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  چکیده 
مصـرف  توده و محتواي عناصـر غـذایی کـم   بر تراکم، زیست) .Triticum aestivum L( منظور ارزیابی تأثیر کشت مخلوط ردیفی ارقام گندمبه

ز در اي در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی داراب، دانشـگاه شـیرا  هاي هرز و عملکرد محصول، یک آزمایش مزرعهشاخساره علف
هاي کامل تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار اجرا  شد. تیمارها شـامل کشـت مخلـوط    انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوك 1392-93سال زراعی 

+ الیـن   91-11کشت مخلوط الیـن   :3I، 91-15کشت مخلوط شیرودي + الین   :2I ،91-11کشت مخلوط شیرودي + الین  :1Iردیفی ارقام گندم (
-11: کشت خالص الین 2S: کشت خالص شیرودي، 1Sها () وکشت خالص آن91-15+ الین  91 -11: کشت مخلوط شیرودي + الین 4Iو   15-91
91 ،3S:  4و  91-15کشت خالص الینS 2: کشت خالص نسل ناخالصF ها دار مخلوط ژنوتیپدهنده تأثیر معنیبه صورت توده بذري) بود. نتایج نشان

 33/39هاي هرز در کشت خالص شـیرودي ( هاي هرز بود. بیشترین تراکم علفتوده و محتواي عناصر غذایی کم مصرف علفزیستدر کاهش تراکم، 
گـرم در   3/121مربع) و کشت خالص شیرودي (گرم در متر 130( 91-11هاي هرز در کشت خالص الین توده علفمربع) و بیشترین زیستبوته در متر

وکشـت خـالص    91-15ترتیب در کشت خالص الین هاي هرز نیز بهبیشترین محتواي آهن، روي، مس و منگنز شاخساره علفمربع) مشاهده شد. متر
 23/21( 91-15گـرم در کیلوگرم)،کشـت خـالص الیـن     میلـی  5/27گرم در کیلوگرم)، کشت خالص شیرودي (میلی 6/245و  275ترتیب شیرودي (به

گرم درکیلوگرم) مشاهده شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه درکشت مخلـوط شـیرودي +   میلی 85/63ودي (گرم درکیلوگرم) وکشت خالص شیرمیلی
ویـژه عناصـر   تواند باعث کاهش جذب منابع محیطی بهتن در هکتار مشاهده شد. استفاده از کشت مخلوط ارقام گندم می 4/5به میزان  91 -15الین 

هـرز و افـزایش    هايتواند براي مدیریت غیرشیمیایی و اکولوژیک علفها شود. نتایج این مطالعه مینهاي هرز و کاهش رشد آمصرف توسط علفکم
 ها مورد استفاده قرار گیرد.عملکرد گیاه زراعی گندم در اگرواکوسیستم

  
  اگرواکوسیستم، تراکم، کشت خالص، مدیریت غیرشیمیایی، منابع محیطی  هاي کلیدي:واژه

  
    1 مقدمه

هـاي کشـاورزي   تولید محصوالت کشـاورزي در سـامانه   افزایش
هـاي  فشرده طی قرن بیستم، در نتیجه مصرف سطوح بـاالي نهـاده  

دست ها بههاي هرز، آفات و بیماريخارجی و مدیریت شیمیایی علف
                                                        

آموخته کارشناسـی ارشـد اگرواکولـوژي و اسـتادیار، گـروه      دانشترتیب به -2و  1
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هـاي شـیمیایی   کـش استفاده از علـف  ).Kremen et al., 2012(آمد 
گیري از کاهش عملکـرد  دلیل جلوهاي هرز اغلب بهبراي کنترل علف

عنوان روشی کارآمد هاي هرز بهگیاهان زراعی و کاهش جمعیت علف
اما استفاده مکرر از (Buhler et al., 2000). در نظر گرفته شده است 

دالیلـی  هـاي هـرز بـه    عنوان تنها ابزار مدیریتی علفها بهکشعلف
به یک  هرزهاي علفها، مقاومت گونهکشهمچون هزینه باالي علف

هاي محیط زیستی مـورد انتقـاد و سـوال    کش و آلودگییا چند علف
ها کشکاهش استفاده از علف ).(Buhler et al., 2000است          
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هاي متعـدد بـا ایـن    یکی از اهداف کشاورزي پایدار است و جایگزین
متنوع  .(Agegnehu et al., 2006)اند هدف مورد بررسی قرار گرفته

-هاي زراعی با استفاده از کشت مخلوط گیاهان زراعی بهمساختن نظا
هـا در کشـاورزي   کشحلی در جهت کاهش استفاده از علفعنوان راه

عالوه بر کشت مخلوط . (Shennan, 2008)مدرن معرفی شده است 
ازکشـت مخلـوط ارقـام یـا      هاي مختلف گیاهان زراعی، استفادهگونه
افـزایش تنـوع در    موجـب  تواندهاي یک نوع گیاه زراعی نیز میالین

 و هـا آفـات، بیمـاري   شـیوع  برابر در گیاهی جامعه مزرعه و مقاومت
  .)Finckh et al., 2000; Mundt, 2002(شود  هرز هايعلف
عنوان یک گزینه براي در منابع علمی همواره به کشت مخلوط به  

هـاي کشـاورزي   هـاي هـرز بـه ویـژه در نظـام     مدیریت تلفیقی علف
 Schoofs & Entz, 2000; Liebman). اده اشاره شده اسـت نهکم

& Davis, 2000)       در کشت مخلـوط بـه دالیـل مختلـف همچـون
افزایش پوشش گیاهی، افزایش رقابت و سـرعت رشـد اولیـه بیشـتر     

هـاي هـرز بـه میـزان چشـمگیري      گیاهان زراعی رشد و هجوم علف
میزان تواند بهگیري از کشت مخلوط مییابد، بنابراین بهرهکاهش می

هاي شیمیایی در مزرعه بکاهد؛ ایـن  کشقابل توجهی از کاربرد علف
محیطی بسـزایی نیـز   مورد عالوه بر ارزش اقتصادي از اهمیت زیست

در کشـت مخلـوط    ).(Schippers & Kropff, 2001برخوردار است 
گیـرد و بـه   استفاده از منابع محیطی به شکل مؤثرتري صـورت مـی  

هاي هرز کاهش می ر منابع قابل دسترس براي علفهمین سبب مقدا
 گســترده بررســی علمــی یــک در ).Sanjani et al., 2009(یابــد 
وزن  کـه  شده اسـت  و کشت خالص گزارش مخلوط کشت هاينظام

 درصـد  پنجـاه  در مخلـوط  کشـت  هاينظام در هرز هايخشک علف
 تهشـ  در تنها و خالص هاي کشتاز نظام انجام شده کمتر مطالعات

 & Liebman)است  بوده خالص کشت از بیشتر مطالعات این درصد

Dyck, 1993). ــه ــی  کشــت در مطالع ــاه زراع ــوط دو گی  ارزن مخل
coroconal L.) (Eleucinen سویا  و(Glycine max L.)   گـزارش

 است قادر باال زنیپنجه قدرت داشتن سبب به ارزن گیاه که شده است
 و آورده عمل به ممانعت توجهی بلقا میزان به هرز هايعلف رشد از

در ). Samarajeewa et al., 2006(دهـد   کـاهش  را هـا آن جمعیـت 
 Amaranthus(هــرز تــاج خــروس وحشــی بررســی رقابــت علــف

retroflexus L.(     در کشت خالص و مخلوط دو رقـم سـویا گـزارش
شده است که این نوع کشت مخلوط بدلیل افزایش توان رقابتی گیـاه  

واند به عنوان یک روش زراعـی در جهـت کـاهش تـوان     تزراعی می
کـار رود  هـا بـه  کـش هاي هرز و کـاهش مصـرف علـف   رقابتی علف

)Hosseini et al., 2011.(   
هـاي  هاي هرز در کشت مخلـوط، گـزارش  عالوه بر کنترل علف

متعددي مبنی بر افزایش عملکرد محصول در این نوع کشـت وجـود   
ه بیشـتر گیاهـان زراعـی از عوامـل     دارد. در کشت مخلوط با اسـتفاد 

محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی، پویـایی سـطح بـرگ و تفـاوت     
خصوصیات مورفولوژیک در بین اجزاي کشت مخلوط، عملکرد نسبت 

 ;Baumann et al., 2002(یابـد  بـه کشـت خـالص افـزایش مـی     

Mazaheri, 1998 .(هیبریـد ذرت  رقـم  دو کشت مخلوط بررسی در 
)Zea mays L. (کشـت  در دانه عملکرد میزان که شده است گزارش 

 ,Oveysi(بـود   ارقـام  از یک هر کشتیتک از بیشتر  رقم دو مخلوط

همچنین در مطالعه کشت مخلوط ارقام پابلند دیـررس گیـاه    .)2005
هاي مختلف کاشت با در نسبت ).Linum usitatissimum L(کتان 

هـاي کشـت   ه ترکیـب ارقام پاکوتاه زودرس، مشاهده شـده اسـت کـ   
درصد افزایش عملکرد نسـبت بـه کشـت     5/2طور متوسط مخلوط به

  ). Gubbels & Kenachuko, 1987(خالص هریک از ارقام داشتند 
تواننـد از  هاي هرز موجود در مزرعـه مـی  که علفبا توجه به این

طریق رقابت با گیاه زراعی و مصرف عناصر غـذایی موجـود، رشـد و    
جایی که مطالعـات  زراعی را کاهش دهند و از آنعملکرد محصوالت 

اندکی تأثیر کشت مخلوط ارقام گندم بـر عملکـرد محصـول و رشـد     
ها مصرف توسط آنخصوص جذب عناصر غذایی کمهاي هرز بهعلف

را مورد بررسی قرار داده است، هدف از اجراي ایـن آزمـایش بررسـی    
ده و محتـواي  تـو تأثیر کشت مخلوط ارقام گندم بر جمعیـت، زیسـت  

هاي هرز و عملکرد دانه گیـاه زراعـی   عناصر غذایی کم مصرف علف
  باشد. می

  

  هامواد و روش
 اگرواکولـوژي دانشـکده   بخش تحقیقاتی مزرعه در آزمایش این 

 کیلـومتري  7 در واقع شیراز دانشگاه داراب، طبیعی و منابع کشاورزي
 و شـرقی  قیقـه د 33 و درجه 54 جغرافیایی طول داراب، با شهرستان

 حـدود  ارتفـاعی  بـا  و شـمالی  دقیقه 45 و درجه 28 جغرافیایی عرض
 درجـه  23سـاالنه   دمـاي  متوسط با آزاد دریاهاي سطح از متر 1107
 زراعـی  سـال  در متـر میلی 270 ساالنه متوسط بارندگی و گرادسانتی

 آزمـایش  مزرعه خاك از آزمایش، اجراي از قبل. شد انجام 93-1392
 آگـر،  از اسـتفاده  بـا  متـر سـانتی  30 تـا  15 و 15 تا صفر عمق دو از

 الـک  از عبور و کردن خشک هوا از بعد و گرفت صورت بردارينمونه
 شـد  گیـري اندازه خاك شیمیایی و فیزیکی هايویژگی متريمیلی دو
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هاي کامل تصادفی با هشت آزمایش در قالب طرح بلوك ).1 جدول(
رها شامل کشت مخلوط ردیفی ارقام تیمار و سه تکرار انجام شد. تیما

1گندم (
1I: 91،2-11 2کشت مخلوط شیرودي + الینI:  کشت مخلوط

+ الیـن   91-11کشت مخلوط الیـن   :3I، 91-315شیرودي + الین 
-15+ الین  91 -11: کشت مخلوط شیرودي + الین 4Iو   15-91
4ها  () و کشت خالص آن91

1S  ،2: کشت خالص شـیروديS  کشـت :
: کشـت  4Sو  91-15کشت خالص الیـن   :3S، 91-11ن خالص الی

 هايالین و صورت توده بذري) بود. ارقامبه 2Fخالص نسل ناخالص 
شهرسـتان   کشـاورزي  تحقیقات مرکز از آزمایش این در استفاده مورد

 خصوصــیات داشــتن ارقــام ایــن انتخــاب معیــار شــدند، تهیــه داراب
 بـرگ بـه   زاویه و تعداد ،ارتفاع دهی،پنجه مانند متفاوت مورفولوژیک

 خالص کشت به نسبت که گندم یک تاج پوشش گیاهی ایجاد منظور
 هم 2F ناخالص نسل و بود )2باشد (جدول  برخوردار بیشتري تنوع از

 تنـوع  از آن گیاهـان زراعـی در   کـه  شـد  انتخـاب  دلیل این به صرفاً
  نیستند.  یکنواخت و برخوردارند باالیی بسیار مورفولوژیکی

 شـده  رها آیش صورت به قبل آزمایش، سال اجراي محل نزمی 
زمین جهت کاشت شامل شـخم، دیسـک و    سازيآماده عملیات .بود

 جوي صورتبه هاتسطیح لیزري قبل از کاشت انجام شد، سپس کرت
 بین فاصله متر، سه در دو ازمایشی هايکرت ابعاد. شدند آماده پشته و

 14 کـرت  هر در بود و متر یک هابلوك بین فاصله و مترنیم هاکرت
. شـد  آمـاده  کاشت جهت مترسانتی 20 کاشت خطوط فاصله با ردیف

 روي 1392 سال آذر ماه نهم تاریخ در دستی صورتبه کاشت عملیات
میزان  .شد انجام مترسانتی سه کاشت عمق با مترسانتی 20 هايپشته

فتـه شـد.   کیلـوگرم در هکتـار در نظـر گر    230بذر مصرفی بر اساس 
مخلوط با توجه به نوع تیمار، یک طرف پشته رقم  کشت هايدرکرت

 کشـت  هايکرت در و شد کشت دوم اول و در طرف دیگر پشته رقم
 اختصـاص  رقم آن کشت به کرت در موجود هايردیف تمامی خالص

هاي کشت مخلوط دو رقم (کشت مخلوط شیرودي در کرت .داده شد
و کشـت   91-15یرودي + الیـن  ، کشت مخلوط ش91-11+  الین 

درصد از  50) میزان بذر مصرفی 91-15+ الین  91-11مخلوط الین 
+  91-11هر رقم و در تیمار کشت مخلوط سه رقم (شیرودي + الین 

صورت جوي و پشته به درصد از هر رقم بود. آبیاري 33) 91-15الین 
                                                        
1- Intercropping 
2- ERWYT-91-11 
3- ERWYT-91-15 
4- Sole cropping 

 در (نشت آب از داخل جوي به سمت محل قرارگیري بذر روي پشته)
آذر، دي، بهمـن و   هايماه در آبیاري دور. شد انجام رشد فصل طول

 .بار بـود روز یک 8فروردین و اردیبهشت  هايماه در و روز 12اسفند 
هـاي هـرز صـورت    گونه کنترلی علیـه علـف  در طول فصل رشد هیچ

هـاي هـرز در مزرعـه آزمایشـی     هاي مختلفـی از علـف  نگرفت. گونه
هـاي  آزمایش تراکم و وزن خشک کل علـف مشاهده شد، اما در این 
 هـاي ردیـف  حـذف  از بعد نهایی گیاه زراعی هرز تعیین شد. برداشت

 اردیبهشت 18 تاریخ در مربعمتر یک مساحت به سطحی از ايحاشیه
گیـري تـراکم و وزن   بـراي انـدازه   .شـد  انجام دستی صورتبه 1393

عـی  مربهاي هرز، در هر کـرت یـک کـوادرات یـک متـر     خشک علف
هاي هـرز آن شـمارش،   صورت تصادفی قرار داده شد و تعداد علفبه

هاي هوایی) برداشت هاي هرز موجود در کوادرات (قسمتسپس علف
مصرف به گیري وزن خشک و محتواي عناصر غذایی کمو براي اندازه

 هـرز  هايعلف وزن خشک گیرياندازه آزمایشگاه منتقل شدند. براي
 گرادسانتی درجه 105 دماي در آون داخل اعتس 48 مدتبه هانمونه

 تـرازوي  بـا  هـا آن خشـک  وزن آون، از خـروج  از بعـد  و گرفـت  قرار
 عناصـر  گیـري انـدازه  .شد گیري اندازه گرم 001/0 دقت با دیجیتالی

 کمپانی ساخت )PG-990(اتمی  جذب دستگاه از استفاده با مصرفکم
PG Instrument و نورول ( روش لیندزوي به و انگلستانLindsay 

& Norvell, 1978( افـزار نـرم  بـا  هاداده واریانس تجزیه .شد انجام 

MSTAT-C ــه و ــانگین مقایس ــاداده می ــا ه ــتفاده ب ــون از اس  آزم
 رسـم  براي. شد پنج درصد انجام احتمال سطح در دانکن ايچنددامنه
  .شد استفاده Excel 2010 افزارنرم از نیز نمودارها

  

  نتایج و بحث
) تـأثیر  3ر اسـاس نتـایج حاصـل از تجزیـه واریـانس (جـدول       ب
دار هـاي هـرز معنـی   توده کل علفهاي کشت بر تراکم و زیستنظام

)01/0p≤.بود (  
هـاي  هاي هـرز مختلفـی از خـانواده   علف :هاي هرزتراکم علف

ها نیز متفاوت در مزرعه آزمایشی مشاهده شد و فراوانی هریک از آن
-گیري شد، با این حال چون هدف انـدازه ندازهدر تیمارهاي مختلف ا

هاي هرز در هر هاي هرز بود، تراکم کل علفگیري جمعیت کل علف
هاي علف هرز موجـود  گونه 5و  4تیمار مورد آنالیز قرارگرفت (جدول 
ها را در تیمارهـاي مختلـف نشـان    در مزرعه و فراوانی هر یک از آن

  دهد).می
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  شیمیایی خاك مزرعه آزمایشی  - خصوصیات فیزیکی - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical characteristics of the experimental field   

  عمق 
  متر)(سانتی

Depth   
(cm) 

  بافت
Texture  

  هدایت الکتریکی
زیمنس بر (دسی

  متر)
EC 

)1-(dS.m  

  کربن آلی
  (درصد)

Organic carbon 
 (%)  

  نیتروزن
  (درصد)

Nitrogen  
(%)  

  فسفر
گرم در (میلی

  کیلوگرم)
P 

)1-(mg.kg 

  پتاسیم
گرم در (میلی

  کیلوگرم)
K 

)1-(mg.kg  
  لوم 0-15

Loam 
2.64 0.04 0.06 52 150  

  لوم 15-30
Loam 

1.59  0.04  0.12 60 150 

  عمق
  متر)(سانتی
  

depth 
 (cm) 

  
  اسیدیته   

  
pH  

  آهن
گرم در (میلی

  کیلوگرم)
Fe 

)1-(mg.kg 

  منگنز
  گرم در کیلوگرم)(میلی

Mn 
)1-(mg.kg 

  روي   
گرم                        (میلی    

  درکیلوگرم)
Zn 

)  1-(mg.kg 

  مس
  گرم(میلی

  در کیلوگرم) 
Cu 

)1-(mg.kg  
          

                     
  

1.69 
  

1.63 

0-15 
  7.54  4.11 4.87            1.48           

15-30 7.64  7.3  1.91  1.7  
      

  
  )Nickzad et el., 2013خصوصیات ارقام گندم مورد استفاده در آزمایش نیکزاد و همکاران ( - 2جدول 

Table 2-Characteristics of wheat cultivars used in the experiment Nickzad et el. (2013) 
  خصوصیات

Characteristics 
  رقم 

Cultivar  
  ین،  زاویه برگ عمودي و عملکرد باالنیمه پاکوتاه، توانایی پنجه زنی پای

Semi dwarf, low tillering ability, erect leaf angle and high yield  
  شیرودي
Shirudi 

  پابلند، توانایی پنجه زنی باال، زاویه برگ عمودي و عملکرد متوسط
Tall, high tillering ability, erect leaf angle and average yield 

91-11 

  تاه، توانایی پنجه زنی متوسط،  زاویه برگ عمودي و عملکرد باالپاکو
Dwarf, average tillering ability, erect leaf angle and high yield 

91-15 

  پابلند، توانایی پنجه زنی متوسط، زاویه برگ عمودي و عملکرد متوسط
Tall, average tillering ability erect leaf angle and average yield  

 2Fنسل ناخالص 
2Generation F  

  
هـاي کشـت نشـان داد کـه تـراکم کـل       مقایسه میانگین نظـام 

داري کمتـر  صورت معنیهاي هرز در تیمارهاي کشت مخلوط بهعلف
هاي هرز درکشت از تیمارهاي کشت خالص بود، بیشترین تراکم علف

اکم در مربع) و کمترین تـر بوته در متر 33/39با  1Sخالص شیرودي (
بوتـه در   33/17بـا   3I( 91-15+ الیـن   91-11 کشت مخلوط الین

ــر ــع) مشــاهده شــد (جــدول  مت ــان تیمارهــاي کشــت 6مرب ). در می
هرز بود خالص،کشت خالص رقم شیرودي داراي بیشترین تراکم علف

). 6داري داشت (جدول و با سایر تیمارهاي کشت خالص تفاوت معنی
هاي هرز تراکم علف )3I( 91-15ن + الی 91-11کشت مخلوط الین 

هـاي  کشت خـالص الیـن  و  )1S(کشت خالص شیرودي را نسبت به 
11-91 )2S(  91-15و )3S (ــه ــب ب درصــد  09/44و  85/45، 55ترتی

هاي اکولوژیـک  کاهش داد. در کشت مخلوط با افزایش تنوع، آشیان
گیـرد، در نتیجـه تعـداد    هـاي هـرز قـرار مـی    کمتري در اختیار علف

ــف ــاهش مــی     عل ــراکم) ک ــد ســطح (ت ــد هــاي هــرز در واح یاب
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.(Vandermeer, 1989) بـا  کـه  دهـد می نشان علمی منابع بررسی 
 میـزان به هرز هايعلف هجوم میزان مخلوط، در کشت تنوع افزایش

   ).Schippers & Kropff, 2001(یابد  می کاهش چشمگیري
 Triticum)هاي هرز در کشت مخلوط گندم کاهش جمعیت علف

aestivum L.)  وکلزاL.) Brassica napus ( ،و کشت مخلوط گندم
گــزارش شــده اســت، کــه  ).Cicer arietinum L( کلــزا و نخــود

هاي دهنده همکاري بین اجزاي کشت مخلوط در سرکوب علفنشان
  .)(Szumigalski & Van Acker, 2005هرز است 

  
  هاي کشتهاي هرز و عملکرد دانه گندم تحت تأثیر نظامآهن، روي، مس و منگنز علف توده، محتوايتجزیه واریانس تراکم، زیست  - 3جدول 

Table 3- Analysis of variance for density, biomass, Iron (Fe), Zinc (Zn), Copper (Cu) and Manganese (Mn) content of weeds 
and wheat grain yield as affected by cropping system  

  د دانه عملکر
Grain yield  

  منگنز 
Mn  

  مس
Cu  

  روي
Zn  

  آهن 
Fe  

 زیست توده 
Biomass  

  تراکم 
Density  

درجه 
  آزادي
df 

  منابع تغییر
S.O.V 

ns0.15 ns23.09 
 

*11.52 ns1.96 ns654.80 ns178.49  *33.04 2 
  

  تکرار
Replication 

  نظام کشت 7 157.66**  1479.62** 7545.87** 70.57** 24.08** 237.33** 2.37**
Cropping 
system 

  خطا  14  7.08 123.84 273.11 5.07  1.83 13.69 0.16
Error  

10.68 7.16 8.16 11 8.30 11.38 
 

9.76  
 

ضریب تغییرات  -
  (درصد)

C.V (%)  
nsدار در سطح احتمال پنج و یک درصد.ترتیب معنیدار، * و **: به: عدم تفاوت معنی  

ns: non- significant difference, * and **: significant at 5% and 1% probability, respectively.  
  

  هرز ثبت شده زمین محل اجراي آزمایشهاي علفگونه - 4جدول 
Table 4- Weed species recorded in the field experiment  

  خانواده (تیره)
Family 

  نام علمی
Scientific name 

  نام عمومی
Common name 

  گندمیان
Poaceae  Lollium spp.  چچم  

Rye grass 
  گندمیان

Poaceae  Avena fatua L.  وحشی یوالف  
Wild oat 

  چتریان
Apiaceae 

Conium maculatum L.  شوکران  
Hemlock 

  کاسنیان
Asteraceae 

Carthamus oxyacantha L.  وحشی گلرنگ  
wild safflower 

  شقایقیان
Fumariaceae 

Fumarium officinalis L.  شاتره  
Fumitory 

  میخکیان
Caryophyllaceae 

Vacaria pyramdata L.  جغجغک  
Cow herb 

  شب بویان
Brassicaceae 

.Sinapis arvensis L وحشی خردل  
Wild mustard 

  میخکیان
Caryophyllaceae 

Stellaria media L.  گندمک  
Chick weed 
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  مربع)داد در متردر تیمارهاي آزمایشی (تعهرز  يهاعلفتراکم  - 5جدول 
) 2-Weeds density in experimental treatments (No per m -Table 5 

  یمارهاي آزمایشیت  
Experimental treatments  

  

  میانگین کل
Total average  4S 3S 2S 1S 4I 3I  2I 1I هرز هاي علفگونه  

Weed species 

   چچم  10 9  7  10  16 13  14  11  11
Lollium  

7  9  7  8 9  6  6 5  6 
   یوالف وحشی

Avena fatua  
3  3  4  3  4 2 1 2 2 

  شوکران
Conium maculatum 

  گلرنگ وحشی  2 1 1 2 3 2  3 4 2
Carthamus oxyacantha   

2  0  2  2  3 2  1 1 1 
  شاتره

Fumarium officinalis 

1  1 0 1  2 1 0 1 0 
  جغجغک

Vacaria pyramdata 

1  2 1  2  2 1 0  1 1 
  خردل وحشی

Sinapis arvensis 

1 0  1  0  0 1  1  1 0 
  گندمک

Stellaria media 
1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91-15: کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4S و 91- 15: کشت خالص 3S، 91-11کشت خالص  S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

g.sole croppin 2: F4S and cropping -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  
  
: بر اساس نتایج مقایسه میـانگین  هاي هرزتوده علفزیست 
هاي هاي هرز نیز در نظامعلفتوده هاي کشت، بیشترین زیستنظام

هـاي کشـت مخلـوط    کشت خالص ارقام گندم مشاهده شـد و نظـام  
میزان قابـل  ها بهکشتی آنهاي هرز را نسبت به تکتوده علفزیست

هـاي  توده کل علـف رین زیست). بیشت6توجهی کاهش دادند (جدول 
 )1S(وکشت خالص شیرودي ) 2S( 91-11هرز در کشت خالص الین 

مربـع و کمتـرین وزن   گـرم در متـر   3/121و  130میزان ترتیب بهبه
 91-15هاي هرز نیز در کشت مخلوط شیرودي + الیـن  خشک علف

)2Iتـوده  مربـع مشـاهده شـد. زیسـت    گـرم در متـر   51/67میزان ) به
در  )2I( 91-15هرز در کشـت مخلـوط شـیرودي + الیـن     هاي علف

 91-11کشت خـالص الیـن   ، )1S(کشت خالص شیرودي مقایسه با 
)2S(  91-15کشت خالص الین و )3S(  و  06/48، 34/44ترتیـب  بـه

 خصوصـیت  یک هرزتوده علفدرصدکاهش نشان داد. زیست 55/30
 و زراعـی  هـان گیا مخلوط بر هاي کشتنظام تأثیر بررسی براي مهم
 نتـایج . )Hussain et al., 2013(هاسـت  با آن مرتبط هرز هايعلف

 تغییـرات  کـه  اسـت  داده نشـان  هـرز  هـاي علف متخصصین تحقیق

 خشـک  مخلوط، تجمـع مـاده   کشت مانند زراعی عملیات و محیطی
 ,Asgharipour & Rafieiدهدمی قرار تأثیر تحت هرز را هايعلف

2010; Moatali, 2013) .( هاي تانگ و یافته با حاضر نتایج آزمایش
 مخلـوط  کشت در کردند گزارش که(Tang et al., 2009) همکاران 

ســوروف  هـرز علـف  تـوده زیسـت  ).Oryza sativa L( بـرنج  ارقـام 
Echinochloa crus-galli L.)( یافت  توجهی کاهش قابل میزانبه

چشـم  همچنین در کشت مخلوط افزایشـی ذرت و لوبیـا    .بود مطابق
ــاهش ) .Vigna sinensis L(بلبلــی  در شــرایط کشــت ارگانیک،ک
هاي کشت مخلـوط گـزارش شـده    هاي هرز در نظامتوده علفزیست
در تحقیقـات  ). Eskandari & Alizadeh-Amraie, 2016(اسـت  

هاي هرز مزرعه توده علفعلمی صورت گرفته دیگر نیز کاهش زیست
هاي کشـت مخلـوط گـزارش    امعنوان یکی از مزایاي استفاده از نظبه

پوشـیده   .(Banik et al., 2006; Seyedi et al., 2012)شده است 
عنـوان دو  شدن بیشتر سطح خاك و تنوع گیاهی در کشت مخلوط به

هـاي هـرز   اند که موجـب کـاهش رشـد علـف    عامل مهم عنوان شده
زیرا این عوامل در دسترس بـودن   ،(Poggio et al., 2004)شوند می
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کنند، محـدود شـدن   هاي هرز را محدود میحیطی براي علفمنابع م
هاي هرز معرفی شـده اسـت   نور یک عامل مهم در کاهش رشد علف

.(Willey, 1990)  با ارتفاع بلنـدتر   91-11در این آزمایش نیز الین
ها نشان داده نشده است) نسبت به سایر ارقام و رقم شیرودي با (داده

چندالیه  تاج پوشش داده نشده است) یک ها نشانارتفاع متوسط (داده
هاي هـرز کـاهش دادنـد، در    ایجاد کردند و فراهمی نور را براي علف
  هاي هرز کاهش یافت.نتیجه رشد و تجمع ماده خشک در علف

  
  هاي هرز توده کل علفهاي کشت بر تراکم و زیستتأثیر نظام - 6جدول 

Table 6- The effect of cropping systems on total weed density and weed biomass   
  هاي هرزتوده علفزیست

Weed biomass 
)2-(g.m 

  هاي هرزتراکم کل علف
density Total weed 

)2-(Plants.m   
  هاي کشتنظام

Cropping system 
cd79.20 cd*21.67 1I  
d67.51 cd21.33 2I  

cd83.32 d17.33  3I 
c88.59 cd24.67 4I 
a121.31 a39.23 1S 

a130 b31  2S 
b97.22 b32  3S  
ab115.10 b31 4S  

  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی*میانگین
*Means with similar letters in each column have not significant different at 5% probability based on Duncan's test  

1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91-15: کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت
  F.2: کشت خالص 4S و 91- 15: کشت خالص 3S، 91-11کشت خالص  S:2خالص شیرودي، 

: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-91 : Intercropping of shirudi +1I
sole cropping. 2: F4S and cropping -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  

  
صــرف در شاخســاره ممحتــواي عناصــر غــذایی کــم

هاي کشت بر محتواي آهن، روي، مس و : تأثیر نظامهاي هرزعلف
). 3) بود (جدول  ≥01/0pدار ( هاي هرز معنیمنگنز در شاخساره علف

وکشـت   )3S( 91-15 الیـن  کشت خـالص  بیشترین محتواي آهن در
گـرم در  میلـی  6/245و  275میـزان  ترتیب بهبه) 1S(خالص شیرودي 

 91-15+ الین  91-11 کمترین آن در کشت مخلوط الینکیلوگرم و
)3I(  شـکل      میلـی  3/119میـزان  بـه) گـرم در کیلـوگرم مشـاهده شـد
هاي هرز درکشت مخلـوط  ).کاهش محتواي آهن در شاخساره علف1

 91-11در مقایسه با کشت خالص الین ) 3I( 91-15+  91-11الین 
)2S( ، 91-15کشت خالص الین )3S(  ص شـیرودي  کشت خالو)1S( 

درصد بود. بیشترین محتواي روي  42/51و  89/42، 61/56ترتیب به
گرم درکیلوگرم و میلی 50/27میزان به S)1(در کشت خالص شیرودي 

-بـه  )3I( 91-15+ الین  91-11 کمترین آن در کشت مخلوط الین
). محتـواي  2گرم در کیلوگرم مشاهده شد (شـکل  میلی 91/12میزان 

 91-15+ الیـن   91-11اي هرز در کشت مخلوط الین هروي علف
)3I ( در مقایسه با کشت خالص شیرودي)1S( ، 11کشت خالص الین-

91 )2S(  91-15کشت خالص الین و )3S( و  07/43، 05/53ترتیب به

درصد کاهش یافت. بیشترین محتواي مس در کشت خـالص   40/43
کیلوگرم و کمترین آن  گرم درمیلی 23/21میزان به) 3S( 91-15الین 

 03/13میـزان  بـه ) 2I( 91-15در کشت مخلـوط شـیرودي + الیـن    
)، این نظام کشت مخلـوط  3گرم در کیلوگرم مشاهده شد (شکلمیلی

کشـت خـالص    هـاي هـرز را نسـبت بـه    میزان مس شاخساره علـف 
 6/38و  45/33ترتیـب  بـه  91-15شیرودي و کشـت خـالص الیـن    

کشـت  هـاي هـرز در   تواي منگنز علفدرصدکاهش داد. بیشترین مح
گرم در کیلوگرم وکمترین میلی 85/63به میزان  )1S(خالص شیرودي 

میـزان  بـه   )3I( 91-15+ الیـن   91-11 آن در کشت مخلوط الیـن 
). محتواي منگنز در 4گرم درکیلوگرم مشاهده شد (شکل میلی 83/36

-15ن + الی 91-11هاي هرز در کشت مخلوط الین شاخساره علف
 91-11، کشت خالص الین )1S(کشت خالص شیرودي نسبت به  91

)2S(  91-15و کشت خالص الین )3S (و  63/335، 89/41ترتیب  به
درصد کاهش یافت. بیشـترین محتـواي عناصـر کـم مصـرف       9/37

هاي کشـت مخلـوط در کشـت    هاي هرز در بین نظامشاخساره علف
مشــاهده شــد  91-15+ الیــن  91-11مخلــوط شــیرودي + الیــن 

) که با بسیاري از تیمارهاي کشت خـالص تفـاوت   4تا  1هاي (شکل
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داري نداشت. در واقع این نظام کشت مخلوط که داراي بیشترین معنی
تعداد رقم در بین تیمارهاي کشـت مخلـوط اسـت، بـه انـدازه دیگـر       

هاي کشت مخلوط در کاهش جذب عناصر کم مصرف توسط ترکیب
بود. بر اساس نتایج تحقیق حاضـر، تیمارهـاي   هاي هرز موفق نعلف

مصـرف توسـط   کشت مخلوط توانسـتند جـذب عناصـر غـذایی کـم     
میـزان قابـل   کشت خـالص بـه  هاي هرز را نسبت به تیمارهاي علف

 تعیـین  زراعـی،  گیاهـان  تولیـد  شرایط اغلب توجهی کاهش دهند. در
 نگیاهـا  رقابـت  ماهیت و میزان تعیین در است ممکن غذایی عناصر
 منـابع  بررسـی  ).Qasem, 1992( باشـد  مهم هرز هايعلف و زراعی
 منابع توسط گیاهان زراعـی در  از گیريبهره که دهد می نشان علمی
 که است بیشتر خالص هايکشت به نسبت ردیفی مخلوط هايکشت

 بـا  رقابـت  در احتمـاالً  مخلوط هايکشت دهد می نشان موضوع این
 چـه چنـان . )Koocheki et al., 2001( کارآمدترنـد  هـرز  هـاي علف

ها آن که باشد نحويبه هاي هرزعلف مجاور گیاهان و محیطی شرایط
 باشند، توده بیشتري برخوردارتولید زیست متعاقباً و ايسبزینه رشد از
 ,Coleman & Gill( بـود  خواهنـد  موفق نیز غذایی عناصر جذب در

 هايساره علفمصرف شاخمحتواي عناصر غذایی کم کاهش. )2003

کـاهش   علـت بـه  اسـت  ممکـن  مخلـوط  کشـت  هـاي نظـام  در هرز
باشد، هنگامی  مخلوط کشت هايترکیب در هرز هايعلف تودهزیست

 عناصـر  توانـایی جـذب   یابد،می هرز کاهش هايتوده علفزیست که
 ,Eskandri & Ghanbari(یابـد  نیز کاهش می  هاآن توسط غذایی

هاي هرز در تیمارهاي کشت توده علفتدر این آزمایش زیس. )2010
 .)4مخلوط نسبت به تیمارهاي کشت خالص کاهش یافـت (جـدول   

هاي هرز توسط علف مصرفبنابراین، کاهش جذب عناصر غذایی کم
در این آزمایش مشاهده شد . رسدنظر مینیز در این شرایط طبیعی به

 صـورت بـه  هـرز  هـاي علـف  در مصـرف  کم عناصر جذب ترتیب که
 (El-Gizway, 2012تحقیـق   نتیجـه  بـا  روي بود که>منگنز>آهن

(Salem & ذرت  در روي و منگنز آهن، عنصر سه اهمیت بررسی در
مصرف در این آزمایش کمتر همچنین غلظت عناصر کم .است مطابق

از میزان معمول مشاهده شده آن در گیاهان بـود و دلیـل آن ممکـن    
مایشـی باشـد، زیـرا جـذب     سبب آهکی بودن خاك مزرعه آزاست به

یابـد  هـاي آهکـی کـاهش مـی    مصـرف در خـاك  عناصر غذایی کـم 
Eskandari & Mozafari, 2012).(  

  

  
  هاي هرز کشت بر محتواي آهن شاخساره علف هاينظام تأثیر - 1شکل 

Fig. 1- Effect of cropping systems on Fe content of weeds shoot   
  داري ندارند.رك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیهاي داراي حروف مشتمیانگین

Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.  
1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91-15: کشت مخلوط شیروديI 4، 19-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4Sو  91- 15: کشت خالص 3S، 91-11کشت خالص  S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

sole cropping. 2: F4cropping and S -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-rudi + 91shi  
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  هاي هرز هاي کشت بر محتواي روي شاخساره علفتأثیر نظام - 2شکل 

Fig. 2- Effect of cropping systems on zinc (Zn) content of weeds shoot   
  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین 

Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.  
1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91- 51:  کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4Sو  91- 15: کشت خالص 3S، 91-11کشت خالص  S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-91 11 +-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

sole cropping. 2: F4cropping and S -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  
  

  
  هاي هرز هاي کشت بر محتواي مس شاخساره علفتأثیر نظام - 3شکل 

Fig. 3- Effect of cropping systems on cooper (Cu) content of weeds shoot   
  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین

Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.  
1I+ 2، 91- 11 : کشت مخلوط شیروديI + 3، 91- 15:  کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4Sو  91-15: کشت خالص 3S، 91- 11کشت خالص S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

sole cropping. 2: F4cropping and S -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  
 



  1397، پاییز 3، شماره10، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     798

  
  هاي هرز هاي کشت بر محتواي منگنز شاخساره علفتأثیر نظام - 4شکل 

Fig. 4- Effect of cropping system on manganese (Mn) content of weeds shoot   
  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین 

Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test  
1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91- 15:  کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4Sو  91- 15: کشت خالص 3S، 91-11کشت خالص  S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

sole cropping. 2: F4cropping and S -15 sole-: 91311 sole cropping, S-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  
  

ي کشـت بـر عملکـرد دانـه     هـا تأثیر نظـام عملکرد محصول: 
هـاي کشـت   ). مقایسه میانگین نظام3) بود (جدول p≥01/0دار (معنی

-نشان داد که عملکرد دانه در تیمارهاي کشت مخلوط ارقام گندم به
داري بیشتر از تیمارهاي کشت خالص بود. بیشترین عملکرد طور معنی

تـن   40/5میزانبه 2I( 91-15دانه درکشت مخلوط شیرودي + الین 
و  )3S( 91-15در هکتار) وکمترین عملکرد دانه درکشت خالص الین 

تـن در   80/2و  70/2میـزان  ترتیب به) به1Sکشت خالص شیرودي (
 91-15). کشت مخلوط شیرودي + الین 5هکتار مشاهده شد (شکل 

و کشـت   )3S( 91-15عملکرد دانه را نسبت به کشت خـالص الیـن   
 درصد افـزایش داد. افـزایش   48و  50ترتیب به) 1S(خالص شیرودي 

 منایع از بسیاري در مخلوط کشت هايمزیت از یکی عنوانبه عملکرد
گـزارش   گنـدم  ارقـام  مخلوط کشت بررسی است. در شده ذکر علمی

مخلـوط دو   کشـت  تیمارهاي در دانه عملکرد بیشترین شده است که
 .)Zareh- FaizAbadi & Emamverdian, 2012( آمد دسترقم به

کلی، وقتی دو رقم با خصوصیات مورفولوژیک متفاوت بصورت  طوربه
 کننـد. در شوند، از عوامل محیطی بیشتر استفاه میمخلوط کاشته می

 منـابع  از اسـتفاده  کارآیی بهبود شاهد تنوع، با افزایش مخلوط کشت
 بـود  خـواهیم  عملکـرد  افـزایش  نهایت در و زراعی هايدراکوسیستم

)Mazaheri et al., 2002( . از عواملی که موجب دستیابی به عملکرد
شود مدیریت مزرعه در جهت حداقل هاي هرز میباال در حضور علف

هرز و افزایش کارآیی مصـرف منبـع توسـط    مصرف منبع توسط علف
در ایـن   ).et al., 2001) Koochekiگیاه زراعی عنـوان شـده اسـت    
اي عناصـر  ) و محتـو 6تـوده (جـدول   آزمایش کاهش جمعیت، زیست

هاي هاي هرز (شکلمصرف آهن، روي، مس و منگنز علفغذایی کم
ها را هاي کشت مخلوط ارقام گندم، توانایی رقابتی آن) در نظام4تا  1

میزان قابل توجهی کاهش داده است و همـین  در برابر گیاه زراعی به
 گیـاه زراعـی از منـابع    برداري کارآمدتواند دلیلی براي بهرهعامل می

  محیطی و افزایش عملکرد آن در شرایط کشت مخلوط باشد. 
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  هاي کشت بر عملکرد دانه گندم تأثیر نظام - 5شکل 

Fig. 5- Effect of cropping systems on wheat grain yield   
  داري ندارند.هاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین

Means with similar letters have not significant different at 5% probability based on Duncan's test.  
1I + 2، 91- 11: کشت مخلوط شیروديI + 3، 91- 15:  کشت مخلوط شیروديI 4، 91-15+  91-11: کشت مخلوطI + 1، 91- 15+  91- 11: کشت مخلوط شیرودي:S  کشت

  F.2: کشت خالص 4Sو  91- 15: کشت خالص 3S، 91-11خالص  کشت S:2خالص شیرودي، 
: Intercropping of 415, I-11 + 91-: Intercropping of 91315, I-: Intercropping of shirudi + 91211, I-: Intercropping of shirudi + 911I

sole cropping. 2: F4cropping and S -15 sole-: 913ing, S11 sole cropp-: 912: shirudi sole cropping, S115, S-11 + 91-shirudi + 91  
 

  گیرينتیجه
توده و محتواي عناصر بر اساس نتایج تحقیق حاضر تراکم، زیست

هـاي هـرز و عملکـرد محصـول تحـت تـأثیر       مصرف علفغذایی کم
هاي کشت قرار گرفـت. بیشـترین تـراکم، تولیـد مـاده خشـک       نظام
محتواي آهن، روي، مس و منگنـز در   هاي هرز در واحد سطح وعلف

هاي هرز در تیمارهاي کشت خالص مشاهده شـد کـه   شاخساره علف
هاي هرز در نظام کشت خالص نسبت تر علفدهنده رقابت قوينشان

به کشت مخلوط و دلیلی بـراي بـاالتر بـودن عملکـرد محصـول در      
هاي کشت هاي کشت مخلوط در این آزمایش بود. در بین نظامنظام

مصـرف  توده و محتواي عناصـر غـذایی کـم   مخلوط بیشترین زیست

-15+  91-11هاي هرز در کشت مخلوط شیرودي + شاخساره علف
اي گونـه علت تشدید رقابـت درون مشاهده شد که ممکن است به 91

ها را در مقابل بین ارقام گندم در این تیمار باشد که توانایی رقابتی آن
طور کلی، ترتیـب جـذب عناصـر    ت. بههاي هرز کاهش داده اسعلف
هاي هرز بـه صـورت آهـن    مصرف مورد مطالعه در شاخساره علفکم
تـوان  روي بود. بـا توجـه بـه نتـایج تحقیـق حاضـر مـی        >منگنز>

گیـري کـرد کـه کشـت مخلـوط ارقـامی از گنـدم کـه داراي         نتیجه
تواند به عنوان یک روش خصوصیات مورفولوژیک متفاوتی باشند می

هاي هرز و افزایش ک و پایدار براي کاهش میزان رقابت علفاکولوژی
  کار رود.ها بهعملکرد گیاه زراعی در اگرواکوسیستم
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Introduction 

Use of chemical herbicides has been very effective for weeds control mainly for reducing yield losses and 
reduction of weed populations, but the frequently use of herbicides as the only weed management tool is 
seriously being questioned because of herbicide costs, resistance of weed populations to one or multi herbicides 
and environmental pollution. Reduce the use of chemical herbicides is one of the sustainable agriculture goals 
and several alternatives with this purpose have been evaluated, recently. Therefore, diversification of cropping 
systems by intercropping different species of crops has been proposed as a solution for reducing the use of 
herbicides in modern agriculture.The main objective of current field experiment was to evaluate the growth and 
micro nutrients content of weeds and crop yield in wheat cultivar intercropping systems. 

Materials and methods 
In order to investigate wheat-weed competition relationships and crop yield under intercropping and sole 

cropping of wheat cultivars, an experiment was conducted at Darab faculty of Agriculture and Natural 
Resources, Shiraz University, during the growing seasons 2013-2014. The experiment carried out using 
randomized complete block design with eight treatments and three replications. Wheat cultivars and genotypes 
were planted in four row intercropping systems and four sole cropping systems, including I1: intercropping of 
shirudi + 91-11, I2: intercropping of shirudi + 91-15, I3: intercropping of 91-11 + 91-15, I4: intercropping of 
shirudi + 91-11 + 91-15, S1: shirudi sole cropping, S2: 91-11 sole cropping, S3: 91-15 sole cropping and S4: F2 
sole cropping.  Different weed species were recorded in field experiment, but total weed density and total weed 
dry matter were determined for each experimental plot. Weeds density were determined from each experimental 
plot by using a quadrat of 1 × 1 m-2 randomly. Then all weeds in each quadrat were harvested and transformed to 
laboratory for determining their biomass and micronutrients (Fe, Zn, Cu, and Mn) content. At harvest time, all 
crops harvested in each plot, then crop yield was determined. 

Result and Discussion: 
Results showed that genotype mixtures had a significant effect to reduce the density, biomass and 

micronutrients content of weeds. The highest and lowest weed density and biomass were observed in sole 
cropping and intercropping systems, respectively. Intercropping systems of cultivars reduced weed population 
and their dry matter more than sole cropping systems. Shirudi sole cropping (39.33 plant. m-2) showed the 
highest weed density and the highest weed dry matter was observed in 91-11 sole cropping (130 g.m-2) and 
shirudi sole cropping (121.3 g.m-2). The highest and the lowest micronutrients content of weeds including Iron 
(Fe), Zinc (Zn), Cooper (Cu) and Manganese (Mn) were observed in sole cropping and intercropping systems, 
respectively. The highest Fe, Zn, Cu and Mn content of weeds were observed in 91-11 and shirud sole cropping 
(225 and 245.6 mg.kg-1, respectively), shirudi sole cropping (27.5 mg.kg-1), 91-15 sole cropping (21.23 mg.kg-1) 
and shirudi sole cropping (63.85 mg.kg-1), respectively. The highest and lowest crop yield were observed in 
shirudi + 91-15 intercropping (5.40 ton.ha-1) and 91-15 sole cropping (2.70 ton.ha-1), respectively. In overall 
weeds micronutrients content and weed growth in intercropping systems decreased significantly in comparison 
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to sole cropping systems. The results of this experiment showed that row intercropping of wheat cultivars can 
reduce the weeds ability for use of environmental resources, therefore crop can utilize resources more efficiency 
and increase its yield.   

Conclusion 
    The results showed that wheat cultivars intercropping method limits environmental resources for weeds 

growth and this have implication for non-chemical management of weeds and increasing crop yield in ecological 
approach in agro-ecosystems. Thus, wheat cultivar intercropping systems can modify weed infestation in 
cropping systems. The results of this study suggest that row- intercropping system of wheat cultivars have 
potential to produce higher yield and less vulnerable to weed infestation than their sole cropping system, because 
they can provide high genetic diversity. 

 
Keywords: Agroecosystem, Density, Enviromental resources, Monoculture, Non-chemical management 



  1397، پاییز 3، شماره10، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     804

 


