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 چکیده

و عملکرد  های هرزکود نیتروژن بر محتوای نیتروژن و عناصر کم مصرف علفکاربرد و سطوح  کشت مخلوط غالتبه منظور بررسی اثر این مطالعه 
 Triticum aestivum) نسبت کشت مخلوط گندم پنجهای مختلف کشت مخلوط ردیفی غالت )سیستمشامل  ی مورد مطالعهتیمارها انجام شد. گیاه زراعی

L.:) تریتیکاله (X Triticosecale wittmack) کشت مخلوط جوچهار نسبت  و (Hordeum vulgare L.): 011و  811) و دو سطح کود نیتروژن (تریتیکاله 
های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در قالب طرح بلوکآزمایش به صورت فاکتوریل  .ندبود کیلوگرم در هکتار(

و عملکرد دانه گیاه زراعی بررسی شد. های هرز اندام هوایی علفعناصر کم مصرف و محتوای نیتروژن صفات زمایش در این آ. انجام شد39-30داراب در سال 
و منگنز  آهنمحتوای کمترین . بودنیتروژن  در هکتار کیلوگرم 011با تریتیکاله  کشتیتک تیمار به بوطرمهای هرز علف اندام هوایینیتروژن محتوای  کمترین

بدست نیتروژن  در هکتار کیلوگرم 011درصد تریتیکاله با  21درصد جو:  21و  درصد تریتیکاله 72درصد گندم:  02در تیمارهای نیز های هرز لفع اندام هوایی
ن منجر به افزایش مقدار کود نیتروژو  بودندهای هوایی خود اندامروی در بافت محتوای دارای کمترین ند رشد کرد جو کشتیتک های هرزی که درعلف .آمد

 811 سطح کود با درصد تریتیکاله 21درصد جو:  21 سیستمدر  های هرزعلفدر اندام هوایی مس محتوای مترین ک .ها گردیدآنافزایش محتوای روی در 
تواند نتایج این مطالعه میبود. وژن کیلوگرم نیتر 011با درصد تریتیکاله  21جو:  درصد 21تیمار بیشترین عملکرد دانه نیز مربوط به  .بدست آمدکیلوگرم نیتروژن 

 مورد استفاده قرار گیرد.  و همچنین بهبود عملکرد پایدار گیاه زراعی های هرز از طریق مدیریت عناصر غذایی کم مصرفبرای مدیریت اکولوژیک علف
 

 ، روی، گندم، مس، منگنزآهن، تریتیکاله :کلیدیهای واژه

 1مقدمه
کلیدی عملیات  ی ازز یکهای هرعلف اکولوژیک مدیریت

-علفکنترل  ،ها. دراین سیستماست اورزی پایدارهای کشدر سیستم

 زراعی رقابتی گیاهدر روابط  تغییر وسیلههای هرز باید در درجه اول به
، انتخاب صحیح انتخاب تناوب مانندانجام اقداماتی  باهای هرز و علف

مدیریت دقیق عناصر و  با قدرت رقابتی باال های زراعی و ارقامگونه
 ,.Younie & Litterick, 2002; Traore et al) شود انجام غذایی
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2003; Mennan & Zandstra, 2005).  های هرز علفجمعیت
کاهش  نیز های زراعیدر سیستم ایگونه تنوع ممکن است به وسیله

 و یکی از راهکارهای ایجاد تنوع (Corre-Hellou et al., 2011) یابد
رشد  که کشت مخلوط است. کشت مخلوط هایده از سیتماستفا

در طول یک قطعه زمین یک  در گیاه زراعی همزمان دو یا چندگونه
منجر به بهبود  تواندمی (Ariel et al., 2013) تاسسال زراعی 

و کاهش فرصت  گیاه زراعیتوسط  دسترسقابل استفاده از منابع 
 .(Corre-Hellou et al., 2011) های هرز شوداستقرار و رشد علف
های هرز به با فرض اینکه گیاهان زراعی و علفبعضی از محققان 

 هنحو کنند،طور عمده برای منابع باالی سطح خاک رقابت می
با دریافت نور  زیست تودهافزایش  وسیلهبهرا های هرز سرکوب علف
 (Baumann et al., 2000)نداههای مخلوط مطالعه کردتوسط کشت
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 که رقابت برای منابع زیرزمینیدهند میمطالعات زیادی نشان  ماا ،
 ,Wilson) بیشتر از منابع باالی سطح خاک است مانند عناصر غذایی

1988; Makvandi et al., 2006; Corre-Hellou et al., 2011.) 
از جمله منابع زیرزمینی نور و جذب برای ها رقابت بین گونههمچنین 
سطح برگ شاخص  به یکدیگر مرتبط است. ضحیواطور بهنیتروژن 

جامعه گیاه زراعی ممکن )گیاه زراعی یا علف هرز( در  غالب گونه
این  دسترس افزایش یابد کهقابل افزایش نیتروژن  دلیل به است 

-و سایه ییشتر برای دریافت تشعشعگونه آن  منجر به افزایش توانایی

  (.Corre-Hellou et al., 2006) شودمی هاگونه سایر اندازی بر

 ,.Hauggaard-Nielsen et alهوگارد نیلسن و همکاران )

های کشت در سیستمافزایش فراهمی نیتروژن د که بیان کردن (2001
ها در فضای بیشتری از خاک، منجر به ریشه توسعه واسطهمخلوط به

های های زراعی نسبت به علفجذب بیشتر این عنصر توسط گونه
ها برای جذب نتیجه تضعیف و کاهش قدرت رقابتی آن هرز و در

ی هاتعامل ریشه دلیلبهکشت  هایسیستماین  درشود. نیتروژن می
 ها و فعالیت میکروبی در، فعالیت ریشهشوندههای مخلوطگونه

عناصر به دسترسی  و (Zhang et al., 2013) یافتهیزوسفر افزایش ار
 (.Gunes et al., 2007) ابدییمافزایش  هااین گونهغذایی برای 

که در کشت  دهدهای متعددی نشان میبررسیعالوه بر نیتروژن 
، کارایی استفاده از سایر منابع از جمله عناصر کم مصرف مخلوط

انال و  (Rowe et al., 2005; Awal et al., 2006). یابدافزایش می
ذب آهن، قابلیت جرش دادند که اگز( Inal et al., 2007) همکاران

 و بادم زمینی (.Zea mays L)روی و منگنز در کشت مخلوط ذرت 
(Arachis hypogaea L.) ها بهبود یافت.نسبت به کشت خالص آن 

بیان کردند که نیز ( Zuo et al., 2000زو و همکاران ) همچنین
یزوسفر در کشت اهای بادام زمینی و ذرت در ربرهمکنش ریشه

گردد و آهن توسط بادام زمینی میمخلوط منجر به بهبود جذب 
-های زراعی در این سیستمبنابراین افزایش جذب عناصر توسط گونه

های هرز به منابع عذایی و های کشت منجر به کاهش دسترسی علف
 گردد.در نتیجه تضعیف این گیاهان می

 و گذاشته ثیرأت عناصر سایر جذب برتواند مینیز  نیتروژن
 (.Alizadeh et al.,) 2008 گردد آنهاجذب  تشدید باعث مواردی در
 مدت بلند اثرات( Shi et al., 2010)شی و همکاران  ایمطالعه در

 بر را( درهکتار کیلوگرم 911 و 891 ،1نیتروژن ) مختلف سطوح کاربرد

 توزیع و منگنز( و مس روی، ،)آهنکم مصرف عناصر  جذب و غلظت

 که داشتند عنوان و بررسی گندم دانه مختلف هایبخش در عناصر این

 افزایش را گندم دانه مس و روی آهن، یامحتو کود نیتروژن کاربرد

عناصر نداشت. تجمع  داریمعنی اثر گندم دانه منگنز غلظت بر ولی داد
 از جذب عناصر شامل متعددی فرآیندهای از ،کم مصرف در گیاهان

 رویشی هایقسمت از مجدد انتقال و ساقه به ریشه از ریشه، به خاک

-لانتقا و هامراحل کالت این تمام در که شودمی شامل دانه سمت به
-می اثر وسیله نیتروژنبه که دارند مهمی نقش آنزیمیهای دهنده

 .(Von Wiren et al., 1999; Khamadi et al., 2014) رندپذی
های علفرشد کاهش  در  با توجه به سودمندی کشت مخلوط

ابزاری سودمند جهت افزایش عملکرد یک یا هرز، از آن به عنوان 
 ,.Melander, 2003)  (Baumann et al & های همراهتمام گونه

2000; Hatcher از منابع زیست محیطی موجود،  بیشتر برداریو بهره
 Park etشودکشتی، استفاده میهای زراعی تکدر مقایسه با بوم نظام

al., 2002) ).  می ایجاد کشاورزان برای کشت سیستم این کهمزایایی
در ویژه های اکولوژیک رقابت ایجاد شده، بهه ویژگیب کند، توجه

در  ثرؤم عوامل لذاسازد. می ضروری را ردیفی مخلوط هایسیستم
از  بیش تداخل سبب که شوند مدیریت و کنترل باید ایگونه به رقابت

گیاه  دو ودور از مانع و نشده مجاور هایگونه اکولوژیک درآشیان حد
 کشت از استفاده کلی، طورشوند. ب منابع جذب برای شدید رقابت در

 خصوصیات بودن دارا با مختلف هایکه گونه شودمی موجب مخلوط

 و محیط از بهتری برداریبهره بتوانند فیزیولوژیک ویژه و رفولوژیکوم
 ,Zare Feizabadi & Emamverdian) آورند عملبه محیطی منابع

2012.) 
-علف ای زراعی کاهش جمعیتهمسیست اکولوژیک مدیریت در 

 و هاکشابط رقابتی و بدون کاربرد علفبا دستکاری در رو های هرز
از  های هرزعلفبرای  دسترسقابل کاهش عناصر غذایی  هم چنین

افزایش  نهایتعناصر غدایی بویژه نیتروژن و در  طریق مدیریت
 با توجه به اینکه اشند.بمیهمیت ز ائعملکرد گیاهان زراعی بسیار حا

و غالت مخلوط  کشت هایسیستمدر زمینه تأثیر محدودی  مطالعات
های علفاندام هوایی غذایی عناصر محتوای بر  میزان کود نیتروژن

 محتوایآگاهی بیشتر از این تحقیق به منظور  ،است انجام شده هرز
اندام  (گنزشامل آهن، روی، مس و من) نیتروژن و عناصر کم مصرف

کشت های مختلف سیستم توام های هرز تحت تأثیرعلف هوایی
 کود نیتروژن انجام شد. کاربرد و مخلوط غالت

 
 هامواد و روش

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع  مزرعه در تحقیق این
دقیقه شمالی، طول  17درجه و 01جغرافیایی  )عرض طبیعی داراب

متر از سطح  8817ه شرقی، ارتفاع دقیق 87درجه و  21جغرافیایی 
 متوسط بارندگیگراد و درجه سانتی 09، متوسط دمای ساالنه دریا
 8930-39زراعی  سال در و متر در سال(، دانشگاه شیرازمیلی 071

 های فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش شامل:ویژگی انجام شد.
یمنس بر زدسی 23/8هدایت الکتریکی ، pH=7/64بافت خاک لومی، 

گرم میلی 01درصد، فسفر  80/1نیتروژن درصد،  11/1کربن آلی  متر،
گرم بر میلی 9/7گرم بر کیلوگرم، آهن میلی 821پتاسیم بر کیلوگرم، 
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گرم بر میلی 7/8روی گرم بر کیلوگرم، میلی 38/8منگنز کیلوگرم، 
 باشد.می گرم بر کیلوگرممیلی 09/8و مس  کیلوگرم

 هایبلوک طرحهفاکتوریل بر پای ورت آزمایشاین مطالعه به ص

شامل پنج نسبت متفاوت  تیمارهاتصادفی در سه تکرار اجرا شد.  کامل
 گندم کشتیتکشامل  "تریتیکالهگندم: "کشت مخلوط ردیفی 

(100W) ،72  :درصد تریتیکاله 02درصد گندم (25T75W) ،21  درصد
درصد  72ندم: درصد گ 02، (50T50W) درصد تریتیکاله 21گندم: 

، چهار نسبت (100T) تریتیکاله کشتیتکو  (75T25W) تریتیکاله
 جو کشتیتکشامل  "جو: تریتیکاله"متفاوت کشت مخلوط ردیفی 

(100B) ،72  :درصد تریتیکاله 02درصد جو (25T75B) ،21  :درصد جو
 درصد تریتیکاله 72درصد جو:  02، (50T50B) درصد تریتیکاله 21

(75T25B)  1( 811 دو سطح کود نیتروژن شامل:مچنین ه و(N  و
011 )2(N ( 10کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره معمولی  )درصد

مورد  19ET-81گندم رقم چمران، جو رقم یوسف و تریتیکاله بودند. 
 استفاده قرار گرفتند.

 ها نیم متر، فاصلهآن بین فاصله، متر 0×0ابعاد هر کرت آزمایشی 
بوته در متر  111تراکم کاشت بذور با  بودند.ا یک متر هبین بلوک

متر  از هم سانتی 01 ردیف با فاصله 81ودر هر کرت آزمایشی مربع 
صورت  8930آذر  3. کاشت به صورت دستی در تاریخ ندشدکشت 
دور آبیاری تا زمان  وها بالفاصله بعد از کاشت کرت. آبیاری گرفت
بار و بعد از آن براساس نیاز رطوبتی روز یکشش ها ر گیاهچهاستقرا
مرحله  ،دهی در سه مرحله هم زمان با کاشتدانجام شد. کوخاک 

ساقه رفتن و مرحله ظهور سنبله و هر مرحله به میزان یک سوم از 
های هرز در علف تیار گیاه زراعی قرار گرفت.در اخسطوح مورد نظر 

صورت ود بههای آزمایشی بدون آنکه کنترلی انجام شتمام کرت
های علف هرز غالب مزرعه شامل طبیعی رشد کردند. گونه

 Avena fatua) وحشییوالف  ، (.Lolium temulentum L)چچم

L.) گل گندم و ( (Centaurea depressa M. Bieberstein.بودند   
 کادرهای هرز و گیاهان زراعی یک برداری از علفبرای نمونه

شد و  ر هر کرت آزمایشی قرار دادهمربعی به طور تصادفی د یک متر
های هرز داخل آن یک هفته قبل از برداشت گیاهان زراعی در علف
اردیبهشت ماه برداشت شدند. گیاهان زراعی به صورت دستی  80

ها جهت خشک کردن به همزمان با یکدیگر برداشت شدند. این نمونه
رار گراد قدرجه سانتی 72ساعت در داخل آون در دمای  11مدت 

)آهن، روی،  گیری نیتروژن و عناصر کم مصرفگرفتند. برای اندازه
منگنز و مس( از هر کرت آزمایشی یک نمونه یک گرمی از بافت 

استفاده قرار گرفت. برای اندازه های خشک شده علف هرز مورداندام
 (Tedesco et al., 1995) لدالجگیری نیتروژن با استفاده از روش ک

گیری عناصر کم مصرف و برای اندازه kjelflex, k-360از دستگاه و 
لیندسی و نورول  روشبه (PG-990)از دستگاه جذب اتمی 

(Lindsay & Norvell, 1978 ).ترسیم و هاداده آنالیز استفاده شد 

 Excel (2013) و MSTATC ver. 2.1(1991) افزارنرم با نمودارها
در سطح احتمال پنج  انکند آزمون با هامیانگین مقایسه و شد انجام

 درصد صورت گرفت.

 
 نتایج و بحث

 های هرزمحتوای نیتروژن اندام هوایی علف

-و همچنین اثر متقابل سیستم غالت کشت مخلوطهای سیستم

اندام هوایی نیتروژن  محتوای ،های کشت و سطوح کود نیتروژن
 نددتحت تأثیر قرار دا (P≤ 0.01) داریبه طور معنیهای هرز را علف

های هرز بیشترین محتوای نیتروژن اندام هوایی علف (.8)جدول 
 011گندم و سطح کود نیتروژن  کشتیتکدرصد( به تیمار  21/8)

درصد( آن نیز در  17/1کیلوگرم در هکتار تعلق داشت و کمترین )
کیلوگرم در هکتار مشاهده  011تریتیکاله و سطح کودی  کشتیتک

اکی از توانایی باالتر تریتیکاله نسبت به (. این نتایج ح0شد )جدول 
ها به نیتروژن های هرز و کاهش دسترسی آنگندم در سرکوب علف

کیلوگرم در هکتار( است. در تیمار  011) در سطح کودی باالتر
50T50W  کیلوگرم در هکتار،  011به  811با افزایش میزان نیتروژن از

-اهش یافت که نشانهای هرز کمحتوای نیتروژن اندام هوایی علف

جذب بهتر نیترون در این سیستم کشت مخلوط نسبت به  دهنده
نیتروژن در این کشت مخلوط کمترین محتوای های هرز است. علف

 011و سطح کود  75T25Wدر تیمار  های هرزدر اندام هوایی علف
در مخلوط جو: (. 0درصد( بدست آمد )جدول  01/1کیلوگرم در هکتار )

درصد( در اندام  02/8) نیز بیشترین محتوای این عنصرتریتیکاله 
کیلوگرم در  811و سطح کود  25T75Bهای هرز در تیمار هوایی علف

(. با افزایش میزان نیتروژن محتوای آن در 0)جدول  هکتار بدست آمد
های هرز در این سیستم کشت مخلوط نیز کاهش اندام هوایی علف

کیلوگرم در  811و سطح کود  50T50Bیافت. کمترین نیز در تیمار 
جو در سطح  کشتیتکداری با هکتار مشاهده شد که تفاوت معنی

. در واقع در بیشتر (0نداشت )جدول کیلوگرم در هکتار  011کود 
جو و تریتیکاله با افزایش میزان  کشتیتکتیمارهای کشت مخلوط و 

ید های هرز و همچنین تولسرکوب بیشتر علف نیتروژن به واسطه
ها نشان داده نشد( محتوای باالتر در این گیاهان )داده زیست توده

یافت و آن را به های هرز کاهش های هوایی علفنیتروژن در اندام
توانایی پنجه زنی بیشتر در جو و همینطور  .گیاه زراعی اختصاص دادتد

 ،و از سوی دیگر( (Karadag, 2004تر آن ای متراکمسیستم ریشه
بیشتر و قدرت رقابت باالتر تریتیکاله در  تودهزیستولید توانایی ت

های هرز نسبت به گندم، و همچنین ارتفاع بلندتر این مقابل علف
( و سرعت بسته شدن سریعتر اندهها نشان داده نشددوگیاه )داده

منجر به برتری آنها  harvani, 2012)  (Lameiهاکانوپی در آن
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و استفاده بهتر گندم  کشتیتکسه با های هرز در مقاینسبت به علف
 (Yadollahi et al., 2015یدالهی و همکاران ) شد.از کود نیتروژن 

و گندم یکی از دلیل موفقیت یوالف را در  نیز در کشت مخلوط یوالف
 های هرز ارتفاع باالتر این گیاه نسبت به گندم بیان کردند.مقابل علف

های گندم: تریتیکاله در مخلوط با این آگاهی، افزایش سهم تریتیکاله
های تواند دلیلی برای کاهش محتوای نیتروژن اندام هوایی علفمی

 Corre-Hellou etهلو و همکاران ) -کوره هرز در این آزمایش باشد.

al., 2011)  نیز گزارش دادند که با افزایش میزان نیتروژن، محتوای
مخلوط جو و نخود های هرز در کشت این عنصر در اندام هوایی علف

نخود، به میزان بیشتری کاهش  کشتیتکجو نسبت به  کشتیتکو 
های هرز در کلی میزان نیتروژن در اندام هوایی علف یافت. بطور

های جو: تریتیکاله کمتر از گندم: تریتیکاله بود که توانایی مخلوط
های هرز و باالتر جو و تریتیکاله در کاهش جذب این عنصر در علف

 .دهدنشان میرا زایش آن به نفع گیاه زراعی اف

 

های مختلف کشت مخلوط غالت و سطوح کود نیتروژن بر محتوای نیتروژن و عناصر کم مصرف سیستم اثر تجزیه واریانس -1جدول 
 های هرز و عملکرد دانهاندام هوایی علف

Table1- Analysis of variance for the effect of different cereals intercropping systems and nitrogen fertilizer levels 
on nitrogen and micro nutrients content of weeds shoot and grain yield 

 منبع تغییرات
S. O. V 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean of Squares 

محتوای نیتروژن 
اندام هوایی 

  هرز هایعلف
Weeds shoot 

nitrogen 
content  

 عملکرد دانه 

Grain yield  

 

عناصر کم  محتوای
 اندام هوایی مصرف

  هرز هایعلف

Micro- nutrients 
content  of weeds 

shoot 

  

 آهن
Fe 

 روی
Zn 

 مس
Cu 

 منگنز
Mn 

 بلوک
Block 

2 0.00 ns 2.093** 6527.60** 69.60** 282.22** 1351.71** 

وطمخل های کشتسیستم  
Intercropping 

system 
8 **0.61 **5.68 **18972.20 25.08** 15.21** 243.38** 

 سطوح کود نیتروژن

Nitrogen fertilizer 
levels 

1 0.08 ns 0.13 ns 1692.32 ns 97.28** 12.26** 134.77* 

وط های کشت مخلسیستم
سطوح نیتروژن ×  

Intercropping  
system× Nitrogen 

levels 

8 0.48** 2.04** 12899.08** 5.61ns 6.33** 88.41** 

 خطا

error 
34 0.02 0.18 990.91 8.64 0.63 26.75 

  تغییرات ضریب

Coefficient of 
Variation (%) 

_ 19.71 9.25 11.87 14.91 9.49 11.37 

ns ،*  درصد یک و پنج احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنیرغی ترتیب به: **و 
ns, * and **: Non-significant and significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively. 

 

 



 171    ... نیتروژن محتوای بر نیتروژن کود کاربرد و غالت مخلوط کشت تأثیر

 های هرز)%( اندام هوایی علف کشت مخلوط غالت و سطوح کود نیتروژن بر محتوای نیتروژن هایاثر متقابل سیستم-2جدول 
Table 2- Interaction of different cereals intercropping systems and nitrogen fertilizer levels on nitrogen content of weeds 

shoot (%) 

نیتروژن سطوح کود  
Nitrogen fertilizer 

levels (kg. ha-1) 

های کشت مخلوطسیستم  

Intercropping system  

W100 W75T25 W50T50 W25T75 T100 B100 B75T25 B50T50 B25T75 

N1 (100) 1.22b* 0.69cd 1.23b 0.66cd 0.84cd 0.87c 1.25b 0.22e 0.31e 

N2 (200) 1.54a 1.35ab 0.68cd 0.64cd 0.07e 0.31e 0.58d 0.61cd 0.81cd 

 داری ندارند.های دارای حروف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین*
*Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability based on Duncan's test 

100W  :100 گندم،  کشتیتکT :25تریتیکاله،  کشتیتکT75W  :72  50درصد تریتیکاله،  02 :درصدگندمT50W :21  : 75تریتیکاله، درصد  21درصدگندمT25W :02  درصد
 72 :درصد جو 75T25B :02درصد تریتیکاله و 21درصد جو :  50T50B :21درصد تریتیکاله،  02: درصد جو  25T75B  :72جو،  کشتیتک: 100B  درصد تریتیکاله، 72گندم : 

  درصد تریتیکاله.
W100: Monoculture of wheat, T100: Monoculture of triticale, W75T25, W50T50 and W25T75: Intercropping of wheat and triticale at 

ratios of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively, B100: Monoculture of barley, B75T25, B50T50 and B25T75 Intercropping of 

barley and triticale at ratios of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively. 
 

 های هرزاندام هوایی علف عناصر کم مصرفمحتوای 

آن با سطوح کود  ابلو اثر متق های کشت مخلوطسیستم
های هرز اثر علفهوایی اندام  آهنعنصر بر محتوای  نیتروژن

بیشترین محتوای آهن در  (.8جدول ) داشتند (P≤0.01) داریمعنی
گندم و سطح کود  کشتیتکهای هرز در تیمار اندام هوایی علف

گرم بر کیلوگرم( و کمترین میلی 0/902)کیلوگرم در هکتار  011
و  75T25Wعنصر در مخلوط گندم: تریتیکاله در تیمار  محتوای این
گرم بر کیلوگرم( میلی 2/820کیلوگرم در هکتار ) 011سطح کود 

بدست آمد. در کشت مخلوط جو: تریتیکاله نیز کمترین محتوای 
و سطح کود  50T50Bهای هرز در تیمار آهن در اندام هوایی علف

گرم بر کیلوگرم( لیمی 9/818کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) 011
اثر متقابل دو فاکتور مورد مطالعه بر . (9)جدول  مشاهده شد

 های هرز در سطح پنج درصدمحتوای منگنز اندام هوایی علف
بیشترین میزان این عنصر در (. 8بود )جدول  (P≤0.05)دار معنی

گندم  کشتیتکهای هرز در این آزمایش به تیمار اندام هوایی علف
گرم بر کیلوگرم( میلی 01/01کیلوگرم در هکتار ) 011و سطح کود 

های مخلوط گندم: تریتیکاله و جو: تریتیکاله مشاهده شد. در کشت
های هرز به کمترین محتوای این عنصر در اندام هوایی علفنیز 

 011و سطح کود نیتروژن  50T50Bو  75T25Wترتیب در تیمارهای 
گرم بر کیلوگرم( میلی 22/99و  10/91)به ترتیبکیلوگرم در هکتار 

محتوای این عناصر به میزان قابل توجهی در  .(9)جدول  بدست آمد
ها بود. کاهش کشتیتکهای کشت مخلوط کمتر از بیشتر سیستم

های هرز در محتوای عناصر کم مصرف در اندام هوایی علف
-ها در این سیستمهای مخلوط مربوط به تراکم باالی ریشهسیستم

ها و احتماال درصد جذب بیشتر این عناصر کشتیتکت به ها نسب
های مخلوط و در نتیجه کاهش توسط گیاهان زراعی در سیستم

های هرز به این عناصر بود. روابط متقابل بین دسترسی علف

تواند حرکت و دسترسی های کشت مخلوط میگیاهان در سیستم
گیاهان  ه وسیلهها را بعناصر را در ریزوسفر و در نتیجه جذب آن

 (Wasaki et al., 2003) تحت تأثیر قرار دهد
های کشت و سطوح کود نیتروژن اثرات اصلی سیستم

-های هرز بطور معنیمحتوای عنصر روی را در اندام هوایی علف

بیشترین محتوای  (.8تحت تأثیر قرار دادند )جدول  (P≤0.01)داری 
گندم به میزان  تیکشتکهای هرز در روی در اندام هوایی علف

گرم بر کیلوگرم بدست آمد. همچنین کمترین محتوای میلی 19/00
 75T25W (99/81 این عنصر در مخلوط گندم: تریتیکاله در تیمار 

گرم بر کیلوگرم( مشاهده شد. بطور کلی در این آزمایش میلی
جو  کشتیتکهای هرز به کمترین میزان جذب روی توسط علف

ر کیلوگرم( تعلق داشت که این تیمار توانست گرم بمیلی 37/82)
درصد محتوای این عنصر را در مقایسه با سایر  91تقریباً به میزان 

تیمارها کاهش دهد و بعد از آن کمترین محتوای این عنصر در 
توانایی  .(8تعلق داشت )شکل  50T50Bهای هرز به تیمار علف

های هرز و های علفهای هرز به گونهجذب عناصر توسط علف
 (.Głowacka, 2012)گیاهان زراعی موجود در مزرعه وابسته است 

در این آزمایش چچم، یوالف وحشی و گل گندم در مزرعه تراکم 
های هرز به خود اختصاص های علفبیشتری را نسبت به دیگر گونه

تواند دلیلی برای محتوای بیشتر عناصر کم و این احتماال می دادند
باشد. مکوندی  کشتیتکهای هرز در هوایی علفمصرف در اندام 

آزمایشی نشان دادند در ( Makvandi et al., 2006و همکاران )
هرز چچم نسبت به گندم توانایی باالتری در جذب عناصر که علف

کم مصرف و افزایش زیست توده دارد. نتایج تحقیق بربیسایوا و 
د که علف نشان دا (Berbeciowa & Malicki, 1986مالیسکی )
در جذب روی نسبت  ((.Chenopodium album Lتره هرز سلمه

و  (.Beta vulgaris L)تر بود، اما چغندرقند به گندم زمستانه موفق
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 .تره داشتندعنصر نسبت به سلمهتوانایی باالتری در جذب این  (.Brassica napus L)کلزای بهاره 
 

 های هرزآهن، مس و منگنز اندام هوایی علفت و سطوح کود نیتروژن بر محتوای های کشت مخلوط غالاثر متقابل سیستم -3 جدول

 گرم بر کیلوگرم()میلی
Table 3- Interaction of cereals intercropping systems and nitrogen fertilizer levels on iron, copper and manganese content of 

weeds shoot (mg.kg-1) 

ت های کشسیستم
 مخلوط

Intercropping 
systems 

  علف هرز اندام هوایی عناصر کم مصرف محتوای

Micro- nutrients content  of weeds shoot 

)mg.kg-1( 

 آهن
Fe 

 
 مس

Cu 
 

 منگنز

Mn 
 

 N1 N2 N1 N2 N1 N2 

W100 291.0bc* 367.6a 15.95a 10.99b 55.22ab 60.68a 
W75T25 232.6de 351.7a 10.19bcd 9.27b-e 45.60b-e 51.75abc 
W50T50 225.0de 174.1ef 10.79bc 9.58b-e 45.02cde 39.50ef 
W25T75 211.5def 156.5f 8.94de 9.06cde 40.16ef 34.46f 

T100 353.8a 254.5cd  9.41b- e 10.18bcd 50.22bcd 47.16b-e 
B100 352.4a 291.8bc 9.56b-e 10.95b 52.86abc 45.95b-e 

B75T25 343.2ab 327.9ab 9.63b-e 8.69de 51.42abc 47.25b-e 
B50T50 217.8de 181.3ef 6.46f 8.13e 39.53ef 33.55f 
B25T75 191.3ef 251.1cd 10.16bcd 8.21e 40.85def 37.64ef 

 داری ندارند.در هر ستون بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی برای هر عنصر و فاکتور نیتروژنهای دارای حروف مشترک یانگینم*
*Means with similar letters for each element and nitrogen are not significantly different at 5% of probability based on Duncan's test 

 100W :100 گندم، کشتیتکT :25تریتیکاله،  کشتیتکT75W  :72  50درصد تریتیکاله،  02 :درصدگندمT50W :21  : 75درصد تریتیکاله،  21درصدگندمT25W :02  درصد
 72 :درصد جو 75T25B :02درصد تریتیکاله و 21: د جودرص 50T50B :21درصد تریتیکاله،  02: درصد جو 25T75B  :72جو،  کشتیتک: 100B  درصد تریتیکاله، 72گندم : 

 .کیلوگرم نیتروژن در هکتار 011و  811به ترتیب  :2Nو  1N درصد تریتیکاله.
Intercropping between wheat : 75T25W and 50T50, W25T75Writicale, of tonoculture M: 100Theat, onoculture of wM: 100W

 75T25and B 50T50, B25T75Barley, b onoculture ofM : 100B75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively, io of and triticale at rat
 : Nitrogen2and N 175%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively. NIntercropping between barley and triticale at ratio of 

, respectively.1-levels: 100 and 200 kg.ha 
 

نیز در  (Soleymanpoor et al., 2016نادری و همکاران )
-آزمایشی گزارش دادند که محتوای عنصر روی در اندام هوایی علف

 جو کمتر از کشت مخلوط آن با نخود بود. کشتیتکهای هرز در 
کیلوگرم در هکتار، منجر  011به  811نیتروژن از  افزایش میزان کود

های هرز به اندام هوایی علفبه افزایش محتوای عنصر روی در 
درصدی نسبت  01/81گرم بر کیلوگرم و افزایش میلی 10/08میزان 

استال  (.0کیلوگرم نیتروژن در هکتار گردید )شکل  811به سطح کود 
معتقدند که یکی از اثرات افزایش  (Staal et al., 1991و همکاران )

ذب نیتروژن باشد. بنابراین جها مینیتروژن افزایش جذب کاتیون
توسط گیاهان یک افزایش نسبی در محتوای عناصر غذایی دیگر در 

توان به افزایش از اثرات اصلی نیتروژن میآورد. گیاهان بوجود می
ها و تغییر جذب عناصر فعالیت متابولیک گیاه، تسریع اغلب فرایند

مدی و همکاران خ (.Alizadeh et al., 2008)توسط گیاه اشاره نمود 
(Khamadi et al., 2014)  بیان کردند که افزایش میزان نیتروژن

باعث افزایش  محیط اطراف ریشه و در نتیجه pHمنجر به کاهش 
شود و از سوی دیگر افزایش جذب و حاللیت عناصر میکرو می

تواند منجر به تشکیل پروتئین بعد از افزودن کود نیتروژن می

پروتئین و انتقال -روی ها به صورت کمپلکسنگهداری روی در ریشه
همچنین برخی از پژوهشگران افزایش همزمان روی  .آن به گیاه شود

و نیتروژن را در برگ نشان از جذب توام این دو عنصر و حاکی از 
 داشتندهای هوایی گیاه عنوان ها به بخشانتقال همزمان آن

(Khamadi et al., 2014.) ( علیزاده و همکارانAlizadeh et al., 

در بررسی کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن بر جذب عناصر ( 2008
کم مصرف در گیاه ذرت مشاهده کردند که افزایش میزان نیتروژن 
منجر به افزایش منگنز در شاخساره ذرت گردید. همچنین این نتایج با 

هائو و  ،(Manasek et al., 2013مناسک و همکاران ) هاییافته
 Khamadi etخامدی و همکاران ) و (Hao et al., 2007ن )همکارا

al., 2014 ) .های مخلوط با کاهش دسترسی در کشتهمخوانی دارد
به کاهش غلظت آهن و منگنز  های هرز به کود نیتروژن منجرعلف

های اثر سیستم(. 9های هرز گردید )جدول در اندام هوایی علف
ر محتوای وح کود نیتروژن و اثر متقابل این دو فاکتور بطکشت، س

(. 8)جدول  بود (P≤0.01)دار های هرز معنیمس در اندام هوایی علف
های هرز به تیمار بیشترین محتوای مس در اندام هوایی علف

 32/82کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) 811گندم و سطح کود  کشتیتک
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مخلوط گندم:  هایدر کشتگرم بر کیلوگرم( تعلق داشت. میلی
ریتیکاله کمترین محتوای این عنصر در اندام هوایی تریتیکاله و جو: ت

سطح کود  و 50T50Bو  75T25Wهای هرز به ترتیب در تیمارهای علف
گرم بر کیلوگرم( میلی 10/0و  31/1کیلوگرم در هکتار )به ترتیب  811

ندم با افزایش میزان کود گ کشتیتکدر تیمار (. 9بدست آمد )جدول 
های هرز کاهش اندام هوایی علفر محتوای عنصر مس دنیتروژن، 

کاهش غلظت مس در سطح نیتروژن باالتر ممکن است به این یافت. 
مصرف بیشتر نیتروژن در  دلیل باشد که افزایش میزان رشد در نتیجه

اندام هوایی علف هرزو یا جذب بیشتر سایر عناصر در مقایسه با مس 
 گیاه شود در سطح کود بیشتر منجر به رقیق شدن این عنصر در

(Khamadi et al., 2014)میزان جذب عناصر کم  ،. به طور کلی

 <های هرز در این مطالعه به صورت آهنعلف وسیلهبهمصرف 
نادری و همکاران  بود که با نتایج تحقیق مس <روی <منگنز

(Soleymanpoor et al., 2016 ) در بررسی میزان جذب عناصر کم
ها و غالت: لگوم های مخلوطهای هرز در کشتمصرف توسط علف

 ,Salem & El-Gizawyگیزاوی و همکاران )-سالم و ال مطالعه

در بررسی اهمیت عناصر کم مصرف در ذرت و همچنین  ( 2012
در  مطابقت داشت. (Hao et al., 2007هائو و همکاران )های یافته

های هرز به کود تیمارهای کشت مخلوط با کاهش دسترس علف
غلظت مس در اندام هوایی  ،کاهش جذب سایر عناصرنیتروژن و 

 های هرز افزایش یافت.علف

 

 های هرزهای کشت مخلوط غالت بر محتوای روی اندام هوایی علفاثر سیستم -1شکل 
Fig. 1- Effect of cereals intercropping systems on Zn content of weeds shoot  

 داری ندارند.اس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیدارای حروف مشترک بر اسهای ستون 
Columns with similar letters are not significantly different at 5% of probability based on Duncan's test 

 100W :100 گندم،  کشتیتکT :25تریتیکاله،  کشتیتکT75W  :72  : 50درصد تریتیکاله،  02درصدگندمT50W :21  : 75درصد تریتیکاله،  21درصدگندمT25W :02  درصد
 72 :درصد جو 75T25B :02درصد تریتیکاله و 21درصد جو :  50T50B :21درصد تریتیکاله،  02درصد جو :  25T75B  :72جو،  کشتیتک: 100Bدرصد تریتیکاله،   72گندم : 

 درصد تریتیکاله.

W100: Monoculture of wheat, T100: Monoculture of triticale, W75T25, W50T50 and W25T75: Intercropping of wheat and triticale at ratios 

of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively, B100: monoculture of barley, B75T25, B50T50 and B25T75: Intercropping of barley 

and triticale at ratios of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively. 
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 های هرزاثر سطوح کود نیتروژن بر محتوای روی اندام هوایی علف -2شکل 
Fig. 2- Effect of nitrogen fertilizer levels on Zn content of weeds shoot  

1N  2وN:  کیلوگرم نیتروژن در هکتار 011و  811به ترتیب 
, respectively.1-: Nitrogen levels: 100 and 200 kg.ha2and N 1N 

 عملکرد دانه گیاه زراعی
و اثر متقابل آن با سطوح کود نیتروژن های کشت مخلوط سیستم
 عملکرد دانه را تحت تأثیر قرار دادند (P≤0.01) داریبطور معنی

 011گندم در سطح کود نیتروژن  کشتیتکسیستم  (.8)جدول 
تن در هکتار(  11/9کیلوگرم در هکتار دارای کمترین عملکرد دانه )

های هرز بیشترین محتوای نیتروژن را داشتند د. در این تیمار، علفبو
-(. همچنین محتوای عناصر کم مصرف اندام هوایی علف0)جدول 

های مخلوط بود. در واقع گندم بیشتر از کشت کشتیتکهای هرز در 
های هرز با کسب منابع بیشتر در این تیمار موجب کاهش علف

د.  در کشت مخلوط گندم: تریتیکاله در عملکرد دانه گیاه زراعی شدن
نیتروژن منجر به افزایش عملکرد دانه  ، افزایش میزان50T50Wتیمار 

استفاده بیشتر  دهنده( که نشان1)جدول  گردیدتن در هکتار(  89/1)
-گیاهان زراعی از منابع در این تیمار کشت مخلوط است. در سیستم

تیمارهای کشت مخلوط با های کشت مخلوط جو: تریتیکاله در تمام 
افزایش میزان نیتروژن عملکرد افزایش یافت که مزیت این سیستم 

دهد. هرز نشان میهای کشت را در استفاده از منابع در مقابل علف
و سطح  50T50Bبیشترین عملکرد دانه در این آزمایش متعلق به تیمار 

ین عملکرد بود. کمترتن در هکتار(  00/7)کیلوگرم در هکتار  011کود 
کیلوگرم در هکتار  811جو و سطح کود  کشتیتکدانه نیز مربوط به 

بود، البته در این تیمار با افزایش میزان کود نیتروژن عملکرد گیاه 
دهد جو دارای توانایی باالیی (، که نشان می1افزایش یافت )جدول 

بطور کلی جو و تریتیکاله در سطح کود  برای جذب عناصر است.
-عملکرد باالتری نسبت به گندم داشتند. جو به واسطه ریشکبیشتر 

زنی های بلندتر و در نتیجه ظرفیت فتوسنتزی باالتر و پنجه
دارای عملکرد باالتری  Mohamadi et al., 2010)  (Nourبیشتر

 گندم بود. کشتیتکنسبت به 

 ,Sutton & Dubbeldeلده )دابسوتون و  ،از سوی دیگر

موفقیت تریتیکاله را نسبت به گندم برای تولید  یکی از دالیل (1980
این گیاه در مرحله گرده افشانی و  زیست تودهعملکرد بیشتر، افزایش 

باالتر  زیست تودهرسیدگی دانستند و بیان داشتند که این گیاه با تولید 
کامپوزانو و -استرادا دهد.منابع بیشتری را به خود اختصاص می

زیست دلیل تولید  (Estrada-Campuzano et al., 2012همکاران )
راندمان مصرف باالتر  ،نسبت به گندمرا باالتر در تریتیکاله  توده

 ضریبدلیل این راندمان باالتر احتماالً به که تشعشع بیان کردند 
در  تشعشعتر نور در این گیاه و در نتیجه توزیع بهتر پایین استهالک

عالوه  (Muurinen & Peltonen-Sainio, 2006). باشدمیکانوپی 
های هرز توانایی باالتر تریتیکاله نسبت گندم در سرکوب علف ،براین

و سیستم خصوصیات مرفولوژیک آن از جمله ارتفاع بلندتر  به واسطه
های هرز، و در پی آن کاهش منابع در دسترس علف ترای قویریشه

در کشت منجر به افزایش عملکرد این گیاه نسبت به گندم گردید. 
حضور دو گیاه جو و تریتیکاله به میزان مساوی  مخلوط جو: تریتیکاله

خصوصیات مرفولوژیک این دو گیاه از  در این سیستم کشت به واسطه
-جمله ارتفاع متفاوت و در نتیجه افزایش استفاده از نور، قدرت پنجه

 Lamei)زنی بیشتر در جو، بسته شدن سریع کانوپی در این سیستم 

Harvani, 2012) ندو در کل روابط مکملی جو و تریتیکاله، توانست 
افزایش جذب منابع بیشتر و های هرز منجر به با سرکوب بیشتر علف

 Eskandari & Alizadeاسکندری و علیزاده امرایی ) د.نعملکرد گرد

Amraie, 2016)  گزارش دادند که در کشت مخلوط ذرت و لوبیا
کاهش  های هرزوزن خشک علف(.Vigna sinensis L)  چشم بلبلی

که منجر  طور مکمل عمل کردندیافت و دو گیاه در مصرف منابع به
 Ahmadvandنیا )احمدوند و حاجی ها گردید.به افزایش عملکرد آن

& Hajinia, 2016)  نیز در بررسی کشت مخلوط جایگزینی سویا
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(Glycine max L.)  و ارزن معمولی(Panicum miliaceum L.) 
یان کردند که افزایش نسبت این دو گیاه در کشت مخلوط منجر به ب

 Ramirez-Garciaرامیرز و گارسیا )شود. می هاافزایش عملکرد آن

et al., 2014 ) نیز در کشت مخلوط جو: ماش(Vigna radiata L.) 
کشت مخلوط و سطح کود باالتر  بیشترین محتوای نیتروژن را در

چنین جو نسبت به ماشک محتوای نیتروژن مشاهده کردند، هم
 ,.Abadian et alآبادیان و همکاران ) نیتروژن باالتری داشت.

نیز بیشترین عملکرد ریحان را در کشت مخلوط آن با لوبیا  (2015
کیلوگرم کود نیتروژن نسبت به تیمار  811چشم بلبلی و با مصرف 

وژن کیلوگرم کود نیتر 21شاهد )عدم مصرف کود نیتروژن( و مصرف 
های کشت مخلوط گزارش کردند و اظهار داشتند که تمامی ترکیب

 کشتیتکهای هرز عملکرد کل بیشتری نسبت به دلیل کنترل علفبه
 ریحان تولید کردند.

 

 

 )تن در هکتار(  های کشت مخلوط غالت و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد دانهاثر متقابل سیستم-4جدول 
Table 4- Interaction of cereals intercropping systems and nitrogen fertilizer levels on grain yield (t.ha-1) 

ننیتروژ سطوح کود  
Nitrogen 

fertilizer levels 
(kg. ha-1) 

های کشت مخلوطسیستم  

Intercropping system 

W100 W75T25 W50T50 W25T75 T100 B100 B75T25 B50T50 B25T75 

N1 (100) 4.11d-g* 5.06c 3.80e-i 6.13b 4.48cde 3.31hi 3.54ghi 6.17b 3.94e-h 

N2 (200) 3.04i 3.97e-h 4.13d-g 4.81cd 3.67f-i 4.42c-f 5.17c 7.26a 4.95c 

 داری ندارند.های دارای حروف مشترک بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیمیانگین*

*Means with similar letters are not significantly different at 5% of probability based on Duncan's test 

100W  :100 گندم،  کشتیتکT :25تریتیکاله،  کشتیتکT75W  :72  : 50درصد تریتیکاله،  02درصدگندمT50W :21  : درصد تریتیکاله،  21درصدگندمT7525W :02  درصد
 72 :درصد جو 75B25T :02درصد تریتیکاله و 21درصد جو :  50T50B :21درصد تریتیکاله،  02درصد جو :  25T75B  :72جو،  کشتیتک: 001Bدرصد تریتیکاله،   72گندم : 

  درصد تریتیکاله.

W100: Monoculture of wheat, T100: Monoculture of Triticale, W75T25, W50T50 and W25T75: Intercropping of wheat and triticale at 
ratios of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively, B100: Monoculture of barley, B75T25, B50T50 and B25T75: Intercropping of 

barley and triticale at ratios of 75%: 25%, 50%: 50% and 25%: 75% respectively. 
 
 

 گیری نتیجه
نیتروژن و عناصر کم محتوای که  نتایج این مطالعه نشان داد

تحت طور عملکرد دانه و همینهای هرز علف اندام هواییمصرف 
و سطوح کود  مخلوط غالت های کشتسیستماثر متقابل  تأثیر

-علفدر اندام هوایی نیتروژن محتوای یشترین ب. ندقرار گرفتنیتروژن 

 011و سطح کود گندم  کشتیتکسیستم های هرز مربوط به 
جو و  هایکشتیتکهمچنین از این نظر گرم در هکتار بود. کیلو

 برای کاهش جذب عناصر کم مصرف توسط علف های هرز  تریتیکاله
گندم، محتوای  کشتیتکدر  گندم بودند. کشتیتکتر از موفق

 011به  811های هرز با افزایش میزان کود نیتروژن از نیتروژن علف
-توانایی بیشتر علف دهندهه نشانک افزایش یافتکیلوگرم در هکتار 

های های هرز نسبت به گندم در جذب این عنصر است. اما در کشت
 محتوای این عنصر در اندام هواییمخلوط با افزایش میزان نیتروژن 

 گیاه زراعی را در های هرز کاهش یافت که توانایی رقابتی باالترعلف
ی جذب نیتروژن براهای هرز های کشت در مقابل علفاین سیستم

کمترین میزان این عنصر در کشت  دهد.نشان می کشتیتکنسبت به 
در کشت جو: و  75T25W تیمارمخلوط گندم: تریتیکاله مربوط به 

کیلوگرم  011تریتیکاله با سطح کود  کشتیتکتریتیکاله مربوط به 
 .نداشت 50T50Bداری با تیمار که تفاوت معنی نیتروژن در هکتار بود

های علفهوایی های اندامین محتوای عناصر کم مصرف در همچن
کشت مخلوط کمتر های سیستمهرز به میزان قابل توجهی در بیشتر 

های های زراعی در سیستمدر این مطالعه گونه .ها بودکشتیتکاز 
تری از در بخش وسیع یشانهاریشه به واسطه توسعه احتماال مخلوط

محدود های هرز عناصر را توسط علف خاک، توانستند توانایی جذب
و با مصرف بیشتر نیتروژن، محتوای عناصر کم مصرف آهن و  کنند

کمترین میزان های هرز کاهش دادند. منگنز را در اندام هوایی علف
های به ترتیب در مخلوط 50T50Bو  75T25Wاین عناصر به تیمارهای 

کیلوگرم در هکتار  011با سطح کود گندم: تریتیکاله و جو: تریتیکاله 
های کشت همچنین کاهش غلظت این عناصر در سیستمتعلق داشت. 

منجر به افزایش غلظت مس تحت تأثیر سطوح کود نیتروژن مخلوط 
های هرز گردید و کمترین میزان این عنصر در در اندام هوایی علف

مربوط به به ترتیب های مخلوط گندم: تریتیکاله و جو: تریتیکاله کشت
در هکتار کیلوگرم  811با سطح کود  50T50Bو  75T25Wمارهای تی

در  75T25Wجو و  کشتیتککمترین میزان روی نیز به تیمار  بود.
مخلوط گندم: تریتیکاله تعلق داشت. همچنین افزایش میزان کود 

عملکرد دانه غالت نیز نیتروژن منجر به افزایش این عنصر گردید. 
و سطوح کود های کشت مخلوط سیستماثر متقابل تحت تأثیر 

های گندم: تریتیکاله متوسط عملکرد قرار گرفت. در مخلوطنیتروژن 
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گندم باالتر بود و کمترین عملکرد دانه به  کشتیتکنسبت به دانه 
تعلق  کیلوگرم در هکتار 011گندم و سطح کود  کشتیتکتیمار 

به تیمار  مربوطهمچنین بیشترین عملکرد دانه در این آزمایش داشت. 
50T50B  اثر متقابل سیستمبود. کیلوگرم در هکتار  011و سطح کود-

 های مخلوطکشتدر های کشت و سطوح کود نیتروژن نشان داد که 
 دهندهبا افزایش میزان نیتروژن عملکرد دانه افزایش یافت، که نشان

 کشتیتکهای کشت نسبت به استفاده بیشتر از منابع در این سیستم
به توان میاین مطالعه حاکی از این است که  نتایج  ور کلیبط .بود

سایر عناصر را برای  ومیزان کود نیتروژن ت، وسیله کشت مخلوط غال
از  اکولوژیک و به عنوان یک روش مدیریتی دادکاهش های هرز علف

 . مورد استفاده قرار دادهای هرز علف آن برای کاهش جمعیت
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Introduction2 

Weed management is a key issue in ecological management of agroecosystems, and weed control should be tackled 

primarily by altering the competitive balance between crop and weeds. This can be through measures such as the correct 

choice of rotation, the choice of crop species and cultivars with more competitive ability and precision nutrient 

management. The infestation of weeds may also be significantly reduced by crop species diversification in cropping 

systems. Therefore, intercropping system is one of the ways to diversity. It is likely that intercrops promote the use of 

the available resources by crops, thus, leaving less opportunity for the establishment and growth of weeds. In addition to 

cropping system components, the absorption of nutrients may be affected and in some cases be increased by nitrogen. 

Reduction of available nutrients to weeds is one of the ecological approaches for to weaken weeds and to increase crop 

yield. This experiment was conducted to investigate the effects of cereals intercropping systems and nitrogen levels on 

nitrogen and micro-nutrients (Fe, Zn, Cu and Mn) content of weeds shoot and crop grain yield. 

 

Materials and Methods 

This experiment was carried out at the Darab faculty of Agriculture and Natural Resources, Shiraz University, Iran 

during 2013-14 cropping season. Treatments were arranged in a factorial experiment based on randomized complete 

block design (RCBD) with three replicates. Treatments were five different sowing ratios of wheat: triticale consisted of 

100: 0, 75: 25, 50: 50, 25: 75, 0: 100, four different sowing ratios of barley: triticale consisted of 100: 0, 75: 25, 50: 50, 

25: 75 and two nitrogen levels (100 and 200 kg N ha-1). Nitrogen and micro-nutrients (Fe, Zn, Cu and Mn) content of 

weeds shoot and grain yield were measured and compared statistically. 

 

Results and Discussion 

The lowest and the highest nitrogen content of weeds shoot was observed in the monoculture of triticale with 200 kg 

N ha-1 and in the monoculture of wheat with 200 kg N ha-1 respectively. The interaction of intercropping systems and 

nitrogen levels led to decrease of nitrogen content in weeds tissue. There were the lowest Fe and Mn content of weeds 

shoot in W50T50 and B50T5050 intercropping systems with 200 kg N ha-1. The W25T75 and monoculture of barley 

(B100) showed the lowest Zn content for weeds shoot and increasing nitrogen fertilizer resulted in an increase in Zn 

content of weeds. The Cu content of weed shoot was higher in monocultures than that in intercropping systems. The 

lowest Cu content in weeds shoot was observed in W50T50 and B75T25 where 100 kg N ha-1 applied to the 

experimental plots. Furthermore, grain yield in wheat: triticale intercropping was greater than that in monoculture of 
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wheat. In this study, B50T50 cropping system with 200 kg N ha-1 showed the highest grain yield. Generally, grain yield 

of crops increased with rising nitrogen amount in intercropping systems. 

 

Conclusion 

The results of this study showed that nitrogen, Fe and Mn content of weeds shoot decreased where they grew in 

intercropping systems with the highest nitrogen fertilizer level. However, Cu content of weeds shoot decreased in 

intercropping systems and lower nitrogen fertilizer level. Furthermore, Zn content of weeds shoot decreased in 

intercropping systems and high amount of nitrogen fertilizer increased this micro-nutrient in weeds shoot. According to 

the results, crop grain yield increased significantly (P≤0.01) where a higher amount of nitrogen fertilizer applied to 

cereal intercropping systems. These findings have implications for ecological management of weeds in cropping 

systems and increasing crop yield through increasing cereal crop diversity and management of nitrogen and micro-

nutrients (Fe, Zn, Cu and Mn). 
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