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  دهيكچ

تواند براي تهيه بذر از مزرعه سودمند        در کنار توجه به کميت، مي     بررسي خصوصيات کيفي بذر گياهان زراعي توليد شده در شرايط رقابت            

هـاي مختلـف چـاودار       در شرايط تداخل با تـراکم     ) سايسون، الوند، چمران و سپاهان    (بدين منظور، بذور توليد شده چهار رقم گندم         . باشد

 عدد بذر گندم جدا و در پتريديش        ۵۰واحد مزرعه اي    در آزمايشگاه، از هر     . برداشت شد )  بوته در مترمربع   ۸۰ و   ۶۰،  ۴۰،  ۲۰صفر،  (وحشي  

نتايج نشان داد که با افزايش تراکم چاودار وحشي، صفات عملکـرد دانـه، وزن هـزار دانـه، درصـد و                      .  قرار گرفت  زني  جوانهتحت آزمون   

ور حاصـله ارقـام گنـدم       ، طول ساقه چه، طول ريشه چه، وزن خشک ريشه چه، حجم و چگالي ريشه چه بـذ                 زني  جوانهي  نواخت  يکضريب  

در هر يک از سطوح تراکم علف هرز، کمترين و بيـشترين مقـادير              .  افزايش نشان داد   زني  جوانهدر مقابل، ميانگين مدت زمان      . کاهش يافت 

  آمده حاکي از رابطه بـسيار قـوي بـين وزن           دست  به بستگي  همضريب  . صفات مورد بررسي به ترتيب در ارقام الوند و سايسون حاصل شد           

به طور کلـي نتـايج      .  نيز با صفات گياهچه رابطه قوي نشان داد        زني  جوانهميانگين مدت زمان    .  بود زني  جوانههزار دانه و ميانگين مدت زمان       

  .ثير بسزايي داشتأاين بررسي نشان داد که وزن بذر حاصل از تداخل با علف هرز، بر کيفيت بذر و صفات مرتبط با آن ت
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  مقدمه

هـاي   ناپذير در سيـستم    هاي هرز به عنوان يک جزء جداي       علف

هـاي مختلـف جهـت     زراعي مطرح هـستند و اسـتفاده از روش    

  و ۱۳،  ۵(مبارزه با آنها تاکنون توفيق چنداني درپي نداشته است          

ي هرز با گياهان زراعي بـر سـر         ها  گونه رو، رقابت    از اين ). ۱۷

 ۱۴(ناپذير خواهد بـود      منابع مشترک محيطي يک مساله اجتناب     

مطالعات انجام شده در ساليان اخيـر مبـين رقابـت بـين             ). ۱۹ و

، ۱۷،  ۱۶(هاي هرز با گياهان زراعـي اسـت          اي شديد علف   گونه

يفـي  هاي هرز بر دو دسـته کمـي و ک          خسارت علف ). ۲۰  و ۱۹

در بعد کمي، آنچه که بيـشتر مـد         ). ۲۰(تقسيم بندي شده است     

، ۵(نظر قرار مي گيرد، توليد بخش اقتصادي گياه زراعي اسـت            

اما کيفيت محصول در غالب موارد تحت تاثير ميزان         ). ۱۹  و ۱۶

آلودگي محصول به بذر و يا بقاياي علف هرز و کاهش کيفيـت             

  ).۲۲  و۲۰(ط دارد هاي صنعتي حاصل از آن ارتبا فرآورده

هـاي هـرز    يکي از گونـه  (Secale cereale) چاودار وحشي

، ۱۹(رود   شـمار مـي    هرايج در مناطق گندمکاري ايران و جهان ب       

خصوصيات دگرگشني و عدم وجود علفکش انتخابي  ). ۲۲ و۲۱

موجب شده تا کنترل چاودار وحشي در غالب موارد به خـوبي            

تي چـاودار وحـشي در      برتـري رقـاب   ). ۲۲ و۱۷(صورت نگيـرد    

 و۱۷(مقايسه با گندم سبب افت شـديد عملکـرد خواهـد شـد              

و کيفـت نـانوايي محـصول را        ) ۱۷( افت قيمـت     چنين  هم). ۱۹

  )۲۲(درپي خواهد داشت 

ترين نهاده توليد محصوالت زراعي      کيفيت بذر به عنوان مهم    

به طور کلـي عـواملي ماننـد        . از اهميت بااليي بر خوردار است     

خــاير بــذر، محــيط و تغذيــه بــر روي گيــاه مــادري، ژنتيــک، ذ

جوانـه  ). ۱۲( بذر حاصل را تحت تاثير قرار مي دهند          زني  جوانه

ترين مراحل زندگي يک      بذر از مهم   نواخت  يکزدن و سبزشدن    

گياه است که وابستگي مستقيم با کيفيت بذر مورد اسـتفاده دارد         

هـد کـرد    و در نهايت تراکم گياه در واحد سـطح را تعيـين خوا            

هـاي بـذر از نظـر قـوه          از اين رو مطالعه در زمينه ويژگي      ). ۲۳(

تواند در مـديريت تـراکم گيـاهي و توليـد             مي زني  جوانهناميه و   

ـ    در آزمايـشي،   ). ۱۱و ۲(سـزايي داشـته باشـد        همحصول نقش ب

 گندم داراي کيفيت باال از نظر صفات درصد و سـرعت       بذرهاي

در مزرعه نيز از طريق تـاثير        در شرايط آزمايشگاهي،     زني  جوانه

بر درصد و سرعت سبزشدن گياهچه، موجب افزايش استقرار و          

درصد سبز مزرعه شـدند و در نهايـت عملکـرد نهـايي دانـه را             

 بين  دار  معني بستگي  همها حاکي از      يافته چنين  هم. افزايش دادند 

درصد سبز شدن با درصد پوشش سبز زمين و محصول دانه بود 

زمون رشد گياهچه به عنوان بهتـرين آزمـون جهـت           و در انتها آ   

  ).     ۷(ارزيابي قدرت بذر در گندم پيشنهاد شد 

 آمـده از گياهـان      دست  به بذرهايتحقيقات انجام شده روي     

هــاي مختلــف محيطــي،  زراعــي قــرار گرفتــه در شــرايط تــنش

 خصوصيات بـذر    چنين  هم.  کاهش کيفيت بذر است    دهنده  نشان

). ۱۱و۱(ر شرايط يکسان متفـاوت بـوده        حاصله ارقام مختلف د   

هـاي    بذر و بررسـي پارامترهـاي گياهچـه        زني  جوانههاي   آزمون

هاي تعيين اختالف کيفـي بـذر ارقـام      آمده، از جمله راهدست  به

، ميانگين  زني  جوانهدرصد  ). ۱۲و۱۱،  ۲(رود   شمار مي  همختلف ب 

، طـول   زنـي   جوانـه ي  نـواخت   يـک ، ضريب   زني  جوانهمدت زمان   

 چه و ساقه چه در اکثر مطالعات بذري مورد ارزيابي قرار            ريشه

  ). ۱۱  و۶، ۲(اند  گرفته

توانند بر  اي نيز مي هاي زيستي همچون رقابت بين گونه تنش

از طرفي عـدم دسترسـي بـه        ). ۲۰(ثير گذار باشند    أکيفيت بذر ت  

حجم کافي از بذور گواهي شده و هزينه باالي آن، کشاورزان را     

نمايـد و ايـن درحـالي        تفاده از بذور سال قبـل مـي       ناگزير به اس  

هاي به زراعي در مناطق مختلـف بـراي          است که يکي از توصيه    

، ۱۷،  ۱۶(باشـد    هاي هرز استفاده از ارقام رقيـب مـي         مهار علف 

اما آيا رقابت شديدتر و يا توليد بيشتر يک رقم، الزاماً           ). ۱۹ و۱۸

اهـد شـد؟ و در      هاي با قـوه ناميـه مناسـب خو         سبب توليد دانه  

صورت بوجاري، به عنوان بذر قابل استفاده خواهـد بـود؟ ايـن            

 چالشي بزرگ پـيش روي محققـان علـوم          دهنده  نشانها   پرسش

  . هاي هرز است علف

طور که پيشتر بيان شد، غالـب مطالعـات انجـام شـده              همان

هاي غير زيستي انجام    پيرامون کيفيت بذر حاصل، در زمينه تنش      

هاي زيـستي بـه خـصوص رقابـت بـين         به تنش اما،  . شده است 



  … ي طي نمو بذر روي گياه مادري گندما اثر رقابت بين گونه

۱۱۳  

 بيشتر  چنين  هم. گونه اي از اين لحاظ توجه چنداني نشده است        

تحقيقات مبتني بر عملکرد محصول بوده و ارتباط آن با کيفيـت           

از ايـن رو، تحقيـق      . بذر حاصل مورد مطالعه قرار نگرفته است      

ز  آمده ادست بهحاضر با هدف ارزيابي کمي و کيفيت بذر گندم 

شرايط رقابت با علـف هـرز غالـب چـاودار وحـشي صـورت               

گرفت، تا ضمن تعيين نقش رقابت بين گونـه اي بـر کميـت و               

کيفيت بذر، واکنش ارقام رايج درمنطقه مورد آزمايش از نظر دو           

و ارتباط بين . پارامتر ياد شده به چاودار وحشي نيز بررسي شود

  .دشوکميت توليد و کيفيت بذر ارزيابي 

  

  ها  و روشمواد

به منظور تهيه بذر گندم جهت مطالعه اثر رقابت علف هـرز بـر              

اي به صورت فاکتوريل    خصوصيات بذر حاصله، آزمايش مزرعه    

هاي کامل تصادفي با سـه تکـرار در         و در قالب طرح پايه بلوک     

فاکتورهـاي آزمـايش شـامل      .  انجام شـد   ۱۳۸۹-۹۰سال زراعي   

 و سپاهان با تراکم ثابت      چهار رقم گندم سايسون، الوند، چمران     

هـرز چـاودار     بوته در مترمربع و تيمارهاي تراکمـي علـف         ۴۵۰

 بوته در مترمربـع     ۸۰ و   ۶۰،  ۴۰،  ۲۰وحشي در پنج سطح صفر،      

  . بود

پژوهش آزمايشگاهي در بخش تحقيقات فيزيولوژي گياهان       

. زراعي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجـام شـد         

 آمده از هر کرت جدا و بـه صـورت           دست به گرم بذر گندم     ۲۰

 درصـد  ۵/۲ دقيقه در محلول هيپوکلريد سـديم    ۳مجزا به مدت    

سپس سـه مرتبـه بـا آب مقطـر          . جهت ضد عفوني قرار گرفت    

 عدد بذر از هر کرت بـه صـورت          ۵۰در انتها   . شستشو داده شد  

هاي اسـتريل بـا قطـر       تصادفي برداشت شد و بر روي پتريديش      

 قـرار   ۱، روي کاغـذ صـافي واتمـن شـماره           متـر  سانتي ۷دهانه  

ليتر آب مقطـر بـه هـر واحـد آزمايـشي             ميلي ۲۰سپس  . گرفت

گـراد و    درجه سـانتي   ۲۰±۲اضافه و به داخل ژرميناتور با دماي        

زده در  شـمارش روزانـه بـذور جوانـه       . دشتاريکي مطلق منتقل    

چـه از بـذر     متـر ريـشه    ميلـي  ۲ساعت معين و با معيار خـروج        

چه زني، طول ساقه  پس از ثابت شدن جوانه    ). ۸ (صورت گرفت 

. گيــري شــد عــدد از گياهچــه هــاي هــر پتريــديش انــدازه ۱۰

 قرار داده شدند و بـا دوربـين   A4ها بر روي سطح سياه      گياهچه

ديجيتال از فاصله مشخص عکس برداري و بـا اسـتفاده از نـرم              

در .  طول ريشه چه و قطـر آن تعيـين شـد      JMicroVisionافزار  

گـراد   درجه سـانتي   ۷۲ ساعت در آون با دماي       ۴۸تها به مدت    ان

خشک و وزن آنها به وسيله ترازو با دقت هـزارم گـرم تـوزين               

  .گرديد

مترمکعب از   برحسب ميلي ) V(جهت تعيين حجم ريشه چه      

   استفاده شد ۱معادله 

]۱ [  V r h  2  

شــعاع متوســط ريــشه چــه : r، ۱۴/۳عــدد : در ايــن معادلــه 

  .است) متر ميلي( طول ريشه چه h:و ) متر ميلي(

گـرم بـر     برحـسب ميلـي   ) (چگالي وزن خشک ريـشه چـه        

  . آمددست به ۲متر مکعب از معادله  ميلي

]۲ [  
V

m
   

  .  وزن ريشه چه بر حسب ميلي گرم استmدر اين معادله 

زني تجمعي از مدل سه پارامتري غير       ي توصيف روند جوانه   برا

  ).۱۵(خطي استفاده شد 

]۳ [  bx cY a( e ) 1   

مـدت زمـان    : xزني تجمعي گندم،    درصد جوانه : Yدر اين مدل    

: aلگـاريتم در مبنـاي طبيعـي،        : eطي شده از شـروع آزمـايش،        

  . ند نيز پارامترهاي مدل هستc و bحداکثر صفت تخميني، 

زني با اسـتفاده  زني و ميانگين مدت زمان جوانه   درصد جوانه 

 ).۴( آمد دست به ۲ و ۱هاي از معادله

]٤  [  
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 بـذرهای  تعـداد  Sزنـي،  درصـد جوانـه   :FGPها، در اين معادله

اخــل تعــداد بــذور د T زده در روز پايــاني شــمارش، جوانــه

 تعـداد بـذر     nزنـي،   ميانگين مدت زمان جوانه   : MGTپتريديش،

  . تعداد روز بعد از شروع آزمايش بودdزده در روز و جوانه

از ) CUG (زنـي   جوانـه ي  نـواخت   يـک براي محاسبه ضـريب     
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از روز صـفر  زمان برحسب روز و شـروع آن     : tدر معادله فوق،    

ميـانگين مـدت   : t و tتعداد بذور جوانـه زده در روز      : nاست،  

  .  و بر حسب روز است۵ آمده از معادله دست به زني جوانهزمان 

اي، از هـر کـرت بـا         در انتهاي فصل رشد پـژوهش مزرعـه       

رعايت اثر حاشـيه و بـا کـوادراتي بـه مـساحت يـک مترمربـع                 

عملکرد دانه هر واحد آزمايشي پس از       . رفتبرداشت صورت گ  

 آمـده   دست  بهبذور گندم   .  شد گيري  اندازهجداسازي دانه از کاه     

پس از تعيين وزن هزار دانـه تـا شـروع مرحلـه آزمايـشگاهي،               

گـراد بـا      درجـه سـانتي    ۲۰هاي کاغـذي در دمـاي       داخل پاکت 

  .داري شدند  درصد نگه۱۰رطوبت نسبي 

ها به ترتيب با اسـتفاده        برازش مدل  ها و تجزيه واريانس داده  

رسم نمودارها بـا  . انجام شدSigmaplat  و SASافزارهاي از نرم

بـه منظـور بررسـي اثـر تـراکم          .  صورت گرفت  Excelافزار  نرم

گيري شده در هر     چاودار وحشي، مقايسه ميانگين صفات اندازه     

يک از سطوح تراکمي به صورت مجزا و بـا اسـتفاده از آزمـون               

  . درصد انجام شد۵ن در سطح احتمال دانک

  

  نتايج و بحث

با افزايش تراکم علف هرز چاودار وحشي، عملکرد دانـه ارقـام            

ي هـرز بـر     هـا   گونـه ثير منفـي    تـأ ). ۱شکل(گندم کاهش يافت    

، گنـدم  ).Hordeum vulgare L(گياهان زراعـي همچـون جـو    

)Triticum aestivum L. ( و کلزا)Brassica napus L. (  توسـط

، ۱۷،  ۱۶،  ۱۴،  ۱۳،  ۵(ژوهشگران ديگر نيز گزارش شده اسـت        پ

در شرايط عدم تداخل، عملکرد دانه رقم الوند نـسبت         ). ۲۰و۱۸

به ديگر ارقام بيشتر بود و از اين نظر با ارقام سپاهان و سايسون              

هرچنـد عملکـرد رقـم      ). ۱شـکل (ي نشان داد    دار  معنياختالف  

ي با دو رقم سايسون     سپاهان در شرايط عدم تداخل تفاوت آمار      

و چمران نداشت، امـا در شـرايط رقابـت بـا چـاودار وحـشي                

ي بيـشتر   دار  معنيعملکرد آن نسبت به دو رقم ياد شده به طور           

رقم چمران عليـرغم عملکـرد بـاال در کـشت خـالص، در              . بود

شرايط تداخل با علف هرز از اين نظر افت شديدي داشـت بـه              

 دانه رقم مزبور با رقـم       طوري که در حضور علف هرز عملکرد      

بـه غيـر از     ). ۱شـکل (سايسون در يک گروه آماري قرار گرفت        

 بوته در مترمربع چاودار وحـشي در سـاير تيمارهـاي            ۶۰تراکم  

داراي علف هرز، دو رقم الوند و سـپاهان بـا يکـديگر تفـاوت               

 آن است کـه     دهنده  نشاناين نتايج   ). ۱شکل(ي نداشتند   دار  معني

ه از نظر مزيت توليد در شرايط کشت خـالص          ارقام مورد استفاد  

رقـم  . و تداخل با علف هرز نسبت به يکديگر تفـاوت داشـتند           

الوند در هر دو شرايط، توليد بيشتري نسبت به ديگر ارقـام دارا             

تري نسبت بـه     رقم سپاهان در شرايط تداخل گزينه مناسب      . بود

 اما در کشت خالص پس از رقم      . دو رقم چمران و سايسون بود     

محققـان ضـمن    . الوند، رقم چمـران توليـد بـاالتري نـشان داد          

بررسي اثـر تـداخل دو گونـه هـرز چـاودار و خـردل وحـشي                 

)Sinapis arvensis ( ـ ثير رقابـت بـين   أبا گندم گزارش کردند ت

 رقـم داراي توليـد   اي بر ارقام گندم يکـسان نبـود و الزامـاً           گونه

لـوبي  بيشتر در کشت خـالص در شـرايط رقابـت عملکـرد مط             

ــت   ــد داشـ ــپ ). ۱۹(نخواهـ ــي ژنوتيـ ــود  بررسـ ــاي نخـ   هـ

)Cicer arietinum (همراه داشـت  ه نيز نتايج مشابهي را ب)۱۴ (

  .هاي تحقيق حاضر منطبق بود و با يافته

 آمده از بـرازش مـدل سـه پـارامتري،       دست  بهضرايب تبيين   

 زنـي   جوانـه  توصيف مطلوب روند تغييرات درصـد        دهنده  نشان

هاي بررسـي    اين نتايج با يافته   ). ۱جدول(ود  تجمعي بذر گندم ب   

ــه ــذر ســورگوم زنــي جوان ) Sorghum bicolor L( تجمعــي ب

افزايش تراکم علف هرز چاودار وحشي      ). ۱۵(مطابقت داشت   

 آمده  دست  به تجمعي بذر ارقام گندم      زني  جوانهموجب کاهش   

بيـشترين و کمتـرين     ). ۲شکل(ها شد   گيري  اندازهدر بازه زماني    

 زنـي   جوانـه  تيمارهاي تداخل علـف هـرز بـر رونـد            اثر منفي 

تجمعي به ترتيـب در ارقـام سايـسون و الونـد مـشاهده شـد                

  ). الف و ب- ۲شکل(

 آمده از ارقام گنـدم بـا   دست  به نهايي بذور    زني  جوانهدرصد  

  در سطوح  ). ۲جدول(افزايش تراکم علف هرز کاهش نشان داد        



  … ي طي نمو بذر روي گياه مادري گندما اثر رقابت بين گونه

۱۱۵  

  
هاي داراي حداقل  در هر سطح، ميانگين(هاي مختلف علف هرز چاودار وحشي  ام گندم در تراکم مقايسه ميانگين عملکرد دانه ارق.۱شکل

) SE(دهنده خطاي استاندارد  خطوط عمودي نشان). داري ندارند  درصد با آزمون دانکن تفاوت معني۵يک حرف مشترک، در سطح احتمال 

  .ناشي از تفاوت بين تکرارهاي هر ميانگين است
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دست آمده از تداخل با هب) د(، سپاهان )ج(، چمران )ب(، الوند )الف(زني تجمعي بذر ارقام گندم سايسون  روند تغييرات جوانه.۲لشک

ناشي ) SE(دهنده خطاي استاندارد خط عمودي رسم شده روي هر نقطه، نشان. (هرز چاودار وحشي نسبت به زمانهاي مختلف علفتراکم

  .)ستاز تفاوت بين تکرارها
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۱۱۶  

   گندم هایربذزني تجمعي  پارامترهاي مدل غير خطي برازش داده شده به درصد جوانه.۱جدول

 هرز چاودار وحشيهاي مختلف علفحاصل از تداخل با تراکم

 SE۱±a۲ SE±b۳ SE±c۴ R2۵ تراکم چاودار وحشي رقم گندم

۰ ۹۹/۵±۳/۹۴ ۰۰۳۷/۰±۰۱۶/۰  ۲۶۰/۰±۴۱/۱  ۹۷/۰  

۲۰  ۲۵/۳±۳/۸۰ ۰۰۲۴/۰±۰۱۷/۰  ۲۱۵/۰±۷۰/۱  ۹۹/۰  

۴۰  ۳۸/۶±۳/۶۵ ۰۰۵۳/۰±۰۱۷/۰  ۵۵۱/۰±۸۹/۱  ۹۴/۰  

۶۰  ۱۵/۱۰±۶/۶۹ ۰۰۹۶/۰±۰۱۸/۰  ۸۶۰/۰±۷۲/۱  ۸۳/۰  

 سايسون

۸۰  ۴۸/۴±۷/۴۹ ۰۰۵۵/۰±۰۱۹/۰  ۶۶۱/۰±۱۶/۲  ۹۴/۰  

۰ ۱۳/۱±۲/۹۷ ۰۰۴۱/۰±۰۴۱/۰  ۲۹۳/۰±۹۸/۱  ۹۸/۰  

۲۰  ۲۹/۱±۹/۸۵ ۰۰۵۴/۰±۰۴۴/۰  ۴۸۲/۰±۵۰/۲  ۹۷/۰  

۴۰  ۳۷/۱±۶/۸۱ ۰۰۵۳/۰±۰۴۲/۰  ۴۹۱/۰±۴۷/۲  ۹۶/۰  

۶۰  ۴۶/۱±۳/۸۳ ۰۰۶۲/۰±۰۴۶/۰  ۶۱۵/۰±۷۳/۲  ۹۵/۰  

 الوند

۸۰  ۷۰/۰±۰/۸۱ ۰۰۲۴/۰±۰۳۷/۰  ۱۹۴/۰±۱۲/۲  ۹۹/۰  

۰ ۹۰/۰±۰/۸۳ ۰۰۴۰/۰±۰۴۵/۰  ۳۵۷/۰±۵۴/۲  ۹۸/۰  

۲۰  ۲۴/۲±۸/۷۵ ۰۰۸۷/۰±۰۴۲/۰  ۹۱۲/۰±۷۴/۲  ۹۱/۰  

۴۰  ۱۶/۱±۸/۷۲ ۰۰۳۳/۰±۰۳۲/۰  ۲۷۹/۰±۰۳/۲  ۹۸/۰  

۶۰  ۴۲/۲±۶/۷۴ ۰۰۶۴/۰±۰۳۲/۰  ۵۵۹/۰±۰۶/۲  ۹۳/۰  

 چمران

۸۰  ۸۷/۲±۱/۷۴ ۰۰۶۵/۰±۰۳۱/۰  ۷۷۲/۰±۵۷/۲  ۹۳/۰  

۰ ۰۶/۲±۴/۸۳ ۰۰۴۵/۰±۰۳۲/۰  ۴۹۴/۰±۴۴/۲  ۹۶/۰  

۲۰  ۵۴/۲±۵/۷۴ ۰۰۵۵/۰±۰۳۰/۰  ۶۱۱/۰±۴۰/۲  ۹۵/۰  

۴۰  ۰۴/۳±۸/۶۹ ۰۰۸۲/۰±۰۳۵/۰  ۳۷۳/۱±۵۰/۳  ۹۱/۰  

۶۰  ۲۳/۳±۱/۶۴ ۰۰۷۰/۰±۰۳۰/۰  ۰۴۷/۱±۹۴/۲  ۹۲/۰  

 سپاهان

۸۰  ۸۷/۲±۸/۶۶ ۰۰۴۹/۰±۰۲۷/۰  ۷۷۸/۰±۹۷/۲  ۹۶/۰  

زني تجمعي چاودار وحشي، پارامتر مدل، پارامتر مدل و  به ترتيب خطاي استاندارد، حداکثر مقدار تخميني جوانه۵ و ۴، ۳، ۲،  ۱

  .تبيين مدل است ضريب

  

ـ  زنـي   جوانـه  بوته علف هرز در مترمربع، درصد        ۲۰صفر و    ذر  ب

ي دار  معنـي حاصله رقم الوند در مقايسه با ديگر ارقام بـه طـور             

بيشتر بود و ساير ارقام در سطوح ياد شده از ايـن نظـر تفـاوت            

در سـطوح بـاالتر تـراکم چـاودار         ). ۲جـدول (آماري نداشـتند    

 رقم سايسون نسبت بـه ديگـر ارقـام          زني  جوانهوحشي، درصد   

 ۸۰ و   ۴۰هاي   راکممورد بررسي کاهش بيشتري نشان داد و در ت        

ي کمترين مقـدار را     دار  معنيبوته علف هرز در مترمربع به طور        

 دهنـده  نـشان يافته هاي ديگـر محققـان نيـز    ). ۲جدول(دارا بود   

 نهايي بذر ارقـام کلـزا، گنـدم و سـويا            زني  جوانهکاهش درصد   

)Glycine max L. ( بـين  چنـين  هـم . با افزايش سطح تنش بـود 

  ).۱۱و ۷ ،۲، ۱(ف وجود داشت ارقام از اين نظر اختال

 آمـده   دست  به بذر ارقام گندم     زني  جوانهميانگين مدت زمان    

در هر يک از سطوح تراکمي علـف هـرز، بـا يکـديگر تفـاوت                

  تفـاوت بـين ارقـام از نظـر         ). ۲جـدول   (ي نشان دادند    دار  معني



  … ي طي نمو بذر روي گياه مادري گندما اثر رقابت بين گونه

۱۱۷  

  هاي دست آمده از رقابت با تراکم هزني بذر ارقام گندم ب مقايسه ميانگين وزن هزار دانه و صفات جوانه.۲جدول

  هرز چاودار وحشيمختلف علف
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 b۷/۸۴ a۲/۷۱ c۳۷۹/۰ c۶/۱۱  c۴/۳۳ c۳/۱۰۴ c۰/۲۹ c۶/۳ d۸/۲۲ سايسون  ۰

 a۳/۹۷ c۸/۴۸ a۷۵۱/۰ a۰/۱۵ a۷/۴۹ a۳/۲۳۹ a۶/۵۷ a۱/۴ a۳/۴۱  الوند 

 b۰/۸۴ c۲/۵۱ a۶۸۵/۰ b۳/۱۳ b۱/۳۸ b۰/۱۴۴ b۷/۳۵ a۰/۴ b۷/۳۸  چمران  

 b۷/۸۲ b۱/۶۲ b۵۴۴/۰ bc۶/۱۲ d۶/۲۶ c۷/۱۰۶ c۱/۲۸ b۸/۳ c۹/۳۲  سپاهان  

 b۳/۷۱ a۰/۷۴ c۴۰۲/۰  c۷/۹  c۳/۳۲ b۰/۹۶  b۲/۲۷  b۵/۳ b۰/۱۹ سايسون ۲۰

 a۷/۸۶ d۰/۵۰ a۷۰۹/۰ a۳/۱۴ a۶/۴۴ a۰/۱۹۶  a۹/۴۷ a۱/۴ a۸/۳۴  الوند  

 b۷/۷۶ c۶/۵۵ ab۶۲۴/۰ a۱/۱۳ b۳/۳۶ b۷/۹۵  b۹/۲۸  b۳/۳ a۳/۳۱  چمران  

 b۳/۷۳ b۱/۶۴ b۵۳۵/۰ b۵/۱۱ c۵/۲۳ b۰/۸۸ b۰/۲۶ b۴/۳ a۷/۲۸  سپاهان  

  c۳/۵۷ a۶/۷۷ c۴۱۹/۰ c۶/۸  c۹/۲۷  c۰/۶۷  c۱/۲۱  b۲/۳ b۴/۱۴ سايسون  ۴۰

 a۰/۸۲ d۵/۵۲ a۶۹۶/۰ a۴/۱۳ a۷/۴۴ a۳/۱۵۷  a۹/۳۹  a۹/۳ a۰/۳۲  الوند  

 ab۷/۷۲  c۱/۵۸ bc۵۳۳/۰ a۵/۱۲ b۲/۳۴ b۷/۸۹  b۵/۲۷  b۲/۳ a۲/۲۹  چمران  

 b۳/۶۹  b۹/۶۶ ab۵۹۱/۰ b۲/۱۱ d۴/۲۰ c۰/۶۶ c۳/۲۰ b۲/۳ a۳/۲۷  سپاهان  

  b۳/۶۳ a۱/۷۴  c۴۴۷/۰ b۴/۱۰  c۹/۲۴  c۳/۵۵  c۹/۱۶  b۳/۳ b۸/۱۹ سايسون  ۶۰

 a۰/۸۴ c۶/۵۱ a۷۲۷/۰ a۶/۱۳ a۳/۴۳ a۰/۱۴۲  a۳/۳۶  a۹/۳  a۱/۳۴  الوند  

 ab۰/۷۴  b۷/۵۸ b۵۶۰/۰ a۸/۱۲ b۷/۲۹ b۰/۷۷  b۷/۲۳  b۳/۳ a۴/۳۰  چمران  

 b۷/۶۲  a۱/۷۰ bc۵۲۲/۰ b۱/۱۰ d۳/۱۷ c۷/۵۱ c۴/۱۶  c۱/۳ b۱/۲۱  سپاهان  

  c۰/۴۴ a۷/۷۷  b۴۲۸/۰ c۶/۹  c۵/۲۱  c۷/۴۲  c۲/۱۵  c۸/۲  b۲/۱۳ سايسون  ۸۰

  a۳/۸۱ c۹/۵۳ a۶۱۲/۰ a۳/۱۳ a۳/۳۷ a۳/۱۱۴  a۱/۳۰  a۸/۳ a۲/۳۱  الوند  

 ab۷/۷۲  b۴/۶۳ ab۵۷۱/۰ b۳/۱۱ b۴/۲۶ b۷/۶۲  b۵/۱۹  b۲/۳ a۶/۳۰  چمران  

  b۰/۶۴  a۴/۷۴ a۵۹۶/۰ c۴/۹  d۴/۱۷ c۷/۴۶ c۶/۱۴  b۲/۳ ab۰/۲۲  سپاهان  

داري بـا يکـديگر ندارنـد    هاي داراي حداقل يک حـرف مـشترک در هـر صـفت تفـاوت معنـي      هرز، ميانگيندر هر يک از سطوح تراکم علف    

.(Duncan, α=0.05)  
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۱۱۸  

 توسط ساير محققان نيز گـزارش       زني  جوانهميانگين مدت زمان    

 يکـي از    زنـي   جوانـه ميـانگين مـدت زمـان       ). ۷و۲(شده اسـت    

رود و کمتـر بـودن       شـمار مـي    هين ويگور بذر ب   ي تعي ها  شاخص

با توجـه   .  ويگور و کيفيت باالتر بذر است      دهنده  نشانمقدار آن   

به مطالب عنوان شـده، بـه جـز سـطح صـفر در سـاير سـطوح                  

 بـذر   زنـي   جوانـه تراکمي چاودار وحشي، ميانگين مـدت زمـان         

ي کمتـر از ارقـام ديگـر بـود          دار  معنيحاصله رقم الوند به طور      

 در هر   زني  جوانهبيشترين مقادير ميانگين مدت زمان      ). ۲لجدو(

ضـريب  ). ۲جدول( آمد   دست  بهسطح تيماري، در رقم سايسون      

 رقم الوند در هـر يـک از سـطوح تـراکم             زني  جوانهي  نواخت  يک

علف هرز بيشتر از ساير ارقام بود و به غيـر از سـطوح صـفر و          

با رقم چمـران     بوته علف هرز در مترمربع، در ساير تيمارها          ۶۰

در مقابـل، کمتـرين   . از اين نظر در يک گروه آماري قرار داشت      

ي در هر سطح تراکم چاودار وحشي متعلق به         نواخت  يکضريب  

  ).۲جدول(رقم سايسون بود 

 بوته  ۸۰با افزايش تراکم علف هرز چاودار وحشي تا سطح          

ي دار  معنـي در مترمربع، بذور حاصـله رقـم سايـسون بـه طـور              

ادير طول ساقه چه را در بين ارقام در هـر سـطح بـه               کمترين مق 

بيشترين طول ساقه چه در هر      ). ۲جدول(خود اختصاص دادند    

 ۴۰، ۲۰سطح تراکمي، متعلق به رقم الوند بود و در تراکم هـاي    

 بوته چاودار وحشي در مترمربع با رقـم چمـران در يـک              ۶۰و  

 افـزايش تـراکم چـاودار     ). ۲جـدول (گروه آماري قـرار داشـت       

وحشي موجب کاهش طول ريشه چه بذر حاصله ارقـام گنـدم            

 بوتـه علـف هـرز در        ۸۰شد، به طوري که مقدار آن در سـطح          

در ارقام سايسون، الونـد،     ) سطح صفر (مترمربع نسبت به شاهد     

 درصـد کـاهش   ۳۴ و ۳۱، ۲۵، ۳۶چمران و سپاهان بـه ترتيـب       

در هر يـک از سـطوح تراکمـي، بيـشترين           ). ۲جدول(نشان داد   

قادير صفت طول ريشه چه متعلق به ارقـام الونـد بـود و رقـم              م

در . ي داشـت دار معنـي مزبور از اين نظر بر ديگر ارقـام برتـري        

اکثر تيمارهاي تداخلي، کمتـرين ميـانگين طـول ريـشه چـه از              

  ).۲جدول( آمد دست بهلحاظ آماري در رقم سپاهان 

مانند ديگر صفات مورد بررسي، وزن خشک و حجم ريـشه          

 آمـده از سـطوح تـداخلي، تحـت          دست  بهبذور ارقام گندم    چه  

تاثير تراکم علـف هـرز چـاودار وحـشي کـاهش نـشان دادنـد                

در هر يک از تيمارهاي تراکمي، وزن خشک ريـشه          ). ۲جدول(

ي بيـشتر از سـاير      دار  معنيچه و حجم آن در رقم الوند به طور          

گياهچه هاي توليد شـده توسـط بـذور دو          ). ۲جدول(ارقام بود   

رقم سايسون و سپاهان در هر يک از سطوح تداخل علف هرز،            

کمترين مقدار وزن خشک و حجم ريشه چه را دارا بودند و دو             

  ).۲جدول(رقم ياد شده در يک گروه آماري قرار داشتند 

با افزايش تراکم گياهي، چگـالي ريـشه چـه بـذور حاصـله              

نسبت به ديگر صفات مرتبط بـا ريـشه چـه از تغييـرات کمـي                

در غالب موارد، کمترين چگالي ريشه      ). ۲جدول(خوردار بود   بر

بيشترين چگالي  .  آمد دست  بهچه در دو رقم سايسون و سپاهان        

ريشه چه در هر يک از سطوح تداخلي، متعلق به بذور حاصـله             

  ).۲شکل(رقم الوند بود 

به طور کلي صفت وزن هزار دانه گندم نيز با افزايش تـراکم          

وزن هـزار دانـه رقـم    ). ۲جـدول (اد علف هرز کـاهش نـشان د      

سايسون در شرايط عدم تداخل بسيار کمتر از ديگر ارقام بود و            

تفـاوت بـسياري   )  گرم۴۴(با ميانگين وزن هزار دانه معمول آن      

علت اين موضوع ديررسي رقم مزبور نـسبت بـه ديگـر            . داشت

ارقام و تداخل آن با بادهاي گـرم آخـر فـصل در منطقـه مـورد        

 که همراه با رقابت اثر مضاعفي بر دانه داشـت و در             مطالعه بود 

هر يک از سطوح تراکم علف هرز کمتـرين مقـدار را دارا بـود               

هرچند وزن هزار دانه رقم الونـد در شـرايط کـشت            ). ۲جدول(

امـا، در سـاير   . ي با ديگـر ارقـام داشـت      دار  معنيخالص برتري   

 يـک   سطوح رقم چمران از نظر صفت ياد شده با رقم الونـد در            

  ). ۲جدول(گروه آماري قرار گرفت 

 آمده بـين وزن هـزار       دست  به) r (بستگي  همبررسي ضرايب   

ي، درصد و ميانگين مدت زمـان     نواخت  يکدانه با صفات ضريب     

، طول، وزن خشک و چگالي ريشه چـه بـذور گنـدم             زني  جوانه

حاصل از تداخل با چاودار وحشي نشان داد که وزن هزار دانـه             

تنهـا  ). ۳شکل(ي وجود داشت دار معنيده رابطه با صفات ياد ش  

   رابطه منفـي بـا وزن هـزار       زني  جوانهصفت ميانگين مدت زمان     
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  . است۰۰۱/۰داري در سطح احتمال  دهنده معني  نشان:

  

  زني بذر گندم نسبت به وزن هزار دانهبستگي صفات جوانه  هم.۳شکل

  

 اشاره شد کمتـر بـودن ميـانگين    طور که قبالً  دانه داشت و همان   

 ويگور باالتر بذر است، از اين       دهنده  نشان زني  جوانهمدت زمان   

رو به نظر مي رسد که با افزايش وزن دانه گندم ويگـور آن نيـز       

بيشتر شده که اين مي تواند از دو جنبه بهبود ذخاير و افـزايش              

کـه  دهد   نتايج نشان مي  . وزن گياهچه بذر مورد توجه قرار گيرد      

ثير مثبتـي   تأ بذر گندم    زني  جوانهوزن هزار دانه بر صفت درصد       

بنابراين در زمان برداشت محصول مزرعه آلوده بـه         . داشته است 

هاي علف هرز، عالوه بر اثر بر کل عملکرد دانه بايد به اين              بوته

نکته توجه داشت که بذر ذخيره شده براي کشت سـال بعـد از              

 رقم داراي   مناسبي باشد و الزاماً   نظر وزن هزار دانه در وضعيت       

. توليد باالتر در شرايط رقابت داراي وزن هزار دانه بيشتر نيست          

ي بيشتر در   نواخت  يک درشت تر داراي ضريب      بذرهاي چنين  هم

 مزرعـه و    نواخـت   يـک  خواهند بود کـه بـه پوشـش          زني  جوانه

هاي هرز در ابتداي     جلوگيري از ايجاد فضا براي گسترش علف      

افزايش ويگور بذر و نياز به مـدت        .  خواهد انجاميد  فصل رشد، 

 عامـل   زنـي   جوانـه زمان کمتر براي خروج ريشه چه و تکميـل          

برداري بيشتر و بهتر از منابع محيطي خواهد بـود           مهمي در بهره  

). ۲(و استقرار نهـايي بوتـه در مزرعـه را افـزايش خواهـد داد                

ـ            ذر سـنگين   بررسي صفات مرتبط به ريشه نيز مبين آن بود که ب

تـر و بـا      هاي طويل  اي بيشتر، اندام   تر به دليل داشتن مواد ذخيره     

آزمايشات انجام شده روي گياه    . چگالي بيشتر توليد خواهد کرد    

دهنـده افـزايش    ، نيـز نـشان  )Parthenium Argentatum( بابونه

به طوري که با    .  همراه با افزايش وزن دانه بود      زني  جوانهدرصد  

ــه از افــزايش وزن صــد دا ــه ٠٨/٠ن  گــرم، درصــد ١/٠ گــرم ب

نيـز  ) ١٠(خان  ). ٩( درصد رسيد    ٨٠ درصد به    ٣٤ از   زني  جوانه

ي بـين وزن بـذر و       دار  معني مثبت و    بستگي  همعنوان داشت که    

  . وجود داردزني جوانهدرصد 

ي بين صفت ميانگين مدت زمان      دار  معني منفي و    بستگي  هم

ايـن  ). ۴شـکل (ه شـد    ديـد  و ديگر صـفات گياهچـه        زني  جوانه

ها حـاکي از اثـر مثبـت و مـستقيم کـاهش ميـانگين زمـان          يافته

، طـول سـاقه     زني  جوانهي  نواخت  يک بر صفات ضريب     زني  جوانه

  چه و طول، حجم، وزن و چگالي ريشه چـه گياهچـه توليـدي              
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  . است۰۰۱/۰داري در سطح احتمال  دهنده معني نشان:***
  

  زنيزني بذر گندم نسبت به ميانگين مدت زمان جوانهانهبستگي صفات جو  هم.۴شکل

  

گونه که از نتايج قبل حاصل شد، ميانگين مـدت            همان. است

.  گندم تحت تاثير ذخاير و وزن بذر مي باشد         زني  جوانهزمان  

تر داراي ويگور باالتر و در نتيجه نيازمند         بنابراين، بذر بزرگ  

و تکميــل بــه مــدت زمــان کمتــر بــراي خــروج ريــشه چــه 

برداري بيـشتر و      است که خود عامل مهمي در بهره       زني  جوانه

بهتر از منابع محيطي بوده و استقرار نهايي بوته در مزرعـه را             

 مطالـب بيـان     تأييـد يکي از داليل بـراي      . افزايش خواهد داد  

 شده را مي توان     گيري  اندازهشده در مورد ارتباط بين صفات       

.  در مترمربـع مـشاهده کـرد       بوته چاودار وحشي   ۶۰در تيمار   

در اين سطح وزن هزار دانه رقم سايسون به طور چشمگيري           

بيشتر از سطح قبلي بود و در رتبه هاي بعدي افزايش، ارقـام             

در نتيجـه ميـانگين مـدت زمـان         . الوند و چمران قرار داشتند    

 بذر حاصله ارقام گندم بـسيار نزديـک بـه مقـادير             زني  جوانه

علف هرز بـود و بـه تبـع آن صـفات            سطوح پايين تر تراکم     

، طول ساقه چه و چگالي ريشه       زني  جوانهي  نواخت  يکضريب  

  .چه تغيير کمي نشان داد

  گيري  نتيجه

افزايش تراکم علف هرز چاودار وحـشي بـر صـفات عملکـرد،             

ي نـواخت   يک نهايي، ضريب    زني  جوانه تجمعي، درصد    زني  جوانه

 حجم و چگـالي     ، طول ساقه چه، طول، وزن خشک ،       زني  جوانه

رقـم  . ثير منفـي داشـت    تـأ  حاصله ارقام گندم     بذرهايچه  ريشه

الوند در هر يک از سطوح تداخل علف هرز، بيـشترين مقـادير             

در . صفات مورد بررسي را از نظر آماري به خود اختـصاص داد  

مقابل، رقم سايسون در غالب موارد کمترين مقـادير صـفات را            

عف صـفت گياهچـه بـذور    يکـي از داليـل عمـده ضـ      . دارا بود 

سايسون نسبت به ديگر ارقام، وزن هزار دانه پايين آن به علـت             

چـون  . ديررسي و برخورد با بادهاي گرم آخر فصل منطقه بـود          

 نشان داد رابطه بسيار قوي بـين        بستگي  همهمانطور که ضرايب    

.  وجـود داشـت    زني  جوانهوزن هزار دانه و ميانگين مدت زمان        

 نيـز بـه نوبـه خـود بـا           زنـي   جوانهت زمان    ميانگين مد  چنين  هم

 بـااليي   بـستگي   هـم گيري شده گياهچـه حاصـل،        صفات اندازه 

رسد که رقم الونـد بـه دليـل          از نتايج آزمايش به نظر مي     . داشت
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۱۲۱  

 آن نسبت به سـاير      دار  معنيثبات بيشتر وزن هزار دانه و برتري        

،  کمتـر  زني  جوانهارقام مورد بررسي، داراي ميانگين مدت زمان        

 بهتر و باالتري    زني  جوانهي  ها  شاخصذخاير بيشتر و به تبع آن       

هرچند عملکرد رقم سپاهان در بيشتر سطوح تـداخلي، بـا           . بود

اما وزن هزار دانه آن     . رقم الوند در يک گروه آماري قرار داشت       

در مقابـل،   .  آن ضـعيف بـود     زني  جوانهپايين و صفات مرتبط با      

 مناسـبي در شـرايط تـداخل        رقم چمران هرچند داراي عملکرد    

اما از نظر کيفيت بذر در اکثر صفات مورد بررسي، پس از            . نبود

به طور کلي نتايج اين بررسـي نـشان داد          . رقم الوند قرار گرفت   

که کميت و کيفيت بذر حاصله از مزارع آلـوده بـه علـف هـرز                

 هر   الزاماً چنين  هم. ثير رقم و تراکم علف هرز قرار دارد       أتحت ت 

ه توليد بيشتري در شرايط رقابت داشت براي تهيه بـذر           رقمي ک 

سال آينده مناسب نخواهد بود و بايد وزن هزار دانه آن تعيين و             

تـوان    مـي  چنين  هم.  بر روي آن انجام شود     زني  جوانههاي   آزمون

بيــان داشــت کــه در شــرايط تــداخل علــف هــرز، در صــورت 

، بـه جـاي     دسترسي به بذور گواهي شده يا سالم به ميزان کافي         

  .بذرگيري از مزرعه از آنها استفاده شود
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