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 خالصه
 

به منظور بررسي تاثير تراكم جمعيت چاودار بر صفات زايشي گندم، اجزاي عملكرد و عملكرد دانه،                       
ربت حيدريه وابسته به مركز       در ايستگاه تحقيقات غالت سرد سيري رخ ت           ٧٧-٧٨آزمايشي در سال زراعي      

 ١٠،  )صفر درصد ( سطح آلودگي چاودار، شاهد      ٥در اين آزمايش تاثير     . تحقيقات كشاورزي خراسان انجام شد    
 درصد  ٤٠و  )  بوته در متر مربع    ٧٥( درصد   ٣٠،  ) بوته در متر مربع    ٥٠( درصد   ٢٠،  ) بوته در متر مربع    ٢٥(در صد   

هاي   بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك       c-73-5م الموت و    در دو رقم گنـد   ) بوته در متر مربع   ١٠٠(
) گي چاودار ددرصد آلو (آزمايش نشان داد كه با افزايش جمعيت چاودار         .  تكرار بررسي شد   ٤كامل تصادفي در    

تعداد دانه در سنبله ساقه فرعي، وزن هزار دانه در سنبله ساقه اصلي و فرعي، عملكرد دانه و شاخص برداشت                       
. كند دم بطور معني دار كاهش مي يابند ولي تعداد دانه در سنبله ساقه اصلي گندم تغيير معني داري پيدا نمي                      گن

ه عملكرد كاه و كلش     كآزمايش نشان داد كه كاهش عملكرد بيولوژيك ناشي از كاهش عملكرد دانه بود، چنان                
 بوته چاودار در متر     ٥٠ الي   ٢٥ود   درصد نسبت به شاهد كاهش داشت و وج        ٥٢ درصد و عملكرد دانه      ٢١حدود  

 .مربع مزرعه گندم آستانه خسارت تلقي گرديد
 

  چاودار، گندم، خصوصيات زايشي، عملكرد دانه، شاخص برداشت:اي كليدي هواژه
 

 مقدمه
هاي كشاورزي دنيا و حتي      گندم در مساحت وسيعي از زمين     

سطح زير كشت گندم در جهان       .شود در نواحي خشك كشت مي    
 شود  درصد از كل محصوالت زراعي را شامل مي              ٣١د  حدو

گندم از نظر توليد و سطح زير كشت، مهمترين محصول          ). ٦،  ٥(
كشاورزي ايران بوده و از نظر اقتصادي و تامين غذاي جامعه از              

 ).٣(اهميت بسياري برخوردار است 
رشد و عملكرد گندم همانند ساير گياهان زراعي بستگي به           

هاي هرز براي     علف. مديريت زراعي دارد   عوامل محيطي و      
دستيابي به عوامل محيطي با گياهان زراعي رقابت كرده و                

نمايد،  دسترسي گياهان زراعي را به عوامل محيطي محدود مي          
هاي هرز يكي از اركان اساسي توليد        به همين دليل، كنترل علف    

 .شود محصول زراعي در سراسر جهان محسوب مي

هان تيره گندميان است كه در بسياري از        چاودار يكي از گيا   
مان، روسيه،  آلكشورهاي جهان از جمله لهستان، روسيه سفيد،         

در . شود چين و اوكراين به عنوان يك گياه زراعي كشت مي             
صورت وجود چاودار در مزارع گندم و جو، اين گياه به صورت               
علف هرز عمل كرده و در رقابت با گندم، باعث كاهش عملكرد              

استان خراسان، يكي از استانهاي عمده توليد         ). ٢(شود   ين م آ
 هزار  ٩١٥اين استان با دارا بودن       . كننده گندم در ايران است     

هاي هرز از    هكتار سطح زير كشت گندم با مشكل آلودگي علف         
جمله چاودار مواجه است و كاهش عملكرد گندم بعلت رقابت             

 .چاودار بسيار شديد است
ضمن تاكيد بر اختالف       ) ١٩٨٥(صديقي و همكاران       

هاي محصوالت زراعي در قدرت رقابت با يوالف وحشي               گونه
اند كه كاهش عملكرد در اثر رقابت يوالف وحشي در           گزارش داده 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٨٨

 درصد برآورده   ٨٦ درصد و در كتان      ٣٥ درصد، در گندم     ٢٦جو  
 .شده است

طي يك آزمايش گلداني در زمينه       ) ١٩٨٥(گنزالس پانسن   
 وحشي با گندم، نتيجه گرفت كه در اثر رقابت               رقابت يوالف 

يابد و بدين    يوالف وحشي نسبت وزن دانه به وزن كاه كاهش مي         
ترتيب وزن دانه گندم بيشتر از وزن بخش رويشي تحت تأثير              

 .گيرد قرار مي
با استفاده از يك مدل، آستانه        ) ١٩٨٥(كوزنز و همكاران     

 ١٢ تا   ٨ابت را   اقتصادي براي كاهش عملكرد گندم در اثر رق          
 .اند بوته يوالف وحشي در متر مربع ذكر كرده

نشان داد كه در اثر رقابت يوالف وحشي         ) ١٩٨٨(ماريشتيا  
 درصد، وزن خشك     ٢٩به ميزان   ) بارده(هاي بارور    تعداد پنجه 

 ٣٤ درصد و عملکرد دانه جو به ميزان         ٢٨به ميزان   بخش هوايي   
 که کاهش عملکرد دانه     آنها نتيجه گرفتند  . درصد کاهش مي يابد  

در اثر کاهش تعداد دانه درپنجه هاي بارور، کاهش وزن هزار دانه           
در سنبله ساقه اصلي و وزن هزار دانه سنبله هاي پنجه هاي بارور           

 .مي باشد
اين تحقيق به منظور بررسي نحوه رقابت چاودار و تأثير آن            

 .بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم انجام شد
 

 هامواد و روش 
 در ايستگاه تحقيقات    ۱۳۷۷-۷۸اين آزمايش در سال زراعي      

غالت سردسيري رخ وابسته به مرکز تحقيقات کشاورزي                
 کيلومتري جنوب    ۱۱۵اين ايستگاه در      . خراسان انجام شد      

مشهد در منطقه جلگه رخ تربت حيدريه در عرض جغرافيايي             
  شرقي واقع شده   ۵۸˚ و   ۴۰ شمالي و طول جغرافيايي      ۳۵˚ و   ٥٠

 متر و متوسط بارندگي     ۱۶۰۰ارتفاع ايستگاه از سطح دريا      . است  
بافت خاک مزرعه     .  ميلي متر است      ۲۲۵ساليانه ايستگاه     

 و هدايت    ۸تحقيقاتي از نوع لوم رسي و اسيديته آن حدود               
 .استبر سانتيمتر  ميلي موس ۵/۶الکتريکي آن حدود 

، از آنجايي که زمين محل اجراي طرح در سال زراعي قبل              
زميني بود لذا بعد از برداشت سيب زميني،             بيزير کشت س   

زمين شخم زده شد و قبل از اجراي طرح، کود پاشي بر اساس               
 نيتروژن کيلو گرم کود     ۵۰ کيلو گرم کود فسفات آمونيوم و         ۷۵

. صورت گرفت و با زدن يک ديسک، کود با خاک مخلوط شد               
 از  محل اجراي طرح قبل از کود دهي جهت حصول اطمينان            

عدم وجود بذور چاودار در خاک آبياري شد تا بذور چاودار و                
هاي هرز موجود در خاک سبز شده و از بين برده                 ساير علف 

متر   سانتي ۴۰هاي کاشت به فواصل      پس از تسطيح، رديف   . شوند
در اين تحقيق از آزمايش فاکتوريل در قالب             . ايجاد گرديد 

فاکتورهاي مورد  . ه شد  تکرار استفاد  ۴ بابلوکهاي کامل تصادفي    
و ) C-73-5در دو سطح شامل دو رقم الموت و           (بررسي، رقم   

 سطح صفر   ۵شامل  (درصد اختالط بذور چاودار با بذور گندم          
رقم الموت  . بود)  درصد ميزان بذر گندم    ۴۰،۳۰،۲۰،۱۰،  )شاهد(

داراي تيپ رشد زمستانه و مقاوم به سرما، با ارتفاع متوسط و               
 داراي تيپ   C-73-5ر توقع از لحاظ تغذيه و رقم        نسبتا  پابلند و پ   

رشد زمستانه و مقاوم به سرما، با ارتفاع متوسط و پر توقع از                 
پس از آماده کردن زمين، نقشه طرح در         . باشند لحاظ تغذيه مي  

و فاصله بين   )  متر مربع  ۱۲ (۳×۴زمين پياده شد و ابعاد کرتها        
 گندم براي هر دو     تراکم بوته . کرتها يک متر در نظر گرفته شد       

 بوته در متر مربع در نظر          ۲۵۰ برابر    C-73-5رقم الموت و     
گرفته شد و بر اين اساس، اختالط بذور گندم و چاودار با در نظر              

هاي  اي صورت گرفت تا آلودگي      ، به گونه  رگرفتن قوه ناميه بذو    
و ) از نظر تعداد بذور در واحد سطح       ( درصد   ۴۰ و   ۳۰،  ۲۰،  ۱۰

بذور قبل از   . ايجاد شود ) از بذور بدون آلودگي    استفاده  (شاهد  
ت بذور به   شکا. کشت با قارچ کش ويتاواکس ضد عفوني شد          

بذور بر روي   .  انجام شد  ۱۳۷۷روش خشکه کاري در اول آذرماه       
هايي که به     سانتيمتر از هم بر روي پشته        ۵دو خط به فاصله      

 در   سانتي متر از هم ايجاد شده بود کشت شدند، لذا           ۴۰فاصله  
در طول رشد   . وجود داشت )  رديف ۵( خط کاشت    ۱۰هر کرت   

)  روز يکبار  ۸ -۹هر  (آبياري طبق روال مرسوم و در موقع لزوم          
پس از سبز شدن، براي شمارش تعداد        . با سيفون صورت گرفت   

بوته سبز شده گندم و چاودار جهت تعيين تراکم واقعي گندم و             
 متر را بطور    ۵/۰ × ۵/۰چاودار در هر پالت، کوادراتي به ابعاد          

هاي گندم و     بار داخل هر کرت انداخته و تعداد بوته         ۴تصادفي  
 روز و تا    ۳اين عمل به فواصل     . چاودار سبز شده شمارش شدند    

هاي  وجين و حذف علف   .  هفته پس از سبز شدن صورت گرفت       ۳
به . هرز بطور مرتب در طول فصل رشد با دست صورت گرفت             
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ار، هيچ علف هرز ديگري در مزرعه         طوري که به غير از چاود       
هاي هرز پهن برگ موجود      جهت کنترل علف  . مشاهده نمي شد  

 ليتر در هکتار     ۵/۱در مزرعه، از علف کش توفوردي با غلظت            
دهي و ساقه رفتن گندم به ترتيب         در مراحل پنجه  . استفاده شد 

 کيلو گرم در هکتار کود اوره به صورت سرک و همراه            ۵۰ و   ۱۰۰
براي محاسبه عملکرد اقتصادي و       . ي مصرف گرديد   آب آبيار 

هاي کناري هر کرت     عملکرد بيولوژيک در هنگام برداشت، رديف     
اي حذف   و نيم متر از دو انتهاي هر رديف به عنوان اثر حاشيه              

به دقت و از     )  متر مربع  ۲/۷(شد و سطح باقيمانده هر کرت         
ر رفتن  به منظور اجتناب از هرگونه هد     . سطح زمين برداشت شد   

هاي گندم روي يک پالستيک با       مواد گياهي برداشت شده، بوته    
سپس اقدام  . اندازه مناسب قرار داده شده و با طناب بسته شدند         

عملکرد بيولوژيک دو   (به توزين کل مواد گياهي برداشت شده          
بعد از توزين، يک     . به وسيله ترازوي صحرايي شد     ) رقم گندم 

ه و جهت تعيين درصد ماده        هر کرت تهي     از  گرم ۲۵۰٠نمونه  
خشک ماده خشک و بدست آوردن وزن خشک به آزمايشگاه              

 درجه  ۶۸ ساعت در دماي     ۴۸ها به مدت     اين نمونه . منتقل شد 
سانتيگراد در آون نگهداري شدند و سپس با ترازوي ديجيتال با            

 گرم توزين شدند و با توجه به اختالف وزن قبل و             ٠٠١/٠دقت  
د ماده خشک کل مواد گياهي برداشت       بعد از خشک شدن، درص    

 در تعيين ماده خشک     اين درصد بعدا    . شده از هرکرت تعيين شد    
توليدي توسط گندم، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص               

 ۱۳هاي مربوطه براساس رطوبت         بررسي. برداشت لحاظ شد   
 مقدار گندم توليدي در سطح برداشت شده         . درصد انجام شد   

ها و بوجاري      هر کرت بعد از کوبيدن خوشه         ) متر مربع   ۲/۷(
. بدست آمد و سپس به عملکرد دانه در هکتار تبديل شد                  

 سنبله ساقه اصلي و سنبله          ۲۰همزمان با برداشت، تعداد        
گندم از هر کرت برداشت شد و          ) ساقه فرعي (هاي زايا     پنجه

تعداد دانه در سنبله ساقه اصلي، تعداد دانه در سنبله ساقه                 
هاي  ن هزار دانه سنبله ساقه اصلي، وزن هزار دانه ساقه         فرعي، وز 

فرعي و متوسط وزن دانه در سنبله ساقه اصلي و فرعي                    
. در ضمن شاخص برداشت نيز محاسبه شد          . گيري شد  اندازه
هاي انجام شده آناليز و ميانگين صفات        هاي حاصل از بررسي    داده

آنها توسط  مورد بررسي در هر يک از فاکتورها و اثرات متقابل             

ها و مقايسه    جهت انجام آناليز داده    . آزمون دانکن مقايسه شد    
ميانگين از نرم افزار ام اس تات سي و براي رسم نمودارها از نرم               

 . استفاده شد۵افزار کواترو پرو 
 

 نتايج و بحث
 تعداد سنبله در متر مربع

حاکي از وجود اختالف     ) ۱جدول  (نتايج تجزيه واريانس     
ن دو رقم از نظر تعداد سنبله در متر مربع گندم بود             دار بي  معني

به طوري که تعداد سنبله در متر مربع رقم الموت بيش از رقم               
C-73-5                   بود و دو رقم مورد آزمايش از اين نظر اختالف 

اثر درصد آلودگي چاودار    ). ۲جدول  (داري با هم داشتند       معني
د معني دار   سنبله در متر مربع گندم در سطح يک درص         تعداد بر

مقايسه ميانگين تعداد سنبله در متر مربع گندم        ). ۱جدول  (بود  
دهد که همراه    نشان مي ) ۳جدول  (آلودگيهاي مختلف چاودار    در  

دگي چاودار، تعداد سنبله در متر مربع           وبا افزايش درصد آل     
هاي چاودار سبب     يابد به طوري که تمام آلودگي         کاهش مي 

له در متر مربع نسبت به شاهد        کاهش معني دار در تعداد سنب      
دهد که بيشترين تعداد سنبله در متر         نشان مي  ۳جدول  . اند شده

 ۴۰مربع مربوط به تيمار شاهد و کمترين آن متعلق به آلودگي             
مي باشد که تعداد سنبله     )  بوته چاودار در متر مربع     ۱۰۰(درصد  

 درصد نسبت به شاهد کاهش يافته         ۵۱در متر مربع بيش از        
تواند به دليل کاهش تعداد پنجه بارور تحت           اين امر مي  . است

رسد اين کاهش    به نظر مي  . تأثير افزايش درصد آلودگي باشد     
اين مسأله  . اي باشد  هاي پنجه  مربوط به کاهش تعداد سنبله      

توسط تعدادي از محققين بيان شده است که نتايج اين آزمايش            
اند که   ر داشته اظها) ۱۹۸۸(ماريشتيا وتيل    . کند را تأييد مي   

اي جو   هاي پنجه  رقابت يوالف وحشي سبب کاهش تعداد سنبله       
 . درصد مي شود۲۹به ميزان 

در تجزيه واريانس، اثر متقابل رقم و درصد آلودگي چاودار بر           
تعداد سنبله در مترمربع گندم در سطح يک درصد معني دار               

در مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم و درصد            ). ۱جدول  (بود  
آلودگي چاودار بر تعداد سنبله در متر مربع گندم مشاهده                

لودگي چاودار، تعداد سنبله در       آشود که با افزايش درصد         مي
يابد به    کاهش مي  C-73-5مترمربع گندم در هر دو رقم الموت         

طوري کاهش تعداد سنبله در مترمربع در تمام آلودگيها در هر             



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٠

نکته حائز اهميت   . دار بوده است   به شاهد معني   دو رقم نسبت  
 اين است که کاهش تعداد سنبله در متر مربع دررقم                      

C-73-5        باشد به طوري که کمترين         بيش از رقم الموت مي
  ۴۰ميزان تعداد سنبله در متر مربع رقم الموت متعلق به تيمار              

 

  درصد کاهش نسبت به شاهد        ۳/۴۸با  ) ۳/۲۶۸(درصدآلودگي  
اد سنبله در متر مربع رقم      است در حاليکه کاهش تعد    ) ۵/۵۱۹(

C-73-5    ۹/۵۳به ميزان   ) ۳/۲۴۷( درصد آلودگي    ۴۰ در تيمار 
 ).۱شکل (باشد  مي) ۵۳۶/ ۸(درصد نسبت به شاهد 

 ١٣٧٧-٧٨ خالصه جدول تجزيه واريانس تأثير تراكم هاي مختلف چاودار بر صفات زايشي گندم -١جدول 
 ميانگين صفات

داشتشاخص بر
 عملكرد دانه

 )تن در هكتار(
وزن هزار دانه 

)گرم(در فرعي 
وزن هزار دانه در 

)گرم(سنبله اصلي 
تعداد دانه در 
 سنبله فرعي

تعداد دانه در 
 سنبله اصلي

تعداد سنبله در 
 مترمربع

درجه آزادي  منابع تغيير

ns ٠٠٠١/٠ ns ١٥٨/٠ ns ٠٨٣/٠ ns ٨٨٩/٢ nsتكرار ٣ ٣٦٧/١٠٣٣* ٧٥٤/١٠٣** ٩٢١/٤ 
ns ٠٠٢/٠ ns ٧٦٥/٦* ٠١٠/٠ ns رقم ١ ٩/٧١٢٨** ٢٨١/١١٩٠** ٠٠٩/٦٤** ٢٧٨/١ 
**٢٢٧/٢٤٤** ٥٧٤/١٠٦** ٢١٨/٧٤** ٥٣٣/١٤** ٠٥٢/٠ ns ٠٧٨/٩٠٦٨٠** ٠٦٤/١ درصد آلودگي چاودار ٤
ns ٠٠١/٠ ns ٢٤٢/٠ ns ٧٤٢/١ ns ٣٢٠/٢ ns ٣٨٤/١ ns ٤ ٢١٣/٢٤١٧** ٣١٦/٠ 

اثر متقابل رقم و درصد 
 آلودگي به چاودار

 اشتباه ٢٧ ٠٧/٣١٧ ٣٩٤/٩ ٧٩٩/٢ ٧٤٣/١ ٤٠٢/١ ١٢٨/٠ ٠٠١/٠
 (%)ضريب تغييرات   ٤٧/٤ ٠١/٥ ٤٠/٤ ٢١/٣ ١٢/٣ ٩٢/٧ ٩١/٦

  غير معني دارns   % ٥و % ١ به ترتيب معني دار در سطح آماري *و   **
 

 عداد دانه در سنبله فرعي، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله اصلي، ت( مقايسه ميانگين صفات كمي -٢جدول 
 )وزن هزار دانه سنبله اصلي و فرعي، عملكرد دانه و شاخص برداشت ارقام گندم

 ميانگين صفات

شاخص برداشت
 عملكرد دانه

 )تن در هكتار(
وزن هزار دانه 

)گرم(در فرعي 
وزن هزار دانه در 

)گرم(سنبله اصلي 
تعداد دانه در 
 سنبله فرعي

تعداد دانه در 
 بله اصليسن

تعداد سنبله در 
 مترمربع

 رقم

a ٩/٣٦ a ٣٠٢/٤ b ٥١٥/٣١ a٩٧٠/٣٥ b ٧٣٥/٣٠ b ٦٩٥/٤٥ b٣/٣٨٤ C-73-5 
a ٢/٣٨ a ٥٤١/٤ a ٣٣٨/٣٢ a ٣٢٧/٣٦ a ٢٦٥/٣٣ a ٦٠٥/٥٦ a الموت ٤١١ 

 . در هر ستون، ميانگين ها داراي حروف مشترك در سطح پنج درصد آزمون دانكن اختالف معني داري ندارند
 

 تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله اصلي، تعداد دانه در سنبله فرعي، ( مقايسه ميانگين صفات كمي -٣جدول 
 تحت تاثير تراكم هاي مختلف چاودار) وزن هزار دانه سنبله اصلي و فرعي، عملكرد دانه و شاخص برداشت
 ميانگين صفات

شاخص برداشت
 د دانهعملكر

 )تن در هكتار(
وزن هزار دانه 

)گرم(در فرعي 
وزن هزار دانه در 

)گرم(سنبله اصلي 
تعداد دانه در 
 سنبله فرعي

تعداد دانه در 
 سنبله اصلي

تعداد سنبله در 
 مترمربع

آلودگي به 
 %چاودار 

a ٦٣/٤٥ a ٠٥/٦ a ٠١/٣٦ a ٩٤/٣٩ a ٣٥/٣٨ a ٥/٥١ a٠ ١/٥٢٨ 
a ٤٩/٤٥ a ٦٩٥/٥ b ٤٠/٣٣ b ٦٩/٣٨ b ٣٥/٣٦ a ١٦/٥١ b١٠ ٥/٤٧٤ 
b ١٥/٣٧ b ٣٩٥/٤ c ٨٥/٣١ c ٩١/٣٦ c ٨٨/٣١ a ٣١/٥١ c٢٠ ٨/٣٨٠ 
c ١٢/٣٢ c ٦١٢/٣ d ٤٧/٣٠ d ٤١/٣٤ d٥٨/٢٨ a ٣٠ ١/٣٤٧ ٢٤/٥١ 
c ٤١/٢٧ d ٨٧٥/٢ e ٩١/٢٧ e ٧٨/٣٠ e ٨٥/٢٤ a ٥٤/٥٠ e٤٠ ٨/٢٥٧ 

 .نكن اختالف معني داري ندارنددر هر ستون، ميانگين ها داراي حروف مشترك در سطح پنج درصد آزمون دا



٩١ بررسي تاثير تراكم جمعيت چاودار بر صفات زايشي و عملكرد گندم: هريوندي و همكاران

 
 مقايسه ميانگين تعداد سنبله در ارقام گندم در تراكمهاي -١شكل 

 مختلف چاودار
 

 تعداد دانه در سنبله اصلي
دهد که تفاوت دو     نشان مي ) ۱جدول  (نتايج تجزيه واريانس    

رقم از نظر تعداد دانه در سنبله اصلي گندم در سطح يک درصد             
 طوري که رقم الموت داراي تعداد بيشتري در          به. معني دار بود  

سنبله اصلي بوده و از لحاظ آماري اختالف معني داري با رقم               
C-73-5 ۲جدول ( داشت.( 

اثر درصد آلودگي چاودار بر تعداد دانه سنبله اصلي و                 
). ۳ و   ۱جداول  (دار نبود    همچنين اثر متقابل آن با رقم معني        

ابت يوالف وحشي با گندم و       در مطالعه رق  ) ۱۳۷۰(احسان زاده   
جو نتيجه گرفت که رقابت يوالف وحشي تعداد دانه سنبله اصلي           

 .دهد جو را بيشتر از گندم تحت تأثير قرار مي
 تعداد دانه در سنبله فرعي 

دهد که بين تعداد     نشان مي ) ۱جدول  (نتايج تجزيه واريانس    
عني دانه در سنبله فرعي دو رقم مورد آزمايش اختالف بسيار م            

داري وجود دارد بدين ترتيب که تعداد دانه در سنبله فرعي رقم            
باشد و از لحاظ آماري اختالف         مي C-73-5الموت بيش از رقم     

 ).۲جدول (معني داري با هم دارند 
اثر درصد آلودگي چاودار بر تعداد دانه در سنبله فرعي در              

مقايسه ). ۱جدول  (سطح يک درصد معني دار شده است             
 تعداد دانه سنبله فرعي در آلودگيهاي مختلف چاودار            ميانگين

دهد که در اثر رقابت چاودار، تعداد دانه در           نشان مي ) ۳جدول  (
يابد به طوري که تمام تيمارهاي        سنبله فرعي گندم کاهش مي     

دار تعداد دانه سنبله      درصد آلودگي چاودار سبب کاهش معني       
 دانه در سنبله     بيشترين تعداد . اند فرعي نسبت به شاهد شده      

کمترين آن متعلق به     و) ۳۵/۳۸(فرعي گندم مربوط به شاهد       
بود ) ۸۵/۲۴) ( بوته چاودار در متر مربع     ۱۰۰( درصد   ۴۰آلودگي  

 درصد تعداد دانه در سنبله فرعي نسبت به             ۲/۳۵که حدود    
سنبله فرعي  در  کاهش تعداد دانه     . شاهد کاهش يافته است    

.  از محققين تاييد شده است      گندم در اثر رقابت توسط تعدادي      
در بررسي رقابت   ) ۱۳۷۱(و سميعي و همکاران     ) ۱۳۷۶(پورآذر  

يوالف وحشي با گندم و جو، کاهش تعداد دانه سنبله فرعي را              
 .اند گزارش داده

اثر متقابل رقم با درصد آلودگي چاودار بر تعداد دانه در                
سه ليکن در مقاي  ). ۱جدول  (دار نشد    سنبله فرعي گندم معني    

ميانگين اثر متقابل رقم و درصد الودگي چاودار بر تعداد دانه در             
شود که با افزايش درصد آلودگي           سنبله فرعي مشاهده مي     

چاودار تعداد دانه در سنبله فرعي گندم در هر دو رقم الموت و               
C-73-5  ۱۰تيمارهاي آلودگي به جز آلودگي       . يابد  کاهش مي 
بطور معني دار باعث     ) ع بوته چاودار در متر مرب        ۲۵(درصد  

). ٢شکل  (کاهش تعداد دانه سنبله فرعي نسبت به شاهد شدند           
نکته قابل توجه اين است که کاهش تعداد دانه در سنبله فرعي             

 بيش از رقم الموت بود و کمترين تعداد دانه در              C-73-5رقم  
  درصد آلودگي با     ۴۰سنبله فرعي رقم الموت متعلق به تيمار           

 نسبت به شاهد بود، در حاليکه اين کاهش           درصد کاهش  ۲/۳۵
اين امر با توجه به      .  درصد بود  ۲۸/۳۶ حدود   C-73-5در رقم   

کاهش بيشتر تعداد سنبله در متر مربع و تعداد پنجه بارور در               
 با افزايش درصد آلودگي چاودار که قبال بحث             C-73-5رقم  

 .گرديد قابل توجيه است

 
ه سنبله فرعي در ارقام گندم در  مقايسه ميانگين تعداد دان-٢شكل 

 تراكمهاي مختلف چاودار



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٢

 
 مقايسه ميانگين وزن هزار دانه سنبله اصلي ارقام گندم در -٣شكل 

 تراكمهاي مختلف چاودار
 

 وزن هزار دانه سنبله اصلي
 جدول (تفاوت دو رقم از نظر وزن هزار دانه معني دار نبود              

زار دانه سنبله اصلي    اثر درصد آلودگي چاودار بر وزن ه       ). ۲و  ۱
). ١جدول  (در سطح احتمال يک درصد معني دار بوده است               

هاي مورد   مقايسه ميانگين وزن هزاردانه سنبله اصلي در آلودگي       
دهد که در اثر رقابت چاودار و همراه         نشان مي ) ۳جدول  (بررسي  

با افزايش درصد آلودگي چاودار، وزن هزار دانه سنبله اصلي               
ه طوري که تمام تيمارهاي درصد آلودگي            يابد ب  کاهش مي 

دار وزن هزار دانه سنبله اصلي نسبت         چاودار سبب کاهش معني   
تعداد زيادي از محققين کاهش وزن هزار دانه         . اند به شاهد شده  

 از جمله ماريشتيا و   . اند سنبله اصلي را در اثر رقابت تاييد کرده        
ر اثر رقابت   نتيجه گرفتند که وزن هزار دانه جو د        ) ۱۹۸۸(تيل  

ماريشتيا . يابد  درصد کاهش مي   ۲۲ تا   ۹يوالف وحشي به ميزان     
دارند که وزن هزار دانه کل و         نيز اظهار مي  ) ۱۹۹۱(و همکاران   

همچنين وزن هزار دانه سنبله مادري جو در اثر رقابت يوالف              
 .يابد  درصد کاهش مي۱۷وحشي به ميزان 

وزن هزار دانه    اثر متقابل رقم و درصد آلودگي چاودار بر             
ليکن درمقايسه  ). ۱جدول  (دار نشده    سنبله اصلي گندم معني    

اثر متقابل رقم و درصد آلودگي چاودار بر وزن هزار دانه سنبله              
شود که با افزايش درصد آلودگي چاودار، وزن          اصلي مشاهده مي  

 کاهش  C-73-5دو رقم الموت و       هزار دانه سنبله اصلي در هر      
 بوته در   ۲۵( درصد   ۱۰وت به جز آلودگي      در رقم الم  . يابد مي

، در ساير تيمارها، کاهش وزن هزار دانه سنبله اصلي           )متر مربع 

 اگر چه با افزايش     C-73-5در رقم   . دار بود  نسبت به شاهد معني   
درصد آلودگي چاودار، وزن هزار دانه سنبله اصلي کاهش يافته            

 ۴۰گي  آلود( است ولي اين کاهش تنها در تراکم پنجم چاودار          
 ).۴شکل (معني دار بود ) درصد
 

 
 مقايسه ميانگين وزن هزار دانه سنبله فرعي ارقام گندم در -٤شكل 

 تراكمهاي مختلف چاودار
 

 وزن هزار دانه سنبله فرعي 
رقم بر وزن هزار دانه سنبله فرعي در         در تجزيه واريانس، اثر   

زن به طوريکه و  ). ۱جدول  (دار بود     درصد معني  ۵سطح احتمال   
در مقايسه با   )  گرم ۳۳۸/۳۲(هزار دانه سنبله فرعي رقم الموت        

اختالف از نظر   اين  بيشتر بود که    )  گرم C-73-5) ۵۱۵/۳۱رقم  
اثر درصد آلودگي    ). ۲جدول  (دار بوده است      آماري نيز معني   

چاودار بر وزن هزار دانه سنبله فرعي در سطح يک درصد معني             
نگين وزن هزار دانه سنبله     مقايسه ميا ). ۱جدول  (دار شده است    

 درصد توسط آزمون    ۵فرعي و درصد آلودگي چاودار در سطح          
مقايسه ميانگين وزن هزار دانه سنبله اصلي       . دانکن صورت گرفت  

دهد که در اثر     نشان مي ) ٣جدول  (در آلودگيهاي مورد بررسي      
رقابت چاودار و همراه با افزايش درصدآلودگي چاودار، وزن هزار           

يابد به طوري که تمام         ه فرعي گندم کاهش مي       دانه سنبل 
دار وزن هزار    تيمارهاي درصد آلودگي چاودار سبب کاهش معني      

بيشترين ميزان وزن   . ه فرعي نسبت به شاهد گرديدند     لدانه سنب 
)  گرم ۰۱/۳۶(هزار دانه سنبله فرعي گندم مربوط به تيمار شاهد          

 ۹۱/۲۷( ارچاود)  درصد ۴۰(و کمترين آن متعلق به تراکم پنجم        
 ۴/۲۲بود که ميزان وزن هزار دانه سنبله فرعي حدود               ) گرم

 سميعي و همکاران   . درصد نسبت به شاهد کاهش يافته است        
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در بررسي رقابت يوالف وحشي و جو، کاهش وزن هزار           ) ۱۳۷۱(
 ماريشتيا و همکاران    . اند دانه سنبله فرعي را گزارش کرده          

هاي  دانه سنبله پنجه   اند که وزن هزار        نتيجه گرفته ) ۱۹۸۸(
 درصد  ۱۷زاياي گندم در اثر رقابت يوالف وحشي به ميزان               

دهد اثر متقابل رقم و درصد         نشان مي  ۱جدول  . يابد کاهش مي 
دار  آلودگي چاودار بر وزن هزار دانه سنبله فرعي گندم معني             

ليکن در مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم و درصد آلودگي          . نيست
شود که با     زار دانه سنبله فرعي مشاهده مي       چاودار بر وزن ه    

افزايش درصد آلودگي چاودار، وزن هزار دانه سنبله فرعي گندم           
 C-73-5در رقم   .يابد مي  کاهش C-73-5رقم الموت و     دو     در هر 
 درصد چاودار، درساير تيمارها کاهش وزن         ۱۰آلودگي   به جز 

 رقم  در. هزار دانه سنبله فرعي نسبت به شاهد معني دار بود             
الموت، در همه تيمارها کاهش وزن هزاردانه سنبله فرعي نسبت          

 ).۴شکل (دار بود  به شاهد معني
 عملکرد دانه

دهد که   نتايج تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين نشان مي          
داري  بين عملکرد دو رقم گندم مورد آزمايش اختالف معني             

 ).۲ و ۱جدول (وجود ندارد 
ر درصد آلودگي چاودار بر       دهد که اث     نشان مي   ۱جدول  

. عملکرد دانه گندم در سطح احتمال يک درصد معني دار بود             
مقايسه ميانگين عملکرد دانه در سطوح مختلف ميزان آلودگي           

و  دهد که در اثر رقابت چاودار       نشان مي ) ۳جدول  (به چاودار   
همراه با افزايش درصد آلودگي آن، عملکرد دانه گندم کاهش             

 بوته  ۲۵( لودگي چاودار  درصد آ  ١٠ثناي تيمار   به است . يابد مي
داري با شاهد ندارد ساير      که اختالف معني  ) چاودار در متر مربع   

سبب )  درصد آلودگي  ۴۰ و   ۳۰،  ۲۰( تيمارهاي آلودگي چاودار  
بيشترين . اند دار عملکرد دانه نسبت به شاهد شده        کاهش معني 

 ۰۵/۶( شاهد   ميزان عملکرد دانه گندم مربوط به تيمار به تيمار         
وجود ( درصد   ۴۰و کمترين آن متعلق به آلودگي       ) تن در هکتار  

بود که  )  تن در هکتار    ۸۷۵/۲) ( بوته چاودار در مترمربع     ۱۰۰
 درصد نسبت به شاهد کاهش      ۴۷/۵۲ميزان عملکرد دانه حدود     

 درصد  ۴۰( يافته است، به عبارت ديگر در تراکم پنجم چاودار          
بسياري از  . انه از بين رفته است    بيش از نصف عملکرد د    ) آلودگي

 .اند محققين بر اثر کاهنده رقابت برعملکرد گندم تاييدکرده

در بررسي رقابت يوالف وحشي با         ) ۱۳۷۰(احسان زاده    
گندم نتيجه گرفت که رقابت يوالف وحشي با کاهش تعداد دانه            

اي و کاهش تعداد پنجه بارور در گندم باعث              در سنبله پنجه   
 با توجه به ارتفاع بيشتر      . شود انه گندم مي   کاهش عملکرد د   

هاي چاودار بعد    مقايسه با گندم با عنايت به اينکه بوته        در چاودار
دهي، باالتر از آن قرارگرفته و از         از ورود گندم به مرحله خوشه      
چون در اين مرحله بخش     . (کند رسيدن نور کافي جلوگيري مي    

 سبز گندم    هاي توسط برگ پرچمي و سنبله       عمده فتوسنتز 
بنابراين، اين پديده کاهش شديد عملکرد دانه        ) گيرد صورت مي 

 .را به دنبال خواهد داشت
دهد که اثر متقابل رقم و درصد آلودگي           نشان مي  ۱جدول  

ليکن در   .چاودار بر عملکرد دانه گندم معني دارنشده است           
شود که با افزايش درصد آلودگي       ها مشاهده مي   مقايسه ميانگين 

 کاهش  C-73-5ر، عملکرد دانه در هر دو رقم الموت              چاودا
در رقم الموت، در همه تيمارها کاهش عملکرد دانه             . يابد مي

 .نسبت به شاهد معني دار بود
 درصد که اختالف    ۱۰ به جز تيمار آلودگي      C-73-5رقم   در
داري با شاهد ندارد در ساير تيمارها، کاهش عملکرد دانه             معني

بيشترين عملکرد دانه مربوط به     . ار است د نسبت به شاهد معني   
کمترين آن  )  تن در هکتار     ۳۱۵/۶(تيمار شاهد رقم الموت       

 C-73-5 درصد آلودگي چاودار در رقم            ۴۰مربوط به تيمار   
 ). ۵شکل ) ( تن در هکتار۵۵۳/۲(باشد  مي
 

 
  مقايسه ميانگين عملكرد دانه در ارقام گندم الموت -٥شكل 

٧٣-٥-Cلف چاودار در تراكمهاي مخت 
 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٩٤

 شاخص برداشت  
دهد که بين دو      نشان مي ) ۱جدول  (نتايج تجزيه واريانس     

داري  رقم مورد آزمايش از نظر شاخص برداشت اختالف معني           
به طوري که اگر چه ميزان شاخص برداشت رقم            . وجود ندارد 

ولي اين  ) ۳۶/ ۹( است   C-73-3بيشتر از رقم     ) ۲/۳۸(الموت  
 ). ۲جدول (ي دار نيست اختالف از نظر آماري معن

 نشان مي دهد که اثر درصد آلودگي چاودار         ۱سي جدول   ربر
بر شاخص برداشت گندم در سطح احتمال يک درصد معني دار            

مقايسه ميانگين شاخص برداشت در آلودگيهاي          . شده است 
همراه با   دهد که در اثر رقابت چاودار و       مختلف چاودار نشان مي   

ر، شاخص برداشت گندم کاهش       افزايش درصد آلودگي چاودا    
 درصد که اختالف معني      ۱۰به استثناي تيمار آلودگي      . يابد مي

 و  ۳۰،  ۲۰(داري با شاهد ندارد ساير تيمارهاي آلودگي چاودار           
شاخص برداشت نسبت به      دار سبب کاهش معني   )  درصد ۴۰

بيشترين ميزان شاخص برداشت گندم مربوط به        . اند شاهد شده 
 ۴۰و کمترين آن متعلق به تيمار آلودگي         ) ۶۳/۴۵(تيمار شاهد   

 بود که ميزان شاخص برداشت آن حدود             ) ۴۱/۲۷(درصد   
 ). ۳جدول ( درصد نسبت به شاهد کاهش يا فته است ۹۲/۳۹

 عملکرد بيولوژيک را به تفکيک عملکرد کاه وکلش و          ۶شکل  
گردد  همانگونه که مشاهده مي     . دهد عملکرد دانه نشان مي     

ش گندم در اثر رقابت چاودار در قياس با              عملکرد کاه و کل    
به عبارت ديگر با افزايش     . عملکرد دانه کمتر کاهش يافته است      

درصد  ۲۱آلودگي چاودار، عملکرد کاه و کلش گندم حدود              
نسبت به شاهد کاهش يافته است در حالي که عملکرد دانه                

چون .  درصد نسبت به شاهد کاهش يافته است        ۵۲گندم حدود   
شود پس   ولوژيک شامل عملکرد دانه گندم نيز مي         عملکرد بي 

توان استدالل کرد که کاهش عملکرد بيولوژيک ناشي از               مي
باشد به عبارت ديگر بخش اعظم کاهش        کاهش عملکرد دانه مي   

کل ماده خشک گندم در اثر رقابت چاودار بخاطر کاهش                  
بدين ترتيب شاخص برداشت گندم       . عملکرد دانه بوده است     

محدوديتي که رقابت چاودار براي     . باشد ثر از رقابت مي   شديدا  متا 
کند عمدتا    گندم از نظر بهره بردن از فضا و منابع ايجاد مي               

ها بوده   دهي و پرشدن دانه    متوجه ماده سازي طي دوران خوشه      
دهي  غلبه و باالتر قرار گرفتن گياه چاودار طي دوره خوشه         . است

ر دليل بر اين ادعا       گندم و محدود کردن منابع از جمله نو           

اثر متقابل و درصد آلودگي چاودار بر شاخص برداشت          . باشد مي
ليکن در مقايسه ميانگين اثر      ). ۱جدول  (دار نبود    گندم معني 

شود  متقابل رقم و درصد آلودگي بر شاخص برداشت مشاهده مي         
که با افزايش درصد آلودگي چاودار، شاخص برداشت گندم در             

در هر  ). ۷شکل  (يابد    کاهش مي   C-73-5هر دو رقم الموت و       
 درصد که اختالف    ۱۰ به جز آلودگي      C-73-5دو رقم الموت و   

داري با شاهد ندارد در ساير تيمارها کاهش شاخص                 معني
 ۷سي شکل   ربا بر . برداشت نسبت به شاهد معني دار بوده است        

 C-73-5يابيم که ميزان کاهش شاخص برداشت رقم             در مي 
لموت است به طوري که کمترين ميزان شاخص         بيشتر از رقم ا   

 ۱۰۰( درصد   ۴۰برداشت رقم الموت متعلق به تيمار آلودگي           
 درصد کاهش نسبت به      ۳۹با حدود   ) بوته چاودار در متر مربع     

 به دليل    C-73-5شاهد است در حاليکه اين کاهش در رقم             
کاهش بيشتر عملکرد دانه، وزن هزار دانه سنبله اصلي و فرعي             

 . باشد اثر رقابت با چاودار در قياس  با رقم الموت ميآن در 
 

 
 مقايسه ميانگين عملكرد كاه و عملكرد دانه گندم در -٦شكل 

 تراكمهاي مختلف چاودار

 
 مقايسه ميانگين شاخص برداشت گندم در تراكمهاي -٧شكل 

 مختلف چاودار



٩٥ بررسي تاثير تراكم جمعيت چاودار بر صفات زايشي و عملكرد گندم: هريوندي و همكاران

 نتيجه گيري
) ردرصد آلودگي چاودا   (با افزايش تراکم جمعيت چاودار         

عملکرد دانه گندم کاهش يافت يعني افزايش درصد آلودگي             
چاودار از طريق کاهش تعداد دانه در سنبله فرعي، وزن هزار               
دانه سنبله اصلي و فرعي، تعداد سنبله در متر مربع باعث کاهش            

صفاتي نظير شاخص برداشت نيز     . شود عملکرد دانه در گندم مي    
تاثير عمده  . يافتبا افزايش تراکم جمعيت چاودار کاهش            

آلودگي به چاودار بيشتر متوجه کاهش  عملکرد دانه در گندم              
 به دليل دارا     C-73-5اين کاهش عملکرد در رقم        . بوده است 

اين . بودن ارتفاع کمتر در مقايسه با رقم الموت بيشتر بود               
دار براي   آزمايش نشان داد که در گندم آستانه خسارت معني           

 ۲۰تا   ۱۰( بوته چاودار در متر مربع       ۵۰ تا   ۲۵عملکرد دانه بين    
با مشاهده   در هر صورت کشاورز    . است) درصد آلودگي چاودار  

بهترين روش مبارزه   . اين تراکم چاودار، بايد عليه آن مبارزه کند       
با چاودار، اجراي دقيق اصول به زراعي و در راس آنها تناوب                 

. ار است زراعي و استفاده از بذور بوجاري شده و عاري از چاود             
هاي زير بايستس در مزارع آلوده مورد توجه قرار             ليکن توصيه 

 . گيرد
 از آنجايي که متاسفانه هيچ علف کشي جهت مبارزه               -۱

ندارد فقط در زمان      همزمان با چاودار در مزارع گندم وجود         
توان از    تناوب با محصول پهن برگ مثل چغندر قند مي                

 .  استفاده کرد  نددر ق کشهاي نازک برگ توصيه شده در چغن       علف
 

کشهاي عمومي مثل    توان از علف   همچنيـن در هنگـام آيش مي    
 . سون استفاده کردكراندآپ و گراما

از کشت متوالي گندم در مزارع آلوده به چاودار در حد              -۲
 . امکان خودداري شود

 مزارع آلوده به چاودار، قبل از کشت آبياري گرديده تا              -۳
در زمين پس از سبز شدن در اثر          موجود قسمتي از بذور چاودار   

اي که محدوديت آب وجود      شخم از بين برود و در مناطق آلوده        
ندارد تکرار آبياري قبل از کاشت در کاهش تراکم علفهاي هرز             

 . به خصوص چاودار موثر است
 نتايج اين آزمايش نشان داد که رقم الموت به دليل دارا             -۴

است با چاودار رقابت کند و به          بودن ارتفاع بيشتر بهتر قادر        
دليل داشتن خصوصيات برتر از قبيل تعداد پنجه بارور بيشتر،            
تعداد سنبله بيشتر در متر مربع با تعداد دانه بيشتر در سنبله               
فرعي و وزن هزار دانه باالتر، قادر است عملکرد بيشتري در                

ه به  گردد که در مزارع آلود     لذا توصيه مي  . مزارع آلوده توليد کند   
 .  کشت گرددC-73-5چاودار، رقم الموت به جاي رقم 

 
 سپاسگزاري

از دانشکده علوم زراعي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع              
. طبيعي گرگان که مقدمات انجام اين تحقيق را فراهم نمودند            

همچنين از مرکز تحقيقات کشاورزي خراسان به ويژه ايستگاه           
اي اين تحقيق ما را      تحقيقات غالت سردسيري رخ که در اجر        

 . گردد ياري نمودند تشکر و قدرداني مي
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SUMMARY 

 
To evaluate the effect of rye population on reproductive characteristics and grain 

yield in wheat, an experiment was conducted in Roch Cool Season Cereals Research 
Station in Torbat Haydarieye, Khorasan Agricultural Research Center, in 1998. In this 
experiment, 5 levels of rye contamination (0%  as  control,  10% = 25 p/m2,  20%= 50  
p/m2,  30%= 75 p/m2, and  40%=100 p/m2 ) as well as two levels of wheat cultivars 
(Alamoot and C-73-5 ) were studied in a factorial randomized complete block design 
with 4 replications. The results indicated showed that with increase in rye population 
(rye contamination) the number of seeds/per secondary spike, 1000 seed weight per 
spike in main stem as well as secondary ones, grain yield and harvest index decreases 
significantly but the number of seeds per main spike did not vary. It was found that the 
decrease in biological wheat yield was due to a decrease in grain yield. Straw and grain 
yield in wheat as compared to control decreased by 21% and 52%, respectively. The 
presence of 25 rye plants per m2 was considered as the threshold line . 
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