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 دهیچک

، بصدور  ااتووریدد در   هرز خردل وحشی بر رشد و عملکرد ارقام گنددم ی علفنیزمزیر و  ییهاي هوارقابت انداماثر به منظور بررسی  این آزمایش
هاي هوایی و ریشه، انداماجرا شد. رقابت  5931هاي تامد تصادای با سه تکرار در دانشکده تشاورزي دانشگاه آزاد واحد شوشور در سال قالب طرح بلوک

بده عندوان عوامدد    و ورینداک   چمدران، تدریم  گنددم  رقم سه و هرز( )گیاه زراعی بدون علفهاي هوایی( و شاهد رقابت تامد )رقابت توام ریشه و اندام
نوایج نشان داد، در رقابت توام  شد. یابیگندم ارز یکیراولوژوم صفا  یبرخدانه و  عملکردبر  یرقابت خردل وحش اثر. آزمایشی مورد بررسی قرار گراوند

هاي اندام هوایی و ریشه به صور  جداگانه، تاهش عملکرد دانه گندم و اتثر صفا  مدورد ارزیدابی   رقابت هاي هوایی و ریشه نسبت به هر تدام ازاندام
درصدد(، طدول    99/19) بوتده  در ، تعداد پنجه بدارور درصد( 01/01) طول ریشه ،درصد( 51/22) ارتفاع بوتهدرصد تاهش  نیشوریب تهبیشور بود، بطوري

، عملکدرد دانده   درصدد(  76/26)وزن هداار دانده   درصد(،  93/25درصد(، تعداد سنبله در واحد سطح ) 65/05ر سنبله )تعداد دانه د ،درصد( 06/96سنبله )
 ی با رقم وریناکهرز خردل وحشعلفهاي هوایی( رقابت تامد )رقابت توام ریشه و اندام شرایطدر  درصد( 07/02) یکیولوژیعملکرد ب درصد( و 63/03)

 رقدم  ید   عندوان  بده  تواندهرز و شرایط تداخد میچمران به دلید داشون عملکرد اقوصادي بیشور در شرایط عاري از علف رقم تلی مشاهده شد. بطور
 .باشدته البوه این موضوع نیازمند مطالعا  تکمیلی می به نژادي مورد اسوفاده قرار گیرد هايبرنامهآن در  هايویژگی و زراعی عملیا  در رقیب

 

 رشدي هايارقام، مدیریت غیرشیمیایی، ویژگی تداخد، قدر  رقابوی : های کلیدیواژه
 

  1  مقدمه

هداي  تدش هاي هرز، از طرید  تداربرد علدف   بهبود مدیریت علف
شیمیایی در نیمه دوم قرن بیسوم باعث ااداایش تولیدد در تشدورهاي    

هدا منجدر بده رهدور     تدش (. تاربرد وسدی  علدف  56توسعه یااوه شد )
شدده، تده اغلدب سدبب ااداایش هاینده تنودرل         هاي مقداوم بیوتیپ
(. امدروزه  55هاي هرز و خسار  به گیاه زراعدی گردیدده اسدت )   علف

راهبردهاي جام  مدیریت علف هرز به سمت تداهش مقددار مصدر     
(. 7) است شده يریگجهتهرز  يهاعلف یقیتلف تیریمد وتش علف
جدود  هاي زیست محیطی ناشی از تنودرل شدیمیایی و عددم و   آلودگی
هاي هرز، بر ضرور  توجه به تش انوخابی براي بسیاري از علفعلف
هدا شدامد   ایدن روش از  یبرخد (. 3هاي جایگاین اااوده اسدت ) روش
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(، تدداهش ااصددله 53و  59، 55تنوددرل مکددانیکی، اادداایش تددراتم ) 
( و اسوفاده از ارقام با قدر  رقابوی باال در برابدر  27هاي تاشت )ردیف
 ( است.21و  53هاي هرز )علف

 نیمهموددراز  یکددی (.Sinapis arvensis L) یوحشدد خددردل
ود. ریساز در ماارع غال  به شمار مد مشکدبرگ  پهنهرز  يهاعلف

هداي  هدرز عمددتاد در تشدت   با توجه به شرایط اقلیمی ایران، این علف
 Hordeum) جدو  ،(.Triticum aestivum L) گنددم  رید نظپداییاه  

vulgare L.)  و تلاا(Brassica napus L.) تندد.  ایجاد خسار  می
درصدد   91میاان خسار  خردل وحشی به گندم در برخی تحقیقا  تا 

زنی سری  در پاییا و تحت شرایط سرما (. جوانه96گاارش شده است )
و رشد سری  آن در ابودداي بهدار باعدث ااداایش تدوان رقدابوی ایدن        

یدا، پایدداري باند     شود. در اتثر منداط  دن هرز با گیاه زراعی میعلف
هدا، از  تدش بذر، قدر  رقابوی باال، زادآوري زیاد و مقاومدت بده علدف   
روند. همچندین،  مهمورین مشکال  تنورل خردل وحشی به شمار می

هاي زراعی عالوه بر تاهش عملکرد، تیفیدت  عدم تنورل آن در گونه
 (. 96دهد )محصول را نیا تحت تأثیر قرار می
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هداي  بررسی جامعی در خصوص پیشرات (57لمیرل و همکاران )
ژنویکی و زراعی ته باعث اااایش قدر  رقابت ارقام گندم در مقابدد  

شدوند انجدام داده و بیدان تردندد تده بدا شدناخت        هاي هرز مدی علف
هداي بده ندژادي،    در برنامده  یزراعد  اهیگ یرقابو يهایژگیومهمورین 

ی از اجدااي  توان ارقدام بدا قددر  رقابدت بداال را بده عندوان یکد        می
هداي هدرز در نظدر گرادت. نودایج      هاي مدیریت تلفیقدی علدف  برنامه

هاي هرز بر گیاهدان زراعدی   تحقیقا  مخولف حاتی از اثر منفی علف
(. در بررسی شاناده رقم گندم بهاره مشداهده  27و  53، 59، 55است )

هرز خردل وحشی و شد ته ارقام گندم از نظر توانایی رقابت با دو علف
موفاو  بوده و مووسط تاهش عملکرد   (.Avena spp)وحشی یوال 

(. 50درصد گاارش شد ) 13تا  01هرز، از گندم در حضور این دو علف
( نشددان داد تدده تنددوع قابددد  01همچنددین تحقیقددا  زنددد و بکددی ) 

هداي  اي در قدر  رقابوی ارقام مخولف تلاا در رقابت با علدف مالحظه
سطح برگ باال و ارتفاع بوته بیشور  هرز وجود داشوه و ارقام با شاخص
هرز بودند. در ی  تحقی  گاارش داراي توانایی رقابت باالتري با علف

شد ته ارقام گندم با ارتفاع بوته بیشور نسبت به ارقام توتاهور قابلیدت  
را بیشدور تداهش داده    هدرز رقابوی باالتري داشوه و زیست توده علدف 

ارش دادند ته بیشدور بدودن ارتفداع    ( گا9(. باغسوانی و زند )99است )
 ي هدرز و هدا علدف  بدر  ياندداز هیسا  یطر ازتواند بوته ارقام گندم می

، یکی از دالید باال بودن شاخص رقابت در در جذب نور شوریب ییتوانا
( باشدد و نیدا   Avena ludovicianaمقابد علف هرز یوال  وحشی )

و ارتفاع بوته  داشوه يرتمو رقابت تیقابل پاتوتاهنشان دادند ته ارقام 
هدا  تواند در ارزیابی قدر  رقابوی ژنوتیدپ هایی است ته میاز شاخص

داشدوند تده    ارهدار ( 2و اصدرر پدور )   نیآرمد مورد اسوفاده قرار گیدرد.  
بارور و تعداد  پنچه تاهش تعداد  یاز طر یوحش وال یتراتم  شیاااا

 و انید میح. رشدد  مرب  منجر به تداهش عملکدرد گنددم   سنبله در مور
 تدداهش نیاي گدداارش تردنددد تدده تموددر( در مطالعدده20) همکدداران
تاهش عملکرد در رقم تدر    نیشوریرقم مهدوي و بگندم در  عملکرد
 گاارش شد ته حضور دو علدف هدرز   گریاي دشد. در مطالعه مشاهده
در مجداور   ( Chenopodium album)تدره   و سدلمه  یوحش خردل

هاي بدارور گنددم   تعداد پنجه ایو ن یزنپنجه گندم سبب تاهش قدر 
. (50) مربد  داشدت  داري بر تعداد سنبله در مودر یمعنی منف اثرشد ته 

بدر   (Cirsium arvense)اثر خارلوده   یدر بررس( 97) و محمد امایلیو
هدرز باعدث   علدف  نید تده ا  تردنداجااي عملکرد گندم بهاره گاارش 
در هدر سدنبله شدد.     بذر تعداد ایتاهش تعداد سنبله در واحد سطح و ن

 وال ید تدراتم   شیااداا  داشدوند تده   انیب ای( ن6توزنس و همکاران )
اثدر   اهید گ یتدانوپ  و تاهش نفوذ نور بده  اندازيهیسا  یاز طر یوحش
و  لنگدرودي ی بر تعدداد دانده در سدنبله گنددم داشدت. صدفاهان       یمنف

 ریتدأث  ( گاارش تردند تده وزن هداار دانده تلداا تحدت     92همکاران )
 و قدرار گرادت. اولسدون    یهرز خدردل وحشد  تداخد با علف يمارهایت

 موجب داريیبه طور معن ی( نشان دادند ته خردل وحش29همکاران )

 یمطالعدات  در نیتاهش وزن هاار دانه و عملکرد دانه گندم شد. همچن
( و 3) همکداران و  اندت یتاهش وزن هاار دانده گنددم توسدط د    گر،ید

رقابدت   ی( در پ25) ريیادري و غدتاهش وزن هاار دانه تلاا توسط ن
 گاارش شده است.  یخردل وحش با

ی ابید ارز یحاضر با هد  تلد   یتوجه به مطالب ذتر شده، تحق با
اثدر   ن،یو همچند  یهرز خردل وحشد ارقام گندم با علف یرقابو ییتوانا
 انوخاب عملکرد و اجااي عملکرد گندم به منظور برهرز علف ۀگون نیا

 هرز انجام گرات.علف نیا با بیقررقم گندم  نیبهور
 

 هامواد و روش

 يدر دانشدکده تشداورز   5930-31 یدر سدال زراعد    ید تحق نیا
 ياضدا  طیشرا در یگلدان صور  به واحد شوشور یدانشگاه آزاد اسالم

در قالدب طدرح    دیانجام شد. آزمایش به صور  ااتوور مارعه در آزاد
ندوع   شیآزمدا  نید در ا. بدود هاي تامد تصادای و در سه تکدرار  بلوک

هدرز  علدف  ییهدوا  هداي اندام ابترقابت به عنوان عامد اول شامد رق
هرز علف ینیرزمیز هاي(، رقابت اندامC1با ارقام گندم ) یخردل وحش
 هداي اندام)رقابت توام  تامد (، رقابتC2با ارقام گندم ) یخردل وحش

تیمدار  (، C3با ارقام گندم ) یهرز خردل وحشعلف ی(نیرزمیو ز ییهوا
گندم به عندوان   ارقام( و C4)هرز( شاهد )گیاه زراعی گندم بدون علف

 ناکی( و ورV2) می(، ترV1شامد ارقام چمران ) آزمایشی دیگرعامد 
(V3.بود ) 

 02)شامد شش درصد شن، رسی  داراي باات سیلوی گلدان خاک
موس بدر  میلی ششبا هدایت الکوریکی درصد رس(  12درصد الي و 

در  اهددانیگ بددود.در منطقدده اعددال ریشدده  pH=  7/6موددر و یسددانو
 مودر  51/1و بده ابعداد     یشکد از جنس پالسدو  دیمسوط يهاگلدان
. خداک  ندشد تاشوه( مورسانوی 11و ارتفاع  موریسانو 91×  11مرب  )

خداک   سدوم   ی ،یوانیتود ح سوم  از یمورد اسوفاده در هر گلدان 
گرم  9/1 اانیبه م یتودده ي. براد شدتشکیماسه  سوم  یو  یزراع

نیمی  .دیها اضااه گردگرم تود اوره به خاک گلدان 61/9تود اسفر و 
هدا مخلدوش شدد و ندیم     از تود نیوروژن به صور  پایه با خاک گلدان

بده صدور  محلدول در آب     Z)9،5(رادون  دیگر در ابوداي مرحله ساقه
طلوب در منطقه و در مصر  گردید. بذر گندم بر اساس تاریخ تاشت م

بذر گندم  يدر این آزمایش در هر گلدان تعدادیکم آذرماه تاشوه شد. 
شدد تده در    تاشدوه به صدور  همامدان    یبذر خردل وحش يو تعداد
بوته گندم  21 ،یاضاا يهاپس از سبا شدن و تن  تردن بوته تینها

ماندد و در هدر    ی( باقموریسانو 1/1-5ف و به عم  تاشت ی)در سه رد
 گلدان با توجه به سطوح ااتوورها نسبت به اعمال تیمارها اقددام شدد.  

زنی بذر خردل وحشدی  به منظور شکست خواب و اااایش درصد جوانه
 از روش سرمادهی مرطوب به مد  دو هفوه اسوفاده شد.
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 ویژگی ارقام گندم مورد مطالعه در آزمایش -1جدول 

Table 1- Wheat cultivars characteristics  

 نوع رقم

Cultivars  
 ویژگی

Charcteristic 

 چمران   

Chamran 

 اصد آخر یخشک و گرما به موحمد، 31-511، ارتفاع بوته رس مووسط ،ورس به مقاومبهاره، 

Spring wheat, resitante to lodging, midle season, plant hight 95-100 cm, tolerant to late season heat and drought 

stress 
 وریناک

Verinak 
 71-71بهاره، زودرس، موحمد به تنش حشکی و گرماي پایان اصد، ارتفاع بوته حدود 

Spring wheat, tolerant to late season heat and drought stress, plant hight 80-85 cm  

 تریم

Karim 

 مور، مقاوم به ورسسانوی 71حدود بهاره، نسبوا زودرس، موحمد به گرما و حشکی پایان اصد، ارتفاع بوته 

Spring wheat, relatively early season, tolerant to late season heat and drought stress, plant hight 85 cm, resistante 

to lodging 

 
 هدرز و علدف  یزراع اهیگ ییهوا هايته رقابت اندام ییمارهایدر ت
 ومید آلومن هاياز ورقه یموانع شت در داخد خاکتا از قبد بود، مطرح
تمداس   گریکدد یبدا   اهدان یگ شهیشد تا ر جادیا موریسانو 01با عم  

 یند یرزمیز هداي تده اقدط رقابدت انددام     ییمارهاینداشوه باشند و در ت
  یبدا اسدوفاده از پالسدو    یموانع اهانیمطرح بود پس از سبا شدن گ

 71فداع  بده ارت  ییهدوا  هداي از رقابدت انددام   يریجلدوگ  يشفا  بدرا 
وحشدی بدین   بدذر خدردل  شد.  جادیتاشت ا هايفیرد يرو موریسانو
 ا عملید  هدرز، و پس از سبا شدن بذر علف هاي گندم تاشوه شدبوته

بوتده در گلددان و    2به تراتم مورد نظر ) دنیتن  تردن به منظور رس
 ریبده منظدور تنودرل سدا     ( انجدام شدد.  موریسانو 1/1به عم  تاشت 

 يارید آب يو بدرا  دید اقددام گرد  یدسدو  نیور  وجهرز به ص يهاعلف
درصدد ررایدت    511بر اسداس   هر گلدان یآب ازیها بر حسب نگلدان

 اقدام شد. مکعب براي هر گلدان( مور 1/5زراعی )به میاان حدود 
ارتفداع بوتده بدا اسدوفاده از      طدول سدنبله و   اصد رشدد  انیدر پا
ه قرار گرات. در سنبله مورد محاسب يتش و از سطح خاک تا انوهاخط
 23در مرحله  يروو قبد از شروع مرحله ساقه یزنمرحله پنجه يانوها

هدا  هدا در تمدامی بوتده   مداه تعدداد پنجده   در اواید دي توتمن زادوتس
 نیدی تع يبدرا در مرحله رسیدگی نهدایی  شد.  يریگنیانگیشمارش و م

 مربد ،  مودر  51/1تعداد سنبله در واحد سطح از هر گلدان به مسداحت  
 تید بوته انوخاب و تعداد سدنبله در هدر بوتده شدمارش و در نها     چهار
تعداد دانده در سدنبله    ،چهار بوته نیاز ا نی. همچندیگرد يریگنیانگیم

دانده، دو  هداار  وزن  اسدبه به منظور مح شمارش بدست آمد.  یاز طر
توسدط   ماریبذور هر ت يهااز توده یبه صور  تصادا ییتا 111نمونه 

 بدا و بدر حسدب گدرم     نییتع WAE-Digitalمدل گر دسوگاه شمارش
در مرحله رسیدگی پس از برداشدت  شدند.  نیتوز 115/1دقت  يترازو

و شمارش تعداد سنبله در هر گلدان میانگین وزن دانه در واحد معادل 
هداي  ی  مور مرب  محاسبه شد. همچنین پس از خش  تردن انددام 

سداعت، وزن خشد     62درجه بده مدد     07هوایی در آون با دماي 
هدا در  طدول ریشده   زیست توده در واحد ی  مور مرب  تعیدین گردیدد.  

مرحله ساقه راون از تعداد سه بوته توسط دست و با دقت باال پدس از  
تش با دقت زیداد  ها توسط خطقرار دادن در آب جهت شناور شدن آن

 گیري شدند.اندازه
مدورد   MSTAT-Cها با اسوفاده از برنامده آمداري   داده تیدر نها
در سطح احومال  مارهایقرار گراوند. مقایسه میانگین ت دیتجایه و تحل

 پنج درصد به روش آزمون دانکن انجام شد. 
 

 نتایج و بحث

هدرز بدا   اثر تیمار رقابدت علدف  نشان داد ته  انسیوار هیتجا جینوا
ارقام گندم، نوع رقم و برهمکنش آنها بر صدفا  موراولدوژیکی، وزن   

و  2هداي  )جدولدار شد مرب  و اجااي عملکرد گندم معنی وردانه در م
9.) 

 

 صفات مورفولوژیکی

 ارتفاع بوته

 تلیه تیمارهداي  در وریناک رقمنوایج این آزمایش نشان داد ته 

 نیشدور یب. (0ارتفاع بوته تمودري برخدوردار بدود )جددول      آزمایشی از
در رقدم  رز هد در تلیه تیمارهداي رقابدت بدا علدف    ارتفاع بوته میانگین 
 ارقدام  به چمران را نسبت رقممشاهده شد ته این امر برتري چمران 

ارتفاع بیشور ساقه در رقم  نشان داد. رقابت جریان در تریم و وریناک
 هدرز علف با رقابت در و شد نور از مندي این رقمچمران منجر بهره

بیشورین میاان تاهش ارتفداع بوتده    .دید خسار  خردل وحشی تمور
هداي هدوایی و زیدر    ه رقم گندم در تیمار رقابت همامدان انددام  هر س

ارتفداع   شدور یب تداهش  رسدیبه نظر م(. 0زمینی مشاهده شد )جدول 
براي نور، آب  رقابت تواند در اثریبوته در بر همکنش دو نوع رقابت م

رشدد   شده یو ر ییهدوا  هايباشد ته در رقابت توام اندام ییو مواد غذا
هدا  ماریت نید در ا ارتفداع  دید دل نیقرار دهد و به هم ریثأرا تحت ت اهیگ

اعمدال   ییبه تنهدا  شهیر ای ییته اندام هوا یرقابو مارهايینسبت به ت
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هدایی  . در مجموع ارتفداع از شداخص  نشان داد تاهش بیشوريشدند، 
تواند در ارزیابی قدر  رقابوی ارقدام مدورد اسدوفاده قدرار     است ته می

 جده ینو نید خود بده ا  يهای( در بررس90و همکاران ) اهپوشیسگیرد. 
در مارعده گنددم بده طدور      یهدرز خدردل وحشد   ته علف ااوندیدست 
توزنس و همکاران  موجب تاهش ارتفاع بوته در گندم شد. يداریمعن
هدرز بدا گیداه    تدداخد علدف   ( بیان داشوند ته اااایش تراتم، در اثر6)

وسدنوا گیداه   مدوثر در او  زراعی موجب رقابت براي نور و تداهش ندور  

دهدد، در ایدن   قدرار مدی   مرلوب شده و سایر عوامد رشد را تحت تأثیر
ویدژه ارتفداع گیداه،     هدرز بده  گیاه زراعی و علف اندازسایهمیان آرایش 

عملکرد گیاه زراعی  تعیین تننده رقابت براي نور بوده و عامد موثر بر
تده   ( ارهار داشدوند 51تنت و تری  لند )همچنین،  .رودبه شمار می
هرز منجر به تاهش نفوذ نور به درون تانوپی گنددم  علف ارتفاع باالتر
هاي گندم را تسری  و سهم برگ در انوقدال  پیر شدن برگ شده و روند
 .رساندها را به حداقد میبه دانه مواد غذایی

 
 ارقام گندم فولوژیکیهای مورهای زیرزمینی و هوایی خردل بر ویژگیاثر رقابت اندام انسیوار زیآنال -2جدول 

Table 2- ANOVA of shoot and root competition effect of wild mustard on morphological characteristics of wheat 

cultivars 
 میانگین مربعات 
Mean squares 

 طول سنبله
Spike 
length 

 تعداد پنجه 
Number of tillers 

 طول ریشه

Root 
Length 

 بوته ارتفاع

Plant 

height 

 درجه

 آزادی
DF 

 
 منابع تغییرات

Source of 
Variations 

1.93 0.52 1.21 10.21 2 Replication تکرار 

**5.60 **3.34 **12.10 **80.21 3 Competition (A)  (A) نوع رقابت 

**6.48 **4.38 **11.18 **83.63 2 Cultivar (B)  (B) رقم 
**5.47 **3.74 **12.88 **81.28 6 B  ×A B  ×A 

1.70 0.8 1.79 15.94 22 Error  خطا 
9.7 10.1 10.3 10.3 - CV% 

 Significant at 1% levels :**         درصد  یدر سطح احومال  يداری: معن **

 
 ارقام گندم اجزای عملکرد دانههای زیرزمینی و هوایی خردل وحشی بر اثر رقابت اندام انسیوار زیآنال -3جدول 

Table 3- ANOVA of shoot and root competition effect of wild mustard on yield components of wheat cultivars 
 میانگین مربعات 
Mean squares 

زیست توده در 

 مربع متر
Biomass per 

2-m 

وزن دانه در 

 متر مربع

Grain 

weight per 

 2-m 

 وزن

 هزاردانه
1000- 
grain 

weight 

 نبلهتعداد س

 مربع در متر
Spikes 

number 
2-Per m 

 تعداد دانه

 در سنبله
Grain 

number 

per 

spikes 

درجه 

 آزادی
df. 

 
 منابع تغییرات

Source of 
variations 

168.29 36.82 3.67 10.49 2.66 2 Replication تکرار 

**1840.45 **498.19 **28.10 **316.73 **18.78 3 Competition (A)  (A)  رقابتنوع 

**1811.62 **476.58 **31.36 **311.45 **19.49 2 Cultivar (B)  (B) رقم 
**1832.37 **480.34 **29.82 **314.91 **19.12 6 B  ×A B  ×A 

217.14 76.32 5.41 15.94 3.24 22 Error  خطا 
11.7 10.8 9.15 11.8 10.4 - CV %  

 Significant at 1% levels :**       درصد  یدر سطح احومال  يداریمعن:  **

 

 ایطول ریشه طوقه

با ارقام گنددم بدر طدول     یهرز خردل وحشرقابت علف اثر یبررس
در رقدم   مودر یسدانو  9/59طول بدا   نیشورینشان داد باي طوقه شهیر

 3/6بدا   ریشده  طدول  نیو تمودر  بددون رقابدت   شداهد  ماریچمران و ت

 یند یرزمیو ز ییهوا يهااندامرقابت  ماریو ت ناکیدر رقم ور موریسانو
 هداي انددام  رسدد، به نظدر مدی  (. 0)جدول  بود یهرز خردل وحشعلف
حجدم   اید و در ادامده ن  اهیگ یشیدوره رو يهرز در ابوداعلف ینیرزمیز

 اثدر ته  یگذار بوده و هنگاماثر ياشهیر سومیبر توسعه س ییاندام هوا



 090     ...وحشی خردل هرزعلفهاي هوایی و زیر زمینی اندامرقابت  اثر ،دحجمعادل 

د یگرد یبررس شهیبه طور همامان بر طول ر ینیزم ریو ز ییاندام هوا
همچنین زمانی داشوند.  شهیرا بر ر ياثرگذار نیشوریته ب شد شاهدهم
 یابیهرز به طور مجاا ارزعلف ییو هوا ینیرزمیز يهااندام واتنش ته
داشت.  شهیبر ر يشوریب یمنف اثر ینیرزمیاندام ز ، تیمار رقابتد یگرد

بدت بدا   در ی  تحقی  گاارش شده است ته طول ریشه گنددم در رقا 
به دلید رقابت بدراي جدذب    Alopecurus myosuroidesعلف هرز 

دار تداهش یاادت. در ایدن تحقید      آب و مواد غذایی به طدول معندی  
مشخص شد ته در هنگام تاهش میاان مواد غذایی خاک، اثر منفدی  

 (.52هرز بر طول ریشه گندم تمور بود )رقابت علف

 

 تعداد پنجه 

با ارقام گندم نشان  یهرز خردل وحشرقابت علفنوایج بررسی اثر 
 سده یدر مقا درصد تاهش نسبت به شاهد( 99/99یی )داد ته اندام هوا

 يشدور یب درصد تاهش نسبت به شاهد( اثدر  10/53) ینیرزمیبا اندام ز
 يهدا انددام  رسدد یبه نظر م ت.داش یزراع اهیبر تعداد پنجه بارور در گ

رشد و نمو داشوند.  يبرا يدیهرز رقابت شدو علف یزراع اهیگ ییهوا
بدارور در رقدم    تعدداد پنجده   نیشدور یب نوایج برهمکنش نشان داد تده 

 يهدا رقابت انددام  ماریدر تپنجه تعداد  نیشاهد و تمور ماریچمران و ت
حاصدد شدد    رقم وریناکبا  یهرز خردل وحشعلف ینیرزمیو ز ییهوا

د پنجده  رقم چمران در تمدامی تیمارهداي رقدابوی از تعددا    (. 0)جدول 
بیشوري نسبوه به دو رقم تریم و وریناک برخوردار بود. اگرچه تفداو   

دار نبود. بده اعوقداد برخدی    این رقم با رقم تریم در تلیه تیمارها معنی
تداهش   عامدد  اضداي رشدد   تیرقابدت و محددود   شیمحققان ااداا 

 نیرقابدت بد   در اثرته طوريبه رقابت است. طیگندم در شرا یزنپنجه
 و هداي بدارور  تاهش تعداد پنجده   یاي و از طرگونه درون اي وگونه
گنددم تداهش    ییهدا، عملکدرد نهدا   پنجده  ریمرگ و م اانیم شیاااا
 شی( ارهار داشدوند تده ااداا   2) پوريو اصرر نیآرم(. 91و  5) ابدییم

تاهش تعداد پنجه بارور و تعداد سدنبله    یاز طر یوحش وال یتراتم 
 .شدعملکرد گندم مرب  منجر به تاهش  در مور

 
 ارقام گندم مورفولوژیک هایمقایسه میانگین اثر برهمکنش تیمارهای رقابت ویژگی -4دول ج

Table 4- Mean comparisons of interaction effects of competition treatments on morphological characteristics of wheat 

cultivars 
 طول سنبله

Spike 
Length 

(cm) 

 عداد پنجه ت

 در بوته
Number of tillers/plant 

 شهیطول ر
Root 

Length 
(cm) 

ارتفاع 

 بوته

Plant 
height 
(cm) 

 نوع رقم
Type of 
Cultivar 

 رقابتنوع 
Type of 

competition 

de9.2 de1.4 cd11.4 cd88.3 چمران Chamran 
C1 
 

e8.69 ef1.32 de10.8 ef83.4 ریمت Karim 
e8.22 fg1.25 ef210. fg79.8 ریناکو Verinak 
b10.4 bc1.7 ef10.1 ab93.3 چمران Chamran 

C2 c9.83 c1.61 g9.5f cd88.4 ریمت Karim 
cd9.29 cd1.52 gh9.0 ef83.1 ریناکو Verinak 
e8.1 gh1.1 ghi8.9 ef83.2 چمران Chamran 

C3 
 

f7.65 h1.04 hi8.4 fg78.1 ریمت Karim 

f7.23 j0.98 i7.9 g274. ریناکو Verinak 
a11.6 a2.1 a13.3 a95.1 چمران Chamran 

C4 (Control) b10.96 ab1.98 ab12.6 bc90.3 ریمت Karim 
b10.36 bc1.88 bc11.9 de85.5 ریناکو Verinak 

 ندارند. گریکدیداري با یفاو  معندرصد ت پنجاي دانکن در سطح احومال هاي داراي حرو  مشورک بر مبناي آزمون چند دامنهنیانگیدر هر سوون، م
Means within a column followed by the same letter are not significantly different at the 5% level according to Duncan's multiple 

range test. 

خردل  ینیرزمیو ز ییهوا هايرقابت اندام (،C2) با ارقام گندم یخردل وحش ینیرزمیز هايرقابت اندام(، C1) با ارقام گندم یخردل وحش ییرقابت اندام هواتیمارهاي رقابت: 
 (C4) شاهد( و C3) با ارقام گندم یوحش

Competition of treatments: Competition between shoot of weed and wheat (C1), Competing underground parts of weed and wheat 

(C2), Competition between shoot and underground parts of wild mustard and wheat (C3), and the Control cultivars (C4). 
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 طول سنبله

طدول سدنبله    صدفت بر  مارهایبرهمکنش ت نیانگیم سهیمقا جینوا
و در رقدم چمدران    مودر یسانو 0/55با  سنبله طول نیشورینشان داد ب

در رقدم   مودر یسدانو  29/6بدا   مقدار این صدفت  نیشاهد و تمور ماریت
 یعلف هرز خردل وحش ینیرزمیو ز ییهوا يهارقابت اندام و ناکیور

نسبت بده گنددم    وحشی ارتفاع خردل شیاااا (.0جدول ) مشاهده شد
مواد  اخوصاص تاهش اووسنوا، جهیدر نوو اندازي  هیسا باعث تواندیم

 (.21شود )و تعداد دانه در سنبله  سنبلهطول  به سنبله و
 

 صفات مربوط به اجزای عملکرد گندم

 تعداد دانه در سنبله

بیشدورین  نشان داد تده   هاماریت برهمکنش نیانگیم سهیمقانوایج 
و  نداک یدر رقدم ور  درصد نست به شداهد(  31/01تاهش این صفت )

بدا   یهرز خدردل وحشد  علف ینیرزمیو ز ییهوا يهارقابت اندام ماریت
ارقدام   تعدداد دانده در سدنبله در    (.1گندم به دست آمدد )جددول    رقاما

 طیشدرا   ،ید از جملده ژنو  یمخولف عوامد در واتنش بهمخولف گندم 
هداي  پنچه دیو تول یزنقدر  پنچه دانه، دیتا تشک یزناز جوانه طیمح

بدا   وحشدی ارتفداع خدردل    یشدن آهنگ رشد سدر مصاد   بارو است.
هدا و  سوي بدرگ اعمال شده از  اندازيهیسا گندم، یااشانمراحد گرده
 ،آن شوریارتفاع ب ژهیو علف هرز به نیا یمثل دیهاي تولتوده انبوه اندام
 (.26رود )یبه شمار مگندم تعداد دانه در سنبله  تاهش دیاز جمله دال

هدرز  تده علدف   ااوندیدست  جهینو نی( به ا90و همکاران ) اهپوشیس
در ی   شد. تعداد دانه در سنبله در گندمدار معنیتاهش  باعثخردل 

از  ،یشد یدر مرحلده رو تحقی  مشاهده شد ته رقابدت خدردل وحشدی    
 باعدث رقابت براي نور  دیهاي گندم و تشدسنبله بر اندازيهیسا  یطر

 اید ن قدا  یتحق سدایر  جینوا(. 26) تاهش تعداد دانه در سنبله گندم شد
باشدد  مدی جاء از عملکرد  نیر اهرز بعلف رقابتی منف اثر دهندهنشان
 (. 91و  20، 1 ،5)

 

 تعداد سنبله در واحد سطح

تده  بر تعدداد سدنبله نشدان داد     یخردل وحشهرز اثر رقابوی علف
 مدار یدر ت درصد نسبت به شداهد(  66/1) تعداد سنبله بیشورین تاهش
. بدست آمد یهرز خردل وحشعلف ینیرزمیو ز ییهوا يهارقابت اندام

 مدار یدر ت ت به شاهد(درصد نسب 02/56)تعداد سنبله تاهش  نیشوریب
بدا رقدم    یهرز خدردل وحشد  علف ینیرزمیو ز ییهوا يهارقابت اندام

هرز حضور دو علفگاارش شده است  (.1جدول ) وریناک مشاهده شد
سدبب تداهش قددر      گنددم  تدره در مجداور    و سلمه یخردل وحش

تدراتم   شیو ااداا  شدده  هاي بارور در گندمتعداد پنجه ایو ن یزنپنجه
مربد  داشدت   در مور سنبله داري بر تعدادیمعن یمنف اثر یخردل وحش

بدر اجدااي    خارلوده هرز علف اثر یبررس با( 97و محمد ) امایلیو (.50)
تاهش تعداد  باعث هرزعلف نیعملکرد گندم بهاره گاارش دادند ته ا

 .شد در هر سنبله دانهتعداد  ایسنبله در واحد سطح و ن
 

 وزن هزار دانه

 بر وزن هاار دانه ارقام مخولدف  یوحش هرز خردلحضور علف اثر
 1/56هااردانده ) وزن  بیشدورین تداهش   تهدار بود، بطوريگندم معنی

و  ییهدوا  يهدا رقابدت انددام   مدار یدر تدرصد تاهش نسبت به شاهد( 
 . حدداتثر دسدت آمدد  ببا ارقام گندم  یعلف هرز خردل وحش ینیرزمیز

وزن بدا   حدداقد شداهد و   رمدا یگرم در رقم چمران و ت 01وزن دانه با 
و  ییهددوا يهددارقابددت اندددام مدداریو ت ندداکیگددرم در رقددم ور 71/27
نوایج برخدی  (. 1)جدول مشاهده شد  یهرز خردل وحشعلف ینیرزمیز

نشان داده  هرز بر وزن دانه گندمتحقیقا  در خصوص اثر رقابت علف
 پرشددن  هرز در مرحلده اندازي علف هیو سا بوته بیشورارتفاع  ته است

هدا و در  شددن بدرگ   زرد در  یو تسدر  تدابش دانه سبب تاهش جذب 
 در نویجده تداهش  منبد ( و   تی)محددود  تاهش اووسنوا جاري جهینو

 ایددن گددریدهددا گدداارش(. 91و  5شددد ) هدداي گندددم خواهدددوزن داندده
 اهید تداخد علف هرز بر صفت وزن هداار دانده گ   یمنف اثردهنده نشان

( نشان دادند تده  29ولسون و همکاران )ا(. 92و  20، 59زراعی است )
موجدب تداهش وزن هداار دانده و      داريیطور معند  به یوحش خردل

مطالعا  انجام شده تداهش   گریدر د نیشد. همچن گندم عملکرد دانه
( و تاهش وزن هداار  3و همکاران ) انتیتوسط د گندم وزن هاار دانه
 یخدردل وحشد  رقابت با  ی( در پ25) ريیو غد نادري دانه تلاا توسط

 است.  گاارش شده این

 

 وزن دانه در واحد سطح

ی بر وزن دانه ارقام گنددم  هرز خردل وحشرقابت علف اثر یبررس
درصدد   10/01بیشورین تداهش وزن دانده )  نشان داد ته  مرب  در مور

هرز لفع ینیرزمیو ز ییهوا يهارقابت اندام ماریدر تنسبت به شاهد( 
وزن دانده در واحدد   تداهش  . دسدت آمدد  با ارقام گندم ب یخردل وحش
تعداد سنبله در واحد سطح، تعدداد   تاهش دلیددر ارقام گندم به  سطح

 مارهدا یبدرهمکنش ت  اثدر  بدود. بررسدی  دانه  هاار دانه در سنبله و وزن
 مدار یمرب  در رقدم چمدران و ت   دانه در مور وزن نیشوریبته نشان داد 

 يهدا رقابدت انددام   مدار یو ت ناکیدر رقم ور وزن دانه نیشاهد و تمور
(. وال 1)جدول  مشاهده شد یهرز خردل وحشعلفی نیرزمیو ز ییهوا

در مارعده   ی( گاارش تردند ته رقابدت خدردل وحشد   96و همکاران )
محصول  یفیو ت یموجب تاهش عملکرد تمّ يداریگندم به طور معن

رقابت  تیقابل ی( در بررس90اوري ) وان آتر و برداشت شده گندم شد.
گاارش نمودند ته عملکرد ارقام  یوحش وال ی هرزقام گندم با علفار
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تداهش در   نید و ا ااوهیهرز تاهش با علف مخلوش هايگندم در تر 
و همکداران   یباغسدوان  جیمطالعه با نودا  نیا جینوا ارقام موفاو  است.

 مطابقدت دارد.  اید ( ن25) ريیغد و ( و نادري0) ی و همکارانکی(، ب0)
اندازي در اثر رقابدت  داشوند ته سایه( بیان 51همکاران ) ابراهیم پور و
تخصیص مواد غذایی به سدنبله، نقصدان    هرز، منجر به تاهشبا علف

شدود. همچندین   عملکدرد گیداه زراعدی مدی     در گرده ااشانی و تاهش
بوته خدردل   91گاارش تردند ته در تراتم  (95) صفاهانی و همکاران
 12ارقدام رقیدب تلداا تاهشدی      عملکدرد دانده   مربد ،  وحشی در مودر 

درصد  31تا  00غیر رقیب این میاان بین  درصدي داشت، اما در ارقام
هدرز  رقابدت ندوري گنددم بدا علدف      اري،یبسد به اعوقاد محققدان   .بود
 (.93و  91) است یزراع اهیگ نیتاهش عملکرد ا عامد نیمهمور
 

 زیست توده گندم

نشان داد دار معنیواتنش  مارهایبرهمکنش ت زیست توده گندم به
مرب  در رقدم   گرم در مور 93/5670با  زیست توده نیشوریبته بطوري

 گرم در مودر  95/5120با زیست توده  نیشاهد و تمور ماریچمران و ت
 یند یرزمیو ز ییهدوا  يهدا انددام  تدداخد  ماریو ت ناکیمرب  در رقم ور

بده دسدت    بررسی نوایج(. 1)جدول  حاصد شد یهرز خردل وحشعلف

 دید تول و دانه ارقام گندم نشدان داد تده  زیست توده  ده براي صفا آم
 اثدر گندم تمور تحدت   اقوصادي با عملکرد سهیماده خش  تد در مقا

 رقمسه  نیقرار گرات. مطالعه رقابت ب خردل وحشیهرز علفی تداخل
هدرز  رقابت علف شوریب اثراز  یحات اینی خردل وحش هرزعلفگندم با 
. آن بدود زیسدت تدوده   نسدبت بده    ر واحد سدطح وزن دانه د بر صفت

 بده  اهدان یگ یشد یرشدد زا  شدور یب تیامر را حساسد  نیمحققان علت ا
 دیتشدک  دوره و توتاه بدودن طدول   یشیبا رشد رو سهیدر مقا هاتنش
د دانسدون زیست توده دهنده  دیتشک عملکرد دانه نسبت به دوره دهنده
 جده ینو نید بده ا  خود يهای( در بررس90و همکاران ) اهپوش(. سی91)

در مارعده گنددم بده طدور      یهدرز خدردل وحشد   ته علف ااوندیدست 
موجب تاهش تعداد دانه در سنبله، تاهش عملکرد دانده و   يداریمعن

در  ارقدام تلداا   گدر، ید در ی  تحقی  در گندم شد.  یولوژیعملکرد ب
 اخدوال   گریکدد یبا زیست توده از نظر صفت ی تداخد با خردل وحش

زیسدت  ارقام از  ریبه سا نسبت باال یام داراي قدر  رقابوداشوند و ارق
 اید ن گدر یموعددد د  قدا  یتحق(. نوایج 23د )برخوردار بودن شوريیبتوده 

هاي تداخد با علف طیدر شرا یزراع اهانیگ بینشان داده ته ارقام رق
 (.93و  27، 20، 53) خود داشوندزیست توده تموري در  تاهش هرز

 
 ارقام گندم عملکرد و اجزای عملکرد نگین برهمکنشمقایسه میا -5دول ج

Table 5- Mean comparisons of interaction effects of competition treatments on yield and component yield of wheat cultivars 
زیست توده گرم 

 مربع در متر
-(g/ mBiomass 

) 2 

در  گرم وزن دانه

 متر مربع

Grain weight 

) 2-(g/ m 

 وزن

 هزاردانه
1000 
grain 

weight (g) 

 تعداد سنبله

 مربع در متر

Spikes 

number/ 
2m 

 تعداد دانه

 در سنبله
Grain 

number/ 
spike 

 نوع رقم
Type of 
cultivar 

 رقابتنوع 
Type of  

competition 

fg1339.32 f246.96 c35.00 c582.75 e16 چمران Chamran  

C1 gh1252.26 fg230.91 d.7332 f544.87 f14.96      ریمت Karim 
hi1170.87 gh215.90 e30.60 i509.45 fg13.99   ریناکو Verinak 
d1581.64 d362.19 b37.30 b595.7 c19b چمران Chamran  C2 
de1478.83 e338.64 c34.60 e556.98 d17.77      ریمت Karim 

 
ef1382.71 e316.63 d32.35 h520.78 e16.61   یناکرو Verinak 
hi1173.96 i171.86 d33.00 d573.5 g14f چمران Chamran  

C3 ij1097.65 i160.69 e30.86 g536.22 gh13.09      ریمت Karim 
j1026.31 i150.25 f28.85 j501.37 h12.24   ریناکو Verinak 
a1784.39 a497.45 a40.10 a608.65 a21 چمران Chamran  

)ControlC4 ( b8.40166 b465.11 b37.40 d569.09 b19.64      ریمت Karim 
c1559.96 c434.88 c34.97 g532.10 cd18.36   ریناکو Verinak 

 ندارند. گریکدیداري با یدرصد تفاو  معن پنجاي دانکن در سطح احومال هاي داراي حرو  مشورک بر مبناي آزمون چند دامنهنیانگیدر هر سوون، م
Means within a column followed by the same letter are not significantly different the 5% level according to Duncan's multiple range 

test. 

خردل  ینیرزمیو ز ییهوا هايمرقابت اندا (،C2) با ارقام گندم یخردل وحش ینیرزمیز هايرقابت اندام(، C1) با ارقام گندم یخردل وحش ییرقابت اندام هواتیمارهاي رقابت: 
 (C4) شاهد( و C3) با ارقام گندم یوحش

Competition of treatments: Competition between shoot of weed and wheat (C1), Competing underground parts of weed and wheat 

(C2), Competition between shoot and underground parts of wild mustard and wheat (C3), and the Control cultivars (C4). 
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 گیرینتیجه

اثدر منفدی تدداخد     نوایج ایدن بررسدی نشدان داد تده    بطور تلی، 
هاي زیر زمینی بدر عملکدرد   هاي هوایی در مقایسه با رقابت انداماندام

دار وزن دانه در واحد سطح در دانه ارقام گندم بیشور بود. تاهش معنی
دار هاي هوایی و زیرزمینی بده دلیدد تداهش معندی    اندام تیمار رقابت

تعداد دانه و وزن هاار دانه بود. در شرایط رقابت هدوایی و زیرزمیندی،   
دار تحت اثر قرار گرات. از طول ریشه و ارتفاع بوته گندم به طور معنی

، هداي رشددي  شاخص توان با بررسیمیسوي دیگر مشخص شد ته 
ارقدامی را تده تدوان رقدابوی      ،رقدام گنددم  ا عملکرد و اجااي عملکرد

هرز و در مناط  مشابه ته مشکد علف نموده گاینشدارند را  بیشوري
اسوفاده ترد. در این  آنها در این تشت پاییاهتوان رقابوی از دارد  وجود

، هداي رشددي  ویژگدی با باالترین  چمرانمشاهده شد ته رقم  مطالعه
خدردل  بدا  راي قدر  رقابت بداال  دااي گونهعملکرد و اجااي عملکرد، 

صدفا  مدورد    بدا تمودرین مقددار    وریناکو  تریماما ارقام  بود وحشی
. بددین جهدت   هرز داشونداین این علفبا  وريمطالعه توان رقابوی تم

نظیر مداارع تشدت گنددم در جندوب و     بیان ترد در مناطقی  توانمی
بدا   تشدت پداییاه   در ماارع گنددم  وحشیخردلته جنوب غرب تشور 

ها مانندد  سایر مدیریت برعالوه  مشکد ساز است هاي گندم بهارهتیپ
مناسدب مانندد    ارقدام با انوخداب   توانبهداشت زراعی، تناوب و ... می

بدست  هرز خردل وحشیعلف بیشورین عملکرد را در تداخد با چمران
 آورد.
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Introduction: Among crops, wheat is one of the most widely cultivated crops in the world that supply about 

60 to 70 percent of the world population's food energy. Among the factors reducing crop production, weeds are 
particularly important, and they could reduce crop yield through competition for water and food and also by 
disrupting the harvest. It is important to assessment of weed-crop competition mechanism to get vital resources 
as well as assessment useful crop features for increasing competition with weeds. One of these methods could be 
use of cultivars with high-ability competitors against weeds. So in this regard, awareness of weed-crop 
competition aspects in addition to yield losses due to weed competition, will leading to a reduction in herbicide 
application. 

Materials and Methods: To evaluate the effect of wild mustard competition on morphological 
characteristics, yield and yield components of wheat, a factorial experiment was conducted based on a 
randomized complete block design with three replications in Islamic Azad University Shoushtar Branch in 2016. 
In the experiment, the treatments were type of competition between weed and wheat that was included: a) the 
shoots competition of weed with wheat cultivars b) the root competition of wild mustard with wheat c) the shoot 
and root competition of wild mustard with wheat cultivars and d) no weed competition as control and wheat 
cultivars was included: Chamran, Karim and Vrynak. 

Results and Discussion: Analysis of variance showed that all the studied traits were significantly different 
from each other. Results showed that the maximum height (95 cm) was observed for Chamran cultivar in control 
treatment and the minimum height (74 cm) was for Vrynak in  the shoot and root competition of wild mustard 
with wheat cultivars. A comparative evaluation of interaction effects showed that the highest root length (13.3 
cm), number of fertile tillers (2.1) and spike length (11.6 cm) were obtained in Chamran cultivar in control 
treatment. The least of these traits was observed in Vrynak cultivar in the both shoot and root competition of 
wild mustard with wheat cultivars. The results showed the largest decrease in the number of seeds per spike 
(40.95 percent compared to control) and spike number per m2 (17.62 percent compared to control) was obtained 
in the treatment of shoot and root competition of wild mustard with Vrynak cultivar. The study showed that the 
highest 1000-grain weight (40 g) was obtained in Chamran and control treatment and the least was obtained in 
the treatment of shoot and root competition of wild mustard with Vrynak cultivar.  The highest grain yield 
(497.45  g m-2) and  biologic yield (1784.39  g m-2) were obtained in Chamran and control treatment, while, the 
lowest ones (150.25 g m-2  and 1026.31 g m-2) were obtained in the treatment of shoot and root competition of 
wild mustard with Vrynak cultivar, respectively. Reduction in wheat yield was occurred due to decreasing the 
number of spike, number of grains per spike and 1000-grain weight. Assessment the results of biological yield 
and grain yield in wheat cultivars showed that compared to economic performance of wheat, total dry matter 
production was less affected by wild mustard interference. 

Conclusion: Overall, in this study, the highest amount of morphological traits, yield, and yield components 
were obtained in combined treatment of Chamran and control. Accordingly, Chamran due to higher economic 
performance both in weed-free and weed-interference conditions could be as a competitor cultivar in agricultural 
operations and its properties could be used in breeding.  
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