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جاللی و همکاران ،اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول

مقاله پژوهشی

اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا
( )Chenopodium quinoa Willdو سیبزمینی )(Solanum tubersum L.
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چکيده
این پژوهش با هدف بررسی اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول کینوا در کشت مخلوط افزایشی کینوا و سیبزمینی ،بهصورت
کرتهای خرد شده و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه جیرفت و کهنوج در سال  3111انجام پذیرفت .تیمارهای کنترل
علفهایهرز (عدم کنترل (شاهد) ،وجیندستی و کاربرد علفکش پاراکوات) در کرت اصلی و تیمارهای کشت مخلوط افزایشی کینوا :سیبزمینی با
تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و 5:16بوته در مترمربع همراه با کشتهای خالص کینوا ( 16بوته در متر مربع) و سیبزمینی ( 5بوته در مترمربع) در
کرتهای فرعی قرار داده شدند .صفات ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته ،شاخص سطح برگ ،زمان گلدهی ،زمان بلوغ سنبله ،زمان برداشت ،میانگین بذر
در بوته ،عملکرد کینوا ،عملکرد سیبزمینی و شاخص نسبت برابری زمین ( )LERمورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج ،شاخصهای رشدی و عملکرد
کینوا در شرایط آب و هوایی کهنوج بیشتر از جیرفت بود .همچنین ،با وجود تأثیر مثبت هر دو روش کنترل علفهایهرز بر شاخصهای مورد بررسی،
تأثیر وجیندستی علفهرز در بهبود رشد و عملکرد کینوا بیشتر از علفکش پاراکوات بود .کشت مخلوط موجب افزایش معنیدار تعداد برگ در بوته،
سطح برگ و میانگین بذر در هر بوته و کاهش میزان تراکم علفهایهرز گردید .بهطوریکه بیشترین ( 31گرم) و کمترین ( 31/1گرم) میانگین وزن
بذر در بوته بهترتیب در تیمارهای کشت مخلوط با تراکمهای  5::6بوته و  5:5بوته در مترمربع بهدست آمد .با این وجود بیشترین میزان عملکرد بذر
کینوا ( 1151و  1601کیلوگرم در هکتار) بهترتیب در تیمارهای کشت خالص کینوا و کشت مخلوط با تراکمهای  5:16بوته در مترمربع حاصل شد.
همچنین ،با افزایش تراکم در کشت مخلوط ،میزان عملکرد غده سیبزمینی و شاخص  LERکل افزایش یافت .بیشترین میزان  LERکل تحت تیمار
کشت مخلوط  16:5بوته در مترمربع در کهنوج حاصل گردید .در مجموع بهترین نتایج در تیمار کشت مخلوط 5:16بوته در مترمربع بهدست آمد که
قابلیت توصیه به کشاورز در دو منطقه جیرفت و کهنوج را دارد.
واژههای کليدی :پاراکوات ،تراکم علفهایهرز ،سیستم چندکشتی ،کشت خالص ،وجیندستی

مقدمه
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al., 2012; González et al., 2015; Gomez Pando et al.,

 .)2015; Tavoosi et al., 2017منشأ آن کوههای آند در آمریکای
جنوبی میباشد و بهعنوان محصولی دانهای با سازگاری وسیع و ارزش
 -3دانشجوی دکتری گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 -:دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند
 -1استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان،
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت
)Email: sveslami@birjand.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jcesc.2021.37173.0
4- Amaranthaceae
5- Chenopodiaceae

غذایـی و بیولوژیکی فـراوان بوده که در کشـورهای آمریـکای
جنوبـی بـه "خاویـار سـبز" معـروف اسـت ( Tavoosi et al.,
 .)2017; Walters et al., 2016بذر کینوا منبعـی غنی از عناصر
غذایی ،فیبـر و پروتئین ( 3:/1تا  30/5درصد) است که توانایی تأمین
همه  36اسیدهای آمینه ضروری برای انسان را دارا میباشد؛ همچنین
در مقایسه با جو ( )Hordeum vulgare L.و ذرت ()Zea mays L.
دارای کلسیم ،فسفر و آهن بیشتری است ( Vega‐Gálvez et al.,
 .)2010; Bastidas et al., 2016در سالهای اخیر بهدلیل ارزش
غذایی باالی آن در سرتاسر دنیا مقبولیت و تقاضا پیدا کرده است ،که
این افزایش تقاضا منجر به گسترش تولید آن در کشورهای مختلف
شده است ( .)Walters et al., 2016تأثیرپذیری عمده محصوالت
زراعی از خشکی باعث رونق کینوا شده و در عین حال این گیاه،
ضمن سازگاری با شرایط نامساعد محیطی ،دارای پتانسیل باالی رشد
و کاهش عملکرد کمتری در قیاس با سایر محصوالت میباشد
( .)Shahbazian et al., 2007کینوا در ایران گیاهی جدید بهشمار
میرود و امکان کشت و تولید محصول مناسب آن در جنوب کرمان
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(جیرفت و کهنوج) ،خوزستان ،کرج و بلوچستان گزارش شده است
()Sepahvand et al., 2011؛ و از نظر تولید بهویژه در مناطق خشک
و نیمهخشک موجب تنوع در محصوالت زراعی ،تولید پایدار و امنیت
غذایی خواهد شد (.)Jamali et al., 2016
علفهایهرز یکی از عوامل کاهش عملکرد محصوالت زراعی
قلمداد میشوند؛ بهطوریکه در جذب نور ،آب و مواد غذایی با
محصوالت زراعی در رقابت میباشند که این رقابت پایدار معموالً
منجر به کاهش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی میگردد
( .)Guglielmini et al., 2017; Lowry and Smith, 2018از
یکسو غیریکنواخت بودن دورهی رویش علفهایهرز در طول فصل
رشد و متفاوت بودن زمان رسیدن آنها به حداکثر رشد ( Liebman
 ،)et al., 2004; Anderson, 2005کنترل علفهایهرز را نیازمند
چندین مرحله استفاده از علفکشها کرده و از سوی دیگر اعتماد
بیشتر کشاورزان به علفکشها و عدم تمایل آنها به استفاده از
روشهای مکانیکی و زراعی جهت کنترل علفهایهرز کرده است
( .)Bond and Lenartsom, 1999بنابراین ،لزوم استفاده از تمام
شیوههای مدیریتی کنترل علفهایهرز بیش از پیش ضروری بهنظر
میرسد .از اینرو ،سیستم کشت مخلوط در آفریقا ،آمریکای جنوبی و
بخشی از آسیا رایج شده است ( .)Korres, 2018سیستم کشت
مخلوط شامل کشت دو یا تعداد بیشتری از گونههای گیاهی (یا
ژنوتیپ) است که بهطور همزمان (یا تا حدی همزمان) در یک مزرعه
تولید مییابند ،که این همزیستی در کشت مخلوط بهنوعی
متمایزکنندهی کشت مخلوط از کشت چرخشی و تک کشت آمیخته
میباشد ( .)Li et al., 2013از جمله مزایای کشت مخلوط میتوان به
افزایش کمیت و کیفیت محصول (،)Putnam and Allan, 1992
کاهش رشد علفهایهرز ( )Korres, 2018و کاهش مصرف سموم
شیمیایی اشاره نمود .با توجه به مزایای کشت مخلوط ،ارزش غذایی
باالی کینوا و جدید بودن این محصول در ایران ،این مطالعه با هدف
بررسی اثر کشت مخلوط افزایشی دو گیاه کینوا و سیبزمینی و روش
کنترل علفهایهرز بر عملکرد و اجزای عملکرد محصول کینوا و
میزان رشد علفهایهرز در دو منطقه جیرفت و کهنوج طراحی
گردید.

مواد و روشها
این آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده و در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه جیرفت (با عرض
جغرافیایی  :0درجه و  11دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی  50درجه و
 31دقیقه شرقی با ارتفاع  3366متری از سطح دریا) و کهنوج (با
عرض جغرافیایی  :1درجه و  15دقیقه شمالی ،طول جغرافیایی 51
درجه و  :دقیقه شرقی با ارتفاع  565متری از سطح دریا) در سال
 3111به مرحله اجرا درآمد .اطالعات مربوط به دادههای هواشناسی

دو منطقه در جدول  3ارائه شده است .تراکم بهینه سیبزمینی  5/1تا
 0/0بوته در متر مربع ( )Hassanpanah et al., 2018و کینوا 16
بوته در متر مربع ( )Wang et al., 2020گزارش شده است .در این
تحقیق ،تیمارهای کنترل علفهایهرز شامل عدم کنترل (شاهد)،
وجیندستی (دوبار در طی 16روز پس از کشت) و کاربرد علفکش
تماسی پاراکوات (سه روز پس از کشت کینوا به میزان سه لیتر در
هکتار) در کرت اصلی و تیمارهای کشت مخلوط افزایشی کینوا:
سیبزمینی با تراکمهای ،)D15( 5:35 ،)D10( 5:36 ،)D5( 5:5
 )D20( 5::6و  )D30( 5:16بوته در مترمربع و کشتهای خالص
کینوا رقم تیتیکاکا ( 16( )MQبوته در مترمربع) و سیبزمینی رقم
سانته (( )MPبا تراکم  5بوته در مترمربع) در کرتهای فرعی قرار
داده شد و تأثیر آن بر رشد و عملکرد کینوا در دو منطقه جیرفت و
کهنوج بررسی گردید .بهمنظور ایجاد بستر مناسب بذر ،در اوایل پاییز
قبل از کاشت ،زمین محل انجام آزمایش در هر دو منطقه تا عمق 16
سانتیمتر شخم زده شد و بهمنظور خرد کردن کلوخها و از بین بردن
علفهایهرز دو دیسک سطحی و عمود بر هم زده شد و در مرحلهی
بعد از لولر جهت تسطیح زمین استفاده گردید .کشت غدههای
سیبزمینی (بهعنوان کشت پایه) ضدعفونی شده با قارچکش مانکوزب
(با غلظت سه در هزار) در عمق  35سانتیمتری خاک و فاصله :5
سانتیمتری از همدیگر روی ردیفهای کشت و فاصله بین ردیفهای
کشت  15سانتیمتر انجام پذیرفت .بذور کینوا رقم تیتیکاکا (رقم
زودرس ،بسیار متحمل به شرایط نامطلوب محیطی از جمله شوری،
خشکی و سرما) ،از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
جنوب استان کرمان تهیه گردید و در فواصل ردیفهای کاشت
سیبزمینی بسته به تراکم مورد نظر کشت گردید .کشت غدههای
سیبزمینی در جیرفت و کهنوج بهترتیب در تاریخهای  5و  6دیماه و
کشت کینوا با تأخیر پنج روزه نسبت به کشت سیبزمینی در هر دو
منطقه (در تاریخهای  36دیماه در جیرفت و  31دیماه در کهنوج)
انجام پذیرفت .آبیاری گیاهان بهصورت قطرهای و بسته به مراحل
رشد و نمو با دور  1تا  1روز انجام پذیرفت .پس از حذف اثرات
حاشیهای در هر کرت تعداد پنج بوته بهصورت تصادفی انتخاب و
ارتفاع بوته ،تعداد برگ و سطح برگ اندازهگیری شد .تعداد روز تا
رسیدن به گلدهی بر اساس  56درصد جمعیت گیاهی هر کرت با
مشاهده چشمی ثبت و بهعنوان روز تا  56درصد گلدهی گزارش
گردید .زمان بلوغ گیاه بهعنوان مرحلهای از رشد که در آن کینوا تمام
نمو خود شامل تولید بذر برای بقاء انجام داده باشد ،بهعنوان روز تا
بلوغ ثبت شد .زمان برداشت کینوا با زرد و خشکشدن سنبله مشخص
گردید .پس از حذف اثر حاشیه ،سنبلههای کینوا برداشت و عملکرد
کینوا پس از جداسازی بذرها از سنبلهها محاسبه گردید .جهت تعیین
تراکم علفهایهرز ،نمونهبرداری در هر کرت با استفاده از یک

جاللی و همکاران ،اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا...

کوآدرات یک مترمربعی در دو زمان گلدهی و قبل از برداشت انجام
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پذیرفت.

جدول  -1آمار هواشناسی مربوط به دو محل کشت
تبخير ماهيانه

رطوبت نسبی

Table 1- Meteorological data at two planting regions
ميانگين دما
بارش ماهانه
مجموع ساعات آفتابی در ماه

Mean
temperature
)(C°

Monthly
evaporation
)(mm

Relative humidity
)(%

Monthly
precipitation
)(mm

Sum of monthly number of
sunny hours

110.1

50.6

0

208.9

15.9

109.1

58.4

70.6

174.7

15.0

147.3

60.0

62.1

215.9

17.5

212.9

43.0

55.5

227.6

25.1

125.2

52.2

1.9

238.1

17.3

102.3

58.8

48.9

195.1

16.3

152.8

64.8

158.5

223.5

18.4

226.3

44.9

21.1

259.3

26.3

برای ارزیابی نسبت برابری زمین ( )LERمجموع کل نسبتهای
عملکرد هر محصول در سیستم کشت مخلوط به عملکرد آن تحت
سیستم کشت خالص طبق رابطه ( )3محاسبه شد ( Afe and
.)Atanda, 2015
() 3
LER = Yab / Yaa + Yba / Ybb
در این رابطه  Yabعملکرد سیبزمینی در کشت مخلوط با کینواYaa ،
عملکرد سیبزمینی در کشت خالص Yba ،عملکرد کینوا در کشت
مخلوط با سیبزمینی و  Ybbعملکرد کینوا در کشت خالص میباشد.
تجزیه و تحلیل دادهها بهصورت تجزیه مرکب و با استفاده از نرمافزار
 SAS 9.2و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون  LSDحفاظت
شده در سطح احتمال پنج درصد و ترسیم نمودارها و اشکال با استفاده
از نرمافزار  Excelانجام پذیرفت.

نتایج و بحث
ارتفاع بوته کینوا

شاخص ارتفاع بوته کینوا بهطور معنیداری تحت تأثیر منطقه
کشت ،کنترل علفهرز و برهمکنش منطقه کشت × کنترل علفهرز
قرار گرفت )( (P≤0.01جدول  .):براساس نتایج مقایسه میانگین اثر
اصلی منطقه کشت ،ارتفاع بوته کینوا در کهنوج بیشتر از جیرفت بود

ماه
Month

منطقه
کاشت
Planting
region

دی
21 Dec- 19
Jan

بهمن

20 Jan – 18
Feb

اسفند

جیرفت
Jiroft

19 Feb- 20
Mar

فروردین

21 Mar – 20
Apr

دی
21 Dec- 19
Jan

بهمن

20 Jan – 18
Feb

اسفند

کهنوج
Kahnuj

19 Feb- 20
Mar

فروردین

21 Mar – 20
Apr

(جدول  ،)1که این اختالف ارتفاع بوته احتماالً بهدلیل تفاوت
مشاهدهشده در تراکم و فلور علفهایهرز در دو مکان مورد مطالعه و
همچنین اختالف درجه حرارت ،میزان بارندگی و ساعات آفتابی در دو
منطقه میباشد (جدول  ،)3که هر دو عامل میتواند شاخصهای
مختلف رشدی گیاه از جمله ارتفاع بوته را تحت تأثیر قرار دهد.
براساس دادههای اقلیمی ،میانگین دما ،میزان بارش و ساعات آفتابی
در کهنوج در طی زمان اجرای این پژوهش بیشتر از جیرفت بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی کنترل علفهرز نشان داد که انجام
عملیات وجیندستی علفهرز موجب افزایش ارتفاع بوته بهترتیب
بهمیزان  :3/1و  1/15درصد نسبت به تیمارهای عدم کنترل
علفهایهرز (شاهد) و کاربرد علفکش گردید (جدول  .)1همچنین
بررسی برهمکنش منطقه کشت × کنترل علفهرز نشان داد که ارتفاع
بوتههای رشد کرده در کهنوج تحت عمل وجیندستی علفهرز بهطور
معنیداری بیشتر از دیگر تیمارها بوده است ،بهطوریکه کنترل
علفهرز با روش وجیندستی در کهنوج منجر به افزایش  13درصدی
ارتفاع بوته کینوا نسبت به تیمار عدم کنترل علفهرز (شاهد) در
همین محل کشت گردید (شکل  .)3مصرف علفکش پاراکوات در هر
دو منطقه نیز نسبت به شاهد شرایط بهتری را ایجاد کرد و موجب
ارتفاع بوته بیشتری در گیاهان کینوا نسبت به شاهد شد .درحالیکه
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در تیمار شاهد ارتفاع بوته کینوا در جیرفت بیشتر از کهنوج گردید؛
که میتواند بهدلیل توان رقابتی بیشتر فلور علفهایهرز موجود در
کهنوج نسبت به جیرفت باشد (شکل  .)3قابل ذکر است گونههای
علفهرز غالب موجود در مزرعه جیرفت شامل پنیرک ( Malva
 ،)sylvestris L.مرغ ( ،)Cynodon dactylon L.سلمهتره
( ،)Chenopodium album L.عروسک پشتپرده ( Physalis
 ،)alkekengi L.اویارسالم ( ،)Cyperus rotundus L.پیچک
c

d

f

e
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ارتفاع بوته
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صحرایی ( ،)Convolvulus arvensis L.فرفیون (
 ،)helioscopia L.خرفه ( ،)Portulaca oleracea L.گندم
( )Triticum aestivum L.و در کهنوج شامل مرغ ،پنیرک،
اویارسالم ،خرفه ،سلمهتره ،تاج خروس ( Amaranthus retroflexus
 ،)L.کینوای وحشی ،فرفیون و قیاق ()Sorghum halepense L.
بودند.
Euphorbia

جیرفت

Jiroftارتفاع بوته کينوا
شکل  -1اثر متقابل منطقه کشت و کنترل علفهرز بر
Kahnooj
* -میانگینهایی با حروف مشابه در هر زمان با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند.
Figure 1- The interaction effect of planting region and weed control on quinoa plant height
Means with the same letters are not significantly difference according to LSD test at p<0.05.

نتایج پژوهشهای مختلف نیز نشاندهندهی تأثیر منفی رقابت
علفهایهرز با گیاهان زراعی بر میزان شاخصهای مختلف رشدی
گیاه زراعی از جمله ارتفاع گیاه میباشد .در این مورد کاهش
شاخصهای مختلف رشدی سیاهدانه ( )Nigella sativa L.در اثر
رقابت با علفهایهرز ( )Seyedi et al., 2014و کاهش ارتفاع و
سرعت رشد لوبیـا ( )Phaseolus vulgaris L.در نتیجه افـزایش
طـول دوره رقابـت علفهایهرز ( ،)Ahmadi et al., 2004گزارش
شده است .علفهایهرز از یک سو از طریق سایهاندازی و کاهش
میزان نور در دسترس گیاه زراعی و یا از طریق تولید برخی مواد
شیمیایی آللوپاتیک رشد گیاه را تحت تأثیر قرار میدهند ( Jabran
 )and Chauhan, 2018و از سوی دیگر رقابت بین علفهایهرز و
گیاهان زراعی در استفاده از منابع غذایی موجود ،منجر به کاهش
منابع غذایی در دسترس گیاه و بهتبع آن کاهش رشد و ارتفاع گیاه
زراعی خواهد شد ( .)Zimdahl, 2007هرچند ارتفاع گیاهان در کشت
مخلوط میتواند تحت تأثیر گونه گیاهی و تراکم کاشت قرار گیرد؛ با
این وجود ،در پژوهش حاضر ارتفاع کینوا تحت تأثیر الگوی کشت
(تراکم کاشت) قرار نگرفت که با نتایج گزارش شده در کشت مخلوط
ذرت و سلوسیا ( )Celosia argentea L.مطابقت دارد ( Makinde

 .)et al., 2009سرعت رشد کینوا بسته به مرحله رشدی متفاوت
میباشد ،بهطوریکه سرعت رشد کینوا تا  16روز پس از ظهور (در
مقایسه با سایر دورهها) بسیار کند و از روز  16تا  16دارای سرعت
رشد بیشتر و سپس کاهش مییابد ،این کاهش رشد (پس از  16روز)
ممکن است بهدلیل شروع مرحله رشد زایشی گیاه باشد که موجب
تخصیص بخش اعظم فتواسیمیالتها برای نمو و تجمع در بذر
میگردد ( .)de Oliveira Vergara et al., 2019از اینرو بهنظر
میرسد که بهدلیل کند بودن سرعت رشد کینوا در ابتدای فصل رشد،
در شرایط عدم کنترل علفهرز (تیمار شاهد) ،علفهایهرز در رقابت
با کینوا موفقتر عمل نموده و از طریق سایهاندازی و استفاده بیشتر
از منابع موجود (آب ،مواد غذایی ،نور ،فضا و غیره) موجب کاهش رشد
و ارتفاع بوتههای کینوا شد؛ درحالیکه تیمارهای مبارزه با
علفهایهرز ،از طریق کاهش رقابت بین علفهایهرز و کینوا بویژه
در ابتدای فصل رشد (در زمان رشد کند کینوا) ،تأثیر منفی
علفهایهرز بر رشد کینوا را کاهش دادهاند.
تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ کینوا

منطقه کشت ،الگوی کشت و کنترل علفهرز بهطور معنیداری
تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ کینوا را تحت تأثیر قرار

جاللی و همکاران ،اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا...

دادند .در حالیکه اثرات متقابل دوگانه و سهگانه آنها تأثیری بر این
شاخصها نداشت )( (P≤0.01جدول  .):براساس نتایج مقایسه
میانگین دادهها ،صفات تعداد برگ در بوته و شاخص سطح برگ در
گیاهان رشد کرده تحت شرایط آب و هوایی کهنوج بهترتیب بهمیزان
 6/1و  1/5درصد بیشتر از جیرفت بود .از آنجایی که میانگین ارتفاع
بوته کینوا در کهنوج بیشتر از جیرفت بود و بهدلیل وجود همبستگی
نزدیک بین دو شاخص ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته
( ،)Javanmard et al., 2015افزایش تعداد برگ در بوتههای دارای
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ارتفاع بیشتر نسبت به بوتههای کوتاهتر توجیهپذیر میباشد .بررسی
تأثیر الگوی کشت بر شاخص تعداد برگ در بوته حاکی از آن است که
با افزایش تراکم کینوا در کشت مخلوط ،تعداد برگ در بوته افزایش
یافت و به بیشترین میزان خود ( 16عدد) در کشت مخلوط با تراکم
 5:16بوته رسید (شکل  .):aهمچنین ،بیشترین شاخص سطح برگ
بهطور مشابه (بهمیزان  )1/5در کشت خالص کینوا و کشت مخلوط با
تراکم  5::6و  5:16بوته در مترمربع مشاهده شد که اختالف
معنیداری را با بقیه تیمارها نشان داد (شکل .):b
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شکل  -2اثر الگوی کشت بر تعداد برگ در بوته ( )aو شاخص سطح برگ ( )bکينوا
* -میانگینهایی با حروف مشابه با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند :MQ .کشت خالص کینوا و
حروف  D20 ،D15 ،D10 ،D5و  D30بهترتیب الگوهای کشت مخلوط کینوا :سیبزمینی با تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و  5:16بوته در مترمربع میباشند.
)Figure 2- The effect of planting pattern on number of leaves per plant (a) and leaf area index (b
Means with the same letter are not significantly difference according to LSD test at p<0.05. MQ: quinoa sole cropping and D5, D10,
D15, D20 and D30 letters are intercropping patterns of quinoa: potato at densities of 5:5, 10:5, 15:5, 20:5 and 30:5 plants per m-2,
respectively.

بهنظر میرسد افزایش تراکم بوته کینوا در کشت مخلوط موجب
افزایش شدت رقابت بین گیاهان در جذب نور شده و این موضوع
میتواند موجب افزایش تعداد برگ و بیشترشدن شاخص سطح برگ
شود ( .)Adeniyan et al., 2007اگرچه تیمارهای کنترل علفهرز
(وجیندستی و کاربرد علفکش پاراکوات) موجب افزایش معنیدار هر
دو شاخص در مقایسه با تیمار عدم کنترل علفهرز (شاهد) گردید،

تأثیر وجیندستی علفهرز نسبت به کاربرد علفکش در افزایش سطح
و شاخص سطح برگ بیشتر بود که این احتماالً بهدلیل تعداد دفعات
بیشتر و زمان مناسبتر انجام عملیات مبارزه با علفهایهرز در
روش وجیندستی نسبت به کاربرد علفکش پاراکوات میباشد (جدول
 .)1علفهایهرز از طریق سایهاندازی و کاهش منابع غذایی و میزان
نور در دسترس گیاه زراعی (Jabran and Chauhan, 2018
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; ،)Zimdahl, 2007شاخصهای رشد گیاه زراعی از جمله تعداد برگ
و شاخص سطح برگ را تحت تأثیر قرار میدهند .لذا بهنظر میرسد
که مبارزه با علفهایهرز در کشت مخلوط کینوا و سیبزمینی باعث
کاهش شدت رقابت بین کینوا و علفهایهرز در جذب منابع موجود
شده و در نتیجه بوتههای کینوا بهدلیل جذب مواد غذایی موجود در
ریزوسفر ،رطوبت ،فضا و نور کافی از رشد مطلوبی برخوردار شده که
این امر موجب افزایش تعداد و شاخص سطح برگ در تیمارهای
کنترل علفهرز در مقایسه با تیمار شاهد شده است.
زمان رسیدن به گلدهی ،بلوغ سنبله و برداشت کینوا

تأثیر منطقه کشت بر شاخصهای زمان رسیدن به  56درصد
گلدهی ،بلوغ سنبله ) (P≤0.01و زمان برداشت ) (P≤0.05کینوا
معنیدار بود (جدول  .):براساس نتایج مقایسه میانگین ،زمان رسیدن
به  56درصد گلدهی ،بلوغ سنبله و برداشت کینوا در جیرفت بهطور
معنیدار طوالنیتر از کهنوج بود .بهعبارت دیگر مدت زمان رسیدن به
 56درصد گلدهی در جیرفت  33/6درصد ،زمان بلوغ سنبله 0/1
درصد و زمان برداشت  1/5درصد بیشتر از کهنوج بهطول انجامید که
میتواند بهدلیل هوای گرمتر کهنوج نسبت به جیرفت باشد،
بهطوریکه میانگین دمای کهنوج و جیرفت در طی ماههای اجرای
این پژوهش بهترتیب  :6/1و  36/1درجه سانتیگراد بود .بهنظر
میرسد که شاخصهای زمان گلدهی ،بلوغ سنبله و برداشت کینوا
بیشتر تحت تأثیر ژنتیک (نوع رقم) و عوامل اقلیمی از قبیل
درجهحرارت ،بارندگی و میزان ساعات آفتابی باشند و کمتر تحت تأثیر
تراکم کاشت در واحد سطح قرار گیرند .در این مورد ،بررسی  36رقم
کینوا در دو منطقه مختلف نشان داد که زمان بلوغ کینوا تحت تأثیر
دمای محیط قرار گرفت و زمان رسیدن به بلوغ در همه ارقام کینوا
مورد مطالعه در مکان گرمتر (بیشتر بودن میانگین دمای حداقل و
حداکثر) ،نسبت به مکان خنکتر کمتر بود ( Katwal and Bazile,
 .)2020در پژوهش حاضر نیز بهدلیل بیشتر بودن میانگین دمای
حداقل و حداکثر کهنوج نسبت به جیرفت ،زمان بلوغ کینوا در کهنوج
سریعتر از جیرفت اتفاق افتاد .همچنین ،نتایج این پژوهش مبنی بر
عدم تأثیر کشت مخلوط بر زمان گلدهی ،زمان بلوغ سنبله و زمان
برداشت کینوا با نتایج گزارش شده در کشتهای مخلوط نخود فرنگی
( )Pisum sativum L.با ذرت ( )Mpangane, 2000و ذرت و سویا
( ،)Osang et al., 2015( )Glycine max L.همخوانی دارد.
میانگین وزن بذر کینوا در بوته

منطقه کشت ،کنترل علفهرز ،الگوی کشت و برهمکنش منطقه
کشت × الگوی کشت ،میانگین وزن بذر کینوا در بوته را تحت تأثیر
قرار داد )( (P≤0.01جدول  .):براساس نتایج مقایسه میانگین اثر
ساده منطقه کشت ،میانگین وزن بذر در بوته تحت شرایط آب و
هوایی کهنوج بیشتر از جیرفت بود (جدول  .)1کنترل علفهرز با دو

روش وجیندستی و کاربرد علفکش پاراکوات بهترتیب موجب
افزایش  1/6و  0/5درصدی میانگین وزن بذر کینوا در بوته نسبت به
شرایط عدم کنترل علفهرز (شاهد) گردید (جدول  .)1در دو مطالعه
جداگانه مبارزه با علفهایهرز (وجیندستی و کاربرد علفکش)
موجب افزایش عملکرد دانه ذرت (در کشت مخلوط با لوبیا چشم
بلبلی ( ))Vigna unguiculata L.و ماش )( (Vigna radiata L.در
کشت مخلوط با ذرت) شد ( Gomes et al., 2007; Bibi et al.,
 .)2020عملکرد دانه وابسته به رشد مناسب برگها ،ساقههـا ،گـلهـا
و بـاروری کامـل آنهـا ،عرضـه مسـتمر مواد پرورده و غیره میباشد
( .)Saeidi et al., 2020بهنظر میرسد که کنترل علفهایهرز در
کشت مخلوط کینوا و سیبزمینی احتماالً موجب کاهش رقابت و
تخصیص بیشتر منابع موجود به کینوا شده که درنتیجه آن بهدلیل
افزایش شاخصهای رشدی گیاه از قبیل ارتفاع بوته ،شاخه فرعـی،
شــاخص ســطح بــرگ و تعــداد بــرگ ،دریافت نــور توسط
بوتههای کینوا تحت تیمارهای وجیندستی و کاربرد علفکش در
مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بوده و در نتیجه بهدلیل میزان فتوسـنتز
بیشتر ،سرعت رشد گیاه و تجمع ماده خشک نیز افزایش یافتـه که
نهایتاً موجب افـزایش عملکـرد دانـه کینوا شده است .از سوی دیگر،
در شرایط عدم کنترل علفهرز ،جذب نور و مواد غذایی توسط گیاه
کینوا بهدلیل رقابت بین علفهایهرز و گیاه زراعی کاهش یافته و
کمبود مواد غذایی ایجاد شده احتماالً باعث عدم تکامل و توسعه
دانهها و درنتیجه موجب کاهش میانگین وزن دانه در هر بوته گردید.
براساس نتایج ،افزایش تراکم کاشت کینوا در کشت مخلوط با
سیبزمینی (از  5تا  :6بوته در متر مربع) موجب افزایش میانگین وزن
بذر در بوته در هر دو مکان شد؛ بهطوریکه میانگین وزن بذر در بوته
در کشت مخلوط با تراکم 5::6بوته در مترمربع (با  31گرم بذر در هر
بوته) اختالف معنیداری را نسبت به سایر تیمارها نشان داد و کمترین
میزان این شاخص در کشت مخلوط با تراکم  5:5بوته در مترمربع
( 31/1گرم در گیاه) حاصل گردید (شکل  .)1همچنین نتایج بررسی
برهمکنش منطقه کشت و الگوی کشت بر میانگین وزن بذر نشان داد
که بیشترین ( 31/01گرم) و کمترین ( 31/13گرم) میزان این
شاخص بهترتیب متعلق به تیمارهای کشت مخلوط با تراکم 5::6
بوته در مترمربع در کهنوج و تراکم  5:5بوته در مترمربع در جیرفت
بود (شکل  .)1افزایش تراکم کلزا ( )Brassica napus L.در کشت
مخلوط کلزا و باقال ( )Vicia faba L.موجب افزایش تعداد غالف در
هر گیاه ،تعداد دانه در هر غالف و وزن هزار دانه گردید ( Zabih and
 ،)Saeedipour, 2015که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد .بهنظر
میرسد بیشتر بودن میانگین وزن بذر در بوته در کشت مخلوط کینوا
و سیبزمینی با تراکم  5::6بوته در مترمربع نسبت به تراکم  5:5بوته
در مترمربع ،بهدلیل بیشتر بودن تعداد برگ و شاخص سطح برگ در
این تیمار و بهتبع آن افزایش میزان فتوسنتز بوده که منجر به افزایش
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میانگین وزن بذر گردید .همچنین هر دو شاخص تعداد برگ و سطح
برگ در کهنوج بهطور معنیداری بیشتر از جیرفت بوده که نتایج
بهدست آمده مبنی بر بیشتر بودن میانگین بذر در بوته در این مکان
را نسبت به جیرفت توجیه مینماید.
الزم به ذکر است که هرچند بیشترین میانگین وزن بذر در بوته
در کشت مخلوط با تراکم  5::6بوته در مترمربع حاصل گردید؛ با این
وجود بیشترین میزان عملکرد کینوا ( 1151کیلوگرم در هکتار) در
تیمار کشت خالص و کشت مخلوط با تراکم  5:16بوته در مترمربع
( 1601کیلوگرم در هکتار) بهدست آمد .از آنجاییکه میزان عملکرد
کل تحت تأثیر میانگین وزن بذر در بوته و تعداد بوته در واحد سطح
(مترمربع) میباشد ،لذا با وجود کمتر بودن میانگین وزن بذر در بوته
در این دو تیمار ،بیشتر بودن عملکرد آنها بهدلیل تعداد بوته بیشتر
در واحد سطح ( 36بوته بیشتر از تیمار کشت مخلوط با تراکم 5::6
بوته در مترمربع) قابلتوجیه میباشد.
تراکم علفهایهرز در زمانهای گلدهی و قبل از برداشت

اثر منطقه کشت ،الگوی کشت ،کنترل علفهرز و برهمکنش
کنترل علفهرز× الگوی کشت بر تراکم علفهایهرز در زمانهای
گلدهی و قبل از برداشت معنیدار بود )( (P≤0.01شکل  .)1بررسی
میزان تراکم علفهایهرز در هر دو زمان اندازهگیری ،بیانگر بیشتر
بودن تراکم علفهایهرز در کهنوج نسبت به جیرفت بود .از
آنجاییکه تمام اقدامات در مراحل کاشت ،داشت و برداشت در دو
منطقه مورد بررسی بهصورت مشابه انجام پذیرفت ،تفاوت
مشاهدهشده در میزان تراکم علفهایهرز در دو مکان مورد مطالعه
میتواند به اختالف در بانک بذر علفهایهرز در دو منطقه نسبت
داده شود .در بین تیمارهای کنترل علفهایهرز ،بیشترین میزان
تراکم علفهایهرز در زمانهای مورد اندازهگیری مربوط به تیمار
شاهد (عدم کنترل علفهرز) بود .انجام عمل وجیندستی علفهرز
تأثیر بیشتری در کاهش این شاخص نسبت به کاربرد علفکش
پاراکوات داشت .نتایج همچنین بیانگر وجود رابطه معکوس بین میزان
تراکم علفهایهرز و تراکم کینوا در کشت مخلوط کینوا با
سیبزمینی بود (شکل  .)1بهعبارت دیگر ،با افزایش تراکم کینوا (از 5
تا  16بوته در مترمربع) در کشت مخلوط با سیبزمینی میزان تراکم
علفهایهرز کاهش پیدا کرد و همچنین افزایش تراکم کینوا در
کشت مخلوط موجب کاهش تراکم علفهایهرز نسبت به تک کشتی
هر دو گیاه کینوا و سیبزمینی شد که این امر نشان از اثر
تسهیلکنندگی کینوا در کاهش تراکم علفهایهرز و کم کردن
رقابت آنها با سیبزمینی دارد .این اثر گیاهان کینوا بر کاهش تراکم
علفهایهرز حتی در شرایط عدم کنترل علفهایهرز مشهود بوده و
اثر مثبت کشت مخلوط سیبزمینی با کینوا را توجیه مینماید.
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شکل  -3اثر برهمکنش منطقه کشت و الگوی کشت بر ميانگين وزن بذر در بوته کينوا
* -میانگینهایی با حروف مشابه با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند :MQ .کشت خالص کینوا و
حروف  D20 ،D15 ،D10 ،D5و  D30بهترتیب الگوهای کشت مخلوط کینوا :سیبزمینی با تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و  5:16بوته در مترمربع میباشند.
Figure 3- The interaction effect of region and planting pattern on average of grains weight per plant
Means with the same letters are not significantly difference by using LSD test at p<0.05. MQ: quinoa sole cropping and D5, D10,
D15, D20 and D30 letters are intercropping patterns of quinoa: potato at densities of 5:5, 10:5, 15:5, 20:5 and 30:5 plants per m-2,
respectively.
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شکل  -4برهمکنش کنترل علفهرز و الگوی کشت بر تراکم علفهرز در زمانهای گلدهی و قبل از برداشت
* -میانگینهایی با حروف مشابه با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند :MQ .کشت خالص کینوا:MP :
کشت خالص سیبزمینی و حروف  D20 ،D15 ،D10 ،D5و  D30بهترتیب الگوهای کشت مخلوط کینوا :سیبزمینی با تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و  5:16بوته در
مترمربع میباشند.
Figure 4- The interaction effect of weeds control and planting pattern on weeds density at flowering and prior- harvest times
Means with the same letters are not significantly difference by using LSD test at p<0.05. MQ: quinoa sole cropping; MP: potato sole
cropping and D5, D10, D15, D20 and D30 letters are intercropping patterns of quinoa: potato at densities of 5:5, 10:5, 15:5, 20:5 and
30:5 plants per m-2, respectively.

براساس نتایج برهمکنش کنترل علفهرز × الگوی کشت،
بیشترین میزان تراکم علفهایهرز در هر دو زمان اندازهگیری
مربوط به کشت خالص کینوا در شرایط عدم کنترل علفهایهرز بود؛
درحالیکه کمترین میزان این شاخص بهترتیب مربوط به کشتهای
مخلوط با تراکم  5::6و  5:16بوته در مترمربع تحت شرایط انجام
عمل وجیندستی علفهرز بود (شکل .)1

در پژوهش حاضر ،بهنظر میرسد تأثیر بیشتر تیمار وجیندستی
نسبت به کاربرد علفکش پاراکوات در کاهش رشد علفهایهرز
بهدلیل تفاوت در تعداد دفعات و زمان انجام عملیات کنترل باشد؛ به
گونهایکه وجیندستی علفهایهرز در دو مرحله و در طی یک ماه
پس از کشت انجام پذیرفت؛ درحالیکه کاربرد علفکش پاراکوات تنها
یک مرحله در ابتدای فصل رشد مورد استفاده قرار گرفت ،و لذا در
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سهگانه آنها بهطور معنیداری ،عملکرد غده سیبزمینی را تحت تأثیر
قرار دادند .براساس نتایج ،تیمارهای وجیندستی علفهرز و کاربرد
علفکش پاراکوات بهترتیب موجب افزایش  13/5و  10/3درصدی
عملکرد غده نسبت به تیمار شاهد (عدم کنترل علفهرز) گردید
(جدول  .)1در واقع کنترل علفهای هرز از طریق کاهش رقابت
اعمال شده توسط علفهای هرز در شرایط تک کشتی و کشت
مخلوط موجب افزایش عملکرد سیبزمینی شده است .عملکرد غده
سیبزمینی تحت تأثیر میزان تراکم بوته کینوا در کشت مخلوط قرار
گرفت .با افزایش تراکم کینوا از  5تا  16بوته در مترمربع در کشت
مخلوط با سیبزمینی ،عملکرد غده سیبزمینی افزایش یافت (شکل
)5؛ بهطوریکه بیشترین میزان عملکرد غده سیبزمینی (بهمیزان
 1/13کیلوگرم در مترمربع) در کشت مخلوط با تراکم  5:16بوته در
مترمربع حاصل شد که از نظر آماری اختالف معنیداری را با سایر
تیمارها نشان داد (شکل  .)5بهطورکلی در بین ترکیبات تیماری
مختلف اعمال شده ،باالترین میزان عملکرد غده سیبزمینی (بهمیزان
 1/51کیلوگرم در مترمربع) در تیمار کشت مخلوط با تراکم  5::6با
انجام عملیات وجیندستی در کهنوج بهدست آمد.

تیمار وجیندستی اجازه رشد به علفهایهرز کمتر داده شد .در
پژوهشهای مختلف تأثیر مثبت کشت مخلوط بر کاهش میزان تراکم
علفهایهرز نسبت به سیستم تککشتی ()Bibi et al., 2020
گزارش شده است .در کشت خالص ،شرایط آلودگی مزرعه به
علفهایهرز بهدلیل وجود فضاهای خالی موجود برای جوانهزنی
علفهرز ،فراهم میباشد ( .)Bibi et al., 2020افزایش پوشش
گیاهی و در نتیجهی آن افزایش رقابـت در سیستم کشـت مخلوط در
مقایسه با کشت خالص موجب کـاهش تعداد و میـزان رشد
علفهایهـرز میگردد ( .)Schippers and Kropff, 2001لذا
کشت مخلوط از طریق ایجاد پوشش گیاهی مناسب در واحد سطح
موجب اشغال سریع نیچ خالی بین گیاهان زراعی شده و از این طریق
در فرآیندهای جوانهزنی بذور و رشد و نمو علفهایهرز اختالل ایجاد
میکند ( ،)Den Hollander et al., 2007و بهتبع آن میزان تراکم
علفهایهرز کاهش مییابد.
عملکرد سیبزمینی

اثر اصلی کنترل علفهرز و الگوی کشت و اثرات متقابل دوگانه
الگوی کشت × کنترل علفهرز و منطقه کشت × الگوی کشت و اثر
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شکل  -5اثر الگوی کشت بر عملکرد غده سيبزمينی
* -میانگینهایی با حروف مشابه با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنیداری با هم ندارند :MP .کشت خالص سیبزمینی و
حروف  D20 ،D15 ،D10 ،D5و  D30بهترتیب الگوهای کشت مخلوط کینوا :سیبزمینی با تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و  5:16بوته در مترمربع میباشند.
Figure 5- The effect of planting pattern on yield tuber
Means with the same letters are not significantly different by using LSD test at p<0.05. MP: potato sole cropping and D5, D10, D15,
D20 and D30 letters are intercropping patterns of quinoa: potato at densities of 5:5, 10:5, 15:5, 20:5 and 30:5 plants per m-2,
respectively.

با افزایش تراکم کینوا در کشت مخلوط ،عملکرد غده سیبزمینی
افزایش یافت که بهنظر میرسد افزایش تراکم بوته کینوا منجر به
پوشش بیشتر سطح خاک و سایهاندازی شده که احتماالً موجبات
کاهش دمای خاک و همچنین کاهش تبخیر از خاک را محقق ساخته
و در نتیجه شرایط بهبود رشد بوتهها و عملکرد سیبزمینی را در
تراکمهای باالی کشت مخلوط با کینوا در مقایسه با تراکمهای پایین
فراهم نموده است .در یک تحقیق در کشت مخلوط سیبزمینی با دو

نوع لگوم شامل لوبیا لیما ) (Phaseolus lunatus L.و گیاه
( )Lablab purpureous L.مشخص شد کشت مخلوط منجر به
 1/1درجه سانتیگراد دمای خاک در عمق صفر تا  16سانتیمتر شد.
این موضوع منجر به افزایش  16درصدی در محتوای رطوبتی خاک،
و افزایش  50تا  11درصدی کارایی مصرف تشعشع گردید
( .)Nyawade et al., 2019کارایی استفاده از تشعشعی که منجر به
تولید ماده خشک سیبزمینی میگردد ،ارتباط عمدهای با دمای خاک

جاللی و همکاران ،اثر کنترل علفهایهرز بر رشد و عملکرد محصول در کشت مخلوط افزایشی کینوا...

و محتوای رطوبت آن دارد ( .)Rykaczewska, 2015در شرایط
کمبود آب گیاهان سیبزمینی برگهای خود را به شکل فنجانی
درآورده و منجر به کاهش کارایی مصرف تشعشع و همچنین کاهش
جذب آب میگردد .دمای باالی سطح خاک تأثیر منفی بر عملکرد
سیبزمینی دارد ( .)Liao et al., 2016افزایش دمای خاک در
ریزوسفر سیبزمینی منجر به ایجاد تنش و کاهش عملکرد غدهها
میشود ( .)Thornton et al. 1996در مجموع بهنظر میرسد افزایش
میزان تولید محصول سیبزمینی در سیستم چند کشتی در مقایسه با
تککشتی ،به وجود اختالفهای مورفولوژیک و نیازهای غذایی
متفاوت گیاهان سیبزمینی و کینوا و در پی آن بهرهگیری بهتر از
عوامل محیطی (نور ،آب و مواد غذایی موجود در خاک) مرتبط
میباشد.
شاخص نسبت برابری زمین ()LER
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بهمنظور بررسی میزان بهرهوری کشـت مخلـوط ،از شاخصهای
مختلف سودمندی اسـتفاده میشود که در بین این شاخصها ،نسـبت
برابـری زمـین در ارزیابی مزیت سیستم کشت مخلوط نسبت به
سیستم تککشتی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد ( Ahmadvand
 .)and Hajinia, 2016براساس نتایج ،با افزایش تراکم کینوا در
کشت مخلوط روند افزایشی در  LERکل (مجموع دو گیاه) مشاهده
شد (جدول  :)5بهطوریکه بیشترین میزان این شاخص ( ):/36تحت
تیمار کشت مخلوط  16:5بوته در مترمربع در کهنوج حاصل شده
است .مقادیر  LERکل تحت کلیه تیمارهای کشت مخلوط (بهجز در
تراکم  5:5بوته در متر مربع) باالتر از یک بود که بیانگر برتری کشت
مخلوط نسبت به تککشتی میباشد ،که این برتری در پژوهش حاضر
میتواند بهدلیل وجود اختالفات مورفولوژیک دو گونه سیبزمینی و
کینوا باشد که این امر موجب ایجاد اشکوبهای مختلف و بهرهبرداری
بهینه از منابع موجود شده است.

جدول  -5مقادیر  LERکل در تيمارهای کشت مخلوط کينوا و سيبزمينی
Table 5- Total land equivalent ratio (LER) of quinoa and potato in intercropping treatments
منطقه کشت
Planting region

کهنوج

جيرفت

کنترل علفهرز

الگوی کشت

Weed control

Planting pattern

Jiroft
0.89
0.99
1.23
1.53
2.05
0.90
1.19
1.34
1.64
1.99
0.99
1.06
1.38
1.67
1.96

Kahnooj
D5
1.07
D10
1.27
شاهد
D15
1.71
Control
D20
1.80
D30
2.10
D5
0.92
D10
1.25
علفکش
D15
1.46
Herbicide
D20
1.85
D30
2.05
D5
0.85
D10
1.12
وجیندستی
D15
1.44
Manual weeding
D20
1.87
D30
2.01
* -حروف  D20 ،D15 ،D10 ،D5و  D30بهترتیب الگوهای کشت مخلوط کینوا :سیبزمینی با تراکمهای  5::6 ،5:35 ،5:36 ،5:5و  5:16بوته در مترمربع میباشند.
D5, D10, D15, D20 and D30 letters are intercropping patterns of quinoa: potato at densities of 5:5, 10:5, 15:5, 20:5 and 30:5 plants
per m-2, respectively.

نتيجهگيری
با هدف دستیابی به کشاورزی پایدار ،گسترش راهکارهـای
زراعـی از قبیل کشت مخلوط گیاهان زراعی در جهت مدیریت
مناسب علفهایهرز ،کـاهش مـصرف سـموم شیمیایی و افزایش
تولید در واحد سطح ضروری میباشد .نتایج این پژوهش نشان داد که
شرایط آب و هوایی کهنوج جهت کشت کینوا مناسبتر از جیرفت
میباشد .همچنین ،هرچند انجام عملیات وجیندستی وقتگیر و
هزینهبر میباشد؛ با این وجود تأثیر بهتری نسبت به کاربرد علفکش
پاراکوات بر تمام شاخصهای رشدی گیاه جدید کینوا و عملکرد آن

داشت .براساس نتایج ،رابطه معکوسی بین تراکم کینوا در کشت
مخلوط کینوا با سیبزمینی و میزان تراکم علفهایهرز وجود داشت.
کشت مخلوط کینوا با سیبزمینی موجب کاهش تراکم علفهای هرز
در مقایسه با شرایط تککشتی هر دو گیاه شد که خود اثر مثبت
کشت مخلوط دو گیاه را بدین لحاظ منعکس میکند .در مجموع نتایج
تحقیق حاضر نشان داد کشت مخلوط این دو محصول با تراکم
مطلوب از نظر اقتصادی نسبت به کشت خالص کینوا و همچنین
سیبزمینی مقرون به صرفهتر میباشد .در مجموع ،باتوجه به سابقه
بسیار طوالنی کشت مخلوط کینوا و سیبزمینی در کشورهای

1399  زمستان،4  شماره،18 نشریه پژوهشهای زراعی ایران جلد

 با این وجود بررسی و مقایسه کشت مخلوط سیبزمینی با.وجود دارد
. ارزن و سورگوم در مطالعات آینده پیشنهاد میگردد،کینوا
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آمریکای جنوبی بهعنوان منشأ هر دو گیاه و نتایج بهدست آمده در این
پژوهش امکان کشت مخلوط دو گیاه در دو منطقه جیرفت و کهنوج
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Introduction
Intercropping system is the growth of two or more crops at the same time, which can lead to decreases in the
risk of total crop reduction and increases in yield with control of weeds. Quinoa (Chenopodium quinoa willd.) is
a pseudo cereal with high nutritional value which is approximately a new crop in Iran. So, this research was
conducted to assess the effects of additive intercropping of quinoa and potato (Solanum tubersum L.), and the
methods of weeds control on yield and yield components of quinoa var. Titicaca in Jiroft and Kahnooj regions.
Materials and Methods
This study was carried out as split plot based on a randomized complete block design (RCBD) with four
replications at Jiroft and Kahnooj regions. Therefore, weeds control treatments including control (no-hoeing),
manual weeding (twice within 30 days after planting) and paraquat herbicide (3 days after planting of quinoa)
were arranged in the main plots, while additive intercropping patterns at five levels (Q:P in the levels of 5:5,
10:5, 15:5, 20:5 and 30:5 plants per m-2), quinoa sole cropping (30 plants per m-2) and potato sole cropping (5
plants per m-2) were located in sub-plots. The effects of quinoa and potato intercropping on plant height, leaves
number per plant, leaf area, flowering time, spike maturity and quinoa harvest time, average of grain weight per
plant, grain yield and density of weeds as well as potato tuber yield were measured at both regions. Data were
analyzed as combined analysis of variance (ANOVA) using SAS ver. 9.2. Means were compared using the least
significant difference (LSD) at the 5% level (P = 0.05).
Results and Discussion
The results showed that the effects of quinoa and potato intercropping had significant effects on some
characteristics of quinoa including leaves number per plant, leaf area, average of grain weight per plant, grain
yield of quinoa, tuber yield of potato and density of weeds. However, intercropping had no effect on some
characteristics of quinoa such as plant height, flowering time, spike maturity and quinoa harvest time. Based on
the results the highest (19 g per plant) and lowest (13.9 g per plant) average of grain weight per plant were
obtained in 20:5 and 5:5 plants per m-2 treatments, respectively. Whereas, the highest grain yield (4957 and 4863
kg.ha-1) were obtained in sole quinoa and 30:5 plants per m-2 treatments, respectively. The studied growth
characteristics and grain rate per plant in Kahnooj were greater than those in Jiroft. Total land equivalent ratio
(LER) index increased with increasing quinoa density in intercropping. The highest total LER was obtained in
30:5 plants per m-2 treatment in Kahnooj region. Moreover, the effect of manual weeding of weeds on the studied
properties were more than that of the application of paraquat herbicide. The results also showed that the
intercropping of quinoa and potato led to decreases in density of weeds at both flowering and before harvesting
times. So that, the lowest density of weeds was related to the intercropping of quinoa and potato with densities of
20:5 and 30:5 plants per m-2 treatments. Whereas the highest rate of density of weeds were related to the sole
cropping of quinoa and potato treatments, respectively. Moreover, the results showed that intercropping resulted
in greater tuber yield of potato, so that the highest potato tuber yield was obtained in 30:5 treatments.
Conclusions
Based on the results, although the highest average grains per plant was obtained in the intercropping of 20:5
treatment, the yield of quinoa decreased with the intercropping of quinoa and potato compared with the quinoa
sole cropping. Also, the additive intercropping led to decrease in the density of weeds. Although, it seems that
for quinoa cropping the climate of Kahnooj is more suitable than Jiroft, the intercropping of potato and quinoa is
suitable for Kahnooj and Jiroft regions.
Keywords: Manual weeding, Multiple-cropping system, Paraquat, Sole cropping, Weeds density
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