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   چکیده

استفاده از ارقامی با رقابت پذذیری بذا   بذرای مذدیریت      ،محصول سالم دیو تول داریپا یکشاورز هایستمیدر س          

-رقم گندم بذا علذف   02رقابت  تواناییمطالعه  رمنظو رو بهاز اینشود. های هرز، روشی آسان و ارزان محسوب میعلف

بذرای اسذتفاده    هرز هایرقابت با  با علف ییگندم متحمل با توانا ارقام یو معرف ییو شناساهای هرز در شرایط طبیعی 

دانشذگاه  و منذابع طبیعذی   کشذاورزی   تحقیقاتی دانشکدهدر مزرعه  1362-62در سال زارعی در اصالح ارقام، آزمایشی 

هذای هذرز کشذت شذدند.     رقم گندم در شرایط رقابت و عدم رقابت بذا علذف   02شد. برای این منظور اردبیلی انجام محقق 

تفاوت کمترین و بیشترین وزن نتایج نشان داد که های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک

بوتذه در متذر مربذع  و     3/160برابربود. کمترین ) 7و  12ز خشک اولیه و درصد پوشش اولیه ارقام گندم به ترتیب بیش ا

های هرز به ترتیب در رقذم افذق و اروم مشذاهده شذد. تفذاوت کمتذرین و       بوته در متر مربع  تراکم علف 3/683بیشترین )

نفی های هرز همبستگی مبرابر بود. نتایح نشان داد که وزن خشک علف 3های هرز نیز بیش از بیشترین وزن خشک علف

  ارقام گندم داشت. افت عملکذرد ارقذام گنذدم در    0R=-72/2**  و درصد پوشش اولیه )0R=-22/2**با وزن خشک اولیه )

درصد در رقم شیراز بود که ارتباط نزدیکی بذا   68/68درصد در رقم سیوند تا  00/3های هرز بین شرایط رقابت با علف

-ل و رقابت با یی داشتند، افت عملکرد کمتری نشان دادند. یافتههای هرز داشت. ارقامی که شاخص تحموزن خشک علف

های هرز برخوردارند که از ایذن  های این تحقیق نشان داد که ارقام گندم از توانایی رقابت و تحمل متفاوتی در برابر علف

 .های هرز استفاده نمودتوان در مدیریت غیرشیمیایی علفخصوصیت می
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Abstract  

        In sustainable agricultural systems and healthy crop production, using of high-competitiveness cultivars 

is an easy and inexpensive method for weed management. Therefore, in order to study of competitive ability 

of 25 wheat varieties against weeds and identification and introduction of wheat cultivars with high 

competitiveness to use in crop breeding, an experiment was conducted using randomized complete block 

design with three replications in natural conditions in the university of Mohaghegh Ardabili field. The results 

showed that there was a difference more than 10 and 7 times between the lowest and the highest initial dry 

weight and the initial cover of wheat cultivars, respectively. The lowest (162.3 plant.m-2) and the highest 

(683.3 plant.m-2) weed density were observed in Ofogh and Orum cultivars, respectively. The difference 

between the lowest and the highest weed dry weight was more than 3 times. The results showed that weed 

dry weight had a negative correlation with the initial wheat dry weight (R2= -0.55**) and the initial wheat 

cover (R2= -0.70**). In competition with weeds, yield loss of wheat cultivars was between 3.22% in Sivand 

cultivar to 68.98% in Shiraz cultivar, which had a close relationship with weed dry weight. Cultivars 

showing high tolerance and competition index showed lower yield loss. This finding showed that wheat 

cultivars have a difference in CI (competitive ability) and WITI (weed interference tolerance index) and this 

feature can be used for non-chemical weed management programs. 

 

Keywords: Competitive Ability, Early Growth Traits, Sustainable Agriculture, Wheat Cultivars, Weed 

Management, Yield Loss    

 

 مقدمه

سذتم یدر سالش اساسی چهرز  هایعلف تیریمد

. اسذت  محصذول سذالم   دیذ و تول داریذ پا یکشاورز های

هذا امکذان کنتذرل آسذان و ارزان     اگرچه معرفی علفکذش 

های هرز را فراهم نمود، اما متاسفانه اعتمذاد بذیش   علف

از حد به کنترل شیمیایی موجب بروز مشذکالت زیسذت   

؛ 0228محیطی و زراعذی شذده اسذت )مذونن و بذاربری      

 ییتوانذا  . انتخاب ارقذامی بذا   0210همکاران  استارکی و

یذک تکنیذک ارزان و بذا پتانسذیل بذا   بذرای        رقابت با 

. شذود های هذرز محسذوب مذی   کنترل غیرشیمیایی علف
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که در یونان انتخاب ارقامی با توانایی رقابت با ، بطوری

درصذد کذاهش داده    22هذا در گنذدم را   مصرف علفکش

بذا   ی زم اسذت ارقذام   ن،یرابناب . 0210است )تراولوس 

بذرای   وشذده   دیذ تول ایذ و  ییرقابت با  شناسذا  ییتوانا

در حال حاضر، ارقام شوند.  یبه کشاورزان معرفکشت 

های هرز بطور تجاری در آمریکا و برنج سرکوبگر علف

چین در دسترس هستند که حاصل  سذه دهذه تحقیقذات    

 هذذایی درسذذال گذشذذته نیذذز آزمذذایش 12باشذذند. در مذی 

هذای  خصوص اصالح ارقام گندم و جو سرکوبگر علذف 

هذارتون  -هرز انجام شذده اسذت )ورنینگتذون و ربذر     

 بذذین تنذذوم موجذذود  مطالعذذات مختلذذف،  نتذذایج   .0213

-های مختلف گیاهان زراعی از نظر تحمذل تذنش  ژنوتیپ

 هذای هذرز  و غیرزیسذتی   های زیستی )رقابت بذا علذف  

تأییذد کذرده اسذت    )تنش خشکی، سرما، گرمذا و .....  را   

؛ نعمتذی و  0222؛ برنولدسذتون  0222باغستانی و زنذد  )

نقذوی و  ؛ 0213؛ محمددوست و همکاران 0210همکاران 

این ارزیابی  . 0217؛ عبداللهی و همکاران 0216همکاران 

در شرایط مختلف و تعیین صفاتی کذه موجذب    هاتفاوت

، اصالح و توسعه شودبرتری آنها در چنین شرایطی می

-را امکان پذذیر مذی   های هرزقام متحمل یا رقیب علفار

-زیسذت زنی و ظهور سریع، تجمذع سذریع   جوانه سازد.

زنذی، سذرعت رشذد    اولیه، ارتفام، سطح بر ، پنجه توده

اولیه، درصد پوشش اولیه و طول و عرض بذر  پذرچم   

از جمله صفات مونر در برتری ارقام گیاهان زراعذی در  

لمرلذی و  رونذد ) شذمار مذی  های هذرز بذه   رقابت با علف

 . در بذین ایذن   0226فربدنیا و همکذاران  ؛ 0221همکاران 

زنذی و ظهذور سذریع،    صفات سرعت رشد اولیه، جوانذه 

زنی سریع و درصد اولیه، پنجه زیست تودهتجمع سریع 

-پوشش اولیه که موجب بسته شدن سریع کذانوپی مذی  

شود، بذیش از ارتفذام و سذطح بذر  نهذایی در برتذری       

های هرز مذونر اسذت )بالیذان و همکذاران     با علف رقابت

؛ 0228؛ هذذذاد و همکذذذاران  0222؛ برنولدسذذذتون 1661

آبذذاد و چمذذنمحمددوسذذت؛ 0228هانسذذن و همکذذاران  

 . واکنش ارقام مختلف گیاهذان زراعذی در   0212بخشی 

های هرز متفذاوت بذوده و از طریذق افذت     رقابت با علف

رد ارقذام مختلذف   میزان افت عملکذ  شود.عملکرد بیان می

تابع میزان حساسیت و تحمل آنها به این تذنش زیسذتی   

  گذزارش کردنذد کذه    1661بالیان و همکذاران )  باشد.می

وحشذی  عملکرد دانه ارقام گندم در انر رقابت بذا یذو ف  

 درصد کاهش یافته است. 60تا  17

-معیار اساسی انتخاب در اصالح گیاهان به تنش

هذای  ملکذرد بذا  در محذیط   ، توانایی حفظ عمحیطیهای 

 ،ارقذام  تفکیذک بذرای  محققذین  . بنابراین، تحت تنش است

انذد. توانذایی تحمذل و    کذرده های مختلفی ارایذه  شاخص

تذوان بذا   های هرز را نیز مذی رقابت ارقام به رقابت علف

هذا مذورد ارزیذابی قذرار داد. تفذاوت عمذده       این شاخص

است که های هرز این های غیرزیستی و رقابت علفتنش

شذوند  های غیرزیستی ارقامی انتخذاب مذی  در بحث تنش

که در شرایط تنش از عملکرد بیشتری برخوردار باشند، 

های هرز و از منظر مدیریتی، ارقذامی  اما در رقابت علف

مورد نظر هستند که ضمن حفظ عملکرد با  در شذرایط  

رقابت، بتوانند موجب کذاهش تذراکم، وزن خشذک و یذا     

هذذای هذذرز شذذوند تذذا از ایذذن طریذذق در  زادآوری علذذف

های هرز نیز کنترل شوند. به عبذارتی در  درازمدت علف

  CI) 1های هرز توانایی رقابذت ارقذام  بحث مدیریت علف

  آنها حایز اهمیذت اسذت   WITI) 0بیش از توانایی تحمل

 ممکذن اسذت   و  0213آباد و همکاران چمن)محمددوست

قم وجود نداشذته  در یک ر لزوماها شاخصهر دوی این 

 هذای تحمل ارقام به رقابت بذا علذف   یابیارز یراب .باشد

 هذای   که در تذنش WITIهرز از شاخص تحمل رقابت )

  معروف است،  STI) 3به شاخص تحمل تنش یستیرزیغ

 نیذ  . ا0213محمددوست و همکذاران،  ) شودیاستفاده م

ارقام بذا حفذظ عملکذرد بذا  در      نشگزی به تنها شاخص

کنذد،  یهرز کمک م هایاز جمله رقابت علف نشت طیشرا

هذای هذرز نقشذی داشذته     تواند در سرکوب علفاما نمی

باشد.  بذه طذوری کذه  کشذت ایذن ارقذام در دراز مذدت        

های هرز شده و ممکن است همذان  موجب گسترش علف

های هرز را نداشذته  رقم متحمل، دیگر تحمل هجوم علف

-های هرز نمیباشد. به همین خاطر صفت تحمل به علف

                                                 
1 . Competitive Index 
2 . Weed Interference Tolerance Index 
3 . Stress Tolerance Index 



 7931تابستان/  8 شماره 82جلد نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/                                      .و.. محمددوست، مظفری                    781

 

-تواند در درازمدت نقشی در مدیریت غیرشیمیایی علف

 های هرز داشته باشد.

ارقذام   ییهذرز، توانذا   هایعلف یقیتلف تیریدر مد

هذرز   هذای علف یاز رشد و نمو و زادآور یریدر جلوگ

 نیهرز ا هایعلوم علف که محققین دارد یشتریب تیاهم

 .کنندیم انی  بCIارقام را با نام شاخص رقابت ) ییتوانا

ارقام با شاخص رقابت با  نه تنها قادرند عملکرد خذود  

های هذرز حفذظ کننذد، بلکذه     را در شرایط رقابت با علف

های هرز دارند و بذه همذین   نقش سرکوبگری روی علف

 یابذد. های هرز کاهش مذی خاطر در درازمدت تراکم علف
  گذذزارش کردنذذد کذذه روش 0221جانینذذک و همکذذاران )

برای به حداقل رساندن خسارت یو ف وحشذی   مناسب

در گندم زمستانه استفاده از ارقام با قابلیت رقابتی بذا   

ر د هشد منجاا تمطالعاز ابرخی  .باشذذذددر گنذذذدم مذذذی

 با قابتر ناییاتو بین که ستاز آن ا حاکی مگند ردمو

)چا یذه و   دارد دجوو منفی طتبا، اردعملکرهرز و  علف

 تیرصودر  . 0212رو و همکذذاران ؛ آنذذد1686همکذذاران 

-علذف  رقابذت  از ناشی عملکرد کاهشمعتقدند برخی  که

 بذه  کذرد،  کذم  تذوان مذی  را زارعذی  با گیاهذان  هرز های

 از اسذتفاده  بذا  زارعذی  گیاهذان  قدرت رقابت که شرطی

 بهبذود  زارعی سایر عملیات و با  رقابت قدرت با ارقام

و  یلذ لمر . 0227 فر؛ دیهیم1666لمرلی و همکاران یابد )

از  سیعیو طیف تذذذذذیقابر ناییا  تو1666همکذذذذذاران )

هذذذذذرز علف مقابلو دوروم را در  ننا مگند یهانوتیپژ

 نتیجه ینا بهو  ندداد ارقر مطالعه ردمو 1چچذذذم سذذذخت

 مقااراز  بیشتر قدیم مقاار قابتر ناییاتو که سیدندر

و هذای عطاریذان   در حالی که نتایج آزمایشست. اید جد

  روی ارقذذام گنذذدم ایرانذذی قذذدیم و 0221حصذذل )راشدم

وحشی نشان داد کذه  جدید در رقابت با علف هرز یو ف

وحشذی بیشذتر از   توانایی رقابت ارقام جدید بذا یذو ف  

ارقام قدیمی بوده است. در این مطالعه رقم جدید الوند و 

رقذذم قذذدیمی بزوسذذتایا بذذه ترتیذذب بیشذذترین و کمتذذرین 

 وحشی را داشتند.رز یو فتوانایی رقابت با علف ه
دهد که ارقذام گیاهذان   های فوق نشان میبررسی

هذای هذرز   زارعی از نظر واکنش بذه تذنش رقابذت علذف    

                                                 
1 . Lolium rigidum 

تواند بیانگر وجود تنوم بذین آنهذا   متفاوت هستند که می

باشد، اما این موضوم هنوز به عنوان یک اولویذت بذرای   

ظذر  اصالح نباتات و یا انتخاب ارقذام بذرای کاشذت در ن   

های متفذاوت  گرفته نشده است. مطالعه و تعیین پتانسیل

ارقذذام گیاهذذان زارعذذی و معرفذذی آنهذذا بذذه متخصصذذین 

های اساسی اصالح نباتات بذه  اصالح نباتات یکی از پایه

 توانذد یمذ  یارقذام  نیو اصالح چن نشیگز. رودشمار می

هذرز و   هایعلف ییایمیرشیغ تیریدر مد یادیز تیاهم

داشذته باشذد و  زم    نذده یدر آ داریپا یتوسعه کشاورز

موضذوم   نیذ بذه ا  دیاست اصالحگران در بحث ارقام جد

تحقیذق حاضذر، ارزیذابی ارقذام     . هذدف  ندیتوجه نما زین

رقابذت   هذای گندم از نظرصفات رشدی اولیه و شذاخص 

 هذای پیژنوت یو معرف ییهرز و شناسا هایبا علف آنها

اصالح ارقذام   به منظور استفاده در بیگندم متحمل و رق

 هرز بود. هایرقابت با  با علف ییبا توانا
 

 هامواد و روش
رقذم گنذدم بذا     02 یرقابت ییتوانا بررسی منظور به      

کامذل   هذای در قالب طرح بلوک یشیهرز، آزما هایعلف

در  62-62 یدر سذذه تکذذرار در سذذال زراعذذ   یتصذذادف

دانشذگاه محقذق    یدانشذکده کشذاورز   یقذات یمزرعه تحق

اجذرا شذد.    لیذ شذهر اردب  یلومتریک 12واقع در  یلیبارد

 ،یمهدو ون،یس ،یپارس شتاز،یپ شگام،یپ روان،یسارقام 

زارم، بک  سون،یبهرنگ، شبرنگ، الوند، بم، سا، 0چمران

مرودشذت،   ا،یذ آر ،یدریذ ح راز،یکراس روشن، اروم، ش

از مؤسسه نهال  نیبهار، ار ، افق، نار هن،یگاسگوژن، م

در حضذور و عذدم حضذور     ند و شذد  هیذ و بذر کذرج ته 

 1362 سذال  در آبذان مذاه  مزرعه،  یعیهرز طب هایعلف

 02گنذدم بذه فاصذله     ردیف 12. در هر کرت ندشدکشت 

هذر کذرت بذه دو    . ندمتر کشذت شذد   2و طول  متریسانت

های هرز در قسمت تقسیم شد که در یک قسمت آن علف

های آلوده به علذف  در کرت. طول فصل رشد کنترل شد.

هرز، سه واحد نمونه برداری به منظور مطالعه تذراکم و  

بذا شذروم   های هرز در نظر گرفته شد. وزن خشک علف

متذر مربذع )از    02/2ای از سذطح  بهار از هر کرت نمونه

 72سطح خاک  برداشت و پس از خشک کردن در دمای 
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سذاعت، وزن خشذک اولیذه     28درجه سانتیگراد به مدت 

ش بذه روش چشذمی و   ارقام مشخص شد. درصد پوشذ 

اندازه یبرا زنی نبت شد. بوته در مرحله پنجه 12ارتفام 

هذای رقابذت   شذاخص ، های هذرز وزن خشک علف یرگی

(CI)   حساسذذیت و تحمذذل ارقذذام ،(WITI)،  در زمذذان

 هذای گنذدم  هذای هذرز و بوتذه   علذف  ،محصول یدگیرس

و بذه   هر کذرت برداشذت   یانیمتر مربع م کی درموجود 

ساعت در   28بمدت های هرز علف شد. آزمایشگاه منتقل

در  .ندخشذک شذد   گذراد یدرجه سذانت  72 یدما ی باونآ

های گندم نیز پس از خرمنکوبی، دانه از کاه جدا و نمونه

عملکذرد در واحذد سذطح محاسذبه شذد. بذرای محاسذبه        

هذای زیذر اسذتفاده    ها و افت عملکذرد از فرمذول  شاخص

 گردید:

 
  100× (  YLافت عملکرد )

 حساسیت شاخص
             

Y
Y

P

SSI 1 

          تحمل شاخص

              رقابت شاخص
            
         

در  عملکرد ترتیب به و  ، SY ،PYدر معاد ت با  

 میذانگین  و رقذم  هذر  بذرای  دم رقابتع و رقابت شرایط

 ارقام کلیه برای عدم رقابت رقابت و شرایط عملکرد در

 هذرز،  علف رقابتشرایط  در iرقم  عملکرد Vi. باشدمی

 Diهذرز،   علف حضور در ارقام همه عملکرد متوسط 

 تراکم متوسط  و i رقم به مربوط هرز هایعلفتراکم 

 mCIدر شذاخص  . باشذد میهمه ارقام  در هرز هایعلف

های هرز اسذتفاده شذد.   علف وزن خشکبجای تراکم از 

و  SPSS16افذزار  با اسذتفاده از نذرم   یآمار هاییتجز

 .م شدانجا LSDها با آزمون مقایسه میانگین
 

 نتایج و بحث

نتایج آزمایش نشذان داد کذه ارقذام گنذدم مذورد      

ارتفام و درصد پوشش مطالعه از نظر وزن خشک اولیه، 

 . وزن 1داری داشذتند )جذدول   اولیه تفاوت بسیار معنذی 

 3/071تا  7/03خشک اولیه ارقام گندم مورد مطالعه بین 

گرم در متر مربع متغیر بود. کمترین و بیشترین درصد 

  و درصذد  3/8) شذیراز پوشش اولیه به ترتیب بذه رقذم   

اوت  . تفذ 1  تعلق داشت )جذدول  درصد 62) مهدویرقم 

 6/11زنذی  ارتفام ارقام مذورد بررسذی در مرحلذه پنجذه    

متر بود. سانتی 1/13متر و در مرحله نهایی رشد سانتی

در بین ارقام مورد مطالعه، ارقام زارم، مهدوی، حیذدری  

و سذذیوند از نظذذر ایذذن صذذفات برتذذر از بقیذذه بودنذذد. در 

مقابل، کمترین وزن خشک اولیه، درصد پوشش اولیذه و  

ته به سه رقم شیراز، بهرنگ و آریا اختصذاص  ارتفام بو

داشت. رشد اولیه با  سبب تسریع بسته شذدن کذانوپی   

هذای  شود که نقش مهمی در کنترل رشد و نمو علذف می

  وزن 1661هرز دارد. بذه گذزارش بالیذان و همکذاران )    

خشک اولیه نقش مهمی در توانایی ارقام گندم در رقابت 

آزمذذایش برنولدسذذتون  نتذذایج هذذای هذذرز دارد.بذذا علذذف

-  نیز نشان داد که زیست تذوده اولیذه از وییگذی   0222)

 های مهم در توانایی رقابتی ارقام بود.

هذا نشذان داد کذه بذین     نتایج مقایسه میانگین داده

داری از نظذذر تذذراکم و وزن خشذذک ارقذذام تفذذاوت معنذذی

هذای   . تراکم علذف 1های هرز وجود داشت )جدول علف

 3/683ه در متر مربع در رقم افذق تذا   بوت 3/163هرز از 

رقم بوته در متر مربع در رقم اروم متغیر بود. عالوه بر 

اروم، در ارقام پیشگام، آریا، کاسکوژن، حیدری، الونذد،  

های هرز در واحد سطح مرودشت و شبرنگ تراکم علف

بوته در متر مربع بود. در حالی کذه در دو   222بیش از 

هذای هذرز در   ، تذراکم علذف  کراس روشذن رقم افق و بک

بوتذه در متذر مربذع بذود کذه       022واحد سذطح کمتذر از   
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داری با ارقذام مذذکور داشذت. ایذن نتذایج      اختالف معنی

-دهد که تفاوت این دو گروه از نظر تراکم علفنشان می

-های هرز در واحد سطح بیش از دو برابر است که مذی 

ت هذای هذرز حذایز اهمیذ    تواند از دیدگاه مذدیریت علذف  

گذرم در   6/026های هرز نیذز از  وزن خشک علفباشد. 

گرم در متر مربع در  2/820متر مربع در رقم مهدوی تا 

. برابر بود 3که این تفاوت بیش از  رقم بهرنگ متغیر بود

هذای هذرز   تفاوت ارقام از نظر تراکم و وزن خشک علف

بذین  باشذد.  ها مینشان دهنده توانایی رقابت متفاوت آن

های هرز بذا وزن خشذک و درصذد پوشذش     لفتراکم ع

اولیه ارقام گندم رابطه نابتی وجود نداشذت، امذا رابطذه    

هذای هذرز   معکوسی بین این صفات با وزن خشک علذف 

با این حال همبستگی منفی بسیار   .1مشاهده شد )شکل 

هذای  با یی بین درصد پوشش اولیه و وزن خشک علف

  .0هرز وجود داشت )جدول 

 

 رقم گندم 22های رقابت مقایسه رشد اولیه و شاخص  -1جدول 

نام رقم
 

ک اولیه )گرم 
ش
وزن خ

در متر مربع 
ش اولیه 

ش
صد پو

در
سانتی 

ارتفام پنجه زنی )
-

متر 
 

سانتی
ارتفام نهایی )

متر 
 

ف
تراکم عل

ی هرز 
ها

)بوته در متر مربع 
 

ف
ک عل

ش
وزن خ

ی 
ها

هرز )گرم در متر مربع 
 

ت عملکرد، %
اف

 

S
S

I
 

m
w

C
I

 

d
w

C
I

 W
IT

I
 

 22/2 26/2 26/2 06/1 22/26 6/736 7/266 8/81 2/31 7/01 2/26 شبرنگ
 72/2 22/1 66/0 62/2 60/06 6/206 3/373 2/76 2/33 2/22 3/071 زارم
 22/2 72/2 72/2 20/1 10/21 2/726 3/683 0/72 6/02 2/02 2/162 اروم

 66/2 87/2 82/2 82/2 20/31 7/672 7/216 8/81 6/06 3/06 2/126 مرودشت
 36/2 20/2 36/2 66/1 68/68 6/688 3/063 6/72 6/33 3/8 7/03 شیراز
 66/2 66/1 12/0 86/2 06/32 1/282 3/163 6/80 6/30 7/36 3/63 افق
 21/2 11/1 26/2 26/1 21/26 8/768 2/012 6/83 6/02 7/00 3/22 بهار
 80/2 26/1 21/0 22/2 22/16 6/026 3/203 7/82 8/32 2/62 2/170 مهدوی
 80/2 02/1 76/1 61/2 36/03 8/638 7/266 2/61 7/30 7/36 7/107 الوند
 23/2 62/2 31/0 26/1 68/22 6/323 7/226 6/73 0/36 7/26 2/106 حیدری
 68/2 70/1 27/0 86/2 22/30 6/232 2/022 2/81 3/32 2/26 3/60 پارسی
 27/2 22/1 67/2 22/1 07/23 1/222 2/322 8/80 1/33 7/36 2/102 چمران

 82/2 06/1 33/1 26/2 76/12 7/662 2/172 1/86 0/08 2/02 3/63 روشن ب
 67/2 06/1 28/1 6/2 22/30 2/202 7/326 8/72 7/06 3/38 7/167 بهمن
 22/2 22/1 27/1 20/1 72/22 2/362 7/326 8/71 8/33 2/32 7/126 سیروان
 78/2 22/1 11/0 62/2 26/00 7/322 2/262 3/78 2/30 3/23 3/122 پیشتاز
 23/2 86/2 88/2 26/1 07/28 8/283 7/076 1/67 3/06 2/22 3/113 سایسون
 62/2 72/2 01/1 28/1 86/36 6/261 2/262 7/77 6/32 2/30 7/72 ار 
 68/2 26/1 02/1 86/2 13/32 8/632 7/066 3/62 8/33 2/02 3/122 نارین
 67/2 62/1 18/3 11/2 00/3 2/302 2/322 1/73 2/31 2/32 3/106 سیون
 60/2 78/2 27/2 23/1 26/20 2/820 3/003 6/72 3/31 2/02 7/38 بهرنگ

 77/2 03/1 10/2 62/2 22/00 1/302 7/266 8/63 3/32 7/01 3/66 کاسکوژن
 32/2 23/2 36/2 77/1 12/62 3/803 7/276 2/78 2/33 7/11 7/08 آریا

 71/2 68/2 21/1 76/2 07/06 6/231 3/273 8/71 3/31 3/18 7/62 پیشگام
 82/2 86/2 82/2 27/2 20/18 2/270 2/362 6/83 0/08 3/00 7/82 بم

LSD 2/122 0/16 2/12 0/17 3/103  - 31/1 13/3 12/1 21/2 
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، بذین ارتفذام   0بر اساس نتایج منذدرج در جذدول   

هذای هذرز   وزن خشک علذف  زنی وبوته در مرحله پنجه

کذه بذین ارتفذام    همبستگی منفی وجذود داشذت، درحذالی   

داری های هرز همبستگی معنینهایی و وزن خشک علف

داده اسذت  هذا نشذان   آزمذایش  . 0مشاهده نشد )جذدول  

ارقامی که گسترش عمودی و یا افقی سذریعتری داشذته   

و زودتذذر کذذانوپی خذذود را تکمیذذل و سذذطح خذذاک را     

هذای  توانند قدرت رقابت بیشتری بذا علذف  بپوشانند، می

و  ؛ باغستانی1661هرز داشته باشند )بالیان و همکاران 

  و هانسذذذن و 0228 . هذذذاد و همکذذذاران )  0222زنذذذد 

 سذطح بذر    شان دادنذد کذه شذاخص     ن0228همکاران )

در مراحل اولیه رشد همبسذتگی بذا یی بذا شذدت      غالت

 های هرز داشته است.سرکوب علف

 

های هذرز عملکذرد   نتایج نشان داد که رقابت علف

درصذد کذاهش داد    68/68تذا   00/3دانه ارقذام گنذدم را   

ترتیذب در   . کمترین و بیشترین افت عملکرد به1)جدول 

رقذذم شذذیراز مشذذاهده شذذد. میذذزان افذذت  رقذذم سذذیوند و

-ها به رقابذت علذف  عملکرد ارقام به میزان حساسیت آن

های هرز و یا توانایی رقابت آنها بستگی دارد  کذه ایذن   

موضوم نیز تابع صفات مورفولذوژیکی و خصوصذیات   

باشذد. در تحقیذق   وییه در اوایل رشد مذی رشدی گیاه به

وزن حاضذذر رابطذذه معکوسذذی بذذین درصذذد پوشذذش و  

  .0خشک اولیه ارقام با افت عملکرد وجود داشت )شکل 

با افزایش وزن خشک و درصد پوشش اولیه ارقام گندم 

های هرز کاهش یافذت.  افت عملکرد ناشی از رقابت علف

توانذد ناشذی از تذأنیر وزن    این کاهش افت عملکذرد مذی  

خشک و درصد پوشذش اولیذه ارقذام گنذدم بذر کذاهش       

تولیذد زیسذت تذوده     ی هرز باشد.هاتوانایی رقابت علف

تواند نقش مهمذی در بسذته   اولیه با  و ارتفام بیشتر می

شدن سریع کذانوپی و در نتیجذه برتذری رقذابتی ارقذام      

های هرز و کاهش افت عملکرد داشته باشذد  گندم با علف

 ،0222برنولدسذذذذذتون ، 1661)بالیذذذذذان و همکذذذذذاران 

  . بذذه گذذزارش بالیذذان و 0212محمددوسذذت و بخشذذی  

وحشی عملکرد دانه ارقام   رقابت یو ف1661همکاران )

هذا دریافتنذد کذه    ندرصد کاهش داد. آ 60تا  17گندم را 

ارتفام و وزن خشذک اولیذه در مقایسذه بذا تعذداد پنجذه       

شاخص بهتری برای تعیین توانایی رقابذت ارقذام گنذدم    

 بود.

y = -239.2ln(x) + 1357.9
R² = 0.444
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y = -186.1ln(x) + 1398.5
R² = 0.3861
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 رقم گندم 22با درصد پوشش و وزن خشک اولیه های هرز رابطه وزن خشک علف -1شکل 
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 هرز هایعلف با رقابت طیشرا در گندم رقم 22 در مطالعه مورد صفات نیب یهمبستگ بیضرا -2جدول   

 
وزن 

خشک 

 اولیه

درصد 

 پوشش

ارتفام 

 زنیپنجه

ارتفام 

 نهایی

تراکم 

های علف

 هرز

وزن 

خشک 

های علف

 هرز

افت 

 عملکرد
SSI mCI dCI WITI 

1 1           

0 **72/2 1          

3 12/2 33/2 1         

2 23/2- 22/2 12/2 1        

2 11/2 32/2- 26/2 16/2- 1       

6 **22/2- **72/2- *22/2- 08/2 22/2- 1      

7 36/2- 08/2- 20/2- 16/2- 28/2 **23/2 1     

8 08/2- 01/2- 21/2 02/2- 28/2 *22/2 **67/2 1    

6 **23/2 **22/2 31/2 07/2- 26/2 **83/2- **63/2- **26/2- 1   

12 *21/2 *27/2 21/2 26/2 *23/2- **22/2- **67/2- **61/2- **66/2 1  

11 31/2 03/2 20/2 03/2 26/2- *22/2- **68/2- **66/2- **28/2 **60/2 1 

 

 

 

  
 رقم گندم با وزن خشک و درصد پوشش اولیه 22رابطه افت عملکرد  -2شکل 

 

گونذه  ای هرز هیچهبین تراکم و وزن خشک علف

هذای   . بذین تذراکم علذف   0ارتباطی مشاهده نشد )جدول 

ای وجذذود هذرز و افذت عملکذرد ارقذام گنذدم نیذز رابطذه       

هذای  نداشت، اما رابطه مستقیمی بین وزن خشذک علذف  

 . جذذدول 3هذذرز بذذا افذذت عملکذذرد مشذذاهده شذذد )شذذکل 

-20/2**ضرایب همبستگی نیز همبستگی مثبت بذا یی ) 
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=0Rهذای هذرز و افذت عملکذرد     شذک علذف    بین وزن خ

 . بنابراین، افت عملکذرد ارقذام گنذدم    0نشان داد )جدول 

هذای هذرز اسذت. از    بیش از تراکم تابع وزن خشک علف

آنجذذذایی کذذذه وزن خشذذذک بیذذذانگر همذذذه شذذذرایط     

علف هذرز  -اکوفیزیولوژیکی مونر بر رقابت گیاه زراعی

-تواند شرایط رشد و نمذو و رقابذت علذف   است بهتر می

و   0226فربذدنیا و همکذاران )   ی هرز را نشذان دهذد.  ها

  گزارش کردند که وزن خشک 0222کاران )لوتمان و هم

-ها معیذار مناسذب  های هرز در مقایسه با تراکم آنعلف

هذا بذا گیاهذان    تری جهذت ارزیذابی توانذایی رقذابتی آن    

تذوده را بذه     نیز زیست1683باشد. اسپیترز )زارعی می

ای مسذتقیم بذذا جذذب منذذابع   رابطذه  ایذن دلیذل کذذه دارای  

باشد، شاخص بهتذری بذرای مطالعذات    محدود کننده می

رقابت معرفی کرده است. این موضوم ممکن نتیجه تانیر 

هذای هذرز   شرایط اکوفیزیولوژیکی بر رشد و نمو علذف 

-باشد که بیشتر بر وزن خشک آنها تانیر دارد و جوانذه 

 گیرد.ار میزنی و تراکم آنها کمتر تحت تانیر آن قر

 

 

 
 

 های هرزرابطه افت عملکرد ارقام گندم با تراکم و وزن خشک علف -3شکل 

 

 ، تحمذذل SSIهذذای حساسذذیت )بررسذذی شذذاخص

(WITI( و رقابت  CI  ،نشان داد که ارقام شیراز، بهذار  

حساسیت بذا یی بذه    حیدری، سیروان، سایسون و آریا

های هرز دارند و شاخص حساسیت آنهذا  رقابت با علف

بذذود. حساسذذیت بذذا  موجذذب افذذت شذذدید   2/1بذذیش از 

درصذد ، اگرچذه    21عملکرد در این ارقام شذد )بذیش از   

بعضی از این ارقام )بهار و حیدری  در شرایط عاری از 

-علف هرز عملکرد با یی داشتند. این موضوم نشان می

ه این ارقام برای حفظ عملکرد با  نیاز به مراقبذت  دهد ک

های هرز دارند. در مقابذل، ارقذام   بیشتری در برابر علف

مهدوی، بک کراس روشن، سیوند و بم حساسیت پایینی 

های هرز داشتند و شاخص حساسیت در به رقابت علف

مقایسذه افذت عملکذرد ایذن ارقذام      بود.  2/2آنها کمتر از 

عملکرد ناشی از رقابذت در ایذن ارقذام    نشان داد که افت 

 . در بین این ارقام رقذم  1درصد بود )جدول  02کمتر از 

بم در هر دو شرایط با و بدون رقابت توان تولید پایینی 

داشت. در حالی کذه رقذم سذیوند در هذر دو شذرایط از      

 پتانسیل عملکرد با یی برخوردار بود.
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 تذذاکنون بذذرای شناسذذایی توانذذایی تحمذذل ارقذذام 

های متعددی های محیطی شاخصگیاهان زارعی به تنش

؛ نعمتذذی و 0210ارایذذه شذذده اسذذت )نقذذوی و همکذذاران  

آبذذاد و همکذذاران  چمذذن؛ محمددوسذذت0210همکذذاران 

هایی که در هر دو شذرایط تذنش و    ، ولی شاخص0213

غیرتنش دارای همبستگی بیشتری با عملکرد باشذند بذه   

وند، زیذرا ایذن   شذ هذا معرفذی مذی   عنوان بهترین شاخص

ها قادر به شناسایی ارقام با عملکرد با  در هذر  شاخص

توان از آنهذا بذرای تخمذین پایذداری     محیط هستند و می

-در مدیریت علذف   .0227عملکرد استفاده کرد )ارسالن 

های هرز شاخص رقابت از اهمیت بیشذتری برخذوردار   

است و ارقامی که شاخص رقابت بذا یی داشذته باشذند    

هذای هذرز را کذاهش    توانند تراکم علذف ازمدت میدر در

ارقذذام زارم، افذذق،  بذذر اسذاس نتذذایج ایذذن تحقیذق،  دهنذد.  

های مهدوی، پارسی، سیروان، پیشتاز و سیوند شاخص

ارقذذام زارم، مهذذدوی، همچنذذین  .رقابذذت بذذا یی داشذذتند

پیشتاز، سیوند و کاسذکوژن از شذاخص رقابذت بذا یی     

ه افت عملکرد این ارقذام    برخوردار بودند. مقایس≥2/0)

هذای  دهد که افت عملکرد ناشی از رقابت علذف نشان می

 0درصذد بذود. نتذایج جذدول      02ها کمتذر از  هرز در آن

بذذیش از  mCIنشذذان داد کذذه افذذت عملکذذرد بذذا شذذاخص  

عبذارتی زیسذت تذوده    همبستگی داشت. به dCIشاخص 

های هرز بیش از تراکم تعیین کننده شرایط رقابذت  علف

  گذزارش کردنذد کذه    0226آرمین و همکاران )اشد. بمی

اگرچه رقم روشن با توانایی رقابت با  تذأنیر بیشذتری   

بر کاهش زیست توده علف هرز یو ف وحشذی داشذت،   

نیاد با قدرت تحملی با تر توانسذت عملکذرد   اما رقم نیک

بیشذذتری را در حضذذور یذذو ف وحشذذی تولیذذد کنذذد.    

گذزارش کردنذد   نیز   0226همچنین، فربدنیا و همکاران )

توانایی تحمل با یی در برابر رقابت بذا  نیاد رقم نیککه 

های مختلف نشان داده است که خاکشیر داشت. آزمایش

هذای تحمذل و رقابذت بذا ، پتانسذیل      عالوه بر شذاخص 

ژنتیکی ارقام نیز برای تولید بیشتر در شرایط رقابت بذا  

همکذاران   های هرز حذایز اهمیذت اسذت. فربذدنیا و    علف

بذه دلیذل    0  مشاهده کردند که اگرچذه رقذم کذرج   0226)

رشد رویشی و تولید پنجه زیاد شاخص تحمل و رقابت 

 با یی داشت، اما پتانسیل عملکرد آن پایین بود.

 

 گیرینتیجه

نتایج این بررسی نشان داد که صفات اولیه رشذد  

توانذد نقذش   از جمله زیست توده و درصذد پوشذش مذی   

هذای  ری رقابتی ارقام و سذرکوبگری علذف  مهمی در برت

هرز داشته باشد. بنابراین، ارقام زارم، مهدوی، پیشذتاز،  

سیوند و کاسکوژن که درصذد پوشذش و زیسذت تذوده     

اولیه با تری داشتند از شاخص رقابت و تحمذل بذا یی   

توانند ضمن داشذتن  نیز برخوردار بودند و این ارقام می

هذای هذرز،   بذت بذا علذف   عملکردی بانبات در شرایط رقا

های هذرز را نیذز کذاهش    رشد و نمو و یا زادآوری علف

هذذای هذذای هذذرز در سیسذذتم داده و در مذذدیریت علذذف 

 کشاورزی پایدار مؤنر باشند.
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