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   چكيده
فولوژيكي و هاي مورهاي هرز تفاوت دارند كه ناشي از تفاوتارقام يك گونه گياه زراعي از نظر قدرت رقابت با علف

هاي ژنوتيپ گندم در رقابت با علف 18منظور مطالعه صفات مورفوفيزيولوژيكي باشد. اين آزمايش بهفيزيولوژيكي آنها مي
هاي آزمايشي شد. تيماردانشگاه محقق اردبيلي انجام مغان كشاورزي  دانشكدهدر مزرعه  1389-1390هرز در سال زراعي 

صورت اسپيليت پالت كردند. آزمايش بههاي هرز رشد ميگندم بودند كه در شرايط حضور و عدم حضور علف ژنوتيپ 18
ت هاي گندم رقابنتايج نشان داد كه در بيشتر ژنوتيپ شد.هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا قالب طرح بلوكدر نواري 
هاي دهي گندم و در شرايط رقابت و عدم رقابت علفدر مرحله ساقهدرصد كاهش داد.  27هاي هرز ارتفاع آنها را تا علف

نتايج كمترين ارتفاع را داشتند.  C-85-8هاي كاسكوژن و ژنوتيپ بيشترين ارتفاع و S-82-10هاي الوند و هرز، ژنوتيپ
درصد كاهش داد. بيشترين كاهش سطح  47تا  5هاي گندم را هاي هرز سطح برگ اكثر ژنوتيپنشان داد كه رقابت علف

 95يش از هاي گاسپارد و طوس توانستند در شرايط رقابت بسرداري مشاهده شد، در حالي كه ژنوتيپ برگ در ژنوتيپ
-Nهاي طوس، در ژنوتيپ SLAو  LARشاخص  هاي هرز حفظ كنند.درصد از سطح برگ خود را در شرايط رقابت علف

هاي گندم در شرايط هاي هرز بيش از دو برابر بيشتر بود. عملكرد ژنوتيپدر شرايط رقابت علف MV-17و  80-19
-MV17, S-82-10, C، طوس، اميد، 2، آذر N-80-19 ژنوتيپ 7هاي هرز متفاوت بود. در حضور و عدم حضور علف

تواند در اصالح ارقام جديد درصد بود. نتايج اين آزمايش مي 25هاي هرز بيش از افت عملكرد ناشي از حضور علف 85-9
  هاي هرز مورد استفاده باشد.گندم براي توسعه كشاورزي پايدار و كنترل غيرشيميايي علف

  
  هرز گياهان زراعي، توانايي رقابت، كشاورزي پايدار، مديريت علف: اصالح كليدي واژه هاي
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Abstract  

        Cultivars within crop species differ in competitiveness against the weeds that it is due to morphological 

and physiological differences. This experiment was conducted in Agricultural Faculty of Moghan, University 

of Mohaghegh Ardabili at 2010-2011 in order to study of morpho-physiological characteristics of 18 wheat 

genotypes growing in weed free and weed infested conditions. Experiment was established as strip-split plot 

using a randomized complete block design with three replications. Results showed that weed interference 

decreased wheat height to 27% in many wheat genotypes. At stem elongation stage, Alvand and S-82-10 

genotypes have most height, and Kaskozhen and C-85-8 genotypes have lower height under with and without 

weed interference condition. Results also showed that weed competition reduced leaf area 5 to 47% in wheat 

genotypes. Highest leaf area reduction was observed for Sardary genotype, whereas Gaspard and Tous 

genotypes were able remain more of 95% of the leaf area in weed competition condition. In weed competition 

condition LAR and SLA Indices were more than twice for Tous, N-80-19 and MV17. The results can be used 

in breeding new varieties of wheat for non-chemical weed control in sustainable agriculture. 
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 مقدمه

ها در سيستمدليل افزايش قيمت علفكشامروزه به        
هاي توليد كشاورزي فشرده، مشكالت زيست محيطي 

هاي هرز به رويه آنها و مقاومت علفناشي از كاربرد بي
عنوان يك روش بههاي زراعي ها، توسعه راهكارعلفكش

هاي هرز از الويت ايمن و كم هزينه براي مديريت علف
هاي زراعي شود. روشكشاورزي پايدار محسوب مي

مانند تراكم و الگوي كشت، تاريخ كاشت، نوع و مقدار 
ها كود، تناوب زراعي، انتخاب رقم مناسب و انواع مالچ

 ر وتواند ابزار مناسبي در جهت نيل به مديريت پايدامي

ارقام با قدرت رقابتي باال در هاي هرز باشد. موثر علف
هاي هرز قادرند ضمن حفظ عملكرد خود در برابر علف

هاي هرز را هاي هرز، رشد و توليد بذر علفحضور علف
و  1994شاو ، بلك1390نيز كاهش دهند (محمددوست 

در حال حاضر ارقام برنج ). 2001لمرال و همكاران 
اي هرز بطور تجاري در آمريكا و چين هسركوبگر علف

. باشددر دسترس هستند كه حاصل  سه دهه تحقيقات مي
هايي در خصوص اصالح سال گذشته نيز آزمايش 10در 

هاي هرز در حال انجام ارقام گندم و جو سركوبگر علف
). بنابراين، 2013هارتون -بوده است (ورثينگتون و ربرگ



 59                                                                   هاي هرزمطالعه خصوصيات مورفوفيزيولوژيكي موثر در توان رقابت گندم در برابر علف

 

رقابتي باال يكي از راهكارهاي استفاده از ارقام با توانايي 
-شمار ميهاي هرز بهمهم در مديريت غيرشيميايي علف

 رود. اگرچه انتخاب اين ارقام كار بسيار مشكلي است.
معرفي ارقام مختلف گندم با عملكرد بالقوه باال درشرايط 
مطلوب، سبب افزايش ميزان توليد در واحد سطح شده 

ند كه آن دسته از است، اما بسياري از محققين معتقد
هاي جديد كه سبب افزايش عملكرد خصوصيات واريته

-هاي هرز بهشده است توانايي رقابت آن را با علف

هاي هرز هم تيره كه از لحاظ خصوصيات خصوص علف
مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي بسيار شبيه به گندم هستند 

و لمرال و  1381را كاهش داده است (سليمي و انگجي 
اگرچه اين موضوع كه ارقام جديد  ).2001ن همكارا

تر از ارقام قديم دارند هميشه توانايي رقابت ضعيفت
و باغستاني و زند  1382صحيح نيست (زند و همكاران 

1384.(   
خصوصياتي از جمله ارتفاع، سطح برگ، آرايش 

تواند در تفاوت زني ميها، سرعت رشد و قدرت پنجهبرگ
از  بسياريتوانايي رقابتي ارقام با يكديگر موثر باشد، 

محققان ارتفاع بلند را يكي از فاكتورهاي اصلي در برتري 
دانند تحقيقات زيادي نشان داده است رقابتي براي نور مي

كه بين ارتفاع گياه زراعي و توانايي رقابتي آن رابطه 
تواند گياه ميمستقيمي وجود دارد و كاهش ارتفاع 

ات هاي هرز را كاهش دهد. ها با علفتوانايي رقابتي آن
زيادي نشان داده است كه بين ارتفاع گياه زراعي و 

، باغستاني و زند 1382(زند و همكاران توانايي رقابتي 
شاو و و بلك 1994شاو ، بلك2000، ني و همكاران 1384

ش كردند ) گزار1991بليان و همكاران ( ).2002همكاران 
كه ارتفاع گندم نقش مهمي در قدرت رقابت گياه زراعي با 

هرز دارد. آنها گزارش كردند كه عملكرد واقعي ارقام علف
وحشي بيشتر از عملكرد  جديد گندم در حضور يوالف

وحشي در اين  ارقام قديمي است، اما بيوماس يوالف
 ارقام بيش از ارقام قديمي بود كه نتيجه توانايي ضعيف

هاي هرز در نتيجه كاهش ارقام جديد در رقابت با علف
) نيز گزارش 1994شاو (بنيه اوليه و ارتفاع آن است. بلك

متر سانتي 90-110كرد كه ارقام گندم كه ارتفاعي بين 
داشتند در حضور جوموشي افت عملكرد كمتري نسبت 

  به ارقام كوتاهتر داشتند.
است كه  شاخص سطح برگ نيز از جمله معيارهايي

براي ارزيابي رقابت در جامعه گياهي مورد استفاده قرار 
 ها روي قابليتگذارترين شاخصو يكي از تاثير گيردمي

هاي زيادي نشان آزمايش شود.رقابت ارقام محسوب مي
تواند شرايط داده است كه شاخص سطح برگ باال مي

هل و  1379مناسبي براي رقابت گياه زراعي باشد (زند 
). سطح برگ و ارتفاع گياه توانايي جذب 2000 مكارانو ه

دهد. نور و رقابت كنندگي گياه را تحت تاثير قرار مي
هرچه شاخص سطح برگ بيشتر باشد، ميزان نفوذ نور 
كمتر است و برتري رقابتي با گياهي است كه شاخص 

مقايسه  ) در1379سطح برگ بيشتري داشته باشد. زند (
هرز يم و جديد در رقابت با علفارقام گندم ايراني قد

يوالف وحشي دريافت كه رقم جديد الوند به دليل شاخص 
سطح برگ بيشتر و سرعت توسعه بيشتر نسبت به رقم 

هل و قديمي بزوستايا قدرت رقابت بيشتري داشت. 
) نيز در بررسي آثار رقابت تاتوره بر 2000همكاران (

همي بين رشد و عملكرد سويا نشان دادند كه رابطه م
  هاي هرز وجود دارد.شاخص سطح برگ و رقابت علف

در عين حال، ارتفاع و شاخص سطح برگ باال 
تواند موجب برتري رقابتي شود و توزيع هميشه نمي

و سرعت توسعه هاي مختلف ارتفاع سطح برگ در اليه
ارتفاع و سطح برگ اهميت بيشتري در تفاوت توانايي 

باغستاني  ،1380پورآذر و غديري ( ارقام با يكديگر دارد
، 1385پور نورآبادي و همكاران ، ابراهيم1384و زند 

لمرال  و 1987چاليه و همكاران ، 1386ديانت و همكاران 
) نشان دادند 1987جونجه و كراف (  .)1995و همكاران 

ه تركه اگرچه شاخص سطح برگ چغندرقند بيش از سلمه
ا و نيفربدتر بود. آن موفقتره در رقابت با بود، اما سلمه

) گزارش كردند كه در اكثر ارقام گندم 1388همكاران (
ميزان سطح برگ هر اليه در شرايط مخلوط نسبت به 
شرايط خالص كاهش يافت. آنها گزارش كردند كه رقم 
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شيراز كه داراي باالترين توانايي رقابتي است توانسته 
ت حفظ نمايد. هاي خود را در شرايط رقاببود توزيع برگ

) نشان دادند كه رقابت براي نور 1990بارنز و همكاران (
بيشترين تاثير را از موقعيت سطح برگ در باالي كانوپي 

پذيرند. آنها به اين نكته اشاره كردند كه موقعيت برگ مي
هاي باالتر كانوپي اولين عامل تعيين كننده مقدار در اليه

كه شاخص سطح مسلما گياهاني  نور جذب شده بود.
هاي بااليي داشته باشند در جذب برگ باالتري در اليه

) در 1988گراهام و همكاران ( تر خواهند بود.نور موفق
هاي اي جذب نور و شاخص سطح برگ اليهمطالعه

اي خروس و سورگوم دانههرز تاجكانوپي مخلوط علف
را مورد بررسي قرار دادند. در اين مطالعه شاخص سطح 

ورگوم عمدتا در اليه يك سوم پايني و مياني برگ س
كه بيشترين شاخص سطح كانوپي متمركز بود، در حالي

هاي باالتر كانوپي قرار داشت. در خروس در اليهبرگ تاج
خروس، شاخص سطح اين بررسي با افزايش تراكم تاج

برگ سورگوم و جذب نور توسط آن كاهش يافت. 
هاي بااليي ر اليهخروس با جذب نور دبنابراين تاج

  كانوپي موجب كاهش دريافت نور توسط سورگوم شد.
دهد كه توانايي رقابتي بررسي اين منابع نشان مي
هاي هرز متفاوت است ارقام گياهان زراعي در برابر علف

ها ناشي از تفاوت در خصوصيات و اين تفاوت
ايي باشد. لذا شناسمورفولوژيكي و فيزيولوژيكي آنها مي

تواند گام مهمي در جهت توليد ارقام فات مياين ص
پرمحصول و رقيب جهت توسعه كشاورزي پايدار باشد.  

) بررسي صفات 1هدف از اين تحقيق نيز: 
هاي ژنوتيپ گندم در برابر علف 18موفوفيزيولوژيكي 

) معرفي صفاتي كه موجب برتري رقابتي ارقام 2هرز و 
جهت استفاده در شود تا هاي هرز ميگندم در برابر علف

گران مورد استفاده قرار برنامه هاي اصالحي اصالح
  گيرد.

  
  
  

  هامواد و روش
 18منطور مطالعه صفات مورفوفيزيولوژيكي به

هاي هرز آزمايشي در ژنوتيپ گندم در رقابت با علف
كشاورزي  دانشكدهدر مزرعه  1389-1390سال زراعي 

دشت مغان از شد. دانشگاه محقق اردبيلي انجام مغان 
درجه و  47نظر مختصات جغرافيايي در طول جغرافيايي 

ثانيه واقع شده  39درجه و  39ثانيه، عرض جغرافيايي  49
- باشد. تيمارمتر مي 72است و ارتفاع آن از سطح دريا 

شاهي، اميد، طوس، (كراس رقم 11هاي آزمايشي شامل 
ا، اسكوژن، دبيرگاسپارد، گسون، سرداري، فنيكان، ساي

-C-85-8 ،C-85-11 ،C-85ژنوتيپ ( ، 7) و ، الوند2آذر 

9 ،C-85-13 ،S-82-10،  MV-17و N-80-19 ( گندم
هاي هرز بود كه در شرايط حضور و عدم حضور علف

صورت اسپيليت پالت نواري كردند. آزمايش بهرشد مي
هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا در قالب طرح بلوك

  شد.
ذرت بود كه بالفاصله پس از محصول سال قبل 

بقاياي آن با گاوآهن برگردان با خاك مخلوط  ،برداشت
كيلوگرم در  240ها به مقدار شد. بذر هر يك از ژنوتيپ

بصورت دستي و روي  1389آبانماه  15هكتار در تاريخ 
متر كشت شد.  3متر و طول سانتي 20خطوطي به فاصله 
عد از كشت بالفاصله ب شد. كشت خطدر هر كرت شش 

ها با توجه به نياز گياه در آبياري انجام شد. ساير آبياري
 200طي فصل رشد انجام شد. كود نيتروژن به مقدار 

دهي گندم كيلوگرم نيتروژن در هكتار در مرحله ساقه
بصورت سرك مصرف شد. هر كرت به طور نواري به 

هاي هرز دو قسمت تقسيم شد كه در يك قسمت علف
ر طول فصل كنترل شدند. در قسمت ديگر و بطور كامل د

هاي هرز بر صفات منظور بررسي تاثير تداخل علفبه
 50 × 50برداري به ابعاد مورد مطالعه دو واحد نمونه

در طول فصل رشد متر در آنها مشخص شد. ساني
 كل و سطح برگ سطح برگ ،گندماز قبيل ارتفاع  يصفات

دهي، سه مرحله ساقههاي مختلف ارتفاع گندم در در اليه
بر اساس اين  گيري شد.اندازه بستندهي و دانهخوشه
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(نسبت سطح برگ به وزن  LARهاي صفات شاخص
 SLA) و 2(نسبت وزن برگ به وزن كل LWR)، 1كل

يا نسبت سطح برگ به وزن  3(سطح برگ مخصوص
هاي هرز نيز در وزن خشك علف برگ) نيز محاسبه شد.

برداري در هر كرت واحد نمونهدهي در دو مرحله خوشه
  گيري شد.اندازه

به منظور اندازه گيري ارتفاع گياه زراعي در 
برداري هاي نمونهمراحل مختلف رشد، در هر يك از واحد
ها در سه مرحله سه بوته گندم انتخاب و ارتفاع اين بوته

بستن اندازه گيري شد. دهي و دانهدهي، خوشهساقه
بااليي  3/1هاي مختلف ارتفاع گندم (سطح برگ نيز در اليه

، مياني و پاييني) با استفاده از دستگاه سطح برگ سنج 
دهي گندم دهي و خوشهدر دو مرحله ساقه 3100LIمدل 

ها با استفاده از نرم تجزيه آماري داده اندازه گيري شد.
 LSDها توسط آزمون انجام شد. ميانگين SPSSافزار 

  درصد مقايسه شدند.  5در سطح احتمال 
  

         نتايج و بحث
هاي مورد مطالعه در مقايسه ارتفاع ژنوتيپ

هاي هرز در هر سه شرايط رقابت و عدم رقابت علف
دهي و دانه دهي، خوشهمرحله مورد بررسي (ساقه

 هاي گندم، رقابتبستن) نشان داد كه در بيشتر ژنوتيپ
درصد كاهش داد  27آنها را تا هاي هرز ارتفاع علف

هاي الوند، ). بيشترين كاهش ارتفاع در ژنوتيپ1(جدول 
در  دهي مشاهده شد.و سايسون و در مرحله ساقه 2آذر

در هر دو  S‐82‐10هاي الوند و اين مرحله، ژنوتيپ
هاي هرز بيشترين شرايط رقابت و عدم رقابت علف

 كمترين ارتفاع C-85-8هاي كاسكوژن و و ژنوتيپ ارتفاع
دهي، ارتفاع رقم در مرحله خوشه). 1(جدول را داشتند 

درصد بيش از  19هاي هرز اميد در شرايط رقابت علف
اگرچه بعضي ارتفاع آن در شرايط عدم رقابت بود. 

هاي هرز ها نشان داده است كه رقابت علفآزمايش

                                                            
1 . leaf Area Ratio 
2 . Leaf Weight Ratio 

ا هكاهش ارتفاع ژنوتيپموجب افزايش ارتفاع شده است. 
هاي هرز ممكن است به علت كاهش ثر رقابت علفبر ا

منابع قابل دسترس و در نتيجه كاهش رشد آنها باشد. 
) نشان داد با 1381نتايج آزمايش نجفي و همكاران (

هاي هرز خردل وحشي و شلمبيك، افزايش تراكم علف
) نيز 2006ارتفاع گندم افزايش يافت. دارن و همكاران (

ش تراكم گاوپنبه، ارتفاع ذرت گزارش كردند كه با افزاي
  افزايش يافت.
تواند در هايي است كه ميارتفاع از شاخصاگرچه 

ارزيابي قدرت رقابتي ارقام مورد استفاده قرار گيرد، اما 
بيش از ارتفاع نهايي، سرعت توسعه آن حائز اهميت است 

و ني و  1995، لمرال و همكاران 1384(باغستاني و زند 
‐Nهاي دبيرا، تايج نشان داد كه ژنوتيپ). ن2000همكاران 

80‐19 ، S‐82‐10  وC‐85‐11  ارتفاع نهايي  3/1بيش از
درصد ارتفاع  90دهي و بيش از خود را تا مرحله ساقه
كه، دهي بدست آوردند. درحاليخود را تا مرحله خوشه

-هاي سرداري، فنيكان و اميد در مرحله خوشهژنوتيپ

اع نهايي خود را داشتند درصد ارتف 65دهي كمتر از 
اي هها نشان داد كه در ژنوتيپ). مقايسه ميانگين1(جدول 

هاي هرز  سرعت و سايسون، رقابت علف 2الوند، آذر
دهي را كاهش داد. برعكس، افزايش ارتفاع تا مرحله ساقه

در C-85-8 و  S-82-10هاي دبيرا، طوس، اميد، ژنوتيپ
افزايش ارتفاع هاي هرز سرعت شرايط رقابت با علف
دهي افزايش دادند. اين موضوع خود را تا مرحله خوشه

تر كانوپي در اين تواند شرايط بسته شدن سريعمي
ها را به همراه داشته باشد كه نقش مهمي در ژنوتيپ

  هاي هرز دارد.برتري رقابتي آنها با علف
هاي هرز، بيشترين در شرايط عدم رقابت علف

-ترتيب در ژنوتيپدهي بهخوشهسطح برگ كل در مرحله 

 72/29متر مربع) و اميد (سانتي 88/29هاي سرداري (
- سانتي 44/9متر مربع) و كمترين سطح برگ كل (سانتي

). 1مشاهده شد (جدول   C-85-8متر مربع) در ژنوتيپ 

3 . Specific Leaf Area  
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هاي هاي هرز ژنوتيپدر حالي كه در شرايط رقابت علف
سطح برگ  S-82-10دبيرا، كاسكوژن، گاسپارد، طوس و 

رز هاي هبيشتري داشتند. نتايج نشان داد كه رقابت علف
درصد  47تا  5هاي گندم را بين سطح برگ اكثر ژنوتيپ

). بيشترين كاهش سطح برگ در 1كاهش داد (جدول 
شد، در حالي كه  شد. در مشاهدهسرداري  ژنوتيپ
هاي گاسپارد و طوس توانستند در شرايط رقابت ژنوتيپ

سطح برگ خود را  درصد از 95هرز بيش از هاي علف
هاي مورد مطالعه از جمله در بعضي ژنوتيپ حفظ كنند.

هاي هرز رقابت علف S-82-10و  MV-17فنيكان، 
هاي زيادي آزمايش موجب افزايش سطح برگ آنها شد.

يكي از فاكتورهاي مهم  نشان داده است كه سطح برگ باال
ي لنگرودرود (صفاهانيمي  برتري رقابتي ارقام به شمار

). 1384و باغستاني و زند  1379 ا، زند 1387و همكاران 
) گزارش كردند كه 1387لنگرودي و همكاران (صفاهاني

علت برتري رقم زرفام كلزا در رقابت با خردل وحشي را 
توان به سطح برگ بيشتر آن ارتباط داد. نتايج مي

يد الوند به ) نيز نشان داد كه رقم جد1379آزمايش زند (
دليل شاخص سطح برگ باال و سرعت توسعه سريع 
نسبت به رقم بزوستايا قدرت رقابت بيشتري با يوالف 

) نيز گزارش كردند 2000وحشي داشت. ني و همكاران (
هاي هرز به بيومس كه قدرت رقابت ارقام برنج با علف

  اوليه، سرعت رشد گياه، سطح برگ و بيومس مرحله
 

  هاي هرزتاثير تداخل علفدهي تحت در مرحله خوشههاي گندمارتفاع و سطح برگ ژنوتيپ -1جدول 

  نام ژنوتيپ

سطح برگ در مرحله   )cmارتفاع گندم (
    بستنمرحله دانه   دهيمرحله خوشه  دهيمرحله ساقه  )2cmخوشه دهي (

بدون
بدون    با رقابت رقابت

بدون     با رقابت رقابت
بدون     با رقابت  رقابت

  با رقابت  رقابت

N-80-19 0/34 0/33  7/86 5/85   4/93  7/85    36/24  08/19  
  03/13  59/16    0/107  0/111   3/90 6/94  2/26 0/36  الوند
  60/16  55/19   0/104  3/107   0/86 8/91  2/23 3/30  2آذر
  23/21  73/25   0/78  0/89   2/76 8/78  3/26 5/30  دبيرا

  48/21  37/27    2/78  0/79   8/68 6/72  1/21 0/21  كاسگوژن
  62/21  91/22   8/109  5/114   0/76 8/78  1/21 2/25 گاسپارد
  54/15  88/29    5/123  0/132   8/83 0/85  1/25 1/27  سرداري
  01/19  84/25    7/73  0/77   5/49 6/52  5/21 2/28  سايسون
  82/19  08/15    7/132  0/137   8/83 3/88  2/26 7/30  فنيكان
  58/21  22/ 99    7/102  9/119   3/76 6/79  5/23 3/27  طوس
  80/19  72/29    5/101  8/111   0/86 0/72  3/28 2/30  اميد
  30/10  15/18    2/103  2/113   7/83 0/87  3/23 7/22  شاهيكراس

MV-17 3/28 3/25  6/96 3/62   6/110  7/90    41/12  53/16  
S-82-10  9/35 9/32  8/76 3/76   3/89  4/78   17 /17  36/20  
C-85-13  1/27 3/28  5/71 0/68   0/107  9/103    01 /20  02 /15  
C-85-11  3/28 5/24  7/79 8/73   0/84  7/74    96/16  37/12  
C-85-9  8/24 8/22  7/79 0/76   5/111  5/105    16/18  74/13  
C-85-8  2/21 8/19  3/78 0/78   4/96  6/83    46/13  44/9  
LSD 2/5 8/4  2/4 1/5   8/5 4/5   6/8 2/4 
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زني مرتبط بود. آنها نشان دادند كه سرعت رشد پنجه
تباط زني ارنسبي، سرعت فتوسنتز خالص و توانايي پنجه

  كمتري با قدرت رقابت ارقام داشت.  
برگ نيز  عالوه بر سطح برگ، توزيع عمودي سطح

هاي هرز اهميت زيادي در برتري رقابت ارقام با علف
دارد. نتايج آزمايش نشان داد كه الگوي توزيع عمودي 

هاي هرز سطح برگ در شرايط رقابت و عدم رقابت علف
). در 2هاي مورد مطالعه متفاوت بود (جدول در ژنوتيپ

درصد  50هاي هرز، بيش از شرايط عدم رقابت علف
، دبيرا 2هاي آذردهي در ژنوتيپحله خوشهسطح برگمر

پاييني وجود داشت. در حاليكه،  3/1و كاسكوژن در اليه 
-Nهاي سرداري، سايسون، اميد و در اين مرحله ژنوتيپ

-MVهاي فنيكان، مياني و ژنوتيپ 3/1در اليه  80-19

17 ،S-82-10  وN-80-19  بااليي سطح برگ  3/1در اليه
ها الگوي ارتي، در اين ژنوتيپبيشتري داشتند. به عب

توزيع عمودي سطح برگ هرمي معكوس، در دسته دوم 
باشد. هاي دسته اول هرمي شكل ميلوزي و در ژنوتيپ

هاي ها نشان داده است كه در شرايط رقابت علفآزمايش
 هايهرز هر رقمي كه بتواند سطح برگ بيشتري در اليه

 تر خواهد بودفقبااليي كانوپي داشته باشد در رقابت مو
و  1998، گراهام و همكاران 1388(فربدنيا و همكاران 

) گزارش 1990). بارنز و همكاران (1990بارنز و همكاران 
هاي باالتر كانوپي اولين كردند كه موقعيت برگ در اليه

عامل تعيين كننده مقدار نور جذب شده و قدرت رقابت در 
   جذب نور است.

  
در مرحله هاي گندم هاي مختلف ارتفاع ژنوتيپمتر مربع) در اليهسطح برگ (سانتي -2جدول 

  هاي هرزتاثير تداخل علفدهي تحت خوشه

  نام ژنوتيپ
 بااليي 3/1 اليه  مياني 3/1 اليه  پاييني 3/1 اليه

  با رقابت  رقابت عدم  با رقابت  عدم رقابت  با رقابت  عدم رقابت

N-80-19 70/6 69/6 44/9 33/9   22/8  06/3  
  89/3  41/3   86/10 76/5 84/1 86/3  الوند
  98/8  91/3   93/8 916/3 64/1 78/8  2آذر
  61/5  79/5   62/13 45/6 49/6 99/8  دبيرا

  46/6  25/4   34/14 47/7 57/6 76/9  كاسگوژن
  89/2  88/5   45/13 86/7 57/6 88/7 گاسپارد
  65/5  95/3   87/18 55/9 36/5 04/2  سرداري
  44/2  34/4   90/18 59/9 5/4 17/5  سايسون
  86/3  84/8   65/8 54/3 57/2 44/7  فنيكان
  54/8  55/7   89/10 81/5 56/3 22/8  طوس
  48/2  44/3   93/22 65/10 31/4 71/5  اميد
  94/2  77/3   88/5 76/2 33/2 77/3  شاهيكراس

MV-17 24/6 99/2 13/2 41/4   16/8  01/5  
S-82-10  05/7 09/3 16/4 22/10   15/9  86/3  
C-85-13  11/5 50/2 34/6 55/13   57/3  96/3  
C-85-11  40/3 11/6 36/4 87/8   61/4  98/2  
C-85-9  44/6 53/4 46/5 78/6   84/1  15/3  
C-85-8  44/6 73/2 46/5 78/5   84/1  65/2  
LSD 4/3 8/2 2/1 3/2   8/1 4/2 
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هاي مورد هاي آماري نشان داد كه ژنوتيپتجزيه
نداشتند، اما  LWRمطالعه تفاوتي آماري از نظر شاخص 

داري تفاوت معني SLAو  LARهاي از نظر شاخص
در شرايط رقابت و عدم  2). رقم آذر3داشتند (جدول 

را  SLAو  LARهاي هرز باالترين شاخص رقابت علف
اين  MV-17و  N-80-19هاي طوس، داشت. در ژنوتيپ

هاي هرز بيش از دو دو شاخص در شرايط رقابت علف
ها ها نتيجه واكنش ژنوتيپبرابر افزايش يافت. اين افزايش

ت هاي هرز اسبه تغيير كيفيت نور در شرايط رقابت علف

كه موجب افزايش صفات تحمل به سايه در آنها شده 
و  LARها نشان داده است كه گياهاني كه زمايشاست. آ

بيشتري داشته باشند توانايي تحمل سايه  SLAيا 
-هاي هرز آسيب ميبيشتري دارند و كمتر از رقابت علف

برون و همكاران -و هرائوت 1997بينند (آفالو و رتو 
) گزارش كردند كه 2004راجكان و همكاران ( ).1999

باال واكنش  Fr/Rيط هيبريدهاي مختلف ذرت در شرا
متفاوتي نشان دادند. بعضي از هيبريدها در چنين 

  تري داشتند.شرايطي ارتفاع و سطح برگ پايين
  

  هاي هرزهاي گندم تحت تاثير تداخل علفهاي مورفوفيزيولوژيكي و عملكرد دانه ژنوتيپشاخص -3جدول 

  نام ژنوتيپ
LWR  LAR  SLA ) كيلوگرم در هكتارعملكرد دانه( 

عدم
عدم  رقابت  رقابت

عدم  رقابت  رقابت
  رقابت  عدم رقابت    رقابت  رقابت

N-80-19 94/0 92/0 10/2 32/5  25/2 77/5  17/3355  45/2487 

  78/2156  08/2793  53/2 79/3  93/0 93/0 36/2 52/3  الوند
  85/1717  80/2385  16/4 89/8  93/0 88/0 86/3 80/7  2آذر
  87/1098  45/1422  39/2 74/2  86/0 95/0 09/2 60/2  دبيرا

 65/1375  62/1597  03/3 41/3  95/0 95/0 87/2 23/3  كاسگوژن

  85/1448  60/1897  31/2 22/3  95/0 95/0 19/2 06/3 گاسپارد
  75/1333  05/1444  63/1 10/3  93/0 92/0 52/1 87/2  سرداري
 83/1407  68/1630  49/2 82/2  95/0 93/0 36/2 62/2  سايسون

  43/1333  75/1587  19/2 99/4  91/0 86/0 00/2 27/4  فنيكان
  28/1073  58/1436  78/2 33/7  95/0 86/0 65/2 27/6  طوس
 72/1458  43/2051  37/1 17/2  92/0 92/0 26/1 00/2  اميد

  70/1408  58/1692  36/1 85/1  93/0 95/0 26/1 76/1  شاهيكراس
MV-17 94/0 93/0 64/1 42/6  75/1 92/6  80/1786  23/1334  
S-82-10  92/0 92/0 81/1 52/2  96/1 74/2  23/2163  30/1409 

C-85-13  92/0 92/0 63/1 27/3  77/1 57/3  08/1545  13/1295  
C-85-11  90/0 93/0 92/1 82/2  13/2 02/3  33/2441  32/1526  
C-85-9  88/0 92/0 76/1 85/2  01/2 10/3  75/2060  27/1938 

C-85-8  94/0 96/0 09/2 55/1  23/2 62/1  82/2071  20/1703 

LSD - - 65/0 20/1  84/0 43/1  7/342  3/256  
  

هاي گندم در شرايط عدم حضور عملكرد ژنوتيپ
). نتايج 3باشد (جدول هاي هرز متفاوت ميو حضور علف

، طوس، اميد، 2، آذر N-80-19ژنوتيپ  7نشان داد كه در 

MV17, S-82-10, C-85-9  افت عملكرد ناشي از
درصد بود. در دو  25هاي هرز بيش از حضور علف

 10افت عملكرد كمتر از  C-85-9ژنوتيپ سرداري و 
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هاي هرز در اين دو ژنوتيپ درصد بود. اگرچه تراكم علف
ها نشان داده نشده است). بنابراين، اين بود (داده باال

هايي هستند كه تحمل ها داراي صفات و ويژگيژنوتيپ
دهد. نتايج هاي هرز را افزايش ميرقابت آنها با علف

-نشان داد كه اگرچه در شرايط تداخل و عدم تداخل علف

بيشترين عملكرد دانه را  N-80-19هاي هرز ژنوتيپ 
هاي هرز افت عملكرد ناشي از حضور علف توليد كرد، اما

دهد كه اين در اين ژنوتيپ نيز زياد بود. اين نشان مي
  هاي هرز را ندارد. ژنوتيپ تحمل رقابت با علف

هاي مختلف نتايج آزمايش نشان داد كه ژنوتيپ
هاي العملهاي هرز عكسگندم در واكنش به رقابت علف

در شرايط رقابت دهند. بعضي ارقام متفاوتي نشان مي
-ارتفاع و سطح برگ خود را حفظ و يا حتي افزايش مي

اي هتواند به برتري رقابت آنها با علفدهند كه اين امر مي
بتوانند  هرز كمك نمايد. كشت اين ارقام در صورتي
تواند در پتانسيل عملكرد بالي خود را حفظ نمايند مي

  هاي هرز را كنترل نمايد.درازمدت علف

  
  منابع مورد استفاده
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