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 کشت مخلوط ارقام گندم يقابت درون گونه ار یبررس

   3انیو ابوالقاسم امامورد2يض آبادی،احمد زارع ف1یخزاع يهاد
 ارشد دانشگاه آزاد مشهد یکارشناس يدانشجو3 ،يخراسان رضو یعیومنابع طب يقات کشاورزیار مرکز تحقیو دانش یپژوهش یمرب 2و  1 

 دهیچک
تکرار  4مار و یت 9با  یکامل تصادف يها در قالب طرح بلوك یشیارقام گندم در کشت مخلوط، آزما يرقابت درون گونه ا یبررس به منظور

رقم  2س وکشت مخلوط راز، توس و قدیشتاز، فالت، شیرقم گندم پ 5شامل کشت خالص ها  ماریت. انجام شد يدر مه والت خراسان رضو
راز، یفالت، ش رقم 5 مخلوطن یو همچنتوس و  قدس راز،یفالت، ش رقم 4 مخلوط، رازیش وشتاز یفالت، پرقم  3مخلوط ، شتازیفالت با پ

، ارتفاع بوتهشده شامل عملکرد و اجزاء آن، شاخص برداشت،  يریصفات اندازه گ. رقم بوداز هر  يمساوتوس به نسبت و  شتاز، قدسیپ
. بودنددار  یمعن ه صفاتیکلها  ه دادهیپس از تجز. مخلوط بودند يمارهایک تیولوژیعملکرد دانه و ب LERن یو همچن طول سنبله

ن آنها در مخلوط پنج رقم ین طول سنبله در مخلوط چهار رقم و کمتریشترین ارتفاع بوته در مخلوط سه رقم و بیشترین بیانگیسات میدرمقا
راز خالص، ین آنها در شیک در مخلوط چهار رقم و کمتریولوژین عملکرد بیشتریز بیدانه در مخلوط دو رقم و ن ن عملکردیشتریب. بود
ن در یزم ين نسبت برابریشترینکه بیضمن ا. ن آن در مخلوط پنج رقم مشاهده شدین شاخص برداشت در مخلوط دو رقم و کمتریشتریب

کشت ن اساس عملکرد یبر ا. ن آنها در کشت مخلوط پنج رقم حاصل شدیو کمترک در کشت مخلوط دو رقم یولوژیعملکرد دانه و ب
ش از دو تا سه رقم یباز اختالط  دیبا يرقابت درون گونه ا شیافزا با توجه به یول شتهدا يبرتر ک رقمی کشت خالصبر ارقام گندم مخلوط
 .شود يخوددار

  .نیزم ي، نسبت برابريزراعت مخلوط، داخل گونه ا: يدیکل يها واژه
   

Study of Intra Spesific Competition in Mixed Cropping of Wheat Cultivars 
Hadi Khazaei1, Ahmad zarea Feizabadi2 & Abolghasem Ememverdian3 

1& 2Member of scientific board of  Khorasan Razavi Agriculture and Natural Resources Research Center, 3 MSC. Student of  
Azad University of Mashad 

Abstract 

In order to study of intra specific competition in wheat cultivars mixed cropping, a Randomized Complete Block design 
with 9 tretments & 4 replication was lay out in Mahvelat of Khorasan Razavi province.Treatments including 5 sole 
culture Pishtaz(P), Falat(F), Shiraz(S), Qods(Q) & Toss(T) wheat cultivars also 4 mixed cropping treatments 2(F+P), 
3(F+P+S), 4(F+S+Q+T) and 5(P+F+S+T+Q) mixed cropping with equal ratio of each cultivar. Traits under study were 
including yield and yield component, harvest index, plant height, ear length, biological and economical LER. The result 
showed that treatments had significant effect on all traits. Maximum plant height, ear length, grain yield, biological 
yield, harvest index, biological and economical LER were obtained in 3, 4, 2, 4, 2, 2 & 2 mixed cropping treatments 
respectively. Also minimum of these traits were observed in 5, 5, Shiraz sole crop, Shiraz sole crop, 5, 5 & 5 
respectively. Based on result of this study, yield of wheat cultivar in mix cropping were superior than sole crops. But 
when we have more than 2-3 cultivar in mix cropping, intra specific competition will be increased and yield will be 
decresed.  
Key Words: Competition, Mixed crop, Wheat variety.  

 مقدمه
ژه بتوانند بهره یک ویولوژیزیک و فیات مرفولوژیمختلف با دارا بودن خصوص يها شود که گونه یم فاده از کشت مخلوط موجباست
باال  ياز اهداف کشت مخلوط کسب بازده اقتصاد یکی). 1(ورندآ و نور به عمل ییب، مواد غذاآط و منابع مانند یاز مح يبهتر يبردار
کشت مخلوط  يانگر باال بودن بازده اقتصادیب يمتعدد يها یبررس .باشد یم ،ه وجود داردیر محصول اولکه کاهش عملکرد د یهنگام یحت

در . )7(ش در بازده ناخالص و بازده خالص ذکر شده استیبه صورت افزا يش بازده اقتصادین افزاینسبت به کشت خالص بوده است که ا

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 617 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  617 

حضور توام  ،ماند یم ین اشغال نشده باقآاب یگاه در غین جایرند و ایگ یم جا یان مستقلیشآنکه هر گونه در یل ایکشت مخلوط به دل
هرز  يها کنترل علف ين روش برایضرر تر ین و بیارزان تر کشت مخلوطن اساس یاست که بر اکمرنگ تر  هرز علفمهاجم  يها گروه

ها  ن گونهیدر ب ییده از نور، رطوبت و مواد غذااستفا يبومان و همکاران گزارش دادند که در کشت مخلوط برا ).5(شود یم محسوب
  ).4(ل نمودیمرحله داشت تسه یطرا در کنترل آنها و  ههرز را تحت فشار قرار داد يها علفتوان یق مین طریاز اکه  رقابت وجود دارد

 ینیمجنون حس ).10(داشت خواهد يباشد کشت مخلوط بر کشت خالص برتر يکمتر از رقابت درون گونه ا يهرگاه رقابت برون گونه ا
 يلپه هند یسه با نظام تک کشتیمتر در مقا یسانت 50ف یبا فاصله رد ين خطوط لپه هندیف ماش در بیک ردیاظهار داشت که کاشت 

ته گندم با یمخلوط دو وار يکه توسط چاپمن بررو یدر بررس ).2(شود یم هرز يها شتر باعث کنترل علفید محصول بیعالوه بر تول
 يها زانینشان دادند و در م ینیش بیپ يها نسبت به عملکرد يدار یرات مثبت و معنییتغها  عملکرد مخلوطانجام شد، متفاوت بذر  يها زانیم

نشان داد که کشت  ،که انجام دادند ییها یو همکاران طبق بررس يناظر ).6(افتیش یافزا يدار یبه صورت معنها  عملکرد بذر باالتر
 يها در مخلوط ين گونه ایرقابت ب یابین و الکساندر در ارزیمارت یول. )4(داشت ياد شده بر کشت خالص برتری يمارهایمخلوط در ت

را نسبت به کشت ها  بلکه عملکرد نشده است،ش عملکرد یافتند که کشت مخلوط نه تنها باعث افزایارقام پابلند و پاکوتاه گندم بهاره در 
کشت مخلوط  یاثر رقابت یش بررسیآزما يهدف از اجرا ).8(ن ارقام دانسته اندیکاهش رقابت ب ر راام نیل ایدل وخالص کاهش داده است 

 یم و استفاده از کشت مخلوط در مزارع گندم ینیگزیت امکان جایسه با کشت خالص آنها و در نهایعملکرد در مقا يارقام گندم بر رو
  .باشد

  ها  مواد و روش
در مزرعه  1385-86 یدر سال زراع یشیرقم گندم با کشت خالص آنها آزما 5کشت مخلوط  يه ارقابت درون گون یبه منظور بررس
ش در ین آزمایا. انجام شد جنوب شهرستان مشهد يلومتریک210مه والت واقع در  ستانتوس داشت شهر يو دامپرور يشرکت کشاورز
راز، توس و یشتاز، فالت، شیرقم گندم پ 5شامل کشت خالص ها  ماریت. تکرار بود 4مار با یت 9شامل  یکامل تصادف يها قالب طرح بلوك

درصد از هر  33راز به نسبت یش وشتاز یفالت، پرقم  3مخلوط رقم، درصد از هر  50شتاز به نسبت یفالت با پقدس وکشت مخلوط دو رقم 
توس به نسبت و  شتاز، قدسیراز، پیالت، شف رقم 5مخلوطرقم و درصد از هر  25توس  به نسبت و  قدس راز،یفالت، ش رقم 4 مخلوطرقم، 

ج یبر اساس عرف منطقه و نتا یمصرف يها و نهاده یات زراعیعمل. بود 9/7آن  PHو  یخاك مزرعه لوم شن . رقم بوددر صد از هر  20
 60پشته به فاصله  10شامل  یشیابعاد هر کرت آزما. و پشته انجام شد يمه آذر ماه به صورت جویخ نیکاشت در تار.. آزمون خاك بود

و سطح برداشت پس  لو گرم در هکتاریک230بر اساس یبذر مصرف .متر بود 6و به طول ) يمتریسانت 20ف یرد 3هر پشته  يرو(متریسانت
دانه تعداد سنبله بارور در متر مربع، وزن هزاردانه، تعداد (صفات عملکرد و اجزاء آنرشد  دوره ولدر ط. متر مربع بود 24ه ها، یازحذف حاش

 يز نسبت برابریت نیو در نها يریاندازه گ ارتفاع بوته و طول سنبله، شاخص برداشت، )در سنبله، تعداد دانه در گلچه، وزن دانه در سنبله
  ). 9(ر محاسبه شدیاز رابطه ز مخلوط يمارهایت کیولوژیو ب دانهعملکرد در ) LER(نیزم

LER = ∑ ( y! / y!") 
 يمحاسبات آمار. باشد یم عملکرد محصول مورد نظر در کشت خالص آن  "!yول مورد نظر در مخلوط و عملکرد محص!y ن رابطه یدر ا

  .شده استدانکن انجام  يبا استفاده از آزمون  چند دامنه اها  نیانگیسه میمقاو SPSSبا استفاده از نرم افزار 

  ج و بحثینتا
ن یشتریب نشان داد شین آزمایج اینتا. هستنددار  یمعن ياز نظر آمار یبررسه صفات مورد ینشان داد کل انسیه واریاز تجز حاصلج ینتا 

ز مربوط به ین آن نیبود و کمتر لوگرم در هکتاریک 5425ن یانگیبا م% 50شتازیپ% 50مارکشت مخلوط  فالتیعملکرد دانه مربوط به ت
 يمارهایت یتمام ،رقم 5مار مخلوط یجز ته ج بدست آمده بیباتوجه به نتا. بودلوگرم در هکتاریک2307ن یانگیراز با میمارخالص رقم شیت

 5مار مخلوط یالبته علت کاهش عملکرد دانه در ت. بودندخالص ارقام  يمارهایت سه بایدر مقا يشتریبعملکرد دانه  يکشت مخلوط ارقام دارا
اهان مورد استفاده در کشت مخلوط بر اساس یاگر گ هر چند .ن ارقام نسبت دادین ایدر ب يدرون گونه ا يها توان به وجود رقابت یم را رقم
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خالص رقم کشت  يهاماریدانه ت عملکردن یدر ب. شود یم باعث کاهش عملکرد يرقابت درون گونه ا ،دنانتخاب نشو یحیاصول صح
ارقام  .مشاهده شدراز یش مار خالصیت درن آن یو کمتر بوده بر خوردارن عملکرد یشتریب ، ازلو گرم در هکتاریک 4425ن یانگیبا م شتازیپ

ارقام  یمنطقه بوده است ول یمیط اقلین ارقام با شراین خود نشان از تطابق ایدر منطقه نشان دادند که ا يل بهتریسنشتاز پتایبهاره فالت و پ
مار یک مربوط به تیولوژین عملکرد بیشتریب). 1جدول(ابندیخود در منطقه دست  یل واقعینتوانستند به پتانس) و توس رازیش(ررس ترید

ن یانگیم راز بایمار رقم خالص شین مربوط به تآن یلوگرم در هکتار و کمتریک14536ک  یولوژین عملکرد بیانگیم مخلوط چهار رقم گندم با
نسبت به کشت خالص ارقام  يمار کشت مخلوط پنج رقم عملکرد دانه کمتریاگر چه ت). 1جدول (بودلو گرم در هکتار یک 10177عملکرد 
رقابت چرا که . شتن کشت خالص ارقام دایانگیلوگرم در هکتار نسبت به میک 1052در حدود  يک باالتریولوژیعملکرد ب یداشت ول

با . ه استدانه نسبت به کشت خالص شد يدرصد 21که باعث کاهش ياست  به طور داشتهعملکرد دانه  يرو يشتریر بیتاث يدرون گونه ا
 مربوط بهکه  شود یم دییتاک یو لوژیب عملکردو  ، طول سنبلهن شاخص ارتفاع بوتهیم بیک ارتباط مستقید وجومده آج بدست یتوجه به نتا

 يتر نییعملکرد دانه پااگرچه که  رقم 5مار مخلوط یبخصوص در مورد ت .مارها مشهود استیو در اکثر ت بودهش مقدار کاه و کلش یافزا
توان به  یم ن راآکه علت  حاصل نمود ،داشتند ییباالکه عملکرد دانه  ییمارهایت ه باسیدر مقا يباالتر کیولوژیعملکرد ب یلو داشت
 استگر ارقام برخوردار ید سه بایدر مقا يشتریبراز که از ارتفاع یرقم ش ن اساس دریبر ا .مار نسبت دادین تیش ارتفاع بوته در ایافزا
ن شاخص یشتریب .بوده استن رقم یا فیظرساقه ل آن یدلکه  وضوع اتفاق افتادن میاعکس  یول بود یم باالتر یکیولوژیعملکرد ب یستیبایم

مارکشت مخلوط پنج رقم ین مربوط به تآن یز بود و کمترین عملکرد دانه نیشتریب يشتاز که دارایمار مخلوط فالت و پیبرداشت مربوط به ت
  .)1جدول (بود

 112 ين عددیانگیبا م رقم 4مار مخلوط یت درطول سنبله ن یشتریمتر و بیسانت 3/100 نیانگیرقم با م 3مارمخلوط یارتفاع بوته در ت نیشتریب 
ارتفاع بوته  کشت مخلوط يمارهایت یبطور کل .متر مشاهده شدیسانت 28/87 ين عددیانگیمارخالص فالت با میت در هانآن یو کمتر متر یلیم

ن یارقم  4که تا مخلوط یبطورز بر خوردار بودند ین يترک باالیولوژین باز وزنسبت به کشت خالص ارقام داشتند و  يشتریبطول سنبله و 
طول  مارها بودند،یت یراز که ارقام اصلیرقام قدس و شا .است کاهش اتفاق افتاده یاندکرقم  5در مخلوط  یلو وجود داشته یشیروند افزا
 يرقابت درون گونه ا ها، ش طول سنبلهیافزا علت .باشد یم وطهمرب يمارهایت عملکرد شیاز عوامل افزا یکی نیاداشتند که  يسنبله بلندتر

در  يشتریبتعداد سنبله بارور ، پنج رقم ومخلوط چهار  يها ماریمخلوط به جز ت يمارهایبود ت ینیش بیطور که قابل پ همان . است بوده
توان  یم ن اساسیبر ا .مارها نسبت دادین تیا ينه ادرون گوباالتر توان به رقابت  یم کاهش ران یاکه  داشتندخالص  يمارهایت سه بایمقا
ش تعداد ارقام در کشت ین روند با افزایدرمتر مربع دارد اما ا م با تعداد سنبله باوریک ارتباط مستقیعملکرد دانه کرد که  يریجه گینت

از  حاصل شده است،له در مترمربع کاهش تعداد سنبش ین آزمایا رقم 5مار مخلوط یو ت رقم 4 مار مخلوطیکه در تهمان طورمخلوط 
حاصل از شتر مواد یب البته. ابدی یم کاهشها  ش تعداد سنبلهیارقام در افزا یی، توانايش رقابت درون گونه ایل افزایبه دلکه  رود چرا یم نیب

  .کند یم رانجب يتا حدودکاهش تعداد سنبله را  موضوعن یکه ا )1جدول (ارقام شده استش وزن دانه یصرف افزا فتوسنتز
مار مخلوط پنج رقم ین آن در تیو کمتر % 50شتازیپ% 50فالتک مربوط به کشت مخلوط دو رقم یولوژیدر عملکرد دانه و ب LERن یشتریب

 يرقابت درون گونه ا شیافزا با توجه به یول شتهدا يبرتر ک رقمی کشت خالصبر ارقام گندم کشت مخلوطن اساس یبر ا. مشاهده شد
  .شود يخوددارش از دو تا سه رقم یبالط از اخت دیبا
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 مختلف کشت خالص و مخلوط ارقام گندم يها مارین اجزاء عملکرد تیانگیم - 1جدول 

  فالت  توس  قدس  رازیش  فالت  شتازیپ  
  شتازیپ

راز یفالت ش
  شتازیپ

  رازیفالت ش
  قدس توس

  مخلوط
  پنج رقم

  cd76/90  f4/80  cd89/90  de61/87  g86/74  cd67/91  a3/100  ab97  de68/87 بوته  ارتفاع
  d82/94  e28/87  bc6/104  ab5/107  d07/96  d2/95  bc2/105  a112  ab8/108  سنبله  طول
  abc75/36  ab55/40  ab65/39  ab45/44  a45/45  ab81/44  abc75/36  ab75/44  c85/29  در سنبله تعداد دانه

  abc07/1  bcd87/0  d63/0  abc91/0  a23/1  ab19/1  abc05/1  ab19/1  cd85/0  دانه در سنبله وزن
  a42/35  de28/27  f55/24  ef54/24  abc95/31  ab29/34  abc96/32  bcd26/30  cde74/28  دانه هزار   وزن
  ab34/2  a36/2  ab15/2  ab32/2  a49/2  a61/2  ab19/2  a43/2  b82/1  دانه در گلچه تعداد

  a488  bc432  c416  d353  d315  ab476  abc454  d345  d310  (m2)تعدادسنبله بارور
  bc9/30  b7/32  de6/22  bcd1/28  de4/23  a8/39  bc29  cd7/26  e9/20  برداشت شاخص

  b4425  bcd3760  e2307  cde3480  de3050  a5425  bc4350  bc3950  de2850 (Kg/ha)عملکرد دانه
عملکرد 

 (Kg/ha)کیولوژیب
a14800  d11050  d10177  cd12050  bcd12560  ab13900  a14300  a14536  abc13179  

LER  دانهعملکرد  -  -  -  -  -  a59/1  a48/1  a53/1  b88/0  
LER عملکرد 
  کیولوژیب

-  -  -  -  -  a35/1  ab29/1  a33/1  c15/1  
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