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اثر رقابت اندامهای هوایی و زیر زمینی علفهرز خردل وحشی ( )Sinapis arvensisبر رشد و
عملکرد ارقام گندم ()Triticum aestivum
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چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت اندامهاي هوایی و زیر زمینی علفهرز خردل وحشی بر رشد و عملکرد ارقام گنددم ،بصدور ااتووریدد در
قالب طرح بلوکهاي تامد تصادای با سه تکرار در دانشکده تشاورزي دانشگاه آزاد واحد شوشور در سال  5931اجرا شد .رقابت ریشه ،اندامهاي هوایی و
رقابت تامد (رقابت توام ریشه و اندامهاي هوایی) و شاهد (گیاه زراعی بدون علفهرز) و سه رقم گنددم چمدران ،تدریم و ورینداک بده عندوان عوامدد
آزمایشی مورد بررسی قرار گراوند .اثر رقابت خردل وحشی بر عملکرد دانه و برخی صفا موراولوژیکی گندم ارزیابی شد .نوایج نشان داد ،در رقابت توام
اندامهاي هوایی و ریشه نسبت به هر تدام از رقابت هاي اندام هوایی و ریشه به صور جداگانه ،تاهش عملکرد دانه گندم و اتثر صفا مدورد ارزیدابی
بیشور بود ،بطوريته بیشورین درصد تاهش ارتفاع بوته ( 22/51درصد) ،طول ریشه ( 01/01درصد) ،تعداد پنجه بدارور در بوتده ( 19/99درصدد) ،طدول
سنبله ( 96/06درصد) ،تعداد دانه در سنبله ( 05/65درصد) ،تعداد سنبله در واحد سطح ( 25/93درصد) ،وزن هداار دانده ( 26/76درصدد) ،عملکدرد دانده
( 03/63درصد) و عملکرد بیولوژیکی ( 02/07درصد) در شرایط رقابت تامد (رقابت توام ریشه و اندامهاي هوایی) علفهرز خردل وحشی با رقم وریناک
مشاهده شد .بطور تلی رقم چمران به دلید داشون عملکرد اقوصادي بیشور در شرایط عاري از علفهرز و شرایط تداخد میتواند بده عندوان ید رقدم
رقیب در عملیا زراعی و ویژگیهاي آن در برنامههاي به نژادي مورد اسوفاده قرار گیرد ته البوه این موضوع نیازمند مطالعا تکمیلی میباشد.
واژههای کلیدی  :تداخد ،قدر رقابوی ارقام ،مدیریت غیرشیمیایی ،ویژگیهاي رشدي

مقدمه
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بهبود مدیریت علفهاي هرز ،از طرید تداربرد علدفتدشهداي
شیمیایی در نیمه دوم قرن بیسوم باعث ااداایش تولیدد در تشدورهاي
توسعه یااوه شد ( .)56تاربرد وسدی علدفتدشهدا منجدر بده رهدور
بیوتیپهاي مقداوم شدده ،تده اغلدب سدبب ااداایش هاینده تنودرل
علفهاي هرز و خسار به گیاه زراعدی گردیدده اسدت ( .)55امدروزه
راهبردهاي جام مدیریت علف هرز به سمت تداهش مقددار مصدر
علفتش و مدیریت تلفیقی علفهاي هرز جهتگیري شده است (.)7
آلودگیهاي زیست محیطی ناشی از تنودرل شدیمیایی و عددم وجدود
علفتش انوخابی براي بسیاري از علفهاي هرز ،بر ضرور توجه به
روشهاي جایگاین اااوده اسدت ( .)3برخدی از ایدن روشهدا شدامد
 -5دانشیار گروه شناسایی و مبارزه با علفهداي هدرز ،واحدد شوشدور ،دانشدگاه آزاد
اسالمی ،شوشور ،ایران
(Email: adelmodhej2006@yahoo.com
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JPP.2021.69400.1019

تنوددرل مکددانیکی ،اادداایش تددراتم ( 59 ،55و  ،)53تدداهش ااصددله
ردیفهاي تاشت ( )27و اسوفاده از ارقام با قدر رقابوی باال در برابدر
علفهاي هرز ( 53و  )21است.
خددردل وحشددی ) (Sinapis arvensis L.یکددی از مهموددرین
علفهاي هرز پهن برگ مشکدساز در ماارع غال به شمار مدیرود.
با توجه به شرایط اقلیمی ایران ،این علفهدرز عمددتاد در تشدتهداي
پداییاه نظیدر گنددم ) ،(Triticum aestivum L.جدو (Hordeum
) vulgare L.و تلاا ) (Brassica napus L.ایجاد خسار میتندد.
میاان خسار خردل وحشی به گندم در برخی تحقیقا تا  91درصدد
گاارش شده است ( .)96جوانهزنی سری در پاییا و تحت شرایط سرما
و رشد سری آن در ابودداي بهدار باعدث ااداایش تدوان رقدابوی ایدن
علفهرز با گیاه زراعی میشود .در اتثر منداط دنیدا ،پایدداري باند
بذر ،قدر رقابوی باال ،زادآوري زیاد و مقاومدت بده علدفتدشهدا ،از
مهمورین مشکال تنورل خردل وحشی به شمار میروند .همچندین،
عدم تنورل آن در گونههاي زراعی عالوه بر تاهش عملکرد ،تیفیدت
محصول را نیا تحت تأثیر قرار میدهد (.)96
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لمیرل و همکاران ( )57بررسی جامعی در خصوص پیشراتهداي
ژنویکی و زراعی ته باعث اااایش قدر رقابت ارقام گندم در مقابدد
علفهاي هرز مدی شدوند انجدام داده و بیدان تردندد تده بدا شدناخت
مهمورین ویژگیهاي رقابوی گیاه زراعدی در برنامدههداي بده ندژادي،
می توان ارقدام بدا قددر رقابدت بداال را بده عندوان یکدی از اجدااي
برنامههاي مدیریت تلفیقدی علدفهداي هدرز در نظدر گرادت .نودایج
تحقیقا مخولف حاتی از اثر منفی علفهاي هرز بر گیاهدان زراعدی
است ( 53 ،59 ،55و  .)27در بررسی شاناده رقم گندم بهاره مشداهده
شد ته ارقام گندم از نظر توانایی رقابت با دو علفهرز خردل وحشی و
یوال وحشی ) (Avena spp.موفاو بوده و مووسط تاهش عملکرد
گندم در حضور این دو علفهرز ،از  01تا  13درصد گاارش شد (.)50
همچنددین تحقیقددا زنددد و بکددی ( )01نشددان داد تدده تنددوع قابددد
مالحظهاي در قدر رقابوی ارقام مخولف تلاا در رقابت با علدفهداي
هرز وجود داشوه و ارقام با شاخص سطح برگ باال و ارتفاع بوته بیشور
داراي توانایی رقابت باالتري با علفهرز بودند .در ی تحقی گاارش
شد ته ارقام گندم با ارتفاع بوته بیشور نسبت به ارقام توتاهور قابلیدت
رقابوی باالتري داشوه و زیست توده علدفهدرز را بیشدور تداهش داده
است ( .)99باغسوانی و زند ( )9گاارش دادند ته بیشدور بدودن ارتفداع
بوته ارقام گندم میتواند از طری سایهانددازي بدر علدفهداي هدرز و
توانایی بیشور در جذب نور ،یکی از دالید باال بودن شاخص رقابت در
مقابد علف هرز یوال وحشی ( )Avena ludovicianaباشدد و نیدا
نشان دادند ته ارقام پاتوتاه قابلیت رقابت تموري داشوه و ارتفاع بوته
از شاخصهایی است ته میتواند در ارزیابی قدر رقابوی ژنوتیدپهدا
مورد اسوفاده قرار گیدرد .آرمدین و اصدرر پدور ( )2ارهدار داشدوند تده
اااایش تراتم یوال وحشی از طری تاهش تعداد پنچه بارور و تعداد
سنبله در مورمرب منجر به تداهش عملکدرد گنددم شدد .رحیمیدان و
همکدداران ( )20در مطالعددهاي گدداارش تردنددد تدده تموددرین تدداهش
عملکرد در گندم رقم مهدوي و بیشورین تاهش عملکرد در رقم تدر
مشاهده شد .در مطالعهاي دیگر گاارش شد ته حضور دو علدف هدرز
خردل وحشی و سدلمه تدره ( )Chenopodium albumدر مجداور
گندم سبب تاهش قدر پنجهزنی و نیا تعداد پنجههاي بدارور گنددم
شد ته اثر منفی معنیداري بر تعداد سنبله در مودرمربد داشدت (.)50
ویلیاما و محمد ( )97در بررسی اثر خارلوده ( )Cirsium arvenseبدر
اجااي عملکرد گندم بهاره گاارش تردند تده ایدن علدفهدرز باعدث
تاهش تعداد سنبله در واحد سطح و نیا تعداد بذر در هدر سدنبله شدد.
توزنس و همکاران ( )6نیا بیان داشدوند تده ااداایش تدراتم یدوال
وحشی از طری سایهاندازي و تاهش نفوذ نور بده تدانوپی گیداه اثدر
منفی بر تعدداد دانده در سدنبله گنددم داشدت .صدفاهانی لنگدرودي و
همکاران ( )92گاارش تردند تده وزن هداار دانده تلداا تحدت تدأثیر
تیمارهاي تداخد با علفهرز خدردل وحشدی قدرار گرادت .اولسدون و
همکاران ( )29نشان دادند ته خردل وحشی به طور معنیداري موجب

تاهش وزن هاار دانه و عملکرد دانه گندم شد .همچنین در مطالعداتی
دیگر ،تاهش وزن هاار دانده گنددم توسدط دیاندت و همکداران ( )3و
تاهش وزن هاار دانه تلاا توسط نادري و غدیري ( )25در پی رقابدت
با خردل وحشی گاارش شده است.
با توجه به مطالب ذتر شده ،تحقی حاضر با هد تلدی ارزیدابی
توانایی رقابوی ارقام گندم با علفهرز خردل وحشدی و همچندین ،اثدر
این گونۀ علفهرز بر عملکرد و اجااي عملکرد گندم به منظور انوخاب
بهورین رقم گندم رقیب با این علفهرز انجام گرات.

مواد و روشها
این تحقید در سدال زراعدی  5930-31در دانشدکده تشداورزي
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشور به صور گلدانی در شرایط اضداي
آزاد در مارعه انجام شد .آزمایش به صور ااتوورید در قالدب طدرح
بلوکهاي تامد تصادای و در سه تکدرار بدود .در ایدن آزمدایش ندوع
رقابت به عنوان عامد اول شامد رقابت اندامهداي هدوایی علدفهدرز
خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C1رقابت اندامهاي زیرزمینی علفهرز
خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C2رقابت تامد (رقابت توام اندامهداي
هوایی و زیرزمینی) علفهرز خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C3تیمدار
شاهد (گیاه زراعی گندم بدون علفهرز) ( )C4و ارقام گندم به عندوان
عامد آزمایشی دیگر شامد ارقام چمران ( ،)V1تریم ( )V2و وریناک
( )V3بود.
خاک گلدان داراي باات سیلوی رسی (شامد شش درصد شن02 ،
درصد الي و  12درصد رس) با هدایت الکوریکی شش میلیموس بدر
سددانویموددر و  pH = 6/7در منطقدده اعددال ریشدده بددود .گیاهددان در
گلدانهاي مسوطید شکد از جنس پالسدوی و بده ابعداد  1/51مودر
مرب ( 91 × 11سانویمور و ارتفاع  11سانویمور) تاشوه شدند .خداک
مورد اسوفاده در هر گلدان از ی سوم تود حیوانی ،ی سدوم خداک
زراعی و ی سوم ماسه تشکید شد .براي توددهی به میاان  1/9گرم
تود اسفر و  9/61گرم تود اوره به خاک گلدانها اضااه گردید .نیمی
از تود نیوروژن به صور پایه با خاک گلدانهدا مخلدوش شدد و ندیم
دیگر در ابوداي مرحله ساقهرادون ) (Z9،5بده صدور محلدول در آب
مصر گردید .بذر گندم بر اساس تاریخ تاشت مطلوب در منطقه و در
یکم آذرماه تاشوه شد .در این آزمایش در هر گلدان تعدادي بذر گندم
و تعدادي بذر خردل وحشی به صدور همامدان تاشدوه شدد تده در
نهایت پس از سبا شدن و تن تردن بوتههاي اضاای 21 ،بوته گندم
(در سه ردیف و به عم تاشت  1/1-5سانویمور) باقی ماندد و در هدر
گلدان با توجه به سطوح ااتوورها نسبت به اعمال تیمارها اقددام شدد.
به منظور شکست خواب و اااایش درصد جوانهزنی بذر خردل وحشدی
از روش سرمادهی مرطوب به مد دو هفوه اسوفاده شد.
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جدول  -1ویژگی ارقام گندم مورد مطالعه در آزمایش
Table 1- Wheat cultivars characteristics

ویژگی

نوع رقم

Charcteristic

Cultivars

بهاره ،مقاوم به ورس ،مووسط رس ،ارتفاع بوته  ،31-511موحمد به گرما و خشکی آخر اصد
Spring wheat, resitante to lodging, midle season, plant hight 95-100 cm, tolerant to late season heat and drought
stress

چمران
Chamran

بهاره ،زودرس ،موحمد به تنش حشکی و گرماي پایان اصد ،ارتفاع بوته حدود 71-71

وریناک

Spring wheat, tolerant to late season heat and drought stress, plant hight 80-85 cm

Verinak

بهاره ،نسبوا زودرس ،موحمد به گرما و حشکی پایان اصد ،ارتفاع بوته حدود  71سانویمور ،مقاوم به ورس
Spring wheat, relatively early season, tolerant to late season heat and drought stress, plant hight 85 cm, resistante
to lodging

در تیمارهایی ته رقابت اندامهاي هوایی گیاه زراعی و علدفهدرز
مطرح بود ،قبد از تاشت در داخد خاک موانعی از ورقههاي آلومنیدوم
با عم  01سانویمور ایجاد شد تا ریشه گیاهدان بدا یکددیگر تمداس
نداشوه باشند و در تیمارهایی تده اقدط رقابدت انددامهداي زیرزمیندی
مطرح بود پس از سبا شدن گیاهان موانعی بدا اسدوفاده از پالسدوی
شفا بدراي جلدوگیري از رقابدت انددامهداي هدوایی بده ارتفداع 71
سانویمور روي ردیفهاي تاشت ایجاد شد .بدذر خدردلوحشدی بدین
بوتههاي گندم تاشوه شد و پس از سبا شدن بذر علفهدرز ،عملیدا
تن تردن به منظور رسیدن به تراتم مورد نظر ( 2بوتده در گلددان و
به عم تاشت  1/1سانویمور) انجدام شدد .بده منظدور تنودرل سدایر
علفهاي هرز به صور وجین دسدوی اقددام گردیدد و بدراي آبیداري
گلدان ها بر حسب نیاز آبی هر گلدان بر اسداس  511درصدد ررایدت
زراعی (به میاان حدود  5/1مور مکعب براي هر گلدان) اقدام شد.
در پایان اصد رشدد طدول سدنبله و ارتفداع بوتده بدا اسدوفاده از
خطتش و از سطح خاک تا انوهاي سنبله مورد محاسبه قرار گرات .در
انوهاي مرحله پنجهزنی و قبد از شروع مرحله ساقهروي در مرحله 23
زادوتس توتمن در اواید ديمداه تعدداد پنجدههدا در تمدامی بوتدههدا
شمارش و میانگینگیري شد .در مرحله رسیدگی نهدایی بدراي تعیدین
تعداد سنبله در واحد سطح از هر گلدان به مسداحت  1/51مودر مربد ،
چهار بوته انوخاب و تعداد سدنبله در هدر بوتده شدمارش و در نهایدت
میانگینگیري گردید .همچنین از این چهار بوته ،تعداد دانده در سدنبله
از طری شمارش بدست آمد .به منظور محاسدبه وزن هداار دانده ،دو
نمونه  111تایی به صور تصادای از تودههاي بذور هر تیمار توسدط
دسوگاه شمارشگر مدل  WAE-Digitalتعیین و بدر حسدب گدرم بدا
ترازوي دقت  1/115توزین شدند .در مرحله رسیدگی پس از برداشدت
و شمارش تعداد سنبله در هر گلدان میانگین وزن دانه در واحد معادل
ی مور مرب محاسبه شد .همچنین پس از خش تردن انددامهداي
هوایی در آون با دماي  07درجه بده مدد  62سداعت ،وزن خشد
زیست توده در واحد ی مور مرب تعیدین گردیدد .طدول ریشدههدا در

تریم
Karim

مرحله ساقه راون از تعداد سه بوته توسط دست و با دقت باال پدس از
قرار دادن در آب جهت شناور شدن آنها توسط خطتش با دقت زیداد
اندازهگیري شدند.
در نهایت دادهها با اسوفاده از برنامده آمداري  MSTAT-Cمدورد
تجایه و تحلید قرار گراوند .مقایسه میانگین تیمارها در سطح احومال
پنج درصد به روش آزمون دانکن انجام شد.

نتایج و بحث
نوایج تجایه واریانس نشان داد ته اثر تیمار رقابدت علدفهدرز بدا
ارقام گندم ،نوع رقم و برهمکنش آنها بر صدفا موراولدوژیکی ،وزن
دانه در مور مرب و اجااي عملکرد گندم معنیدار شد (جدولهداي  2و
.)9
صفات مورفولوژیکی
ارتفاع بوته

نوایج این آزمایش نشان داد ته رقم وریناک در تلیه تیمارهداي
آزمایشی از ارتفاع بوته تمودري برخدوردار بدود (جددول  .)0بیشدورین
میانگین ارتفاع بوته در تلیه تیمارهداي رقابدت بدا علدفهدرز در رقدم
چمران مشاهده شد ته این امر برتري رقم چمران را نسبت به ارقدام
تریم و وریناک در جریان رقابت نشان داد .ارتفاع بیشور ساقه در رقم
چمران منجر بهرهمندي این رقم از نور شد و در رقابت با علفهدرز
خردل وحشی تمور خسار دید .بیشورین میاان تاهش ارتفداع بوتده
هر سه رقم گندم در تیمار رقابت همامدان انددامهداي هدوایی و زیدر
زمینی مشاهده شد (جدول  .)0به نظر میرسد تداهش بیشدور ارتفداع
بوته در بر همکنش دو نوع رقابت میتواند در اثر رقابت براي نور ،آب
و مواد غذایی باشد ته در رقابت توام اندامهاي هدوایی و ریشده رشدد
گیاه را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیدد ارتفداع در ایدن تیمارهدا
نسبت به تیمارهاي رقابوی ته اندام هوایی یا ریشه به تنهدایی اعمدال
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مرلوب شده و سایر عوامد رشد را تحت تأثیر قدرار مدیدهدد ،در ایدن
میان آرایش سایهانداز گیاه زراعی و علفهدرز بده ویدژه ارتفداع گیداه،
تعیین تننده رقابت براي نور بوده و عامد موثر بر عملکرد گیاه زراعی
به شمار میرود .همچنین ،تنت و تری لند ( )51ارهار داشدوند تده
ارتفاع باالتر علفهرز منجر به تاهش نفوذ نور به درون تانوپی گنددم
شده و روند پیر شدن برگهاي گندم را تسری و سهم برگ در انوقدال
مواد غذایی به دانهها را به حداقد میرساند.

شدند ،تاهش بیشوري نشان داد .در مجموع ارتفداع از شداخصهدایی
است ته میتواند در ارزیابی قدر رقابوی ارقدام مدورد اسدوفاده قدرار
گیرد .سیاهپوش و همکاران ( )90در بررسیهاي خود بده ایدن نویجده
دست یااوند ته علفهدرز خدردل وحشدی در مارعده گنددم بده طدور
معنیداري موجب تاهش ارتفاع بوته در گندم شد .توزنس و همکاران
( )6بیان داشوند ته اااایش تراتم ،در اثر تدداخد علدفهدرز بدا گیداه
زراعی موجب رقابت براي نور و تداهش ندور مدوثر در اووسدنوا گیداه

جدول  -2آنالیز واریانس اثر رقابت اندامهای زیرزمینی و هوایی خردل بر ویژگیهای مورفولوژیکی ارقام گندم
Table 2- ANOVA of shoot and root competition effect of wild mustard on morphological characteristics of wheat
cultivars

میانگین مربعات
Mean squares

طول سنبله
Spike
length

تعداد پنجه
Number of tillers

طول ریشه

ارتفاع بوته

درجه

منابع تغییرات

Root
Length

Plant
height

آزادی

Source of
Variations

DF
2

Replication

3

)Competition (A

1.93

0.52

1.21

10.21

**5.60

**3.34

**12.10

**80.21

**6.48
**5.47
1.70
9.7

**11.18
**12.88
1.79
10.3

**4.38
**3.74
0.8
10.1
**  :معنیداري در سطح احومال ی

2
**83.63
6
**81.28
22
15.94
10.3
**: Significant at 1% levels

تکرار
) (Aنوع رقابت
) (Bرقم
A×B
خطا

)Cultivar (B
A×B
Error

درصد

CV%

جدول  -3آنالیز واریانس اثر رقابت اندامهای زیرزمینی و هوایی خردل وحشی بر اجزای عملکرد دانه ارقام گندم
Table 3- ANOVA of shoot and root competition effect of wild mustard on yield components of wheat cultivars

میانگین مربعات
Mean squares

تعداد دانه

وزن دانه در

وزن

تعداد سنبله

متر مربع

هزاردانه

در متر مربع

Biomass per
m-2

Grain
weight per
m-2

1000grain
weight

Spikes
number
Per m-2

168.29

36.82

3.67

10.49

**1840.45

**498.19

**28.10

**316.73

**1811.62
**1832.37
217.14
11.7

**476.58

**31.36

**311.45

**19.49

**480.34
76.32
10.8

**29.82
5.41
9.15

**314.91
15.94
11.8

**19.12
3.24
10.4

زیست توده در
متر مربع

** :

معنیداري در سطح احومال ی

طول ریشه طوقهای

بررسی اثر رقابت علفهرز خردل وحشی با ارقام گنددم بدر طدول
ریشه طوقه اي نشان داد بیشورین طول بدا  59/9سدانویمودر در رقدم
چمران و تیمار شداهد بددون رقابدت و تمودرین طدول ریشده بدا 6/3

درصد

در سنبله

درجه

Grain
number
per
spikes
2.66

منابع تغییرات

آزادی

Source of
variations

2

**18.78

3
2
6
22
-

df.
Replication
)Competition (A
)Cultivar (B
A×B
Error

تکرار
) (Aنوع رقابت
) (Bرقم
A×B
خطا

CV %

**: Significant at 1% levels

سانویمور در رقم وریناک و تیمار رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمیندی
علفهرز خردل وحشی بود (جدول  .)0به نظدر مدیرسدد ،انددامهداي
زیرزمینی علفهرز در ابوداي دوره رویشی گیاه و در ادامده نیدا حجدم
اندام هوایی بر توسعه سیسوم ریشهاي اثرگذار بوده و هنگامی ته اثدر

عادل مدحج ،اثر رقابت اندامهاي هوایی و زیر زمینی علفهرز خردل وحشی...

اندام هوایی و زیر زمینی به طور همامان بر طول ریشه بررسی گردید
مشاهده شد ته بیشورین اثرگذاري را بر ریشه داشوند .همچنین زمانی
ته واتنش اندامهاي زیرزمینی و هوایی علفهرز به طور مجاا ارزیابی
گردید  ،تیمار رقابت اندام زیرزمینی اثر منفی بیشوري بر ریشه داشت.
در ی تحقی گاارش شده است ته طول ریشه گنددم در رقابدت بدا
علف هرز  Alopecurus myosuroidesبه دلید رقابت بدراي جدذب
آب و مواد غذایی به طدول معندیدار تداهش یاادت .در ایدن تحقید
مشخص شد ته در هنگام تاهش میاان مواد غذایی خاک ،اثر منفدی
رقابت علفهرز بر طول ریشه گندم تمور بود (.)52
تعداد پنجه

نوایج بررسی اثر رقابت علفهرز خردل وحشی با ارقام گندم نشان
داد ته اندام هوایی ( 99/99درصد تاهش نسبت به شاهد) در مقایسده
با اندام زیرزمینی ( 53/10درصد تاهش نسبت به شاهد) اثدر بیشدوري
بر تعداد پنجه بارور در گیاه زراعی داشت .به نظر میرسدد انددامهداي
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هوایی گیاه زراعی و علفهرز رقابت شدیدي براي رشد و نمو داشوند.
نوایج برهمکنش نشان داد تده بیشدورین تعدداد پنجده بدارور در رقدم
چمران و تیمار شاهد و تمورین تعداد پنجه در تیمار رقابت انددامهداي
هوایی و زیرزمینی علفهرز خردل وحشی با رقم وریناک حاصدد شدد
(جدول  .)0رقم چمران در تمدامی تیمارهداي رقدابوی از تعدداد پنجده
بیشوري نسبوه به دو رقم تریم و وریناک برخوردار بود .اگرچه تفداو
این رقم با رقم تریم در تلیه تیمارها معنیدار نبود .بده اعوقداد برخدی
محققان ااداایش رقابدت و محددودیت اضداي رشدد عامدد تداهش
پنجهزنی گندم در شرایط رقابت است .بهطوريته در اثر رقابدت بدین
گونهاي و درون گونهاي و از طری تاهش تعداد پنجدههداي بدارور و
اااایش میاان مرگ و میر پنجدههدا ،عملکدرد نهدایی گنددم تداهش
مییابد ( 5و  .)91آرمین و اصرريپور ( )2ارهار داشدوند تده ااداایش
تراتم یوال وحشی از طری تاهش تعداد پنجه بارور و تعداد سدنبله
در مور مرب منجر به تاهش عملکرد گندم شد.

جدول  -4مقایسه میانگین اثر برهمکنش تیمارهای رقابت ویژگیهای مورفولوژیک ارقام گندم
Table 4- Mean comparisons of interaction effects of competition treatments on morphological characteristics of wheat
cultivars

طول سنبله

تعداد پنجه

طول ریشه

Spike
Length
)(cm

Number of tillers/plant

Root
Length
)(cm

9.2de

1.4de

11.4cd

در بوته

ارتفاع
بوته

نوع رقم

نوع رقابت

Type of
Cultivar

Type of
competition

Plant
height
)(cm
88.3cd

چمرانChamran

8.69e

1.32ef

10.8de

83.4ef

تریم Karim

8.22e

1.25fg

10.2ef

79.8fg

وریناک Verinak

10.4b

1.7bc

10.1ef

93.3ab

چمرانChamran

9.83c

1.61c

9.5fg

88.4cd

تریم Karim

9.29cd

1.52cd

9.0gh

83.1ef

وریناک Verinak

8.1e

1.1gh

8.9ghi

83.2ef

چمرانChamran

7.65f

1.04h

8.4hi

78.1fg

تریم Karim

7.23f

0.98j

7.9i

74.2g

وریناک Verinak

11.6a

2.1a

13.3a

95.1a

چمرانChamran

10.96b

1.98ab

12.6ab

90.3bc

تریم Karim

10.36b

1.88bc

11.9bc

85.5de

وریناک Verinak

C1

C2

C3

)C4 (Control

در هر سوون ،میانگینهاي داراي حرو مشورک بر مبناي آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احومال پنج درصد تفاو معنیداري با یکدیگر ندارند.
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Duncan's multiple
range test.
تیمارهاي رقابت :رقابت اندام هوایی خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C1رقابت اندامهاي زیرزمینی خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C2رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی خردل

وحشی با ارقام گندم ( )C3و شاهد ()C4
Competition of treatments: Competition between shoot of weed and wheat (C1), Competing underground parts of weed and wheat
(C2), Competition between shoot and underground parts of wild mustard and wheat (C3), and the Control cultivars (C4).
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طول سنبله

نوایج مقایسه میانگین برهمکنش تیمارها بر صدفت طدول سدنبله
نشان داد بیشورین طول سنبله با  55/0سانویمودر در رقدم چمدران و
تیمار شاهد و تمورین مقدار این صدفت بدا  6/29سدانویمودر در رقدم
وریناک و رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی علف هرز خردل وحشی
مشاهده شد (جدول  .)0اااایش ارتفاع خردل وحشی نسبت بده گنددم
میتواند باعث سایه اندازي و در نویجه تاهش اووسنوا ،اخوصاص مواد
به سنبله و طول سنبله و تعداد دانه در سنبله شود (.)21
صفات مربوط به اجزای عملکرد گندم
تعداد دانه در سنبله

نوایج مقایسه میانگین برهمکنش تیمارها نشان داد تده بیشدورین
تاهش این صفت ( 01/31درصد نست به شداهد) در رقدم ورینداک و
تیمار رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی علفهرز خدردل وحشدی بدا
ارقام گندم به دست آمدد (جددول  .)1تعدداد دانده در سدنبله در ارقدام
مخولف گندم در واتنش به عوامد مخولفی از جملده ژنوید  ،شدرایط
محیط از جوانهزنی تا تشکید دانه ،قدر پنچهزنی و تولید پنچههداي
بارو است .مصاد شدن آهنگ رشد سدری ارتفداع خدردلوحشدی بدا
مراحد گردهااشانی گندم ،سایهاندازي اعمال شده از سوي بدرگهدا و
توده انبوه اندامهاي تولید مثلی این علف هرز به ویژه ارتفاع بیشور آن،
از جمله دالید تاهش تعداد دانه در سنبله گندم به شمار میرود (.)26
سیاهپوش و همکاران ( )90به این نویجه دست یااوند تده علدفهدرز
خردل باعث تاهش معنیدار تعداد دانه در سنبله در گندم شد .در ی
تحقی مشاهده شد ته رقابدت خدردل وحشدی در مرحلده رویشدی ،از
طری سایهاندازي بر سنبلههاي گندم و تشدید رقابت براي نور باعدث
تاهش تعداد دانه در سنبله گندم شد ( .)26نوایج سدایر تحقیقدا نیدا
نشاندهنده اثر منفی رقابت علفهرز بر این جاء از عملکرد مدیباشدد
( 20 ،1 ،5و .)91
تعداد سنبله در واحد سطح

اثر رقابوی علفهرز خردل وحشی بر تعدداد سدنبله نشدان داد تده
بیشورین تاهش تعداد سنبله ( 1/66درصد نسبت به شداهد) در تیمدار
رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی علفهرز خردل وحشی بدست آمد.
بیشورین تاهش تعداد سنبله ( 56/02درصد نسبت به شاهد) در تیمدار
رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی علفهرز خدردل وحشدی بدا رقدم
وریناک مشاهده شد (جدول  .)1گاارش شده است حضور دو علفهرز
خردل وحشی و سلمه تدره در مجداور گنددم سدبب تداهش قددر
پنجهزنی و نیا تعداد پنجههاي بارور در گندم شدده و ااداایش تدراتم
خردل وحشی اثر منفی معنیداري بر تعداد سنبله در مورمربد داشدت

( .)50ویلیاما و محمد ( )97با بررسی اثر علفهرز خارلوده بدر اجدااي
عملکرد گندم بهاره گاارش دادند ته این علفهرز باعث تاهش تعداد
سنبله در واحد سطح و نیا تعداد دانه در هر سنبله شد.
وزن هزار دانه

اثر حضور علفهرز خردل وحشی بر وزن هاار دانه ارقام مخولدف
گندم معنیدار بود ،بطوريته بیشدورین تداهش وزن هااردانده (56/1
درصد تاهش نسبت به شاهد) در تیمدار رقابدت انددامهداي هدوایی و
زیرزمینی علف هرز خردل وحشی با ارقام گندم بدسدت آمدد .حدداتثر
وزن دانه با  01گرم در رقم چمران و تیمدار شداهد و حدداقد وزن بدا
 27/71گددرم در رقددم وریندداک و تیمددار رقابددت اندددامهدداي هددوایی و
زیرزمینی علفهرز خردل وحشی مشاهده شد (جدول  .)1نوایج برخدی
تحقیقا در خصوص اثر رقابت علفهرز بر وزن دانه گندم نشان داده
است ته ارتفاع بوته بیشور و سایه اندازي علفهرز در مرحلده پرشددن
دانه سبب تاهش جذب تدابش و تسدری در زرد شددن بدرگهدا و در
نویجه تاهش اووسنوا جاري (محددودیت منبد ) و در نویجده تداهش
وزن دانددههدداي گندددم خواهددد شددد ( 5و  .)91گدداارشهددا دیگددر نیدا
نشاندهنده اثر منفی تداخد علف هرز بر صفت وزن هداار دانده گیداه
زراعی است ( 20 ،59و  .)92اولسون و همکاران ( )29نشان دادند تده
خردل وحشی به طور معندیداري موجدب تداهش وزن هداار دانده و
عملکرد دانه گندم شد .همچنین در دیگر مطالعا انجام شده تداهش
وزن هاار دانه گندم توسط دیانت و همکاران ( )3و تاهش وزن هداار
دانه تلاا توسط نادري و غدیري ( )25در پی رقابت با خدردل وحشدی
نیا گاارش شده است.
وزن دانه در واحد سطح

بررسی اثر رقابت علفهرز خردل وحشی بر وزن دانه ارقام گنددم
در مور مرب نشان داد ته بیشورین تداهش وزن دانده ( 01/10درصدد
نسبت به شاهد) در تیمار رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی علفهرز
خردل وحشی با ارقام گندم بدسدت آمدد .تداهش وزن دانده در واحدد
سطح در ارقام گندم به دلید تاهش تعداد سنبله در واحد سطح ،تعدداد
دانه در سنبله و وزن هاار دانه بدود .بررسدی اثدر بدرهمکنش تیمارهدا
نشان داد ته بیشورین وزن دانه در مور مرب در رقدم چمدران و تیمدار
شاهد و تمورین وزن دانه در رقم وریناک و تیمدار رقابدت انددامهداي
هوایی و زیرزمینی علفهرز خردل وحشی مشاهده شد (جدول  .)1وال
و همکاران ( )96گاارش تردند ته رقابدت خدردل وحشدی در مارعده
گندم به طور معنیداري موجب تاهش عملکرد تمّی و تیفی محصول
برداشت شده گندم شد .وان آتر و اوري ( )90در بررسی قابلیت رقابت
ارقام گندم با علفهرز یوال وحشی گاارش نمودند ته عملکرد ارقام

عادل مدحج ،اثر رقابت اندامهاي هوایی و زیر زمینی علفهرز خردل وحشی...

گندم در تر هاي مخلوش با علفهرز تاهش یااوه و ایدن تداهش در
ارقام موفاو است .نوایج این مطالعه با نودایج باغسدوانی و همکداران
( ،)0بیکی و همکاران ( )0و نادري و غدیري ( )25نیدا مطابقدت دارد.
ابراهیم پور و همکاران ( )51بیان داشوند ته سایهاندازي در اثر رقابدت
با علفهرز ،منجر به تاهش تخصیص مواد غذایی به سدنبله ،نقصدان
در گرده ااشانی و تاهش عملکدرد گیداه زراعدی مدیشدود .همچندین
صفاهانی و همکاران ( )95گاارش تردند ته در تراتم  91بوته خدردل
وحشی در مودر مربد  ،عملکدرد دانده ارقدام رقیدب تلداا تاهشدی 12
درصدي داشت ،اما در ارقام غیر رقیب این میاان بین  00تا  31درصد
بود .به اعوقاد محققدان بسدیاري ،رقابدت ندوري گنددم بدا علدفهدرز
مهمورین عامد تاهش عملکرد این گیاه زراعی است ( 91و .)93
زیست توده گندم

زیست توده گندم به برهمکنش تیمارها واتنش معنیدار نشان داد
بطوريته بیشورین زیست توده با  5670/93گرم در مور مرب در رقدم
چمران و تیمار شاهد و تمورین زیست توده با  5120/95گرم در مودر
مرب در رقم وریناک و تیمار تدداخد انددامهداي هدوایی و زیرزمیندی
علفهرز خردل وحشی حاصد شد (جدول  .)1بررسی نوایج بده دسدت
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آمده براي صفا زیست توده و دانه ارقام گندم نشدان داد تده تولیدد
ماده خش تد در مقایسه با عملکرد اقوصادي گندم تمور تحدت اثدر
تداخلی علفهرز خردل وحشی قرار گرات .مطالعه رقابت بین سه رقم
گندم با علفهرز خردل وحشی نیا حاتی از اثر بیشور رقابت علفهدرز
بر صفت وزن دانه در واحد سدطح نسدبت بده زیسدت تدوده آن بدود.
محققان علت این امر را حساسدیت بیشدور رشدد زایشدی گیاهدان بده
تنشها در مقایسه با رشد رویشی و توتاه بدودن طدول دوره تشدکید
دهنده عملکرد دانه نسبت به دوره تشکید دهنده زیست توده دانسدوند
( .)91سیاهپوش و همکاران ( )90در بررسیهاي خود بده ایدن نویجده
دست یااوند ته علفهدرز خدردل وحشدی در مارعده گنددم بده طدور
معنیداري موجب تاهش تعداد دانه در سنبله ،تاهش عملکرد دانده و
عملکرد بیولوژی در گندم شد .در ی تحقی دیگدر ،ارقدام تلداا در
تداخد با خردل وحشی از نظر صفت زیست توده با یکددیگر اخدوال
داشوند و ارقام داراي قدر رقابوی باال نسبت به سایر ارقام از زیسدت
توده بیشوري برخوردار بودند ( .)23نوایج تحقیقدا موعددد دیگدر نیدا
نشان داده ته ارقام رقیب گیاهان زراعی در شرایط تداخد با علفهاي
هرز تاهش تموري در زیست توده خود داشوند ( 27 ،20 ،53و .)93

جدول  -5مقایسه میانگین برهمکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم
Table 5- Mean comparisons of interaction effects of competition treatments on yield and component yield of wheat cultivars

زیست توده گرم

وزن دانه گرم در

در متر مربع

متر مربع

Biomass (g/ m)2

Grain weight
)(g/ m-2

1339.32fg

246.96f

1252.26gh

230.91fg

وزن

تعداد سنبله

تعداد دانه

هزاردانه

در متر مربع

در سنبله

1000
grain
)weight (g
35.00c

Spikes
number/
m2
582.75c

Grain
number/
spike
16e

32.73d

544.87f

14.96f

نوع رقم

نوع رقابت

Type of
cultivar

Type of
competition

چمران Chamran
تریم Karim

C1

وریناک Verinak
13.99fg
509.45i
30.60e
215.90gh
1170.87hi
چمران Chamran
C2
19bc
595.7b
37.30b
362.19d
1581.64d
d
e
c
e
تریم Karim
17.77
556.98
34.60
338.64
1478.83de
وریناک Verinak
16.61e
520.78h
32.35d
316.63e
1382.71ef
g
d
d
i
چمران Chamran
14f
573.5
33.00
171.86
1173.96hi
تریم Karim
C3
13.09gh
536.22g
30.86e
160.69i
1097.65ij
h
j
f
i
وریناک Verinak
12.24
501.37
28.85
150.25
1026.31j
چمران Chamran
21a
608.65a
40.10a
497.45a
1784.39a
b
d
b
b
تریم Karim
19.64
569.09
37.40
465.11
1668.40b
)C4 (Control
وریناک Verinak
18.36cd
532.10g
34.97c
434.88c
1559.96c
در هر سوون ،میانگینهاي داراي حرو مشورک بر مبناي آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احومال پنج درصد تفاو معنیداري با یکدیگر ندارند.
Means within a column followed by the same letter are not significantly different the 5% level according to Duncan's multiple range
test.
تیمارهاي رقابت :رقابت اندام هوایی خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C1رقابت اندامهاي زیرزمینی خردل وحشی با ارقام گندم ( ،)C2رقابت اندامهاي هوایی و زیرزمینی خردل

وحشی با ارقام گندم ( )C3و شاهد ()C4
Competition of treatments: Competition between shoot of weed and wheat (C1), Competing underground parts of weed and wheat
(C2), Competition between shoot and underground parts of wild mustard and wheat (C3), and the Control cultivars (C4).
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،مطالعه مشاهده شد ته رقم چمران با باالترین ویژگدیهداي رشددي
 گونهاي داراي قدر رقابت بداال بدا خدردل،عملکرد و اجااي عملکرد
وحشی بود اما ارقام تریم و وریناک بدا تمودرین مقددار صدفا مدورد
 بددین جهدت.مطالعه توان رقابوی تموري با این این علفهرز داشوند
میتوان بیان ترد در مناطقی نظیر مداارع تشدت گنددم در جندوب و
جنوب غرب تشور ته خردلوحشی در ماارع گنددم تشدت پداییاه بدا
تیپهاي گندم بهاره مشکد ساز است عالوه بر سایر مدیریتها مانندد
 میتوان با انوخداب ارقدام مناسدب مانندد...  تناوب و،بهداشت زراعی
چمران بیشورین عملکرد را در تداخد با علفهرز خردل وحشی بدست
.آورد
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بیشوري دارند را گاینش نموده و در مناط مشابه ته مشکد علفهرز
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Introduction: Among crops, wheat is one of the most widely cultivated crops in the world that supply about
60 to 70 percent of the world population's food energy. Among the factors reducing crop production, weeds are
particularly important, and they could reduce crop yield through competition for water and food and also by
disrupting the harvest. It is important to assessment of weed-crop competition mechanism to get vital resources
as well as assessment useful crop features for increasing competition with weeds. One of these methods could be
use of cultivars with high-ability competitors against weeds. So in this regard, awareness of weed-crop
competition aspects in addition to yield losses due to weed competition, will leading to a reduction in herbicide
application.
Materials and Methods: To evaluate the effect of wild mustard competition on morphological
characteristics, yield and yield components of wheat, a factorial experiment was conducted based on a
randomized complete block design with three replications in Islamic Azad University Shoushtar Branch in 2016.
In the experiment, the treatments were type of competition between weed and wheat that was included: a) the
shoots competition of weed with wheat cultivars b) the root competition of wild mustard with wheat c) the shoot
and root competition of wild mustard with wheat cultivars and d) no weed competition as control and wheat
cultivars was included: Chamran, Karim and Vrynak.
Results and Discussion: Analysis of variance showed that all the studied traits were significantly different
from each other. Results showed that the maximum height (95 cm) was observed for Chamran cultivar in control
treatment and the minimum height (74 cm) was for Vrynak in the shoot and root competition of wild mustard
with wheat cultivars. A comparative evaluation of interaction effects showed that the highest root length (13.3
cm), number of fertile tillers (2.1) and spike length (11.6 cm) were obtained in Chamran cultivar in control
treatment. The least of these traits was observed in Vrynak cultivar in the both shoot and root competition of
wild mustard with wheat cultivars. The results showed the largest decrease in the number of seeds per spike
(40.95 percent compared to control) and spike number per m2 (17.62 percent compared to control) was obtained
in the treatment of shoot and root competition of wild mustard with Vrynak cultivar. The study showed that the
highest 1000-grain weight (40 g) was obtained in Chamran and control treatment and the least was obtained in
the treatment of shoot and root competition of wild mustard with Vrynak cultivar. The highest grain yield
(497.45 g m-2) and biologic yield (1784.39 g m-2) were obtained in Chamran and control treatment, while, the
lowest ones (150.25 g m-2 and 1026.31 g m-2) were obtained in the treatment of shoot and root competition of
wild mustard with Vrynak cultivar, respectively. Reduction in wheat yield was occurred due to decreasing the
number of spike, number of grains per spike and 1000-grain weight. Assessment the results of biological yield
and grain yield in wheat cultivars showed that compared to economic performance of wheat, total dry matter
production was less affected by wild mustard interference.
Conclusion: Overall, in this study, the highest amount of morphological traits, yield, and yield components
were obtained in combined treatment of Chamran and control. Accordingly, Chamran due to higher economic
performance both in weed-free and weed-interference conditions could be as a competitor cultivar in agricultural
operations and its properties could be used in breeding.
Keywords: Competitive ability, Growth characteristics, Interference, Non-chemical management
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