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 چکیده
در شرراط  میییری اسر او بوشر ر       (Malva rotundifolia)رقابت ارقام گندم و علف هرز پنیرر    قدرتبه منظور بررسی اثر تراکم بوته بر 

در قالب طرر  بلرو    و بصورت فاک ورطل هرز(  هر طک مجزا )رقابت و عدم رقابت با علف و در دو آزماطش 2931-39در سال زراعی  یتیقیق
 شامل چ ار رقم گندم )چمراو  طاواروس  کوهدشت و زاگرس( و چ ار ترراکم ی آزماطشی های کامل تصادفی با چ ار تکرار انجام شد. فاک ورها

. ن راط  نشراو داد کره برا     ساوی عاری از علف هرز و با علف هرز تقسیم شدهر کرت فرعی به صورت فرضی  به دو بخش م . ندبوته گندم بود
افزاطش طافت. در شراط  بدوو رقابت   یدارافزاطش تراکم بوته گندم  عملکرد دانه  تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در م ر مربع به طور معنی

کیلروگرم در هک رار(    9/9303کیلروگرم در هک رار( و زاگررس )    7/9712او )به ترتیب به رقرم چمرر    عملکرد دانهمیانگین بیش رطن و کم رطن 
 یدارطاواروس مشاهده شرد کره برا چمرراو ت راوت معنری       رقم عملکرد دانه درمیانگین بیش رطن   اخ صاص داشت. در شراط  رقابت با پنیر 

  باعر  افرزاطش ترواو رقابرت گنردم شرد        بوته 033ا بود. افزاطش تراکم ت (AWC) پنیر نداشت. طاواروس دارای بیش رطن شاخص رقابت با 
درصرد   0/1و  21به ترتیب   بوته در م رمربع 033و  903های در رقابت با پنیر  در تراکم ارقام گندمعملکرد دانه میانگین که کاهش طوریهب

دار بود. بیش رطن و کم ررطن زطسرت   معنیدرصد در سیح اح مال طک هرز پنیر  در میاو ارقام و تراکم بوته گندم بود. ت اوت زطست توده علف
طور کلی  ن اط  نشاو داد که تواو ارقام گندم در پاطداری عملکرد و هبه ترتیب در رقابت با ارقام زاگرس و طاواروس مشاهده شد. ب  توده پنیر 

 .طابدمیم گندم با پنیر  را افزاطش بوته در م رمربع  قدرت رقابت ارقا 033افزاطش تراکم تا با و  استرقابت با پنیر  م  اوت 
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ABSTRACT 

The effects of crop seed densities on mallow weed (Malva rotundifolia) suppression and grain yield of 

wheat cultivars was investigated at two separate (weedy and weed free conditions) factorial experiments 

with randomized complete block design with four replications. Four spring wheat cultivars (Atila 5, 

Yavaros, Zagros and Koohdasht) were sown at four densities. Mallow weed was sown at constant density 

of 10 m-2. Increasing wheat density significantly increased the grain yield, kernel per spike, spike number 

per m-2 and plant height. Under weed free conditions, the highest and the lowest grain yield belonged to 

Atila5 (3721.7 kg ha-1) and Zagros (3040.3 kg ha-1) cultivars, respectively. Yavaros cultivar had the 

highest ability to withstand competition (AWC) and competition index (CI). Increasing wheat density up 

to 500 plant m-2 reduced 8.5% of grain yield in competition with mallow compared to 18% in 350 plant 

m-2. Individual weed biomass was differed among wheat cultivars and crop densities. Mallow had higher 

and lower biomass when compete with Yavaros and Zagros cultivars, respectively. In general, the results 

showed that the wheat cultivars were different in yield stability and competition with the mallow and 

increasing the crop density up to 500 plants m-2, increased the competitiveness of wheat cultivars with 

mallow. 
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 مقدمه

ترین گیاا  تاامین   مهم ،(.Triticum aestivum L)گندم 

 ,.Siadat et al)نیااز انااان ا ا      ماررد  کنند  غذای

ای از اهمیا  ویا     ،. افزایش عملکرد این گیا (2013

تارین  از جمله مهام  ،های هرزو علف   ابرخرردار 

 ،عرامل زیاتی کاهش دهند  عملکرد این گیا  زراعای 

محاار    کاش به وی   در شرایط عدم مصرف علاف 

های مختلفی از . گرنه(Powles et al., 1997)شرند می

کنند که برخای  های هرز در مزارع گندم رشد میعلف

و  (.Sinapis arvensis L)خردل وحشی  مانندها از آن

در مناطق جنربی و  ،(.Avena fatua L) یرالف وحشی

و خااار  جادی ایجااد     ناد جنر  غر  ایاران غاب  

هاا  هرزی ا   که عمدتا در باا  علف ،پنیرک .کنندمی

ایان   ،های اخیار کند اما در  الو فضای   ز رشد می

زا تر اهه یافتاه و خااار     ،هرز در مزارع گندمعلف

در  .(Modhej & Jafarizadeh, 2012) شااد  ا اا 

 22کاااهش  ،ی در شاارایط محی اای شرشااتر  تحقیقاا

برتاه   22عملکارد داناه گنادم در رتابا  باا       یدرصد

 پنیااارک در متااار مرباااد گااازار  شاااد  ا ااا      

(Modhej & Jafarizadeh, 2012). 

هاای هارز و   افزایش تران رتاب  گیا  زراعی با علاف 

کاشاا  ارتااام رتیاا ، یکاای از تاادابیر مهاام ماادیری  

رود های پایادار باه شامار مای    های هرز در نظامعلف
(Baghestani et al., 2006; Moradi Telavat et al., 

های مرفربارییکی  وی گی با داشتن ،. ارتام گندم(2009

دارای تدر  رتاب  متفاوتی باا   مختلف، و فنربرییکی

 ,Callaway & Forcella)هااای هاارز هاااتند علااف

و   زشادن،  ا     زنای  .  رع  باالی جراناه (1993

انداز ان ر ، ارتفاع  اته، ریشاه تر اهه   برگ باال،  ایه 

از  ،یافته و تران بیشاتر در جاذ  آ  و ماراد غاذایی    

هرز باه  هایهای زراعی رتی  با علفهای گرنهوی گی

 ;Korres & Froud-Williams, 2002)روناد  شمار می

O Donovan et al, 2000) .     همچناین گازار  شاد

ی در دارای تراناایی بیشاتر  تام گنادمی کاه   ار که ا  

، تادر   انداز گیااهی هااتند  تربید پنجه و باتن  ایه

 Baghestani) های هرز دارناد رتاب  بیشتری با علف

et al , 2006; Grundy & Froud-Williams, 1993). 

ینرتیااج جاار بااا یاارالف  23م ابهااه واکاانش رتاباا  

ارای هاای پابلناد کاه د   کاه ینرتیاج   نشاان داد وحشی 

ارتفاع برته و تهداد پنجه بیشاتری در شارایط تاداخل    

ند، عملکارد داناه بیشاتری در ایان     دهای هرز برعلف

 .(Watson et al., 2002)شرایط داشتند

بار میازان    ،انداز گیا  زراعیتراکم برته و  اختار  ایه

و به عناران یار رو     ا  هرز مرثر رتاب  با علف

ز ماررد ا اتفاد    هرزراعی برای کاهش خاار  علف

 ;Baghestani et al., 2006; Doll, 1997)گیرد ترار می

Olsen et al., 2006; Petraitis, 2001) برخاای .

دهناد کاه در شارایط رتابا  باا      تحقیقا  نشاان مای  

باعا    ،افازایش تاراکم برتاه گیاا  زراعای      ،هرزعلف

 & Auškalnis)شاارد افاازایش تااران رتاباا  آن ماای

Auškalnienė, 2007; Olsen et al., 2006; Weiner 

et al., 2001) اناداز   اایه  مرجا  افازایش  . تراکم باال

شاارایط را باارای رتاباا   شاارد کااهماای گیااا  زراعاای

و د تر ای آن را باه مناابد     کناد مای هرز دشرار علف

وینیاار و . (Olsen et al., 2006)دهااد کاااهش ماای

( نتیجاه گرفتناد کاه    Weiner et al., 2001همکااران ) 

گنادم و کااهش فاصاله باین     برته ارتام تراکم افزایش 

یا  ترد  ز یدرصد 02باع  کاهش  ،خ رط کاش 

از  شاد. گنادم  های هرز و افزایش عملکرد داناه  علف

 ری دیگر، ممکن ا   افزایش بایش از حاد تاراکم    

مرجا  افازایش رتابا  درون و بارون      ،گیا  زراعای 

و خاار  بیشاتر عملکارد را باه دن اال      ردای شگرنه

 ،دارای ترانایی تغییر عااد  رشاد   ،شته باشد. پنیرکدا
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باا   ،و از ایان طریاق  ا   ای به ایاتاد  از حاب  برته

 شاااارد انااااداز متااااراکم  ااااازگار ماااای   ااااایه

(Modhej & Jafarizadeh, 2012    باا وجارد تر اهه .)

پنیاارک در ماازارع مناااطق جناار  کشاارر، تحقیقااا   

محدودی در خصرص رتاب  با گندم و امکان کااهش  

از طریق کش  ارتام رتیا  و   ،هرزار  این علفخا

، ایان  از ایان رو اثر تاراکم برتاه، انجاام شاد  ا ا .      

برر ی اثر تراکم برته بر میزان رتاب   با هدفپ وهش 

 هرز پنیرک به اجرا درآمد.ارتام گندم با علف

 هامواد و روش

به منظرر برر ی اثر تراکم برته بر رتاب  ارتام گندم و 

( در شارایط  Malva rotundifoliaیارک ) علف هارز پن 

-39محی ی ا تان برشهر، این تحقیق در  ال زراعای  

متر از     دریاا،   02با ارتفاع  و در مزرعه ای 8932

دتیقه شمابی و عرض جغرافیایی  91درجه و  58طرل 

دتیقه شارتی اجارا شاد. محال انجاام       05درجه و  25

هاای  انگرماایری باا زماات   دارای اتلیم نیمه ،آزمایش

محال  بافا  خااک   . ا ا   های گارم مهتدل و تاباتان

ماراد آبای کمتار از یار      دارای ،برمی ر ای  ،آزمایش

هاای خااک   بارد.  اایر وی گای    2/2درصد و ا یدیته 

ارائه شد  ا  . این تحقیق  8محل آزمایش در جدول 

در دو آزمااایش جداگانااه )رتاباا  و عاادم رتاباا  بااا 

در و ترریال  بصارر  فاک هرز پنیرک(، هار یار   علف

های کامل تصاادفی باا اهاار تکارار     تاب  طرح بلرک

انجام شد. فاکتررها شامل اهاار رتام گنادم اماران،     

، 952 و اهاار تاراکم   یاواروس، کرهدش  و زاگارس 

ارتاام   .ناد برته گندم در مترمربد برد 522و  452، 422

هااای متفاااو  گناادم مااررد م ابهااه، دارای وی گاای 

و متداول جه  کش  در فنربرییکی و مررفربرییکی 

هر کر  فرعی به صرر  فرضی، باه دو   من قه بردند.

بخش مااوی عاری از علاف هارز و باا علاف هارز      

در  ،برتاه در متار مرباد    82. پنیرک با تراکم تقایم شد

 & Modhejیااار  ااام  کااار  کاشاااته شاااد )

Jafarizadeh, 2012های هرز در مراحال  (.  ایر علف

به صرر  د تی   ته،پیربه طرر و مختلف رشد گندم 

ارتام گندم بهاار  ماررد م ابهاه در ایان     کنترل شدند. 

آزمایش، به شرایط محی ی گرمایر و نیمه گرمایر، با 

گرمای پایان فصل تحمال داشاتند و بارای کشا  در     

(. 2اناااد )جااادول من قاااه برشاااهر، ترصااایه شاااد 

 ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 

Table 1. Soil physiochemical characteristics of the experimental field 

Depth (cm) EC 
)1-(ds.m pH  (SP) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

N 
(ppm) 

0-30 4.2 7.2 37 2.1 150 0.011 

عملیااا  تهیااه زمااین شااامل ا ااتفاد  از گاااوآهن، دو 
دیار عمرد بر هم و مابه برد. بر ا اس نتایج آزمارن  

من د  رپرفافا  تریپل باه میازان   خاک، کرد فافر از 

در هکتار و کارد پتا ایم از من اد     5O2Pکیلرگرم  822
در  O2Kکیلاارگرم  822 ااربفا  پاتا اایم بااه میاازان 

 به صرر  پایه مصرف شد.و ت ل از کش   ،هکتار

 ویژگی ارقام گندم مورد مطالعه-2جدول 

Table 2. Wheat cultivars characteristics 

Cultivar name Cultivar type Origin Growth duration (day) 
Atila 5 Bread CIMMYT 180-200 

Yavaros Durum CIMMYT 180-200 
Koohdasht Bread CIMMYT-ICARDA 175-195 

Zagros  Bread ICARDA 170-190 
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کیلرگرم نیتروین خابص در  852کرد نیتروین به میزان 

د ا اتفاد  تارار   از من د نیترا  آمرنیارم مارر   و هکتار

ت ال از کاشا  و نایم     ،گرف . نیمی از کارد نیتاروین  

در ابتدای مرحله  ااته رفاتن گنادم )زادوکا       ،دیگر

اوا ط آبان ماا  و  در ( در مزرعه ترزید شد. گندم 9.8

 89ابهاد هر کر ، حدود  .شدبه صرر  خ ی کش  

مترمربد برد که در آن، هش  خط کاش  هش  متری 

بین خ ارط کاشا  در نظار     یمتر انتی 22فاصله  با

آبیااری باه صارر  غرتاابی و بار ا ااس        گرفته شد.

در  شرایط نرمال در هنگام نیاز گیا  زراعی انجام شاد. 

کاش ا اتفاد    کش یا حشار  از علف ،طرل دور  رشد

 نشد.

 گیری زیا  ترد  و تهداد بارگ در برتاه،  برای انداز 

و گنادم   افشاانی برداری از پنیرک درمرحله گرد نمرنه

مترمربااد  25/2بااه مااااح   یبااا ا ااتفاد  از کاارادرات

صارر  تصاادفی انجاام شاد.     هبا  ، انتیمتر( 52×52)

 22در دماای  و  ااع    41های پنیرک باه ماد    برته

وزن و  اپ   شدند در آون خشر  ،گراددرجه  انتی

 مرحلاه در . برداشا ،  شاد گیاری  ها اناداز  خشر آن

 ، بااه طاارر اردی هشاا  مااا 81و در  ر اایدگی کاماال

جها  تهیاین    همزمان برای ارتام مختلف انجام شاد. 

عملکرد دانه گنادم و صافا  وابااته باه آن، پا  از      

ی هاهای باال و پایین خ رط کش ، برتهحذف حاشیه

و اط  مترمرباد   2/8مهادل ،دو خط  ه متریگندم، از 

مااادل  و در آون برداشااا  شااادند کااار  فرعااای

UF450/UN450 ر و  پ  کمپانی ممر  آبمان خش

گیاری گنادم شاامل    ترزین شدند. صفا  مررد اناداز  

تهاداد  ان له در    مانناد عملکرد و اجزای عملکرد دانه 

مترمربد، داناه در  ان له و وزن هازار داناه بارد. وزن      

از طریق شامار  و تارزین اهاار نمرناه      ،دانه 8222

. صااف  ارتفاااع برتااه نیااز شاادبااذری محا اا ه  252

هارز  ل رتاب  باا علاف  شاخص تحم گیری شد.انداز 

)8(AWC  ارزیابی شد ) 8با ا تفاد  از مهادبهWatson 

et al., 2002 .) 

AWC =100 (YWP/YWFP)                 8 مهادبه  

به ترتی  عملکارد   YWFPو YWPکه در این مهادبه، 

هارز  دانه در شرایط رتابا  و عادم رتابا  باا علاف     

 هاتند.

 ،CI)2(پنیارک   هارز شاخص رتاب  ارتام گندم با علف

 (:Wall, 1994محا  ه شد ) 2با ا تفاد  از مهادبه 

 w)/(TDMwi)/(GY)]/(TDMiCI=[(GY[(      2 مهادبه

باه ترتیا  میااانگین    GYiو  GY، مهادباه در ایان  کاه  

میاانگین   و عملکرد دانه همه ارتام در شارایط رتابا   

به  wTDMو  wiTDMدر شرایط رتاب  و  رتمعملکرد 

های هرز در یر رتم خااص  شر علفترتی  وزن خ

هاارز در تمااام ارتااام  و میااانگین وزن خشاار علااف 

باشند. آنابیز واریان  داد  ها با ا تفاد  از نرم افزار می

Mstat-C   از  هاا یننگبارای مقایااه میاان    و انجاام شاد

آزمرن دانکن در     احتمال پنج درصد ا تفاد  شد. 

 ر م شدند.Excel ها نیز با ا تفاد  از نرم افزار شکل

 نتایج و بحث

 اجزای عملکرد دانه گندم

در هار دو شارایط رتابا  و عادم     نتایج نشان داد کاه  

هرز، اثر تراکم برته و رتم بر عملکرد و رتاب  با علف

اجزای عملکارد داناه در  ا   احتماال یار درصاد       

دار برد اما اثر برهمکنش تیمارها بر ایان صافا    مهنی

(. میانگین تهاداد داناه در   4و  9دار نشد )جداول مهنی

درصد نا   باه شارایط    2/1 ن له در شرایط رتاب ، 

(. ارتاام گنادم   5بدون رتاب  کااهش یافا  )جادول    

زاگرس و یاواروس، از بیشترین تهداد داناه در  ان له   

                                                                               
1Ability to withstand competition 
1Competition index 
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برخرردار بردند و کمترین درصد کاهش تهداد دانه در 

 شرایط رتاب  را به خرد اختصاص دادند. باا افازایش  

تراکم برته گندم، شی  تغییرا  تهداد داناه در  ان له   

در شرایط رتاب  باا پنیارک ناا   باه شااهد بادون       

 رتاب  کاهش یاف .  

تجزیه واریانس اثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و ارتفاع بوته ارقام گندم در شرایط بدون رقابت با  -3جدول

 هرزعلف

Table3. Analysis of variance of the effect of planting density on grain yield, yield components and stem height of wheat 

cultivars at weed-free conditions 

 
 
 
 
 
 
 
 

n.s آماری پنج و یر درصد هاتند.     در دار مهنی دار و تفاو  مهنی تفاو  عدم ترتی  ، * و **: به  

                   ns, * and**: indicate non insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 

 

 هرزاثر تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و ارتفاع بوته ارقام گندم در شرایط رقابت با علفتجزیه واریانس  -4جدول

Table4. Analysis of variance of the effect of plant density on grain yield, yield components and stem height of wheat cultivars 

at weedy conditions 

 

 

 

 

 
s آماری پنج و یر درصد هاتند.     در دار مهنی تفاو  دار و مهنی تفاو  عدم ترتی  ، * و **: به  

ns, * and**: indicate non insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively.  

 

میانگین تهداد  ن له در واحد     در شرایط رتاب ، 

درصد ناا   باه شااهد بادون رتابا  کااهش        2/88

داش . رتم امران، از تهاداد  ان له در واحاد  ا       

بیشااتری نااا   بااه  ااایر ارتااام در هاار دو شاارایط  

(. کمترین درصد کااهش ایان   5برخرردار برد )جدول 

صف  در شارایط رتابا  ناا   باه شااهد، در رتام       

یاواروس مشاهد  شد. همچنین نتایج نشان داد کاه در  

هرز برته در مترمربد، اثر منفی رتاب  علف 522 تراکم

بر تهداد  ن له در واحد  ا   کااهش یافا . نیکناام     

 (Niknam Haghighi et al., 2013)حقیقی و همکاران 

نتیجه گرفتند که با افزودن تراکم بذر گندم، گیاا  تاادر   

خراهد برد تا کاهش تهداد  ن له در مترمربد ناشای از  

 ران نمایاد. رتابا  باا پنیارک،     هرز را جتداخل علف

درصاد   4/82میانگین وزن هازار داناه ارتاام گنادم را     

کاهش داد. رتم گنادم دوروم یااواروس، از وزن داناه    

بیشتری نا   به  ایر ارتاام برخارردار باردگ اگرااه     

بیشترین شی  کاهش وزن دانه در شرایط رتابا  نیاز   

 در همین رتم مشاهد  شد. افزایش تراکم، کاهش وزن

دانه را به دن ال داش  اما شای  کااهش وزن داناه در    

برتاه در متار    522شرایط رتاب  با پنیارک، در تاراکم   

S.O.V 
 

 
df. 

Means of square  

Kernel per spike 2spike No. per m TKW Grain yield Plant height 

Block  3 4.5ns 257.3ns 0.99ns 40124.2ns 14.3ns 

Cultivars (C)  3 574.4** 1590.8** 38.6** 1923166.4** 98.9** 
Density (D) 3 63.4** 1796.0** 282.1** 1689898.1** 134.7** 

C*D 9 19.7ns 526.5ns 18.1ns 215589.8ns 77.7** 

Error 45 6.7 161.9 5.6 47845.5 13.1 
C.V. (%)  8.5 6.1 6.4 6.3 5.5 

 
S.O.V 

 

 
df. 

Means of square 

Kernel per spike 2spike No. per m TKW Grain yield Plant height 

Block  3 715.8** 4370.9** 34.0** 3300330.3** 167.0** 

Cultivars (C)  3 136.6** 2954.6** 90.32** 251380.8** 168.6** 

Density (D) 3 88.85** 166.0** 11.0** 152698.4** 81.2** 
C*D 9 60.3ns 150.5ns 16.2ns 130546.2ns 95.3** 

Error 45 10.7 79.6 5.9 98740.3 18.2 

C.V. (%)  11.5 5.3 7.3 10.3 6.0 
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(. 5هاا کمتار بارد )جادول     مربد نا   به  ایر تراکم

 ,.Niknam Haghighi et al)نیکنام حقیقی و همکاران 

هارز، مرجا     گزار  دادند که تداخل علاف  (2013

نه ارتام گندم شاد. در  درصدی وزن هزار دا 83کاهش 

این تحقیاق، افازایش میازان باذر مصارفی، خااار        

 هرز به وزن هزار دانه را کاهش داد.علف

های تعداد دانه در سنبله، تعداد پنجه بارور در مترمربع و وزن هزار دانه در شرایط بدون رقابت و رقابت میانگینمقایسه -5جدول 

 هرز پنیرکبا علف

Table 5. Mean comparison of kernel number, fertile tiller per m-1 area and 1000-kernel weight (TKW) under weed-free and 

weed infected conditions  

 TKW(g)  spike No. per m2  Kernel per spike Treatments 

R (%) Weed-free Weedy R (%) Weed-free Weedy R (%) Weed-free Weedy 

         Cultivars 

8.0 37a 34a 16.5 400b 334c 12.0 24b 21b Koohdasht 

8.8 35b 31c 8.9 446a 406a 11.0 27b 24b Atila5 

8.5 36b 32bc 17.6 408b 336b 5.5 36a 34a Zagros 

13.0 38a 34a 4.3 412b 394a 5.7 35a 33a Yavaros 

     
 

  Density (plant m-2) 

14.0 41a 35a 10.0 390c 352c 10.7 28b 25c 350 

10.0 38b 34a 13.0 410b 356c 7.0 29b 27b 400 

8.5 35c 32b 9.8 426a 384b 9.6 31a 28b 450 
6.4 31d 29c 7.2 440a 408a 3.1 32a 31a 500 

دهند  میزان  : نشانRداری ندارند. تفاو  مهنی ،مال پنج درصددر     احتو در هر  ترن، میانگین هایی که دارای حروف مشترک هاتند، بر ا اس آزمرن اند دامنه ای دانکن 

 نا   به شرایط بدون رتاب  ا  . ،کاهش
In each column, means with the same letters are not significantly different at 5% of probability level. R: trait reduction under weedy 

compared to weed-free conditions.   

 عملکرد دانه

دار باعا  کااهش مهنای    ،هارز پنیارک  رتاب  با علاف 

(. 0میانگین عملکارد داناه ارتاام گنادم شاد )جادول       

میانگین عملکرد دانه ارتام گندم در شرایط رتابا  باا   

درصااد کاااهش یافاا . کاااهش  2/82حاادود  ،پنیاارک

بااه دبیاال کاااهش  ،عملکاارد دانااه در شاارایط رتاباا 

درصد(، تهداد  ن له  5/1در  ن له ) دار تهداد دانهمهنی

/ 53درصااد( و وزن هازار دانااه )  1/88در متار مرباد )  

که  نتایج یر تحقیق نشان داد(. 0درصد( برد )جدول 

برتاه پنیارک در مترمرباد باا ارتاام گنادم،        22رتاب  

عملکرد دانه و تهداد  ن له در متر مربد را باه ترتیا    

ایان تحقیاق   درصد کاهش داد که باا نتاایج    85و  22

  (.Modhej & Jafarizadeh, 2012) م ابق  داش 

و شاخص  (AWC)هرز، شاخص تحمل رقابت میانگین عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط رقابت و عاری از علفمقایسه  -6جدول 

 های مختلفدر ارقام و تراکم (CI)رقابت 

Table 6. Mean comparison of the wheat grain yield under weedy and weed-free conditions, ability to withstand competition 

(AWC) and competition index (CI) at different wheat cultivars and plant density 

Competition indices  )2-Grain yield (g m Treatments 

CI AWC (%)  Weed-free Weedy 

     Cultivars 

1.20 81  3268b 2660b Koohdasht 

1.23 90  3721a 3374a Atila5 

0.54 87  3040b 2649b Zagros 

1.47 98  3551a 3498a Yavaros 
    )2-Density (plant m 

0.71 82  3163c 2621c 350 

0.91 88  3204c 2850c 400 
1.11 89  3569b 3192b 450 

1.40 91  3844a 3517a 500 

 داری ندارند.در     احتمال پنج درصد تفاو  مهنیو در هر  ترن، میانگین هایی که دارای حروف مشترک هاتند، بر ا اس آزمرن اند دامنه ای دانکن          
In each column, means with same letters are not significantly different at 5% of probability. 
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 باه کرد دانه ارتام گنادم  نتایج نشان داد که واکنش عمل

(. درصااد 0رتاباا  بااا پنیاارک متفاااو  باارد )جاادول 

 81دو تا  مررد م ابهه، بینخاار  عملکرد دانه ارتام 

ارزیابی شد. بیشترین و کمترین عملکارد داناه    ،درصد

باه ترتیا  باه ارتاام اماران       ،در شرایط بدون رتاب 

( و زاگرس اختصاص داشا . کمتارین شای     5)آتیال

اهش عملکرد دانه در شرایط رتاب  ناا    تغییرا  ک

در رتام یااواروس    ،تیمار شاهد بادون علاف هارز    به

 81مشاهد  شد. بیشترین درصد کاهش عملکرد داناه ) 

در رتم کرهدش  بارد. بیشاترین و کمتارین     ،درصد(

باه ترتیا  باه ارتاام      ،(AWC)شاخص تحمل رتاب  

درصاااد(  12درصاااد( و زاگااارس ) 31یااااواروس )

 (CI)(. شااخص رتاباا   0اختصااص یافا  )جاادول   

 برد. 54/2و  42/8به ترتی   ،برای این دو  رتم

از عملکرد دانه پایین در هر دو شرایط  ،رتم زاگرس 

رتاب  و عدم رتاب  برخرردار برد. اگراه رتم 

 یلکرد پایینعم ،کرهدش  در شرایط عدم رتاب 

نا تاً  CIدارای شاخص  ،داش  اما در شرایط رتاب 

ارتامی نظیر یاواروس و امران  .(0)جدول  باالیی برد

که از شاخص تحمل رتاب  و شاخص رتاب  بیشتری 

برخرردار بردند، عملکرد باالتری در شرایط رتاب  با 

پنیرک داشتند. هم اتگی این دو شاخص با عملکرد 

دار برد )جدول رتاب ، مث   و مهنیدانه در شرایط 

دو که ( نتیجه گرفتند 25(. واتارن و همکاران )2

با یکدیگر و  ،و شاخص رتاب  AWCشاخص 

دارای هم اتگی مث   بردند. این  ،عملکرد دانه

را در ارزیابی ارتام  (CI)شاخص رتاب   ،پ وهشگران

ر د به نظر میارزیابی کردند.  AWCتر از رتی ، مهم

ممکن ا    ،در رتم یاواروس بلندتررتفاع  اته اکه 

 گ(8یکی از دالیل تران رتاب  آن با پنیرک باشد )شکل

اگراه هم اتگی مث تی بین شاخص رتاب  و ارتفاع 

واتارن (. 2 اته در این تحقیق مشاهد  نشد )جدول 

( با م ابهه واکنش Watson et al., 2002و همکاران )

ف وحشی گزار  دادند ینرتیج جر با یرال 23رتاب  

دارای تدر  رتاب  بیشتری  ،های پابلندکه ینرتیج

از  ری دیگر، رتم امران به عنران یر بردند. 

ینرتیج پرپتانایل از نظر تهداد پنجه بارور و عملکرد 

شرد گرمایری شناخته میدانه در مناطق نیمه

(Modhej et al., 2008 هم اتگی تهداد  ن له یا .)

ر واحد     با دو شاخص رتاب  و پنجه بارور د

(. نتایج 2دار برد )جدول مث   و مهنی ،تحمل رتاب 

در شرایط تداخل با که دهد  ایر تحقیقا  نشان می

ارتام گندمی که دارای پنجه و ارتفاع  ،های هرزعلف

تدر  رتاب  بیشتری داشتند  ،برته بیشتری بردند

(Baghestani et al., 2006; Grundy & Froud-

Williams, 1993.) 

 
 

 میانگین ارتفاع ساقه ارقام گندم در شرایط بدون رقابت و رقابت با پنیرک -1شکل

Figure 1. Mean stem height of wheat cultivars under weedy and weed-free conditions 
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 ط رقابت با پنیرکهای رقابت در شرایضرایب همبستگی بین عملکرد دانه، ارتفاع بوته و شاخص -7جدول 

Table 7. Correlation coefficients between grain yield and wheat height with competition indices under weedy conditions 

 Plant height Grain yield AWC CI 

Grain yield 0.13ns    

AWC 0.61* 0.85**   

CI -0.17ns 0.72* 0.44ns  
Spike m-2 -0.04ns 0.97** 0.75* 0.64* 

n.s، پنج و یر درصد هاتند. احتمال     در دارمهنی تفاو و دارمهنی تفاو  عدمنشان دهند   ترتی  **: به * و 
ns, * and**: indicate non insignificant and significant differences at the P=0.05 and 0.01 level, respectively. 

 

ارتامی کاه در شارایط    که  همچنین گزار  شد  ا 

زنی و   ز شدن، ارتفاع  ااته و   رع  جرانه ،رتاب 

از  ،نا   به  ایر ارتاام  ،زنی بیشتری دارندتران پنجه

 Didonهرز برخرردارند )تران رتاب  باالتری با علف

& Bostrom , 2003; Korres & Froud-Williams, 

2002; O Donovan et al., 2000 بر ا اس گازار .)  

پتانااایل  ،(Tanaka et al., 1966تاناکااو همکاااران ) 

ن ایاد باه    ،عملکرد دانه به تنهاایی در شارایط رتابا    

عنران یر شاخص در نظر گرفتاه شارد زیارا ارتفااع     

برته و تهداد پنجه نیز بر این صف  و تران رتابا  باا   

 های هرز مرثر ا  .  علف

د ها نشان داد که درصد کاهش عملکرمقایاه میانگین

دانه ارتام گندم در شرایط رتاب  در مقایاه با کر  

 522و  452، 422، 952های در تراکم ،عاری از پنیرک

و نه درصد  88، 82، 81به ترتی   ،برته در متر مربد

باع   ،(. افزایش تراکم برته گندم0برد )جدول 

هرز و کاهش تدر  رتاب  آن افزایش فشار به علف

خی دیگر از تحقیقا ، اثر با گیا  زراعی شد. در بر

مث   افزایش تراکم برته بر تران رتاب  گیا  زراعی با 

 ;Olsen  et al., 2006هرز گزار  شد  ا   )علف

Weiner et al., 2001 .)شد  ا   که در  پیشنهاد

هرز، تراکم گندم باید بیشتر از شرایط تداخل علف

و  باشدهرز تراکم پیشنهادی در شرایط عاری از علف

انداز گیاهی شدن  ایه  باع  باته ،این افزایش تراکم

هرز و محدودی  د تر ی به منابد محی ی برای علف

(. در مقابل، تراکم Blackshaw et al., 2000د )شرمی

برته، شرایط منا   را برای جذ  منابد به وی    کم

و کاهش  کندمیهرز فراهم مراد غذایی تر ط علف

 ;Hakansson, 1997به دن ال دارد )رشد گیا  زراعی را 

Lemerle et al., 2001 در این تحقیق، افزایش تراکم .)

برته، شی  تغییرا  کاهش تهداد  ن له در واحد 

    و تهداد دانه در  ن له را نا   به شرایط بدون 

باع   ،(. افزایش تراکم5رتاب  کاهش داد )جدول 

 ءجز افزایش تهداد  ن له در واحد     به عنران

(. از  ری دیگر، 5مرثر در عملکرد دانه شد )جدول 

مرج  افزایش میانگین ارتفاع  ،افزایش تراکم برته

های مرثر در به عنران یکی از وی گی ،برته گندم

نتایج نشان داد که  (.2)شکل  شدهرز علف رتاب  با

اثر برهمکنش رقم و تراکم بر شاخص تحمل رقابت 

(AWC)، در  ،شترین میزان این شاخصدار بود و بیمعنی

بوته در مترمربع مشاهده شد  055رقم چمران با تراکم 

در ارقام زاگرس و  ،(. کمترین توان رقابت8)جدول 

بوته در متر مربع بود. اودونوان  005کوهدشت و تراکم 

( گزارش دادند O Donovan et al., 2000و همکاران )

 ،در گیاه کلزاکه استفاده از ارقام رقیب با تراکم باال 

باعث افزایش قدرت رقابت و کاهش نیاز به مصرف 

 .شدها کشعلف
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 میانگین ارتفاع ساقه ارقام گندم در شرایط بدون رقابت و رقابت با پنیرکاثر تراکم بوته بر  -2شکل

Figure 2. Effect of plant density on mean stem height of wheat cultivars under weedy and weed-free conditions 

 

 AWCشاخص  بربرهمکنش رقم و تراکم بوته مقایسه میانگین  -8جدول 

Table8. Mean comparison of the wheat cultivars and densities on AWC index 

)2-Density (plant m Cultivars 

500 450 400 350  

79c 82c 79c 74d Koohdasht 

99a 91ab 90ab 89b Atila5 
95a 93ab 85bc 73d Zagros 

97a 97a 96a 92ab Yavaros 
 داری ندارند.تفاو  مهنی ،در هر  ترن، میانگین هایی که دارای حروف مشترک هاتند، بر ا اس آزمرن اند دامنه ای دانکن در     احتمال پنج درصد                

In each column, means with the same letters are not significantly different at 5% of probability level.      
 

 زیست توده و تعداد برگ در بوته پنیرک

نشان داد که افازایش تاراکم برتاه در      3نتایج جدول  

دار زیاا  تارد  هار    باع  کاهش مهنی ،واحد    

دارای دو عاد  رشد خرابید   ،برته پنیرک شد. پنیرک

اناداز  ا  را تا حدودی به  ایهو ایاتاد  ا   که این گی

 & Modhejکنااد )باااته و متااراکم  ااازگار ماای  

Jafarizadeh, 2012  نشاان  نتاایج ایان    ،(. به هار حاال

هاای بااالی   محدودی  رشاد پنیارک در تاراکم    دهند 

. به طرر میانگین، زیا  ترد  هر برته پنیرک بردگندم 

 برته در 522به  952به ازای هر برته افزایش تراکم از 

میاان   منفیگرم کاهش یاف . راب ه میلی 5/5مترمربد، 

هارز در  تراکم برته گیا  زراعی و زیاا  تارد  علاف   

 & Auškalnisتحقیقا  مختلف گزار  شد  ا ا  ) 

Auškalnienė, 2007; Olsen et al., 2006 .)یر  نتایج

باه   922افزایش تراکم گنادم از  که با  نشان داد تحقیق

از  ،هارز هایزیا  ترد  علفبرته در متر مربد،  222

گاارم در متاار مربااد کاااهش یافاا       4/0بااه  4/02

(Auskalniene & Auskalnis, 2008 در تحقیااق .)

باعا    ،دیگر مشخص شد که افزایش تراکم برته گندم

هااارز  ااالمه تااار  کااااهش زیاااا  تااارد  علاااف

(Chenopodium album)  شاد (Colquhoun et al., 

( نیاز  Olsen et al., 2006و همکااران )  (. اوبان2001

نتیجه گرفتند کاه در تیمارهاای مختلاف تاراکم برتاه      

گندم، هم اتگی عملکرد دانه گیاا  زراعای و زیاا     

دار بارد و افازایش   هارز منفای و مهنای   هایترد  علف

 های هرز را کاهش داد.تراکم، زیا  ترد  علف

از تهداد برگ بیشتری  ،های پایینپنیرک در تراکم

عمدتاً  ،(. اگراه تهداد برگ3ول برخرردار برد )جد

تح   ،داریر وی گی ینتیکی ا   اما به طرر مهنی

های اثر رتاب  با گندم ترار گرف . بنابراین، در تراکم

، پنیرک از تهداد برگ یا من د فیزیربرییکی ی گندمباال

 .(3)جدول  تری برخرردار بردضهیف
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Table 9. Mean comparison of mallow weed dry weight and leaf number in different wheat cultivars densities 

Leaf per  

mallow plant 

 )1-dry weight (g plant Treatments 

   Cultivars 

8.3a  1.50c Koohdasht 

8.0a  1.95b Atila5 

7.1b  3.49a Zagros 

6.4c  1.38c Yavaros 

  )2-Density (plant m 

8.5a  2.59a 350 

7.6b  2.20b 400 

7.0bc  2.05c 450 

6.7c  1.77d 500 

 داری ندارند.ج درصد تفاو  مهنیدر     احتمال پنو در هر  ترن، میانگین هایی که دارای حروف مشترک هاتند، بر ا اس آزمرن اند دامنه ای دانکن 

In each column, means with the same letters are not significantly different at 5% of probability level. 

 

زیا  ترد  و تهداد برگ پنیارک در رتابا  باا ارتاام     

باه دبیال    ،(. ایان واکانش  3گندم متفاو  برد )جدول 

هارز ا ا .   با علف تدر  رتاب  متفاو  ارتام گندم

باه ترتیا  در    ،زیا  ترد  پنیرک نبیشترین و کمتری

زاگرس و یاواروس مشاهد  شد. زاگارس از شااخص   

رتاب  و شاخص تحمل رتاب  پایینی نا   به  اایر  

ایان  کاه  ر اد  ارتام برخرردار برد. بنابراین، به نظر می

پتانایل عملکرد باالیی در شرایط تداخل نداش   ،رتم

هارز و رتابا    تادر به فشار بر علف ،دیگرو از  ری 

باارای دریافاا  منااابد ن اارد. از جهاا  دیگاار، رتاام   

شرایط رشد پنیرک را با محادودی  مراجاه    ،یاواروس

کرد و از تهداد برگ در برته و زیا  ترد  آن کا  . 

 AWCو  CIایاان رتاام از شاااخص  ،بااه همااین دبیاال

 (.0 باالتری نا   به  ایر ارتام برخرردار برد )جدول

 گیری  نتیجه

 برر ی نتایج این تحقیق نشان داد که بین ارتام مررد

دار وجرد تفاو  مهنی ،از نظر تران رتاب  با پنیرک

داش . ارتام گندم از نظر تران رتاب  با پنیرک و از 

 ری دیگر پایداری عملکرد باال در شرایط رتاب ، 

واکنش متفاوتی نشان دادند. ارتامی نظیر یاواروس و 

باالتری بردند، در AWC امران که دارای شاخص

عملکرد دانه بیشتری نا   به  ایر ، شرایط رتاب 

از ارتفاع برته و رتم  ،ارتام داشتند. رتم یاواروس

از تهداد پنجه بارور بیشتری در مقایاه با  ،امران

این  که ر ددیگر ارتام برخرردار برد. به نظر می

  رز را افزایش دادهتران رتاب  با علف ا،هوی گی

 برته در متر 522به  952. افزایش تراکم برته از ا  

مرج  افزایش عملکرد ارتام گندم در شرایط  ،مربد

 رتاب  شد. میزان خاار  عملکرد دانه نیز در تراکم

نا   به  یدارطرر مهنیهب ،برته در متر مربد 522

انداز شرایط رتاب  کاهش یاف . تراکم بیشتر و  ایه

باع  کاهش تران رتاب  پنیرک و در  ،یاهی متراکمگ

کاهش زیا  ترد  تر برته و تهداد برگ در  ،نتیجه

در این تحقیق مشخص شد که  ،طررکلیهبرته شد. ب

کش  ارتام رتی  نظیر یاواروس و پرپتا یل از نظر 

 ،برته در متر مربد 522با تراکم  ،عملکرد نظیر امران

و در نتیجه خاار   باع  کاهش تران رتاب  پنیرک

اگراه تحقیقا   گشردکمتر به عملکرد گیا  زراعی می

 باشد.بیشتر روی  ایر ارتام گندم نیز تابل ترصیه می
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