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تداخل علف هرز  تأثيرتحت  (.Triticum aestivum L)هاي رشد و عملكرد گندم شاخص

  در منطقه اصفهان (.Hordeum spontaneum L) جودره
  

  2*حسن كريم مجني و 1، سهراب محمودي1السادات حسيني فرادنبهنيره
  و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، گروه زراعت 2، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه بيرجند1

  دانشگاه صنعتي اصفهان

  )03/12/1392؛ تاريخ پذيرش: 06/06/1392(تاريخ دريافت: 

  

  

  :چكيده

آزمايشي در قالب  (.Hordeum spontaneum L)هرز جودره علف در شرايط رقابت با گندم هاي رشد و عملكردشاخصبه منظور بررسي 

- در ايستگاه تحقيقاتي رودشت اصفهان اجرا شد. تيمار 1386-87تكرار در سال زراعي  3ا شش تيمار در هاي كامل تصادفي بطرح بلوك

بوته در  300بوته در مترمربع با گندم در تراكم ثابت 125و  100، 75، 50، 25هاي صفر (شاهد)،  رقابت جودره در تراكمشامل هاي آزمايش 

 24تراكم جودره عملكرد گندم به طور خطي كاهش يافت و بيشترين تراكم جودره موجب افت  متر مربع بود. نتايج نشان داد كه با افزايش

در وزن هزاردانه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد و سرعت رشد نسبي گندم در  دارچنين كاهش معنيدرصدي عملكرد گندم گرديد. هم

گندم و سرعت جذب خالص گندم تحت تاثير افزايش تراكم جودره  شد اما ارتفاع، تعداد دانه در خوشههرز مشاهدهاثر تداخل با اين علف

هاي باال مي تواند عملكرد و رشد گندم را در يك منطقه گرم و خشك نگرفت. به طور كلي نتايج آزمايش نشان داد كه جودره در تراكمقرار

  و در شرايط كشت آبي به طور معني داري كاهش دهد.

  

 افت عملكرد هاي رشد،خصشا رقابت، تراكم،كلمات كليدي: 

     

  :مقدمه

 تلفيقي علفگيري پوياي مديريت از نكات مهم در تصميم

بيني كاهش عملكرد محصوالت زراعي در اثر هرز پيشهاي

باشد. تحقيقات زيادي نشان داده كه هرز ميهايتداخل علف

هرز بر اساس گونه، هايظرفيت رقابتي غالت در برابر علف

هاي رشد نظير كند. شاخصهرز تغيير مي رقم و نوع علف

LAI ، CGR ،RGR NAR  و غيره از مشخصاتي هستند كه به

توانند در تعيين قدرت رقابتي غالت و ديگر گياهان نحوي مي

 ,Carlson and Hill) زراعي عليه علفهاي هرز تاثير داشته باشند

1985; Cousense et al., 1988; Spitters 1991; Steinmaus 

(and Norris, 2002; Karimmojeni et al., 2010 . 

هاي ژنتيكي و زراعي بررسي جامعي در خصوص پيشرفت

 هايكه باعث افزايش قدرت رقابت ارقام گندم در مقابل علف

انجام گرديده  (Cousense et al., 1992)شوند،توسط هرز مي

ترين خصوصيات موثر در كند با شناخت مهمكه عنوان مي

هرز و استفاده از اين هايدرت رقابت گندم با علفافزايش ق

توان ارقام با هاي به نژادي، در آينده ميخصوصيات در برنامه

هاي قدرت رقابت باال را به عنوان يكي از اجزاي برنامه

هرز در نظر گرفت. از جمله صفاتي هايمديريت تلفيقي علف
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به تاييد  ها در افزايش قدرت رقابتي گندمكه تاكنون نقش آن

رسيده، ارتفاع گياه زراعي، تعداد پنجه، بنيه اوليه گياه و درصد 

جذب نور است. همچنين عواملي ديگري مانند سطح برگ، 

هاي اوليه و برگ پرچم ساختار كانوپي و طول و عرض برگ

باشند. برخي از محققان نيز متغيرهاي مربوط به تاثير نمينيز بي

عنوان متغيرهاي موثر در افزايش آناليزهاي رشد گياه را به 

  .(Kropff and Lotz, 1992)اند توانايي رقابت ارقام ذكر كرده

در بين صفات اشاره شده در باال دو صفت شاخص سطح 

تـرين عـواملي هسـتند كـه در     برگ و وزن خشك گياه از مهـم 

 باشند. رشـد و شـاخص  هاي رشدي گياه موثر ميتعيين شاخص

عوامل مختلفي نظير گونه گياهي، تراكم هاي آن خود تحت تاثير 

تر شـرايط رقـابتي   و آرايش كشت، شرايط محيطي و از همه مهم

  ).et al. 2000 Pester et al., 1999; Daugovishگيرنـد ( قرار مـي 

بـه  ) 1989و همكـاران (   Cudneyشاخص سطح بـرگ توسـط  

ترين عامل قابليت رشدي گياه معرفـي و نشـان داده   عنوان مهم

ست كه افـزايش تـراكم يـوالف وحشـي سـبب كـاهش       شده ا

شاخص سطح برگ گندم و افزايش سطح برگ يوالف وحشـي  

شـود.  سبب كاهش رشد گيـاه زراعـي گنـدم مـي     شده و نهايتاً

در بررسـي تـوان رقـابتي    ) 1997و همكـاران (  Tanjiهمچنين 

ها نشان گندم در برابر چچم و جغجغك، پس از آناليز تك بوته

داراي سطح بـرگ، وزن خشـك ريشـه و انـدام      دادند كه گندم

هرز هوايي و سرعت رشد مطلق بيشتري نسبت به اين دو علف

بوده و همين امر باعث افزايش توان رقابتي گندم در مقابل آنها 

شده است. اين محققين در بررسي خود نشان دادند كـه سـطح   

باشد، زيرا  اي ميبرگ مقياس خوبي براي بيان رقابت بين گونه

زنـي گيـاه بـوده و    سطح برگ در بردارنده تراكم و زمان جوانه

عالوه بر آن همبستگي مثبتي بين سطح برگ و ميزان رشد گياه 

وجود دارد. بررسي انجام شده پيرامـون قـدرت رقـابتي ارقـام     

هرز نشان داد كه رشد سريع و هايمختلف گندم در برابر علف

 بتي ارقـام شـود  تواند سبب افزايش قـدرت رقـا  زود هنگام مي

(Carlson and Hill, 1985).  

محققين عقيده دارند كه در مطالعات رقابت، تغييرات 

 پارامتر هاي رشدي گياه بايد در طول فصل رشد مدنظر قرار

ها فقط در شروع فصل رشد و يا تغييرات گيريگيرد و اندازه

نهايي معطوف نشود. زيرا ممكن است صفات مورد بررسي 

د از تداوم با ثباتي برخوردار نباشد درطول فصل رش

(Ngouajio et al., 2001) و همكاران  عبدي. نتايج تحقيق

) روي بررسي رقابت چاودار و گندم نشان داد كه 1386(

دار عملكرد دانه گندم شده است. چاودار موجب كاهش معني

بررسي اجزا عملكرد محصول نشان داد كه بيشترين تاثير 

ار با گندم بر تعداد خوشه در بوته گندم، حاصل از رقابت چاود

وزن هزار دانه و تا حدودي بر تعداد دانه در خوشه بوده است. 

هرز در طول گيري وزن خشك علفدر آزمايش مذكور اندازه

هرز با  هايدوره رشد محصول نشان داد كه وزن خشك علف

در  )Iqbal  )1999و Wrightافزايش تراكم كاسته شده است. 

خود به اين نتيجه رسيدند كه تعداد سنبله در گياه و بررسي 

چنين تعداد دانه در هر سنبله اجزايي از عملكرد هستند كه هم

يابند. آنها نشان دادند كه هرز كاهش مي هايدر حضور علف

درجه تاثير پذيري از رقابت در مراحل قبل از توليد سنبله 

نبله دهي و يا باشد و نقش رقابت در زمان قبل از سبيشتر مي

تر از مراحل بعد از توليد اين در مرحله توليد سنبله بسيار مهم

  .اندام است

 هرز به واسطه تداخل آن با گياه زراعي ميتراكم علف

بيني كاهش عملكرد گياه تواند به عنوان معياري جهت پيش

گيرد. به طوري كه با تغيير تراكم هر زراعي مورد استفاده قرار

هاي محيطي هاي رقيب، ميزان تقاضا براي نهادههكدام از گون

هاي گرفته و در نتيجه منجر به تغيير واكنشتحت تاثير قرار

. بدين ترتيب با (Cousens et al., 1992)شود ها ميرشد آن

گيري واكنش رشد گياهان رقيب نسبت به تغيير شرايط اندازه

ديگري پي توان به قابليت رقابت هر گونه نسبت به رقابت مي

) تأثير 1386. در پژوهش منتظري ((Radosovich, 1987)برد 

هاي وحشي، فاالريس و خردل وحشي به ترتيب با تراكميوالف

بوته در  74بوته و صفر تا  74بوته، صفر تا  61صفر تا 

مترمربع، در عملكرد گندم رقم فالت برآورد شد. يوالف 

داري روي ير معنيهاي گوناگون تأثوحشي و فاالريس با تراكم

بوته  5/12هاي گندم نداشتند، ولي خردل وحشي با ارتفاع بوته
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دار ارتفاع گندم شد. يا بيشتر در مترمربع موجب كاهش معني

بوته در متر مربع، وزن هزار دانه و تعداد دانه در  39يوالف با 

تا  5/11هرز با تراكم بين سنبله گندم را كاهش داد. اين علف

درصد كاهش  44تا  18مترمربع، به ترتيب باعث  بوته در 61

بوته در مترمربع،  39تا  29عملكرد دانه گندم شد. فاالريس با 

درصد  19تا  18دار وزن هزار دانه و موجب كاهش معني

كاهش عملكرد دانه گندم گرديد، ولي تأثيري روي تعداد دانه 

 5/22و  5/12در سنبله نداشت. خردل وحشي با تراكم بيش از 

بوته در مترمربع، به ترتيب روي كاهش تعداد دانه در سنبله و 

  داري داشت.وزن هزار دانه گندم تأثير معني

هاي مختلف جو  وحشي به خصوص جو دره باعث گونه

هاي كشور شده و بروز مشكالت متعدد در اغلب استان

تهديدي براي توليد گندم در حال و به خصوص آينده به شمار 

ر بعضي از استانها نظير كرمانشاه، شيراز و اصفهان مي روند. د

اين علف هرز به صورت يك علف هر غالب باريك برگ در 

هاي معمول كشآمده است. طبق مطالعات انجام شده اكثر علف

مورد استفاده در مديريت باريك برگها در گندم از كنترل اين 

عات اطال ). لذا1386ستاني و همكاران، غعلف هرز عاجزند (با

حاصل از مطالعات اكوفيزيولوژيكي نظير اثرات تداخل اين 

تواند در مديريت اين علف هرز علف هرز بر محصول مي

هاي انجام شده كمك زيادي نمايد. با توجه به بررسي

نگارندگان تنها در يك بررسي اثر رقابت اين علف هرز بر 

ليل شيراز و كرج مورد تجزيه و تح شهرهايگندم در ايران در 

هاي ). لذا بررسي1388(حميدي و همكاران،  قرار گرفته است

تكميلي در اين زمينه مورد نياز است. اين مطالعه به اين منظور 

گندم در شرايط  و با هدف بررسي اثر رقابتي اين علف هرز بر

  آب و هوايي اصفهان انجام شد.

  

  مواد و روش ها:

عملكرد و  خصوصيات رشديبه منظور بررسي اين تحقيق 

-87هرز جودره در سال زراعي علف در شرايط رقابت با گندم

در ايستگاه تحقيقاتي رودشت، مركز تحقيقات كشاورزي  1386

 و (آب رودشت اصفهان منطقهو منابع طبيعي اصفهان اجرا شد. 

ميزان بارندگي آن  ،نيمه كويري و گرم و خشكهواي منطقه 

 130 تا 40ه حدود در فاصل) متر در سالميلي 90تا 60بين 

رود در دو طرف رودخانه زاينده كيلومتري شرق شهر اصفهان و

هاي كامل آزمايش در قالب طرح بلوكواقع شده است. 

هاي تصادفي با شش تيمار در سه تكرار اجرا شد. تيمار

، 25هاي صفر (شاهد)،  دره در تراكم رقابت جوشامل آزمايش 

ا گندم (با تراكم ثابت بوته در مترمربع ب125و 100، 75، 50

بوته در متر مربع) بود. زمين مورد نظر در فصل پاييز طبق  300

هاي معمول منطقه آماده گرديد. هر كرت آزمايش (چهار روش

رديف كاشت گندم به  15متر طول و سه متر عرض ) شامل 

 سانتي 50ها متر بود. فاصله حاشيه بين كرتسانتي 25فاصله 

هايي به دو متر منظور شد. بعد از ايجاد شيارها متر و بين بلوك

ها به وسيله فوكا، متر بر روي پشتهسانتي 10عمق تقريبي 

كاشت گندم در نيمه اول آبان به صورت دستي صورت گرفت. 

ضد عفوني بذور گندم (رقم اميد) قبل از كاشت با استفاده از 

 كش بنوميل به نسبت يك در هزار صورت گرفت. تراكمقارچ

مين شد. أاي مورد نظر با پاشش جودره در كرت مربوطه ته

كش بعد از كاشت بذور روي آنها با خاك به وسيله شن

هاي بعدي پوشانده شد. اولين آبياري پس از كاشت و آبياري

بار انجام گرفت. در پس از اتمام يخبندان هر شش روز يك

تار به ميزان دو ليتر در هك D-2,4كش اواخر فروردين از علف

هرز پهن برگ مزرعه شامل تلخه  هايبراي از بين بردن علف

(Acroptilon repens)خارشتر ، (Alhagi persarum) سلمه ،

، (Portulaca oleracea) ، خرفه(Chenopodium album)تره 

استفاده شد. از بين  (Amaranthus retroflexus) تاج خروس

وجين  هرز باريك برگ به جز جو دره با هايبردن علف

ها صورت گرفت. برداشت گندم و جودره از نيمه دوم كرت

انجام شد و عملكرد و اجزاي عملكرد گندم و جودره (تعداد 

دانه) اندازه گيري و محاسبه شد. به  1000دانه در سنبله، وزن 

گيري علت ريزش بذور جودره در هنگام رسيدگي اندازه

  انجام شد. اجزاي عملكرد، كمي قبل از رسيدگي كامل بذور

هـاي فصـل رشـد از زمـاني كـه تفكيـك و       نمونه برداري

پذير شد (هفته سـوم  شناسايي گياه جودره و گندم از هم امكان
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بار از نيمـه ابتـدايي   ماه فروردين) و به فواصل هر دو هفته يك

برداري با نظـر گـرفتن اثـر    ها انجام گرديد و در هر نمونهكرت

متـر و بـه صـورت     5/0 ×5/0 اي از كوادراتي بـه ابعـاد  حاشيه

تصادفي استفاده شد. پس از تفكيك جودره و گندم، گياهان به 

هاي مختلف برگ، ساقه، اندام زايشي (در صورت وجود) اندام

هـا  گيري سطح برگ، وزن خشك نمونهتفكيك و پس از اندازه

ها از آون الكتريكي با گيري شد. براي خشك كردن نمونهاندازه

سـاعت اسـتفاده شـد.     48گراد به مـدت  سانتيدرجه  80دماي 

گيري ارتفاع و ثبت مرحله نموي تا پايان فصل رشد گياه، اندازه

گياه كه بصورت تصادفي انتخاب  5بار (با بررسي هر هفته يك

هـاي رشـد شـامل    گذاري شد) ادامه داشت. شاخصو عالمت

شاخص سطح برگ،سرعت رشد گيـاه، سـرعت رشـد نسـبي،     

نيـز محاسـبه شـد (باغسـتاني و زنـد،       سرعت جـذب خـالص  

 زيرمحاسـبه  روابط از استفاده با رشد مهم هاي ). شاخص1384

 :شدند

LAI= [(LA2+LA1)/2](1/GA) 
CGR= (1/GA) (W2-W1)/ (T2-T1) 

RGR= (lnW2-lnW1)/ (T2-T1) 

NAR= [(W2-W1)/ (T2-T1)] X [(lnL2-lnL1)/ (LA2-LA1)] 
LAI بـرگ،  سطح شاخص LA1 وLA2  زمـان   در گبـر  سـطح

T1 ، T2  وGA  گيـاه،   توسـط  شـده  پوشـيده  زمـين  سـطحCGR 

 و W1 متـر مربـع   در روز در گـرم  حسب بر محصول رشد سرعت

W2  درزمان گياه خشك وزن T1  ،T2 و RGR نسبي رشد سرعت 

آسميالسـيون   سـرعت  NARروز و  در گـرم  در گرم حسب بر گياه

  باشد.يم برگ سطح مربع متر در روز در گرم حسب بر خالص

ها وضعيت نرمال بودن تمـامي  قبل از تجزيه و تحليل داده

ها بررسي و در صورت نياز تبديل مناسـب بـر روي آنهـا    داده

محاسبات بر اسـاس طـرح آمـاري مربـوط بـه هـر       انجام شد. 

محافظـت   LSDها بر اساس آزمـون  آزمايش و مقايسه ميانگين

در مـوارد  درصـد انجـام شـد.     5دار بودن در سطح معنيشده، 

هاي وايـازي خطـي و غيـر خطـي مناسـب      مورد نياز از روش

براي هاي وابسته استفاده شد. جهت مقايسه روند تغييرات متغير

و بـراي   SASها از نرم افزار مقايسه ميانگين و تجزيه واريانس

 Sigma Plotاز نرم افـزار  ها هاي وايازي و رسم نموداربرازش

   استفاده شد. 11.1

  بحث: نتايج و

نتايج نشان داد كه بيشترين شاخص سطح  هاي رشد:شاخص

برگ در زمان بسته شدن كانوپي در تيمار شاهد (عاري از علف 

  (a)1طور كه در شكل  هرز جودره) به دست آمد. همان

شود افزايش تراكم جودره سبب كاهش شاخص مشاهده مي

 روز پس از كاشت شد كه خود مي 173سطح برگ گندم در 

د سبب كاهش قدرت رقابتي گياه زراعي گرديده و در توان

انتهاي فصل رشد روي ميزان عملكرد محصول تاثير منفي 

 173ها در بگذارد. بيشترين شاخص سطح برگ در كليه تيمار

روز پس از كاشت به دست آمد و پس از آن به تدريج از 

شاخص سطح برگ در كليه تيمارها كاسته شد كه به پيري و 

ها مربوط مي باشد. مقايسه ميانگين بين شاخص ريزش برگ

هاي مختلف در اين روز نشان داد كه بين سطح برگ در تيمار

 50، 25شاخص سطح برگ گندم در تيمار شاهد و تيمارهاي 

داري از لحاظ آماري بوته جودره در متر مربع اختالف معني

چنين اختالف معني داري بين ). هم1وجود نداشت (جدول

بوته در  75و  50، 25هاي طح برگ گندم در تيمارشاخص س

 125و  100متر مربع جودره ديده نشد. اين شاخص در تراكم 

داري نداشت. بوته در متر مربع جودره نيز اختالف معني

اي در طي اجراي آزمايش نشان داد كه قدرت مشاهدات مزرعه

زني جودره به خصوص در اوايل فصل رشد بيشتر از گندم پنجه

باشد. اين عامل همراه با افزايش تراكم موجب سايه اندازي مي

هاي پاييني در بيشتر كانوپي و به عبارت ديگر قرار گرفتن برگ

تواند سبب كاهش معرض سايه بيشتر شده و اين خود مي

  گسترش سطح برگ گندم و يا ريزش آن طي فصل رشد گردد.

هرز  هايكاهش شاخص سطح برگ گندم در اثر افزايش علف

اي كه توسط محققين ديگر نيز گزارش شده است. در مطالعه

هاي موثر در رقابت ) بر روي ويژگي1384باغستاني و زند (

 گندم زمستانه با يوالف وحشي انجام دادند، كاهش شاخص

سطح برگ در سه ژنوتيپ رقيب و سه ژنوتيپ غير رقيب گندم 

ي و چنين باغستاندر حضور يوالف وحشي گزارش شد. هم

- علف ) كاهش سطح برگ گندم را در حضور1382همكاران (

  اند. هرز چاودار گزارش كرده
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  137  ...تحت (.Triticum aestivum L)هاي رشد و عملكرد گندم شاخص

 

 

     
  .در تراكم هاي مختلف جودره (b)سرعت رشد گندم و  (a)روند تغييرات شاخص سطح برگ گندم  - 1ل شك

  

   ت.روز پس از كاش 173مقايسه ميانگين شاخص هاي رشدي گندم در  - 1جدول 

  هتراكم جودر

  (بوته در متر مربع) 

  ارتفاع

  (سانتي متر) 

سرعت جذب خالص (گرم 

  بر سانتيمتر مربع بر روز)

سرعت رشد نسبي 

  (گرم بر گرم بر روز)

سرعت رشد گياه (گرم 

  بر متر مربع بر روز)

شاخص 

  سطح برگ 

4/111  (شاهد تك كشتي گندم)صفر  n.s 017/0 n.s 0174/0 cd 5/7 a a50/4  

25  87/112 n.s n.s015/0  0171/0 d 31/6 d ab48/4  

50  16/115 n.s 011/0 n.s 0231/0 a 73/6 c ab47/4  

75  2/118 n.s 017/0 n.s 0134/0 e 019/6 e b34/4  

100  58/119 n.s 016/0 n.s 0177/0 b 28/6  d c12/4  

125  9/112 n.s 0035/0 n.s 0175/0 bc 17/7 b c95/3  
n.s

  باشد. ميدار معنيمشابه بيانگر اختالف و حروف نا دارعدم تفاوت معني  

  

مقايسه سرعت رشد گندم بيانگر باال بودن سرعت 

اين محصول در زماني است كه اين گياه در  )CGR(رشد

داراي CGR روز پس از كاشت  175رقابت با جودره نيست. تا 

ها در كليه تيمار CGRروند افزايشي بود و پس از آن از مقدار 

محصول در انتهاي ). كاهش سرعت رشد b 1كاسته شد (شكل 

ها، كاهش سطح فتوسنتزي گياه توان به ريزش برگفصل را مي

اي در شرايط كشت خالص و زراعي و رقابت درون گونه

اي در شرايط كشت مخلوط دانست. رقابت بين و درون  گونه

در مراحل اوليه روند افزايش سرعت رشد محصول بر اساس 

و به مرور زمان و هاي پس از كاشت، اندك و ناچيز است روز

گردد. تر ميسريع CGRبا بزرگتر شدن گياه روند افزايش 

تر توان به پايينسرعت كم رشد محصول در مراحل اوليه را مي

بودن سطح برگ براي هاي مريستمي، كمتربودن تعداد سلول

دريافت نور، انجام فتوسنتز و تخصيص بيشتر مواد فتوسنتزي 

  به ريشه نسبت داد.

ميانگين سرعت رشد گندم در زمان بسته شدن  مقايسات

داد كه بين روز پس از كاشت گندم نشان 173كانوپي گندم در 

داري وجود ها اختالف معنيسرعت رشد گياه در تمامي تيمار

 بوته در متر مربع با هم اختالف معني 100و  25داشت (تيمار 

 داري نداشتند) و بيشترين سرعت رشد مربوط به حالت عدم

است (جدول رقابت گندم و جودره و در حالت تك كشتي بوده

با گذشت زمان و بزرگتر شدن گياه، مناطق مريستمي  ).1

 هاي بيشتري نيز به عنوان منابعبيشتري در گياه ايجاد و برگ

 دريافت انرژي فتوسنتزي وارد عمل شده و باعث افزايش

(a) 
(b) 
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  1393، سال 9، شماره 3فرآيند و كاركرد گياهي، جلد  138

 

 

         
  .هاي مختلف جودرهدر تراكم (b)و سرعت جذب خالص گندم  (a)دم روند تغييرات سرعت رشد نسبي گن - 2شكل

  

  ).1384شوند (باغستاني و زند سرعت رشد محصول مي

كننده افزايش يا نرخ رشد بيان )RGR( سرعت رشد نسبي

باشد. نتايج نسبي ماده خشك در طول زمان رشد گياه مي

 مربوط به تغييرات سرعت رشد نسبي گندم مبين كاهش ميزان

گيري سرعت رشد باشد. چون در اندازهآن در طول زمان مي

چنان كه گياه ها نيز نقش دارد، بنابراين همنسبي وزن اوليه اندام

كند، ميزان ماده خشك افزوده شده به گياه سهم كمي رشد مي

دهد و در نتيجه اين از وزن كل را به خود اختصاص مي

 سن گياه قسمتچنين با افزايش يابد. همشاخص كاهش مي

هاي ساختماني بوده و شوند، بافتهايي كه به گياه اضافه مي

ها سهمي در هاي فعال متابوليكي نيستند و چون اين بافتبافت

چنين  شوند. همرشد ندارند، كاهش ميزان رشد نسبي را سبب مي

ها روي يكديگر و كاهش كارايي فتوسنتزي نيز سايه اندازي برگ

 ).1384موثر است (باغستاني و زند، در كاهش اين شاخص 

حضور جودره سبب كاهش سرعت رشد نسبي گندم در 

 173). مقايسات ميانگين در a2 طول دوره رشد شد (شكل 

روز پس از كاشت نشان داد كه بين سرعت رشد نسبي درتراكم 

چنين بين سرعت بوته در متر مربع جودره و شاهد، هم 25

بوته جودره در متر مربع  125و  100رشد نسبي در تراكم 

). نتايج تحقيق 1داري وجود نداشت (جدولاختالف معني

داد كه افزايش تراكم چاودار در ) نشان1384باغستاني و زند (

هاي مختلف گندم تاثير بسيار كمي در سرعت رشد نسبي تراكم

نيز بيان كرد  Blackshaw ) (1994چنين گندم داشته است. هم

 گيرد.تاثير رقابت قرار نميتحت  NARو  RGRكه 

Hakansson  )1986 (نيز نشان دادند كه RGR  چهار گونه

هرز به طور ضعيفي با قدرت تهاجم و رقابت آنها بستگي علف

(نسبت سطح برگ) نشانگر قدرت  LAR دارد و وزن خشك و

  ها است.رقابتي گونه

ها داراي در تمامي تيمار )NAR( سرعت جذب خالص

-در ابتدا و انتهاي نمونه NARد. بيشترين روند كاهشي بو

). مقايسه ميانگين b 2 برداري مربوط به تيمار شاهد بود (شكل

داري بين روز پس از كاشت نشان داد كه اختالف معني 160در 

NAR هاي مختلف كاشت جودره وجود نداشت در تراكم

- با گذشت زمان سايه NAR). دليل اصلي كاهش 1(جدول

شود وزن خشك به روي هم است كه باعث ميها اندازي برگ

ازاي واحد سطح كاهش يابد. عالوه بر اين هر عاملي كه باعث 

كاهش رسيدن تشعشع خورشيدي به كانوپي شود مانند افزايش 

 NARرا كم كند. باال بودن  NARتواند تراكم در واحد سطح مي

ان توباشد، ولي نميبيانگر باال بودن راندمان فتوسنتز برگ مي

 باالتري دارد عملكرد بيشتري نيز دارد. NARگفت گياهي كه 

با افزايش روزهاي پس از كاشت، ارتفاع گندم در تمامي 

ها افزايش يافت. اين افزايش تا زمان بسته شدن تيمار

روز پس از كاشت) با سرعت زيادتري صورت  173(كانوپي

ن گرفت و پس از آن تقريبا ثابت شد. در اين زمان، ميانگي

 داري نداشتارتفاع گندم در هيچ يك از تيمارها اختالف معني

   ). با توجه به كاهش عملكرد و وزن هزار دانه گندمa 3(شكل 

(a) 
(b) 
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 مشابه بيانگر اختالف معنيحروف نا (در تراكم هاي مختلف جودره در طي فصل رشد  (b)و وزن هزار دانه گندم (a)ارتفاع گندم  - 3شكل 

 .)اشدبدار مي

  

   .هاي رشدي، عملكرد و اجزاي عملكرد گندم در رقابت با جودرهمجموع مربعات حاصل از تجزيه واريانس شاخص - 2جدول 

منابع 

  تغييرات

درجه 

  آزادي

تعداد 

  خوشه

وزن هزار   تعداد دانه

  دانه

عملكرد 

  گندم

سطح برگ 

  گندم

سرعت رشد   ارتفاع

  محصول

سرعت رشد 

  نسبي

سرعت 

  فتوسنتز خالص

  0001/0  14/2- 7  01213/0  45/78  02004/0  202/1189  0647/0  85/18  8/433  2  كبلو

  n.s 73 /92  **040/17  **22570  **865/0  n.s3 /235  **94/4  **000146/0  n.s0004/0  86760** 5  تيمار

  0003/0  53/2×10 - 7  0240/0  1239  0800/0  1618  737/1  58/174  28/452 10  خطا

  باشد. دار ميدار در سطح پنج، يك درصد و عدم تفاوت معنيفاوت معنيبه ترتيب بيانگر ت n.sو**،*

  

توان گفت كه منـابع در  مي )2با افزايش تراكم جودره (جدول 

دسترس گندم بيشتر صرف افزايش ارتفاع براي به دست آوردن 

چنين بلندتر بودن گندم نسبت به جودره در نور شده است. هم

شده كه اين فاكتور تحـت تـاثير   زمان بسته شدن كانوپي باعث 

) نيـز  1386رقابت با جودره قرار نگيرد. در آزمايش منتظـري ( 

داري روي ارتفـاع  فاالريس با تراكم هاي مختلف، تـاثير معنـي  

داري بوته گندم نداشت ولـي خـردل وحشـي بـه طـور معنـي      

  موجب كاهش ارتفاع بوته شد.

زاي عملكرد دانه و بيشـتر اجـ  عملكرد و اجزاي عملكرد: 

). تعـداد  2رقابت با جو دره قرار گرفتند(جدول  تأثيرآن تحت 

 125و  100، 75، 50، 25هـاي  دانه در خوشه گنـدم در تيمـار  

، 79/32، 73/35، 33بوته جودره در متر مربع و شاهد به ترتيب 

داري از لحــاظ بــود كــه اخــتالف معنــي 7/37و  8/37، 33/38

دهد ايـن فـاكتور تحـت    آماري با يكديگر نداشتند كه نشان مي

ثير رقابت قرار نگرفته است. تعداد دانه در سنبله گندم نيز در أت

هــاي مختلــف ) تحــت تــاثير تــراكم1386آزمــايش منتظــري (

  قرار نداشت. فاالريس

با افزايش تراكم جودره، وزن هزار دانه گندم كاهش يافت 

شيب  ) باb 3 و اين كاهش از روندي خطي نزولي (شكل

گرم  56/76وي كرد. بيشترين وزن هزار دانه گندم پير - 176/0

و مربوط به تك كشتي گندم بود كه از لحاظ آماري اختالف 

ها داشت. وزن هزار دانه گندم در تيمار داري با بقيه تيمارمعني

داري با هم بوته جودره در متر مربع اختالف معني 50و  25

و  ،75،  50هاي دانه گندم در تيمار چنين وزن هزارنداشتند، هم

داري نداشت مربع جودره با هم اختالف معنيبوته در متر 100

مربع جودره با بوته در متر 125وزن هزار دانه گندم در تيمار 

 ). به علتb 3داري داشت (شكل ها اختالف معنيبقيه تيمار

 افزايش رقابت و كاهش منابع در دسترس، گياه مواد كافي براي

(a) (b) 
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  .(b)عملكرد دانه گندم (a)هاي مختلف كاشت جودره بر تعداد خوشه در متر مربع گندم ثر تراكما - 4شكل

 باشد.دار ميمشابه بيانگر اختالف معنيحروف نا

  

ها نداشته و همين امر باعث كاهش وزن آنها پر كردن دانه

  گرديده است.

هايي كه در گندم زمستانه انجام شد، در شرايطي در بررسي

 10دهي مناسبي داشت، يوالف وحشي با تراكم زرعه كودكه م

بوته در متر مربع موجب كاهش تعداد دانه در سنبله،  50تا 

  .(Cheam, 1995 )وزن هزار دانه و عملكرد گندم شد 

با افزايش تراكم جودره تعداد خوشه گندم در واحد سطح، 

به طور معني داري كاهش يافت و اين كاهش از روندي خطي 

). بيشترين تعداد خوشه گندم در متر a 4كرد (شكل پيروي

مربع، در شاهد تك كشتي گندم بود و كمترين تعداد آن در 

 50، تيمار 50با  25بوته در متر مربع بود. در تيمار  125تراكم 

بوته جودره در متر  125با 100و تيمار  100با  75، تيمار 75با 

م در متر مربع مربع اختالف معني داري در تعداد خوشه گند

، 69/6، 5هاي مختلف جودره به ترتيب باعث ديده نشد. تراكم

درصد كاهش تعداد خوشه گندم در متر 68/14و  17/13، 17/9

تواند به دليل كاهش مربع نسبت به شاهد شدند. اين كاهش مي

تعداد پنجه و در نتيجه كاهش تعداد خوشه در متر مربع گندم 

گر نيز كاهش خطي تعداد خوشه باشد. در آزمايش محققين دي

در متر مربع گندم در حضور چاودار (باغستاني و 

) 1384(باغستاني و زند،  ف وحشي) و يوال1382همكاران،

  است. گزارش شده

با افزايش تراكم جودره، عملكرد گندم كاهش يافت و اين 

داري پيروي كرد. شيب اين خط كاهش از روند خطي معني

افزايش هر بوته جودره در متر مربع  نشان داد كه به ازاي

 گرم در متر مربع از عملكرد گندم كاسته شده است 818/0

). بيشترين عملكرد در تك كشتي گندم و به مقدار b4(شكل 

 125گرم در متر مربع بود و كمترين عملكرد در تراكم  460

گرم در مترمربع  61/357مربع جودره و به مقدار بوته در متر

بوته جودره در متر مربع و شاهد  25ملكرد در تراكم بود. بين ع

داري ديده نشد.  تك كشتي گندم از لحاظ آماري اختالف معني

مربع بوته در متر 75و  50چنين بين عملكرد گندم در تراكم هم

 100و  75طور بين عملكرد گندم در تراكم جودره و همين

شد. عملكرد دار ديده نمربع جودره اختالف معنيبوته در متر

بوته در متر مربع جودره با عملكرد در بقيه  125گندم در تراكم 

). افزايش تراكم 8دار داشت (شكلتيمارها نيز تفاوت معني

و  21/15، 91/13، 69/8، 17/2جودره به ترتيب باعث كاهش 

درصدي در عملكرد نسبت به تك كشتي گندم شد. با  36/22

گندم در اثر افزايش تراكم توجه به نتايج قبل، كاهش عملكرد 

به علت كاهش وزن هزاردانه و  جودره در متر مربع احتماالً

توان نتيجه گرفت باشد و ميتعداد خوشه در متر مربع گندم مي

پذيري از رقابت در مراحل بعد از توليد سنبله كه درجه تاثير

دهي بيشتر بوده و نقش رقابت جودره در زمان بعد از سنبله

  باشد. تر از مراحل ديگر ميبسيار مهم

(a) 
(b) 
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) در بررسي اثر 1382نتايج آزمايش باغستاني و همكاران (

هرز چاودار بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم رقابت علف

هاي مختلف نشان داد كه عملكرد بيولوژيك تحت تاثير تراكم

چاودار قرار گرفته است و در اغلب موارد اثرات تراكم چاودار 

 دار بوده است. همگي به صورت خطي معنيبر روي اين ويژ

چنين بررسي روند تغييرات عملكرد گندم نشان داد كه با 

مربع، عملكرد بوته در متر 70افزايش تراكم چاودار از صفر تا 

 داري كاهش ميدانه گندم به صورت خطي و معني

اند كه با گزارش كرده )1989و همكاران (  Cudneyيابد.

ف وحشي، عملكرد دانه گندم كاهش يافت. افزايش تراكم يوال

) نيز در گزارش خود يك 1381عطاريان و راشد محصل (

رابطه خطي بين افزايش تراكم يوالف وحشي و كاهش عملكرد 

گندم را نشان دادند. كاهش عملكرد گندم با افزايش تراكم 

تواند به دليل كاهش منابع در دسترس گندم و صرف جودره مي

  ارتفاع و پيشي گرفتن در رقابت باشد. آن براي افزايش

  نتيجه گيري كلي:

هاي باال مي نتايج آزمايش نشان داد كه جودره در تراكم

تواند عملكرد و رشد گندم را در يك منطقه گرم و خشك و 

در اين  داري كاهش دهد.در شرايط كشت آبي به طور معني

درصدي  24آزمايش بيشترين تراكم جودره موجب افت 

 در وزن هزار دارچنين كاهش معنيد گندم گرديد. همعملكر

مطلق و سرعت رشد  دانه، شاخص سطح برگ، سرعت رشد

لذا با  .شدهرز مشاهدهنسبي گندم در اثر تداخل با اين علف

توجه به اينكه جودره انعطاف پذيري زيادي در زيستگاههاي 

ند توااين علف هرز مي (Elberse et al., 2003)گوناگون دارد 

در ساير شرايط آب و هوايي و در مناطق ديگر ايران نيز باعث 

هاي تلفات سنگين بر عملكرد گندم گردد. لذا توجه به برنامه

مديريتي به منظور مهار يا جلوگيري از گسترش آن به ساير 

  نقاط جديد ضروري است. 
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