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مطالعه زادآوری و برخی خصوصیات جوانهزنی بذر حاصل از علفهرز چاودار وحشی
( )Secale cerealeدر تداخل با ارقام گندم نان
Study of Regeneration and Some Germination Characters of Feral Rye Seed
(Secale cereale) Obtained From Interference With Wheat Cultivars
بیژن سعادتیان*1و محمد
تاریخ دریافت91/60/22 :
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تاریخ پذیرش92/16/61 :

چکیده
بررسی تولید بذر علفهرز و خصوصیات آن در شرایط رقابت با گیاه زراعی ،در پیشبینی و مدیریت بلندمدت علفهايهررز اهمیرت زیرادي داردز از
اینرو در تحقیق حاضر ،دو آزمایش مزرعهاي و آزمایشگاهی اجرا شدز فاکتورهاي آزمایش مزرعهاي شامل چهار رقم گندم (سایسون ،الوند ،چمران و
سپاهان) و تراکمهاي علفهرز چاودار وحشی ( )Secale cerealeدر چهار سطح ( 06 ،06 ،26و  06بوته در مترمربع) برود و در قالرط حررا پایره
بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدز در بخش آزمایشگاهی براي بررسی صفات مربوط به جوانهزنی علفهرز 22 ،عردد برذر تولیرد شرده
چاودار وحشی از هر یک از کرتهاي تداخل حرا مزرعهاي برداشت شد و بهعنوان یک واحد آزمایشی منظور گردیدز در قسرمت مزرعرهاي صرفات
تولید بذر ،تعداد سنبله بارور ،ت عداد بذر در سنبله ،تعداد بذر در واحد سطح و وزن هزار دانه چاودار وحشی اندازهگیري شدز در شرایط آزمایشرگاهی
صفات درصد جوانهزنی تجمعی ،میانگین مدت زمان جوانهزنی ،حول ساقهچه ،حول ریشهچه ،وزن خشک سراقهچره و ریشرهچره برذرهاي چراودار
وحشی بررسی شدز نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی دو رقم الوند و سپاهان نسبت به ارقام چمران و سایسون بر صفات تعداد سنبله بارور ،عملکرد
دانه و تعداد دانه تولیدي علفهرز چاودار وحشی بیشتر بودز همچنین بذرهاي چاودار وحشی بهدست آمده از ترداخل برا دو رقرم الونرد و سرپاهان،
درصد و سرعت جوانهزنی تجمعی پایینتري نسبت به بذور حاصل از تداخل با دو رقم دیگر داشتندز بهحورکلی حول و وزن خشک ریشهچه ،حول و
وزن خشک ساقهچه در بذرهاي علفهرز بهدست آمده از تداخل با ارقام الوند و سپاهان بهحور معنریداري کمتررین مقردار برودز رقرم سرپاهان در
مقایسه با سایر ارقام گندم  ،بیشترین تاثیر منفی بر چاودار وحشی از نظر تعداد بذر داراي توانایی جوانهزنی داشتز همچنین موجط کاهش شدیدتر
اکثر خصوصیات رشدي گیاهچه علفهرز شدز از اینرو رقم مزبور براي کنترل آلودگی مزرعه در هر دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت مناسط بودز
واژههای کلیدی :اجزاي عملکرد ،تراکم علفهرز ،جوانهزنی ،عملکرد ،همبستگی
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مقدمه
مطالعات پیرامون انتخاب ارقام داراي قدرت رقابتی با در غالت
مختلفری ازجملره جرو در شررایط ترداخل برا علرفهررز چچررم
(( )Lolium rigidumپینتر و هیلرز )2009 ،نشراندهنرده تر ثیر
مثبررت اسررتفاده از ارقررام رقیررط در کنترررل تولیررد و زادآوري
علفهرز بوده استز همچنین پژوهشهاي انجام شده در رابطره
با تداخل ارقام مختلف گنردم برا چراودار وحشری نیرز عرالوهبرر
شناسایی ارقام رقیط ،یافتههاي مثبتی در زمینه کنترل رشرد و
تولید مثل علفهرز با استفاده از انتخاب رقم مناسط در اختیرار
محققان قرار داده است (دیانت و همکاران1302 ،؛ سرعادتیان و
همکاران1391 ،؛ رابرتز و همکاران)2001 ،
در مطالعات انجام شده در زمینه رقابرت ،توجره ویرژهاي بره
تولید بذر و افزایش جمعیت علفهايهرز شده استز در یکی از
این پژوهشها اسالمی 9و همکاران ( )2006با استفاده از معادلره
ساده افزایش جمعیت ،نشان دادند که خطرر برالقوه تولیرد برذر
گونههايهرز در هر سال بیش ازحرد با سرت و در مرورد تررب
وحشی ( )Raphanus raphanistrumگاهی تا  766برابرر فصرل
قبل بانک بذر خاک بهحور بالقوه افرزایش خواهرد یافرتز نترایج
سایر آزمایشها در زمینه تداخل علفهاي هررز خرردل وحشری
(( )Sinapis arvensisسرلیمانی ،)1309 ،گاوپنبره ( Abutilon
( )theophrastiورنرررر 16و همکررراران ،)2004 ،ترررار خررررو
(( )Amaranthus retroflexusبرررن  11و همکررراران )2003 ،و
یررو وحشرری (( )Avena fatuaویلررن بررورگ 12و همکرراران،
 )2005نیز گویاي خطر جردي و درازمردت گونرههرايهررز بره
خصو در سیستمهراي ترک کشرتی اسرتز اسرتفاده از ارقرام
داراي توان رقابتی با عالوهبر اثر بازدارندگی بر رشد ،مریتوانرد
بر تولید بذر علفهايهرز و پویایی بانک بذر خاک تاثیر بسزایی
داشته باشدز در مطالعات انجام شده توسط سعادتیان و همکاران
( )1391نتایج مبین ت ثیر منفی ارقام گندم داراي قدرت رقابتی
با بر تولید بذر علفهرز چاودار وحشی بودز نتایج مشابهی نیرز
توسط رابرتز و همکارن ( )2001گزارش شرده اسرتز اگرچره از
دیدگاه عوامل گیاهی ،تولید بذر علفهرز به تنهرایی نمریتوانرد
پویایی جمعیت را نشان دهدز بلکه خصوصیات جوانرهزنری برذر
تولید شده ،برر زوال برذر و ترراکم نهرایی علرفهررز در مزرعره
ت ثیرگذار خواهد بودز

چاودار وحشی ( )Secale cerealeیکی از مهمتررین علرفهراي
هرز یکساله گندم در سطح جهران برهشرمار مریرود و یکری از
اولین گونههاي باریک برگ گزارش شرده در محصرو ت گنردم
( )Triticum aestivumو جررو ( )Hordeum vulgareمرریباشررد
(استامپ و وسترا2000 ،1؛ رابرترز 2و همکراران2001 ،؛ وایرت 3و
همکاران)2006 ،ز خاستگاه اصلی چاودار وحشری در کشرورهاي
خاورمیانه مانند افغانستان و ایران اسرتز تولیدکننردگان گنردم
این مناحق با مشکالت بسریاري در مبرارزه برا چراودار وحشری
مواجهاند (ایکراردا)2005 ،0ز قابلیرت رشرد ایرن گیراه در دامنره
وسیعی از شرایط محیطی و جغرافیرایی مرهرون تنرون ژنتیکری
با ي آن است (وایت و همکاران)2006 ،ز چاودار وحشی بهعلرت
دارا بودن خروا رشردي ازجملره انعطرا پرذیري بره شررایط
مختلف محیطی ،مقاومت در برابر خشکی ،ظرفیت تولیرد برا و
نیاز رحوبتی پایین ،قدرت جذب با ي آب و مواد غذایی ،چرخه
زندگی مشرابه برا گنردم و داشرتن خروا آللوپاتیرک ،یکری از
علفهاي هررز یکسراله سرمج و خسرارتزا در مرزارن گنردم در
سررطح جهرران ب رهشررمار مرریآیررد (پسررتر 2و همکرراران)2000 ،ز
همچنین حضور چراودار وحشری در مرزارن گنردم اسرتانهراي
مختلررف ایررران ازجملرره همرردان ،خراسرران رضرروي ،تهررران،
آذربایجانغربی و شرقی خسارت بسیاري بر عملکرد گنردم وارد
آورده استز بهحوريکه پژوهشها نشان داده که در بسریاري از
موارد حضور چاودار وحشی موجط کراهش بریش از  26درصرد
محصول گندم شده است (باغستانی و همکاران1302 ،؛ دیانرت
و همکاران1302 ،؛ سعادتیان و همکاران)1396 ،ز
یکی از روشهاي مورد توجه که نیاز بره تردابیر کمترري در
بحث کنترل علفهايهرز دارد ،استفاده از ارقام مناسرط اسرتز
تحقیقات نشان داده است که تنون قابرل مالحظرهاي در قردرت
رقابتی ارقام مختلف گیاهان زراعی در رقابت با علرفهراي هررز
وجود دارد (زند و بکی2002 ،0؛ ینیش و یانگ2004 ،7؛ پینترر و
هیلز)2009 ،0ز در انتخاب رقرم رویکردهراي کوتراهمردت و دراز
مدت با توجه به سیستم کشت منطقره بایرد مرورد توجره قررار
گیرد تا در نهایت رقم مناسط تعیین شود (دیانرت و همکراران،
1302؛ سعادتیان و همکاران1391 ،؛ رابرتز و همکاران)2001 ،ز
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زودر ) و سپاهان (بینابین ،پابلند ،زودر ) تهیه شده از مرکز
تحقیقات کشاورزي خراسان رضوي بودز فاکتور دوم ترراکمهراي
مختلف علفهرز چاودار وحشی در چهار سرطح ( 06 ،06 ،26و
 06بوته در مترمربع) بود که با توجه بره برازه آلرودگی در اکثرر
مزارن گندم منطقه و براسا تیمارهاي تراکمی ایرن علرفهررز
در سایر پژوهشها (باغسرتانی و همکراران1302 ،؛ سرعادتیان و
همکاران ،)1391 ،تعیین گردیردز زم برهذکرر اسرت کره برذر
چاودار وحشی در سال قبل برهصرورت دسرتی از سرطح مرزارن
شهرستان برداشت شده بودز تراکم گندم  026بوته در مترمربرع
بود (حسنزاده دلوئی و همکاران1301 ،؛ باغستانی و همکراران،
)1302ز عملیات کاشت گندم و علفهررز در بیسرتم آبران مراه
سال  1309بهصورت دستی انجام شدز بدینمنظرور مقردار برذر
ارقام گندم با توجه به وزن هزار دانه و قروه نامیره ( 99درصرد)،
 26درصد بیشتر از تراکم نهایی در نظر گرفته شد (سعادتیان و
همکاران)1396 ،ز ابعاد واحدهاي آزمایشی  0×2مترر و فواصرل
ردیفهاي گندم  26سانتیمتر برودز برراي احمینران از حصرول
تراکمهاي موردنظر علفهرز چاودار وحشی ،تعرداد برذر کشرت
شررده آن 26درصررد بیشررتر در نظررر گرفترره شررد (سررعادتیان و
همکاران)1396 ،ز بذرهاي علفهرز نیز همزمان در ردیرفهراي
گندم کشت شدز در حول فصل رشد بهجز چاودار وحشی ،سرایر
علفهايهرز با دست وجین شدز آبیاري بهصورت نشتی در پنج
مرحله از رشرد گنردم (خراک آب ،سراقاب ،خوشراب ،گرل آب،
داناب) انجام شدز در پنجم تیرمراه  ،1396از نیمره پرایینی هرر
کرت با رعایت اثر حاشیه و با کوادراتی به مساحت یک مترمربع
بوتههاي گندم و چاودار برداشت شدز پس از تفکیک بوترههراي
گندم و چاودار ،صفات تعداد سنبله در واحد سرطح ،تعرداد برذر
در سنبله ،وزن هزار دانه ،مقدار و تعداد بذر علفهررز در واحرد
سطح اندازهگیري شدز
پژوهش آزمایشگاهی در بخش تحقیقات فیزیولروژي گیراهی
دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد بهصورت فاکتوریرل
و در قالط حرا پایه کامالً تصادفی با سه تکرار انجام شردز پرس
از بذرگیري 22 ،عدد بذر حاصل از بوتههاي چراودار وحشری از
هر یک از کرتها بهصورت تصرادفی برداشرت و برهعنروان یرک
واحد آزمایشی منظور گردیدز بذرهاي بهدست آمده از هر کررت
بهصورت مجزا به مدت  3دقیقه در محلرول هیپوکلریرتسردیم
 2/2درصد جهت ضدعفونی قرار گرفتندز سپس سه مرتبه با آب
مقطر شستشو داده شدندز در انتها بذرها برر روي پترريدیرش
استریل با قطر دهانره  7سرانتیمترر ،روي کاغرذ صرافی واتمرن
شماره  1قرار داده شدند و سپس  16میلریلیترر آب مقطرر بره

جوانهزنی و ظهور گیاهچههاي حاصل از بذر گونههايهرز یکری
از مراحل مهم و ت ثیرگذار بر روابط بین گیاه زراعی و علرفهررز
است که در نهایت کاهش عملکرد گیاه زراعی و پویایی جمعیت
علررفهرررز را در آینررده رقررم خواهررد زد (فورسررال 1و همکرراران،
)2000ز از اینرو بررسی رونرد تغییررات جوانرهزنری گونرههراي
علفهرز از اهمیت ویژهاي برخوردار اسرت و کراربرد مردلهراي
ارائه شده در این زمینه میتواند در پریشبینری ظهرور و اثررات
تررداخلی علررفهرررز نقررش ب رهسررزایی داشررته باشررد (فورسررال و
همکاران2000 ،؛ گاردارین 2و همکراران)2011،ز اگرچره عوامرل
متعدد محیطی مانند دما ،دسترسی به آب و خصوصریات خراک
بر جوانهزنی و رشد اولیه علرفهررز ت ثیرگرذار اسرت (مالرک 3و
همکرراران2007 ،؛ گرراردارین و همکرراران2010 ،؛ گرراردارین و
همکاران)2011،ز اما در تعیین پتانسریل برذرهاي داراي قردرت
جوانهزنی علفهرز ،خصوصیات گیراه مرادري و قردرت گیاهچره
بذر حاصل مورد ارزیابی قرار میگیرد و بهعنروان مبنراي اصرلی
براي محاسبه تعداد بذور نهایی جوانهزده بهشمار میرودز
هرچند در بسیاري از مطالعات به تولید بذر علفهرايهررز از
جمله چاودار وحشی توجه شده ،اما خصوصیات جوانهزنری برذر
چاودار وحشی حاصل از شرایط رقابت با گندم مورد بررسی قرار
نگرفته استز از اینرو تغییرات بالقوه بانک بذر ارائه شرده برراي
این علفهرز سمج مزارن گندم کمتر مورد احمینان خواهد بودز
لذا در تحقیق حاضر عرالوه برر بررسری اثرر رقرم در زادآوري و
تولید ماده خشک چاودار وحشی در سیستم تک کشتی گنردم،
خصوصیات جوانهزنی بذر گونههرز نیز ارزیابی شرده و براسرا
آن پتانسیل مقدار بذر داراي قدرت جوانهزنی تعیین خواهد شدز
مواد و روشها
آزمایش مزرعهاي در سال زراعی  1309-1396در مزرعه نمونه
گندم واقع در  16کیلومتري غرب شهرستان درگز با مختصرات
عرض جغرافیایی ˚ 37و َ 06شرمالی و حرول جغرافیرایی ˚ 29و
َ 26شرقی ،با ارتفان  006متر از سطح دریا و متوسرط بارنردگی
 226میلیمتر در سال ،بهصورت فاکتوریل و در قالط حرا پایره
بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدز خاک مزرعره ترا
عمق  36سانتیمتري داراي  6/1درصد مراده آلری pH ،حردود
 7/9و بافت لومی بودز فاکتور اول ارقام گندم توصیه شده جهت
کشت در منطقه شامل سایسون (زمسرتانه ،پاکوتراه ،دیررر )،
الوند (بینابین ،پابلند ،نسبتاً دیرر ) ،چمران (بینابین ،پاکوتراه،
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آنها اضافه گردیدز پتري دیشها به داخل اتاقک رشد 1برا دمراي
 26±2درجه سانتیگراد و تاریکی مطلق منتقل شدند (ایسرتا،2
)2003ز شمارش روزانه بذرهاي جوانه زده در ساعت معرین و برا
معیار خرور  2میلیمتر ریشهچه از بذر و بهمدت  0روز صرورت
گرفتز پس از ثابت شدن جوانهزنی ،حول ریشهچه و سراقهچره
بذرهاي جوانهزده با خطکش اندازهگیري شدز سپس گیاهچههرا
بهمدت  00ساعت در آون با دماي  72درجه سانتیگراد خشک
و وزن آنها بهوسیله ترازو با دقت یک هزارم گررم انردازهگیرري
شدز
براي توصیف روند جوانهزنی تجمعی از مردل سره پرارامتري

(سلطانی )1302 ،و با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن در
سطح احتمال  2درصد انجام شدز
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس صفات مرتبط برا زادآوري چراودار وحشری
در شرایط تداخل با ارقام گندم ،حاکی از معنیداري اثرر اصرلی
رقم بر صفات تعداد سنبله بارور ،تعداد بذر در سرنبله ،تعرداد و
مقدار بذر تولید شده چاودار وحشی بودز تنها در وزن هزار دانره
علفهرز چاودار وحشی ،اثر رقم معنیدار نشرد (جردول )1ز اثرر
اصلی تراکم چاودار وحشی بر تمامی صفات مررتبط برا زادآوري
چاودار وحشی معنیدار شد (جدول )1ز همچنین نترایج حراکی
از معنیداري اثرات متقابل رقم گندم و تراکم چاودار وحشی برر
تمامی صفات مورد بررسی بود (جدول )1ز با توجه به یافتههراي
حاصل از تجزیه واریرانس صرفات ،برهدلیرل معنریداري اثررات
متقابل ،مطابق با نظر سلطانی ( )1302از ارائه نتایج اثرات ساده
صر نظر شدز
با افزایش تراکم چاودار وحشری ،صرفات مقردار برذر ،تعرداد
سنبله برارور و تعرداد برذر در واحرد سرطح چراودار وحشری در
تداخل برا هرر یرک از ارقرام گنردم بیشرتر شرد (جردول)2ز در
تراکمهاي 26و  06بوتره در مترمربرع ،بیشرترین تعرداد سرنبله
چاودار وحشی در شرایط رقابت با رقم چمران برهدسرت آمرد و
کمترین مقادیر آن از نظرر آمراري در ترداخل برا ارقرام الونرد و
سپاهان حاصل شد (جدول )2ز در سرایر سرطوا ترراکم ،تعرداد
سررنبله بررارور تولیرردي چرراودار وحشرری در تررداخل بررا دو رقررم
سایسون و چمران بهحور معنیداري بیشتر از تداخل با دو رقرم
الوند و سپاهان بود (جدول )2ز این نتایج نشان داد کره قابلیرت
تولید پنجه و سنبلههاي بارور چاودار وحشی در شررایط رقابرت
با دو رقم الوند و سپاهان نسبت بره دو رقرم دیگرر کمترر بروده
استز محققان قدرت پنجهزنی و قابلیت گسترش سریع کرانوپی
ارقام رقیط گنردم را از د یرل اصرلی کراهش در تعرداد سرنبله
علفهرز چاودار وحشری دانسرتند (دیانرت و همکراران1302 ،؛
سعادتیان و همکاران1391 ،؛ رابرتز و همکراران)2001 ،ز تعرداد
بذر در سنبله چاودار وحشی در تراکمهاي مختلف ،روند خاصی
نشان نداد و بسته به سایر صفات دخیرل در تولیرد برذر نوسران
داشتز بهحوريکه در تراکم  26بوته در مترمربع در ترداخل برا
رقررم سررپاهان تعررداد بررذر در سررنبله چرراودار وحشرری بررهحررور
معنیداري کمتر از شرایط رقابرت برا سرایر ارقرام برودز برهنظرر
میرسد که بهدلیل قدرت رقرابتی برا ي رقرم سرپاهان ،تعرداد
گلچههاي نابارور در سنبله چراودار وحشری نسربت بره شررایط
رقابت با سایر ارقام گنردم برا تر بروده و در نهایرت تعرداد برذر

غیرخطی استفاده شد (پاتان 3و همکاران.)2009 ،
Y  a(1  ebx )c

()1
در این مدل  :Yدرصد جوانهزنی تجمعی چراودار وحشری:x ،
مدت زمان حی شده از شررون آزمرایش :e ،لگراریتم در مبنراي
حبیعی :a ،حداکثر صفت تخمینی b ،و  cنیز پارامترهراي مردل
هستندز
درصد جوانهزنی و میانگین مدت زمان جوانهزنی برا اسرتفاده
از معادلههاي  2و ( 3ایلز و رابرتز )1981 ،0بهدست آمدز
()2
()3

S
FGP  ( )  100
T
n.d
MGT  
n

در این معادلهها :FGP ،درصد جوانهزنری S ،تعرداد برذرهاي
جوانهزده در روز پایانی شمارش T ،تعداد بذرهاي داخرل پترري
دیش :MGT،میرانگین مردت زمران جوانرهزنری :n ،تعرداد برذر
جوانهزده در روز و  dتعداد روز بعد از شرون آزمایش بودز تجزیه
واریانس دادهها و برازش مدل بهترتیط با استفاده از نرمافزارهاي
 SASو  Sigmaplatانجام شدز صرفت تعرداد برذر داراي قردرت
جوانهزنی بالقوه چاودار وحشی از حاصل ضرب درصد جوانهزنی
در تعداد دانه تولیدي بذر علفهرز بهدست آمرد و برراي نشران
دادن روند تغییرات صفت یاد شده بهتررین مردل رگرسریونی از
بین توابع خطی درجه یک و دو ،براسا ضریط تبیین انتخراب
شدز رسم نمودارها با نرمافزار  Excelصورت گرفرتز در صرورت
معنیداري اثرات متقابل صفات از بررسی اثرات اصلی صر نظر
شد (سلطانی)1302 ،ز برهمنظرور مقایسره اثرر رقرم برر صرفات
اندازهگیري شده علفهرز ،مقایسه میانگین صفات در هر یک از
سررطوا تراکمرری چرراودار وحشرری از حریررق روش برررشدهرری
1. Growth chamber
2. Ista
3. Patane
4. Ellis and Roberts
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صفت وزن هزار دانه چاودار وحشی در بین ارقرام تفراوت نشران
داد و در تداخل با رقم الوند بهحور معنیداري بیشترین مقدار را
دارا بود و در سایر سطوا تفاوت آماري وجرود نداشرت (جردول
)2ز احتما ً در شرایط رقابت با رقم الوند بهدلیل عقیمی گلچهها
و کاهش مقاصد فتوسرنتزي در زمران پرشردن دانرههرا ،منرابع
فتوسنتزي بیشتري به ازاي هر دانه چراودار وحشری اختصرا
یافته استز

تشکیل شده در سنبله چاودار وحشری کراهش بیشرتري نشران
داده استز محققان افزایش ناباروري در سنبلههاي علرفهررز را
به عدم کفایت منابع فتوسنتزي در زمان گلردهی و فراز زایشری
نسبت داده اند (سعادتیان و همکاران1391 ،؛ رابرتز و همکاران،
2001؛ ورنر و همکاران2004 ،؛ ویلن بورگ و همکراران)2005 ،ز
در با ترین سطح تراکم تفاوت معنیداري بین صفت تعداد برذر
در سنبله چاودار وحشی در تداخل برا هرر یرک از ارقرام گنردم
مشاهده نشد (جدول)2ز تنهرا در ترراکم  26بوتره در مترمربرع،

جدول :1تجزیه واریانس صفات چاودار وحشی در تداخل با ارقام گندم
Table 1: Analysis of variance feral rye traits in interference with wheat cultivars
میانگین مربعات Mean square
منابع تغییر
Source of variance

تکرار
Replication
رقم گندم ()a
Wheat cultivar
تراکم چاودار وحشی ()b
Feral rye density
a×b
ضریط تغییرات (درصد)
Coefficient variation

تعداد
سنبله بارور
در مترمربع
Number of
fertile
spikes m-2

تعداد بذر
در سنبله
Number of
seed per
spike

وزن هزار دانه
(گرم)
W1000
grain
)(g

تعداد بذر تولیدي در
مترمربع
Number of
produced seed
m-2

تولید بذر
(گرم در مترمربع)
Seed
production
)²־(g m

2

964.64ns

1.92ns

0.21ns

178258ns

35.90ns

3

**144343.46

*11.86

7.71ns

**17611969

**6122.55

3

**63476.24

**18.24

**24.54

**4999629

**1128.22

9

**6479.99

**219.02

*8.32

*509267

*420.45

-

17.2

15.4

10.4

16.1

14.1

درجه آزادي
Degree of
freedom

 * ،nsو ** بهترتیط غیرمعنیداري و معنیداري در سطح احتمال  2و 1درصد
ns, * and **: non-significant and significant at the 5 and 1% level of probability, respectively
عمودي مطلوب سطح برگ ،ارتفان با از د یل برترري دو رقرم
یاد شده نسبت به سایسون و چمران در مهار رشد و تولیردمثل
چاودار وحشی باشدز
نتایج کلری چهرار آزمرایش صرورت گرفتره توسرط رابرترز و
همکاران ( )2001بر روي نه رقرم گنردم در شررایط ترداخل برا
چاودار وحشی ،نشان داد که ارقرام تر ثیر متفراوتی برر زادآوري
علفهرز داشتندز همچنین زادآوري چاودار وحشی در بین ارقام
اختال معنیداري نشان داد که با نتایج بهدست آمرده در ایرن
پژوهش مطابق بودز در بررسی دیگر ،افرزایش ترراکم علرفهررز
ترب وحشی در رقابت با گندم موجط افزایش تولید بیولوژیک و
تعداد دانه آن در واحد سطح شدز در ادامه یافترههرا نشران داده
که علفهرز پهن برگ ترب وحشی در ترراکم  066بوتره گنردم
توانایی تولید  7تا  16هزار بذر را در یک سرال زراعری دارا برود

از اینرو وزن هزار دانه چاودار وحشی نسبت به تداخل برا سرایر
ارقام با تر بوده استز در هر یک از سطوا تراکم ،صفات تعرداد
و مقدار بذر تولیدي در واحد سطح علرفهررز در ترداخل برا دو
رقم سایسون و چمران در یک گروه آماري قرار گرفت و از ایرن
لحاظ بهحرور معنریداري بیشرتر از مقرادیر برهدسرت آمرده در
شرایط رقابت با دو رقم دیگر بود (جدول )2ز ایرن نترایج نشران
داد که در شرایط ترداخل برا گنردم ،بیشرترین رابطره زادآوري
علفهرز چاودار وحشی با صفات تعداد سنبله بارور و تعداد برذر
تولیدي آن در واحد سطح بودز همچنین بهعلت تغییرات کرم و
در اکثر مروارد غیرمعنریدار در صرفت وزن هرزار دانره ،تفراوت
آماري صفت تعداد بذر تولیدي علفهرز در تداخل با ارقام گندم
در هر سطح تراکمی مشابه با عملکرد دانره آن برودز یافترههراي
پژوهش حاکی از ت ثیر منفی ارقام الوند و سپاهان بر تولید و زاد
آوري علفهرز چاودار وحشی در تمرامی سرطوا تراکمری برودز
بهنظر میرسد صفاتی همچون توسرعه سرریع کرانوپی ،آرایرش
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(اسالمی و همکاران)2006 ،ز بلک شاو 1و همکاران ( )2002نیرز
در تحقیقات خرود پیرامرون رقابرت کلرزا ( )Brassica napusو
علفهرز ترب وحشی دریافتند که ترراکم  00بوتره در مترمربرع
گونههرز ،بهترتیط توانایی تولید  96و  1266گرم دانه و زیسرت
توده 2را دارا بودز آنان همچنین تعداد دانه تولیدي ترب وحشری
را در با ترین تراکم بهکرار رفتره ترا  30666برذر در مترمربرع
برآورد نمودنردز در پژوهشری دیگرر ،افرزایش ترراکم علرفهررز
گاوپنبه تا  21بوته در مترمربع عالوهبر کاهش کمیت و کیفیرت
علوفه ذرت ( ،)Zea maysسبط افزایش معنیدار زیست تروده و
تعداد بذر تولیدي گونه هرز شد (ورنر و همکاران)2004 ،ز بن و
همکاران ( )2003حداکثر بذر تولیدي علفهررز ترارخررو در
تداخل با سرویا ( )Glycine maxرا ترا  9266عردد در مترمربرع
تخمین زدند و حجرم برذر برهدسرت آمرده را عامرل مهمری در
حغیان گونه هرز مزبور دانستندز در تحقیق حاضرر نیرز افرزایش
تراکم علفهرز ،تعداد و مقدار بذر چاودار وحشی را افزایش دادز
بهحوريکه در با ترین سطح تراکم بسته به رقم بین  2666الی
 0266بذر در واحد سطح تولید کردز
یافتههاي این پژوهش نشان داد که دو رقم الونرد و سرپاهان
نسبت به دو رقم سایسون و چمران تر ثیر بیشرتري برر صرفات
مرررتبط بررا زادآوري چ راودار وحشرری داشررتندز در ایررن ارتبرراط
سعادتیان و همکاران ( )1391نقش رقم را در کنترل تولید برذر
علفهرز چاودار وحشی بسیار تعیرینکننرده دانسرتند و عنروان
داشتند کره ارقرام داراي پتانسریل بهررهبررداري بهترر از منرابع
محیطی میتوانند در شرایط تداخل با شردت بیشرتري از تروان

ضرایط تبیین بهدست آمده از مدل سه پارامتري ،نشراندهنرده
توصیف مطلوب روند تغییرات جوانهزنی تجمعی برذر علرفهررز
چاودار وحشی نسبت به زمان بود (جدول )3که با نتایج بهدست
آمده توسرط پاتران و همکراران ( )2009برر روي برذرهاي گیراه
سورگوم ( )Sorghum bicolorمطابقت داشرتز اگرچره حرداکثر
جوانهزنی تجمعی برآورد شده مدل (پارامتر  )aدر برخری مروارد
مقداري از  166درصد بیشتر بود ،اما در بازه زمانی مورد بررسی
حداکثر مقادیر مدل  166درصد بهدست آمد (جردول  ،3شرکل
)1ز
بهحورکلی مقادیر تمامی پارامترهاي برآورد شده براي صفت
جوانهزنی تجمعی علفهرز چاودار وحشی با افرزایش ترراکم آن
کاهش نشان داد (جدول)3ز این نتایج نشاندهنده تراثیر منفری
تراکم کانوپی مخلوط گیاه زراعی و علفهرز بر سرعت جوانهزنی
بذر تولیدي چاودار وحشی و درصد نهایی آن استز اگرچره وزن
هزار دانه علفهرز در تراکمهاي مختلف تغییررات بسریار کمری
داشتز اما افزایش غیریکنواختی بذرهاي بهدسرت آمرده در اثرر
افزایش تراکم میتواند دلیل مهمی در کاهش توانرایی برذرها در
جوانهزنی باشدز در هر یک از سطوا تداخل علفهررز ،کمتررین
مقادیر پارامترهاي مدل متعلق به بذرهاي تولید شده در تداخل
با رقم سپاهان بود (جدول)3ز به جز سطح  06بوته در مترمربع،
در سایر تراکمها بذرهاي علفهرز بهدست آمده از تداخل با رقم
چمران روند تجمعی سریعترري نسربت بره برذرهاي حاصرل از
تداخل با ارقام دیگر نشان دادند (شکل  ،1جدول )3ز بهحورکلی
میتوان عنوان داشت که اثر رقابتی دو رقرم سرپاهان و چمرران
بهترتیط بیشرترین و کمتررین تراثیر را برر سررعت جوانرهزنری
تجمعی بذور تولیدي علرفهررز چراودار وحشری داشرته اسرتز
هرچند در اکثر سطوا تراکم وزن هزار دانه چراودار وحشری در
تداخل با ارقام گندم تفاوت آماري نداشتز اما ،آنچه که موجرط
تغییر در خصوصیات جوانهزنی بذرها شرده احتمرا ً مربروط بره
ترکیط شیمیایی داخل برذر و میرزان غیریکنرواختی در برذرها
است (پاتان و همکاران2009 ،؛ گاردارین و همکراران)2011 ،ز از
اینرو بهنظر میرسد که رقم سپاهان بیشترین تاثیر منفی را برر
کیفیت و یکنواختی بذرهاي تولیدي چاودار وحشی داشرته کره
به نوبه خود سبط کاهش سرعت و درصد جوانهزنری نسربت بره
شرایط تداخل با سایر ارقام شده استز وایت و همکاران ()2006
نیز استفاده از ارقام گندم رقیط را راهکار به زراعری مناسرط در
جهت کاهش قابلیت تکثیر و گسترش چاودار وحشی دانستندز

تولیدي علفهرز و تمامی صفات مرتبط با آن بکاهنرد .ینریش و
یانگ ( )2004نیز گرزارش کردنرد کره وزن سرنبلچه علرفهررز
مادرگنردم ( )Aegilops cylindricaدر ترداخل برا ارقرام رقیرط
گندم نسبت به غیررقیط بین  7تا  37درصد کمتر بود و درصد
آلودگی محصول به بذر علفهرز بین  36ترا  06درصرد کراهش
نشان دادز
یافتههاي جدول  2نشان داد که برا افرزایش ترراکم ،صرفات
تعداد سنبله ،تعداد بذر ،زادآوري چاودار وحشی در واحد سرطح
به همران نسربت افرزایش نداشرت و کمترر برود کره برا نترایج
سعادتیان و همکاران ( )1396مطابقرت داشرتز ویلرن برورگ و
همکاران ( )2005اظهار داشتند که با افزایش ترراکم علرفهررز،
رقابت درون و برونگونهاي شدیدتر شده و به تبع آن دسترسری
به منابع کاهش خواهد یافت و در نهایت موجط کراهش زیسرت
توده و تعداد دانه تک بوتههاي علفهرز میگرددز
1. Blackshaw
2. Biomass
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 مقایسه میانگین صفات چاودار وحشی در تداخل با ارقام گندم:2جدول
Table 2: Means comparison of feral rye traits in interference with wheat cultivars.
تولید بذر
)(گرم در مترمربع
Seed
production
(g m-2)

تعداد بذر تولیدي
در مترمربع
Number of
produced seed
m-2

وزن هزار دانه
)(گرم
W1000 grain
(g)

تعداد بذر
در سنبله
Number of
seed per spike

53.9a

2600a

20.7b

16.9a

تعداد
سنبله بارور
در مترمربع
Number of fertile
spikes m-2
157b

15.6b

654b

23.9a

13.7a

48c

Alvand الوند

تراکم چاودار وحشی
)(بوته در مترمربع
Feral rye density
(Plants.m-2)

رقم گندم
Wheat cultivar
Sayson سایسون

55.4a

2991a

18.4b

15.6a

192a

Chamran چمران

8.1b

450b

18.0b

8.5b

54c

Sepahan سپاهان

56.6a

2967a

19.0a

12.6b

235a

Sayson سایسون

23.0b

1454b

16.8a

18.8ab

90b

Alvand الوند

66.2a

3724a

18.1a

14.4ab

258a

Chamran چمران

29.1b

1654b

17.7a

17.5a

95b

Sepahan سپاهان

63.4a

3667a

17.2a

8.8b

421a

Sayson سایسون

32.7b

1951b

16.8a

15.5a

126b

Alvand الوند

68.8a

3942a

17.7a

12.4a

317a

Chamran چمران

29.5b

1828b

16.2a

13.4a

137b

Sepahan سپاهان

76.4a

4176a

18.2a

11.7a

358b

Sayson سایسون

37.1b

2038b

18.2a

14.3a

144c

Alvand الوند

79.0a

4514a

17.6a

10.6a

425a

Chamran چمران

33.1b

1952b

16.9a

13.1a

149c

Sepahan سپاهان

20
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)%2  میانگینهاي داراي حداقل یک حر مشترک تفاوت معنیداري با یکدیگر ندارند (دانکن،در هر سطح تراکم علفهرز
At each weed density level, means have similar letters non-significant difference (Duncan 5%)
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0

)زمان (ساعت

30
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)زمان (ساعت

Time (h(

Time (h(

 در تداخل با،) بوته در مترمربعd( 06 ،)c( 06 ،)b( 06 ،)a( 26  روند جوانهزنی تجمعی بذر چاودار وحشی حاصل از تراکمهاي:1 شکل
)ارقام گندمز (هر نقطه نشاندهنده میانگین سه تکرار است
Fig. 1: Trend of feral rye cumulative germination result of densities of 20 (a), 40 (b), 60 (c) and 80 (d) plants m-2, in
interference whit wheat cultivars (Each point represents the mean of three replications)
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جدول :3پارامترهاي مدل غیرخطی برازش داده شده به درصد جوانهزنی تجمعی بذور چاودار وحشی حاصل از تداخل با ارقام گندم
Table 3: Nonlinear model parameters were fitted to percentage of germination cumulative of feral rye seed produced
from interference with wheat cultivars

تراکم چاودار وحشی

رقم گندم

a±1SE

Feral rye density

20

Wheat cultivar
سایسون Sayson

103.1±1.89

0.035±0.0035

2.349±0.3254

0.99

الوند Alvand

100.8±2.41

0.029±0.0033

2.065±0.2885

0.98

چمران Chamran

97.9±0.85

0.061±0.0042

4.324±0.5661

0.99

Sepahan

92.7±2.77

0.029±0.0041

1.975±0.3415

0.97

سایسون Sayson

101.8±3.06

0.034±0.0054

2.232±0.4777

0.96

الوند Alvand

97.7±3.15

0.026±0.0037

1.717±0.2706

0.98

چمران Chamran

94.1±1.02

0.071±0.0063

5.518±1.0365

0.98

Sepahan

89.7±4.18

0.024±0.0051

1.570±0.3342

0.96

سایسون Sayson

103.8±2.22

0.028±0.0040

1.979±0.3349

0.98

الوند Alvand

98.9±3.61

0.025±0.0038

1.100±0.3332

0.98

چمران Chamran

94.8±1.84

0.042±0.0055

2.329±0.4599

0.97

سپاهان Sepahan

80.7±3.03

0.029±0.0055

1.982±0.4487

0.96

سایسون Sayson

104.4±4.21

0.022±0.0039

1.498±0.2450

0.98

الوند Alvand

98.4±4.79

0.019±0.0035

1.396±0.2090

0.98

چمران Chamran

91.0±1.32

0.042±0.0041

2.324±0.3423

0.98

سپاهان Sepahan

77.5±2.63

0.027±0.0044

1.803±0.3293

0.97

سپاهان

40

سپاهان

60

80

2

b±SE

3

c±SE

0

R2

2

 0 ،3 ،2 ،1و  2به ترتیط خطاي استاندارد ،حداکثر مقدار تخمینی جوانهزنی تجمعی چاودار وحشی ،پارامتر مدل ،پارامتر مدل و ضریط
تبیین مدل است
1, 2, 3, 4 and 5 standard error, maximum amount of feral rye germination cumulative, model parameter, model
parameter and coefficient of determination, respectively

(شکل)a ،2ز این یافتهها نشاندهنده ت ثیر منفری بیشرتر رقرم
سپاهان بر درصد بذرهاي داراي قابلیرت جوانرهزنری علرفهررز
استز
میانگین مدت زمان جوانهزنی بذر علفهرز چراودار وحشری
با افزایش تراکم گیاهی ،بیشتر شدز همرانحورکره قربالً اشراره
شد ،افزایش غیریکنرواختی برذرها برا افرزایش ترراکم چراودار
وحشی سبط شده تا تعداد برذرهاي داراي سررعت جوانرهزنری
کمتررر ،افررزایش یابررد و در نتیجرره آن میررانگین مرردت زمرران
جوانهزنی بیشتر شودز از نظر مدیریت علرفهراي هررز ،هرچره
میانگین مدت زمان جوانهزنی بذر علفهرز با تر باشرد ،مبرین
مدت زمان بیشتر جهت رشد و استقرار گیاهچه علفهرز استز
از اینرو افزایش این صرفت در علرفهررز مطلروب اسرت و در
مقابررل کمتررر بررودن آن نشرراندهنررده ترر ثیر پررایین رقابررت
بینگونهاي بر قوه نامیه بذر علفهرز حاصله استز با توجره بره
مطالط بیان شده ،رقم چمرران در هرر یرک از سرطوا ترراکم
علفهرز در مقایسه با دیگر ارقام گندم بهحرور معنریداري اثرر

نتایج تجزیه واریانس حراکی از معنریداري اثررات اصرلی رقرم
گندم و تراکم چراودار وحشری در صرفات درصرد جوانرهزنری،
میانگین مدت زمان جوانهزنی ،حول ریشهچه ،حول سراقهچره،
وزن خشک ریشهچه و ساقهچه چاودار وحشی بود (جدول )0ز
همچنین اثرات متقابل رقم و تراکم چاودار وحشری در تمرامی
صفات یاد شده معنیدار شد (جردول)0ز برهدلیرل معنریداري
اثرات متقابل ،از بررسی اثرات اصلی صر نظر گردید (سلطانی،
)1302ز
صفات درصد و میانگین مدت زمان جوانهزنی بذر علفهررز
چاودار وحشی تحت تاثیر تراکم گیاهی قرار گرفت (شرکل )1ز
بهحوريکه با افزایش تراکم چاودار وحشی از  26بره  06بوتره
در مترمربع ،درصد جوانهزنی بذرهاي حاصله از تداخل با ارقرام
سایسون ،الوند ،چمران و سپاهان بهترتیرط از  97 ،90 ،166و
 00درصد به  91 ،00 ،97و  72درصرد رسریدز در هرر یرک از
سطوا تراکم ،بذر تولیدي علفهرز در شرایط ترداخل برا رقرم
سپاهان بهحور معنیداري کمترین درصد جوانهزنری را داشرت
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براي جوانهزنی داشتندز که احتمرال اسرتقرار آنهرا در شررایط
ابتداي فصل را افزایش خواهد دادز

منفی کمتري بر میانگین مدت زمان جوانرهزنری برذر تولیردي
علفهرز داشت (شکل)b ،2ز از اینرو بذرهاي چراودار وحشری
حاصل از شرایط تداخل با رقم مزبور ،نیاز بهمدت زمان کمتري

جدول :0تجزیه واریانس صفات جوانهزنی بذر چاودار وحشی حاصل از تداخل با ارقام گندم
Table 4: Analysis of variance feral rye seed germination traits obtained from interference with wheat cultivars
میانگین مربعات Mean square

Degree of freedom

درجه آزادي

Germination percentage

درصد جوانهزنی

Mean germination time

میانگین مدت زمان جوانهزنی

Pulumle lenght

حول ساقهچه

Radicle lenght

حول ریشهچه

Pulumle dry weight

وزن خشک ساقهچه

3

**14.4

**0.005

وزن خشک ریشهچه

رقم گندم ()a

**651.8

*351.5

**12.4

Radicle dry weight

منابع تغییر
Source of variance

**0.008

Wheat cultivar

تراکم چاودار وحشی ()b

3

**121.2

**48.2

**19.0

**13.2

**0.016

**0.019

Feral rye density
a×b

9

*31.4

*19.9

*1.2

*0.4

**0.001

**0.001

-

3.9

5.0

4.3

3.1

7.3

6.8

ضریط تغییرات (درصد)
Coefficient variation

* و ** بهترتیط معنیداري در سطح احتمال  2و  1درصد است
* and **: significant at the 5 and 1% level of probability, respectively

80
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,

b

100

a

b

a

ab

b

c
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0

0
40

b

60

b

درصد جوانه زنی

c

b

c

b ab

a a

a

Germination percentage

bb

a

a a

a

a

a

a

a

a

a

80

20

60

40

Mean germination time (hour) ,

Sepahan

Alvand

120

Sepahan
a a

a

Alvand

میانگین مدت زمان جوانه زنی (ساعت)

a

Chamran

Sayson

b

Chamran

Sayson

70

20

تراکم چاودار وحشی (بوته در مترمربع)
)²־Feral rye density (plants m

تراکم چاودار وحشی (بوته در مترمربع)
)²־Feral rye density (plants m

شکل :2مقایسه میانگین صفات درصد جوانهزنی ( )aو میانگین مدت زمان جوانهزنی ( )bبذر چاودار وحشی بهدست آمده از تراکمهاي
مختلف ،در تداخل با ارقام گندم
Fig. 2: Means comparison of germination percentage (a) and mean germination time (b) of feral rye seeds produced
from different densities, in interference with wheat cultivars

تراکم ،کمترین مقادیر حول ساقهچه چاودار وحشی مربروط بره
بذرهاي بهدست آمده از تداخل برا ارقرام الونرد و سرپاهان برود
(شررکل)a ،3ز بررهجررز سررطح  06بوترره در مترمربررع در سررایر
تراکمهاي علفهرز ،حول ساقهچه بذرهاي حاصل از ترداخل برا
ارقام سایسون و چمران بیشترین مقدار بود و از نظرر آمراري در
یک گروه قرار داشت (شکل)a ،3ز حول ریشهچه چاودار وحشی

حول ساقهچه و ریشهچه بذرهاي جوانرهزده چراودار وحشری برا
افزایش تراکم چراودار وحشری کراهش یافرت (شرکل )3ز حرول
ساقهچه بذرهاي علفهررز برهدسرت آمرده از ترداخل برا ارقرام
سایسون ،الوند ،چمران و سپاهان در با ترین تراکم گیاهی (06
بوته در مترمربع) نسبت به تراکم  26بوته در مترمربع بهترتیرط
 0 ،11 ،11و  12درصد کراهش نشران دادز در سرطوا مختلرف
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بهدست آمده از تراکم  26بوته در مترمربع و در تداخل برا رقرم
چمران بهحور معنیداري بیشتر از سایر تیمارها برود (شرکل ،3
)bز با افزایش تراکم گیاهی ،اثر منفی رقم سپاهان بر صفت یراد
شده بیشتر شد و از نظر آماري کمترین مقدار حول ریشهچره از
بذرهاي علفهرز حاصل از تداخل با رقم مزبور بهدست آمد و در
مرتبه بعدي رقم الوند قرار داشت (شکل )b ،3ز بهنظر مریرسرد
که شرایط رقابتی شدیدتر علرفهررز برا ارقرام سرپاهان و الونرد
نسبت به دو رقم دیگر موجط شده تا توانایی تولید اندام هروایی
و زیرزمینی بذرهاي تولیدي علفهررز کراهش بیشرتري نشران
دهدز
از آنجا که عملیات آمادهسرازي زمرین باعرث مردفون شردن
بذرهاي ریزش یافتره چراودار وحشری در مزرعره آلروده گنردم
a

Chamran

Sepahan

Alvand

Sayson
a

b

c

10
8
6
4

Plumule lenght (Cm) ,

b

طول ساقه چه (سانتی متر)

b

b

12

a
a
c

b
d

b

a

a
c

b

a

b

b

b

,

c

14

a
16

b
12
8
4

2
0
80

60

40

)Radicle lenght (Cm

a
b

b

Sepahan

Alvand

20

طول ریشه چه (سانتی متر)

a

a

b

16

Chamran

Sayson

a

a

a

b

خواهد شد و بسیاري از آنها در عمق بیشتري قرار میگیرند ،در
نتیجه کاهش توانایی تولید ریشهچه و ساقهچه بذرهاي علفهرز
میتواند موجط استقرار ضعیف و حتری مررگ گیاهچره قبرل از
خرور از خاک شود (سرعادتیان و همکراران)1396 ،ز همچنرین
محدودیت شدیدتر منرابع برا افرزایش ترراکم گیراهی ،برذرهاي
تولیدي علفهرز را از نظر ترکیبات ذخیرهاي تحرت تر ثیر قررار
خواهد داد (وایت و همکاران)2006 ،ز با توجه بره مطالرط بیران
شده ،بذرهاي چاودار وحشی حاصل از تداخل با ارقام سپاهان و
الوند شانس کمتري براي سبزشدن و استقرار در مزرعه خواهند
داشتز همچنین بهنظر میرسد که هر یرک از برذرهاي چراودار
وحشی تولید شده در تراکمهاي با و تداخل برا ارقرام یادشرده
امکان استقرار پایینی خواهند داشتز
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شکل  :3مقایسه میانگین صفات حول ساقهچه ( )aو حول ریشهچه ( )bبذر چاودار وحشی بهدست آمده از تراکمهاي مختلف ،در
تداخل با ارقام گندم
Fig. 3: Means comparison of pulumle lenght (a) and radicle length (b) of feral rye seeds produced from different
densities, in interference with wheat cultivars

چاودار وحشی ،وزن خشک ریشهچه و سراقهچره گیاهچرههراي
علفهرز چاودار وحشی بهدست آمده از تداخل برا رقرم چمرران
نسبت به دیگرر تیمارهرا برهحرور معنریداري بیشرتر برود و در
با ترین سطح تراکمی ،بذرهاي حاصرل از ترداخل برا سره رقرم
دیگر ،از نظر صفات یاد شده در یک گروه آمراري قررار گرفتنرد
(شکل )0ز یافتهها نیز نشان داده که تولید گیاهچههراي برا وزن
خشک بیشتر در علفهاي هرز شانس بقراي آنهرا را در شررایط
تداخل افزایش خواهد داد (استامپ و وسترا2000 ،؛ ویلن بورگ
و همکاران2005 ،؛ پاتان و همکاران)2009 ،ز از اینرو با توجه به
نتایج بهدست آمده بهنظر میرسد که برذرهاي چراودار وحشری
حاصل از تداخل با رقم چمران به ویژه در تراکمهاي بیش از 06
بوته در مترمربع در مقایسه با بذرهاي حاصل از تداخل با سرایر
ارقام گندم ،شانس بیشتري براي بقا و رشد خواهند داشتز

وزن خشک ریشهچه و ساقهچه چاودار وحشی با افزایش ترراکم
گیاهی کاهش نشان داد (شرکل )0ز ایرن نترایج برا کراهش وزن
هزار دانه چاودار وحشی در اثر افزایش تراکم مطابقت داشرتز از
اینرو بهنظر میرسد که با افزایش تراکم علرفهررز ،محردودیت
منابع غذایی و فتوسنتزي شدت بیشتري یافته و موجط شده تا
وزن هزار دانه و گیاهچه چاودار وحشی کاهش یابرد (سرعادتیان
و همکاران)1391 ،ز در هر یک از سطوا ترراکم مرورد بررسری،
سرطح معنرریداري صرفات وزن خشررک ریشررهچره و سرراقهچرره
بذرهاي چاودار وحشی بهدست آمده از ترداخل برا ارقرام گنردم
مشابه بود (شکل )0ز در ترراکم  26بوتره در مترمربرع ،برذرهاي
حاصل از تداخل با ارقام سایسون و سپاهان نسبت به تیمارهاي
دیگر بهترتیط بیشترین و کمتررین مقردار صرفات وزن خشرک
ریشهچه و ساقهچه را دارا بودنرد (شرکل )0ز برا افرزایش ترراکم
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شکل  :0مقایسه میانگین صفات وزن خشک ساقهچه ( )aو وزن خشک ریشهچه ( )bبذر چاودار وحشی بهدست آمده از تراکمهاي
مختلف ،در تداخل با ارقام گندم
Fig. 4: Means comparison of pulumle dry weight (a) and radicle dry weight (b) of feral rye seeds produced from
different densities, in interference with wheat cultivars

رقم سایسون بیشتر از چمران بودز بهحوريکه در با ترین تراکم
( 06بوته در مترمربع) مقادیر شبیهسرازي شرده و واقعری در دو
رقررم مزبررور بسرریار بهررم نزدیررک بررود (شررکل )0ز ایررن نتررایج
نشاندهنده آن است که بره ازاي افرزایش هرر بوتره علرفهررز،
پتانسیل تولید بذر داراي توانایی جوانهزنی آن در رقم سایسرون
نسبت به سایر ارقام بیشتر خواهد بودز
تولید بذر داراي قابلیت جوانهزنی چاودار وحشی ،در ترداخل
با دو رقم الوند و سپاهان همراه با افرزایش ترراکم علرفهررز در
تمامی تراکمهاي به کار رفتره برهصرورت خطری درجره یرک و
صعودي نبود ،بلکه از رگرسیون خطی درجه دو پیرروي کررد و
داراي نقطه اپتیمم بود و پرس از آن انردکی کراهش نشران داد

بررسی ضرایط همبستگی پیرسون نشاندهنده رابطره منفری و
معنیداري ( )p<0.001بین میانگین مدت زمران جوانرهزنری برا
صفات حول ساقهچه ،حول ریشهچره ،وزن خشرک سراقهچره و
ریشهچره برود (شرکل )2ز رابطره منفری میرانگین مردت زمران
جوانهزنی با صفات یاد شده بهدلیل آن است که هرچه میرانگین
مدت زمان جوانهزنی بذر کمتر باشد ،بذرها زودتر جوانهزده و از
شرایط محیطی در حی برازه رشرد اسرتفاده بیشرتري نمروده و
داراي مقادیر بیشتري از صفات حول و وزن خشک ریشرهچره و
ساقهچه خواهند بودز از اینرو میانگین مدت زمان جوانهزنی بذر
بهعنوان یکی از فاکتورهراي تعیرین قروه نامیره برذر مریتوانرد
نشاندهنده پتانسیل تولید گیاهچه حاصل در یرک برازه زمرانی
مشخص بهشمار آیدز با توجه به همبستگیهاي بهدسرت آمرده،
میتوان عنوان داشت که میانگین مدت زمان کمترر جوانرهزنری
چاودار وحشی حاصل از تداخل برا رقرم چمرران امکران تولیرد
گیاهچههاي قويتر را فرراهم خواهرد آورد کره ایرن موضرون از
دیدگاه کنترل دراز مدت علفهرز یک مشرکل برزرگ برهشرمار
خواهد آمدز
تعداد بذر داراي قابلیرت جوانرهزنری چراودار وحشری کره از
شرایط تداخل با دو رقم سایسون و چمران بهدست آمده بودنرد،
نسبت به افزایش تراکم چاودار وحشی از رگرسیون خطی درجه
یک پیروي کردند (شکل )0ز بیشترین مقادیر صفت یاد شده در
تیمارهاي تداخلی ،در رقم چمران حاصرل شرد (شرکل )0ز امرا
شیط افزایش تعداد دانه داراي توانایی جوانرهزنری علرفهررز در

(شکل )0ز با توجه به تعیین مجانط افقری مردل مزبرور ( ،)  b
2a

پیشبینی شد که در تراکمهاي  72/3و  03/2بوته در مترمربرع
چاودار وحشی بهترتیط در تداخل برا دو رقرم الونرد و سرپاهان،
حداکثر تعداد دانه داراي قابلیت جوانهزنی بهدست خواهد آمد و
در تراکمهاي با تر مقدار صرفت مرورد بررسری برا افرت همرراه
خواهد بود (شکل )0ز بهنظرر مریرسرد کره اثررات رقابرت برین
گونهاي دو رقم سپاهان و الوند بر کیفیرت برذر چراودار وحشری
بسیار شدیدتر از دو رقم دیگر بروده اسرت و در ایرن برین رقرم
سپاهان نسبت به رقم الوند عالوهبر ایجاد محردودیت بیشرتر در
تولید بذر داراي جوانهزنی علفهرز ،در تراکم پرایینترري باعرث
افت صفت یاد شده علفهرز خواهد شد (شکل )0ز
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 نتایج همبستگی میانگین مدت زمان جوانهزنی بذر علفهرز چاودار وحشی با سایر صفات جوانهزنی:2 شکل
) استp<0.001( *** نشاندهندهي معنیداري در سطح احتمال

Number of ability germination of feral rye seed per m־²

تعداد بذر دارای توانایی جوانه زنی چاودار وحشی در واحد سطح

Fig. 5: Results of correlation between mean germination time of feral rye and other germination traits
*** Showed that significantly difference in probability level (p<0.001)
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 تحلیل رگرسیونی تعداد بذور داراي توانایی جوانهزنی تولید شده توسط چاودار وحشی در واحد سطح در تداخل با ارقام گندم:0 شکل
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Fig. 6: Regression analysis of number of seed with germination ability produced by feral rye in interference with wheat
cultivars per unit area
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غیرخطی داشتز تعداد بذرهاي داراي توانایی جوانرهزنری تولیرد
شده توسط علفهرز در رقم سپاهان کمتر از سایر ارقام بهدست
آمدز با توجه به یافتههاي آزمایش ،بهنظر میرسرد کره انتخراب
رقم گندم بهعنوان یک روش به زراعی در شرایط آلودگی مزرعه
به چاودار وحشی میتواند راهکاري مناسط برراي کنتررل تروان
تولید مثلی علفهرز باشدز در سیسرتمهراي ترککشرتی گنردم
خطر سبزشدن و استقرار گیاهچرههراي برذرهاي ریرزش یافتره
علفهرز چاودار وحشی از سال قبرل ،مشرکل مهمری برهشرمار
میآیدز همچنین اثر منفی رقم بر درصد و خصوصیات جوانهزنی
گیاهچههاي بذرهاي علفهرز برجاي مانده در مزرعه مریتوانرد
بر کنترل استقرار و توسعه جمعیت گونههرز در درازمدت تر ثیر
بسزایی داشته باشدز با توجه به نتایج برهدسرت آمرده و مطالرط
بیان شده در این پژوهش ،رقم سپاهان عالوهبر اثر منفی بیشرتر
بر تولید دانه علفهرز چاودار وحشی ،موجرط نقصران شردیدتر
جوانهزنی و اکثر خصوصیات رشدي گیاهچه علفهرز نسبت بره
سایر ارقام گندم شدز و براي کنترل توسرعه آلرودگی مزرعره در
هر دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت مناسط بودز

نتیجهگیری کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که ارقام الوند و سرپاهان نسربت بره
دو رقم چمران و سایسون اثر بازدارنردگی بیشرتري برر صرفات
تعداد سنبله بارور ،عملکرد دانه و تعداد دانه تولیردي علرفهررز
چاودار وحشی در واحد سطح داشتندز در شرایط تداخل برا هرر
یک از ارقام گندم ،افزایش تراکم علرفهررز چراودار وحشری برر
سرعت جوانهزنی بذر حاصل از آن ت ثیر منفری داشرت و مردت
زمان آن را افزایش دادز همچنین صفات حول سراقهچره ،حرول
ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه و ریشهچره چراودار وحشری نیرز
تحت تاثیر افزایش تراکم چاودار وحشری کراهش نشران دادنردز
تداخل چاودار وحشی با دو رقرم الونرد و سرپاهان سربط تولیرد
بذرهاي داراي درصد جوانهزنی پرایینترر شرد و رونرد تجمعری
جوانهزنی آنها نسبت به بذرهاي علفهرز حاصل از تداخل برا دو
رقم دیگر کندتر برودز صرفات حرول و وزن خشرک سراقهچره و
ریشهچه علفهرز نیز در بذرهاي بهدست آمده از تداخل با ارقام
الوند و سپاهان از نظرر آمراري در هرر یرک از سرطوا تراکمری
کمترین مقدار بودز با افرزایش ترراکم علرفهررز ،ازدیراد تعرداد
بذرهاي داراي توانایی جوانهزنی در دو رقم الوند و سپاهان رونرد
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Study of Regeneration and Some Characters of Feral Rye Seed (Secale cereale)
Obtained From Interference With Wheat Cultivars
Saadatian1*, B. and Kafi2, M.
Abstract
Investigation of weed seed production and its characteristics in competition with crop is important in prediction and
long-term management of weeds. Thus, in this study were conducted two field and laboratory experiments. Factors of
field experiment were included of four wheat cultivars (Sayson, Alvand, Chamran and Sepahan) and feral rye densities
at four levels (20, 40, 60 and 80 plants m-2) and was carried out based on a randomized complete block design with
three replications. In laboratory project for study of related traits to weed germination, 25 feral rye seed from each of
interference plots of field experiment was harvested and was considered as an experimental unit. In the farm were
measured seed yield, number of fertile spike, number of seed per spike, number of seed per unit area and 1000-grain
weight of feral rye. In the laboratory condition, cumulative germination percentage, mean germination time, plumule
length, radicle length, plumule and radicle dry weight of feral rye were studied. Results showed that inhabitation effects
of Alvand and Sepahan cultivars on number of fertile spike, seed yield and seed number of feral rye were more than
Chamran and Sayson cv. Also, feral rye seeds obtained of interference with Alvand and Sepahan cv. had lower
percentage and rate of cumulative germination than other two cultivars. Generally, length and dry weight of radicle,
length and dry weight of plumule in weed seeds from interference with Alvand and Sepahan, were lowest value,
significantly. Sepahan cv in compared to other wheat cultivars, had highest negative effects on feral rye from the
viewpoint of seed number with ability of germination. Also, it caused to severe reduction of most of weed seedling
growth characteristics. Thus, aforesaid cultivar was appropriate for control of field pollution, in both the short and long
time.
Keywords: Correlation, Germination, Weed density, Yield, Yield components
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