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  چکیده
عملکرد  يعملکرد و اجزابر  )L. Sinapis arvensis( وحشیخردلرقابتی  اثرات بررسیمنظور به
) در ایستگاه تحقیقات 1389-90در دو سال زراعی ( یزمایشآ) .Triticum aestivum L( گندمارقام 

 4هاي کامل تصادفی با بلوكطرح فاکتوریل در قالب  صورتبهآزمایش انجام شد.  گرگان کشاورزي
و پنج تراکم خردل (آرتا، تجن، مغان و مروارید)  چهار رقم گندمشامل  آزمایش عواملتکرار اجرا شد. 

ده تراکم ثابت توصیه ش ،. تراکم گندم در ارقام مختلفبودبوته در مترمربع)  32و 16،  8، 4، 0(وحشی 
دار معنی عهمورد مطال تمام صفاتنتایج نشان داد که اثر سال بر بوته در مترمربع در نظر گرفته شد.  350
نگین نتایج مقایسه میا .دار بودمعنیخردل وحشی  ثر بر همکنش رقم و تراکماما اثر رقم، تراکم و ا نبود.

و اجزاي عملکرد دانه عملکرد در متر مربع بوته  32بوته به  4از نشان داد با افزایش تراکم خردل وحشی 
داخل ت در وحشیخردلبیوماس  با بررسی چنینهم .یافتافزایش  وحشیخردلبیوماس و  گندم کاهش

 بیوماسنسبت به کاهش  یمتفاوت هايالعملعکس ارقام مورد مطالعهارقام گندم مشخص شد که با 
 بیشترین و کمترین کاهش بیوماسترتیب به تجن و مرواریدارقام  کهطوريهب ،نشان دادند وحشیخردل
بوته در مترمربع)  32( تراکم خردل وحشیحداکثر  نتایج نشان داد در موجب شدند. را وحشیخردل
 . در مجموع نتایج این تحقیق نشاندست آمدبهرقم مروارید و آرتا در ترین تعداد پنجه کمترین و بیش
   .گرفت از عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقابت قرارر بیشت دانه که عملکرد داد
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  مقدمه
ان چن هم هاي هرز مورد استفاده قرار گرفته است، اماهاي متعددي براي مبارزه با علفتاکنون روش

هاي هرز محصوالت کشاورزي در ایران و جهان ترین روش مبارزه با علفکاربرد سموم شیمیایی اصلی
 هايهاي موجود، عدم استفاده از علفکشکشهاي هرز مقاوم به علفباشد. گسترش روز افزون علفمی

ت هاي هرز و خسارانتخابی، مشابه بودن دوره زندگی و ترکیب ژنتیکی برخی از گیاهان زراعی و علف
گیري تحقیقات به سمت مدیریت تلفیقی ها، سبب جهتزیست محیطی ناشی از کاربرد علفکش

هاي هرز پهن برگ مزارع ترین علفمهمیکی از وحشی خردل. )2009(پاور،  شده است هاي هرزعلف
است که  مترسانتی 250تا  30وحشی گیاهی یکساله زمستانه، علفی، ایستا و به ارتفاع است. خردل گندم

). 2005یابد. این گیاه از تیره شب بو و داراي الگوي رشد نامحدود است (وارویک، توسط بذر تکثیر می
از جمله  اروسیک راي کسب نور و داشتن سطوح باال براي اسیددلیل قدرت رقابت باال ببه وحشیخردل
تاکنون این گیاه . )2008(صفاهانی لنگرودي و همکاران،  شودهاي نامطلوب و مضر محسوب میگونه

ترین یکی از مهمترین و شایعاست و  کشور جهان معرفی شده 52 زراعی در گیاه 30 هرزعنوان علفبه
 ،)Hordeum vulgaris( کشت گیاهان زراعی سرما دوست مانند گندم، جوهرز مزارع زیر گیاهان
 ).Brassica napus L( کلزا )،Pisum sativum( نخود فرنگی )،Solanum tubersom( زمینیسیب

وحشی در بیشتر مناطق جهان وجود خردل .)2002، زند و بیکی( رودشمار میبه )Vicia Faba( و باقال
 ادزی زادآوري بذر و بانک پایداريدلیل باشد. بهاروپا و خاورمیانه و شرق آسیا میدارد و عموماً بومی 

 ياهونهگ از ياریاز بس حداکثر سطح برگ خود را زودتر وحشیخردل نکهیتوجه به ا با چنینهمو آن 
(وال  کندیوارد م یزراع يهابر گونه يریناپذجبران يهاخسارت جهت،این  از، دهدیم لیتشک یزراع

یکی از راهکارهاي  است. پایدار و دائمی دنیا مناطق اکثر وحشی در مشکل خردل). 2006و همکاران، 
هاي هرز استفاده از ارقام با قدرت رقابتی باال هاي هرز در سیستم مدیریت تلفیقی علفمبارزه با علف

هاي خاص اصالحی یا برنامهتواند با افزایش قدرت رقابت گیاهان زراعی می. )2009پاور، (باشد می
بواسطه تغییر در محیط زندگی گیاه مانند تغییر زمان کاشت، تغییر در تراکم گیاه زراعی، توزیع فضایی 

 که داد نشان شده انجام هايبررسی .)2004 زیمدال،( هاي مقاوم انجام گیردآن و کشت واریته

گیاه را  ینا عملکرد) .Brasica napus L( در کلزا مترمربع در وحشی خردل بوته 40حضور 
. در مطالعه دیگر که در یونان انجام گرفت مشخص )2005همکاران،  و موالنمک( کاهش داد درصد 77

وزن درصدي  71درصدي عملکرد دانه و  76 کاهشبوته در مترمربع  40تراکم گردید، خردل وحشی با 
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هاي مختلف گندم در رقمتحمل . )2005وارویک و همکاران، (داشت  را به همراهخشک گندم بهاره 
گزارش  )2001(هاي هرز نیز در میزان خسارت وارده تأثیر فراوان دارد. لمرل و همکاران رقابت علف

درصدي ماده  48درصد) موجب کاهش olympic )73در مقایسه با رقم  owletکردند که گندم رقم 
ي انجام شده مشخص شده است که رقابت خردل هادر بررسی چنینهم گردید. وحشیخردلخشک 

و کیفی محصول برداشت شده داري موجب کاهش عملکرد کمی طور معنیهبوحشی در مزرعه گندم 
در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند  )2007( بالیان و همکاران .)2006وال و همکاران، (شود گندم می

اري پاکوتاه در طوریکه ارقام تجهباشد، بی گندم مرتبط میکه ارتفاع گیاه به شکل مثبت با قابلیت رقابت
کر و وآن ا شوند.تري محسوب میهاي هرز نسبت به ارقام تجاري پابلندتر، رقیب ضعیفبرابر علف

توصیه کردند که استفاده از ارقام گندم با توانایی رقابت باالتر و نیز تراکم کاشت باال  )2004(اوري 
ها را کاهش دهد. در آزمایش دیگر مشخص هرز را افزایش و نیاز به کاربرد علفکشتواند کنترل علفمی

متر بود همواره از توانایی رقابت بیشتري در سانتی 90-109طور متوسط شد، ارقامی که ارتفاع آنها به
 ،همکاراناولسون و (متر ارتفاع داشتند سانتی 69-79یا  80-89مقایسه با ارقامی برخوردار بودند که 

نیز نشان دادند که با کاشت ارقام پاکوتاه در مقایسه با ارقام پابلند  )2009( لمرل و همکاران .)2005
 چنینهمیابد. درصد افزایش می 100تا  80وحشی، گندم، تعداد سنبله، تولید بذر و وزن خشک یوالف

شی از طریق کاهش تعداد پنجه اظهار داشتند که افزایش تراکم یوالف وح )2011( پورآرمین و اصغري
آزمایشی ) 2006( وال و همکارانگردد. بارور و تعداد سنبله در متر مربع منجر به کاهش عملکرد گندم می

انجام داده و مشخص کردند که با افزایش تراکم  گندمرا براي بررسی توانایی رقابت خردل وحشی با 
درصد کاهش  89و  57ترتیب به گندمبوته در مترمربع، عملکرد  40بوته به  20وحشی ازهرز خردلعلف

 مترمربع در وحشیخردل بوته 32حضور  که داد نشان شده انجام هايبررسی چنینهمیافت. 

. در مطالعه دیگر )2002همکاران،  و نجفی( کاهش داد درصد 77  گیاه را این عملکرد  گندمدر 
درصدي  76بوته در مترمربع کاهش  40وحشی با تراکم انجام گرفت مشخص گردید، خردلکه در یونان 

. )2005وارویک و همکاران، (درصدي وزن خشک گندم بهاره را به همراه داشت  71عملکرد دانه و 
هاي خود به این نتیجه دست یافتند که علف هرز نیز در بررسی )2012( ش و همکارانوسیاهپ
داري موجب کاهش ارتفاع بوته، کاهش تعداد دانه در سنبله، طور معنیمزرعه گندم بهوحشی در خردل

در رقابت با  وحشیخردلنظر به اهمیت نقش تراکم  .کاهش وزن خشک و عملکرد دانه در گندم شد
رد هرز و عملکبا توجه به این که بین پتانسیل عملکرد ارقام در شرایط عاري از علف چنینهمگندم و 
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هرز همبستگی مثبتی وجود دارد و امکان اصالح ارقامی که واجد هر دو صفت ها در حضور علفآن
قدرت رقابت و عملکرد باال باشند نیز وجود دارد، بنابراین اصالح این گونه ارقام باید از هر دو جنبه مد 

 هايراکمتحقیق حاضر نیز در همین راستا و با هدف کلی ارزیابی رقابت بین ت .نظر قرار گیرد
ها روي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم در شرایط آب اثرات آن چنینهموحشی و ارقام گندم و خردل

  گرفت. و هوایی گرگان انجام
  

    هامواد و روش
ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان وابسته به مرکز در  1389–1391در دو سال زراعی آزمایش 

 400-450ه ین بارندگی سالیانمیانگانجام شد که داراي تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان 
ي گرم ااقلیم مدیترانه رهوایی کوپن دبندي آب و و بر طبق تقسیم متر از سطح دریا 5ارتفاع  و مترمیلی

مقایسه شرایط آب و هوایی دوره آزمایش با آمار بلند مدت گرگان در جدول  .استواقع و نیمه مرطوب 
اي مشاهده ) نشان داده شده است. در مقایسه با بارندگی بین دو سال زراعی تفاوت قابل مالحظه1(

متر) نسبت به آمار بلندمدت میلی 3/342آزمایش ( يطورکلی میانگین مجموع بارندگی دورهبه .شودنمی
باشد. مقایسه میانگین دمایی نشان داد که اختالف دمایی بین دو متر) کمتر میمیلی 3/383ساله (چهل 

دقیقه  25درجه و  54طول  آنمختصات جغرافیایی ). 1-4طورنسبی ناچیز بود (جدول سال زراعی به
. جهت شناسایی وضعیت خاك محل انجام آزمایش بوددقیقه شمالی  45درجه و  36شرقی و عرض 

ي تهیه و کلیه خواص فیزیکی و شیمیایی خاك در آزمایشگاه مترسانتی 30مونه مرکب از عمق صفر تا ن
دست بهاس نتایج اسیعی استان گلستان تعیین گردید. بر تجزیه خاك مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طب

  . بوده است بافت خاك از نوع لوم رسی سیلت مدهآ
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 (1033-1031) متر در دو سال زراعیسانتی 3-03فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش در عمق خصوصیات  -1جدول

 مقدار

 (1320)سال 

 مقدار

 (1332)سال 
 مشخصه 

 اشباعاسيديته گل  7/7 3/7

 (dS.m-1) هدايت الكتريكي 1/0 1/50

 كربن آلي )درصد( 55/1 53/1

 ازت كل )درصد( 1/0 13/0

 در ميليون( فسفرقابل جذب )قسمت 14 13

 پتاسيم قابل جذب )قسمت در ميليون( 330 373

 منگنز قابل جذب )قسمت در ميليون( 4/4 1/4

 رس )درصد( 31 33

 سيلت )درصد( 54 51

 شن )درصد( 10 12

 بافت خاك سيلت يلوم رس لوم رسي سيلت

 

تكرار اجرا گرديد. عامل  4هاي كامل تصادفي با صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوكآزمايش به

شامل ، مغان و مرواريد و عامل دوم تراكم خردل وحشي در پنج سطح گندم شامل آرتا، تج رقم 4اول 

 .(2002و صفاهاني و كامكار،  2003منان، ) در نظر گرفته شدندبوته در مترمربع  32و 11، 3، 4صفر، 

با ارقام گندم در شرايط  وحشيخردلهرز امكان مقايسه صفات مورد بررسي بين علف كه براي اين

بوته در  32 و 11، 3، 4هاي در تراكم وحشيخردل، كشت خالص وجود داشته باشد خالص و مخلوط

مربع در در متر بوته 350 عرف متداول منطقهو بر اساس  تراكم گندم ثابتنيز انجام گرفت. متر مربع 

سازي شامل شخم، ديسك و تسطيح زمين عمليات آماده . (2010)راحمي و همكاران،  گرفته شدنظر 

يزان به مدر پاييز همان سال زراعي انجام شد و پس از آن نقشه آزمايشي تهيه گرديد. كود توصيه شده 

ار قبل در هكتاوره گرم كيلو 50پتاسيم و كيلوگرم سولفات 110سوپرفسفات تريپل،  كيلوگرم كود 110

 50زني و ه پنجهدر مرحلكيلوگرم در هكتار  50، كود اوره به ميزان چنينهماز كاشت مصرف شد. 

س از . بذور گندم پمورد استفاده قرار گرفتصورت سرك افشاني بهكيلوگرم در هكتار در مرحله گرده

هاي زمايشآصوص توسط ماشين بذركار مخدر هزار  2كش كربوكسين تيرام به نسبت ضدعفوني با قارچ

 1320آذرماه  27و  1332آذرماه  25در  مترسانتي 3-5متر در عمق سانتي 20و با فواصل رديف  غالت
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زمان با كاشت گندم، بذرهاي همرديف بود.  12متشكل از  ومتر  15/1×4/2كشت شد. اندازه هر كرت 

ها و در بين و روي رديفر ظدر مقادير مورد نخردل وحشي نيز پس از مخلوط كردن با ماسه بادي 

يبات به دليل ترك وحشيخردلگرديدند. بذرهاي صورت كامالً تصادفي و يكنواخت در هر كرت پخش به

دي ماده باز دارندة رش وحشيخردلعلت ركود بذر . روي پوسته بذر داراي خواب هستند موسيالژي

ذر ها در پوسته بو فنل از موسيالژهااي شود اليهتوليد مي، در جنين هاي كم اكسيژناست كه در غلظت

 مايدنمينه تشكيل اين ماده را فراهم مياز طريق جلوگيري از انتشار اكسيژن به جنين، ز وحشيخردل

هاي و اطمينان از حصول تراكم وحشيخردلمنظور شكستن خواب بذور به (.2000)بنچ و همكاران ،

گرم در ميلي 1500ساعت قبل از كاشت در محلول جيبرليك اسيد با غلظت  24مدت مورد نظر، بذور به

پس از اطمينان از درصد سبز مطلوب براي گندم و (. 2005)وارويك و همكاران،  تيمار شدند ليتر

هرز مزرعه به جز هايوحشي عمليات تنك در مرحله سه برگي گندم انجام شد. علفخردل

مستمر وجين شدند. ساير عمليات داشت مانند آبياري و سمپاشي بر عليه آفات و طور وحشي، بهخردل

ر ناصبيماري گندم به طور يكسان در همه تيمارها انجام شد. اين آزمايش در شرايط عدم محدويت آب، ع

ظ منظور حفهاي هرز انجام شد. بنابراين در طول فصل رشد بهها و علفغذايي و كنترل آفات، بيماري

طي  برداري تخريبي درصورت باراني صورت گرفت. نمونهبهبت خاك در وضعيت مطلوب، آبياري رطو

 بود صورت گرفتوحشي بوته خردل 5بوته گندم و  10اي كه شامل فصل رشد با حذف اثر حاشيه

در مرحله رسيدگي نهايي به منظور بررسي ميزان  .(2002 ،صفاهاني لنگرودي و كامكار؛ 2003، منان)

مترمربع از خطوط وسط  2/1عملكرد دانه و صفات وابسته به آن، عمليات برداشت  در مساحتي معادل 

طور هبوحشي بوته خردل 5و بوته گندم  10، هر كرت آزمايشي انجام شد. از ميان سطح برداشت شده

عملكرد  هبراي محاسب. ندشدجدا وحشي گندم و خردللكرد گيري اجزاي عممنظور اندازهتصادفي به

تجزيه  .و سپس توزين شدندجدا كاه و كلش  با استفاده از دستگاه خرمنكوب ازها ابتدا دانهدانه نهايي 

 درصد 1 احتمالدر سطح  LSD با آزمونمقايسه ميانگين  و SASافزار ها با استفاده از نرمآماري داده

 .شد انجامExcel  افزاربا استفاده از نرمها انجام شد. رسم نمودارها و شكل

 

 نتايج و بحث

با توجه به اطالعات هواشناسي نشان داد كه مركب نتايج تجزيه واريانس : عملکرد و اجزای عملکرد

اثر  بنابراين  ،روند تغييرات اقليمي در دو سال زراعي تغييرات محسوسي نداشتند (2)جدول  دو ساله
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 بوددار نمعنيبر روي عملكرد و اجزاي عملكرد  رقم، تراكم و برهمكنش بين سال، رقم و تراكم سال بر

در سطح احتمال يك درصد اما اين صفات از نظر رقم، تراكم و اثر متقابل رقم و تراكم  .(3)جدول 

عملكرد ( نشان داد كه 4)جدول  نتايج مقايسه ميانگين .(3جدول )اري نشان دادند دتفاوت بسيار معني

سال اجراي  هرز خردل وحشي( در دو عاري از علف) خالصچهار رقم گندم در شرايط كشت براي دانه 

 .بيشترين مقدار عملكرد دانه در رقم مرواريد و كمترين آن در رقم تجن و آرتا بودبود. متفاوت آزمايش 

ور داشتن كارايي مصرف ن چنينهمداري از سطح برگ و ماده خشك بيشتر و ردليل برخوهرقم مرواريد ب

( 2003انگ و همكاران )ز )داده ها ارائه نشد(. به سه رقم ديگر داراي عملكرد بيشتري بود تنسبباالتر 

و  طح برگسازي جذب از طريق شاخص سشرط اول افزايش عملكرد و توليد باال را در نتيجه بهينه

عبارتي ديگر اگر يك گياه بتواند ضمن دريافت نور بيشتر، آن را با اند. بهنور دانستهكارايي مصرف 

 ونتا و همكارانگيخواهد بود.  ترفقوضريب باالتري به بيوماس تبديل كند، در توليد بيوماس و عملكرد م

نوري اشباع ها از نظر باشد زيرا اكثر برگكم مي RUE پايين مقادير LAI( نشان دادند كه در 2007)

سايه قرار  دركه ي يهابرگ در مقايسه با گيرندميثير نور قرار أتحت ت يي كههاد. بنابراين برگونشمي

( نيز افزايش عملكرد دانه در 2007گيونتا و همكاران ). باشنديم يتر و كمترپايين RUEداراي  ندگرفت

مقايسه ميانگين برهمكنش رقم و ت دادند. ارقام جديد گندم را به افزايش تعداد دانه در متر مربع نسب

بوته در  32بوته به  4وحشي از ( كه با افزايش تراكم خردل4وحشي نشان داد )جدول تراكم خردل

به يك  وحشيخردلهرز هاي مختلف علفمختلف و در حضور تراكمدر ارقام  عملكرد دانهمترمربع 

بلكه كمترين و بيشترين تأثير عملكرد دانه در ميان ارقام گندم نسبت به شاهد  ،استنسبت كاهش نيافته 

ز ، ادر مرحله رشد رويشي وحشيخردلرسد رقابت نظر ميبه .آرتا و مرواريد تعلق داشت هايرقمبه 

هاي گندم و تشديد رقابت براي نور و در نتيجه كاهش وزن دانه و تعداد اندازي روي سنبلهطريق سايه

هار داشت كه با ( اظ2004زيمدال ) ه است.دانه در سنبله منجر به كاهش عملكرد دانه در ارقام گندم شد

ي كاهش دارطور معنيعملكرد گياه زراعي بهاي بين گونهدليل افزايش رقابت هرز بهافزايش تراكم علف

ترتيب داراي باالترين و به رقم مرواريد و آرتا،( كه 4)جدول  انگين صفات نشان داديابد. مقايسه ميمي

هرز هستند. دليل تحمل پايين رقم آرتا به رقابت با آستانه تحمل به افزايش تراكم علفكمترين 

توان در ارتفاع كمتر، سطح برگ پايين و آرايش نامناسب كانوپي دانست كه در رقابت را مي وحشيخردل

تساب ضعيف نور در اين رقم كند. اكمخصوصاً نور، ضعيف عمل مي وحشيخردلبراي جذب منابع با 

هاي پايين پوشش گياهي حالت انگلي به خود گرفته و متعاقب آن فتوسنتز خالص شود كه برگسبب مي
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در ارقام گندم به لحاظ كاهش صفات  وحشيخردلكاهش يابد. كاهش عملكرد در اثر افزايش تراكم 

(. با توجه به 4تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه صورت گرفت )جدول تعداد سنبله در واحد سطح، 

نتايج مشاهده شده رقم مرواريد به لحاظ پتانسيل باال از نظر تعداد سنبله در واحد سطح در تمامي 

دليل پاكوتاه بودن و داشتن هرز از عملكرد دانه بيشتري برخوردار بود اما رقم آرتا بههاي علفتراكم

و  نانمتعداد سنبله بارور كمتر در واحد سطح عملكرد دانه كمتري داشتند.  در نهايتبرگ كمتر و سطح 

كننده عملكرد دانه ترين عامل تعيينعنوان مهمرا به ( تعداد سنبله بارور در واحد سطح2005) همكاران

. همبستگي كندم كمك مياكثر سنبله بارور در گنددانند و معتقدند كه وجود تراكم بهينه به توليد حدمي

 نمايد. اين نظر را تأييد مي (5)جدول كرد باالي عملكرد دانه با اين جزء عمل

 
  شیوحخردلنسبت به شاهد بدون دانه ارقام گندم  عملکردبر میانگین کاهش  وحشیخردلهای مختلف اثر تراکم -1شکل 

 

ر د صد كاهش عملكردكمترين در داراي مغانو  مرواريددو رقم بطوركلي نتايج مبين آن است كه 

م رق كه  ، در حاليبودندعملكرد دانه تحت شرايط خالص  و بيشترينوحشي علف هرز خردل حضور

را ه عملكرد دان را در شرايط مخلوط و كمترين بيشترين درصد كاهش عملكرد رتابه خصوص آتجن و 

قابليت رقابت ارقام مختلف  ير آزمايشد (2004(. وان آكر و اوري )1داشتند )شكل در شرايط خالص 
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كه عملكرد ارقام  ندگزارش نمود ند ووحشي مورد بررسي قرارداديوالف هرز علف گندم را در برابر

يج نتا. هرز كاهش يافته و اين كاهش در ارقام مختلف متفاوت است هاي مخلوط با علفگندم در كرت

( 2011( و نادري و غديري )2003)و همكاران  بيكي(، 2005ايج باغستاني و همكاران )اين مطالعه با نت

  .مطابقت دارد

دهد كه اثر رقم و سطوح مختلف تراكم ها نشان ميهدادمركب تجزيه واريانس : عملکرد بیولوژیك

ها بر سال اما اثر آن ،داري بوددرصد داراي اختالف معني 1بر عملكرد بيولوژيك در سطح  وحشيخردل

كه در شرايط تداخل و عدم  دادمقايسه ميانگين ارقام نشان  (.3داري را نشان نداد )جدول تفاوت معني

-يمكمترين و بيشترين عملكرد بيولوژيك داراي ترتيب رقم تجن و مرواريد به وحشيخردلتداخل با 

تغييرات  جديد گندم هايواريته تعدادي ازكه  ( دريافتند2002و همكاران ) كنزويك (.4 )جدولباشند 

اين افزايش در عملكرد بيولوژيك به افزايش در  ،خود نشان دادنداز داري در عملكرد بيولوژيك معني

هرز نشان دهنده اين مطلب قم با تراكم علفدار شدن اثر متقابل رمعني .عملكرد دانه نسبت داده شد

ثير أكاهش نداشت و تبه يك نسبت  وحشيخردلهرز يست توده ارقام گندم در حضور علفاست كه ز

ك ، وزن خشوحشيخردلنتايج نشان داد كه با افزايش تراكم بر روي ارقام متفاوت بود.  وحشيخردل

همبستگي  .(2نيز كاهش پيدا كرد )جدول گندم ش و متعاقب آن عملكرد بيولوژيك ايافز وحشيخردل

بيانگر  (=35/0r) شرايط رقابتدر  وحشيخردلوزن خشك كل يك و ژبين عملكرد بيولو يباالو  منفي

دارد افزايش عملكرد بيولوژيك يكي از مواردي كه نقش مهمي در  .(5 )جدول باشدمي موضوع اين

، وحشيخردلبا افزايش تراكم باشد. ارتفاع نهايي گياه زراعي و علف هرز ميشاخص سطح برگ و 

بالعكس شاخص سطح برگ و ارتفاع نهايي شاخص سطح برگ و ارتفاع نهايي گندم كاهش و 

باعث كاهش عملكرد بيولوژيك گندم و افزايش  ( كه اين امر2شكل است ) يافتهافزايش  وحشيخردل

عملكرد بيولوژيك مطلوب در گياه زراعي حصول  چنينهمگرديد.  وحشيخردلعملكرد بيولوژيك 

ست اتابعي از تراكم مطلوب، نور كافي، آب قابل دسترس و وجود عناصر غذايي كافي در محيط رشد 

در مقايسه با گياه  اين منابعدستيابي به هرز در هايكه علفاز آنجا  (.2001)ديويس، 

هرز و نقصان رشد مطلوب گياه حضور علف، محدوديت اين منابع در باشندتري ميزراعي رقيب قوي

گزارش  (2010انوفري و همكاران ) (.2001 ،همكارانو  رسد )باغستانينظر ميزراعي امري بديهي به

 صرجذب عنادليل به احتماالً هرز كاهش زيست توده ارقام گندم در شرايط رقابت شديد با علف كردند

اي ونهگ درونعلت رقابت خيلي شديد تراكم بيش از حد بهعبارتي در هب .باشدو رطوبت  نور، ذاييغ
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-هب شوند،ها، قسمت عمده ماده خشك توليد شده را جهت حفظ بقاء و حداقل توليد صرف ميبوته

 رسد و گياه ضعيف وها به حداقل ميبيش از حد تخليه شده و ميزان كلروفيل در برگ كه ساقهطوري

(. در مجموع در دو سال اجراي آزمايش رقم 2005شود )هاشمي و همكاران، حساس به ورس مي

ي توليد باالي زيست توده وحشيخردلهرز  با علف تداخلدر شرايط كه نسبت به سه رقم ديگر  مرواريد

  حفظ كرده و كمتر كاهش دهد.خود را نسبت به شرايط خالص  زيست توده توانست، ه بود كرد

تقابل اثر م سال و د كه اثرادساله  نشان  نتايج تجزيه واريانس مركب دو :شیوزن خشك کل خردل وح 

دار وحشي در سطح احتمال يك درصد معنيتراكم از نظر صفت وزن خشك كل خردل× رقم × سال 

ود دار بها بر رقم، تراكم و اثر متقابل رقم و تراكم در سطح احتمال يك درصد معنياما اثر آن نبود.

وزن خشك وحشي با افزايش تراكم خردلكه  داد( نشان 4(. نتايج مقايسه ميانگين )جدول 3)جدول  

( 2012همكاران )زارع و  .ه استتر بودهاي باالتر كماين افزايش در تراكم اما ،ه استآن نيز افزايش يافت

به عبارت  ،وحشي با افزايش تراكم كاهش يافت بوته خردلعملكرد بيولوژيك تك كهگزارش كردند نيز 

وحشي در بوته خردلتري نسبت به تكبيش وزن خشكبوته، وحشي در تراكم يكبوته خردلتك ديگر،

در مطالعه ( 2003و كامكار ) لنگرودي صفاهاني چنينهم. ه استبوته در مترمربع توليد نمود 32تراكم 

احد بوته در ووحشي در تراكم يكبوته خردلداشتند وزن خشك تكاظهار  وحشيخردلرقابت كلزا با 

 وزن خشكعبارتي، گرم بود. به 3/12بوته در مترمربع برابر با  11گرم و در تراكم  3/21 معادل سطح

بوته تك وزن خشكدرصد نسبت به  2/32بوته در مترمربع  11وحشي در تراكم بوته خردلتك

ح وحشي در واحد سطدر مترمربع كاهش پيدا كرد. افزايش تراكم خردلبوته وحشي در تراكم يكخردل

با افزايش تراكم گياهي در واحد است كه اي ي و برون گونهال افزايش شدت رقابت درون گونهدليبه

اثر  نابراينشود. بهاي موجود ميسطح افزايش يافته و سبب تأثير منفي بر وزن تك بوته هر يك از گونه

 اران،)راستگو و همكيابد هرز كاهش مي هاي بسيار باالي علفتوانايي رقابتي بر گياه زراعي در تراكم

العمل متفاوت وحشي عكسهرز خردلارقام گندم از لحاظ قدرت رقابت با علف (. نتايج نشان داد2005

رتفاع تأخير در سبز شدن، اپذيري مانند ) كننده رقابتهاي تضعيفبا داشتن ويژگيرقم تجن  داشتند.

راي سبب تشديد رقابت ب وحشيخردلپايين و شاخص سطح برگ پايين( با افزايش تراكم علف هرز 

 وحشيخردلهاي علف هرز روي گندم و نهايتا افزايش ماده خشك كل اندازي برگجذب نور و سايه

ارتفاع آن كمي كوتاهتر و تعداد داشت با اين تفاوت كه را رقم تجن  هايويژگي رقم آرتا نيز ، گرديد

زني كند اول فصل، همانند رقم با اين وجود  با جوانه .ه استهاي آن كمي بيشتر از رقم تجن بودپنجه
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دليل در مقابل رقم مرواريد بهباشد.  وحشيخردلهرز  تجن نتوانست رقابت كننده قوي در مقابل علف

تري بود قوي كنندهشد سريع در ابتداي فصل رشد، رقابتهاي نسبتا زياد و رتيپ رويشي ايستاده، پنجه

رسد داشتن قدرت مي نظربههرز خردل را كاهش داد. توليد ماده خشك علف تر از ساير ارقام،و بيش

ي و داشتن تر ساختار كانوپتر بسته شدن كانوپي، توزيع مناسبزني بيشتر، ارتفاع بلندتر، زودپنجه

 .داده نشد( ها نشان)داده مرواريد نسبت به ساير ارقام دليل برتري آن بود خاصيت آللوپاتي بيشتر رقم

ين دليل تواند به ابودن قدرت رقابتي در رقم مرواريد با وجود زيادتر بودن بيوماس آن مي باالتر چنينهم

ست. اتري نسبت به رقم آرتا و تجن داشتههرز عملكرد بيش باشد كه اين رقم در شرايط تداخل با علف

سد رمي نظربههرز را بهتر از سه رقم ديگر تحمل كرده است. يا به عبارت ديگر اين رقم حضور علف

ش تر شدن پوشوحشي و افزايش شاخص سطح برگ آن كه موجب بستهروي مراحل رشد خردلكه پيش

شعشع، شدت تداخل پوشش گياهي را كاهش داده و به اين ترتيب كاهش نفوذ نور به ،شودگياه زراعي مي

 چنينهم است.را فراهم نموده  وحشيخردلافزايش وزن خشك  زمينه وباز داشته را از رشد عادي  گندم

سرعت فتوسنتزي باالتر، مقاومت . (2 )شكل تر بودارتفاع خردل از گندم بيشدر كليه تيمارها هميشه 

برگ  ها، سرعت تعرق بيشتر و رسيدن به بيشترين سطحاي بيشتر، محتواي كلروفيل باالتر در برگروزنه

 دانند )باغستانيمي وحشيخردلروز پس از كاشت( را داليل توان رقابتي باالي  45-50در زمان كوتاه )

گزارش كردند كه ارتفاع بيشتر و گستردگي سطح برگ  (2003) و همكاران بيكي(. 2003و زند، 

ري تتر شده و مقدار بيشنور جذب شده توسط گياه گندم كمشود هاي هرز خردل وحشي سبب ميعلف

ر تاين در مراحل پيشرفته عالوه بر شود.جذب  وحشيخردلهاي باالتر توسط علف هرز از نور در اليه

عالوه بر كاهش كميت نور، كيفيت  اين علف هرزتوسعه زياد تاج پوشش  دليلبه ،وحشيخردلرشد 

𝑅) كه نسبت نور قرمز به قرمز دور طوريبه نيز دست خوش تغيير شده، نور
𝐹𝑅⁄ رسيده به پايين تاج (

و كاهش وزن  وحشيخردليافته و اين امر باعث افزايش وزن خشك كل كاهش  ارقام گندمپوشش 

 ،(2003)و همكاران  بيكيايج مطالعه با نت تحقيقنتايج اين  خشك ارقام گندم مورد مطالعه شده است.

  .مطابقت دارد(، 2005باغستاني و همكاران )( 2011نادري و غديري )
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 .وحشیخردلدر حداکثر تراکم  وحشیخردلمقایسه میانگین ارتفاع نهایی ارقام گندم و  -2شکل 

 

وده ه در دو سال آزمايش يكسان بجنتايج تجزيه مركب نشان داد كه روند تغييرات تعداد پنتعداد پنجه: 

. هر چند كه در سال دوم آزمايش دار نبودتراكم معني× رقم × اثر سال و برهمكنش سال جه يو در نت

ختالف اما اين ا ،هتري از سال اول به دست آمدبيش هجزني تعداد پنهجتر بودن هوا در زمان پنگرم دليلبه

رقم و تراكم دار نبود. نتايج مشخص نمود كه اثر رقم، تراكم و اثر متقابل از لحاظ آماري معني

( نشان داد 4(. نتايج مقايسه ميانگين )جدول 3دار بود )جدول معني درصدوحشي در سطح يك خردل

 مقايسه ميانگين چنينهموحشي تعداد پنجه در تمامي ارقام كاهش يافت. كه با افزايش تراكم خردل

بوته  32بوته به  4از ي وحشكه با افزايش تراكم خردل  وحشي نشان دادبرهمكنش رقم و تراكم خردل

 نسبت به  درصد 52و  53، 33،  31ترتيب در مترمربع تعداد پنجه در ارقام مرواريد، مغان، آرتا و تجن به

هرز ( تأثير علف2003و همكاران ) بيكي( و 2001و همكاران ) باغستاني ند.كاهش داشتشاهد 

كاهش تعداد پنجه با افزايش تراكم گياهي هاي گندم محرز دانستند. وحشي را در كاهش تعداد پنجهخردل

(. كاهش 2010همكاران، )رستمي و  هاي هرز در مطالعات ساير محققان نيز گزارش شده استو علف

هرز به فراهمي اندك منابع به ازاي هر بوته نسبت هاي باالي جوامع گياهي و علفتعداد پنجه در تراكم

در اثر رقابت  درصد 22كاهش تعداد پنجه بارور به ميزان  (.2001ل و همكاران، شود )لمرداده مي

 35كاهش  چنينهم(. 2012)سياهپوش و همكاران،  شده استگزارش  نيز وحشي با جو بهارهيوالف
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مي، )غديري و ابراهيشده است گزارش  نيزوحشي تعداد پنجه كل در گندم در اثر رقابت با يوالف درصد

مي بين ستقيگر آن است كه رابطه ممقايسه نتايج عملكرد و قدرت توليد ساقه ارقام گندم بيان(. 2003

( r= 33/0ه )پنج تعدادو  دانهبين عملكرد  بااليو  مثبتهمبستگي وجود دارد. عملكرد و توليد پنجه 

ولي  ،بر عملكرد رقم ندارد تعداد پنجه نابارور تأثيرياگرچه  .(5 )جدول باشدموضوع مي اينبيانگر 

 شود هرز مؤثر واقعدهد و در كاهش ماده خشك علفتأثير قرار  اندازي آن را تحتتواند قدرت سايهمي

كه باال بودن تعداد پنجه در واحد سطح سبب  ههاي قبلي نشان داد. بررسي(2005)باغستاني و همكاران، 

 نادريهاي بررسيدر  (.2005 ،)منان گرددهرز مياندازي و كاهش ماده خشك علفافزايش قدرت سايه

وحشي تعداد كل پنجه گندم كاهش هرز خردلمشخص گرديد با افزايش تراكم علف (2011) غديريو 

ند. اهرز را ناشي از تعداد پنجه در مترمربع دانستهيافت و عمده كاهش عملكرد گندم در رقابت با علف

ترين تعداد پنجه در حالت كشت خالص و حداكثر ترين و كمآزمايش بيشمجموع در دو سال اجراي  در

ت دسعنوان رقم غيررقيب بهعنوان رقم رقيب و رقم آرتا بهتداخل با خردل وحشي در رقم مرواريد به

وحشي باشد. تواند يكي از داليل كاهش ميزان عملكرد اين رقم در مجاورت خردلآمد. همين امر مي

رز هرشد بيشتر را به علف اندازي شده و اجازهكاهش تعداد پنجه سبب كاهش ميزان سايهزيرا احتماالً 

ل ژنتيكي پتانسي دليلبهگيري نمود كه عملكرد باالي رقم مرواريد هم توان نتيجهاست. بنابراين مي داده

ي وحشدلهرز خردليل حفظ تعداد كل ساقه به خصوص ساقه بارور در شرايط رقابت با علفو هم به

د دهندهي و تلقيح را انجام ميها ديرتر از ساقه اصلي عمل گلگزارش شده است پنجه چنينهم باشد.

ر به ها قادتعداد زيادي از پنجه، افتدو در نتيجه در شرايطي كه تنش زنده و غيرزنده زودتر اتفاق مي

ا توجه به به عبارتي بگردد. تر ميكم باشند و اهميت آنها از نظر سهيم بودن در عملكردتوليد سنبله نمي

هرز  فشود كه علزني گندم، تكيه بر آن براي حصول پوشش گياهي زراعي سبب ميبر بودن پنجهزمان

 م شودزني گنددر اين فرصت زماني به توسعه بپردازد و با تسخير فضاي موجود مانع از حصول پنجه

كننده آن است كه عمل آمده در اين پژوهش بيانبه هايبررسي چنينهم. (2005)وارويك و همكاران، 

يبات برخي از ترك شود،ميزني گندم پنجهدر كاهش سبب وحشي كه عالوه بر صفات مورفولوژيك خردل

 شده كه اين امرموجب زني هاي جوانهتوانند باعث كاهش برخي مؤلفهوحشي نيز ميآللوپاتي خردل

   . (2005)سينگ،  اوليه رشد گردد زني ارقام گندم در مراحلكاهش پنجه
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كه تعداد سنبله در مترمربع  (3 )جدول نشان دادمركب  نتايج تجزيه واريانس: تعداد سنبله در مترمربع

هرز اثر متقابل رقم و تراكم علف چنينهمو  وحشيخردلهرز  بين ارقام گندم مورد مطالعه و تراكم علف

دار نبود. مقايسه وجود داشت. اما اثر آن بر سال معني درصد1احتمال داري در سطح تفاوت معني

در رقم مرواريد نسبت به رقم تجن، آرتا و مغان بيشتر بود  تعداد سنبله در مترمربعها نشان داد ميانگين

وحشي بر تعداد سنبله نشان داد كه با افزايش تراكم هاي مختلف خردلمقايسه اثر تراكم. (4 )جدول

تراكم  كنش رقم ووحشي تعداد سنبله در تمامي ارقام كاهش يافت. مقايسه ميانگين برهملخرد

بوته در مترمربع  32بوته به  4وحشي از ( كه با افزايش تراكم خردل4وحشي نشان داد )جدول خردل

نسبت به شاهد كاهش  درصد 74و  71، 14، 51ترتيب تعداد سنبله در ارقام مرواريد، مغان، تجن و آرتا به

ش يافته اي افزايگونهكل و در نتيجه رقابت بينتراكم ، وحشيخردل با افزايش تراكم علف هرزداشتند. 

در ارقام مورد مطالعه هاي بارور و تعداد سنبله در واحد سطح كاهش تعداد پنجه باعث العملو اين عكس

كل و در تراكم هرز، در افزايش تراكم علف ( گزارش كردند كه با 2005وارويك و همكاران )گرديد. 

العمل كاهش سهم هر بوته از عوامل محيطي مانند اي افزايش يافته و اين عكسگونهنتيجه رقابت بين

هاي بارور و تعداد سنبله در واحد فضاي رشد، مواد غذايي، نور و رطوبت و در نتيجه كاهش تعداد پنجه

هرز هاي مختلف علفتغييرات تعداد سنبله در ارقام گندم در تراكم بررسي روند سطح را به دنبال دارد.

ارور، هاي بتعداد پنجه كاهش يافت. وحشيخردلنشان داد تعداد سنبله در ارقام گندم با افزايش تراكم 

(. 2010 ،راحمي و همكاران) نخستين پيش شرط دستيبابي به عملكرد مطلوب در واحد سطح است

 كنندهعنوان مهمترين عامل تعيينح را به( نيز تعداد سنبله در واحد سط2001دونالدسون و همكاران )

كمك  اكثر سنبله بارور در گندمدانند و معتقدند كه وجود تراكم بهينه بوته به توليد حدعملكرد دانه مي

بارور در غالت اولين جزء عملكرد هاي يا پنجه تعداد سنبله در واحد سطح عبارتي ديگر به كند.مي

بت و همبستگي مث كنند.ها تبعيت ميزني و بقاي پنجهتراكم بوته، قدرت پنجه از كه شودمي محسوب

در مطالعات  .نمايد( اين نظر را تأييد مي5 انه )جدول( اين جزء عملكرد با عملكرد د=25/0rباالي )

 (Chenopodium album) و سلمه تره وحشيخردلهرز كه حضور دو علفگرديد گزارش انجام شده 

افزايش  وهاي بارور در گندم شده زني و نيز تعداد پنجهدر مجاورت گندم سبب كاهش قدرت پنجه

. (2002)كنزويك و همكاران،  مربع داشتبله در مترداري بر تعداد سنتأثير منفي معني وحشيخردلتراكم 

هرز يوالف وحشي  هاي بارور گياه جو در اثر رقابت با علفكه تعداد پنچهشده است گزارش  چنينهم

درصد كاهش يافت. يكي ديگر از داليل كاهش تعداد سنبله گندم در اثر افزايش تراكم  22به ميزان 
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اندازي آن به خصوص در مقايسه با گندم و سايه وحشيخردلتوان به ارتفاع زياد را مي وحشيخردل

 و وحشيخردلاندازي سايه شده است كهگزارش . وي اين گياه نسبت داددر مرحله رشد زايشي بر ر

براي جذب آب، تنش مضاعف سلمه تره سبب كاهش جذب نيتروژن توسط گندم شده و همراه رقابت 

، كريستيسن) دهدروي گياه زراعي ايجاد كرده و همين امر تشكيل سنبله بارور در گندم را كاهش مي

بر كلزا به اين نتيجه  وحشيخردل( در بررسي اثر تراكم 2002و همكاران )لنگرودي . صفاهاني (2003

شود. بلك شاو و با كلزا سبب كاهش تعداد خورجين در بوته مي وحشيخردلرسيدند كه رقابت 

بر اجزاي عملكرد كلزا گزارش دادند كه  وحشيخردل( نيز در بررسي اثر رقابت 2004همكاران )

در بررسي اثر  ه و تعداد دانه در هر خورجين شد.باعث كاهش تعداد خورجين در هر بوت وحشيخردل

كه خارلته باعث كاهش تعداد دادند بر اجزاي عملكرد گندم بهاره گزارش  (Circium arvense) خارلته

 (2005) ينگس .(1227)ويليامز و محمد،  استشده سنبله در واحد سطح و نيز تعداد بذر در هر سنبله 

ني گندم زدليل داشتن خاصيت دگرآسيبي تاثير منفي در قدرت پنجهبه وحشيخردلكه نيز گزارش نمود 

و  گورويلنبدر تحقيقي مشابه  .ه استهاي بارور در گندم را كاهش دادتشكيل سنبله در نهايتو  داشت

گندم باعث كاهش تعداد وحشي در مزرعه ( نيز نشان دادند كه افزايش تراكم يوالف2005همكاران )

زني هوحشي روي جوانت آللوپاتي يوالفسنبله بارور گندم در واحد سطح گرديد كه دليل عمده آن خاصي

از اجزاي عملكرد است كه  جزءتعداد سنبله در مترمربع مهمترين در اين آزمايش  گندم بيان گرديد.

باعث كاهش عملكرد  در نهايتفت و با ارقام گندم قرار گر وحشيخردلتحت تاثير رقابت علف هرز 

و همكاران  بيكي(، 2001ايج مطالعه آردويني و همكاران )با نت تحقيقنتايج اين . آنها گرديداقتصادي 

  .مطابقت دارد(، 2005، باغستاني و همكاران )(2003)

ر روي تعداد برقم  × سال نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر سال و اثر متقابل : تعداد دانه در سنبله

در  مربع(دانه در سنبله در واحد سطح )متر اما از نظر تعداددار نبود، دانه در سنبله در واحد سطح معني

(. در شرايط خالص حداكثر تعداد دانه در سنبله به رقم 3 دار مشاهده شد )جدولبين ارقام تفاوت معني

حداقل و حداكثر كاهش در تعداد دانه (. 4 )جدولآرتا تعلق داشت رواريد و كمترين آن به رقم تجن و م

نيز به ارقام مرواريد و آرتا تعلق داشت. علت كاهش  وحشيخردلدر سنبله در پاسخ به افزايش تراكم 

 هرز روي گندم نسبتتوان به افزايش سايه اندازي علفرا مي وحشيخردلتعداد دانه در سنبله با ورود 

، كارايي فتوسنتزي گندم و در نتيجه قدرت رقابت در دريافت نور، مواد غذايي و تخصيص داد كه  طي آن

كاهش عملكرد ارقام تحت شرايط رقابت را  يابد. از اين روهاي زايشي كاهش ميبه اندام هاآسيميالت
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ملكرد ع جز از اجزايبين اين  دارمثبت و معنيهمبستگي  .نسبت داد نيز عملكرد ء توان به اين جزمي

براي حفظ تعادل بين ميزان مواد توليدي منبع  (.=21/0r**) است وضوعيد اين موم و عملكرد كل دانه

تلقيح  نتزيدليل كمبود مواد فتوسها ريزش نموده و يا اينكه بهو ميزان مصرف مواد مخزن، تعدادي از گل

(. گرده در مقايسه با سلول تخم و كالله به 2003گيرد )كريستنسن و همكاران، طور كامل صورت نميبه

(. 2003انگ، زهاي زنده و غير زنده حساسيت بيشتري دارد )تنش چنينهمشرايط نامطلوب محيطي و 

اثرات  هرزعلفتزاحم ارقام گندم با شرايط دوره بحراني افشاني و تلقيح بنابراين مصادف شدن گرده

هاي . شمارش تعداد دانه در سنبله گندم در تراكم(2004)زيمدال،  گرده دارند زني دانهبي بر جوانهنامطلو

نشان داد كه در الگويي مشابه با تعداد سنبلك در سنبله گندم، افزايش تراكم  وحشيخردلمختلف 

بوته  3از تراكم اين كاهش، تعداد دانه در سنبله گندم داشت و داري بر كاهش تأثير معني وحشيخردل

بوته در مترمربع ادامه داشت و بر شدت  32و  11هاي در مترمربع به بعد كامالً آشكار بود و در تراكم

 اندازيآن افزوده شد. مصادف شدن آهنگ رشد سريع ارتفاع خردل با مراحل گرده افشاني گندم، سايه

ر ويژه داشتن ارتفاع باالتهرز به اين علف هاي توليد مثليها و توده انبوه انداماعمال شده از سوي برگ

 )سياهپوش و همكاران، رودتعداد دانه در سنبله به شمار مي از جمله داليل كاهش وحشيخردلو بيشتر 

هاي هرز بر اثر كردند كه افزايش تراكم علف گزارش( نيز 2004بلك شاو و همكاران ) (.2012

 چنينهم. ايشان و كاهش تعداد دانه در سنبله شود گلچهتواند باعث كاهش باروري اندازي ميسايه

دليل كاهش تعداد هاي هرز بهگزارش نمودند كه كاهش عملكرد دانه گندم زمستانه در رقابت با علف

باشد كه اين اجزا تجمعي اجزاي عملكرد ميعملكرد دانه در گندم ناشي از اثرات دانه در سنبله بود. 

، پوريصغراو  مين)آرگيرد ژنوتيپ و اثر متقابل محيط با ژنوتيپ قرار مي تحت تاثير مديريت مزرعه،

 تواند در انتخاب رقم مؤثر واقع شود.بنابراين شناسايي اين اجزا و رابطه آنها با عملكرد دانه مي(. 2011

ه ساير مشاب وحشيخردله نسبت به ورود علف هرز در سنبل كتعداد سنبل: در سنبله كتعداد سنبل

بيشترين و  (.3 )جدولد دار نبوها معنياما اثر سال بر آن. دار نشان داداجزاي عملكرد كاهش معني

(. مقايسه 4 )جدول ترتيب به ارقام مرواريد و تجن اختصاص داشتدر سنبله به ككمترين تعداد سنبل

قايسه با كشت خالص بوته به بعد در م 3در سنبله گندم از تراكم  كها نشان داد كه تعداد سنبلميانگين

در تيمار حداكثر تراكم . (3 جدول)در ارقام مختلف گندم گرديد  وحشيخردلدار سبب كاهش معني

درصد نسبت به  17درصد و 35به ميزان  كبوته در مترمربع( در ارقام مرواريد و تجن  تعداد سنبل 32)

داري اختالف بين شرايط رقابت و عدم باال بودن سطح معنيش نشان داد. كشت خالص( كاهشاهد )
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بر كاهش اين جزء از اجزاي عملكرد است. از اين رو  وحشيخردلهرز  رقابت بيانگر شدت تاثير علف

 كوزنس و همكارانتوان به اين جزء عملكرد نيز نسبت داد. كاهش عملكرد ارقام در شرايط رقابت را مي

اندازي و كاهش نفوذ نور به وحشي از طريق سايهگزارش كردند كه  افزايش تراكم يوالف ( نيز2003)

 (2004) و همكارانبلك شاو  از جمله ن ديگرامحققگندم داشت.  ككانوپي گياه اثر منفي بر تعداد سنبل

دليل به وحشيخردلهاي هرز رقابت با علف كه كاهش عملكرد دانه گندم زمستانه در ندگزارش نمود

  در سنبله بوده است. ككاهش تعداد سنبل

كه اثر ارقام گندم و اثر  (3)جدول د نتايج تجزيه واريانس وزن هزار دانه گندم  نشان دا: وزن هزار دانه

اثر متقابل  چنينهمدار بودند. درصد معني 5در سطح احتمال  وحشيخردلهرز  هاي مختلف علفتراكم

دار بود. اما اثر سال بر اين صفت معني 1رقم و تراكم براي صفت وزن هزار دانه در سطح احتمال 

ار ددار نبود. وزن هزار دانه يكي از اجزاي مهم تأثير گذار بر عملكرد دانه است. با توجه به معنيمعني

 توان به كاهشقام در شرايط رقابت را ميهرز، يكي ديگر از داليل كاهش عملكرد دانه ار شدن اثر علف

وزن هزار دانه ربط داد. در بين ارقام در شرايط خالص و مخلوط، باالترين وزن هزار دانه به رقم مرواريد 

توان به باال (. باال بودن عملكرد دانه رقم مرواريد در شرايط رقابت را مي4و مغان تعلق داشت )جدول 

( اظهار 1222رايت و همكاران )ر حفظ تعداد دانه در سنبله ربط داد. بودن اين جزء عملكرد در كنا

ته هرز از تعدادشان كاس هاي موجود )كه تحت رقابت علفدم با انتقال مجدد منابع به دانهاند كه گنداشته

وانايي ت وحشيخردلرا در سطح قابل قبولي حفظ نمايد. با افزايش تراكم  دانهشد( توانسته وزن تك 

گندم در جذب منابع )نور و مواد غذايي( كاهش پيدا كرده و از اين رو فتوسنتز كمتر باعث سرازير شدن 

باشد. از طرف ديگر ها نشان دهنده اين موضوع مين آنحداقل مواد غذايي به بذر شده و نقصان وز

ترتيب هدانه در تمام تيمارها ب كمبود نور نيز تشديد كننده اين مسأله است. بيشترين و كمترين وزن هزار

روي وزن هزار دانه  وحشيخردلبه ارقام مرواريد و آرتا تعلق داشت. در اين آزمايش تاثير اندك رقابت 

و همكاران  لنگرودي هرز نسبت داد. صفاهاني هنگام اين علف گندم را شايد بتوان به پيري زود ارقام

 وحشيخردلگزارش كردند كه وزن هزار دانه كلزا تحت تأثير تيمارهاي تداخل با علف هرز  (2003)

تحت ( L Glysin max). دانه سويا ( گزارش كردند كه وزن هزار2004) اوريآكر و واناما  .قرار گرفت

تعداد ها دليل اين امر را ريزش گل و غالف، كاهش هاي تداخل علف هرز قرار نگرفت، آنتاثير تيمار

شاخه فرعي و در نتيجه كاهش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در غالف در اثر رقابت بين سويا و 

  هرز عنوان داشتند. لفع
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داري موجب كاهش وزن هزار طور معنيبه وحشيخردل( نشان دادند كه 2005اولسون و همكاران )

 در ديگر مطالعات انجام شده چنينهمه گندم شد. مربع( و عملكرد دانبوته در متر 5/12تراكم  دانه )از

( و كاهش وزن هزار دانه كلزا توسط نادري 2007) و همكاران ديانتتوسط  كاهش وزن هزار دانه گندم

 شده است. گزارشنيز   وحشيخردلدر پي افزايش تراكم ( 2011و غديري )

دست آمده ب شاخص برداشتنتايج تجزيه مركب نشان داد كه بين ارقام از نظر مقادير : شاخص برداشت

ر اث چنينهمداري مشاهده نشد. حالي كه بين دو سال تفاوت معني در ،داري وجود داشتاختالف معني

(. مقايسه ميانگين نشان داد مقدار 3)جدول  دار نبودمعني شاخص برداشتبراي  رقم× متقابل سال 

عبارتي ديگر به(. 4در رقم مرواريد متغير بود )جدول  31/33در رقم آرتا تا  31/32 ازشاخص برداشت 

اص داده اختصو شاخص برداشت  سهم بيشتري از مواد فتوسنتزي را به عملكرد اقتصاديمرواريد رقم 

ين عملكرد داري كه بتوجه به همبستگي مثبت و معنيتوان با ثير در شاخص برداشت را ميأاين تاست. 

 ه نمودوجود دارد توجي در سنبلهسنبلك و تعداد  سنبلهو تعداد دانه در  مترمربعدر  سنبلهدانه و تعداد 

 هايشاخص برداشت ژنوتيپص گرديد خهاي اصالح شده گندم مشپدر بررسي ژنوتي .(5)جدول 

دانه رد توجهي با عملكطور قابلها بهبود يافت و اين افزايش بهاصالح شده در مقايسه با ساير ژنوتيپ

اي ديگر كاهش شاخص برداشت در ارقام در مطالعه (.2007)ايل هاني و همكاران،  ردهمبستگي دا

، و همكاران )راحمي شده است نسبت دادهدر واحد سطح  تعداد و وزن كمتر دانهدليل قديمي را به

خود عملكرد باالتر ارقام جديد گندم در مقايسه با ارقام  نژاديهاي بهدر برنامه اناغلب محقق .(2010

اند. اين پژوهشگران اظهار داشتند كه اين افزايش در به شاخص برداشت باالتر آنها نسبت داده را قديمي

زايش فا چنينهمها و هاي رويشي به دانهها از بخشسيميالتآشاخص برداشت به دليل تسهيم بيشتر 

متوسط شاخص برداشت براي چهار رقم گندم (. 2007، و همكاران عملكرد دانه روي داده است )گيونتا

( نيز 2010درصد بود. راحمي و همكاران ) 34در دو سال اجراي آزمايش  در شرايط كشت خالص

گزارش درصد  31/34 را متوسط  شاخص برداشت براي ارقام گندم در شرايط آب و هوايي گرگان

ار دمده اختالف معنيآاظهار داشتند بين ارقام از نظر شاخص برداشت بدست  چنينهمكردند. ايشان 

مقايسه نتايج . در اين مطالعه گرديدداري مشاهده ندر حالي كه بين دو سال تفاوت معني، وجود دارد

بوته  4از وحشي م خردلكنش رقم و تراكم خردل وحشي نشان داد كه با افزايش تراكاثر بر همميانگين 

قسمت زيادي از ماده  وكاهش داشت در ارقام مختلف گندم بوته در مترمربع شاخص برداشت  32به 

ترتيب به) كمترين شاخص برداشت به رقم تجن و آرتا. يافتتخصيص  بيولوژيكخشك به عملكرد 
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عبارت ديگر، (. به4ل جدو( اختصاص يافت )25/22( و بيشترين آن به رقم مرواريد )71/13و  11/13

درصد افزايش شاخص سطح برگ در ارقام مختلف نسبت به شاهد  وحشيخردلبا افزايش تراكم 

درصد افزايش بيشترين تاثير و  43آرتا با رقم  وحشيخردلكه در حداكثر تراكم طوريمتفاوت بود، به

 )كشت خالص( نشان دادند.ثيرپذيري را نسبت به شاهد أدرصد افزايش كمترين ت 21رقم مرواريد با 

در  بوته 40به  بوته خردل 4از  وحشيخردل( معتقدند كه با افزايش تراكم 2001آردويني و همكاران )

وسيله كاهش وزن هدرصد بوده است كه اين ب 21و  32معادل  گندم ترتيب شاخص برداشتبه مترمربع

زانگ و همكاران ها توجيه شد. عملكرد آنهاي باالتر و كاهش هاي گياهي در تراكمخشك تمام اندام

در خصوص رقم مرواريد (، بين شاخص برداشت و عملكرد دانه يك رابطه مثبت گزارش كردند. 2003)

كه كمترين افت عملكرد را نسبت به ساير ارقام در دو سال اجراي آزمايش داشت بايد بيان نمود كه 

افت عملكرد دانه در شرايط رقابت اين رقم نسبت ثيرگذار در جلوگيري از أشاخص برداشت از صفات ت

به ساير ارقام بود و نشان از توانايي تحمل باالي رقم مرواريد دارد. اما در رقم تجن و آرتا عكس اين 

حالت مشاهده شد و كاهش شديد شاخص برداشت، كاهش شديد عملكرد دانه را به همراه داشت 

( در 2005( و باغستاني و همكاران )2001) همكاران اسالمي وهاي (. اين نتايج با گزارش4)جدول 

( نيز بيان نمود كه 2001هرز، مطابقت داشت. ليندكويست )رت و گندم با علفذبررسي قدرت رقابت 

تر از مقدار كل هاي مختلف گياه مهمهرز، تخصيص ماده خشك به اندام در تحمل گياه زراعي به علف

 درگندم كه شاخص برداشت گياه  بيان داشتند (2011)نادري و غديري اشد. بماده خشك توليد شده مي

وزن خشك ساقه اصلي به نسبت دليل اين امر را افزايش  هاآن فتياهرز كاهش شرايط رقابت با علف

 كردند.بيان وزن خشك كل 

 

 گيری  نتيجه

و اجزاي  عملكردبه شدت  گندم هرز خردل وحشي بادر مجموع بايد اظهار داشت كه رقابت علف

هزار دانه  و وزنسنبله تعداد دانه در  سنبله در مترمربع،تعداد كه طوريه. برا تحت تاثير قرار داد عملكرد

 كاهش يافتند و به افت عملكرد منتهيشرايط رقابت  كه تعيين كننده عملكرد دانه در بوته هستند در

ايش اي افزكل و در نتيجه رقابت بين گونهتراكم ر ، دوحشيخردل هرزبا افزايش تراكم علف  شدند.

العمل كاهش سهم هر بوته از عوامل محيطي مانند فضاي رشد، مواد غذايي، نور و يافته و اين عكس

ا مقايسه ب. هاي بارور و تعداد سنبله در واحد سطح را به دنبال داردرطوبت و در نتيجه كاهش تعداد پنجه
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شد كه عملكرد دانه  مشخصانه و عملكرد بيولوژيك در تمامي ارقام ميزان درصد كاهش عملكرد د

دارد.  راكمناشي از افزايش ت حساسيت بيشتري در قياس با عملكرد بيولوژيك نسبت به تنش رقابت

بيشتر رشد  تدليل حساسيهاي محيطي بهعملكرد دانه گياهان زراعي به تنشعبارتي حساسيت بيشتر به

هنده داه بودن طول دوره اجزاي تشكيلها در مقايسه با رشد رويشي گياهان و كوتزايشي گياهان به تنش

در اين مطالعه مشاهده باشد. دهنده اجزاي عملكرد بيولوژيك ميعملكرد دانه نسبت به دوره تشكيل

 تر،ر بيشپنجه بارودليل داشتن ارتفاع بيشتر و دارا بودن رقم مرواريد به زمايشآدر دو سال اجراي گرديد 

اشد. اما بمي وحشيخردلاي قوي براي رقابت با گونهبيشتر، دانه عملكرد  در نهايتبرداشت و شاخص 

ان داد. نش وحشيخردلدارا بودن كمترين مقدار صفات مورد مطالعه توان رقابتي كمتري با با آرتا  رقم

ين دليل تواند به ايوماس آن ميباالتر بودن قدرت رقابتي در رقم مرواريد با وجود زيادتر بودن ب چنينهم

ست. اتري نسبت به رقم آرتا و تجن داشتههرز عملكرد بيشباشد كه اين رقم در شرايط تداخل با علف

بر  است.را بهتر از سه رقم ديگر تحمل كرده  وحشيخردلهرز يا به عبارت ديگر اين رقم حضور علف

در  هرز و هماقتصادي بيشتر هم در شرايط عاري از علفدليل داشتن عملكرد اين اساس رقم مرواريد به

ادي نژكارهاي بهدر عمليات زراعي و خصوصيات آن در  يك رقم رقيب عنوانبهتواندشرايط تداخل مي
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Abstract  

In order to investigate the competitive effects of wild mustard on yield and yield 
components of wheat cultivars, a field experiments was conducted in Gorgan 
Reaserch Station during 2010-2012 growing seasons. The experiments were laid out 
in a factorial a managmant using a RCBD with four replications. Factors of the exp. 
were Five different densities of Wild mustard (0, 4, 8, 16 and 32 plants.m-2) and four 
wheat cultivars (Arta, Tajan, Mogan and Morvarid). Density of wheat considered as 
recommended density of 350 plant.m-2 for all cultivars. The results showed that the 
effect of year was not significant for all studied traits, but the effect of cultivar, 
density and their interaction were significant. Results indicated that grain yield and 
component yield of wheat decreased and wild mustard biomass increased with 
increasing weed desity from 4 to 32 plants.m-2. It also interferes with wild mustard 
biomass of wheat were found that reactions of cultivars were showed different 
decreasing wild mustard biomass, Most Morvarid and Tajan cultivars caused the 
highest and the lowest decrease in biomass of wild mustard, respectively. Results 
showed that in the highest density of wild mustard (32 plants.m-2) maximum and 
minimum tiller numbers were obtained in Morvarid and A. cultivars, respectively. 
Overall, results of this study revealed that grain yield more than biomass of wheat 
was affected by competition. 
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