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  چکیده

در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  5931 های هرز آزمایشی در سالزمینی با علفمنظور بررسی توانایی رقابتی ارقام مختلف سیببه
رقابت  زمینی بودند که در شرایط با و بدونرقم سیب 51کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای موردمطالعه شامل  هایاردبیل در قالب طرح بلوک

درصد در رقم آگریا متغیر  48های هرز از سه درصد در رقم ساتینا تا کردند. نتایج نشان داد افت عملکرد در شرایط حضور علفهای هرز رشد میطبیعی علف
های هرز را نسبت به ( بود و توانست وزن خشک علفCIچنین توانایی رقابتی ارقام با یکدیگر متفاوت بود. رقم ساتینا دارای باالترین شاخص رقابت ) مبود. ه

زمینی ه سیبتر کاهش دهد. از بین صفات موردبررسی قطر ساق های هرز به میزان دو برابر بیشعنوان یک رقم ضعیف در رقابت با علفرقم اسپریت به
های تحمل و رقابت ارقام داشت. قطر ساقه در رقم ساتینا در شرایط حضور های هرز و همبستگی مثبت  با شاخصهمبستگی منفی با وزن خشک علف

ار برای کشت در منطقه عنوان یک رقم سازگطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد رقم ساتینا به تر بود. به درصد بیش 54های هرز نسبت به رقم اسپریت  علف
 در بیرق رقم عنوانبه را آن توانیمهرز برخوردار بوده و  یهاعلف به نسبت تری تر و پایداری بیش ( کمSSIاردبیل نسبت به سایر ارقام از شاخص حساسیت )

 نمود. یهرز معرف یهاعلف ییایمیشریغ تیریمد یهابرنامه
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Abstract 
In order to study the competitiveness of potato cultivars with weeds, an experiment was conducted in 2016 at field research of Ardabil 
Agriculture and Natural Resources Research Station. For this purpose a randomized complete block has been used with three replications. 
The treatments include ten potato cultivars, grown with and without natural weed competition, with yield loss ranging from 3% in Satina to 
84% in Agria in weedy condition. Also, the Competitive Ability (CA) of the cultivars differs. It is observed that satina cultivar has had the 
highest competitive index (CI) and could reduce the weed dry mass by two folds in comparison to Spirit as a poor cultivar. Also, stem 
diameter is seen to be negatively correlated with weed dry mass and positively correlated with tolerance and competition indices. Stem 
diameter in Satina has significantly stodd higher than Spirit cultivar. In general, the results of this study declare that Satina cultivar is 
considered as a tolerant and recommendable option for cultivation in Ardebil region than other cultivars, less susceptibility index (SSI) and 
more stable than weed, and can be introduced as a competitive cultivar in non-chemical weed management programs. 
 
Keywords: Competitiveness, morpho-physiological traits, sustainable weed management, tolerance index, weed suppression. 
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  مقدمه. 1

 عملکرد تواندیم یادیز حد تا هرز یهاعلف رقابت

 عوامل بهبود با. دهد قرار تأثیر تحت را محصول

 اهانیگ یرقابت ییتوانا در لیدخ یکیژنت و یکیاگرونوم

بیس .داد کاهش را هرز یهاعلف خسارت توانیم یزراع

از نظر سطح  یک محصول استراتژیک در دنیا بوده و 5ینیزم

 قرار چهارم رتبه در وگندم برنج زیر کشت پس از ذرت،

 انیم در ینیزمبیس دیتول نظر از رانیا کشور. دارد

 (FAO, 2017) دارد قرار زدهمیس رتبه در جهان یکشورها

 041دیتول و هکتار 09111 کشت ریز سطح با لیاردب استان.

 ,IRANSTAT) دارد را کشور دوم مقام ینیزمبیس تن

 دیتول هیپا منابع تیمحدود و تیجمع ندهیفزا رشد(. 2017

 شیافزامؤثر بر  یدر خصوص پارامترها پژوهش تیاهم

 یتر بیش سهم که را ینیزمبیس رینظ یمحصوالت عملکرد

 دینمایم آشکار شیپ از شیب دارند، ییغذا تیامنتأمین  در

(Kazemi et al., 2017 .)ینیزمبیس محصول عملکرد افت 

 91 تا 01 نیب رانیا در هرز یهاعلف خسارت جهینت در

 (. Kholgani, 2010) است شده گزارش درصد

 شده ثبت یهاکش علف از محدود نسبتاً تعداد وجود

 به مقاومت بروز و ینیزمبیس زراعت در کاربرد یبرا

 لیقب از هاکش علف نیا اثر یهازمیمکان از یاریبس

 نتازیاستوالکتات س یهادارندهباز، 0ستمیفتوس یها دارنده باز

ALS الزیکربوکس آ میکوآنز لیاست یهاو بازدارنده 

ACCase، یتیریمد یهایاستراتژ به تر بیش توجه سبب 

 دیتول حفظ یبرا یزراع کنترل یهاروش جمله از نیگزیجا

 Colquhoun et) است شده ینیزمبیس زراعت در تر بیش

al., 2009کنترل  تیموفق دیمعتقدند که کل یاری(. امروزه بس

 داریپا یکشاورز یهاستمیس در ژهیوهب هرز یهاعلف

 ,.Andrew et al) است باال رقابت ییتوانا با ارقام از استفاده

2015; Worthington & Reberg-Horton, 2013 .)از  یکی

                                                                                    
1. Solonum toberosum L. 

 در ینیزمبیس هرز یهاعلف تیریمد پژوهشی یهاتیاولو

علف رقابت تواندیم که ی استنیزم بیس رقم انتخاب کشور

 کی از یجزئ عنوانبه و دینما تحمل ای سرکوب را هرز

 به یوابستگ کاهش یبرا هرز،علف یقیتلف تیریمد ستمیس

  .(Kholgani, 2010) شودیم محسوب کش علف

 ارقام انیم در را یمتفاوت یرقابت ییتوانا گران پژوهش

 که اندنموده گزارش یزراع اهانیگ از یاریبس در موجود

 قیطر از هرز یهاعلف تیریمد شرفتیپ لیپتانس دهنده نشان

 & Westwood et  al., 2018; Abdollahi) باشدیم ینژادبه

Mohammaddust, 2017; Worthington & Reberg- .

Horton, 2013; Fasoula, 2010) .گرسرکوب ارقام 

 در جو و برنج گندم، جمله از یزراع اهانیگ هرز یها علف

 و( Gealy & Yan, 2012) کایآمر جمله از کشورها یبرخ

 شوندیم عرضه یتجار صورتبه( Kong et al., 2011) نیچ

 هستند توسعه حال در ارقام نیا زین کشورها یبرخ در و

(Worthington & Reberg-Horton, 2013; Bertholdsson, 

 گرید و ینیزمبیس در ییها پژوهش نی(. چن2012

 ارقام یرقابت ییتوانا و است اندک یفیص و یسبز محصوالت

 قرار موردتوجه تر کم ینیزمبیس نباتات اصالح یهابرنامه در

( عبارت از CA) یزراع اهانیگ یرقابت ییتوانا. است گرفته

. است هرز یهارقابت با علف یبرا یزراع اهیگ ییتوانا

 دیتول به قادر ای که هستند یانواع بیرق یزراع اهانیگ

 یرقابت)پاسخ  بوده هرز یها علف حضور در باال عملکرد

(AWC) که با شاخص تحمل(WITI)  ای( شودیم انیب 

 ای یرقابت)اثر  دهند کاهش را هرز یهاعلف یستگیشا بتوانند

که با شاخص رقابت  (WSA)  هرز یهاعلف یبازدارندگ

(CI) شودیم انیب( (Cory et al., 2016 .)یباال ییتوانا 

 یبیترک بلکه شود داده نسبت صفت کی به تواند ینم یرقابت

 نیا نییتع. دارند اثر اهانیگ یرقابت ییتوانا در متعدد صفات از

 به هرز یهاعلف رقابت بحث ورود در آنها روابط و صفات

 است مهم نباتات اصالح یندهایفرا و هابرنامه



 هرز هایعلف با ینزمیبیس ارقام یرقابت ییتوانا یابیارز
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(Bertholdsson., 2012 .)لیقب از یاتیخصوص گران پژوهش 

 در مؤثر را تر بیش ارتفاع و باال برگ سطح باال، هیاول رشد

 Asif et) کردند گزارش گندم ارقام یرقابت ییتوانا شیافزا

al., 2014; Storkey et al., 2012; Deihimfard et al.,. 

هرز با  یهاعلف یباال یبازدارندگ ییتوانا ارتباط(. 2006

 گزارشZhou et al.  (2011 )توسط PARجذب  تیقابل

 . است شده

 نظر از کشور در ینیزمبیس متعدد ارقام حاضر حال در

 و یکم اتیو خصوص هایماریب به تیحساس ،یسازگار

 از ارقام نیا دارد جا که ،رندیگیم قرار یابیارز مورد یفیک

 مؤثر صفات و شوند یبررس زین هرز یهاعلف با رقابت جنبه

 و یاصالح یهابرنامه در و نییتع ارقام یرقابت ییتوانا بر

 یابیارز هدف با پژوهش نیا. رندیگ قرار توجه مورد ینژاد به

 ییو شناسا یعیطب طیدر شرا ینیزمبیس ارقام یرقابت ییتوانا

صفات  یارتباط برخ یو متحمل و  بررس بیارقام رق

آنها  یرقابت ییارقام با توانا یکیولوژیزیو ف یکیمورفولوژ

 انجام شد.

 

 هاروش و مواد. 2

 رقم 51 یرقابت ییتوانا یبررس منظوربه شیآزما نیا

و  یکشاورز قاتیتحق ستگاهیدر ا 5931در سال  ینیزم بیس

 لیشرق اردب یلومتریک 51واقع در  لیاردب یعیمنابع طب

 51درجه و  94 ییایالروق با مختصات جغرافآ ی)روستا

طول  قهیدق 51درجه و  84و  ییایعرض جغراف قهیدق

. منطقه شد انجام( ایدر سطح از متر 5911 ارتفاع و ییایجغراف

 ،=5/0PHبا  یرس یلوم خاک بافت یدارا طرح یمحل اجرا

 موردمطالعه یمارهایت و =mmos 5ECودرصد  3/1 یآل مواد

، 8، آگریا9، اسپریت0، بانبا5)خاوران ینیزمبیس رقم 10

                                                                                    
1. Khavaran 

2. Banba 

3. Spirit 

4. Agria 

و مارفونای  3، ساواالن4، ساتینا0، لیدی6، فونتانه1مارفونا

و بدون رقابت طبیعی ( بودند که در شرایط با 51موتانت

آزمایش در قالب طرح  کردند.های هرز رشد می علف

 های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.  بلوک

 فیمتر، فاصله رد پنجبه طول  فیهر کرت پنج رد در

. شد کشت مترمربع در بوته 1/0 تراکم با و متریسانت 61

 دو در هکتار در لوگرمیک 511 مقدار به اوره ازته کود

 زمان در درصد 11 و سبزشدن زمان در درصد 11) نوبت

 از اعم یزراع یهامراقبت ریسا. شد مصرف( غده لیتشک

 صورتهب مارهایت هیکل یبرا هابوته یپا یخاکده و یاریآب

 از بعداثر رقابت  سهیمقا منظور. بهشد انجام کنواختی

 یمساو قسمت دو به کرت هر ینیزمبیس یزنجوانه

اجازه رشد  هرز یهاعلف به قسمت کی در. شد میتقس

 یدست نیدوم کرت با وج مهیدر طول فصل داده شد و ن

 درصد. شد داشتهنگه هرزاز علف یدر طول فصل عار

 و اهیگ رشد از هیاول مرحله در سبزشدن درصد و پوشش

 یریگاندازه جهت. شد یریگاندازه یامشاهده روشبه

 از کی هردر  یبردارنمونه محل دو یزراع اهیگ صفات

مشخص شد. صفات  هرزبا و بدون علف یهاکرت

های گیاه زراعی شامل )ارتفاع، تعداد شاخه مورفولوژیکی

  IIهای فرعی در دو مرحله فنولوژیکی اصلی، تعداد شاخه

یی زاترتیب مرحله رشد رویشی و مرحله غدهبه IIIو 

(Johnson, 2008و صفات ف )شامل درصد  یکیولوژیزی

 اهیاز رشد گ IIIو درصد جذب نور در مرحله  لیکلروف

 توسط یبردار نمونه محل هر در ارتفاع. شد یریگاندازه

 و یریگاندازه سبز برگ نیباالتر  تا نیزم سطح از متر

 شاخص یریگاندازه یبرا. شد محاسبه نیانگیم سپس

                                                                                    
5. Marphona 

6. Fontane 

7. Lady 

8. Satina 

9. Savalan 

10. Marphona(mutant) 
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انتخاب  یتصادف صورتبوته از هر کرت به پنج ینگیسبز

 ییباال یهاهینقطه از هر برگ از ال سه لیکلروف عددشد و 

 plas-502)مدل  5سنج لیکلروف دستگاه از استفاده با یکانوپ

، کشور ژاپن( قرائت و سپس میانگین قرائت عدد 

و  برگک ت ینگیسبز شاخص عنوانکلروفیل سه نقطه به

 شاخص عنوانبرگ به سه لیعدد کلروف قرائت نیانگیم

 نور جذب درصد. شد محاسبه هاتمام برگ ینگیسبز

 .LX)مدل  0متر لوکس دستگاه از استفاده با یکانوپ توسط

101T( و از رابطه )محاسبه شد:5، کشور تایوان ) 

(5                                       )Light interception= 

×100 (above canopy-below canopy PAR) 
(above canopy) 

 

های هرز، گیری تراکم و وزن خشک علفبرای اندازه

 61×11برداری در هر کرت به ابعاد دو واحد نمونه

های هرز شد. در پایان فصل رشد علف مشخصمتر سانتی

آوری و پس از برداری جمعاز این واحدهای نمونه

 84مدت درجه به 01شمارش با نگهداری در دمای 

ساعت خشک و سپس توزین شد. برای تعیین عملکرد 

 بدون و با یهاکرت از یانیم فیدو رد یهابوتهغده، 

مترمربع  4/0معادل  یسطح از هیحاش تیرعا با هرزعلف

 91 از تر بیش قطر با شده برداشت یهاغدهو  برداشت

 Nouri etجهت محاسبه عملکرد قابل فروش ) متریلیم

al., 2017 )تحمل شاخص. شدند نیتوز (WITI)9  و

CI)رقابت 
8
( محاسبه 9( و )0ترتیب از روابط )ارقام به (

 (. Mohammaddust et al., 2014شد )

(0)                                                 
 
     

(9)                                             ̅        ̅      

 Viرقم  عملکردi هرز،  علف رقابتشرایط  در ̅ 

                                                                                    
1. SPAD 
2. Lux Meter 

3. Weed Interference  Tolerance Index  
4. Competitive Index 

 تراکم Diهرز،  علف حضور در ارقام همه عملکرد متوسط

تراکم  متوسط ̅ و  i رقم به مربوط هرز یهاعلف

 یجادر فرمول باال به .باشدمی همه ارقام در هرز های علف

 یبرا. شد استفاده هرز یهاعلف خشک وزن از تراکم

( 1) و( 8) روابطاز  (SSI) تیحساس شاخص محاسبه

 (.Mohammaddust et al., 2014 شد استفاده

 شودیم دهینام تنش شدت رابطه نیا در SI (8) رابطه

.     -  ̅      ̅       

                          (1)رابطه 
1
   -                    

ترتیب عملکرد  به  ̅ و   ̅ ، YS  ،Ypدر معادالت باال 

هرز و  هایهر رقم در حضور و عدم حضور علف

میانگین عملکرد همه ارقام در حضور و عدم حضور 

 SPSSافزار با نرم یآمار هاییهتجزهای هرز است. علف

 چندآزمون  براساس هانیانگیم و انجام( 05 و56)نسخه 

 هاداده بودن نرمال به توجه با. شدند سهیمقا دانکن یادامنه

داده  لیتبد رنوف،یاسم -بر اساس آزمون کولموگروف

 انجام نشد. 

 

  بحث و جینتا. 3

 هرز یهاعلف توده زیست و تراکم. 1. 3

، علف هفت 0، پیچک6دهیخواب خروس تاج هرز یهاعلف

3شیرین بیان و 4بند
های هرز غالب مزرعه عنوان علفبه 

در طول فصل رشد شناسایی شدند. نتایج تجزیه واریانس 

بر هر دو مؤلفه های آزمایش نشان داد که اثر ارقام داده

 کی احتمال سطح در هرز یهاشده علف گیریاندازه

 از هرز یهاعلف تراکم. (5)جدول  شد داریمعن درصد

 موردمطالعه ارقام نیب در مترمربع در بوته 004 تا 81

 هرز یهاعلف تراکم حداقل که بیترت نیا به. بود متفاوت

                                                                                    
5. Stress Susceptibility Index 
6. Amaranthus blitoides S. Watson 

7. Convolvulus arvensis L. 
8. Polygonum aviculare L. 
9. Glycyrrhiza glabra L. 
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 یها علف تراکم حداکثر و نایسات و فونتانه بانبا، ارقام در

وزن خشک  .(0)جدول  آمد دستبه ساواالن رقم در هرز

 وزن از تر کم فونتانه و نایسات بانبا، ارقام در هرز یهاعلف

 وزن نیتر بیش .بود ارقام ریسا در هرز یهاعلف خشک

 در گرم 34/145) تیاسپر رقم در هرز یهاعلف خشک

 خصوص در یمتفاوت های گزارشآمد.  دستبه( مترمربع

 هرز یهاعلف توده زیست کاهش بر ینیزمبیارقام س اثر

 ,.Colquhoun et al., 2009; Lazzaro et al) دارد وجود

 یهاعلف خشکوزن  دهدیم نشان هاپژوهش(. 2017

 واکنش یابیارز یبرا یبهتر مؤلفه تراکم با سهیمقا در هرز

 Nourollahi et) باشدیم هرز یهاعلف رقابت به ارقام

al., 2019 .)در چندساله هرز یهاعلف تیغالب به توجه با 

 توده زیست و تراکم نیب یترمیمستق رابطه مزرعه

 یکل طور به. شد مشاهده یبررس نیا در هرز یها علف

نسبت به  یترمطلوب ارقام نایسات و فونتانه بانبا، ارقام

 ارقام موردبررسی بودند.  ریسا

 

 ینیزمبیس ارقام یرقابت یهاشاخص و فروش قابل عملکرد هرز، یهاعلف صفات انسیوار هیتجز. 1 جدول

 یآزاد درجه رییتغ منابع

 مربعات نیانگیم

  شاخص فروش قابل عملکرد هرز یهاعلف صفات

 رقابت

  شاخص

 تحمل

  شاخص

 هرزعلف بدون هرزعلف با خشک وزن تراکم تیحساس

 رقم

 تکرار

 خطا

 (%) راتییتغ بیضر

9 

2 

16 

- 

**556/12617 

ns116/4 

156/623 

15/51 

**636/51693 

ns969/1976 

612/3161 

66/36 

**765/19 

ns597/6 

424/4 

74/22 

**693/63 

ns216/5 

262/6 

64/29 

**211/1 

ns416/6 

179/6 

24/56 

**211/1 

ns416/6 

179/6 

24/56 

**666/3 

ns662/6 

529/6 

43/73 
ns  درصد 1 احتمال سطح در داریمعن اختالف وجود و داریمعن اختالف نبود بیترتبه: ** و. 

 

 ینیزمبیس ارقام یرقابت یهاشاخص و فروش قابل عملکرد هرز، یهاعلف صفات. 2 جدول

 * رقم

 رد قابل فروشعملک هرزعلف صفات
  شاخص

 رقابت

  شاخص

 تحمل

  شاخص

 تیحساس
          تراکم

    (nm-2) 

    خشک وزن

    (gm-2) 

 هرزعلف با

(tonha-1) 

 هرزعلف بدون

(tonha-1) 

 خاوران
  

abcd  66/166 bc44/365 abc46/11 ab22/14 b74/6 bcd66/6 abc53/1 

 a66/46 a31/173 c46/9 ab69/12 ab77/1 d45/6 bcd16/2 بانبا

 def 32/169 d96/561 bc16/11 ab35/13 b76/6 d56/6 abc16/1 تیاسپر

 cdef61/162 cd96/497 ab65/15 a53/27 ab61/1 a69/1 d62/3 ایآگر

 bcde66/136  b66/266 abc55/15 b26/19 ab67/6 b26/1 bcd12/2 مارفونا

 a51/56 ab17/266 abc26/14 ab93/15 a13/2 bcd69/6 abc66/6 فونتاته

 ef 61/196 bc69/346 abc93/11 ab95/14 b63/6 d67/6 abc65/1 یدیل

 ab66/66 ab65/232 a54/17 ab64/16 a16/2 bc25/1 ab26/6 نایسات

 f  66/226 cd69/496 abc91/11 b62/11 a67/6 d59/6 a14/6 ساواالن

 abc26/93 bc12/396 bc23/11 ab66/17 ab65/1 cd69/6 cd64/2 (موتانت) مارفونا
 .(α=65/6 دانکن آزمون) باشد یم داریمعن تفاوت عدم کنندهانیب مشابه حروف ستون هر در* 
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 . عملکرد غده 2. 3

 و حضور طیشرا در غده عملکرد نظر از ینیزمبیس ارقام

 سطح در یداریمعن تفاوت هرز یهاعلف حضور عدم

 از یعار طیشرا در(. 0)جدول  داشتند درصد کی احتمال

 تن 56/03) ایآگر رقم در عملکرد نیتر بیش هرز یهاعلف

 نیتر بیش هرز یهاعلف با رقابت طیشرا در و( هکتار در

. آمد دستبه( هکتار در تن 15/53) نایسات رقم در عملکرد

 طیشرانشان داد که اختالف عملکرد در  هانیانگیم سهیمقا

 9/59تا  0/1نیبدون رقابت و رقابت در ارقام موردمطالعه ب

 تفاوت از یناش تواندیم اختالف نیابود.  ریتن در هکتار متغ

 بر آنها تأثیر و کیولوژیزیف ای کیمورفولوژ صفات در ارقام

 آنها تحمل ای و هرز یهاعلف خشک وزن ای و تراکم کاهش

 ;Deihimfaed et al., 2006; Mahajan et al., 2014 ) باشد

Altamas Arefin, 2018 .)گزارش طبق Watson et al. 

 برابر در جو مختلفرقم  53 یرقابت ییتوانا( 2006)

 به منجر هرز یهاعلف تداخل. بود متفاوت هرز یها علف

 پاکوتاه ارقام و شد ارقام در درصد 03 تا 6 نیب عملکرد افت

 Abdollahi et al. (2014) .داشتند را یتر کم یرقابت ییتوانا

 طیشرا در جو دبخشیام یهانیکه عملکرد ال کردندگزارش 

هرز متفاوت بود.  یهاعلف با رقابت در رشد مطلوب

 و رقابت طیشرا دو در عملکرد نیب اختالف مقدار نیتر کم

 زانیم نیتر بیش و نایسات و ساوالن ارقام در رقابت بدون

 دهدیم نشان جهینت نیا. شد مشاهده ایآگر رقم در اختالف

هرز  یهاعلفرقابت با  طیدر شرا نایکه ارقام ساواالن و سات

تحمل  ییبرخوردار هستند و توانا یتر از ثبات عملکرد بیش

 داشتن با وجودِ ایرقم آگر کهیدارند. درحال یرقابت باالتر

 افت هرز یهاعلف با رقابت طیشرا در باال، عملکرد لیپتانس

 نیا نیبنابرا است، داشته( درصد 48) یتوجه قابل عملکرد

 برابر در یتر بیش مراقبت به ازین باال عملکرد حفظ یبرا رقم

کاهش تراکم و وزن خشک  با وجود. دارد هرز یهاعلف

 در را عملکرد نیتر کم رقم نیا بانبا، رقم در هرز یهاعلف

 .Deihimfard et alهرز داشت.   یهاعلف حضور طیشرا

 هرزعلف با گندم ارقام یرقابت ییتوانا یبررس در( 2006)

 کاهش با وجود ،0کرج یمیقد رقم که کردند گزارش منداب

 در را ینییپا عملکرد منداب، هرزعلف بذر دیتول و وماسیب

 کرد.  دیتول هرزعلف از یعار طیشرا

 

  یرقابت یهاشاخص. 3. 3

 شاخص ارقام، رقابت و تحمل یهاشاخص یابیارز در

 (CI) رقابت شاخص و (WITI) هرز یهاعلف تحمل

 شد گزارش هاشاخص ریتر از سامناسب

(Mohammaddoust et al., 2014). از ینیزمبیس ارقام 

 (SSI) تیحساس شاخص و تحمل و رقابت شاخص نظر

داری در سطح احتمال یک درصد داشتند تفاوت معنی

 یهاتحمل علف ترین میانگین شاخص (. بیش9)جدول 

(. 0)جدول  آمد دستبه( 43/5) ایآگر رقم در هرز

 خشک وزن به توجه با ایآگر رقم در شاخص نیا باالبودن

 جهینت تواندیم رقم نیا در هرز یهاعلف یباال تراکم و

 با رقابت عدم و رقابت طیشرا در باال عملکرد کسب

 ارقام باشد. ریبا سا سهیهرز در مقا یهاعلف

 ،Yp یهامؤلفه اساس بر ارقام یبندگروه جینتا طبق

Ys  و WITI درگروه  نایمارفونا و سات ا،یارقام آگرA  قرار

تحمل  ییتوانا یعنوان ارقام متحمل و داراگرفتند و به

(. در 5 شکل) شدند یمعرف هرز یهارقابت علف یباال

ارقام ضمن داشتن عملکرد  ریارقام نسبت به سا نیواقع ا

 حفظ به قادر هرز یهااز علف یعار طیباال در شرا

. بودند هرز یهاعلف با رقابت طیشرا در خوب عملکرد

 شاخص یدارا بانبا و تیاسپر ساواالن، خاوران، ارقام

 عدم و حضور طیشرا در فیضع وعملکرد نییپا تحمل

-به و بودند ارقام ریسا به نسبت هرز یها علف حضور

 رقابت برابر در ینییپا تحمل ییتوانا که یارقام عنوان

  قرار گرفتند.  Dهرز دارند در گروه  یهاعلف
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 هرز یهاعلف با رقابت عدم و رقابت طیشرا در ینیزمبیس ارقام یکیمورفولوژ صفات یبرخ انسیوار هیتجز. 3جدول
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 9/1** 3/1* 3/166** 6/66** 6/1** 65/1** 64/1* 46/2* 36/1* 17/3** 33/114** 1/323** 6/36** 62/21** 2 رقم

3/4ns 9 کرارت
 5/6ns 62/4ns 11/7 ns 22/6 ns 3/6 ns 3/1 ns 64/6 ns 13/6 ns 26/6 ns 51/9 ns 36/7 ns 6/6 ns 9/6 ns 

 4/6 6/6 76/6 27/166 25/6 26/6 64/6 56/6 46/6 52/6 26/22 9/29 1/5 3/2 16 خطا

 51/6 66/6 72/72 96/1 12/36 2/95 99/36 46 66/25 36/33 65/12 45/21 19/61 95/15 - (%) راتییتغ بیضر

ns، * درصد 1  و 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف وجود و داریمعن اختالف نبود بیترتبه: ** و .SIIزمینی، : مرحله رشد رویشی سیبS.IIIزمینی.زایی سیب: مرحله غده 

 

 نیتر بیش نایسات رقم که داد نشان هانیانگیم سهیمقا

 نیتر کم تیاسپر رقم بالعکس و( 99/1) یرقابت شاخص

 جینتا نیا(. 0)جدول  داشت را( 06/5) یرقابت شاخص

 یهاعلف یدارندگباز در نایسات رقم ادیز ییتوانا نشانگر

 یبرا رقم نیا ییتوانا با ارتباط در تواندیم و است هرز

 چنین هم و هرز یهاعلف حضور در عملکرد حفظ

. باشد هرز یهاعلف خشک وزن کاهش در آن ییتوانا

 بر یمبن Nourollahi et al.(2019)  یهاافتهی با جهینت نیا

 زر،یکا ارقام با سهیمقا در نایسات رقم یباال یرقابت ییتوانا

 کلون و ناتاشا فال،یدا هرمس، مارکز، بانبا، ک،یکنب

 خشک وزن کاهش بر آن تأثیر و 930130-58 دبخشیام

 یهاعلف توده زیست کاهش. دارد مطابقت هرز یهاعلف

 است شده گزارش ینیزمبیس تریرقابت ارقام در را هرز

(Bashiri-Majd et al., 2015). 

 CIو  Yp ،Ys یهامؤلفه اساس بر ارقام یبندگروه در

عنوان ارقام ومارفونا به ایهمراه با ارقام آگر نایرقم سات زین

 هرز یهاعلف یباال یبازدارندگ ییتوانا یو دارا بیرق

 حفظ ضمن ارقام نیا یعبارتبه (.0 شکل) شدند ییشناسا

 توانستند هرز یهاعلف حضور طیشرا باالدر عملکرد

. دهند قرار تأثیر تحت زین را هرز یهاعلف نمو و رشد

 یشاخص رقابت تیواسپر بانبا خاوران، ساواالن، های رقم

 D گروه در فیضع ارقام عنوانداشتند و به یتر کم

 حضور در عملکرد حفظ با وجود ایآگر رقم .قرارگرفتند

 یهاعلف یباال خشک وزن داشتن لیدلبه هرز، یهاعلف

 در هیتوص قابل و بوده نییپا یرقابت شاخص یدارا هرز

 درازمدت یهابرنامه و هرز یهاعلف کیاکولوژ تیریمد

 .باشدینم هرز یهاعلف کنترل

نتایج آزمایش نشان داد ارقام ساواالن و ساتینا 

و نسبت  04/1و  58/1ترتیب دارای شاخص حساسیت  به

های هرز تری به رقابت علف ارقام حساسیت کمبه سایر 

داشتند و این نتیجه بیانگر توانایی این ارقام برای حفظ 

-عملکرد مطلوب در شرایط حضور و عدم حضور علف

تر این ارقام در شرایط رقابت  های هرز و افت عملکرد کم

 یاجزا و عملکرد بر ارقام اثر .است هرز یهابا علف

 هرز یهاعلف با رقابت عدم و رقابت طیشرا در عملکرد

 حفظ ییتوانا با ارقام یرقابت یباال ییتوانا ارتباط و

 حضور عدم و حضور طیشرا دو هر در مطلوب عملکرد

 .(Zare et al., 2012) است شده گزارش هرز یهاعلف
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 (Ys) هرز یهاعلف حضور طیشرا در( هکتار در تن) عملکرد ،(CI) رقابت شاخص اساس بر ینیزمبیس ارقام یبندگروه. 1 شکل

 .(Yp) هرز یهاعلف حضور عدم طیشرا در( هکتار در تن) عملکرد و

 

 
 هرز یهاعلف حضور طیشرا در( هکتار در تن) عملکرد ،(WITI) تحمل شاخص براساس ینیزمبیس ارقام یبندگروه. 2 شکل

(Ys )هرز یهاعلف حضور عدم طیشرا در( هکتار در تن) عملکرد و (Yp) 

 

  یزراع اهیگ یکیولوژیزیو ف یکی. صفات مورفولوژ4. 3

 ارقام اثر داد نشان یشیآزما یهاداده انسیوار هیتجز جینتا

 اهیگ در موردمطالعه یکیولوژیزیف و یکیمورفولوژ برصفات

 یهاعلف با رقابت عدم و رقابت طیشرا دو هر در یزراع

در  نیانگیم ساتی(. مقا8و  9 های بود )جدول داریمعن هرز

تفاوت ارقام از نظر  انگریبا و بدون علف هرز ب طیهر دو شرا
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(. صفات اندازه6و  1 های صفات موردمطالعه بود )جدول

 حضور عدم و حضور طیشرا دو در ارقام نیب در شده یریگ

 لیدلبه دیشا که داشت شیافزا ای کاهش هرز یهاعلف

 نیا نیب از که باشد رقابت ای و ها رقم مختلف اتیخصوص

 در یفرع و یاصل یهاساقه تعداد ارتفاع، ریمقاد صفات،

 و( یبندغده و ییزا)استولون اهیگ یکیفنولوژ مختلف مراحل

 کاهش طور عمده به ،هرز یهاعلف تداخل اثر در ساقه قطر

 ی،قاتیتحق یهاافتهی در ییهاتفاوت نیچن وجود. داشتند

 صفات یبررس یجابه که است داشته آن بر را نیمتخصص

را در  یکیولوژیزیفاکو صفات از یامجموعه مجزا، صورتبه

 یزراع اهیگ یعنوان ساختار کانوپ باصفت کامل  کیقالب 

 Awan et) رندیارقام در نظر بگ یرقابت یها تفاوت نییتعدر 

al., 2018; Dunea, 2018; Fradgley et al., 2014) .ارقام 

 هیاول رشد سرعت یدارا و شده سبز زود که ینیزمبیس

 تأثیر تحت تر کم هستند یتر متراکم یکانوپ و یتر بیش

 یدارا ارقام ریسا به نسبت و رندیگیم قرار هرز یها علف

 .(Hutchinson et al.,  2011) هستند یتر بیش یرقابت ییتوانا

 با شده یریگاندازه صفات یهمبستگ از حاضر پژوهش در

 جهت هرز یهاعلف حضور در یرقابت یهاشاخص

 شد استفاده ارقام یرقابت ییتوانا بر مؤثر صفت ییشناسا

 و یکیمورفولوژ صفات یهمبستگ جینتا (.0)جدول 

 عملکرد افت درصد عملکرد، با ینیزمبیس یکیولوژیزیف

 حضور طیشرا در رقابت و تحمل یهاشاخص و

 شده یریگاندازه صفات نیب از داد نشان هرز یها علف

 قطر و یبندغده مرحله در یفرع و یاصل یها ساقه تعداد

  .داشت یداریمعن مثبت یهمبستگساقه با شاخص رقابت 

 

 هرز یهاعلف با رقابت عدم و رقابت طیشرا در ینیزمبیس ارقام یکیمورفولوژ صفات نیانگیم. 5 جدول

  رقم

  S.II ارتفاع

 (cm) 

 S.III  ارتفاع

(cm) 

 S.II یاصل ساقه

(nplant-1) 

 S.III یاصل ساقه

(nplant-1) 

 S.II یفرع ساقه

(nplant-1) 

 S.III یفرع ساقه

(nplant-1) 

 قطرساقه

 (mm) 
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 22/6c 22/3de 46/3ab 42/7ab 3/2bc 3/5 1/7b 2/3 6/2c 1/6abc 3/7b 6/7cd 14/6ab 14/7abc خاوران

21/2bc 16/2abc 46/7ab بانبا
 46/6abc 1/7c 2/3 2/6b 3/3 6/2c 2/7ab 3/6b 3/6d 13/4ab 15/6a 

 16/3abc 16/2c 46/6a 33/3a 2/7bc 2/5 2/7ab 2/7 6/33c 3/6a 1/6b 11/6bc 12/7b 15/6ab تیاسپر

16/3ab 16/2c 52/6abc 6/64 ایآگر de 3/7abc 4/2 2/3b 3/7 2/2a 1/6abc 9/6ab 5/3cd 13/6ab 13/6bc 

 14/7a 14/5ab 64/6c 49/7bcd 2/6bc 3/5 3/6ab 3/6 6/3c 1/5bc 6/7ab 12/3bc 13/6ab 13/7bc مارفونا

26/2bc 24/5e 56/3abc 46/3abcd 2/7bc 3/2 3/6ab 6/4 فونتانه  6/3c 1/7c 16/6a 23/6a 14/7ab 14/3abc 

 22/6c 19/7cd 66/6abc 56/6bcde 3/6bc 2/5 1/7b 1/7 1/6abc 2/3abc 4/6b 16/3ab 13/6ab 14/4abc یدیل

 16/2ab 12/7a 55/7abc 61/7bcde 3/2bc 3/7 4/7a 1/7 2/6ab 1/5bc 6/7ab 4/3cd 15/1a 15/3ab نایسات

 16/3abc 17/5bc 62/6bc 66/7e 4/2ab 3/6 3/3ab 2/7 6/7bc 1/6abc 4/2b 3/7cd 13/7ab 13/1c ساواالن

17/6abc 16/5bc 59/6abc 46/7abcd 5/5a 6/4 (موتانت) مارفونا  2/7b 2/3 1/2abc 1/5bc 5/7b 24/3a 13/4ab 14/4abc 

.(α=65/6 دانکن آزمون) باشد یم داریمعن تفاوت عدم کننده انیب مشابه حروف ستون هر در
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 هرز یهاعلف با رقابت عدم و رقابت طیشرا در ینیزم بیس ارقام یکیولوژیزیف اتیخصوص نیانگیم .6 جدول

 پوشش درصد سبزشدن درصد رقم
 لیکلروفقرائت    نور جذب درصد

 هرز یهاعلف بدون هرز یهاعلف با هرز یهاعلف بدون هرز یهاعلف با

7/66 خاوران ab 33/4ab 96/5cd 95/6ab 52/2ab 56/3ab 

7/66 بانبا b 56/  6 abc 96/7ab 67/7b 55/6ab 54/3ab 

6/55 تیاسپر c e 3/66  96/1abc 94/1ab 39/4b 52/7ab 

abc ایآگر 6/75  de 3/73  93/4abcd 96/4ab 59/9ab 54/2ab 

c مارفونا 3/53  7/61 bcd 96/9bcd 91/6ab 56/3ab 54/9ab 

a فونتانه 7/96  abc 6/56  69/6c 96/6ab 52/6ab 42/1b 

6/95 یدیل a 6/35 a 92/5abcd 96/6a 55/7ab 56/6ab 

6/96 نایسات a cd 3/66  95/2abc 94/4b 66/3a 54/57ab 

a ساواالن 3/93  7/66 cd 97/7a 92/1b 64/6a 46/57ab 

6/66 (موتانت) مارفونا ab ab 3/43  76/4d 97/6ab 52/3ab 56/2a 
 .(α=65/6 دانکن آزمون) باشد یم داریمعن تفاوت عدم کننده انیب مشابه حروف ستون هر در -* 

 

 یداریمعن مثبت یهمبستگ تحمل شاخص کهیدرحال

 یبندغده مرحله در یفرع یهاساقه تعداد و ساقه قطر با

 ارقام، یرقابت ییتوانا با مرتبط صفات مطالعه در. داد نشان

 با وجود ،حالنیا با. است بوده توجه مورد تر بیش ارتفاع

 نیا هرز، یهاعلف بر یاندازهیسا در ارتفاع واضح نقش

 یرقابت ییتوانا در تفاوت حیتوض به قادر ییتنها به صفت

 یباال ییتوانا ارتباط(. Andrew et al., 2015) ستین ارقام

 توده زیست زودهنگام دیتول با ینیزمبیس ارقام یرقابت

 یهااندام یینها توده زیست و ارتفاع ،ییهوا یهااندام

(. Cavalieri et al., 2018) است شده گزارش ینیزم ریز

 یهمبستگ یزراع اهیگ ساقه قطر داد نشان جینتا چنین هم

 با صددر کی احتمال سطح در یداریمعن یمنف

 جدول یهاداده طبق. داشت هرز یهاعلف توده زیست

شاخص با ارتباط در ینیزمبیس ساقه تعداد یهمبستگ

 یهاساقه تعداد .است بوده ارقام رقابت و تحمل یها

 حفظ بر تأثیر قیطر از یبندغده مرحله در تر بیش یجانب

 انگریب صفت عنوانبه هرز یهاعلف حضور در عملکرد

 .شد ییشناسا مطالعه نیا در هرز یهاعلف به ارقام تحمل

 با مرتبط تر بیش مرحله نیا در یاصل یهاساقه تعداد

 یداریمعن ارتباط و بود هرز یهاعلف یبازدارندگ ییتوانا

 تواندیم موضوع نیا. داشت ارقام( CI) یرقابت شاخص با

 فعال تشعشع جذب در یزراع اهیگ توان رفتن باال از یناش

 در. باشد یاصل یهاساقه تعداد شیافزا اثر در یفتوسنتز

 توانیم یطورکل به شده یریگاندازه صفات یبررس

 توانستند و زده جوانه زود که یارقام کرد یریگ جهینت

 هرز یهاعلف حضور طیشرا در را خود پیکانو ساختار

 .بودند برخوردار یباالتر یرقابت ییتوانا از ندینما حفظ

 مرتبط صفات نیب رابطه خصوص در یمشابه یهایبررس

 جمله از( والفی جو،)گندم،  غالت یرشد عادت با

 یرقابت ییتوانا با آن ارتباط و یزنپنجه قدرت و ارتفاع

 (.Andrew et al., 2014) است شده انجام مختلف ارقام

Colquhoun et al. (2009 )یرقابت ییتوانا یبررس در 

 افتندیدر هرز یهاعلف با ینیزمبیس ارقام از یتعداد

 یباال ریداشتند در جذب مقاد تر متراکم یکانوپ که یارقام

PAR موردبررسی ارقام ریسا به نسبت و بودند ترموفق 

 .داشتند یتر بیش یرقابت تحمل ییتوانا
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 ینیزمبیس ارقام رقابت و تحمل یها شاخص و یکیولوژیزیمورفوف صفات نیانگیم ساده یهمبستگ بیضرا. 7 جدول

 CI WITI های هرزوزن خشک علف های هرزتراکم علف افت عملکرد عملکرد صفات

 63/6 -24/6 17/6 37/6* -33/6 61/6 درصد جذب نور

 62/6 -12/6 26/6 16/6 16/6 26/6 کلروفیلقرائت 

 46/6* 45/6* -52/6** -29/6 -66/6 37/6* قطر ساقه

 -II **56/6 -13/6 12/6- 61/6- 13/6- *55/6ارتفاع 

 -II 63/6 34/6 16/6 24/6 19/6- 61/6اصلی تعدادساقه

 II 13/6تعداد ساقه فرعی 
**63/6 64/6- 61/6 61/6- 16/6 

 III 34/6 27/6 *46/6 61/6- 21/6- 31/6ارتفاع 

 III 35/6 62/6- 24/6 67/6- *45/6 35/6تعداد ساقه اصلی 

 III **55/6تعداد ساقه فرعی 
*37/6 36/6- 37/6- *36/6 *57/6 

ns،  *درصد 1 و 5 احتمال سطح در داریمعن اختالف وجود و داریمعن اختالف نبود بیترتبه**:  و. 

 

 گیری. نتیجه4

 نظر از نایسات رقم داد نشان یبررس نیا جینتا ی،طورکل به

 یبرتر ارقام ریسا به نسبت هرز یهاعلف با رقابت

( CIشاخص رقابت ) نیباالتر یداشت و دارا یتوجه قابل

 حضور در مطلوب عملکرد حفظ ضمنرقم  نیبود. ا

های هرز را نسبت به رقم خشک علف ، وزنهرز یها علف

های هرز  عنوان یک رقم ضعیف در رقابت با علفاسپریت به

های این تر کاهش داد. با توجه به داده به میزان دو برابر بیش

توان گفت رقم ساتینا  نسبت به سایر ارقام از پژوهش، می

های تری به علفتر و با ثبات ( کمSSIشاخص حساسیت )

عنوان یک رقم سازگار برای کشت ر بوده و بههرز برخوردا

 یهاعلف کیاکولوژ تیریمد یها در منطقه اردبیل در برنامه

 .شود یم هیهرز توص

 

 . تشکر و قدردانی5

از مسئولین محترم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق 

اردبیلی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و 

سازی بستر این پژوهش  راهمخاطر ف منابع طبیعی اردبیل به

 .گردد میتشکر و قدردانی  ،ای و اجرای تحقیقات مزرعه
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