
  افزايش توانايي  مطالعه برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر در

  ايراني قديم و جديد) Triticum aestivum(  رقابت ارقام گندم 

  (Avena ludoviciana)وحشي هرز يوالف   با علف
  

  تي، سعيد صوفي زاده، مهدي نصيري محال4، رضا ديهيم فرد3، حميد رحيميان مشهدي2، عليرضا كوچكي1اسكندر زند

 
 
 
 

  چكيده
وحشي، آزمايشي در سال  هرز يوالف  به منظور مطالعه خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر در افزايش توانايي رقابت گندم با علف

 رقم از ارقام آزاد 6در اين آزمايش .  در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شد1377-78زراعي 
هاي كامل تصادفي، با سه تكرار و در   به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك1374 تا 1336 زراعي هاي شده در بين سال

.  بوته در متر مربع در نظر گرفته شد80وحشي  تراكم يوالف . وحشي كشت شدند هرز يوالف  تراكم مطلوب خود، با و بدون علف
 به ترتيب بيشترين ،از ارقام قديمي بود و رقم جديد الوند و رقم قديمي بزوستايانتايج نشان داد كه توانايي رقابت ارقام جديد بيشتر 

وحشي از نظر خصوصياتي مانند سرعت  رقم الوند در حضور يوالف . وحشي را داشتند هرز يوالف  و كمترين توانايي رقابت با علف
، نسبت به رقم قديمي بزوستايا تجمع ماده خشك، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ و سرعت رشد نسبي سطح برگ

همچنين ساختمان تاج پوشش رقم . وحشي در رقم الوند نسبت به ارتفاع آن در رقم بزوستايا كمتر بود برتري داشت و ارتفاع يوالف 
اين الوند به نحوي آرايش پيدا كرده بود كه حداكثر سطح برگ خود را در ارتفاع باالتري نسبت  به رقم بزوستايا قرار داد و 

: ترين صفات مؤثر بر توانايي رقابت گندم عبارت بودند از مهم. وحشي گرديد خصوصيت مانع از غالبيت كامل تاج پوشش يوالف 
سطح برگ گياه در انتهاي مرحله پنجه زني ، شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي سطح برگ و ارتفاعي كه حداكثر سطح برگ 

  .  در آن قرار داشت
 

   گندم، يوالف، ارقام جديد و قديم، قدرت رقابت : هاي كليدي واژه

                                                      
    مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي استاديار بخش تحقيقات علف هاي هرز،-1
   استادو دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد – 6و2
   استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران-3
    دانشجويان كارشناسي ارشد زراعت، مجتمع آموزش عالي ابوريحان دانشگاه تهران-5و4

  
    مقدمه 

امروزه مسائل زيست محيطي و باال بودن هزينه مصرف 
هاي  علف كشها، محققان را بر آن داشته است تا روش

هرز پيدا  هاي  پايدارتر و كم هزينه تري را براي كنترل علف

  هرز، استفاده از هاي يكي از روشهاي كنترل علف. كنند
هرز بيشتر  هاي  ها با علف ارقامي است كه توانايي رقابت آن

 ضمن كاهش قدرت رقابت ،استفاده از اين ارقام). 1(است 
، هزينه كارگري و  )8، 3(كشها  ، مصرف علف)19(هرز  علف

  .دهند را نيز كاهش مي) 19(سوخت 
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ها و هم در بين ارقام   هم در بين گونه،توانايي رقابت
مطالعات متعددي در . متفاوت استمختلف يك گونه 

خصوص رقابت گياهاني مانند يوالف، چاودار، تريتيكاله، 
 و 21، 19(اي  كلزا، گندم، جو، نخود، لوپين و بقوالت دانه

 و نيز مقايسه توانايي رقابت ارقام مختلف گياهاني مانند ،)22
 ، پنبه )30(، سورگوم  )31 و 27، 25، 19(،گندم ) 7،8(سويا 

، كه  صورت گرفته است) 32(و كلزا ) 23(سيب زميني ، )6 (
هاي  همگي حاكي از متفاوت بودن توانايي رقابت گونه

باشند و گوياي اين  مختلف و ارقام مختلف يك گونه مي
توان از طريق به نژادي ارقامي توليد نمود  مطلب هستند كه مي
  . هاي هرز بيشتر باشد ها با علف كه توانايي رقابت آن

 از مطالعات انجام شده در مورد گندم حاكي از برخي
ارتباط  ، هرز و عملكرد آن است كه بين توانايي رقابت با علف

در صورتي كه برخي از ). 17، 11، 10(منفي وجود دارد 
توان  تحقيقات انجام شده حاكي از آن است كه احتماال مي

ارقامي توليد نمود كه ضمن داشتن قدرت جلوگيري از رشد 
  هرز، از عملكرد قابل قبولي نيز برخوردار باشند هاي علف

توانايي رقابت طيف ) 20(لمرلي و همكاران). 30 و 8 (
وسيعي از ژنوتيپ هاي گندم نان و دوروم را در مقابل 

مورد مطالعه قرار دادند و به اين  Lolium rigidum هرز  علف
قام  بيشتر از ار،نتيجه رسيدند كه توانايي رقابت ارقام قديم

صفات مؤثر بر قدرت رقابت ) 25( آگ و سفلد. د استيجد
 را Aegilops cylindricaهرز  ارقام گندم در مقابل علف

مطالعه نمودند و سرعت افزايش ارتفاع را به عنوان يكي از 
در . صفات مؤثر در افزايش قدرت رقابت ذكر كردند

 در خصوص توانايي) 10(يا و همكاران  اي كه كااليي مطالعه
 انجام Bromus tectorumرقابت ارقام گندم با علف پشمكي 

 هرز دادند، ارقامي كه توانايي رقابت بااليي در رقابت با علف
داشتند، ضمن برخورداري از عملكرد باالتر، بيوماس 

  .هرز را نيز بيشتر كاهش دادند علف
در خصوص پيشرفت هاي ژنتيكي ايجاد شده از نظر 

. رز، نظرات مختلفي وجود دارده توانايي رقابت با علف
تعدادي از محققان معتقدند كه در شرايط مطلوب، 

هاي پر محصول جديد از توانايي رقابت كمتري  ژنوتيپ
نسبت به ژنوتيپ هاي كم محصول قديمي برخوردارند و 

هرز را بيشتر كاهش  هاي قديمي ، ماده خشك علف ژنوتيپ
از محققان ، در صورتي كه برخي ديگر )20 و7(دهند  مي

هرز، عملكرد دانه ارقام قديمي را بيشتر از  معتقدند كه علف
دهد و يا به عبارتي توانايي رقابت  ازقام جديد كاهش مي

  ).28 (ارقام جديد بيشتر از ارقام قديمي است
تحقيقات انجام شده در خصوص گياهان مختلف نشان 

، سرعت بسته )29 و 8(هايي مانند سطح برگ  داد كه ويژگي
 سرعت رشد، خصوصاً در  ، )27 و 26(شدن تاج پوشش 
، )19 و 15، 5(،ارتفاع بوته)31 و 16، 13، 8(مراحل اوليه رشد

، وجود )31 و 19(رشد ريشه و جذب عناصر غذايي بيشتر 
با ) 20(و تعداد پنجه بيشتر ) 29 و 20، 15(هاي افقي  برگ

مدلهاي  از ،در اين ارتباط. قدرت رقابت ارتباط مستقيم دارند
سازي نيز براي شناخت صفات كليدي كه منجر به  شبيه 

براي ). 5(شوند، استفاده شده است  افزايش قدرت رقابت مي
با استفاده از يك مدل به اين نتيجه رسيد  ) 14(مثال كوزنز 

،  (Lolium rigidum)هرز چچم گندم و علف كه دررقابت بين
د نسبي براي افزايش قدرت رقابت گندم، نقش سرعت رش

اوليه گياه بيشتر از افزايش ارتفاع يا تغيير زمان مراحل 
هاي  نيز از مدل) 5(باستيانز و همكاران . فنولوژي آن است

هاي موجود بين ارقام رقيب  شبيه سازي براي مطالعه اختالف 
در برنج استفاده نمودند و به اين نتيجه رسيدند كه ارقام 

 و ارتفاع در مرحله  از نظر سرعت رشد نسبي اوليه،رقيب
اين تحقيق با هدف مطالعه  .رسيدگي برتري دارند

اي  خصوصيات اكوفيزيولوژيك مؤثر بر رقابت بين گونه
  .گندم با يوالف وحشي در ايران طراحي و اجرا گرديد

  
  ها  مواد و روش

به منظور مطالعه خصوصيات اكوفيزيولوژيك مؤثر در 
ي، آزمايشي در وحش هرز يوالف  رقابت بين گندم و علف

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده  1377-78سال زراعي 
 كيلومتري 10كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، واقع در 



  ٣    ...مطالعه برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر 

جنوب شرقي مشهد، كه داراي خاكي از نوع سيلتي لومي 
 رقم از ارقام آزاد شده بين 6در اين آزمايش . بود، اجرا شد

توريل  به صورت آزمايش فاك1374 تا 1336هاي زراعي  سال
و در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي، با سه تكرار  و در 

وحشي  هرز يوالف تراكم مطلوب خود، با و بدون علف
هايي متشكل از هفت رديف  آزمايش در كرت. كشت شدند

 سانتيمتر انجام شد و 20به طول شش متر و فاصله بين رديف 
. ه شد سانتيمتر در نظر گرفت75ها از يكديگر نيز  فاصله كرت

 بود كه اين 1377 آبان ماه سال 12تاريخ كاشت اين آزمايش 
. تاريخ كاشت به طور متوسط براي تمامي ارقام مناسب است

تراكم كشت گندم و مقدار كود نيتروژن مصرف شده براي 
هر رقم، برابر مقدار تراكم و كود نيتروژن توصيه شده براي 

  فته شدرسيدن به حداكثر عملكرد هر رقم، در نظر گر

براي اينگونه ) 12(از آنجا كه كوزنز و فلتشر). 1جدول ( 
كنند كه حدود  هرز را پيشنهاد مي مطالعات، تراكمي از علف

  عملكرد محصول را كاهش دهد، بنابراين تراكم يوالف% 50
 ، كه بوته در متر مربع در نظر گرفته شد80وحشي برابر 

 وحشي به  الفبراي اينكه يو. همزمان با گندم كشت گرديد
 16طور هم زمان با گندم سبز شود، بذرهاي يوالف به مدت 

 قسمت در ميليون 500ساعت قبل از كشت در محلول 
. ها شكسته شود  تا خواب آن،اسيدجيبرليك قرار داده شد

وحشي توسط   تيمار نمودن بذور يوالف،آنچه مسلم است
ه ثيرات فيزيولوژيك بر جوانأاسيد جيبرليك ممكن است ت

زني آن داشته باشد، ولي براي اينكه بتوان جوانه زني گياه 
انجام چنين عملي در  هرز را يكنواخت كرد، زراعي و علف

  ).32(منابع مرسوم است 
  

  . نام ارقام، سال آزاد سازي، تراكم مطلوب كشت و كود نيتروژن توصيه شده- 1 جدول

   ارقام      شده كود نيتروژن توصيه   تراكم مطلوب  آزاد سازي      
  )اوره(كيلوگرم در هكتار  )بذر در متر مربع (     

 اميد  110 300 1956  
 بزوستايا 220 410 1969 
 آزادي 220 325 1979 
  قدس 220 325 1989 
 الموت 250 365 1995 

  الوند      250 350 1995       
  وري از محققان مركز تحقيقات كشاورزي خراسان اخذ شد، در نظر گرفته شد بر اساس اطالعاتي كه به صورت حض،مقدار كود نيتروژن و تراكم ارقام ‐ 

  
براي اين منظور، از  :هاي رشد گيري شاخص اندازه
 روز 15 هر ،تا رسيدگي)  درجه روز855(دهي  مرحله پنجه

 بدون در نظر گرفتن مراحل ،يكبار تا انتهاي فصل رشد
وم ذكر  مرسيعنوان روش فنولوژي ارقام كه در منابع به

 20 ×60به ابعاد ) كوادراتي( توسط قابي ،)3و2(است  شده
 متر مربع از هر 12/0سانتيمتر مربع، از سطحي به مساحت 

كرت آزمايشي، با رعايت حاشيه، نمونه برداري شد و پس از 
وحشي از  انتقال به آزمايشگاه و تفكيك گندم  و يوالف 

ه و هاي مختلف هر گيا يكديگر و نيز تفكيك اندام
گيري سطح    سطح برگ، توسط دستگاه اندازه  گيري اندازه

 درجه 75 ساعت در دماي 48ها به مدت  برگ، كليه اندام

با استفاده از اين . سانتيگراد خشك و سپس وزن شدند
 رشد  سرعت  ١سطح برگ هايي مانند  شاخص،اطالعات
قابل ذكر است با توجه به ). 24(گرديد   محاسبه٢محصول
گيري بر اساس مرحله  زئي در تيپ رشد ارقام، نمونهتفاوت ج
گيريهاي مربوط به   ارقام صورت نگرفت و نمونه،فنولوژي

 روز يكبار بدون در نظر گرفتن مراحل 15آناليز رشد هر 
گيري در منابع، مرسوم  اينگونه نمونه. فنولوژي صورت گرفت

  ).3 و 2(ذكرشده است 

                                                      
1- Leaf area index 
2- Crop growth rate 
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 15 هر ،دهي به بعد از مرحله ساقه :گيري تشعشع اندازه
 ميزان تشعشع ،اي روز يكبار توسط دستگاه تشعشع سنج  لوله

گيري شد و از اين طريق  در پايين و باالي كانوپي اندازه
. دست آمد مقدار تشعشع جذب شده توسط تاج پوشش به 

 -مقدار كل نور ورودي نيز از طريق معادالت هندسي زمين
محاسبه شد )  آفتابيساعات( خورشيد و ضريب عبور اتمسفر 

و از حاصلضرب كل تشعشع ورودي در درصد نور جذب 
گيري، كل  شده توسط تاج پوشش در هر مرحله از نمونه

تشعشع جذب شده توسط تاج پوشش بر حسب مگاژول بر 
، )K(ضريب خاموشي تشعشع . متر مربع در روز محاسبه شد

از طريق محاسبه شيب خط رگرسيون بين شاخص سطح 
ه هاي مختلف تاج پوشش و نور جذب شده توسط برگ الي

   .)24(ها تعيين شد  اليه
براي مطالعه سهم نور جذب شده توسط اجزاء تاج 

 و نيز براي ،وحشي هرز يوالف  پوشش مخلوط گندم و علف
تجزيه و تحليل عرضه و تقاضاي نور در تاج پوشش مخلوط 

 از روش به كار رفته در مدل ،وحشي گندم و يوالف 
CropSys) 9 (كه توسط نصيري محالتي تشريح شده است  

در : كليات روش مذكور به اين شرح است. استفاده شد) 24 (
وحشي، از كل نور   يوالف –تاج پوشش مخلوط گندم 

و بخشي توسط  ) W(جذب شده، بخشي توسط گندم  
مقدار نوري كه توسط . شود جذب مي ) O(وحشي  يوالف 

شود، نور عرضه   جذب ميهر جزء از تاج پوشش مخلوط
حال اگر در مدلي . شده به اجزاء تاج پوشش مخلوط است
، برگهاي  كند سازي مي كه نور را در تاج پوشش مخلوط شبيه

وحشي را حذف كنيم ، كليه نور از نظر تئوريك  يوالف
و چنانچه در اين مدل ) W+ (شود  توسط گندم جذب مي

 نظر تئوريك برگهاي گندم را حذف كنيم ،كليه نور از
 اصطالحاً به O+و O. (+ W+ (شود  توسط يوالف جذب مي

) O - + O (ترتيب نور مورد تقاضاي گندم و يوالف هستند و 
 ) +W - +W ( نيز نوري است كه گندم و يوالف وحشي

  اگر  . كنند براي جذب آن با يكديگر رقابت مي
 ) O - + O (< ) W – +W( باشد ، در آن صورت برتري با
باشد، برتري با )O - + O (> ) W – +W( دم است و اگر گن

قابل ذكر است كه هنگام حذف . يوالف خواهد بود 
هاي يك گونه ، فرض بر آن است كه ساختمان تاج  برگ

  . پوشش گونه ديگر تغيير نمي كند 
گيري پس از    اين اندازه:توزيع عمودي سطح برگ

كثر برگ را گرده افشاني، يعني زماني كه تاج پوشش حدا
گيري از  براي اين منظور، نمونه. داشت، صورت گرفت

انجام )  سانتيمتر 20 ×60( مترمربع 0 /12سطحي به مساحت 
شد و پس از انتقال گياهان برداشت شده به آزمايشگاه، 
گياهان به صورت افقي بر روي ميز قرار گرفتند و به صورت 

سپس سطح . ند سانتيمتر برش داده شد25اليه هايي با فواصل 
هاي  گيري شد و برگ برگ هر اليه به طور جداگانه اندازه

چگالي . هراليه به طور جداگانه خشك و توزين شدند
شاخص سطح برگ با استفاده از روش به كار رفته در مدل 

CropSys  خص رقابت نيز با تغييراتي در  شا   .محاسبه شد
ريق معادله  از ط،معادله ارائه شده توسط كاالوي و فورسال

 .زير محا سبه شد
 CI = ( Vi / Vmean  )   /   ( Wi / Wmean )   ( 1)   

  
  هرز،   در حضور علفiعملكرد رقم  Vi درآن

Vmean هرز  متوسط عملكرد همه ارقام درحضور علف
 و  i  هرز مربوط به رقم بيوماس علف  Wi  يوالف وحشي ،

Wmean باال  .ستندهرز در همه ارقام ه متوسط بيوماس علف 
 بيشتر بودن توانايي رقابت ةبت نشان دهند بودن شاخص رقا

  . است
عملكرد بيولوژيك و عملكرد دانه از سطحي به مساحت 

 متر مربع و از نيمي از كرت كه به همين منظور اختصاص 2/1
. داده شده بود، با در نظر گرفتن حاشيه كرت، تعيين گرديد

آناليز واريانس صورت گرفت ها از طريق  تجزيه و تحليل داده
ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح  و سپس مقايسه ميانگين

گيري  ضريب همبستگي صفات اندازه.  درصد انجام شد5
شده با عملكرد نيز مشخص و از طريق روش تجزيه گام به 

  .ترين صفات مؤثر بر عملكرد معين شد  مهم،گام
 



  ٣    ...مطالعه برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر 

  نتايج و بحث
ين تحقيق مطالعه خصوصيات از آنجا كه هدف اصلي ا

اي و يا به عبارت  اكوفيزيولوژيك موثر در رقابت بين گونه
ديگر مطالعه صفات مؤثر در افزايش توانايي رقابت و يا 

هرز بود، لذا ابتدا متحمل ترين و حساس ترين  تحمل به علف
وحشي  مشخص و سپس اختالفات  ارقام، در رقابت با يوالف 
  .ام مورد مطالعه قرار گرفت اكوفيزيولوژيك اين ارق

هرز،  براي دسته بندي ارقام از نظر قدرت رقابت با علف
از شاخص هاي مختلفي مانند عملكرد دانه و عملكرد 
بيولوژيك ارقام در شرايط كشت خالص، عملكرد دانه و 

هرز، بيوماس  عملكرد بيولوژيك در شرايط رقابت با علف
شود  ها استفاده مي صهرز و همچنين تلفيقي از اين شاخ علف

  ،در اين آزمايش از روش تلفيقي استفاده شد). 20 و 5(
  تـص  رقابـاخـــام شـصي به نـور از شاخــنظـو به اين م

  Competitive index)  2جدول . ،  استفاده گرديد)1معادله 
 عملكرد دانه و عملكرد 3 و جدول ،تجزيه واريانس

 عملكرد دانه و بيولوژيك ارقام در شرايط كشت خالص،
هرز،  عملكرد بيولوژيك ارقام در شرايط رقابت با علف

هرز و شاخص رقابت ارقام مورد مطالعه را نشان  بيوماس علف
 اين است كه در ،علت استفاده از شاخص رقابت.  دهد مي

واقع هيچ يك از شاخص هاي فوق به تنهايي نمي توانند 
از . ابت ارقام باشدگيري توانايي رق معيار مناسبي جهت اندازه

انتخاب در جهت  آنجا كه تاكنون در  برنامه هاي به نژادي
 از ،هرز صورت نگرفته است، بنابر اين در منابع تحمل به علف

عملكرد دانه و عملكرد بيولوژيك در شرايط كشت خالص 
 ،به عنوان شاخصي كه نشان دهنده توانايي رقابت باشد

ر غالت دانه ريز، عملكرد از طرف ديگر د. كنند استفاده نمي
بيولوژيك  نيز شاخص مناسبي براي اين انتخاب نيست و از 

توان از عملكرد دانه در شرايط رقابت با  اين رو تنها مي
هرز و يا هر دو اين خصوصيات به  هرز، بيوماس علف علف

عنوان شاخصي جهت تعيين ارقام متحمل و حساس به 
 فتن اين شاخص ها، ارقام با در نظر گر. هرز استفاده كرد علف

 
توان در چهار گروه دسته بندي   را مي1ذكر شده در جدول 

ارقامي كه ) 1 (؛اين چهار گروه عبارتند از ). 4جدول (نمود 
ها  هرز در آن ها و هم بيوماس علف هم عملكرد دانه آن

ها  ارقامي كه عملكرد دانه آن) 2). (مانند رقم قدس(باالست 
مانندرقم ( ها كم است  هرز در آن  علفباالست ولي بيوماس

ها پايين است ولي  ارقامي كه عملكرد دانه آن) 3). (الوند 
) 4(و ) مانند رقم بزوستايا(ها باالست  هرز در آن بيوماس علف

ها پايين است و هم بيوماس  ارقامي كه هم عملكرد آن
آنچه مسلم ). مانند رقم آزادي (ها كم  است  هرز در آن علف
بهترين رقم از نظر توانايي رقابت و يا به عبارتي متحمل است 

ترين رقم، رقمي است كه ضمن برخورداري از عملكرد باال، 
همچنين حساس ترين . هرز را نيز كاهش دهد بيوماس علف

هرز و يا ضعيف ترين رقم از نظر رقابت با  رقم نسبت به علف
س  ولي بيوما،هرز، رقمي است كه عملكرد آن پايين علف
 مشاهده 4طور كه در جدول  همان. هرز در آن باالست علف
شود، چنانچه بخواهيم از نظر شاخص رقابت نيز  مي

هرز را  ترين و حساس ترين رقم در رقابت با علف متحمل
انتخاب كنيم، متحمل ترين رقم، رقمي است كه ضمن 

هرز را كاهش داده  برخورداري از عملكرد باال، بيوماس علف
و حساس ترين رقم نيز رقمي است كه نه ) الوندرقم (است 

هرز نيز در آن  تنها عملكرد بااليي ندارد، بلكه بيوماس علف
كه بر اساس  شاخص  ، با توجه به اين)رقم بزوستايا (باالست 

هاي انتخاب شده، ارقام الوند و بزوستايا به ترتيب به عنوان 
ه اند، لذا هرز خود را نشان داد ارقام متحمل و حساس به علف

از اين به بعد براي شناخت بهتر خصوصيات مؤثر در رقابت 
بين گونه اي، مهمترين صفات اكوفيزيولوژيك اين دو رقم را 

  .   مورد مطالعه قرار گرفت

   رقابتهرز وشاخص هرز ،بيو ماس علف  ميانگين مربعات عملكرد دانه و عملكردبيولوژيك  ارقام در كشت خالص و مخلوط با علف- 2جدول

   خالص               مخلوط     
 شاخص رقابت         بيوماس يوالف     عملكرد بيولوژيك         عملكرد دانه       عملكرد دانه      عملكرد بيولوژيك   درجه آزادي  منابع تغييرات 

 ٤٠٨٢/١**       ١٦٢٨٦٤٦ *        ٢٣١٩٤١٦٥ **    ٢/٢٢٥١٠٩٧ **    ١٤٨٤٢٧٤٦ n.s     ٢/12654467  **      ٥                 تيمار
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 ١٤٥/٠ ns      ٢٢/٤١٣١٢٦ ns       n.s١٧٧٤١٥٣     n.s١٠٥/٧٠٢١٥     n.s٢٤٧٣٥٣١       n.s٢٣/٩٨٤٦٠        ٢                 بلوك
  ١٠٨٦             ٤١١٣٣٨           ٤٣/٤٤٦٩٤٠٦    ١٩٣/٤٢٩٦٤٧     ١١/٥٣٥٧٢٧٧      ١/٢٩٧٨٥٨         ١٠                خطا

  ٣٤/٢٩               ١٣/٢٢                  ٩٣/٢٣            ٦٧١٨٦/٣٠         ٤٥٧/١٤               ٣٦٠/٩                   ضريب تغييرات
  

  هرز و شاخص رقابت هرز ،بيو ماس علف علفبيولوژيك  ارقام در كشت خالص و مخلوط با   مقايسه ميانگين عملكرد دانه و عملكرد- 3جدول 
  كشت مخلوط                                 كشت خالص                           

            
  رقابت شاخص       بيوماس يوالف  عملكرد بيولوژيك  عملكرد دانه  عملكرد بيولوژيك  عملكرد دانه ارقام

  (kg/ha)  (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha) (kg/ha)        (kg/ha)   

 c5237 ab15720 ab1796 ab10167 bc2778       c95/0 اميد
 d3041 b12940 b939 c4178 a4083        c33/0 بزوستايا
  c4271 b15140 b1186 b8500 bc2444        bc69/0 آزادي
 a8733 ab16250 a2986 b8444 ab3389        b28/1 قدس
 b6637 a19810 a3104 a12695 bc2693        b 14/1 الموت
  b7050 ab16190 a2553 ab9107 c2000        a33/2 الوند

   )P%=5دانكن ( از نظر آماري معني دار نيست ،درهر ستون ، تفاوت بين دو ميانگين كه حداقل داراي يك حرف مشترك باشند - 
  

  .دهند  مي مقايسه ارقام از نظر شاخص هايي كه توانايي رقابت را نشان- 4جدول 

 شاخص رقابت  با بقيه ارقام هرز در رقابت بيوماس علف با بقيه ارقام عملكرد دانه در رقابت ارقام گندم

 28/1 (more )نسبتا بيشتر (more )نسبتا بيشتر قدس
 33/2 (less)نسبتا كمتر (more )نسبتا بيشتر الوند

 33/0 (more )نسبتا بيشتر (less)نسبتا كمتر بزوستايا
 69/0 (less)نسبتا كمتر (less)نسبتا كمتر آزادي

  
  

تجمع ماده خشك، سرعت رشد محصول و سرعت رشد 
 تغييرات ماده خشك ارقام قديم و جديد 1شكل   :نسبي

وحشي در   و نيز يوالف ،وحشي گندم در رقابت با يوالف 
. دهد رقابت با اين ارقام در طي فصل رشد را نشان مي

هرز،  شود، همواره در غياب علف يطور كه مالحظه م همان
. بيوماس رقم جديد الوند بيشتر از رقم قديمي بزوستايا است

وحشي در   ماده خشك تجمعي يوالف ،عالوه بر اين
 ،بطور كلي. بزوستايا نيز بيشتر از مقدار آن  در الوند است

علت زيادتر بودن ماده خشك تجمعي رقم الوند نسبت به 
در باال بودن توانايي توليد الوند در كشت  ،توان بزوستايا را مي

هرز   در رقابت با علف محصولخالص، كاهش كمتر توليد

وحشي و تأثير گذاري بيشتر آن بر روند تجمع ماده  يوالف 
البته در تمام موارد، سرعت . وحشي دانست خشك يوالف 

رشد اوليه را نيز نبايد ناديده انگاشت، چون سرعت رشد اوليه 
هرز، همواره بيشتر از  الوند در رقابت با علفرقم جديد 

اين ). 2شكل ( سرعت رشد اوليه رقم قديمي بزوستايا است 
 وحشي در الوند،  در حالي است كه سرعت رشد اوليه يوالف

ست و بنابراين  ااوليه آن در بزوستايا كمتر از سرعت رشد
 باعث كاهش ،احتماالً سرعت زياد رشد اوليه رقم الوند

وحشي شده و به همين دليل تجمع  شد اوليه يوالف سرعت ر
وحشي در الوند، كمتر از تجمع ماده  ماده خشك يوالف 

مطالعات زيادي انجام شده . خشك آن در بزوستايا است
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ها از زياد بودن سرعت رشد اوليه به عنوان  است كه در آن
اند  شود، نام برده صفتي كه موجب افزايش توانايي رقابت مي

 اين است 2نكته جالب توجه در شكل ). 29 و 20، 19، 16(
وحشي زماني به صورت خطي  كه سرعت رشد يوالف 

 كه در آن زمان سرعت رشد گندم درحال ،يابد افزايش مي
وحشي تقريبا  حداكثر سرعت رشد يوالف . نزول است

  . مصادف با دوره رشد زايشي گندم است
 در  گندمتغييرات سرعت رشد نسبي ارقام قديم و جديد

وحشي و همچنين سرعت  رشد نسبي يوالف  رقابت با يوالف 
 نشان داده 3وحشي در رقابت با ارقام قديم و جديد، در شكل 

دراين شكل سرعت رشد نسبي رقم قديم .شده است 
 چه در كشت خالص و چه در رقابت با يوالف ،بزوستايا

ز ا. وحشي، از سرعت رشد نسبي رقم جديد الوند بيشتر است 
وحشي با گندم باعث شده است   رقابت يوالف ،طرف ديگر

كه سرعت رشد نسبي ارقام قديم و جديد گندم نسبت به 
ها كاهش يابد و همواره سرعت رشد نسبي  كشت خالص آن

به نظر ،  به طور كلي.وحشي نيز بيشتر از گندم باشد والف ي
رسد كه در گندم نمي توان از سرعت رشد نسبي به عنوان  مي
. اخصي كه نشان دهنده توانايي رقابت باشد استفاده نمودش

درمنابع نيز از سرعت رشد نسبي به عنوان  شاخصي براي 
  . انتخاب ارقام رقابت پذير ياد نشده است

شاخص سطح برگ، سرعت رشد نسبي سطح برگ و  
 ، تغييرات 4  شكل شماره :توزيع عمودي سطح برگ

لوند را در شرايط شاخص سطح برگ دو رقم بزوستايا و ا
وحشي و همچنين تغييرات شاخص سطح  رقابت با يوالف 

. دهد  وحشي در رقابت با اين دو رقم را نشان مي برگ يوالف
 شاخص سطح ،شود طور كه در اين شكل مالحظه مي همان

وحشي بيشتر  برگ رقم جديد الوند همواره در حضور يوالف 
حضور يوالف يا در  از شاخص سطح برگ رقم قديم بزوستا

وحشي   در شرايطي كه يوالف ،گذشته از اين. وحشي است 
همواره شاخص سطح برگ  كند نيز با اين دو رقم رقابت مي

وحشي در رقابت با الوند، كمتر از شاخص سطح  يوالف 
 5شكل . وحشي در رقابت با بزوستايا است  برگ يوالف 

ايط وجود تغييرات سطح برگ ارقام بزوستايا و الوند را در شر
وحشي نسبت به شرايط عدم وجود  هرز يوالف  علف
مطابق  اين شكل،  رقم الوند در . دهد هرز نشان مي علف

 درصد برگ خود 80 حدود ،هرز نسبت به شاهد حضور علف
را حفظ كرده است، در حاليكه رقم بزستايا در حضور 

برگ خود را حفظ   درصد60هرز نسبت به شاهد حدود  علف
كه در دو هفته  وجود اين رسد با  بنابراين به نظر مي.كرده است

بعد از گرده افشاني گندم، شاخص سطح برگ گندم سير 
وحشي روند افزايشي  نزولي و شاخص سطح برگ يوالف 

داشت، ولي رقم جديد الوند توانست از طريق برخورداري از 
شاخص سطح برگ بيشتر، از افزايش بيشتر شاخص سطح 

تحقيقات زيادي وجود .  جلوگيري كند وحشي برگ يوالف
دارد كه باال بودن شاخص سطح برگ را يكي از عوامل مؤثر 

  ).20 و 19(داند  ها مي در افزايش توانايي رقابت ارقام و گونه
، سرعت رشد نسبي سطح برگ ارقام مختلف را 6شكل 
شود،  طور كه در اين  شكل مالحظه مي  همان.دهد نشان مي
رگ ارقام جديد هم بيشتر از ارقام قديم توسعه سطح ب سرعت

  فورسال. يابد كه با شيب كندتري كاهش مي است و هم اين
 كه داراي سرعت ،الين هايي از دو گياه پنبه و فستوك) 15 (

رشد نسبي سطح برگ زياد و كم بودند را در حالت كشت 
هرزگاوپنبه مورد مطالعه قرار داد و  خالص و  در حضور علف

 سطح   كه باال بودن سرعت رشد نسبي،ه رسيدبه اين نتيج
برگ، صفتي است كه باعث افزايش توانايي رقابت با 

مطالعات بسياري . شود هرز مي هرز يا تحمل به علف علف
وجود دارد كه سرعت رشد نسبي سطح برگ را به عنوان 

  دانند يكي از صفات مؤثر بر افزايش توانايي رقابت گياهان مي
  ) .22 و 15 (

داده هاي واقعي مربوط به توزيع ،  )الف ( 7 شكل
و ) بزوستايا(عمودي سطح برگ در تاج پوشش ارقام قديم 

گندم در شرايط كشت خالص و در رقابت با ) الوند(جديد 
وحشي و همچنين توزيع عمودي سطح برگ در تاج  يوالف 

نيز ) ب (7دهد و شكل وحشي  را نشان مي پوشش يوالف 
 شده مربوط به توزيع عمودي شاخص داده هاي شبيه سازي
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درتاج ) LAID چگالي شاخص سطح برگ (سطح برگ 
وحشي را در رقابت با  پوشش همان دو رقم و يوالف 

شود در  طور كه مالحظه مي همان. دهد يكديگر نشان مي
حالت كشت خالص، حداكثر سطح برگ بزوستايا در وسط 

ج پوشش تاج پوشش و حداكثر سطح برگ الوند در باالي تا
هرز  وحشي، علف  پوشش بزوستايا ـ يوالف جدر تا. است

وحشي كامالً تاج پوشش بزوستايا  را در برگرفته  يوالف 
است و شايد همين عامل باعث شده است كه بزوستايا سطح 

هاي بااليي تاج پوشش  برگ خود را بيشتر در اليه
وحشي، كمي  وضعيت تاج پوشش الوندـ يوالف . متمركزكند

 وحشي  اوت است، به اين ترتيب كه تاج پوشش يوالفمتف
كامالً تاج پوشش الوند را در برنگرفته است، و دو تاج 

وحشي به طريقي با يكديگر به توازن  پوشش الوند و يوالف 
. برند اند كه حداكثر استفاده را از فضاي تاج پوشش مي رسيده

 نور  از آنجا كه ساختمان تاج پوشش گياه نفوذ،به طور كلي
  دهد و توزيع آن در تاج پوشش را تحت تأثير قرار مي

رود كه ساختمان گياه يكي از  ، بنابراين انتظار   مي)10 و 4 (
عوامل مهم و تعيين كننده در قدرت رقابت گياه براي نور 

معتقدند كه در تاج ) 4(بارنز و همكاران ). 4(باشد 
 از آنكه ها، بيشتر هاي مخلوط، اختالف عملكرد گونه پوشش

به خصوصيات فتوسنتزي مربوط شود، با خصوصيات 
نيز نتيجه ) 24(نصيري . ساختاري تاج پوشش در ارتباط است

رقابت را عمدتا به توزيع برگها، كه تعيين كننده الگوي نور 
  .قابل دسترس در تاج پوشش است، مربوط دانسته است

  نسبت ، الف و ب8هاي   شكل:عرضه و تقاضاي نور
ور به تقاضاي آن را براي هر دو رقم قديم و جديد عرضه ن

در . دهند وحشي نشان مي گندم در شرايط مخلوط با يوالف 
اي كه دو منحني يكديگر را قطع   الف و ب، نقطه9هاي  شكل
اي است كه نسبت عرضه و تقاضاي نور به  كنند، نقطه مي

تا قبل از ،  شود طور كه مالحظه مي همان. رسد تعادل مي
 نسبت عرضه نور به تقاضاي آن در هر دو ،دن به آن نقطهرسي

وحشي است و به عبارتي  رقم قديم و جديد بيشتر از يوالف 
 وضعيت ، ولي از نقطه تعادل به بعد،غالبيت با گندم است

نكته قابل . وحشي است حالت عكس دارد و غالبيت با يوالف 
 تعادل توجه در زماني است كه نسبت عرضه به تقاضاي نور به

 اين است ،آيد  الف و ب بر مي8هاي  آنچه از شكل. رسد مي
كه نقطه تعادل در رقم قديمي بزوستايا زودتر از رقم جديد 

 اتفاق افتاده و نشان دهنده آن است كه بزوستايا نسبت ،الوند
  .وحشي شده است  زودتر مغلوب يوالف  ، به الوند

 :قابتمهمترين خصوصيات مؤثر در افزايش توانايي ر
در اين آزمايش با استفاده از روش تجزيه گام به گام، صفاتي 

داشتند، مشخص  ) CI(كه بيشترين تأثير را بر شاخص  رقابت 
 نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه مهمترين .شد

: شوند عبارتند از صفاتي كه باعث افزايش شاخص رقابت مي
سطح سطح برگ گياهچه در اواخر پنجه دهي ، شاخص 

برگ، سرعت رشد نسبي سطح برگ و ارتفاعي كه حداكثر 
  . سطح برگ در آن قرار دارد

اي كه صفات   مقاله16 بر روي انجام شدهدر بررسي 
مؤثر بر افزايش توانايي رقابت را مورد مطالعه قرار داده 

 در هفت مقاله ارتفاع و يا ارتفاعي كه حداكثر سطح ،بودند
فت مقاله سرعت رشد و تجمع برگ در آن قرار دارد، در ه

اوليه ماده خشك، در شش مقاله سطح برگ، در چهار مقاله 
سرعت رشد نسبي سطح برگ، در سه مقاله سرعت 

زني، در سه مقاله سرعت بسته شدن تاج پوشش و در  جوانه
دو مقاله نيز تعداد پنجه به عنوان مهمترين صفاتي كه باعث 

   . شده بودندشوند، مطرح افزايش توانايي رقابت مي
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 .ر رقابت با اين ارقامدوحشي  وحشي و يوالف هرزيوالف گندم در رقابت با  علف) الوند(و جديد )بزوستايا( تجمع ماده خشك ارقام قديم :1شكل

  
  

 

  .ت با اين ارقام رقابدروحشي  وحشي و يوالف هرزيوالف   تغييرات سرعت رشد محصول درارقام قديم و جديد گندم در رقابت با  علف:2شكل



  ٥    ...مطالعه برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر 

  
 

  .وحشي و يوالف) وحشي بدون حضور يوالف با و( تغييرات سرعت رشد نسبي ارقام قديم و جديدگندم  :3شكل 
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 در وحشي وحشي و يوالف يوالف هرز گندم در شرايط رقابت با علف) الوند(و جديد ) بزوستايا( تغييرات شاخص سطح برگ ارقام قديم  :4شكل
  .رقابت با اين ارقام



  ٧    ...مطالعه برخي خصوصيات اكوفيزيولوژيكي مؤثر 

 
وحشي  هرز يوالف گندم در شرايط حضور علف)الوند(و جديد ) بزوستايا( تغييرات شاخص سطح برگ ارقام قديم :۵لشك

  .هرز نسبت به شرايط عدم حضور اين علف
 

 

 
  . سرعت رشد نسبي سطح برگ ارقام مختلف:۶شكل
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گندم در شرايط كشت خالص و در رقابت با يوالف ) الوند(و جديد ) بزوستايا(توزيع عمودي سطح برگ در تاج پوشش ارقام قديم ) الف(   :7شكل
چگالي (توزيع عمودي شاخص سطح برگ) ب). (  داده هاي واقعي( وحشي وحشي و همچنين توزيع عمودي سطح برگ در تاج پوشش يوالف 

 )داده هاي شبيه سازي شده(وحشي در رقابت با يكديگر و يوالف  )ندالو(وجديد )بزوستايا(در تاج پوشش ارقام قديم) LAIDگ،شاخص سطح بر
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Abstract 
 

An experiment was conducted during 1996-1997 growing season in Mashhad, NE of Iran to 
evaluate the genetic improvement in ecophysiological traits that enhance the competitiveness of 
Iranian winter wheat (Triticum aestivuml) against wild oat ( Avena ludovicianal). Six Iranian 
winter wheat cultivars which have been   released during the past 40 years were used for this 
experiment. A factorial experiment was arranged in a randomized complete block design with 
three replications. Each cultivar was planted at its own optimum seeding rate with and without 
competition with wild oat. Wild oat was planted at a constant density of 80 plants per square 
meter. The results  showed that more recent cultivars had much higher competitive ability 
compared to earlier  cultivars. Alvand (the most recent cultivar) had higher dry matter 
accumulation, crop growth rate (CGR), leaf area index (LAI) and relative leaf area growth rate 
(RLGR)  compared to Bezostaya. Alvand had a higher proportion of its leaf area in higher 
canopy  layer. Wild oat was also shorter in height when it was competing with Alvand 
compared to Bezostaya. It was found that following characteristics were the most important 
criteria in competitive ability of winter wheat against wild oats: 1) leaf area at the end of 
tillering stage. 2) final leaf area index. 3) relative leaf area index, and 4) the canopy layer where 
the higher leaf area was measured      
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