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  چكيده

بزوار انجـام  در منطقه سـ  1386 -1387طي سال زراعي رشد شش رقم گندم، آزمايشي هاي  اثرات تداخلي جو ناخواسته بر شاخص بررسي به منظور
و  رقم گندم در شرايط عـاري  6تيمارهاي مورد مطالعه شامل . تكرار اجرا گرديد 3در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با ساختار فاكتوريل در ش آزماي. شد

ـ فـالت بـا   6ـ شيراز 5شتاز ـ پي4ـ مهدوي 3ـ گاسكوژن 2ـ چمران 1ارقام مختلف گندم مورد بررسي در اين آزمايش شامل . تداخل با جو ناخواسته بودند
استفاده  نيز به عنوان جو ناخواسته بوته در مترمربع 50از رقم جو والفجر با تراكم  .بود در مترمربع دانه 325، 400، 400، 375، 375، 350تراكم به ترتيب 

د دانه، شاخص سطح بـرگ، سـرعت رشـد نسـبي،     بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس، تداخل ناشي از جو ناخواسته موجب كاهش در عملكر .گرديد
هـاي   بيشترين ميزان عملكرد دانه در كشت خالص و مخلوط به ترتيب مربوط به رقم. سرعت رشد محصول، ارتفاع و تجمع ماده خشك ارقام گندم گرديد

برگ در كشت خالص و مخلوط متعلـق بـه   بيشترين شاخص سطح . و چمران تعلق داشت گاسكوژنهاي  به رقم آن به ترتيب و كمترينشيراز و مهدوي 
و كـاهش رشـد    افزايش ميزان سايه اندازي گياه بر روي جو نسبت به ساير ارقام، در نتيجه آن بيشتربه دليل ارتفاع رقم مهدوي بود، اين امر مي توانست 

را در اثـر تـداخل   سرعت رشد نسبي  كاهشرين رقم مهدوي كمتمقايسه سرعت رشد نسبي ارقام گندم در كشت خالص و مخلوط نشان داد كه . آن باشد
 .بودنـد باالتر سرعت رشد رقم شيراز در كشت خالص و رقم مهدوي در شرايط تداخل با جو ناخواسته نسبت به ساير ارقام عالوه بر اين . از خود نشان داد

ارتفاع، شاخص سطح برگ، سرعت رشد : ويژگي هايي مانند يرتأثنتايج بدست آمده نشان داد كه عملكرد ارقام مورد بررسي در تداخل جو ناخواسته، تحت 
 .  فوق نسبت به ساير ارقام برتر بودهاي  نسبي، سرعت رشد محصول و ماده خشك تجمعي قرار داشتند كه رقم مهدوي در ويژگي

  
  معيماده خشك تج. عملكرد دانه، رقابت، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي، سرعت رشد محصول: كليديهاي  واژه

  
     1  مقدمه

بـه   گياهـان زراعـي  تـرين   راهبـردي گندم در قرن حاضر يكي از 
آيد، چنانچه توليد گندم افزايش يابـد كمبـود مـواد غـذايي      حساب مي

در ايران گنـدم از نظـر توليـد و سـطح زيـر كشـت       . تواند رفع شود مي
 2/6مهمترين محصول كشاورزي بوده و سطح زير كشت آن در حدود 

اي  با توليد سـاالنه ) درصد اراضي زراعي ايران 53حدود(ار ميليون هكت
متوسط عملكـرد گنـدم در ايـران در    . باشد ميليون تن مي 11در حدود 
مقايسـه  . كيلوگرم در هكتار بـوده اسـت   1384تا  1382هاي  طي سال

عملكرد گندم كشور با ميانگين عملكرد جهـان نشـانگر آن اسـت كـه     
كشور از كليدي تـرين و  در و سطح  احدو پايين بودن عملكرد گندم در

يكـي از داليـل كـم    . آيد مهمترين نقاط ضعف توليد گندم به شمار مي
باشد كـه   هاي هرز مي بودن توليد در ايران و ساير كشورها وجود علف

                                                            
دانشجوي كارشناسـي ارشـد زراعـت و اسـتاديار گـروه زراعـت،       به ترتيب   - 2و 1

  واحد ساوه اسالمي دانشگاه آزاد
 )Email: hamedramyar@yahoo.com:     نويسنده مسئول -(* 

افـزايش مقاومـت علفهـاي    . )5( كند ساليانه خسارات متعددي وارد مي
از بـه كـاهش   هـا، معضـالت زيسـت محيطـي و نيـ      هرز به علف كش

هاي هرز  هاي توليد داللت بر آن دارند كه كنترل شيميايي علف هزينه
از ايـن رو،  . نبـوده اسـت  هاي زراعي چنـدان هـم سـودمند     در سيستم
هاي تحقيقـاتي كـه در حـال حاضـر بـر روي بهبـود        برنامه بسياري از
اند بـر كـاهش كـاربرد     هاي مديريت علفهاي هرز متمركز شده سيستم

  .)15( تاكيد دارنداين مواد 
رويكردهاي جديد به استفاده از اصـول اكولـوژيكي بـراي كنتـرل     
علفهاي هرز ساليان متعددي است كه مورد توجه محققان قرار گرفتـه  
است، در اين ميـان كـاربرد سيسـتم مـديريت تلفيقـي علفهـاي هـرز        

هاي هرز با حداقل اثـرات   اي موثر و اقتصادي براي كنترل علف وسيله
  ).10(كنترل جايگزين است هاي  راهبرديا استفاده از منفي ب

هـا بـراي    روش تـرين  ترين و مـورد اسـتفاده   رقابت يكي از ارزان
با استفاده از اصول رقابـت  . كنترل علفهاي هرز توسط كشاورزان است

توان از ارقامي از گياهان زراعي اسـتفاده كـرد كـه باعـث كـاهش       مي
قامي كـه قـدرت رقـابتي بـاالتري     ار. قدرت رقابتي علفهاي هرز شوند
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هرز توليـد  هاي  دارند، قادرند عملكرد اقتصادي مطلوبي در حضور علف
كند كـه   شناسايي و استفاده از اين ارقام، اين امكان را فراهم مي. كنند

كشاورزان بدون نياز به مصرف علف كش و يا كاهش مقـدار مصـرف   
اضـافي،   توصـيه شـده و تحمـل هزينـه     يردابـه مقـ   تعلف كش نسب

  ). 17(عملكرد مطلوبي را در واحد سطح توليد كنند 
گياه هاي هرز با كاهش رشد و توسعه  در گندم و ساير غالت علف

ايـن  . مـي دهنـد  اي كـاهش   قابل مالحظـه به طور ، عملكرد را زراعي
كاهش عملكرد عمدتاً به دليل رقابت براي منـابع محـدود اسـت كـه     

تجمـع مـاده خشـك، و تعـداد      سبب كاهش سطح برگ، ارتفاع گيـاه، 
هاي هرز  گياهان متحمل در برابر علف ).19(شود  ها در گندم مي پنجه

گياهاني هستند كه قادرند در شرايط حضور علف هرز عملكرد خـود را  
هاي داراي قدرت رقابتي باال خصوصـيات   ژنوتيپ. )14(ثابت نگهدارند 

يشـتر، ظرفيـت پنجـه    اندازه بزرگ بذر، رشد اوليـه ب : زير را دارا هستند
زني بيشتر، ارتفاع بيشـتر، سـاختار كـانوپي پهـن و توانـايي بيشـتر در       

 نيــز )12(ل و همكــاران يفــه). 11(دريافــت بيشــتري از نــور ورودي 
 ،(SLA)سطح مخصوص بـرگ   ،كه ارتفاع، تعداد پنجه گزارش كردند

و طـول دوره رشـد بـا كـاهش عملكـرد       (LAI)شاخص سطح بـرگ  
  . شتندهمبستگي منفي دا

تفاوت در تجمع بيوماس بيان داشتند كه  )7(بيسالگ و همكاران 
بين يوالف وحشي و گندم رابطه بيشتري با خصوصيات مورفولـوژيكي  

نقـش سـاختار   ) 6(بـارنز و همكـارن   . دارد تا خصوصـيات فتوسـنتزي  
گياهي را در رقابت بين يوالف وحشي و گندم در شرايط كشت خالص 

شـاخص سـطح    ،مخلـوط كشت در . رار دادندو مخلوط مورد بررسي ق
امـا بـا    بيشـتر بـود،  برگ گندم در اوايل فصل رشد نسبت بـه يـوالف   

ميـزان  . گندم پيشي گرفتاز گذشت زمان شاخص سطح برگ يوالف 
باالي كانوپي در طول فصـل رشـد تغييـر     2/1شاخص سطح برگ در 

  .پيدا كرد
اله در مزارع جو ناخواسته از جمله گياهان زراعي است كه همه س 

رويد و عالوه بر كاهش كيفي  گندم، سبب  گندم به صورت خودرو مي
  نبـود علـف كـش اختصاصـي بـراي      . شـود  كاهش عملكرد آن نيز مي

 نبود روش موثر براي جداسازي بذور جو موجـود  ، خواسته نا كنترل جو
ر بذور گندم و نبود اطالعات كافي در زمينه روش مبارزه با آن باعث د

  . است كه هر ساله خسارات زياد به مزارع گندم وارد شودشده 
 

  ها مواد و روش
در منطقـه سـبزوار    1386 -1387اين تحقيق در طي سال زراعي 

داشت منطقه از نظر اقليمي در زمره مناطق خشك قرار اين . انجام شد
در  ايـن مطالعـه  . بافت خاك زمين آزمايش شني رسي بود و همچنين

تكـرار اجـرا    3ل تصادفي با ساختار فاكتوريـل در  قالب طرح بلوك كام
 ،مهـدوي  ،گاسـكوژن  ،رقم گنـدم چمـران   6شامل  فاكتور اول. گرديد
، 400، 400، 375، 375، 325(فالت با تراكم به ترتيب ، شيراز ،پيشتاز

 50جو رقم والفجر با تراكم و فاكتور دوم شامل دانه در مترمربع  )250
در ايـن  . بودنـد  وجود يا عـدم وجـود جـو   دو سطح در  بوته در مترمربع

كليـه عمليـات   . اسـتفاده گرديـد   جو به عنوان جو ناخواسـته مطالعه از 
فـاروئر،  و سـپس بـا اسـتفاده از     پاييز انجام اوايل در سازي زمين آماده
و عمليات كاشت بـا  متر در زمين ايجاد  سانتي 40هايي به عرض  پشته

مشتمل  متر مربع 2/1 × 4اد هركرت آزمايش به ابع. دست اجرا گرديد
بـر  ) كشـت مخلـوط  ( در شرايط تداخل با جو ناخواسته. پشته بود 3بر 

 .شـيار ايجـاد شـد    2در شرايط كشت خـالص   شيار و 3روي هر پشته 
متـر از يكـديگر و بـا توجـه بـه       سانتي 20گندم با فاصله  مختلف ارقام

ته كشت رديف كناري هر پش ، روي دوتراكم توصيه شده براي هر رقم
هاي مياني هر پشته نيز بذر  و در شرايط كشت مخلوط در رديف. شدند
بوتـه در مترمربـع    50براساس وزن هزار دانـه بـا تـراكم    ناخواسته جو 

  . كشت شد
براي اين منظور از مرحله پنجه دهـي تـا   :  صفات مورد مطالعه

بـا اسـتفاده از   (مترمربـع   1/0روز يك بار از مسـاحت   14رسيدگي هر 
از دو رديف مياني از هـر  ) مربعمتر سانتي 50*20كودارات به ابعاد يك 

شـد و پـس از    برداري انجام مي كرت آزمايشي، با رعايت حاشيه، نمونه
هـا و انـدامهاي    ها به آزمايشگاه و تفكيك آنها به قسـمت  انتقال نمونه

مختلف و نيز اندازه گيري سطح برگ، توسـط دسـتگاه انـدازه گيـري     
هـا بـه    ، كليه انـدام )LICOR USAمدل (له دستگاه سطح برگ بوسي
 75ساعت در دماي  48هاي كاغذي جداگانه به مدت  تفكيك در پاكت

گراد خشك و سپس توسط ترازوي حساس و با دقت يك  درجه سانتي
هـاي   سپس با استفاده از اين اطالعات شـاخص . صدم گرم وزن شدند

 .محاسبه گرديـد رشد مانند سطح برگ و سرعت رشد محصول و غيره 
گيـري شـده و    كليه تبديالت الزم با توجه بـه نـوع متغيرهـاي انـدازه    

و  ,SAS ver 9.1 هـاي بدسـت آمـده توسـط نـرم افـزار آمـاري        داده
Slidewrite  اي  ها بـه روش آزمـون چنـد دامنـه     ميانگين.  انجام شد

همچنـين متوسـط   . انجام گرفـت % 5دار بودن  دانكن و در سطح معني
  .ه هر دوهفته يك بار براي گندم اندازه گيري شدارتفاع بوت

  
  نتايج و بحث

  عملكرد ارقام گندم
مختلـف  عملكـرد دانـه ارقـام    مربوط به هاي  دادهتجزيه واريانس 

اخــتالف  ،گنــدم و اثــرات متقابــل آنهــا در كشــت خــالص و مخلــوط
مقايسه ميـانگين عملكـرد دانـه    . نشان داد %1داري در در سطح  معني
و  دويهـ نشان داد كه رقـم م ) كشت خالص و مخلوط(در گندم  ارقام

كيلـوگرم در   5/6052و  6253بـا ميـانگين عملكـرد     به ترتيب پيشتاز
هكتار باالترين عملكرد دانه را داشتند و كمترين عملكـرد مربـوط بـه    

بين ارقام فـالت،  . بود كيلوگرم در هكتار 4540با عملكرد  رقم چمران
  .)1شكل(  داري مشاهده نشد ف معنيگاسكوژن و چمران نيز  اختال
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كشت مخلوط  كشت خالص

  
  عملكرد ارقام در كشت خالص، مخلوط - 1 شكل

  ).ندارند  α = %5ستونهاي همرنگ كه داراي حروف مشترك هستند، اختالف معني داري در سطح ( 
بـا   در كشت خالص بيشترين عملكرد دانه مربوط به ارقـام شـيراز  

و لـوگرم در هكتـار بـود    كي 7078 باو پيشتار  كيلوگرم درهكتار 7187
  5226بـا  عملكـرد دانـه متعلـق بـه رقـم گاسـكوژن       ميـزان   كمترين

ارقام چمران و فـالت   عملكرد با، كه اين ميزان بودكيلوگرم در هكتار 
در حضور جو ناخواسته بـاالترين عملكـرد   . نداشت داري اختالف معني

 نو كمتـري  كيلـوگرم در هكتـار   6065بـا   مهـدوي دانه متعلق به رقم 
 .بـود  كيلـوگرم در هكتـار   3800 بـا  عملكرد دانه متعلق به رقم چمران

باالتر از ساير ارقام بود، به نظر مـي رسـد   شاخص رقابتي رقم مهدوي 
 در حضور جـو  اين رقمباالتر بودن عملكرد  علتتواند  مي كه اين امر

در بررسي قـدرت رقـابتي ارقـام     )3(ديانت  .باشد نسبت به ساير ارقام
رقم مهدوي پـايين تـرين و رقـم     ندم با چاودار نشان داد كهلف گتمخ
  .داشتندباالترين درصد كاهش عملكرد دانه را  2كرج

  
  شاخص سطح برگ

ارقام گندم نشان  مربوط به سطح برگهاي  داده مقايسه ميانگين 
را  داد كه در كشت خالص، رقم مهدوي باالترين شاخص سطح بـرگ 

شـاخص  بـاالترين  از بعد از رقم مهـدوي  و ارقام پيشتاز و شير دارا بود
كمترين شاخص سطح برگ به رقـم فـالت    و بودند را داراسطح برگ 
  . )2شكل( تعلق داشت

بـه  بيشترين و كمترين شاخص سطح بـرگ   نيزدر كشت مخلوط 
ارقـام پيشـتاز و شـيراز    . بودرقم فالت و رقم مهدوي  ترتيب متعلق به

بعـد از  ، مخلوط با جـو ت كشنيز از نظر شاخص سطح برگ در شرايط 
  .رقم مهدوي قرار داشتند

در هـر دو   ارقـام گنـدم  مقايسه روند تغييرات شاخص سطح برگ 
در همه ارقام بعـد از سـبز    كه دادنشان  ،خالص و مخلوطكشت حالت 

در انتهـاي   .شدن يك سير صعودي شاخص سـطح بـرگ وجـود دارد   
رونـد   فصل رشد بـه دليـل زردي و ريـزش برگهـاي پـايين كـانوپي،      

بـاالتر  ). 3 و2هايشكل(. مي شودكاهشي شاخص سطح برگ مشاهده 
 بيشـتر به دليل ارتفاع  بودن شاخص سطح برگ رقم مهدوي مي تواند

افزايش ميزان سايه اندازي گياه بر روي  نسبت به ساير ارقام، در نتيجه
 به همين دليل به نظر مي رسد كه. و محدود ساختن رشد آن باشد جو

گرفتـه  رقابت با جو قرار  تأثيرت به ساير ارقام كمتر تحت اين رقم نسب
 . است

كشـت خـالص    درارقام بيشـترين شـاخص سـطح بـرگ      تمامدر 
رقابت جو از همان ابتدا موجـب كـاهش شـاخص سـطح     . مشاهده شد

كه سطح بـرگ گيـاه    مي دهداين موضوع نشان  ،گندم شد ارقام برگ
. گيرد رقابت قرار مي يرتأثزراعي جزء اولين خصوصياتي است كه تحت 

هـاي   گزارش كردند هنگامي كه گندم با تـراكم ) 1( همكاران آرمين و
مختلف علف هرز رقابـت مـي كنـد  بيشـترين شـاخص سـطح بـرگ        
هنگامي است كه گياه گندم عاري از علـف هـرز باشـد و بـا افـزايش      
تراكم علف هرز شاخص سطح برگ گندم كاهش يافته كـه در تـراكم   

شـاخص سـطح بـرگ    ) بوته در متر مربـع   16( ز يعنيباالي علف هر
  .كاهش مي يابد% 50گندم حدود 

شاخص سطح برگ باالتر و توان حفظ آن در حضـور علـف هـرز    
افـزايش  تواند با اثر مستقيمي كه بـر فتوسـنتز و رشـد دارد باعـث      مي

شايد به همـين دليـل باشـد كـه رقـم      . شود زراعي گياه يرقابتقدرت 
شاخص سطح برگ در بين ارقام گنـدم، بيشـترين    مهدوي با بيشترين

بيـان  ) 12(هيفـل و همكـاران   . عملكرد را نيز به خـود اختصـاص داد  
كردند كه شاخص سطح برگ بـاالتر بـا كـاهش عملكـرد در حضـور      

نيز گزارش ) 18(لوپز و همكاران . هاي هرز همبستگي منفي دارد علف
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آنهـا  . باالتري استكردند كه جو نسبت به يوالف داراي قدرت رقابتي 
اشـاره   جـو در بين صفات موثر در قدرت رقابتي به سطح برگ بيشـتر  

 . كردند
  

  
 شرايط در گندم ارقام برگ سطح شاخص تغييرات روند - 2 شكل

  خالص كشت
  

  
 در گندم مختلف ارقام برگ سطح شاخص تغييرات روند - 3 شكل

  مخلوط  كشت شرايط
  

  سرعت رشد نسبي
نتايج مربوط به تغييرات سرعت رشد نسـبي ارقـام مـورد مطالعـه     

كاهش ميزان سرعت رشد نسـبي آنهـا در هـر دو حالـت     بيانگر  گندم
علـت  . )5 و 4شـكل  (ند باش كشت خالص و مخلوط در طول زمان مي

توان بـه سـايه انـدازي     كاهش سرعت رشد نسبي در طول زمان را مي
مـواد فتوسـنتزي بـه مـواد     ها روي يكديگر و اختصـاص بيشـتر    برگ

در مقايسه سرعت رشد نسبي ارقام قديم ) 4(زند . ساختماني نسبت داد
و جديد گندم در رقابت با يوالف وحشي گزارش كرد كه هم در شرايط 

كشت خالص و هم در شرايط رقابت با يوالف سرعت رشد نسبي رقـم  
يشـنهاد  قديمي بزوستايا نسبت به رقم جديد الوند بيشتر بوده اسـت و پ 

تواند معيار مناسبي براي انتخاب  كرده است كه سرعت رشد نسبي نمي
كه همواره  بيان داشت) 2(در حاليكه باغستاني . ارقام رقابت پذير باشد

به ساير ارقام مورد مطالعه  تنسب 6618سرعت رشد نسبي الين رقيب 
بيشتر بوده است و مشاهده كردند كه در حضور علف هرز، سرعت رشد 

لـذا  . بوده است ���Mبيشتر از كشت خالص  6618ي الين نسب
مي تواند به عنوان يكي رقم  يكسرعت رشد نسبي  نتيجه گرفتند كه

در اين صورت در . مطرح باشد رقم آنموثر در قدرت رقابتي  از عوامل
شرايط رقابت، رقم رقيب به دليل سرعت رشـد بـاال منـابع موجـود را     

كـاهش ميـزان خسـارت علـف هـرز       تر تسخير نمـوده و سـبب   سريع
  . گردد مي

نتايج اين بررسي با نتايج بدست آمده بوسيله باغسـتاني مطابقـت   
متوسط سـرعت رشـد    ،در اثر رقابت جو ناخواسته با ارقام گندم. داشت

در شـرايط  . نسبي نسبت به شرايط كشـت خـالص كـاهش پيـدا كـرد     
رقـم  بـه   نسبي در ابتدا بيشترين سرعت رشد، كشت خالص و مخلوط

در حدود اواسط رشد در كشـت   اين درحالي بود كه ،داشتتعلق شيراز 
از آن و مهـدوي  ز دو رقـم پيشـتا  سرعت رشد نسبي خالص و مخلوط 

رقم مهدوي كمترين اختالف  مورد مطالعه، در بين ارقام. پيشي گرفتند
شيب منحني سرعت رشد نسبي را در شرايط كشت خالص و مخلـوط  

شان مي دهد رقم مهدوي نسبت بـه سـاير ارقـام    ، كه اين امر نداشت
  . تداخل جو ناخواسته قرار گرفته است تأثيركمتر تحت 

  

  
 شرايط درارقام گندم  نسبي رشد سرعت تغييرات روند - 4 شكل

  خالص كشت
  

  سرعت رشد محصول
در ارقام مختلف گنـدم در  را سرعت رشد محصول  7و 6 هايشكل

همـانطور كـه مشـاهده    . دهد شرايط كشت خالص و مخلوط نشان مي
ارقام گندم، دراوايل فصل رشد تفاوت محسوسي بـين   تمامشود در  مي

سرعت رشد محصول در شرايط كشت خالص و تداخل با جو ناخواسته 
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وجود منابع كافي جهـت  به دليل تواند  علت اين امر مي. شود ديده نمي
  . باشدنها آو عدم رقابت بين  رشد گياه زراعي و جو ناخواسته

  

  
  مخلوط كشت شرايط در نسبي رشد سرعت تغييرات روند -  5شكل
 

با پيشرفت رشد گياه زراعي، رقابت بر سر منابع آغـاز شـده و لـذا    
كـاهش سـرعت رشـد    . گيرنـد  هـا از يكـديگر فاصـله مـي     اين منحني

ها، كـاهش سـطح    توان به ريزش برگ محصول در انتهاي فصل را مي
اي در شرايط كشت خـالص   درون گونهفتوسنتزي گياه زراعي و رقابت 

رقـم  . اي در شرايط كشت مخلوط دانسـت  گونه و درون و رقابت برون
شيراز در شرايط كشت خالص و رقم مهدوي در شرايط تداخل بـا جـو   
ناخواسته از يك سرعت رشد باالتري نسبت به سـاير ارقـام برخـوردار    

م مهـدوي  رسد باالتر بودن سرعت رشد محصول رق به نظر مي. بودند
در شرايط كشت مخلوط نسبت به ساير ارقـام بـه دليـل كمتـر بـودن      

باالتر بـودن  ) 16(و لمرل و همكاران )4(زند .اي باشد رقابت برون گونه
سرعت رشد اوليه را به عنوان صفتي كه موجب افزايش تـوان رقـابتي   

 80در تراكم  دند كهگزارش كر) 1( و همكاران آرمين. شود دانستند مي
رقم روشن و نيك نژاد سـرعت   دو، در در مترمربع يوالف وحشيبوته 

رشد محصول نسبت به كشت خالص كاهش پيدا كرد كه اين كـاهش  
نيـز  ) 2(همچنـين باغسـتاني   . با افزايش تراكم گنـدم افـزايش يافـت   
رقيـب   اليـن در  گيـاه زراعـي  گزارش كرد كه در مجموع سرعت رشد 

بـا علـف هـرز يـوالف     در شرايط كشت خالص و رقابـت   6618گندم 
لـذا بـاالتر بـودن    . وحشي باالتر از ساير ارقام مورد مطالعه بوده اسـت 

بارز تعيين كننده قدرت رقـابتي  هاي  سرعت رشد محصول را از ويژگي
  . يك رقم معرفي كردند

  
  ارتفاع گندم

مقايسه ميانگين ارتفاع ارقام گنـدم در مراحـل رشـد بيـانگر ايـن      
 رشد ارتفاع رقم مهدوي در هر دو حالتمطلب است كه در طول دوره 

 ساير ارقام مـورد مطالعـه بـود    ازهمواره بيشتر  كشت خالص و مخلوط
همچنين رقم فالت نيز در كشت خالص و مخلـوط   ).9و  8شكلهاي (

دو رقـم شـيراز و   . از نظر ارتفاع در گروه كوتاهترين ارقام قرار گرفـت 
دو رقم چمران و گاسكوژن بين . پيشتاز بعد از رقم مهدوي قرار داشتند

 .هم در شرايط كشت خالص و مخلوط چنـدان تفـاوتي مشـاهده نشـد    
ارتفاع تمام ارقام در شرايط كشت مخلـوط نسـبت بـه كشـت خـالص      

كاهش ارتفاع گياه زراعـي بـر اثـر    . )9و  8شكلهاي ( كاهش پيدا كرد
هرز بعلت كاهش منابع دردسترس و در نتيجه كاهش هاي  رقابت علف

   .ه زراعي استرشد گيا
  

  
  خالص كشت شرايط در گندم رشد سرعت تغييرات روند - 6 شكل
  

  
  مخلوط  كشت شرايط در  گندم رشد سرعت تغييرات روند - 7 شكل
  

در مجموع ارتفاع از شاخص هايي است كه مي توانـد در ارزيـابي   
اظهار داشـت  ) 8(شاو  بلك. قدرت رقابتي ارقام مورد استفاده قرار گيرد

زراعي رابطه مستقيم و مثبتي بين ارتفاع گيـاه و  هاي  كثر گونهكه در ا
قدرت رقابتي آن وجود دارد از طرف ديگر ممكـن اسـت خصوصـيات    

رقم مهدوي كه جزء ارقام پابلند محسوب مي گردد باعث  يتيپ رويش
  .شده است كه همواره ارتفاع آن از جوناخواسته بيشتر باشد
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  خالص كشت شرايط در گندم قامار ارتفاع تغييرات روند - 8 شكل
  

  
  مخلوط كشت شرايط در گندم ارقام ارتفاع تغييرات روند - 9 شكل
  

  تجمع ماده خشك 
روند تغييرات ماده خشك تجمعـي در طـي فصـل رشـد در ارقـام      

كه تا اوايل پنجه زني گنـدم دو عامـل رقـم و    داد مختلف گندم نشان 
ماده خشـك تجمعـي    قابل توجهي روي تأثيرآلودگي به جو ناخواسته 

روز پـس از كاشـت تفـاوتي بـين      130كه تا حدود  نداشت، به طوري
اما . ارقام مزبور در حضور و يا عدم حضور جو مورد اشاره مالحظه نشد

تغييرات ماده خشك تجمعي ارقـام از يكـديگر   هاي  پس از آن منحني
روز پـس از كاشـت حـداكثر     180فاصله گرفته به طوري كه در حدود 

  .)11و 10شكلهاي (خشك تجمعي مشاهده شدماده 
در اوايل فصل رشد تجمع ماده خشك در گندم به صورت بنابراين 

بطئي بوده ولي با شروع مرحله پنجه دهي گندم افزايش چشم گيـري  
هـا   در اواخر فصل رشد به دليل پيري و ريزش بـرگ  در نهايت. يافت

مـاده خشـك    مقايسه .ميزان ماده خشك تجمعي گياه كاهش مي يابد
تجمعي گندم در شرايط كشت خالص با مخلوط جـو بيـانگر آن اسـت    
كه حضور جو سبب كاهش ميزان ماده خشك تجمعي مي گردد ولـي  
تا اوايل دوره رشد گندم به دليل وجود منابع غذايي و نور كافي رقابتي 

با محدود شدن منـابع در اواسـط   . بين گندم و جو به وجود نيامده است
ياهي اين منحني ها از يكديگر فاصله گرفته بطوريكـه در  دوره رشد گ

نهايت ماده خشك تجمعي در شرايط كشت خالص باالترين ميـزان را  

  .داشته است 
 ارقام گندم در طي دوره رشـد  تجمع ماده خشك مقايسه ميانگين

كـه رقـم    نشـان مـي دهـد     خالص و مخلوطشرايط كشت هر دو  در
 برخوردار بوده وزن ماده خشك بيشتر از ،مهدوي نسبت به ساير ارقام 

 10شـكلهاي  (اسـت   و كمترين ماده خشك نيز مربوط به رقم فـالت 
-75-5 با غير رقيب 6618مقايسه الين رقيب  با) 2(باغستاني  .)11و

M      دربـراي اليـن رقيـب    نشان داد كه همواره ماده خشك تجمعـي 
از اليـن  الين رقيب بـاالتر   ،خالص و مخلوط با يوالف وحشي شرايط

در تشخيص ارقام  با قدرت  موثرهاي  از فاكتوربنابراين  .بودغير رقيب 
مـاده   تجمـع  مي توان به ميزان ماده خشك در مرحله اوج ،رقابتي باال

 بر تر از سـاير ارقـام   رقم مهدويدر اين بررسي خشك اشاره نمود كه 
  . بود

 

  
 شرايط در  گندمارقام  خشك ماده تجمع تغييرات روند -10 شكل

  خالص كشت
  

  
 شرايط در  گندم ارقام خشك ماده تجمع تغييرات روند -11 شكل

  مخلوط كشت
  

در مجموع نتايج اين بررسي نشان داد كـه مـي تـوان بـا بررسـي      
رشدي ارقام گندم ارقامي را كـه تـوان رقـابتي بيشـتري     هاي  شاخص

دارند را انتخاب كرد و در مناطق مشابه كه مشـكل علـف هـرز وجـود     
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در ايـن مطالعـه   . رد مي توان از توان رقابتي اين گونه اسـتفاده كـرد  دا
شـاخص سـطح     مشاهده شد كه رقم مهدوي با باالترين ماده خشـك، 

برگ و سرعت رشد و سرعت رشد نسبي گونه اي قوي بـراي رقابـت   
اما ارقام فالت و چمران با كمترين مقـدار  . با جوي ناخواسته مي باشد
توان  بدين جهت مي. رقابتي كمي با جو دارند صفات مورد مطالعه توان

بيان كرد در مناطقي كه خو ناخواسته در مزارع گندم مشكل ساز است 
تـوان   مي... عالوه در ساير مديريت ها مانند بهداشت زراعي، تناوب و 

با انتخاب رقمي مناسب مانند مهدوي بيشترين عملكرد را در تداخل با 
  .    جو ناخواسته بدست آورد

  
  منابع

بررسي قدرت رقابتي ارقام رقيب و غيررقيب گندم با يـوالف وحشـي در    .1386 .درويش. باغستاني و ن. ع .نورمحمدي، م .زند، ق. ا، .م، آرمين -1
 .دانشگاه آزاد اسالمي تحقيقات و دكتري زراعت واحد علوم هپايان نام. هاي مختلف گندم و يوالف وحشي تراكم

گـزارش نهـايي طـرح تحقيقـاتي     . شناسايي خصوصيات مرفولوژيك و فيزيولوژيك موثر در رقابت گندم با علفهاي هرز .1382. ع. باغستاني، م -2
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