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  بینی تولید و سود اقتصادي ارقام گندم  نگرشی کاربردي در پیش
  هاي رگرسیونی  با استفاده از مدلدر تداخل با چاودار وحشی

  
  3 و فاطمه سلیمانی2محمد کافی، 1بیژن سعادتیان*

  استاد گروه زراعت و اصالح نباتات،2، دانشگاه فردوسی مشهد، و اصالح نباتات وي دکتري گروه زراعتدانشج1
 سینا همدان ، دانشگاه بوعلیو اصالح نباتات دانشجوي دکتري گروه زراعت3دانشگاه فردوسی مشهد، 

  16/2/92:  پذیرش ؛ تاریخ19/2/91: تاریخ دریافت
  1چکیده

در رقابت بینی تولید اقتصادي محصول گندم  شی کاربردي براي پیش با هدف تعیین رو  این پژوهش 
هـاي   صورت فاکتوریل و در قالـب طـرح بلـوك       بههاي رگرسیونی    با استفاده از مدل   با چاودار وحشی    
سایسون، ( گندم ارقامفاکتورهاي آزمایش شامل .  انجام شد در شهرستان درگز تکرار3کامل تصادفی با 

 بوتـه در  80 و 60، 40،  20،  0(هـرز چـاودار وحـشی        تراکم علف  سطوحو  ) نالوند، چمران و سپاها   
عملکرد بیولوژیک و دانه ارقام گندم       ،چاودار وحشی با افزایش تراکم    نتایج نشان داد که     . بود) مترمربع
 تعداد سنبله در واحد سطح چاودار وحشی        و  عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه    ،مقابل  در .یافتکاهش  

 شیب اولیه کاهش عملکرد بیولوژیـک و     ترین ترین و بیش   کم .یافتودگی محصول افزایش    و درصد آل  
در تمـامی   رقـم الونـد     عملکـرد دانـه     . دست آمد  هو چمران ب  سپاهان  ترتیب در ارقام     به) I پارامتر(دانه  

تـرین مقـادیر عملکـرد بیولوژیـک،      بـیش . برتري داشت ارقام  سایرنسبت به    اعمال شده    سطوح تراکم 
در بـازه  . ددست آمـ  بهرقم چمران در  و درصد آلودگی محصول     هرز علف تعداد سنبله     و لکرد دانه عم

چـاودار  تـرین تـراکم    ترین و بیش کم، )درصد 0-7(هرز  قبول محصول گندم به بذر علف   قابلآلودگی  
 .بـرآورد گردیـد  ترتیـب در ارقـام چمـران و الونـد      ، بهکه موجب آلودگی یکسان محصول شد    وحشی  

طـورکلی رقـم الونـد       بـه . دست آمد  ه الوند و چمران ب    ارقامدر   سود ناخالص    و  محصول تولید الترینبا
در منطقه مـورد آزمـایش،    بنابراین. ، سود ناخالص باالیی داشت    هرز  علف  تولید ثیر منفی بر  أبر ت  عالوه
  .دگرد توصیه می چاودار وحشی بانک بذرداراي  مزارع براي کشت در یاد شدهرقم 

  

  ، عملکردسود ناخالصدرصد آلودگی محصول، رقابت،  : کلیديهاي هواژ
                                                

  b.saadatian@gmail.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
 Triticum(هـرز مهـم گنـدم زمـستانه     هـاي    علـف ی ازیکـ ) Secale cereale(چاودار وحشی 

aestivum L.(  هـاي باریـک بـرگ گـزارش شـده در       رود و از اولین گونـه  شمار می سطح جهان بهدر
 ، رابرتز و همکـاران ؛2000 ،استامپ و وسترا(باشد  می) Hordeum vulgare(محصوالت گندم و جو 

علت دارا بودن تنوع ژنتیکی، قادر است در دامنه وسـیعی     این گیاه به  ). 2006 ، وایت و همکاران   ؛2001
کنتـرل  ). 2006 ،وایت و همکـاران ؛ 2000 ،پستر و همکاران(از شرایط محیطی و جغرافیایی رشد کند   

پذیري به شرایط مختلف محیطـی، مقاومـت      اص رشدي از جمله انعطاف    علت دارا بودن خو    چاودار به 
در برابر خشکی، ظرفیت تولید باال و نیاز رطوبتی پایین، قدرت جذب بـاالي آب و مـواد غـذایی، دارا      

 ،پستر و همکـاران (، بسیار مشکل است     دگرآسیببودن چرخه زندگی مشابه با گندم و داشتن خواص          
کنندگان گنـدم بـا   لی چاودار وحشی نیز هستند، تولید  انه که خاستگاه اص   در کشورهاي خاورمی  ). 2000

  ).2005 ،ایکاردا(اند  هرز مواجه مشکالت بسیاري در مبارزه با این علف
هـاي    یاد شده داراي قدرت رقابتی باال در تـداخل بـا گونـه        هاي تدلیل خصوصی  چاودار وحشی به  

هـرز چـاودار وحـشی       هاي علف  بوته  تک نشان داد که    در امریکا   انجام گرفته  هاي آزمایش. دیگر است 
پشمکی ، علف ).Lolium multiflorum Lam(چچم هاي هرز  هر یک از گونههاي  بوته نسبت به تک

)Bromus secalinus L.( ، دانه تـسبیحی )Aegilops cylindrica L. (   و یـوالف وحـشی)Avena 

fatua (    داراي قدرت رقابتی باالتر بود)  اثرات کاهشی چـاودار وحـشی بـر    . )2006ان، وایت و همکار
 دیانـت و همکـاران،    ؛  2000پستر و همکـاران،      (بوده است در غالب موارد شدید     گندم  تولید محصول   

هاي   بوته در مترمربع هر یک از علف50 نشان داد که تراکم ساله دو اي همطالع ).2010سعادتیان،  ؛  2007
 امـا در تـراکم یـاد    . درصد کـاهش داد 40 و   65 را   ترتیب عملکرد گندم   هرز چچم و علف پشمکی به     

در یـک سـري   همچنـین  .  درصدي را در تولید محـصول سـبب شـد   95چاودار وحشی کاهشی   شده،
تـر از    بار رقابتی10 ،هاي مشابه  تکرار شده در دو منطقه متفاوت، چاودار وحشی در تراکم     هاي آزمایش

  ).2006 ،وایت و همکاران(چچم بود 
 ،اسـالمی و همکـاران     (شدهافزایش هزینه کنترل    موجب  کش،    هرز مقاوم به علف    هاي هور علف ظ
را هـا    نگرانـی محیطی ناشی از کنترل شـیمیایی        هاي زیست  از طرفی آلودگی   ،)2009 ، اندرسون ؛2006

کـش    علـف نبـود  همچنـین  .)2008میلـر،   (در پی داشته اسـت    اره اثرات مضر آن بر زندگی انسان      بدر
، بر ضرورت توجه )2001 ،رابرتز و همکاران( چاودار از جملههاي هرز    اري از علف  انتخابی براي بسی  
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؛ 2009اندرسون، ؛ 2007دیانت و همکاران،    (کند   ها تأکید می   کش هاي جایگزین مصرف علف    به روش 
استفاده از ارقامی اي به آن شده،  توجه ویژههایی که امروزه  از روش یکی). 2011 ،سعادتیان و همکاران

؛ رابرتـز و همکـاران،      2000اودونووان و همکاران،    (است  هاي هرز    ا قدرت رقابت باال در برابر علف      ب
 دیانت و همکاران،؛ 2005؛ منان و زاندسترا، 2004؛ ینیش و یانگ، 2001؛ نگوآجیو و همکاران،     2001
  .)2010 ، پینتر؛2009 ،پینتر و هیلز؛ 2009پناه و همکاران،  امین ؛2008 صفاهانی و همکاران، ؛2007

تـر، اثـرات    ارقام رقیب گندم عالوه بر تولید محصول بـیش       ) 2011(به اعتقاد سعادتیان و همکاران      
) 2007(صـفاهانی و همکـاران    .هاي هـرز خواهنـد داشـت    تري را نیز بر عملکرد گونهبازدارندگی باال 

لزا از نظر صفت عملکرد ، ارقام ک)Sinapis arvensis(دریافتند که در شرایط تداخل با خردل وحشی 
بیولوژیک با یکدیگر اختالف داشتند و ارقام داراي قدرت رقابتی باال نسبت به سایر ارقـام از عملکـرد     

ثري در ؤاستفاده از ارقام رقیب جو را عامل م) 2009(پینتر و هیلز . تري برخوردار بودند بیولوژیک بیش
) Lolium rigidum(هـرز چچـم     علـف ک و تعـداد سـنبله در واحـد سـطح    کاهش عملکرد بیولوژی

 Avena(یـوالف   بوتـه  120هـاي   کمنیز در تداخل ارقام جو با ترا) 2000(دهیما و همکاران . دانستند

sterilis ( فاالریس  بوته 400در مترمربع و)Phalaris minor ( به نتـایج مـشابهی دسـت    در مترمربع
 و دانه چـاودار وحـشی را در   توده  زیست تولید ،م با استفاده از رقم رقیب گند      )2009(اندرسون  . یافتند
اودونـووان و   سـاله   چند هـاي  بررسـی  نتـایج    .داري کـاهش داد    طور معنی  همختلف ب زراعی  هاي   تناوب

هرز یوالف وحشی  عملکرد در شرایط تداخل با علف     ارقام جو از نظر     نشان داد که    ) 2000(همکاران  
 در هـرز  گونه و عملکرد دانه توده زیستترین تولید  بیش همچنین. داري داشتند با یکدیگر تفاوت معنی 

هرز نـسبت بـه شـرایط      در اثر تداخل علفباالتريدست آمد که داراي درصد کاهش  هارقامی از جو ب   
 بـه  دانـه تـسبیحی  هـرز   با علفگندم ه رقابت ارقام  عمطال  نیز در  )2004(ینیش و یانگ    . بودندخالص  

  .نتایج مشابهی رسیدند
هرز چاودار وحشی بر خصوصیات آسیاب و پخـت آرد گنـدم اثـر گذاشـته و          ور علف اختالط بذ 

 ، رابرتز و همکاران؛2000 ، پستر و همکاران؛2000 ،استامپ و وسترا(گردد  باعث کاهش کیفیت آن می
 چگالی دانه چاودار وحشی مشابه بـا گنـدم      و ضخامت سطح مقطع     .)2006 ، وایت و همکاران   ؛2001

). 2006 ،وایت و همکـاران (است میسر هرز  ي درصد کمی از بذر این علف   ز جداسا ینبنابرا ،باشد می
قبـول   بـیش از یـک حـد قابـل    هـاي هـرز    علـف چه بـذر    هنگام تحویل محصول به مراکز خرید چنان      

 بلکـه بـا   ،یافته باشد نه تنها نوع مصرف از نانوایی به مصارف دام و طیـور تغییـر خواهـد کـرد        اختالط
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هـاي   رو حضور چاودار وحـشی و نبـود روش         از این  . خرید نیز همراه خواهد بود     کاهش شدید قیمت  
  .دنبال خواهد داشت ههرز، کاهش کیفیت محصول را ب مناسب جداسازي بذر این علف

یافتـه   هاي هرز گـسترش  منظور مدیریت علف   ها به  سازي روابط رقابتی و استفاده از آن       امروزه کمی 
ثیر رقابت و اسـتفاده از  أت توصیف روند تغییرات صفات گیاهی تحت     هاي تجربی در     است و نقش مدل   

 مدیریت و کنتـرل  ظور تعیین بازه اقتصادي مطلوب براي     من ها به   از آن  هددست آم   بهپارامترهاي تخمینی   
  .)2002 ،ویلکرسون و همکاران( اهمیت است  هرز بسیار دارايعلف

سمت کشت  رضوي به زان درگز در خراسان ل اقتصادي در سالیان اخیر موجب رویکرد کشاور       مسای
کشتی، ظهور و توسعه گونه باریک برگ چاودار وحشی در منطقه را به             تک  نظام مداوم گندم شده، این   

 برداشت شده در خرید تضمینی این محصول و درآمـد     گندم کیفیتدیگر  سویی  از  .  داشته است  ههمرا
 هرز که در اصطالح افـت      افزایش اختالط بذر علف   اي که    ونهگ به.  از آن بسیار مهم است     هددست آم   به

همچنـین  . گـردد  حویلی به سیلو مـی  موجب کاهش قیمت هر واحد محصول ت  ،شود مفید نامیده می  غیر
کشت ارقام بـا قـدرت       ،هرز هاي هاي شیمیایی در کنترل علف      نهاده افزون به کاهش کاربرد    روز صیهتو

 ضمن بررسی تـوان   در این پژوهش بنابراین.داده استرقابتی مناسب را بیش از پیش مورد توجه قرار      
نسبت بـه   ) سپاهان و سایسون  (و توصیه شده جدید     ) چمران و الوند  (رقابتی ارقام گندم مرسوم منطقه      

تر به معادالت رگرسـیونی   ستین بار در ایران نگاهی کاربرديهرز چاودار وحشی، براي نخ تداخل گونه 
  .الص محصول خواهد شددر تعیین کیفیت و سود ناخرقابت 

  
  ها مواد و روش

 در مزرعه نمونه گندم واقع در شهرسـتان درگـز بـا ارتفـاع       1389-90 در سال زراعی     این پژوهش 
 30خاك مزرعـه تـا عمـق    . متر در سال انجام شد     میلی 250 متر از سطح دریا و متوسط بارندگی         480

محل اجراي آزمـایش سـال   . ت لومی بود و باف 9/7حدود   pH درصد ماده آلی،     1/0متري داراي    سانتی
سازي زمـین،    عملیات آماده . هاي هرز صورت گرفته بود     گذاري شده و کنترل مکانیکی علف      قبل، آیش 

 مرکز تحقیقات گران پژوهشاساس اطالعات  بر.  انجام شد  1389شامل شخم و دیسک در مهرماه سال        
 کیلـوگرم در  100یاز غذایی ارقام گنـدم،  براي تأمین نه شده است،  ی ارا 1رضوي که در جدول       خراسان

صـورت خـاك    بـه ) عنـوان کـود پایـه    به( کیلوگرم در هکتار کود اوره 75هکتار سوپر فسفات تریپل و    
زنـی و   همچنین در طی مراحـل اواخـر پنجـه   . سازي به زمین اضافه شد  مخلوط همراه با عملیات آماده    
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تقـسیط و  طـور مـساوي    بـراي ارقـام، بـه     توصیه شدهمانده از کل کود اوره   دهی، مقادیر باقی   اوایل گل 
  .صورت سرك مصرف گردید به

.  تکـرار انجـام شـد   3هـاي کامـل تـصادفی بـا      صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوك  آزمایش به 
هـرز   هـاي علـف   و تـراکم  1ه شده در جدول ی رقم گندم با مشخصات ارا4فاکتورهاي آزمایش شامل    

 1389مـاه سـال    در بیستم آبـان .  بوته در مترمربع بود  80 و   60،  40،  20،  0 سطح   5چاودار وحشی در    
صـورت کـامالً     بوته در مترمربع بـه 450دانه و قوه نامیه، با تراکم  ارقام گندم با توجه به وزن هزار   بذور

هـا   متري با دست بر روي پشته  سانتی20متر و با فواصل ردیف  4×2هایی به ابعاد  یکنواخت در کرت
اودار وحـشی، بـراي اطمینـان از    هـرز چـ     با توجه به شرایط محیطی و قوه نامیه بذر علف          .کشت شد 

تـر منظـور      درصـد بـیش    20 نظر، تعداد بذر کشت شده چاودار وحـشی       هاي مورد    تراکم دست آمدن   به
  .هاي گندم کشت شد زمان در ردیف هرز نیز هم بذور علف). 2010سعادتیان، (گردید 

  
  .ندم مورد بررسی مشخصات ارقام گ-1 جدول

  تیپ رشدي  رقم
  ارتفاع بوته

  )متر سانتی(
  کود اوره

  )کیلوگرم در هکتار(
  زمان رسیدن

  وزن هزاردانه
  )گرم(

  عملکرد دانه
  )تن در هکتار(

  5/7  42  دیررس  175  90  بهاره  سایسون
  4/6  40   دیررسنسبت به  125  115  بینابین  الوند

  2/6  39  زودرس  175  95  بهاره  چمران
  1/7  40  زودرس  150  100  بهاره  سپاهان

  .رضوي است خراسانکشاورزي و منابع طبیعی مرکز تحقیقات ه شده، یارااطالعات منبع 
  

صورت مستمر با دست  هاي هرز به هرز چاودار وحشی، سایر گونه   جز علف  در طول فصل رشد به    
آب،  خوشـاب، گـل  آب، ساقاب،  خاك( مرحله از رشد گندم 5صورت نشتی در  آبیاري به . شدندوجین  
 لیتـر در هکتـار   3/0میـزان   بـه ) دلتامترین(منظور مبارزه با آفت سن از سم دسیس          به. انجام شد ) داناب

، برداشت نهایی از نیمه پایینی هر کرت با رعایت اثر حاشـیه و  1390در پنجم تیرماه سال  .استفاده شد 
هرز چـاودار وحـشی    ندم از علفهاي گ سپس بوته .  مترمربع صورت گرفت   1با کوادراتی به مساحت     

و چـاودار وحـشی   گنـدم  تعـداد سـنبله در واحـد سـطح      ،دانـه  و تفکیک گردید و عملکرد بیولوژیک 
  . انجام شدSASها با برنامه آماري  دادهرگرسیون آنالیز  .گیري شد اندازه
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 گندم در  دانه ارقاموهاي عملکرد بیولوژیک  به داده) 1985(پارامتري کوزنس   هذلولی سهمعادله
  .هرز برازش داده شد  تیمارهاي تداخل علف

  

)1(                                                                             
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هرز چاودار وحشی  تراکم علف: D ،گندم) کیلوگرم در هکتار( دانه یاعملکرد بیولوژیک : Yکه در آن، 
: I،  )کیلـوگرم در هکتـار     ( تـداخل  دیر صفات مورد بررسی در شرایط نبود      مقا: Ywf،  )رمربعبوته در مت  (

سـمت   هرز به هرز هنگامی که تراکم علف  ورود اولین بوته علف  يازا نظر به درصد کاهش صفت مورد   
  .صفت مورد بررسی استافت تخمینی حداکثر : Aکند و  صفر میل می

در واحد سـطح    هرز چاودار وحشی     تولیدي علف عداد سنبله   عملکرد بیولوژیک، دانه و ت    هاي   داده
  .برازش داده شد) 1985(تغییر شکل یافته کوزنس معادله  به تراکمی آن،در تیمارهاي 
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 هرز چاودار وحشی بارور علفیا تعداد سنبله ) گرم در مترمربع( دانه  وعملکرد بیولوژیک: Yر آن، که د
عملکرد بیولوژیک و دانه یـا  : y، )بوته در مترمربع(چاودار وحشی هرز  تراکم علف: dدر واحد سطح،   

نظر فت مـورد صـ حداکثر  : m و   آن در واحد سطح    ورود اولین بوته     يازا تعداد سنبله چاودار وحشی به    
  .است

 به درصد وزنی آلودگی محصول گندم       )1985،  کوزنس( پارامتري تغییر شکل یافته   مدل هذلولی دو  
  .هرز برازش داده شد تیمارهاي تداخل علفدر 
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هرز چاودار وحـشی   تراکم علف: Dدرصد وزنی آلودگی محصول گندم در واحد سطح، :  Pکه در آن،
کـه تـراکم آن    هرز هنگامی  ورود اولین بوته علفيازا درصد آلودگی محصول به  : s،  )بوته در مترمربع  (
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اده از پارامترهاي این با استف. حداکثر درصد آلودگی محصول گندم است: aکند و  سمت صفر میل می به
 درصدي در ارقام 1-7هرز چاودار وحشی در واحد سطح که منجر به آلودگی   علف تعداد بوته معادله،  

 در ادامـه کـل   .دست آمد هب 1رابطه  عملکرد گندم از   آن، و از طریق     گردید، تخمین زده شدند     می گندم
  .حاسبه شدمنظر موردمقدار درصد آلودگی به محصول برداشت شده با توجه 

  
  نتایج و بحث

 به خـوبی  هاي مورد استفاده عادلهنشان داد که م   ) 4 و   3،  2 (هاي ول جد ه شده در  یاراضرایب تبیین   
همچنـین خطـاي اسـتاندارد تمـامی       . را توصیف کرده است   مورد بررسی   صفات  تمامی  روند تغییرات   

تمـامی  ) 1973( کوتـسویانیس   بـا توجـه بـه نظـر      و بـود،    برآورد شده تر از نصف مقادیر      پارامترها کم 
  . براي استناد برخوردار بودندپارامترها از درجه اعتبار الزم

عملکـرد بیولوژیـک را   تـرین   و کـم تـرین   بـیش ترتیـب   سایسون به ارقام الوند ودر کشت خالص،   
دسـت آمـده از مـدل نیـز      بـه ) Ywf(پـارامتر تخمینـی   ).  الف-1 شکل (نددنسبت به دیگر ارقام دارا بو   

 و 2 جـدول (بـود  رقم بسیار نزدیـک  یید این نتایج، به میانگین واقعی عملکرد بیولوژیک هر أبر ت  هعالو
صـورت   هرز چاودار وحـشی بـه   عملکرد بیولوژیک ارقام گندم با افزایش تراکم علف    ).  الف -1 شکل

خطی عملکـرد بیولوژیـک گیـاه زراعـی در نتیجـه      کاهش غیر).  الف -1 شکل(خطی کاهش یافت    غیر
 سـلیمانی  ؛2010سعادتیان، ( دیگر نیز گزارش شده است  گران   هرز توسط پژوهش   ش تراکم علف  افزای

هـرز چـاودار وحـشی کـاهش      هاي مختلـف علـف   ثیر تراکمأت رقم چمران، تحت). 2011 و همکاران، 
هـرز    ورود اولـین بوتـه علـف   يازا  بـه و، ) الـف -1 شـکل  (نـشان داد تري نسبت به سایر ارقـام      بیش

بـه  متعلـق  ترین مقدار افت   در مقابل، کم.کاهش یافت درصد 19/6آن  عملکرد بیولوژیک ،) Iپارامتر(
 ، بوتـه چـاودار وحـشی در مترمربـع    80 و 60هـاي    که در تـراکم    طوري به). 2 جدول(بود  رقم سپاهان   

همچنـین حـداکثر افـت    ).  الـف -1 شـکل (نسبت به ارقام دیگر از نظر صفت مزبـور برتـري داشـت          
تـرین افـت عملکـرد        آن بود که رقم سـپاهان کـم        دست آمده از مدل نیز بیانگر       به) Aتر  پارام(تخمینی  

کـه   طـوري  بـه  .هرز چـاودار وحـشی خواهـد داشـت        علف هاي ممکن  بیولوژیک را در باالترین تراکم    
 1/17 و 26، 2/32ترتیـب   شده در رقم سپاهان نسبت به ارقام الوند، چمران و سایـسون بـه            پارامتر یاد 

  ).2 جدول( برآورد گردید تر کمدرصد 
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هاي صفات عملکرد بیولوژیک و دانه ارقام گندم، در تداخل  به داده) 1( از برازش معادله دست آمده  نتایج به-2 جدول
  .هرز چاودار وحشی هاي مختلف علف با تراکم

SE±Ywf SE±I  SE±A  adj  رقم  صفت
2R RMSE  

  528209  88/0  69/78±843/15  08/2±686/0  10156±7/417  سایسون
  1817741  77/0  88/84±972/36  36/1±655/0  14174±1/771  الوند

  944333  91/0  86/69±925/6  19/6±433/2  13495±9/560  چمران
عملکرد 

  بیولوژیک
  368889  88/0  69/52±447/11  27/1±439/0  12712±8/348  سپاهان
  130271  95/0  76/99±118/7  39/9±767/2  4721±3/208  سایسون

  532637  84/0  20/87±906/16  29/3±349/1  6939±5/420  الوند
  182568  96/0  68/99±585/5  13/13±987/3  6306±7/246  چمران

  عملکرد دانه

  244579  84/0  93/86±727/18  66/2±041/1  5087±6/284  سپاهان
SE : ،خطاي استانداردYwf: رایط عدم رقابت، گندم در ش) کیلوگرم در هکتار( مقدار عملکرد بیولوژیک یا دانهI :پارامتري  شیب اولیه مدل سه

adjنظر، حداکثر افت تخمینی صفت مورد: Aکاهش عملکرد، 
2R : ،ضریب تبیین تصحیح شدهRMSE :استمانده میانگین مربعات مدل باقی .  

  
داري در عملکرد بیولوژیـک ارقـام     تداخل، تفاوت معنی  در شرایط نبود  ) 2007(دیانت و همکاران    

دار بود و رقـم مهـدوي    رز چاودار اختالف بین ارقام معنی  ه  اما در حضور علف    .هده نکردند گندم مشا 
. ترین درصد کاهش عملکـرد بیولوژیـک را بـه خـود اختـصاص داد               پذیرترین رقم، کم   عنوان رقابت  به

ب رقیام غیر ارقعملکرد بیولوژیک و تعداد پنجه تولیدي       نشان داد که    ) 2009( پینتر و هیلز     هاي گزارش
تـري    شرایط خـالص افـت بـیش   با در مقایسه تر بود و     کم ارقام در تداخل با چچم       سایر نسبت به جو  

رقیب سایسون در کشت خالص نسبت بـه       هر چند رقم غیر   ،  )2010(سعادتیان   هاي در آزمایش  .داشت
ی و خردل وحـش  هرز رقم الوند عملکرد بیولوژیک باالتري داشت، اما در شرایط رقابت با هر دو گونه    

 بیـانگر  متعـدد دیگـر نیـز    هـاي  مطالعهنتایج . داشتتري  ، این صفت در رقم سایسون افت بیش چاودار
خـردل   هاي هـرز  ارقام رقیب گیاهان زراعی در شرایط تداخل با علف   تر عملکرد بیولوژیک     کاهش کم 

ان، نگواجیـو و همکـار  ( )Abutilon theophrasti(گاوپنبـه  ، )2007صفاهانی و همکـاران،  (وحشی 
راخ  تـی  بی  و)2004ینیش و یانگ،  (دانه تسبیحی،  )2001رابرتز و همکاران،    ( چاودار وحشی    ،)2001

)Galium aparine( ) ،بود )2005منان و زاندسترا.  
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  ) ب(و دانه ) الف( روند تغییرات صفات عملکرد بیولوژیک -1 شکل
  . وحشی هرز چاودارمختلف علف هاي ارقام گندم در تداخل با تراکم

  )باشد هر یک از نقاط می) SE( خطاي استاندارد خطوط عمودي،. دهنده میانگین تیمار موردنظر است هر نقطه نشان(
  

، هـرز   شـرایط عـاري از علـف   میانگین تولید دانه ارقام گندم سایسون، الوند، چمران و سپاهان در           
 عملکردهـاي  از طرفـی ).  ب -1 شکل( بود   کیلوگرم در هکتار   5065 و   6304،  6971،  4725ترتیب   به

دهنده دقت مدل در بـرآورد    بسیار نزدیک به اعداد واقعی بود که نشان   1دست آمده از رابطه       تخمینی به 
هرز چـاودار وحـشی، عملکـرد ارقـام      با افزایش تراکم علف ). 2 جدول(شرایط واقعی آزمایش است     

ترتیـب داراي   سـپاهان و چمـران بـه      نقصان یافـت و دو رقـم        طور غیرخطی    بهثیر رقابت   أت گندم تحت 
که  طوري  به). ب- 1 شکل و 2 جدول(ترین مقادیر شیب اولیه کاهش عملکرد دانه بودند  ترین و بیش کم

 سوم عملکـرد دانـه   رتبهدر پس از ارقام الوند و چمران       هرز    سپاهان که در شرایط عاري از علف       رقم
 دوم تولید دانه تبه در رباالتر از رقم چمران ومربع  بوته چاودار وحشی در متر  20قرار داشت، از تراکم     

 20-80هاي  در کشت خالص، در تراکمعملکرد باال  رقم چمران بر خالف ).  ب -1 لشک(قرار گرفت   
حداکثر افت ).  ب-1 شکل(بوته چاودار وحشی در مترمربع توان تولیدي مشابه با رقم سایسون داشت 

 اثـرات کاهـشی    درصد بود که بیـانگر 99ران باالي سایسون و چم  براي ارقام   ) Aپارامتر  (برآورد شده   
  ).2 جدول( به الوند و سپاهان است هرز در دو رقم مزبور نسبت شدیدتر علف

هرز و   خطی بین افزایش تعداد بوته علف     دهنده رابطه غیر     دیگر نیز نشان   گران   پژوهش هاي گزارش
ینیش و ؛ 2001نگواجیو و همکاران،  ؛2001 ،انرابرتز و همکار  (کاهش عملکرد دانه گیاه زراعی است       

؛ سـلیمانی و  2011؛ سعادتیان و همکـاران،      2009 ،اندرسون؛  2006اسالمی و همکاران،     ؛2004 ،یانگ
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 دست آمده ان داد که پارامترهاي تخمینی بهنش) 2001( نگواجیو و همکاران مطالعات). 2011همکاران، 
 درترین مقدار تخمینی پارامترها  ام مختلف متفاوت بود و کم تراکم در بین ارق    -از مدل کاهش عملکرد   

 هاي خود دریافتند که در شرایط نبـود        در بررسی ) 2009(پناه و همکاران     امین. دست آمد  هارقام رقیب ب  
 در شـرایط  امـا ترین عملکرد دانه بودند،  داراي بیش) .Oryza sativa L(تداخل، ارقام غیررقیب برنج 

. دسـت آمـد   ه ارقام رقیب بدرترین عملکرد  بیش ،).Echinochloa crus-galli L (رقابت با سوروف
 بـرنج  843وف در مترمربـع، الیـن      هرز سور   بوته علف  20 بیان داشتند که در تداخل با        انهمچنین، آن 

 درصد کاهش نسبت بـه کـشت خـالص نـشان داد، در             18هرز تنها    کننده قوي با علف    عنوان رقابت  به
هـرز برخـوردار     درصدي نسبت به شرایط عاري از علف   6/50ررقیب خزر از کاهشی     که رقم غی   حالی

هرز  در شرایط تداخل با علفتر عملکرد دانه ارقام رقیب جو،  کمافت  بیانگر) 2010(پینتر  همطالع .بود
در هر یک از سطوح تیمـار تنـاوبی اعمـال شـده،           نشان داد که    ) 2009(هاي اندرسون     یافته .بودچچم  
 نتایج کلـی   .تر بود  داري بیش  طور معنی  ه ب  در تداخل با علف هرز چاودار      د دانه رقم رقیب گندم    عملکر
نشان داد که ارقام جو داراي قدرت رقابتی باالتر، در هر دو نیز  منطقه مختلف 5ساله در  هاي دو   بررسی

ـ   شرایط کشت خالص و تداخل با علف  ام مـورد  هرز چچم داراي عملکرد باالتري نسبت به دیگـر ارق
 در . رقـم الونـد مطابقـت داشـت       بـراي دست آمـده     ه که با نتایج ب    ).2009 ،پینتر و هیلز  (بررسی بودند   

 درصـد  52را   رقیب کلزا    رقممربع، عملکرد دانه     بوته خردل وحشی در متر     30 ی دیگر، تداخل  پژوهش
 .)2007کـاران،  صـفاهانی و هم  ( درصـد بـود      64-95اما در ارقام غیررقیب این میزان بین        . کاهش داد 

تري را در رقم الوند نسبت به سایسون در تداخل   کاهش عملکرد دانه کم)2011(سعادتیان و همکاران    
  .هاي هرز چاودار و خردل وحشی گزارش کردند با گونه

دست آمده براي صفات عملکرد بیولوژیک و دانه ارقـام گنـدم نـشان داد کـه       مقایسه پارامترهاي به  
 چـاودار وحـشی   رقابت بـا ثیر أت تر تحت در مقایسه با عملکرد اقتصادي گندم کمتولید ماده خشک کل    

) 2008صفاهانی و همکاران، (هرز خردل وحشی در ارقام کلزا    نتایج بررسی رقابت علف   . قرار گرفت 
.  بـود  هـاي ایـن پـژوهش       نیـز مطـابق بـا یافتـه       ) 2010 ،سـعادتیان (هـرز در گنـدم       و تداخل دو گونه   

هـا در مقایـسه بـا رشـد      تر رشد زایشی گیاهان بـه تـنش      ین امر را حساسیت بیش    علت ا  گران  پژوهش
دهنـده عملکـرد    لدهنده عملکرد دانـه نـسبت بـه دوره تـشکی          رویشی و کوتاه بودن طول دوره تشکیل      

  ).2010؛ سلیمانی، 2010؛ سعادتیان، 2008صفاهانی و همکاران، (بیولوژیک دانستند 
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ازاي ورود اولین بوته آن در واحـد   هرز چاودار وحشی به   شک علف ترین مقادیر تولید ماده خ     شبی
دسـت آمـد    ارقام سایـسون و چمـران بـه   تداخل با  گرم در مترمربع در 16با بیش از  ) yپارامتر  (سطح  

هرز در تداخل با ارقام الوند و سـپاهان        که وزن اولین بوته علف     در حالی ).  الف -2  شکل  و 3 جدول(
شی در واحد سطح، هرز چاودار وح افزایش تراکم علف). 3 جدول(ع برآورد شد  گرم در مترمرب3تنها 

 80تـراکم  یک  ژعملکرد بیولو ).  الف -2 شکل(خطی عملکرد بیولوژیک آن گردید      موجب افزایش غیر  
 ارقـام   تـداخل بـا  هرز چاودار وحشی در شرایط رقابت با رقم چمران نسبت به      بوته در مترمربع علف   

هر چند حداکثر ).  الف-2 شکل (تر بود بیش برابر 15/1 و 7/1، 4/1ترتیب  یسون بهالوند، سپاهان و سا
در ) mپـارامتر  (هـاي ممکـن آن    مقدار تخمینی عملکرد بیولوژیک چاودار وحشی در بـاالترین تـراکم       

 اما مقـدار پـارامتر مزبـور در تـداخل بـا رقـم       ،دست آمد تر از سایر ارقام به    تداخل با رقم چمران بیش    
 مقـدار  تـرین  پـایین . )3 جـدول  (تر بود  گرم در مترمربع کم12سون نسبت به رقابت با چمران تنها   سای

 گـرم در  9 که نسبت به شرایط رقابت با رقم الونـد       ، در تداخل با رقم سپاهان برآورد گردید       mپارامتر  
هـاي    گونه عملکرد بیولوژیک انجام شده در منطقه همدان،در پژوهش ). 3 جدول (افت داشت مترمربع  

سـعادتیان،  (تـر از سایـسون بـود     الوند، کمگندم هرز چاودار و خردل وحشی در شرایط تداخل با رقم  
تر در تداخل  گندم داراي ثبات عملکرد بیشنشان داد که ارقام ) 2004( ینیش و یانگ هاي  یافته).2010

دانـه  هـرز   نبلچه علـف وزن خشک کل، وزن و تعـداد سـ       داري طور معنی   به دانه تسبیحی هرز   با علف 
دونـووان و  سـاله او  چندهنتـایج مطالعـ  . ، کاهش دادندرا نسبت به شرایط تداخل با سایر ارقام        تسبیحی

یـوالف وحـشی بـین    هـرز    آن بود که عملکرد جو در شرایط تداخل با علف      بیانگر) 2000(همکاران  
حشی در ارقامی از جو کـه   هرز یوالف و   ترین عملکرد بیولوژیک علف    ر بود و بیش   ارقام مختلف متغی  

ـ   ، بـه  هرز نسبت به شرایط خالص بودند      تري در اثر تداخل علف     داراي درصد کاهش بیش    . ددسـت آم
هرز چچم در تداخل با ارقام مورد بررسی جـو          وزن خشک تولیدي علف    ، دیگر یهمچنین در آزمایش  

داري بـر وزن خـشک    ارقام، اثر منفـی و معنـی  دیگر  به  و ارقام رقیب گیاه زراعی نسبت تفاوت داشت 
ند تجمع مـاده  نشان داد که رو) 2000( دهیما و همکاران هاي یافته ).2009پینتر و هیلز،  (چچم داشتند   

تـر از ارقـام    هرز یوالف وحشی و فاالریس در تداخل با ارقام رقیب جو کـم   خشک هر دو گونه علف    
هرز چاودار وحـشی    هر بوته علفتوده زیست که تولید    ودبیان نم  نیز   )2009(اندرسون  . رقیب بود غیر

ي در تمـامی تیمارهـا  ، در تداخل با گندم زمستانه داراي قدرت رقابتی باال در مقایسه بـا رقـم مرسـوم             
  .تر بود داري کم طور معنی هتناوبی مورد استفاده ب
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  .هاي مختلف آن در تراکم) ب(و دانه چاودار وحشی ) الف( روند تغییرات عملکرد بیولوژیک -2 شکل
  

  )نظر استهر یک از تیمارهاي مورد) SE(خطوط عمودي خطاي استاندارد (

  
در )  yپـارامتر (ازاي ورود اولین بوته آن در واحد سـطح   هرز چاودار وحشی به عملکرد دانه علف

کـه    حـالی در. دسـت آمـد   ه گرم در مترمربع ب63/6 و 21/7ترتیب  تداخل با ارقام چمران و سایسون به      
 گـرم در  1تـر از    هرز چاودار وحشی در رقابت با ارقام الوند و سپاهان کم           تولید دانه تراکم اولیه علف    

هـرز در واحـد      بـا افـزایش تـراکم علـف       همانند عملکرد بیولوژیک،    ). 3 جدول(مترمربع برآورد شد    
 بوتـه در    20 در تیمـار  ).  ب -2 شـکل  (یافـت خطـی افـزایش     صـورت غیر    بـه نیز  سطح تولید دانه آن     

مترمربع، عملکرد دانه چاودار وحشی در تداخل با رقم چمران نسبت به شرایط مشابه در ارقـام الونـد                
 و با رقم سایسون از ایـن نظـر اخـتالف بـسیار کمـی داشـت            برابر بود  8/6 و   5/3ترتیب   و سپاهان به  

در ارقام گنـدم نیـز    ) mپارامتر  (هرز   علفتخمینی  دانه  همچنین بررسی حداکثر تولید      .) ب -2 شکل(
 بعـدي رقـم   نسبت به دیگر ارقام بود و در رتبه      چمران   باالتر چاودار وحشی در رقم      تولید  توان بیانگر

  .سایسون قرار داشت
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هاي صفات عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد سنبله       به داده  )2(  از برازش رابطه   دست آمده    نتایج به  -3 جدول
  .هرز چاودار وحشی در تداخل با ارقام گندم هاي مختلف علف ح تراکمبارور در واحد سط

SE±y SE±m  adj  رقم  صفت
2R RMSE  

  7/795  94/0  48/409±540/43  13/16±379/3  سایسون
  1/54  98/0  81/365±996/64  06/3±283/0  الوند

  2/1700  89/0  70/421±240/64  41/16±877/4  چمران
  عملکرد بیولوژیک

  1/157  95/0  48/356±963/110  97/2±481/0  سپاهان
  4/134  84/0  12/81±470/11  63/6±301/3  سایسون

  9/3  98/0  54/76±830/10  91/0±091/0  الوند
  9/63  93/0  12/87±860/7  21/7±346/2  چمران

  عملکرد دانه

  8/22  88/0  24/71±766/25  85/0±220/0  سپاهان
  7/5021  81/0  43/765±457/322  42/10±538/3  سایسون

  2/125  95/0  35/394±146/117  94/2±408/0  الوند
  3/1033  95/0  71/766±761/144  53/10±613/1  چمران

  تعداد سنبله بارور در واحد سطح

  2/84  97/0  72/359±273/69  36/3±371/0  سپاهان
SE :   ،خطاي استانداردy : ترمربع یا تعداد سنبله در واحـد  مقدار عملکرد بیولوژیک و دانه علف هرز چاودار وحشی بر حسب گرم در م

adjحداکثر مقدار یا تعداد تخمینی صفت موردنظر در مترمربع، : mازاي ورود اولین بوته آن،  سطح علف هرز به
2R : ضریب تبیین تصحیح

  .مانده میانگین مربعات مدل باقی: RMSEشده، 
  

والف وحشی نشان داد که  یهرز  علف انجام گرفته بر روي رقابت ارقام مختلف جو با هاي آزمایش
 رقابتی مطلوب نسبت هاي تثیر رقم قرار گرفت و ارقام داراي خصوصیأت هرز تحت علفعملکرد دانه   
تـري بـر تولیـد دانـه یـوالف وحـشی در شـرایط تـداخل داشـتند                بـیش  رقیب، جلوگیري به ارقام غیر  

هرز چـاودار وحـشی در    ته علفها نشان داد که تولید دانه هر بو     یافته ).2000اودونووان و همکاران،    (
گندم داراي قدرت رقابتی باال در مقایسه با رقم متداول، در تمامی تیمارهاي تناوبی مورد رقم تداخل با   
 )2011(سـعادتیان و همکـاران      هـاي   گـزارش  ).2009اندرسـون،   (تر بود    داري کم  طور معنی  هاستفاده ب 

 وهرز چاودار و خردل وحشی در تـداخل بـا گنـدم    هاي  خطی افزایش تولید دانه گونه غیر  روند گرنابی
ـ   ،هرز در رقم رقیب گندم بود علفدانه  تر عملکرد پایین   دسـت آمـده در ایـن پـژوهش     هکه با نتـایج ب

  .مطابقت داشت
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 از رونـدي   نیـز هرز چاودار وحشی، تغییرات تعداد سنبله در واحد سطح آن با افزایش تراکم علف 
 ترین شیب اولیه تولید سنبله در واحد سطح علف ترین و کم بیش).  الف-3 شکل(خطی پیروي کرد غیر

چون دیگر صفات مورد     هم). 3 جدول(دست آمد    هدر تداخل با ارقام چمران و الوند ب       ) yپارامتر  (هرز  
به دو رقم  هاي مختلف چاودار وحشی در رقابت با ارقام الوند و سپاهان نسبت بررسی، تعداد سنبله تراکم

د حداکثر تعداد سنبله تخمینی چاودار وحشی در واح).  الف-3 شکل(تر بود  مران بسیار کمسایسون و چ
تر   آن تعداد سنبله بیشو به پیروي  تولید پنجه بیانگر،دست آمده ه آن بسطح که در باالترین تراکم ممکن

ش و یانـگ  ینی ).3 جدول(سبت به دو رقم دیگر بود      هرز در رقابت با ارقام چمران و سایسون ن         علف
رقیب غیر با ارقام    در تداخل دانه تسبیحی   هرز    علف سنبلهکردند که توانایی تولید     گزارش  نیز  ) 2004(

  .بود تر  بیشگندم
بـر عملکـرد     عالوهتر باشد چه رقم گندم رقابتی رسد که هر    نظر می  دست آمده به   هبا توجه به نتایج ب    

تري نیـز بـر تعـداد سـنبله       اثرات بازدارندگی بیشهرز، دانه باال در شرایط تداخل با علف بیولوژیک و   
همچنین روند تغییـرات صـفت تعـداد سـنبله در واحـد سـطح         . خواهد داشت تولیدي چاودار وحشی    

ارقام گندم با تغییرات صفات عملکـرد بیولوژیـک و   هر یک از هرز چاودار وحشی در تداخل با     علف
 عملکـرد بیولوژیـک   عنوان داشتند که باال بودن  )2007(صفاهانی و همکاران    .  منطبق بود  دانه آن کامالً  

نتـایج سـعادتیان و     . هـرز گـردد     و تولید بذر علف    توده زیستتواند سبب کاهش     در شرایط رقابت می   
ی دیگر، ارقام رقیب جـو در مقایـسه بـا دیگـر             در پژوهش . نیز بیانگر مطلب باال بود    ) 2011(همکاران  

هـرز   علـف ایـن  عملکرد بیولوژیـک   دار   و معنی  شدید   افتب  موج ،ارقام، با کاهش تعداد پنجه چچم     
و  سـنبله تعـداد   )2000(دهیما و همکاران  هاي بررسی در  ).2009پینتر و هیلز،     (شدنددر واحد سطح    

ثیر رقم جو قـرار گرفـت   أت هرز یوالف وحشی و فاالریس تحت وزن خشک تولیدي هر دو گونه علف 
هـاي    میـانگین داده  وداري وجـود داشـت   آزمایش تفـاوت معنـی   سال 3 در هر و بین ارقام از این نظر 

تـر از    درصد کـم   52-92 بین یوالف وحشی در ارقام رقیب جو        سنبلهدست آمده نشان داد که تعداد        هب
 هـرز   علـف  سنبلهتعداد  در مترمربع نیز    فاالریس   بوته   400در تداخل    همچنین   .رقیب آن بود  ارقام غیر 

ژیـک و تعـداد خوشـه    ترین مقـادیر عملکـرد بیولو   بیش و تر بود یب کمدر ارقام رق   درصد   73-93 بین
ـ   الف وحشی و فـاالریس در ارقـام غیر  هرز یو  هر دو گونه علف     ،در ادامـه . دسـت آمـد   هرقیـب جـو ب

 یـاد  هـرز  ر شرایط تداخل بـا هـر دو گونـه علـف        د  جو رقیبارقام غیر  آنان نشان داد که      هاي گزارش



  و همکارانبیژن سعادتیان

 163

تـري در شـرایط تـداخل       و در مقایسه با ارقام رقیب عملکـرد کـم          تري داشتند   افت عملکرد بیش   شده
ـ  گران هاي پژوهش   به مطالب عنوان شده، تمامی یافته     با توجه   . تولید کردند  دسـت آمـده در    ه با نتـایج ب

راعـی در کـاهش   هـاي ز  اثر مثبت کـاربرد ارقـام رقیـب گونـه      ن پژوهش منطبق بود و همگی بیانگر      ای
ش مهمـی در بهبـود   توانـد نقـ    که مـی است،خصوص عملکرد دانه آن      ه ب هرز و  خسارت و تولید گونه   

  .هاي هرز داشته باشد مدت حضور گونهاثرات منفی دراز
  

هرز چاودار  هاي درصد آلودگی وزنی محصول به بذر علف  به داده)3(ه دست آمده از برازش رابط  نتایج به-4 جدول
  .وحشی در تیمارهاي مختلف تداخل

SE±s SE±a  adj  رقم
2R RMSE  

  74/6  98/0  83/96±048/17  53/1±247/0  سایسون
  25/0  99/0  43/74±315/36  24/0±024/0  الوند

  36/20  96/0  92/97±016/26  73/1±464/0  چمران
  54/1  95/0  21/33±556/15  32/0±088/0  سپاهان

SE:  ،خطاي استاندارد s : ،شیب اولیه افزایش درصد آلودگی بذر چاودار وحشی در محصولa : حداکثر درصد آلودگی محصول به
adj هرز، بذر علف

2R : ،ضریب تبیین تصحیح شدهRMSE :مانده میانگین مربعات مدل باقی.  
  

 با گندم محاسبه و     هرز چاودار وحشی در تداخل     براي نخستین بار درصد اختالط وزنی بذر علف       
 درصـد  ،هـرز  افزایش تراکم علـف با . برازش داده شدبه آن پارامتري تغییر شکل یافته مدل هذلولی دو  

کـه بـا نتـایج    )  ب-3 شـکل (خطی نشان داد ن در محصول ارقام گندم روندي غیر    وزنی اختالط بذر آ   
 درصـد ).  ب -2  و شـکل   ب -1شـکل   (هرز منطبـق بـود       دست آمده از عملکرد دانه گندم و علف        هب

 در سایـسون و چمـران   الونـد، سـپاهان،    هرز بـا محـصول ارقـام       ناخالصی ناشی از اختالط بذر علف     
دست  هب درصد   73/1 و   53/1،  32/0،  24/0ترتیب   بهازاي هر بوته آن      اولیه چاودار وحشی به    هاي تراکم

) aپارامتر  (بینی شده محصول     ترین مقادیر حداکثر درصد آلودگی پیش      ترین و بیش   کم). 4 جدول(مد  آ
 از سـایر صـفات   دست آمده  با نتایج به   ، که )4 جدول (ددست آم   بهسپاهان و چمران    ترتیب در ارقام     به

  ).4 و 3 هاي ولجد(هرز در تداخل با ارقام گندم مطابقت داشت  مورد بررسی علف
  



 1392، )1( ه تولید گیاهان زراعی، جلد ششمنشری

 164

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

0 20 40 60 80

* سایسون 
& الوند   
^ چمران 
@ سپاهان 

تراکم علف هرز چاودار وحشی      ( بوته در مترمربع  ) 

ربع     
ترم

ر م
ی د

حش
ر و

ودا
 چا

بله
سن

داد 
تع

الف 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80

سایسون 
الوند
چمران
سپاهان  

تراکم علف هرز چاودار وحشی     ( بوته در مترمربع  ) 

شی       
وح

دار 
چاو

ذر 
به ب

دم 
 گن

ول
حص

ط م
تال

 اخ
صد

در

ب

  
  

  و درصد اختالط) الف(در واحد سطح  روند تغییرات تعداد سنبله -3 شکل
  ).ب(شی هرز چاودار وح علفمحصول دانه ارقام گندم به بذر 

  )نظر است هر یک از تیمارهاي مورد)SE (دخطوط عمودي خطاي استاندار(
  

هـاي رقـابتی توجـه شـده و       از مدلدست آمده هاي به بینی ردي از پیشتر به استفاده کارب   تاکنون کم 
هرز در واحد سطح مـورد       هاي اقتصادي مبتنی بر تراکم علف       آستانه دیدگاهتر از    ل اقتصادي بیش  یمسا

 با در نظر گرفتن شرایط حاکم بـر    در این پژوهش   بنابراین). 2010سلیمانی،  (بررسی قرار گرفته است     
 از کـشت و اسـتفاده از      دسـت آمـده     بـه تعیین قیمت هر واحد محصول برداشت شـده گنـدم و سـود              

   . از معادالت رگرسیونی، نگاهی متفاوت به بحث سود و برتري ارقام شددست آمده بهپارامترهاي 
  میلیون ریـال  20الص دو رقم الوند و چمران بیش از         درآمد ناخ هرز،    تداخل علف  در شرایط نبود  

اختالط بـیش از   ).5 جدول(ترین مقدار را دارا بود   برآورد شد و رقم سایسون از این نظر کم   در هکتار 
چـون تهیـه آرد     هرز در محصول گندم موجب تغییر نوع استفاده آن از مصارفی هم             درصد بذر علف   7

صول ارقـام گنـدم در    در این پژوهش تغییرات تولید محـ        بنابراین .دنان به تغذیه دام و طیور خواهد ش       
 و 66/0هـاي   برآوردها نشان داد که تـراکم . مورد بررسی قرار گرفت تحویل به سیلو  بازه مطلوب براي  

 درصد 1ترتیب در ارقام سایسون و چمران موجب     هرز چاودار وحشی در مترمربع به       بوته علف  58/0
  و 6600هـاي    تـراکم عبارت بهتـر     به ).5 جدول(ه برداشت شده خواهد شد      آلودگی وزنی محصول دان   

کیفـی و قیمـت هـر    افـت  بر کاهش عملکرد گندم، موجب  چاودار وحشی عالوه بوته در هکتار     5800
 درصد کـاهش  7 و 6ترتیب  بهواحد محصول شده و در نتیجه، درآمد ناخالص محصول ارقام مزبور را        

ترتیـب در   ابل، چاودار وحشی در تـداخل بـا ارقـام الونـد و سـپاهان بـه           در مق ). 5 جدول(خواهد داد   
هـرز و     درصدي محصول به بذر علـف      1 بوته در مترمربع سبب آلودگی       32200 و   42200هاي   تراکم

همراه با افزایش میزان اختالط وزنی    ). 5 جدول(قیمت هر واحد محصول گردید        درصدي 2/1کاهش  
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کـه در   طـوري  ار وحشی، قیمت هر واحد محصول کاهش یافت بـه    بذر چاود  همحصول برداشت شده ب   
نسبت به شرایط عاري از بـذر   )  تحویل در سیلو   مفید گندم براي  االترین حد افت غیر   ب( درصد   7سطح  
در هـر یـک از سـطوح    ). 5 جـدول (تر بود   ریال کم315هرز، قیمت هر کیلوگرم گندم تحویلی    علف

درصـد آلـودگی   هـرز   د بررسی در تراکم باالتري از علـف ام مورآلودگی، رقم الوند نسبت به دیگر ارق    
هـاي    تراکم،در این پژوهش ). 5 جدول(نظر را دارا بود و در مرتبه بعدي رقم سپاهان قرار داشت             مورد

ترتیـب در ارقـام چمـران،     در مترمربـع بـه  چاودار وحشی  بوته 19/32 و 72/27،  93/4،  36/4تخمینی  
چـاودار  هـرز   قبول محصول تولیدي بـه بـذر علـف        آلودگی قابل  د آستانه  ح ،سایسون، سپاهان و الوند   

چنـد رقـم    آیـد کـه هـر    مـی  از نتایج چنین بر). 5 جدول (را موجب شد تحویل به سیلو  وحشی براي 
 درصـد آلـودگی محـصول    ، چـاودار وحـشی  تـري از  مهاي ک ارقام در تراکمچمران در مقایسه با سایر      

اي باشد که درصد اخـتالط بـذر    هرز و یا تراکم طبیعی آن به گونه      لفکنترل ع  اگر اما   ، داشت یمشابه
نسبت کننده ، سود ناخالص تولید  شودتر   و یا کم  ) آستانه تغییر کیفی محصول   ( درصد   7چاودار وحشی   

الزم به ذکر است که برتري یاد شده در رقم ). 5 جدول(تر خواهد بود  بیشبه سایر ارقام مورد آزمایش 
همچنین رقـم الونـد   . آمدخواهد دست  به  درصد3-7بین وند در سطوح آلودگی     ه رقم ال  مزبور نسبت ب  

بر مقاومت باال، در پایان فصل سود        هرز چاودار وحشی عالوه    شرایط آلودگی باالي مزرعه به علف     در  
  ).5 جدول(تري خواهد داشت  خالص بیشنا
  

نظر در محصول، تولید دانـه گنـدم و   صد آلودگی مورد  هرز ایجادکننده در    مقادیر تخمینی تعداد بوته علف     -5 جدول
  .هرز درآمد ناشی از محصول آلوده به بذر علف

  P  رقم گندم
  )درصد(

D  
  )بوته در مترمربع(

  تولید محصول
  )کیلوگرم در هکتار(

  قیمت هر کیلوگرم
  )ریال(محصول 

  درآمد ناخالص گندم
  )ریال در هکتار(

0  00/0  4721  3673  17340233  
1  66/0  4490  3628  16290711  
2  33/1  4238  3583  15183742  
3  03/2  4008  3538  14178809  
4  73/2  3797  3493  13262905  
5  45/3  3604  3448  12425144  
6  18/4  3425  3403  11656344  

  سایسون

7  93/4  3260  3358  10948709  
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نظر در محصول، تولید دانه گندم صد آلودگی مورد هرز ایجادکننده در مقادیر تخمینی تعداد بوته علف-5جدول ادامه 
  .هرز و درآمد ناشی از محصول آلوده به بذر علف

  P  رقم گندم
  )درصد(

D  
  )بوته در مترمربع(

  تولید محصول
  )کیلوگرم در هکتار(

  قیمت هر کیلوگرم
  )ریال(محصول 

  درآمد ناخالص گندم
  )ریال در هکتار(

0  00/0  6939  3673  25486947  
1  22/4  6169  3628  22381263  
2  56/8  5517  3583  19765931  
3  02/13  4995  3538  17673054  
4  61/17  4569  3493  15959566  
5  33/22  4214  3448  14530268  
6  19/27  3914  3403  13319351  

  الوند

7  19/32  3660  3358  12279871  
0  00/0  6306  3673  23167938  
1  58/0  5916  3628  21463839  
2  18/1  5515  3583  19761904  
3  79/1  5159  3538  18252092  
4  41/2  4839  3493  16904336  
5  04/3  4552  3448  15694529  
6  69/3  4291  3403  14603120  

  چمران

7  36/4  4054  3358  13614088  
0  00/0  5087  3673  18684551  
1  22/3  4738  3628  17187712  
2  65/6  4383  3583  15704606  
3  31/10  4067  3538  14390712  
4  21/14  3785  3493  13219677  
5  39/18  3530  3448  12170352  
6  88/22  3299  3403  11225568  

  سپاهان

7  72/27  3089  3358  10371237  
P :    ،درصد آلودگی وزنی محصول گندم به بذر علف هرزD :رابطه نظر شده که ازدگی موردتراکمی از علف هرز که موجب درصد آلو 
عملکرد دانه چاودار با اسـتفاده از درصـد   ) + 1(محاسبه شده است، تولید محصول از طریق محاسبه عملکرد گندم از طریق رابطه   ) 3(

  .دست آمد به) 3(دست آمده از رابطه  آلودگی به
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  گیري نتیجه
دار وحشی گیري شده در گندم و چاو  تغییرات صفات اندازه  هرز،   با افزایش تراکم علف   کلی  طور  به

 مخلـوط   انداز سایهاي در    گونه برون افزایش رقابت درون و      گران   پژوهش .خطی پیروي کرد  یراز روند غ  
سـعادتیان و  ؛ 2008صـفاهانی و همکـاران،   ؛ 1985کـوزنس،  (را عامل بـروز چنـین رونـدي دانـستند        

ـ  تر تحت  صفت عملکرد بیولوژیک رقم سپاهان کم).2011؛ سلیمانی و همکاران،  2011همکاران،   ثیر أت
در مترمربع نسبت به دیگر ارقام   هرز   لفع بوته   80 و   60هاي   که در تراکم   طوري ه ب ،رقابت قرار گرفت  

 بر قدرت رقابتی باال و مشابه با رقم سپاهان، عالوهرقم الوند اما . از نظر صفت یاد شده برتري نشان داد  
ارقام سایسون و چمـران در مقایـسه    .کردهاي مورد بررسی تولید   تري در تراکم   عملکرد اقتصادي بیش  

ترین  بیشو در این بین،  . با دو رقم دیگر، حساسیت بسیار باالیی به تداخل چاودار وحشی نشان دادند            
و درصد آلـودگی محـصول در   هرز  علفمقادیر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد سنبله تولیدي    

درصد اختالط وزنی بـذر چـاودار        7محصول گندم تا    بررسی تغییرات کیفی    . دست آمد  هبرقم چمران   
هـرز چـاودار    ترین تراکم علـف  ترین و بیش کمترتیب  در ارقام چمران و الوند، به وحشی نشان داد که     

بـر دارا    در این پژوهش، رقم الونـد عـالوه       . وحشی عامل ایجاد درصد اختالط یکسان در محصول شد        
ـ  وحشی، تولید بیولوژیک و دانه علفدار بودن قدرت رقابتی باال در تداخل با چاو  خـوبی   ههرز را نیز ب

 ایـن  از طرفـی در .  درصد داشـت 0-7در سطوح آلودگی نیز این رقم سود ناخالص باالیی . کنترل کرد 
 یکـدیگر تفـاوت داشـتند و     ارقام مورد بررسی تنها از نظر مقدار کـود اوره توصـیه شـده بـا              آزمایش،

ولیـدي  هـاي ت  ه این خود موجب کاهش هزینه نهـاده  تري قرار داشت ک    پذیري الوند در سطح پایین    کود
 کـشت در  ر برايه مطالب عنوان شده، رقم الوند در مقایسه با سه رقم دیگ    با توجه به هم   . این رقم شد  

  .تر بود چاودار وحشی در منطقه درگز مناسبهرز  مزارع آلوده به علف
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Abstract1 

In order to determine the practical method to predict economic production of 
wheat in competition with feral rye by using regression models, a factorial 
experiment was carried out based on randomized complete block design with three 
replications in Dargaz, Iran. Experimental factors were included wheat cultivars 
(Sayson, Alvand, Chamran and Sepahan) and feral rye densities (0, 20, 40, 60 and 
80 plants m-2). The results showed that increasing feral rye density, reduced 
biological and grain yield of wheat cultivars. In contrast, biological yield, grain 
yield, spike number per unit area of weed and infestation percentage of weed seed 
was increased. The lowest and the highest initial slope (Parameter I) of grain and 
biological yield loss was obtained in Sepahan and Chamran cv., respectively. At all 
density levels, grain yield of Alvand cv was superior to other cultivars. The highest 
amount of biological yield, grain yield, spike number of weed and percentage of 
crop infestation was obtained in Chamran cv. In the range of acceptable infestation 
level of wheat to weed seed (0-7 Percent), the lowest and highest feral rye density 
that was led to same infestation, were estimated in Chamran and Alvand cv., 
respectively. The highest production and gross profit was obtained in both Alvand 
and Chamran cultivars. Generally, Alvand cv. in addition to the negative effect on 
weed production, had a high gross profit. So in experimetal region, mentioned 
cultivar is recommended for planting in feral rye infested fields. 
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