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تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی
( )Triticum aestivum L.تحت شرایط رقابت با علفهای هرز
حسن احمدی ،1وريا ويسانی* ،2عادل سیوسه مرده 9و عباس خانیزاد
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1کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان2 ،دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی،
3دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج
تاریخ دریافت 1392/9/12 :؛ تاریخ پذیرش1392/11/33 :

چکیده

1

برای بررسی تأثیر قدرت رقابتی ارقام گندم آبی با علفهای هرز بر شاخصهای رشد و عملکرد ارقام گندم در
شرايط اقلیمی کردستان ،آزمايشی در ايستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی  1993-39اجرا شد .پالتهای اصلی ،شامل چهار رقم گندم
(الوند ،زرين ،بک کراس روشن و شهريار) و پالتهای فرعی ،شامل چهار زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی
اوايل بهار (دو تا چهار برگی) ،سمپاشی اواسط بهار (پنجهزنی کامل) ،سم پاشی اواخر بهار (دانه خمیری) و عدم
سمپاشی) در ترکیب با يکديگر مقايسه شدند .نتايج بهدست آمده از مقايسه میانگین دادها نشان داد که رقم بک
کراس روشن بیشترين شاخص سطح برگ ( ،)LAIشاخص سرعت رشد گیاه ( ،)CGRسرعت جذب خالص ()NAR
و عملکرد دانه را به خود اختصاص داد ،در حالی که در مراحل اولیه رشد ،بیشترين میزان نسبت سطح برگ ()LAR
مربوط به رقم شهريار بود .همچنین نتايج نشان داد بیشترين میزان  LAR ،NAR ،CGR ،LAIو عملکرد دانه مربوط
به سطح دوم مبارزه شیمیايی (سمپاشی اواسط بهار) بود .در مقايسه ساير ارقام ،رقم بک کراس روشن توان رقابتی
بیشتری با علفهای هرز داشته است .در اين آزمايش سمپاشی اواسط بهار با افزايش  1229کیلوگرم در هکتار (11/6
درصد) ،بهعنوان مؤثرترين زمان سمپاشی جهت حذف رقابت علفهای هرز و رقم بک کراس روشن بهعنوان مناسب-

واژههای کلیدی :رقابت ،زمان سمپاشی ،علف هرز ،عملکرد ،گندم

*مسئول مکاتبهweria.wisany@gmail.com :
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ترين رقم جهت رقابت با علفهای هرز شناخته شد.

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

مقدمه

1- Leaf Area Index

04

] [ Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir on 2023-01-09

علف های هرز یکی از موانع اصلی دسترسی به عملکرد مناسب در واحد سطح در گیاهان زراعی در
دنیا هستند .علفهای هرز با اتکا به برخی از راهبردها توانستهاند خودشان را با اکوسیستمهای زراعی
سازش دهند و بهعنوان گیاهان موفق و کارآمد عمل کنند ( .)Radosovich et al., 2007برای علف
هرز تعاریف متعددی شده است .در مجموع ،علف هرز گیاهی ناخواسته ،مزاحم و مضر است که مانع
اجرای عملیات زراعی شده و موجب افزایش هزینه تولید میگردد .همچنین علف هرز ،عامل محدود
کننده کیفیت و عملکرد محصوالت زراعی است.
نقش رقابت بر فعالیتهای زیستتتی گیاه از طریق تيریر بر شتتاخ های رشتتدی بروز میکند .دونان و زیمدال
( )Dunan and Zimdahl, 1991بررستی شتاخ های رشتد را بهعنوان عاملی برای نشان دادن توانایی گیاهان
زراعی در برابر علفهای هرز بهکار بردند .روش و رادوستتوی ( )Roush and Radosevich, 1985استتتفاده از
شتتاخ های رشتتد را ج ت شتتناخت دالیل توانایی رقابت گیاهان زراعی در برابر علفهای هرز را مؤرر
دانستند .ایشان همچنین بیان کردند که میزان توان رقابتی گیاهان میتواند به کمك آنالیز شاخ های
رشتد تممین زده شتود و شتاخ های (وزن خشتك گیاه ،ارتفاع ،سطح بر و روند رشدی گیاهان) را
برای این منظور بر شمردند.
شتاخ سطح بر ( )LAI1یکی از م مترین پارامترهای مورد اندازهگیری برای تعیین میزان توان
رقابتی محصتول در برابر علفهای هرز است و عبارت است از نسبت سطح بر گیاه به سطح زمین که
توست بر گیاه (ستطح ستایه اندازه گیاه) اشتمال میشود .ایرنا و همکاران ( )Irena et al., 2001در
نتیجتهگیری از بررستتتی و تحقیقات بهعمل آمده روی ذرت بیشتتتترین ب رهگیری از منابع نوری را در
شتتتاخ ستتتطح بر برابر ستتته تا پنج بیان کردهاند و این امر بهدلیل زوایای متفاوت بر و احتمال
پیچیدگی و ستایهاندازی بر ها بر یکدیگر و همچنین امکان ب رهبرداری بیشتر از انعکاس نور و نورهای
غیر مستقیم موجود در محی رویش است.
شتاخ ستطح بر در طی مراحل رشتدی گیاه ،افزایش و با رستتیدن به نقطه اوج به آرامی کاهش مییابد.
دوام ستطح بر نیز شترای مشابه شاخ سطح بر را دارد .اسپیترز و آئرت ()Spitters and Aert, 1983
و کراف و لفز ( )Kropff and Lofz, 1992گزارش کردند بین کاهش عملکرد گیاه زراعی و نستتتبت
سطح بر علف هرز ،ارتباط نزدیك وجود دارد و اعالم کردند شاخ سطح بر نسبی علف هرز معیار
مناسبی برای برآورد میزان کاهش عملکرد گیاه زراعی است.
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شتاخ سترعت رشتد گیاه ( )CGR1معیار مناسبی برای تممین توانایی جذب عوامل تولید (آب و
مواد غذایی) استتت .شتتاخ ستترعت رشتتد گیاه بیان کننده میزان توانایی رقم در برابر علف هرز برای
دستتتیابی به این عوامل و تبدیل آنها به ماده خشتتك بوده ،واحد اندازهگیری آن گرم در ستتانتیمتر در
روز استت  .سترعت رشتد محصتول به عواملی نظیر سرعت فتوسنتز ،زاویه بر و ج ت قرارگیری بر
نستبت به نور خورشید بستگی دارد و بین شاخ سرعت محصول و شاخ سطح بر بهویژه در مراحل
اولیه رشتتد همبستتتگی موبت وجود دارد ( .)Rahimian et al., 1998یعقوبی ( )Yaghobi, 2001در
گزارش خود بیان داشتت که در گیاه برنج سترعت رشتد در تیمارهای عادی بیشتتر از سترعت رشد در
تیمارهای آلوده به علف هرز استتتت .دونان و زیمدال ( )Dunan and Zimdahl, 1991گزارش کردند
علت برتری رقابتی یوالف در برابر گندم ،باالتر بودن سترعت رشتد نستبی در یوالف است .سرعت جذب
خال ( ،)NAR2ستترعت تولید ماده فتوستتنتزی خال می باشتتد که واحد آن گرم بر مترمربع در روز
استت و نشان دهنده میزان تجمع ماده خشك در واحد زمان در واحد سطح بر است NAR .در طول
زمان رابت نیستتتت و با افزایش ستتتن گیاه ،یك روند نزولی دارد .این افت بهعلت ستتتایهاندازی بوتهها و
بر ها روی یکدیگر استت .در نتیجه ،رابطه بین  NARبا زمان همواره نزولی خواهد بود .نستبت سطح
بر ( )LAR3بیان کننده نستبت بین سطح پ نك یا بافتهای فتوسنتز کننده به کل بافتهای تنفس
کننده یا وزن کل گیاه است LAR .نشان دهنده پر برگی یك گیاه است و در واقع میزان سرمایهگذاری
گیاه را در بر نشان میدهد.
تعیین ارقامی از گندم که قدرت رقابت باالیی دارند ،ج ت دستتیابی به عملکرد باال الزم و ضروری
بتهنظر میرستتتد .بنابراین بررستتتی واکنش ارقام ممتلف گندم آبی به علفهای هرز و همچنین تعیین
مناستبترین زمان سمپاشی ،میتواند از جمله راهکارهای ب بود رشد و عملکرد گیاه زراعی در طی فصل
رشتتد و در حین رقابت با علفهای هرز بهشتتمار آید .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررستتی تيریر زمان
ستمپاشتی و توان رقابتی ارقام ممتلف گندم آبی در کنترل علفهای هرز در شرای آب و هوایی استان
کردستان بود.
مواد و روشها
در شرای اقلیمی کردستان ،آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو بهصورت کرتهای خردشده
1- Crop Growth Rate
2- Net Assimilation Rate
3- Leaf Area Ratio
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مشخصات محل اجرای آزمايش :بهمنظور بررسی تيریر قدرت رقابتی ارقام گندم آبی با علفهای هرز

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چ ار تکرار در سال زراعی  1399-93اجرا شد .کرتهای اصلی
شامل چ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) (جدول  )2و کرتهای فرعی شامل چ ار
زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( 2تا  3برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل)،
سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری و عدم سمپاشی) در ترکیب با یکدیگر مقایسه شدند.
ایستگاه قاملو با مساحت  143هکتار یکی از ایستگاههای تحقیقاتی در زمینه محصوالت زراعی ،گندم
است .ایستگاه در  44درجه و  33دقیقه طول شرقی و  33درجه و  13دقیقه عرض شمالی قرار گرفته
است .ارتفاع از سطح دریا ایستگاه  1933متر و متوس بارندگی سالیانه بر اساس آمار  13ساله 333
میلیمتر است و دارای خاک تقریباً آهکی با بافت سیلتی و یا رسی سیلتی است .برای اجرای آزمایش
ابتدا از عمق  33سانتیمتری خاک نمونهبرداری نموده ،پس از آزمایشهای فیزیکوشیمیایی ،بر اساس
نتایج بهدست آمده (جدول  ،)1نسبت به کوددهی مزرعه اقدام شد .بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه
متمصصین خاکشناسی و نیاز زراعی گندم ،کودهای فسفره و پتاس مصرف نشد و فق کود ازته به
شکل اوره به میزان  193کیلوگرم در هکتار در دو نوبت قبل از کاشت و ساقهدهی بهطور مساوی توزیع
شد .در ضمن بنا به توصیه مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور ،مقدار  23کیلوگرم سولفات روی هنگام
کاشت در مزرعه استفاده شد .علفهای هرز غالب مزرعه مورد مطالعه شامل :ماستونك ،فرفیون ،پیچك،
خردل وحشی ،شیرین بیان و مرغ بود.
جدول  -1نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایش
درصد اشباع

هدایت
الکتریکی

S.P

EC×133

39/99

3/39

اسیدتیه

4/4

کربن
آلی

ازت
کل

فسفر قابل
جذب

پتاس قابل
جذب

درصد

ppm

ppm

ppm

3/94

3/34

19/1

333

رس

سیلت

شن

Clay

Silt

Sand

34/9

32

33/2
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نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهان  /دوره اول ،شماره دوم ،تابستان 39

جدول  -2برخی از خصوصیات ارقام مورد استفاده در آزمایش.
نام رقم

میزان عملکرد
(تن در هکتار)

مناطق مناسب
کشت

کیفیت نانوائی

الوند

9/4

مناطق
سردسیر

این رقم با  12/3درصد پروتئین
دانه از کیفیت نانوائی خوبی
برخوردار است

زرین

9/4

مناطق
سردسیر با
سرمای مالیم

ش ریار

9/4

مناطق
سردسیر

بكکراس
روشن

9/9

مناطق
سردسیر

این رقم با  13-14درصد
پروتئین دانه از کیفیت نانوائی
خوبی برخوردار است
این رقم با  11درصد پروتئین
دانه ،برای پمت نانهای ایرانی
مناسب است
این رقم با  11درصد پروتئین
دانه ،برای پمت نانهای ایرانی
مناسب است

سایر مشمصات
مقاوم به سرما
دارای مقاومت نسبی به زنگ زرد
حساس به زنگ ق وهای
مقاوم به ریزش ،ورس و شوری
مقاومت نسبی به زنگ زرد
مقاومت نسبتاً خوبی به سرما
مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه
مقاوم به زنگ زرد بهجز اردبیل و آذربایجان شرقی
مقاوم به سرما
مقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه
نیمه حساس به زنگ زرد
مقاوم به زنگ ق واهای
مقاوم به خشکی آخر فصل
مقاوم به سرما و ریزش دانه

زمان و نحوه نمونهگیری :اولین نمونهبرداری در مرحله دو تا سه برگی انجام گرفت .نمونه هر تیمار
آزمایشی در پالستیك جداگانهای قرار داده شد و برای انجام بررسی فاکتورهای مورد آزمایش به آزمایشگاه
فیزیولوژی دانشگاه کردستان انتقال داده شد .هر  13روز یكبار نمونهبرداری صورت گرفت .برای هر بار
نمونهبرداری  3/3مترمربع از دو ردیف میانی هر کرت آزمایشی کف بر شده و در داخل خشك کن تحت
دمای  43درجه سانتیگراد بهمدت  49ساعت قرار داده شدند.
اندارهگیری فاکتورهای مورد بررسی
شااخص ساطح برگ  :LAIاین شتاخ

بیان کننده نستبت ستطح بر

به سطح زمین اشمال شده

توس گیاه است .ج ت بهدست آوردن از فرمول زیر استفاده شده است.
LAI= (LA1+LA2)/2GA

 :GAسطح زمین (سایه اندازه گیاه) بر حسب سانتیمتر
 :LAمتوس سطح بر بر حسب سانتیمتر (.)Koocheki and Sarmadnia, 2006
یك محدوده زمانی مشم است ،مقدار آن بر اساس میزان عملکرد کل ماده خشك قسمت هوایی گیاه
تعیین میشود و واحد آن گرم بر مترمربع در روز است .با فرمول زیر محاسبات الزم انجام شده است:
CGR = (W2-W1/T2-T1)*1/GA
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سارعت رشد گیاه  :CGRبا توجه به اینکه  CGRمقدار تجمع ماده خشك در واحد سطح زمین در
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 :W1وزن خشك گیاه در واحد سطح در نمونهبرداری اولیه
 :W2وزن خشك گیاه در واحد سطح در نمونهبرداری رانویه
 :T2-T1تعدار روز فاصله بین برداشت اول و دوم
 :GAسطح سایهاندازی کانوپی بر سطح سانتیمتر مربع (.)Koocheki and Sarmadnia, 2006
سارعت جذب خالص  NAR :NARنشتان دهنده این است که یك مترمربع بر

یا سطح سبز بر

چقدر ماده فتوسنتزی خشك در روز تولید میکند .واحد این مؤلفه گرم بر مترمربع در روز است .ج ت
محاسبه سرعت جذب خال از فرمول زیر استفاده شده است:
])NAR= [(W2-W1)/(T2-T1)]*[(LNA2-LNA1)/(LA2-LA1

 :W1وزن خشك گیاه در واحد سطح در نمونهبرداری اولیه
 :W2وزن خشك گیاه در واحد سطح در نمونهبرداری رانویه
 :T2-T1تعدار روز فاصله بین برداشت اول و دوم
 :LAمتوس سطح بر بر حسب سانتیمتر (.)Koocheki and Sarmadnia, 2006
نسابت ساطح برگ  LAR :LARکه شتاخصی مورفولوژیکی از میزان بر

در گیاه است .از تقسیم

کردن ستتطح بر به وزن کل گیاه بهدستتت میآید .بهاین معنی ،هر گرم وزن خشتتك چه مقدار ستتطح
بر فتوستنتز کننده دارد .برای بهدست آوردن آن از فرمول زیر استفاده شده است .واحد آن سانتیمتر
مربع بر گرم است.
LAR = LA/W

 :Wوزن خشك گیاه در واحد سطح
 :LAمتوس سطح بر بر حسب سانتیمتر (.)Koocheki and Sarmadnia, 2006
وزن خشااک علفهای هرز :پس از رستتیدگی کامل مزرعه در یك مترمربع از هر تیمار علفهای هرز
موجود جمعآوری و ستتپس با استتتفاده از ترازوی دیجیتال با دقت یك صتتدم گرم ،وزن گردید .نتایج به
دست آمده به گرم در مترمربع تبدیل شد.
عملکرد دانه :برای اندازهگیری عملکرد دانه ،پس از رسیدن بوتههای هر کرت ردیفهای حاشیه و 23
سانتیمتر از ابتدا و انت ای هر ردیف حذف و از بوتههای باقیمانده در سطحی برابر با  1مترمربع برداشت
و پس از توزین میزان عملکرد ربت شد.
خرده شده قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در چ ار تکرار به مرحله اجرا درآمد .کرتهای
اصلی شامل چ ار رقم توصیه شده گندم آبی به نامهای الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار وکرتهای
فرعی شامل سمپاشی با علفکش توفوردی به مقدار  1/3لیتر در هکتار در اوایل ب ار ،اواس ب ار ،اواخر
00
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روشهای آماری مورد استفاده :این آزمایش در زمینی به مساحت  933مترمربع بهصورت کرتهای
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ب ار و عدم سمپاشی بود .ابعاد کرتهای اصلی  4/2×4متر و ابعاد کرتهای فرعی  1/2×3متر و شامل 4
خ کشت و با فاصله  33سانتیمتری از همدیگر بود .تعداد بذر در مترمربع  313بذر و آبیاری به روش
بارانی اجرا گردید .همچنین بهمنظور سمپاشی تیمارهای موردنظر در زمان توصیه شده ،از علفکش
توفوردی بهمیزان  1/3لیتر در هکتار و از سمپاش کتابی پشتی بومدار استفاده شد .پس از جمعآوری و
محاسبه دادههای اولیه ،با استفاده از نرمافزارهای آماری  MSTATCو  Minitabدادههای آزمایش مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نمودارهای موردنیاز با استفاده از برنامه  Excelرسم گردید.
نتايج و بحث
آنالیزهای رشد
شاخص سطح برگ  :LAIهمچنان که در شکل  1مشاهده میشود ،در ابتدای رشد LAI ،پایین بوده
و این حالت در کلیه ارقام روند مشاب ی دارد .از مرحله زایشی به بعد ارقام مورد آزمایش از نظر تولید
 LAIبا هم تفاوت پیدا کردند که در این پژوهش رقم بكکراس روشن نسبت به سایر ارقام بیشترین و
رقم ش ریار کمترین میزان  LAIرا داشتند .شاخ

سطح بر

گیاه زراعی یکی از تيریرگذارترین

شاخ ها روی قابلیت رقابت ارقام است .نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،نشان داد که تیمار سمپاشی
اواس ب ار (پنجهزنی کامل) بیشترین و تیمار عدم سمپاشی کمترین شاخ

سطح بر را داشتند (شکل

 .)2که این امر میتواند به واسطه سایهاندازی علفهای هرز روی بوتههای گندم باشد .مانژوناث و همکاران
( )Manjunath et al.,1989نیز نتیجه گرفتند که کاربرد علفکش باعث کاهش تراکم علفهای هرز
شده ،در نتیجه شاخ

سطح بر

پیاز خوراکی را افزایش میدهد .در تیمار سم پاشی اوایل ب ار در بین

ارقام مورد آزمایش در ابتدای رشد تفاوت معنیداری از لحاظ  LAIمشاهده نگردید .ولی بعد از مرحله
زایشی رقم زرین دارای بیشترین میزان  LAIدر بین ارقام مورد مطالعه بود (شکل .)3aاین در حالی بود
که در تیمار سمپاشی اواس ب ار رقم بك کراس روشن باالترین میزان  LAIو رقم ش ریار کمترین میزان
 LAIرا داشتند (شکل  .)3bدر تیمار سمپاشی اواخر ب ار (خمیری دانه) در بین ارقام تفاوت قابل
مالحظهای در ابتدای رشد وجود نداشت؛ ولی در اوخر رشد تفاوت معنیداری بین ارقام مورد مطالعه در
میزان  LAIمشاهده شد (شکل .)3cاین امر میتواند مربوط به خصوصیات متفاوت ارقام باشد .نتایج نشان
است که تیمار سمپاشی اواخر ب ار تيریر معنیداری بر میزان  LAIنداشته است .ریچاردسون
( )Richardson, 1980مقادیر متفاوتی از  LAIدر چ ار رقم جو ب اره در یك سال نامطلوب بهدست
آورد و نتیجه گرفت که  LAIبیشتر لزوماً عملکرد دانه را باال نمواهد برد .ساختمان پوشش گیاهی نه
04
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داد که تیمار عدم سمپاشی با تیمار سمپاشی اواخر ب ار اختالف معنیداری نداشتد که نشان دهنده آن

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

تن ا بر اررات متقابل بین بوتهها بلکه بر روی رواب متقابل بین گونهها و خصوصیات رقابت با علفهای
هرز مؤرر است .ارقام پاکوتاه با بر های عمودی رقابتکنندگان ضعیفی بوده و در صورت کنترل علفهای
هرز عملکرد آنها نسبت به سایر ارقام ممکن است افزایش پیدا کند .در غالت افزایش ماده خشك
بمشهای هوایی گیاه رابطه مستقیمی با  LAIتا مرحله سنبلهدهی دارد .صف انی و همکاران
( )Safahany et al., 2007با بررسی تيریر شاخ های رشد بر توان رقابتی ارقام کلزا با علف هرز خردل
وحشی ،گزارش کردند که خردل وحشی سبب کاهش معنیدار عملکرد ،ماده خشك ،میزان سطح بر ،
دوام سطح بر

و سرعت رشد گیاه در تمامی ارقام کلزا مورد آزمایش ،میشود .همچنین زند و بکی

( )Zand and Beckie, 2002در بررسی قدرت رقابت ارقام ممتلف کلزا در برابر یوالف وحشی ( Avena

 ،)fatuaکاهش شاخ

سطح بر

کلزا را در رقابت با یوالف وحشی نشان دادند.

(گرم در مترمربع در روز) LAI

روز پس از کاشت

شکل  -1تمییرات شاخ سطح بر ( )LAIچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار)
در طول دوره رشد در شرای عدم کاربرد علفکش
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(گرم در مترمربع در روز) LAI

روز پس از کاشت
(  )LAIدر چ ار سطح زمان مصرف علفکش 2.4.D

شکل  -2تمییرات شاخ سطح بر
(سمپاشی اوایل ب ار (دو تا سه برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل)،
سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی) در طول دوره رشد

(گرم در مترمربع در روز) LAI

روز پس از کاشت

04
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شکل  -3تمییرات شاخ سطح بر (  )LAIچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در چ ار
سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر ب ار
( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

(گرم در مترمربع در روز) LAI

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) LAI

روز پس از کاشت

(گرم در مترمربع در روز) LAI

ادامه شکل  -3تمییرات شاخ سطح بر (  )LAIچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در
چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر
ب ار ( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد
04
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روز پس از کاشت
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سارعت رشد گیاه  :CGRهمچنان که در شکل چ ار مشاهده میشود ،سرعت رشد در کلیه ارقام مورد
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آزمایش در ابتدا کم استت ،اما بعد از مدتی افزایش پیدا میکند .عامل تیمار ستمپاشی اواس ب ار در اوایل
و اواخر رشتد بیشتترین سترعت رشتد را در ارقام داشته و تیمار عدم سمپاشی کمترین  CGRرا نسبت به
ستایر ستطوح ستمپاشی داشته است (شکل  .)3این یافتهها با نتایج کومار ( )Kumar, 2005در مورد گیاه
 Clusterbeanمطابقت دارد .با توجه بهاین که ماده خشتتك تولیدی برآیند جذب و به کارگیری عوامل
مؤرر در رشتد ،نظیر نور ،رطوبت و مواد غذایی است ،از اینرو کاهش میزان  CGRارقام در شرای رقابت با
علف هرز و عدم ستمپاشتی را میتوان ناشتی از کاهش این عوامل رشتدی به کمتر از حد موردنیاز دانست.
صتادقی و همکاران ( )Sadeghi et al., 2003با ارزیابی شتاخ های رشتد سویا و چند گونه علف هرز در
شترای رقابت ،اه ار داشتتند که بیشتترین میزان  CGRمربوط به شترای شاهد و عدم حضور علف هرز
استتت و با افزایش تراکم علفهای هرز میزان  CGRبهطور معنیداری کاهش پیدا میکند .در این پژوهش،
رقم بكکراس روشتن بیشتترین سرعت رشد را نسبت به سایر ارقام آزمایشی داشته است (شکل  .)9شکل
 9aمربوط به مقایسته  CGRارقام در تیمار ستمپاشتی اوایل ب ار ،نشتان میدهد که در مراحل اولیه رشتتد
ارقام مورد آزمایش از نظر تولید  CGRتفاوت معنیداری را نشان ندادند .در اواس رشد رقم الوند باالترین
 CGRو رقم زرین کمترین سرعت رشد را نشان دادند .در ن ایت رقم بكکراس روشن نسبت به سایر ارقام
روند ب تری داشتت .در کل میتوان گفت که ستمپاشتی اوایل ب ار تيریر چندانی روی  CGRنداشته است.
شتکل  9bبیانگر ستمپاشتی اواست ب ار استت و همچنان که مشتاهده میشود ،بین ارقام مورد آزمایش،
تفاوت قابل توج ی وجود دارد و رقم بكکراس روشتتن که در ستتمپاشتتی اواس ت ب ار بیشتتترین تولید را
نستبت به ستایر ارقام داشتته است با حذف رقابت علفهای هرز ،توانسته است نسبت به سایر ارقام سرعت
رشد بیشتری داشته باشد .نتیجه این تحقیق با نتایج یعقوبی ( )Yaghobi, 2001که گزارش نموده که در
گیاه برنج ،ستترعت رشتتد گیاه در تیمارهای عاری از علف هرز بیش از ستترعت رشتتد در تیمارهای آلوده به
علف هرز استت ،همخوانی داشتت .در تیمار ستمپاشی اواخر ب ار تفاوت معنیداری بین ارقام مورد آزمایش
در اوایل رشتد مشتاهده نشتد (شتکل  .)9cدر اواخر رشد رقم بكکراس روشن نسبت به سایر ارقام CGR
بیشتتری داشت .بهنظر میرسد این تفاوت مربوط به خصوصیات رقم مورد آزمایش بوده و تحت تيریر زمان
ستم پاشتی قرار نگرفته .با توجه به شتکل  9dکه به تیمار عدم ستمپاشتی مربوط میشود ،رقم بك کراس
روشتن ،به نستبت سایر ارقام توانسته است بیشترین سرعت رشد را به خود اختصاص دهد و در نتیجه این
رقم توان رقابتی بیشتتتری با علفهای هرز داشتتته استتت .با توجه به نتایج بهدستتت آمده میتوان گفت که
شتتاخ ستترعت رشتتد محصتتول میتواند معیار مناستتبی برای تممین توانایی جذب عوامل تولید (آب،
موادغذایی و نور) باشتتد .که در مجموع بیان کننده میزان توانایی رقم در برابر علف هرز برای دستتتیابی به
این عوامل و تبدیل آنها به ماده خشك است.

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت

شکل  -4تمییرات سرعت رشد گیاه ( )CGRچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار)
در طول دوره رشد

(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت

44
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شکل  -3تمییرات سرعت رشد گیاه ( )CGRدر چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار
( 2تا  3برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل) ،سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی)
در طول دوره رشد
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(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت

44
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شکل  -9تمییرات سرعت رشد گیاه ( )CGRچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در چ ار
سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر ب ار
( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

(گرم در مترمربع در روز) CGR

روز پس از کاشت

ادامه شکل  -9تمییرات سرعت رشد گیاه ( )CGRچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در
چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر
ب ار ( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد
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سرعت جذب خالص  :NARهمچنان که مشاهده میشود ،در اوایل نمونهبرداری ،بین ارقام تفاوت قابل
مالحظهای از لحاظ سرعت جذب خال وجود داشت (شکل  .)4سرعت جذب خال در رقم بكکراس
بیشتر از سایر ارقام مورد مطالعه بود .رقم زرین نسبت به سایر ارقام کمترین مقدار  NARرا در طول
دوره رشد داشت (شکل  .)4همچنان که در شکل هشت مشاهده میگردد ،سمپاشی اواس ب ار ب ترین
زمان سمپاشی بوده است .سمپاشی این دوره ممکن است از طریق کنترل علفهای هرز و ممانعت از
سایهاندازی آنها روی گندم ،باعث افزایش  NARشده باشد .این نتایج با یافتههای کومار ()Kumar, 2005
مطابقت دارد .چاناپاگودار و همکاران ( )Channappagoudar et al., 2007گزارش کردند که
میزان  CGRو  NARبهطور معنیداری تحت تيریر کاربرد علفکش قرار گرفته است .این پژوهشگران
همچنین اه ار داشتند که مقادیر  CGRو  ،NARدر شرای عدم سمپاشی و وجود علفهای هرز بهطور
معنیداری کاهش پیدا کردند در حالیکه کاربرد علفکش باعث حذف علفهای هرز شده ،در نتیجه
افزایش میزان  CGRو  NARرا بهدنبال داشت .در تیمار سمپاشی اوایل ب ار ،رقم الوند کمترین تولید
 NARنسبت به سایر ارقام داشت (شکل  .)9aدر تیمار سمپاشی اواس ب ار مشاهده شد که رقم بك
کراس روشن بیشترین و رقم ش ریار کمترین مقدار  NARداشتند (شکل  .)9bشکل  9cمربوط به
سمپاشی اواخر ب ار است .در این مرحله از سمپاشی ،در بین ارقام مورد آزمایش ،تفاوت معنیداری
مشاهده نشد؛ ولی رقم بك کراس روشن در ابتدای رشد نسبت به سایر ارقام برتری داشت .در تیمار عدم
سمپاشی ،رقم ش ریار کمترین  NARرا به خود اختصاص داد .این امر ممکن است بهدلیل رقابت با
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علفهای هرز و سایهاندازی آنها در این تیمار باشد .همچنین رقم بكکراس روشن نسبت به سایر ارقام
در اوایل رشد بیشترین تولید  NARداشت.

(گرم در مترمربع در روز) NAR

روز پس از کاشت

شکل  -4تمییرات سرعت جذب خال
در طول دوره رشد

( )NARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار)

(گرم در مترمربع در روز) NAR

شکل  -9تمییرات سرعت جذب خال ( )NARدر چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل
ب ار ( 2تا  3برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجه زنی کامل) ،سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی)
در طول دوره رشد
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روز پس از کاشت

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

(گرم در مترمربع در روز) NAR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) NAR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) NAR

شکل  -9تمییرات سرعت جذب خال ( )NARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در
چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر
ب ار ( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد
40
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روز پس از کاشت
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(گرم در مترمربع در روز) NAR

روز پس از کاشت

ادامه شکل  -9تمییرات سرعت جذب خال ( )NARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار)
در چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی
اواخر ب ار ( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد

نسبت سطح برگ  :LARنتایج بهدست آمده از این پژوهش نشان داد که رقم ش ریار در مراحل اولیه
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رشد بیشترین  LARرا نسبت به سایر ارقام داشت (شکل  .)13همچنین نتایج نشان داد که در طول
دوره رشد ،بهتدریج میزان  LARدر بیشتر ارقام مورد آزمایشی کاهش پیدا کرد .همچنان که در شکل
 11مشاهده میشود ،بعد از مرحلهزایشی ،میزان  LARدر تیمارهای عدم سمپاشی کاهش شدیدتری را
داشته است .این درحالی بود که این کاهش در تیماری که در زمان مناسب سمپاشی صورت گرفته است،
کمتر بوده است (شکل  .)11شاید بهاین دلیل که میزان رقابت علفهای هرز در نتیجه سمپاشی کاهش
پیدا کرده است .کنچاناگدار ( )Kenchanagoudar, 2001نیز گزارش کرد که در شرای رقابت با علف
هرز میزان  LARبهطور معنیداری کاهش پیدا میکند در حالیکه کاربرد علفکش ،باعث ب بود میزان
 LARدر گیاه شده ،در نتیجه توان رقابتی آن را با علفهای هرز افزایش میدهد .در تیمار سمپاشی اوایل
ب ار رقم بكکراس روشن بیشترین  LARرا داشت و در مراحل آخر این تفاوت کاهش پیدا کرد (شکل
 .)12aمیتوان نتیجه گرفت که سمپاشی اوایل ب ار تيریر چندانی روی افزایش  LARنداشته است.
همچنین در تیمار سمپاشی اواس ب ار رقم بكکراس روشن نسبت سایر ارقام ،نسبت سطح بر بیشتری
داشت (شکل  .)12bدر تیمار سمپاشی اواخر ب ار ،تفاوت معنیداری بین ارقام مشاهده شد و با سپری
شدن زمان رشد رقم الوند از نظر تولید  LARکاهش قابل مالحظهای پیدا کرده است (شکل .)12c

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

همچنان که در تیمار عدم سمپاشی و حضور علفهای هرز ،رقم بكکراس روشن LAR ،بیشتر و رقم
الوند دارای  LARکمتری نسبت به سایر ارقام داشتند (شکل .)12d
دونان و زیمدال ( )Dunan and Zimdahl, 1991در تحقیقاتی اه ار داشتند که شاخ های رشد
جو شتامل وزن خشك ،سطح بر و سرعت رشد مطلق بیشتر ،بهویژه در ابتدای فصل رویش ،از دالیل
موفقیّت این گیاه در رقابت با یوالف وحشتی استت .در بررسی فوق هی گونه تفاوت معنیدار در سرعت
رشتد نستبی ،سترعت آسیمیالسیون خال در جو و سیوالف مشاهده نشد ،ولی در یوالف نسبت سطح
بر بیشتر بود.
در بررستی مذکور در اوایل رشتد ،ستطح بر جو بیشتتر از یوالف بوده و به لحاظ مساوی بودن
سترعت آسیمیالسیون ،رشد مطلق جو باالتر خواهد بود .بنابراین ،بیوماس ،سطح بر و سرعت رشد
مطلق باال در اوایل فصتتل رشتتد موجب افزایش توان رقابتی جو در برابر یوالف وحشتتی ش تد .تنجی و
زیمدال ( )Tanji and Zimdahl, 1997در آزمایش بررسی اررات رقابتی گندم و چچم و جمجمك با
تکیه بر آنالیز شاخ های رشد ،بلند شدن سریع تر ،سطح بیشتر و سرعت رشد مطلق باالتر در اوایل
فصل رشد را عامل موفقیت گندم در برابر این علف های هرز بیان کردند و تجمع بیشتر ماده خشك و
سطح بر بیشتر گندم در ابتدای فصل رشد را عامل رقابت قوی گندم دانستند.
وزن خشک علف هرز :بر اساس مقایسه میانگینها دادهها بیشترین وزن خشك علفهرز ( 39/3گرم
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در مترمربع) مربوط به ستتطح چ ارم زمان ستتمپاشتتی (تیمارعدم ستتمپاشتتی) و کمترین میزان بیوماس
علفهرز مربوط به سطح دوم زمان سمپاشی است (شکل  .)13بهعبارتی دیگر ،سطح دوم زمان سمپاشی
(ستتمپاشتتی اواستت ب ار) بهخوبی توانستتته استتت علفهای هرز را کنترل کند و میزان تولید بیوماس
علفهرز را کاهش دهد .دلیل این امر ،شتاید این باشد که در تیمار سمپاشی اوایل ب ار ،علفهای هرزی
که بعداً رشتد میکنند ،بتوانند کاهش وزن بیوماسی را که در نتیجه سمپاشی اوایل ب ار متحمل شدهاند
جبران نمایند؛ که این امر موجب افزایش بیوماس علفهرز شتد .همچنین در تیمار ستمپاشی اواخر ب ار
نیز علفهای هرز فرصتت کافی برای رشتد و تولید بیوماس کافی را داشتتهاند .بنابراین سمپاشی اواس
ب ار بهخوبی توانسته است که رشد و در نتیجه بیوماس علفهای هرز را کاهش دهد .همچنین م اجری
و همکاران ( )Mahajeri et al., 2011گزارش کردند که بین تیمارهای زمان مصرف علفکش توفوردی
از نظر تعداد علفهرز و وزن خشتتك علفهرز تفاوت معنیدار وجود داشتتت .همچنین چنانکه مشتتاهده
شد (شکل  )14رقم بكکراس روشن کمترین مقدار بیوماس علفهای هرز ( 44/3گرم بر مترمربع) را به
خود اختصاص داد و نسبت به سایر ارقام توان رقابتی بیشتری را در برابر علفهای هرز نشان داده است.
از آنجا که رقم بكکراس روشتن ارتفاع بیشتری نسبت به سایر ارقام داشته ،و توان رقابتی بیشتری با
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علفهای هرز در جذب نور دارد ،میتوان گفت رقم مذکور نستبت به ستایر ارقام ب تر توانستتته است که
رشد علفهای هرز را کنترل کند و در ن ایت باعث کاهش وزن خشك علفهای هرز شود.
بوسان و همکاران ( )Bussan et al., 1997معتقدند که احتماالً میتوان ارقامی اصالح نمود که
ضمن داشتن قدرت جلوگیری از رشد علفهرز ،عملکرد قابل قبولی نیز برخوردار باشند .توانایی گیاه
زراعی درجلوگیری از رشد علفهرز از طریق اندازهگیری توأم عملکرد گیاه زراعی در حضور علفهرز و
بیوماس علفهرز در حضور گیاه زراعی محاسبه میشود ( .)Bussan et al., 1997باقری و همکاران
( )Bagheri et al., 1996در بررسیهای خود در رابطه با تراکمهای ممتلف گندم و یوالف ،نتیجه
گرفتند که با افزایش تراکم کشت گندم ،بیوماس یوالف و گندم کاهش معنیداری نشان میداد؛ ولی
کاهش وزن خشك گندم بیش از وزن خشك یوالف بود .با توجه به نتایج بهدست آمده از این آزمایش
میتوان نتیجهگیری کرد که بیوماس باالی علفهرز باعث کاهش  41/9درصدی عملکرد گردید و به
همین دلیل در صورت مبارزه شیمیایی بر علیه علفهای هرز در اواس ب ار (سطح دوم زمان سمپاشی)
کاهش معنیداری در بیوماس علفهای هرز بهوجود آمده است.

(گرم در مترمربع در روز) LAR

روز پس از کاشت
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شکل  -13تمییرات نسبت سطح بر
در طول دوره رشد

( )LARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار)

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

(گرم در مترمربع در روز) LAR

روز پس از کاشت

شکل  -11تمییرات نسبت سطح بر ( )LARدر چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار
(دو تا سه برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل) ،سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی)
در طول دوره رشد

(گرم در مترمربع در روز) LAR

روز پس از کاشت
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شکل  -12تمییرات نسبت سطح بر ( )LARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در چ ار
سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر ب ار
( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد
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(گرم در مترمربع در روز) LAR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) LAR

روز پس از کاشت
(گرم در مترمربع در روز) LAR

ادامه شکل  -12تمییرات نسبت سطح بر ( )LARچ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) در
چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار ( ،)Aسمپاشی اواس ب ار ( ،)Bسمپاشی اواخر
ب ار ( )Cو عدم سمپاشی ( ))Dدر طول دوره رشد
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روز پس از کاشت

تأثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزيولوژک چهار رقم گندم آبی...

شکل  -13تمییرات وزن خشك علفهرز در چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار
(دو تا سه برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل) ،سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی).
میانگینهای دارای حداقل یك حرف مشترک فاقد اختالف آماری معنیدار به روش دانکن در سطح احتمال
پنج درصد میباشند

عملکرد دانه :بر استاس مقایسه میانگین دادهها (شکل  ،)13مشاهده شد که رقم بكکراس روشن با
بیشتتتترین عملکرد دانته ( 413/2گرم در مترمربع) در کالس  aو رقم الونتد با کمترین عملکرد دانه
( 241/9گرم بر مترمربع) کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند  .هم اکنون این باور همگانی
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شکل  -14تمییرات وزن خشك علفهای هرز چ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار).
میانگینهای دارای حداقل یك حرف مشترک فاقد اختالف آماری معنیدار به روش دانکن در سطح احتمال
پنج درصد میباشند

نشريه تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهان  /دوره اول ،شماره دوم ،تابستان 39

وجود دارد که عملکرد دانه گندم ،تابع و تلفیقی از تمامی فرآیندهای مرتب با عملکرد دانه استتتت و
هر یك از آنها می توانند تحت شتتترای اقلیمی در طی فصتتتل رشتتتد و عملیات زراعی تمییر یابند.
کوایوس و فرود ویلیام ( )Koeews and Froud-williams, 2002در بررستتتی ارقام گندم و تراکم
رشتد علف های هرز نتیجه گرفتند که قدرت رقابتی ارقام گندم در مقابل علفهای هرز متفاوت است؛
از اینرو می توان نتیجته گرفتت ارقام ممتلف این آزمایش توان رقابتی متفاوتی در مبارزه با علفهای
هرز دارند.
بر اساس مقایسه میانگینها (شکل  ،)19مشاهده شد که سطح دوم مبارزه شیمیایی (سمپاشی اواس
ب ار) با افزایش  1233کیلوگرم در هکتار در مقایسه با تیمار عدم سمپاشی ،بیشترین تولید را داشته است
و بهعنوان مؤررترین زمان سمپاشی برای حذف رقابت علف هرز در این آزمایش شناخته شد.
کمی کردن مقادیر افت عملکرد بهدلیل زمان ناصتتحیح کاربرد علفکش مشتتکل استتت؛ اما شتتواهد
آزمایشتتی گویای این استتت که کاربرد ناصتتحیح علفکشهای پ ن بر ممکن استتت باعث پنج تا 13
درصتد یا بیشتتر افت عملکرد شتوند ( .)Tottman, 1977طی پژوهشتی مشتم شتد که مصرف زود
هنگام علفکشها در ارقام خاص در طی پنجهدهی ،تولید بیش از حد پنجه را تحریك کرده که این امر
منجر به خوشتههای بیشتر با دانههای کمتر و کوچكتر شد .در حالیکه مصرف دیرتر علفکش ،موجب
کتاهش تعتداد دانته و عملکرد شتتتد ( .)Tottman, 1977کته با نتایج این آزمایش در رابطه با مبارزه
شتیمیایی با علفهای هرز اواست ب ار مطابقت داشتت .بررسی ارر متقابل رقم و زمان مصرف علفکش
نشتان دادند که رقم بكکراس روشتن هم در حضور علفهرز (سطح چ ارم تیمار زمان سمپاشی) و هم
در تیمار سمپاشی اواس ب ار (مؤررترین زمان حذف رقابت علفهرز) از عملکرد دانه قابل توج ی نسبت
به سایر ارقام برخوردار بود .کراپف و همکاران ( )Kropff et al., 1992نیز بیان کردند که بین پتانسیل
عملکرد ارقام در شترای عاری از علف هرز و عملکرد آنها در حضور علف هرز ،همبستگی موبتی وجود
داشتته استت و امکان اصتالح ارقامی که واجد هر دو صتفت باشند ،وجود دارد .بنابراین ،میتوان نتیجه
گرفت ارقامی که پتانستیل عملکرد باالیی در شترای عاری از علف هرز دارد ممکن است عملکرد باالیی
نیز در حضور علفهای هرز داشته باشند.
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شکل  -13تمییرات عملکرد دانه چ ار رقم گندم (الوند ،زرین ،بكکراس روشن و ش ریار) .میانگینهای دارای
حداقل یك حرف مشترک فاقد اختالف آماری معنیدار به روش دانکن در سطح احتمال  3درصد میباشند
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شکل  -19تمییرات عملکرد دانه در چ ار سطح زمان مصرف علفکش ( 2.4.Dسمپاشی اوایل ب ار
( 2تا  3برگی) ،سمپاشی اواس ب ار (پنجهزنی کامل) ،سمپاشی اواخر ب ار (دانه خمیری) و عدم سمپاشی).
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