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هاي در واکنش به تراکم(Lepyrodiclis holosteoides)خطایی مطالعه قدرت رقابتی ارشته
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  چکیده

رد ر آن بر عملکخطایی در مواجهه با گندم رقم پیشتاز و تأثیمنظور بررسی قدرت رقابت علف هرز ارشتهاین پژوهش به

هاي کامل تصادفی در گیري از طرح پایه بلوكدر شهرستان کرج و با بهره1396-1397نهایی محصول در سال زراعی 

بوته 650و 550، 450، 350، 250هاي چهار تکرار در قالب آزمایشی فاکتوریل دو متغیره (کشت خالص گندم در تراکم

عنوان فاکتور مربع بهبوته در متر32، 16، 8، 4هاي خطایی در تراکمت خالص ارشتهعنوان فاکتور اول و کشمربع بهدر متر

ارزیابی قدرت خطایی) به اجرا درآمد.هاي مورد اشاره گندم و ارشتهچنین کلیه ترکیبات تیماري بین تراکمدوم و هم

از برتري قاطع گندم در رقابت با ارشته آمده از این مطالعه حاکی دستخطایی بر اساس نتایج بهرقابتی گندم و ارشته

درصدي 290طور متوسط موجب کاهش هاي گندم مورد بررسی در این آزمایش بهکه تراکمطوريخطایی بود به

خالص هاي گندم (کشتخطایی در شرایط عاري از رقابت بوتهخطایی نسبت به پتانسیل تولید ارشتهتوده ارشتهزیست

5/2طور متوسط موجب کاهش خطایی بههاي ارشتهدر حالی بود که رقابت ناشی از حضور بوتهخطایی) شدند این ارشته

خطایی (کشت درصدي عملکرد دانه نسبت به شرایط عاري از رقابت ارشته2/4درصدي عملکرد بیولوژیک گندم و کاهش 

اي آرایش کاشت گندم، تاریخ کاشت افزخالص گندم) شد. برتري رقابتی گندم در این بررسی احتماالً ناشی از اثر هم

هاي ارشته خطایی و گندم بوده. اظهارنظر قطعی در رابطه با نتایج رستگندم و همچنین اختالف زمان سبز شدن دانه

  باشد.هاي تکمیلی میاین آزمایش نیازمند انجام بررسی

  

  آرایش کاشت، تاریخ کاشت، زمان سبز شدنهاي کلیدي: واژه

  مقدمه

باشد. علف هرز می33ساله، علفی از خانواده میخکعلف هرزي یک)Lepyrodiclis holosteoides(یی خطاارشته

هاي تهران، کرمان، هاي هرز مهاجم در چند سال اخیر در مزارع گندم و کلزا در استانعنوان یکی از علفخطایی بهارشته

گسترش به سایر نقاط کشور است (مین باشی آذربایجان شرقی، همدان، یزد و خراسان رضوي شایع شده و در حال

). 1391باشد (یعقوبی، هرزي نور پسند است و از کود پذیري باالیی نیز برخوردار میخطایی علف). ارشته1390معینی، 

زنی و رویش در هاي متوالی جوانهشدن برخوردار است، علت وجود موجزنی و سبزهاي متعدد جوانهاین علف هرز از موج

شکلی در خواب بذر و درنتیجه برخورداري بذور از درجات متفاوتی از تواند ناشی از وجود چندخطایی میهرز ارشتهعلف

د جیبرلیک باشخواب فیزیولوژیک ناشی از مواد بازدارنده پوسته بذر و تعادل هورمونی بین اسید آبسیزیک و اسید

                                                
33 - Caryophyllaceae
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خطایی در کشتزارهاي گندم مناطق مختلف علف هرز ارشتهرغم خسارت ناشی از گسترش سریع ). علی1397(سرحدي، 

ویژه گندم موجود است. کشور، مطالعات اندکی در خصوص قدرت رقابتی این علف هرز در مواجهه با گیاهان زراعی و به

به مزارع آبی آلودهعملکرد گندم در منطقه شهریار،محلیکشاورزانهاي گفتهو به نقل از)1391به گزارش یعقوبی (

است. هرز، به حدود دو تن در هکتار رسیدههاي قبل از طغیان این علفخطایی از حدود هشت تن در هکتار در سالارشته

هاجم این بینی قابلیت تتواند امکان پیشمیبا گندم هاي رقابت این علف هرز اي درباره ویژگیکسب اطالعات زیستی پایه

هاي کارآمد مدیریتی را فراهم آورد.اهبردعلف هرز به کشتزارهاي گندم و تدوین ر

  هامواد و روش

صورت فاکتوریل آزمایش به.اي واقع در محمد شهر کرج اجرا گردیددر مزرعه1396-1397این مطالعه در سال زراعی 

ر دهاي کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل کشت خالص گندمدو متغیره در قالب طرح پایه بلوك

، 8، 4هاي خطایی در تراکم(فاکتور اول) و کشت خالص ارشتهمربعبوته در متر650و 550، 450، 350، 250هاي تراکم

خطایی هاي مورد اشاره گندم و ارشتهچنین کلیه ترکیبات تیماري بین تراکممربع (فاکتور دوم) و همبوته در متر32، 16

بر اساس مشاهدات میدانی مزارع گندم آلوده به این علف هرز در استان البرز و خطایی هاي ارشتهبود. انتخاب تراکم

هاي انتخاب شده در این آزمایش صورت گرفت. تاریخ هاي تقریبی مشابه با تراکممشاهده خسارت ناشی از حضور تراکم

بود. به دلیل 1396ماه درصد) بر اساس انجام نخستین آبیاري، نهم آبان95کشت گندم (رقم پیشتاز با قوه نامیه 

ی آرایش کشت غیرخطی با پاششفشار (بارانی)، کاشت گندم در سطحی صاف، بابرخورداري مزرعه از سیستم آبیاري تحت

هاي موردنظر ) انجام شد. براي دستیابی به تراکم2×2مربع (هایی به مساحت چهار متریکنواخت و به شیوه دستی در کرت

هاي موردنظر انجام و پنجاه روز پس از زمان با کشت گندم و مطابق با تراکمخطایی همارشتهخطایی، کاشت بذورارشته

. عملیات برداشت 34خطایی با انجام عملیات وجین و یا نشاکاري اعمال شدهاي موردنظر ارشتهنخستین آبیاري، تراکم

مربع وسط هر کرت و پس برداري از یک مترونهماه انجام شد. نمزمان با رسیدگی فیزیولوژیک گندم در هفته اول تیرهم

هاي هاي گندم از بوتهخطایی، ابتدا بوتههاي مخلوط گندم و ارشتهاي صورت گرفت. در نمونهاز حذف اثر حاشیه

توده گندم و ساعت)، وزن خشک زیست72ها در آون (به مدت پس از خشک شدن نمونه.خطایی جدا شدندارشته

کوبی و بوجاري و جدا کردن کاه و کلش عملکرد ازوي دقیق، توزین گردید. پس از انجام عملیات خرمنخطایی با ترارشته

ثر خطایی در اتوده ارشتهمربع توزین گردید. براي تجزیه و تحلیل اطالعات، درصد کاهش زیستدانه گندم در یک متر

عنوان هاي موردنظر (بهخطایی (شاهد) در تراکمتوده کشت خالص ارشتههاي گندم نسبت به میانگین زیسترقابت بوته

رد چنین درصد تغییرات عملکشده) و همهاي اعمالخطایی در هر یک از تراکمتوده ارشتهبیشینه پتانسیل تولید زیست

ینه شعنوان بیخطایی با تراکم مشابه (بههاي ارشتهشده نسبت به شاهد عاري از بوتههاي اعمالگندم در هر یک از تراکم

صورت مجزا محاسبه و سپسهاي گندم بهخطایی) در هر یک از تراکمهاي ارشتهپتانسیل تولید گندم در عدم حضور بوته

دي اساز آزمون البا استفاده ) مورد تجزیه واریانس و سپس 9,1,3(نسخه 35SASافزار آماري گیري از نرمها با بهرهدرصد

).1385دار پنج درصد مورد مقایسه میانگین قرار گرفتند (سلطانی، معنیدر سطح احتمال 36(FLSD)شده محافظت

                                                
هاي نشا در محل مزرعه نگهداري شدند. سینیهاي نشا نیز انجام شدخطایی در سینیکشت بذور ارشتهبا کاشـت بذور در مزرعه، هم زمان-34

هاي بیش رستخطایی در هر کرت با انجام عملیات وجین (در صورت رویش تعداد دانهاشـت، تراکم مورد نظر ارشـته  و پنجاه روز پس از تاریخ ک

تر از حد انتظار بود) اعمال شد.خطایی کمهاي ارشتهرستاز تراکم مورد نظر) و یا نشا کاري (در مواردي که تراکم دانه
35 - Statistical Analysis System, Version 9.1.3. SAS Institute Inc.
36 - Fisher's least significant difference
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  نتایج و بحث

هاي گندم و توده تک بوته با تراکمتک بوته و عکس زیست٣٧این پژوهش در نظر داشت تا از روابط عکس عملکرد

ت هایی همچون قدرت رقابشاخصاستفاده نماید و به تحلیلاهیدو گخطایی براي ارزیابی قدرت رقابتی بین این ارشته

)، اما در عمل با توجه به برتري 1991؛ پانتون و بیکر، 2008نسبی و شاخص تمایز آشیان اکولوژیکی بپردازد (زیمدال، 

اهش کنتایج تجزیه واریانس درصدنظر شد. کارگیري روابط عکس عملکرد صرفخطایی از بهقاطع رقابتی گندم بر ارشته

خطایی و تراکم گندم به لحاظ آماري خطایی نشان داد که اثر تراکم گندم و اثر متقابل تراکم ارشتهتوده ارشتهزیست

291درصدي تا 287هاي گندم مورد بررسی در این آزمایش موجب کاهش ) لذا  کلیه تراکم1دار نبودند (جدول معنی

هاي رایط عاري از رقابت گندم شدند. حضور بوتهتوده این علف هرز نسبت به پتانسیل تولید این گیاه در شدرصدي زیست

، 8/3، 5/7مربع به ترتیب کاهش بوته گندم در متر650و 550، 450، 350، 250هاي خطایی در هر یک از تراکمارشته

بوته 32ترین درصد کاهش عملکرد دانه در تراکم درصدي عملکرد دانه گندم را موجب شد. بیش5/5و 6/1، 5/2

هاي این علف هرز اختالف آماري معنی دار نداشت. مربع حاصل گردید، اما این تراکم با سایر تراکمیی در مترخطاارشته

که طوريدرصدي عملکرد بیولوژیک گندم گردید، به7/5تا 1/0خطایی درمجموع موجب کاهش رقابت علف هرز ارشته

مربع به ترتیب موجب کاهش بوته گندم در متر650و 550، 450، 350، 250هاي خطایی در تراکمهاي ارشتهرقابت بوته

داري درصدي عملکرد بیولوژیک گندم شدند که این اعداد نیز به لحاظ آماري اختالف معنی8/0و 1/0، 2/4، 8/1، 7/5

ارائه ها را دارا نبودند (به دلیل معنی دار نشدن اثر تیمارهاي مورد نظر در تجزیه واریانس، جدول مقایسه میانگین

خطایی در این آزمایش، قادر به وارد هاي اعمال شده ارشتهنتایج این بررسی نشان داد که هیچ یک از تراکم).شودنمی

هاي گندم نبودند. شاید در نگاه نخست، تفاوت آشکار تراکم گیاه زراعی و علف هرز، آوردن فشار رقابتی معنی دار به بوته

م بر ارشته خطایی در نظر گرفته شود، اما در تبیین علت برتري رقابتی گندم در این هاي گندبه عنوان علت برتري بوته

هاي گندم در واحد سطح، آرایش کاشت گندم، تاریخ کاشت مطالعه این احتمال مطرح است که عالوه بر نقش تراکم بوته

د، چرا که در شرایط نسبتاً مشابه درگندم و یا اثر متقابل این دو عامل موجب بروز این برتري رقابتی در گندم شده باش

مربع و بوته در متر350کشتزارهاي گندم در منطقه اجراي این آزمایش (کشت خطی مکانیزه گندم با متوسط تراکم 

ر از خطایی (با متوسط تراکم کمتهاي ارشتهماه براي کنترل بوتهتاریخ کاشت مشابه با این آزمایش)، کشاورزان در اسفند

کشر متر مربع)، مجبور به انجام دو مرتبه عملیات سمپاشی (با فاصله زمانی سه هفته) با دوز توصیه شده علفده بوته د

خطایی و خطر ناشی از حضور آن در آ شدند، که این امر نشان دهنده قدرت رقابتی باالي ارشتهپیسیبروموکسینیل+ام

هاي ر خطی و با پراکندگی تقریباً یکنواخت بود، سبز شدن بوتهمزرعه گندم دارد. در این آزمایش آرایش کاشت گندم غی

هاي درصد از بوته90آبان بیش از 19که در تاریخ طوريآبان ماه به وقوع پیوست، به19تا گندم نیز در فاصله زمانی نهم

خطایی با سه هفته تأخیرهاي ارشتهرستگندم در مرحله ظهور کامل برگ اول بودند، این در حالی بود که سبز شدن دانه

خطایی به چینه سرمایی جهت برطرف شدن ماه آغاز گردید که احتماالً این امر به علت نیاز بذور ارشتهدر هفته اول آذر

). به طور کلی با توجه به کرپه شدن تاریخ کاشت کشتزارهاي گندم استان 1397خواب فیزیولوژیک بوده است (سرحدي، 

افتد و در نتیجه با فراهم شدن شرایط خطایی نسبت به گندم در مزارع اتفاق نمیاي رویش ارشتهالبرز، تأخیر سه هفته

خطایی هاي کرپه گندم، رویش گندم و ارشتهخطایی در کشتدمایی مناسب جهت شکستن خواب فیزیولوژیک بذور ارشته

مانی زعایت تاریخ کاشت بهنگام گندم و اختالفرسد در این آزمایش، ردهد. لذا به نظر میتقریباً به طور هم زمان رخ می

خطایی در کنار آرایش کاشت غیرخطی و یکنواخت گندم موجب تسخیر بهتر فضاي رقابتی بین سبز شدن گندم و ارشته

هاي گندم شده و نهایتاً برتري رقابتی گندم را موجب گردیده. اصوالً تغییر آرایش کاشت گیاهان زراعی و تأثیر توسط بوته

                                                
37- Reciprocal Yield Model
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ها مورد تأکید پژوهشگران و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنهرزيهاعلفاستفاده توسط ن بر کاهش فضاي قابلآ

نیز از اهمیت باالیی در کاهش هرزيهاعلفزنی و رویش ). زمان جوانه2002قرارگرفته است (بوهرینگ و همکاران، 

توانند با گیاهان زراعی براي منابعی همچون درسته بهتر میزوهرزيهاعلفعملکرد گیاه زراعی برخوردار است، چرا که 

). بر 2004؛ هارتزلر و همکاران، 2006؛ هوك و همکاران، 2006نور، مواد غذایی و آب رقابت نمایند (دالی و همکاران، 

مراه ههاي توصیه شده گندم، پرهیز از کشت تأخیري گندم بهرسد که در تراکماساس نتایج این بررسی به نظر می

، امکان هرزيهاعلفهاي مدیریت زراعی عنوان دو روش از روشگیري از آرایش کاشت غیرخطی و یکنواخت گندم بهبهره

آورد که خطایی در مزارع گندم آلوده و کاهش خسارت ناشی از حضور این علف هرز را فراهم میکنترل علف هرز ارشته

  باشد.هاي تکمیلی میجام آزمایشالبته حصول اطمینان از این امر نیازمند ان

  
و درصد تغییرات خطایی (نسبت به شاهد عاري از گندم)توده ارشتهکاهش زیستنتایج تجزیه واریانس درصد-1جدول 

خطاییو ارشتههاي مختلف گندمدر تراکمعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم (نسبت به شاهد عاري از علف هرز)
  میانگین مربعات    

  عملکرد بیولوژیک گندم  عملکرد دانه گندم  خطاییتوده ارشتهزیست  درجه آزادي  منبع تغییر
  9/40  122  37/19  بلوك

  4ns9/60  ns3/88  ns9/88تراکم گندم

  ns4/124  ns3/177  3/637812  3  خطاییتراکم ارشته

  ns3/65  ns2/49  ns6/38  12  خطاییتراکم ارشته×تراکم گندم

  2/65  2/91  572/44  خطا

  3/8  9/9  3/2-  ضریب تغییرات
  باشد.دار میدهنده عدم وجود اختالف آماري معنینشانnsباشد. درصد می5دار در سطح احتمال دهنده اختالف معنی* نشان
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Abstract
This study was carried out to evaluate the competitive ability of wheat against false jagged-chickweed. The 
experiment was conducted in the wheat field in Karaj during 2017-2018. This experiment was carried out by 
complete randomized block design in a factorial pattern. The treatments included wheat pure sowing in the 250, 
350,450,550 and 650 plants per square meter (factor A) and False Jagged-Chickweed in 4, 8,.16 and 32 densities 
(factor B) per square meter, and also all the combination between mentioned densities of wheat and False Jagged-
Chickweed. The result illustrated that wheat had better competitive ability compared to false jagged-chickweed. 
All wheat densities managed to achieve 290% (on average) reduction of weed biomass (compared to the 
potential of biomass production under non-competitive conditions of wheat). Weed competition managed 
to reduce 2.5% of biological yield and 4.2% of grain yield only (compared to the potential of biologic and 
grain yield of wheat under non-competitive conditions of false jagged-chickweed). In this study,  the 
competitive advantage of wheat is probably due to the synergistic effect of wheat planting pattern (uniform 
nonlinear cultivation) and the difference in the time of emergence of wheat seedlings (3 weeks earlier) 
against false jagged-chickweed seedlings emergence.

Keywords: Planting Pattern, Sowing Date, Time of emergence

  

  


