دست آمد .در شرایط کمآبیاری و دیم در الگوی یک ردیف داخل
جوی به ترتیب با میانگین  8974/9و  1282/8کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد حاصل شد .در رژیمهای مختلف
آبیاری ،کمترین زیست توده علف هرز در داخل جویها در الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی مشاهده شد .همچنین
بررسی علفهای هرز روی پشته ها نشان داد که الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمولی و دیم ،و الگوی
کاشت سه ردیف روی پشته در رژیم کمآبیاری دارای کمترین زیستتوده علف هرز بود .به طورکلی الگوی یک ردیف
داخل جوی ،زیست توده علفهای هرز را به مقدار  14/3 ،87/4و  81درصد نسبت به الگوهای سه ردیف داخل جوی،
سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی پشته کاهش داد.
واژههای کلیدی :الگوی کاشت ،زیست توده علف هرز ،عملکرد ،کم آبیاری ،گندم
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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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 سهم تخصیص یافته آب به بخش،شهری و صنعتی
 به،کشاورزی که مصرف کننده عمده آب میباشد

مقدمه
در گذشته دور تأمین آب محدودیت اساسی در

 فراهم آوردن، بنابراین.سرعت رو به کاهش است

کشاورزی محسوب نمیشد و به همین دلیل در طراحی

شرایطی که محصول در برابر آب مصرفی به حداکثر

 رطوبت موجود به عنوان عامل،و تبیین برنامه آبیاری

-برسد از مدیریتهای اساسی در بخش کشاورزی می

 اما، کمتر مورد توجه قرار میگرفت،بازدارنده زراعی

 تغییرات اساسی باید در مدیریت، به عبارت دیگر.باشد

امروزه با افزایش روزافزون تقاضا برای مصارف آب
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و برنامهریزی آبیاری انجام گیرد تا کارآیی مصرف آب

مصرف آب  88/1کیلوگرم به ازاء هر میلیمتر آب

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

مصرفی بوده اما با اعمال آبیاری کامل و مصرف 211

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

میلی متر آب و مدیریت خوب زراعی ،عملکرد دانه گندم

عملی و روشی اقتصادی در حصول الگوی بهینه

به  8تن در هکتار افزایش یافت در عوض مقدار کارایی

مصرف آب به شمار میرود .کم آبیاری حد مجاز

مصرف آب برابر  7/9کیلوگرم به ازای هر میلیمتر آب

کاهش عملکرد در اثر کاهش مصرف آب و باالترین

مصرفی بود.

میزان درآمد خالص به ازا واحد آب مصرفی را تبیین

از سوی دیگر در سالهای اخیر تعدادی از محققان

می کند (عزیزیان و همکاران  .)1929هدف اساسی کم

نشان دادهاند که مدیریت و اتخاذ عملیات کشاورزی

آبیاری ،افزایش راندمان مصرف آب با افزایش کفایت

مناسب موجب بهبود کارایی مصرف آب و تولیدات

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

کشاورزی خواهد بود (فهونگ و همکاران  .)8114یکی

بنابراین ،در شرایطی همانند ایران که کمبود آب و

از راههای پیشنهاد شده استفاده از الگوی کاشت

فراوانی نسبی اراضی وجود دارد ،تحقیقات بیشتر در

مناسب میباشد .الگوهای کاشت مختلفی برای افزایش

زمینه کمآبیاری نیاز است تا در صورت داشتن مزیت

راندمان مصرف آب و افزایش عملکرد پیشنهاد شده

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

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

توصیه و رواج یابد تا منابع آب موجود با حداکثر

پشتهها (دو ردیف روی پشتههای  81سانتیمتری)

بهروری استفاده شود.

باعث صرفهجویی  91درصدی آب آبیاری شد .همچنین

گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در مساحت

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

وسیعی از زمینهای کشاورزی دنیا و حتی در نواحی

همکاران  .)8114الگوهای کاشت بر توزیع عمودی

خشک کشت میگردد و اهمیت اقتصادی گندم چه از

شاخص سطح برگ و راندمان مصرف نور خورشید

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

تأثیر میگذارد (لی و همکاران  .)8111همچنین آرایش

محصوالت کشاورزی میباشد (راشد محصل و

کاشت عاملی است که با تحت تأثیر قرار دادن ساختار

همکاران  .)1978آزمایشهای متعددی برای شناسایی

کانوپی از طریق تغییر شکل اجزای اندامهای هوایی

مرحله حساس گندم به کمبود آب انجام شده است.

همچون اندازه برگها ،جهتگیری برگها و نحوه اتصال

مرحله گلدهی و پر شدن دانه مهمترین مراحل شناخته

آنها به ساقه و پیری برگهای پایینتر کانوپی قادر به

شده حساس به کمبود آب است .همچنین گزارش شده

کاهش پتانسیل تداخل علفهای هرز از طریق افزایش

است که حساسترین مرحله گندم به کمبود آب دو هفته

جذب نوری کانوپی هست (وینر و همکاران

.)8111

قبل از مرحله گلدهی هست (ماچادو و همکاران ،1339

کاهش فاصله ردیفها ،به دلیل افزایش توانایی رقابت

راجارام و همکاران  .)1339در مطالعهای مرحله ساقه

گیاهان از طریق بسته شدن سریعتر کانوپی (چائوهان و

رفتن را حساستر از مرحله گلدهی و خمیری دانه به

جانسون  )8111و کاهش رسیدن نور به سطح خاک

کمبود آب گزارش نمودند (دی و اینتالوپ .)1371

(تراپ و کلز  ،)8111کنترل علفهای هرز را افزایش می-

شناسایی مرحله حساس گندم به کمبود آب نقش

دهد .گیاهان زراعی که با فاصله ردیف کمتر و تراکم

موثری در اجرای آبیاری تکمیلی خواهد داشت .در

بیشتری کاشته میشوند به دلیل بهرهبرداری سریع از

آزمایشی که توسط اویس و همکاران ( )1333انجام شد

منابع نسبت به گیاهان زراعی که با فاصله بیشتر کاشته

نشان دادند که در آبیاری تکمیلی متوسط کارایی
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میشوند ،به رقابت علفهای هرز کمتر آسیبپذیر

شمالی و ارتفاع  1894متر از سطح دریا به اجرا

هستند (مد و همکاران .)1329

درآمد .زنجان دارای آب و هوای سرد و خشک

با توجه به موارد ذکر شده این تحقیق با هدف

کوهستانی با متوسط بارندگی سالیانه حدود 839/9

بررسی تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد دانه،

میلیمتر که پراکنش آن معموال از اواخر آبان شروع و

زیست توده ،ارتفاع گندم پاییزه و زیست توده علف هرز

تا اواسط بهار ادامه مییابد .تغییرات دما و میزان

تحت الگوهای مختلف کاشت به اجرا درآمد.

بارش در طول آزمایش در شکل  1نشان داده شده
است .بافت خاک مزرعه از نوع لوم شنی بود ،هدایت
الکتریکی ( )Ecخاک  8/9دسیزیمنس در مترمربع و

مواد و روشها
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان

اسیدیته ( 7/87 )pHبود .میزان نیتروژن  1/13درصد،

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

فسفر  ،81پتاسیم  ،884آهن  1/4و منگنز  1/4میلیگرم

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

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

به منظور بررسی تأثیر رژیمهای مختلف

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

آبیاری بر عملکرد دانه ،زیستتوده ،ارتفاع گندم پاییزه

دیم به عنوان کرت اصلی و الگوهای مختلف کاشت در

رقم آذر 8و زیست توده علف هرز تحت الگوهای

چهار سطح شامل کشت تک ردیف بر روی پشته،

کاشت مختلف ،آزمایشی به صورت اسپیلتپالت در

کشت تک ردیف داخل جوی ،کشت سه ردیف بر روی

قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد.

پشتههای عریض و کشت سه ردیف درون جوی

در این پژوهش ،تأثیر رژیمهای آبیاری در سه سطح،

(شکل  )8به عنوان کرتهای فرعی ،مورد بررسی قرار

شامل آبیاری معمول (آبیاری بعد از کاشت ،مراحل

گرفت.

ساقهروی ،گلدهی ،شیری شدن دانه و خمیری نرم)،
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شکل -2الگوهای کاشت مورد استفاده در آزمایش

طول کرتها  11و عرض آنها  8متر در نظر گرفته

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

شد .فاصله کرتهای فرعی از هم یک متر ،فاصله

گیریهای الزم انجام شد .همزمان ،زیستتوده علفهای

کرتهای اصلی دو متر و فاصله بلوکها از هم سه متر

هرز جوی ها و پشتهها به صورت جداگانه برداشت و

در نظرگرفته شد .نهر ورودی و فاضالب هر یک از

اندازه گیری شد .وزن خشک نمونه ها پس از قرار دادن

بلوکهای آزمایش بصورت جداگانه در نظر گرفته شد.

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

کاشت گندم به صورت مکانیزه و با عمیقکار انجام شد.

گراد تعیین شد.

برای اعمال الگوهای مختلف تغییراتی در بذرکار انجام

برای تجزیه و تحلیل آماری و نرمال کردن داده-

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

ها از برنامه  SASو برای رسم نمودارها از برنامه

در هکتار بود و عملیات کاشت در پانزده مهرماه 1931

 Excelاستفاده شد .مقایسه میانگینها در سطح احتمال

انجام شد .میزان مطلوب کود مصرفی بر اساس نتایج

 %9با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیدار

تجزیه خاک برآورد گردید .سولفات پتاسیم و فسفات

انجام گرفت.

آمونیوم به ترتیب به مقدار  111و  191کیلوگرم در
هکتار قبل از کاشت مصرف گردید.
نمونهبرداری نهایی ( 11تیر )1931برای اندازه-
گیری صفات عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه ،ارتفاع
بوته و وزن و تعداد دانه در سنبله گندم بعد از رسیدگی
کامل گندم با رطوبت  14درصد در مساحت سه متر
مربع انجام شد .برداشت نهایی پس از حذف حاشیهها
به اندازه نیم متر ،با داس و به صورت دستی انجام
گرفت .محصول برداشت شده ابتدا توزین شد و سپس
بعد از کوبیدن توسط خرمنکوب،
عملکرد دانه تعیین شد .همچنین برای اندازهگیری
ارتفاع بوته گندم و وزن و تعداد دانه در سنبله گندم،

()LSD

نتایج و بحث
زیست توده علفهای هرز
علفهای هرز غالب موجود در مزرعه شامل
سلمهتره ( ،(Chenopodium album L.شیرینبیان کرکدار
(Pall.

aspera

،)Glycyrrhiza

 (Descurainia sophiaو پیچک

خاکشیرشیرین

)L.

()Convolvulus arvensis L.

بود .همچنین ،علفهای هرز دیگر مثل تاجخروس
ایستاده ( ،(Amaranthus retroflexus L.تاجخروسرونده
( ،)Amaranthus blitoides S. Watsonپنیرک

(Malva .

 ،)sylvestris Lهفتبند ( )Polygonum aviculare L.و علف-
شور ( )Salsola kali L.با فراوانی کمتر نیز وجود
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داشتند .از آنجائیکه میزان رطوبت قابل دسترس در

آزمایشی که میزان جوانهزنی گیاهچههای سوروف را

داخل جوی و روی پشته ممکن است متفاوت باشد و

در سطوح مختلف رطوبتی بررسی کردند ،با کاهش

همچنین با توجه به اثر تاج پوشش بر جوانهزنی علفهای

فراهمی رطوبت جوانهزنی بذور این گیاه نیز کاهش

هرز (بخصوص گونه های فتوبالست) ،زیست توده

یافت و کاهش تعداد گیاهچهها میزان زیست توده را

علفهای هرز جوی و پشتهها جداگانه نمونهبرداری و

تحت تأثیر قرار داد (فرناندس و بریگل  .)8119در

اندازه گیری شد.

آزمایشی دیگر پاسخ گونهای از علف هرز سوروف

(L.

 )E. colonaدر شرایط رطوبتی مختلف بررسی و
الف) زیست توده علفهایهرز روی پشتهها:

مشخص گردید که این علف هرز تا سطح رطوبتی

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای

معادل  91درصد ظرفیت زراعی توان تولید زیست توده

کاشت و رژیمهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنها

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

اثر معنیداری بر زیست توده علفهای هرز داشت

ولی کاهش رطوبت به  18/9درصد ظرفیت زراعی

(جدول  .)1با توجه به شکل  9بیشترین مقدار زیست-

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

توده علفهای هرز ( 31/14گرم در مترمربع) در روی

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

پشتهها در الگوی کاشت سه ردیف داخل جوی و در
رژیم کم آبیاری به دست آمد .در حالیکه ،کمترین مقدار

ب) زیست توده علفهایهرز داخل جویها:

آن مربوط به الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای

رژیم آبیاری معمول با میانگین  2/8گرم در مترمربع

کاشت و رژیمهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنها

بود که با زیست توده الگوهای یک ردیف داخل جوی و

اثر معنیداری بر زیست توده علفهای هرز داخل

سه ردیف روی پشته در حالت دیم و یک ردیف روی

جویها داشت (جدول  .)1با توجه به شکل  4بیشترین

پشته در آبیاری معمولی تفاوت معنیدار نداشت .بطور

مقدار زیستتوده علفهای هرز ( 99/93گرم در

کلی ،در رژیم های آبیاری معمولی و کم آبیاری کمترین

مترمربع) در داخل جویها در الگوی کاشت یک ردیف

مقدار ماده خشک علفهای هرز در روی پشتهها به

روی پشته و در رژیم کمآبیاری به دست آمد .کمترین

ترتیب مربوط به الگوهای کاشت یک ردیف داخل جوی،

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

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

کاشت یک ردیف داخل جوی در آبیاری معمول بود

گرم در مترمربع) بود و در دیم نیز الگوهای مختلف

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

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

روی پشتهها در مقایسه با روشهای مرسوم باعث

زیست توده علفهای هرز با هم اختالف معنیداری

کنترل بهتر علفهای هرز میگردد و به علت مصرف

نداشتند .با اینحال کمترین زیستتوده علفهای هرز در

کمتر نهادههایی مانند آفتکشها موجب کاهش هزینه-

روی پشتهها مربوط به الگوی یک ردیف داخل جوی با

های تولید میشود (آکوینو  .)1332با اینکه در اکثر

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

موارد الگوی یک ردیف داخل جوی علفهای هرز را

های بسیار ضروری برای رشد و نمو کلیه گیاهان می-

بهتر کنترل کرده بود ولی با الگوی سه ردیف روی

باشد و علفهای هرز نیز از این لحاظ استثنا نیستند،

پشته در رژیمهای آبیاری مختلف اختالف معنیداری

بنابراین ،با کمبود شدید رطوبت در کشت دیم زیست

نداشت .همچنین ،در این آزمایش زیستتوده علفهای

توده علفهای هرز نیز کاهش یافته است که این کاهش

هرز در کمآبیاری بیشتر از آبیاری معمولی و دیم بود

در الگوی سه ردیف داخل جوی چشمگیرتر است .در

که به نظر میرسد گندم در آبیاری معمول با رشد

ارزیابی عملکرد گندم پیازه ) (Triticum aestivum L.و زیست توده علفهای ....
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مناسب خود توانسته علفهای هرز را سرکوب نماید.

سازگاری آنها را افزایش داده ،مربوط باشد .در یک

همچنین در شرایط دیم چون هم گندم و هم علفهای-

تحقیق تاثیر رژیم رطوبتی خاک را بر روی رقابت

هرز تحت تنش قرار گرفتند ،پوشش کامل در سطح

بابونه وحشی ( )Anthemis cotulaبا نخود فرنگی در دو

زمین ایجاد نشد که رقابت شدیدی بر سر منابع

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

بخصوص نور شکل بگیرد .در حالیکه در کم آبیاری با

کیلوپاسکال) مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که

توجه به کارایی باالتر علفهای هرز در استفاده از آب،

نخود فرنگی به سطوح آب در خاک حساس بود و

رشد گندم بیشتر از علفهای هرز تحت تأثیر کاهش

توانایی آن برای رقابت با بابونه در اثر استرس خشکی

رطوبت قرار گرفته و کاهش رشد گندم اجازه رشد

کاهش یافت (اوق و همکاران  .)1334در شرایط استرس

بیشتر را به علفهای هرز داده است .تحمل بیشتر

آبی تاجخروس توانایی رقابتی بیشتری نسبت به گیاه
زراعی (ذرت) داشت (عدالت و

علفهای هرز به کاهش رطوبت شاید به تکامل این

همکاران .)1922

گیاهان در محیط های غیر قابل پیش بینی که توان
جدول  -1تجزیه واریانس تاثیر آبیاری و الگوهای کاشت بر صفات مورد بررسی
میانگین مربعات
زیست توده

درجه

زیست توده علف

آزادی

هرز پشته ها

تکرار

8

911/14ns

48/91ns

آبیاری

8

*4948/38

**221/98

منابع تغییر

عملکرد دانه

علف هرز

ارتفاع گندم

زیست توده گندم

*112/83

191848/79ns

9111/27ns

**711/83

**91883288/12

**8991277/29

گندم

جویها

تعداد دانه

وزن دانه

در سنبله

در سنبله

گندم

گندم

128/8ns

1/1199ns

*

8418/11

*1/193

خطای a

4

999/19

99/97

11/31

483477/31

97122/49

229/29

1/1198

الگوی کاشت

9

**8324/47

**1229/17

119/81ns

**89931992/41

**897121/18

*8912/81

**1/189

8

**814/93

*138/78

19/81ns

**1734783/71

**818311/19

*1117/84

*1/118

12

31/19

79/19

93/97

831972/8

82982/89

492/27

1/117

19/94

17/88

8/38

7/98

11/91

12/98

88/21

آبیاری×الگوی
کاشت
خطای b
%CV
** *

،

و

ns

به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  1و  9درصد و غیرمعنیدار میباشد.
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شکل  -4زیست توده علفهای هرز در داخل جویها درترکیبات تیماری الگوهای مختلف کاشت در رژیمهای مختلف آبیاری

آبیاری معمولی و الگوی کاشت سه ردیف روی پشته

ارتفاع بوته گندم
ارتفاع بوته گندم در سطح احتمال  %1تحت تأثیر

بود البته با الگوهای کاشت یک ردیف روی پشته و یک

رژیمهای آبیاری مختلف قرار گرفت ولی اختالف معنی-

ردیف داخل جوی تفاوت معنیداری نداشت (شکل  9و

داری در الگوهای کاشت از لحاظ این صفت دیده نشد.

 .)8در این آزمایش ارتفاع بوتهها در روی پشتهها

همچنین اثر متقابل الگوهای کاشت و رژیمهای آبیاری

بیشتر از جویها بود .در آزمایشی بیشترین ارتفاع گندم

نیز معنیدار نبود (جدول  .)1بیشترین ارتفاع گیاه به

به میزان  37سانتیمتر مربوط به الگوی کاشت پشتهای

میزان  33/18و  34/88سانتیمتر به ترتیب مربوط به

بود (اسدالهزاده و همکاران .)1923

ab

b

ab

a

شکل  -5ارتفاع بوته گندم در الگوهای مختلف کاشت
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شکل  -6ارتفاع بوتههای گندم در رژیمهای مختلف آبیاری

تعداد دانه در سنبله گندم
با توجه به نتایج تجزیه واریانس تعداد دانه در

تعداد دانه در سنبله در کم آبیاری ( )88/27و دیم ()94
در الگوی سه ردیف داخل جوی مشاهده شد (شکل .)7

سنبله به طور معنیداری تحت تاثیر الگوهای کاشت و

تعداد دانه در بوته به عنوان تابعی از تعداد سنبله در

رژیمهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنها قرار گرفت

بوته ،تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد گلچه در سنبلچه

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

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

سنبله مربوط به الگوی کاشت یک ردیف روی پشته (با

تحقیقی که توسط سید معصوم و همکاران ()1931

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

انجام شد بیشترین تعداد سنبله گندم معادل 928/79

اختالف معنیداری با الگوهای کاشت سه ردیف داخل

سنبله در مترمربع و تعداد دانه معادل  94/98دانه در

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

هر سنبله در الگوی کاشت چهار ردیف روی پشته به

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

دست آمد.

بین الگوهای کاشت وجود نداشت .با این-حال بیشترین

شکل  -7تعداد دانه در سنبله گندم در الگوهای مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری
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گندم) و دیم ( 1/17گرم در بوته گندم) بیشترین وزن

وزن دانه در سنبله گندم
نتایج جدول  1نشان داد که تاثیر رژیمهای آبیاری

دانه در سنبله به ترتیب در الگوی یک ردیف روی پشته

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

و سه ردیف داخل جوی مشاهده شد .با اینحال در دیم

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

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

بیشترین وزن دانه در هر سنبله در آبیاری معمولی

تفاوت معنیداری بین الگوهای کاشت مشاهده نشد

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

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

بوته گندم) بود که با الگوی کاشت سه ردیف داخل

معادل  97/79گرم در تیمار الگوی کاشت دو ردیف

جوی ( 8/38گرم در بوته گندم) اختالف معنیدار

روی پشته حاصل گردید (سید معصوم و همکاران

نداشت .در حالیکه در کمآبیاری ( 1/9گرم در بوته

.)1931
5
4.5
4

a

3.5

ab

3

b

cde

2

bc c

c

e

cde

cd

2.5

cd

cd

1.5
1
0.5
0

شکل  -8وزن دانه در سنبله گندم در الگوهای مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاریزیست توده گندم
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که الگوهای

پاییزه از جمله ارتفاع گیاه و ماده خشک قسمت هوایی

کاشت و رژیمهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنها

گیاه به طور معنیداری تحت تأثیر سیستمهای مختلف

اثر معنیداری بر زیستتوده گندم داشتند (جدول .)1

قرار میگیرد (فهونگ و همکاران  .)8114ماده خشک

بیشترین مقدار زیستتوده گندم در الگوی کاشت سه

قسمت هوایی گیاه برای سیستم کاشت سه ردیف داخل

ردیف روی پشته در آبیاری معمولی با میانگین عملکرد

جوی و کاشت مسطح اختالف معنی داری با هم

بیولوژیکی  11498/7کیلوگرم در هکتار مشاهده شد که

نداشتند .با این حال ماده خشک قسمت هوایی گیاه در

البته اختالف معنیداری با الگوی یک ردیف داخل جوی

سیستم آبیاری سه ردیف روی پشته ،به طور معنی

در همین رژیم آبیاری نداشت .در کم آبیاری نیز الگوی

داری باالتر از سیستم کاشت سه ردیف داخل جوی و

کاشت سه ردیف روی پشته با میانگین زیستتوده

سیستم کاشت مسطح بود .این نتایج نشان میدهد که

 3499/9کیلوگرم در هکتار بهتر از بقیه الگوهای کاشت

الگوهای آبیاری سه ردیف روی پشته محیط بهتری

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

برای رشد گندم فراهم میکند ،به نظر میرسد پشتهها

 8881/9کیلوگرم در هکتار منجر به زیستتوده باالتری

موجب میشوند آب به طور موثرتری مورد استفاده

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

گیاهان قرار گرفته و باعث افزایش بالقوه فتوسنتز شود

آزمایشی که در مورد تأثیر سیستم های مختلف کشت

(فهونگ و همکاران .)8114

انجام شد ،نتایج نشان داد که خصوصیات رشد گندم
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شکل  -9زیستتوده گندم در الگوهای مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری

 9888/4کیلوگرم در هکتار در آبیاری معمولی به دست

عملکرد دانه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد دانه

آمد .همچنین ،کمترین عملکرد دانه با میانگین 1823

گندم نیز به طور معنیداری تحت تاثیر الگوهای کاشت

کیلوگرم در هکتار مربوط به الگوی سه ردیف داخل

و رژیمهای آبیاری و همچنین اثر متقابل آنها قرار

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

گرفت (جدول  .)1بطوریکه ،بیشترین عملکرد دانه در

کاشت یک ردیف داخل جوی عملکرد دانه را نسبت به

الگوهای کاشت سه ردیف روی پشته و یک ردیف روی

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

پشته به ترتیب با میانگین عملکرد دانه  9497/2و

درصد افزایش داد (شکل .)11

شکل  -11عملکرد گندم در الگوهای مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری

آزمایشی که در چین برای مقایسه کاشت مسطح

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

و پشتهای گندم انجام شد نشان داد که عملکرد دانه

آزمایشات انجام شده در کشورهای بنگالدش ،پاکستان،

ارقام مورد بررسی ،در روش کشت پشتهای بین  11تا

ترکیه و هند گزارش گردیده است ،نشان داده است که

 19/4درصد بیش از روش کاشت به صورت مسطح

میانگین عملکرد دانه گندم در روش پشتهای بیش از
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روش مسطح بوده است (سیره و هوبس  .)8119در

بنابراین به نظر میرسد آبیاری تکمیلی منجر به بهبود

روش فاروئی تعداد خوشه در مترمربع ،طول خوشه و

عملکرد دانهای گندم شده است .نتایج آزمایشی نشان

تعداد دانه درخوشه گندم به طور معنیداری بیشتر از

داد که که آبیاری تکمیلی اثر معنیداری بر عملکرد دانه،

روش کاشت مسطح بود .بنابراین روش فاروئی روش

کاه کلش ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت ،ارتفاع

مناسبی برای استفاده از منابع آب و خاک به خصوص

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

برای خاکهای با نفوذپذیری کم ،خاک های اشباع و شور

 .)1928اما اجرای آبیاری تکمیلی نمیتواند همیشه موثر

و نواحی با آب آبیاری کم میباشد (تنویر و همکاران

باشد ،به طوری که در آزمایشی که در منطقه گرگان

 .)8119با این حال برخی از تحقیقات نشاندهنده عدم

اجرا شده بود آبیاری تکمیلی بر عملکرد گندم اثر معنی-

موثر بودن این روش بودهاند چنانچه در تحقیقی که در

دار نداشت .علت آن را بارندگی زیاد در سال زراعی

اصفهان انجام شد نشان داد که تفاوت معنیداری بین

مورد نظر ذکر نمودند (مرادمند .)1978

عملکرد دانه در روش کشت پخشی و کشت سه ردیف
گندم بر روی پشته وجود نداشت (اسدی و همکاران
 .)1929همچنین در آزمایشی که در پاکستان انجام شد
نشان داد که عملکرد دانه در روش کشت پشتهای کمتر
از روش مسطح بود (تنویر و همکاران .)8119
در این آزمایش با کاهش مقدار آب و در رژیم
کمآبیاری به جزء الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی
که اختالف معنیداری با همین الگو در رژیم آبیاری
معمولی نداشت در بقیه الگوهای کاشت ،کاهش عملکرد
دانه دیده شد .در آزمایشی تأثیر تراکم تاجخروس و
رژیم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانهای
مورد بررسی قرار داده شد مشاهده شد که با کاهش
میزان آب عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به طور معنی-
داری کاهش یافت (عدالت و غدیری  .)1922ولی با توجه
به نتایج ،در رژیمهای کمآبیاری و دیم عملکرد دانهای
الگوهای کاشت مشابه با هم اختالف معنیداری داشتند.

نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش کاشت،
عملکرد گندم را در رژیمهای مختلف آبی تحت تاثیر
قرار میدهد .بنابراین ،انتخاب الگوهای کاشت مناسب
در رژیمهای مختلف آبی ضروری به نظر میرسد .با
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
قرار گرفته و رقابت بین بوتههای گیاه زراعی به حداقل
میرسد .بنابراین ،با توجه به نتایج این تحقیق ،الگوی
کاشت سه ردیف روی پشته در آبیاری معمولی و
الگوی کاشت یک ردیف داخل جوی در کم آبیاری و دیم
به دلیل عملکرد باال و کنترل مناسب علفهای هرز
پیشنهاد میگردد.
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