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چکیده
 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی5931 بهمنظور بررسی توانایی رقابتی ارقام مختلف سیبزمینی با علفهای هرز آزمایشی در سال
 رقم سیبزمینی بودند که در شرایط با و بدون رقابت51  تیمارهای موردمطالعه شامل.اردبیل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد
 درصد در رقم آگریا متغیر48  نتایج نشان داد افت عملکرد در شرایط حضور علفهای هرز از سه درصد در رقم ساتینا تا.طبیعی علفهای هرز رشد میکردند
) بود و توانست وزن خشک علفهای هرز را نسبت بهCI(  رقم ساتینا دارای باالترین شاخص رقابت. همچنین توانایی رقابتی ارقام با یکدیگر متفاوت بود.بود
 از بین صفات موردبررسی قطر ساقه سیبزمینی.رقم اسپریت بهعنوان یک رقم ضعیف در رقابت با علفهای هرز به میزان دو برابر بیشتر کاهش دهد
 قطر ساقه در رقم ساتینا در شرایط حضور.همبستگی منفی با وزن خشک علفهای هرز و همبستگی مثبت با شاخصهای تحمل و رقابت ارقام داشت
 بهطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد رقم ساتینا بهعنوان یک رقم سازگار برای کشت در منطقه. درصد بیشتر بود54 علفهای هرز نسبت به رقم اسپریت
) کمتر و پایداری بیشتری نسبت به علفهای هرز برخوردار بوده و میتوان آن را بهعنوان رقم رقیب درSSI( اردبیل نسبت به سایر ارقام از شاخص حساسیت
.برنامههای مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز معرفی نمود
. مدیریت پایدار علفهای هرز، صفات مورفوفیزیولوژیکی، شاخص تحمل، رقابتپذیری، بازدارندگی علفهای هرز:کلیدواژهها
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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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 .1مقدمه

اولویتهای پژوهشی مدیریت علفهای هرز سیبزمینی در

رقابت علفهای هرز تا حد زیادی میتواند عملکرد

کشور انتخاب رقم سیبزمینی است که میتواند رقابت علف

محصول را تحت تأثیر قرار دهد .با بهبود عوامل

هرز را سرکوب یا تحمل نماید و بهعنوان جزئی از یک

اگرونومیکی و ژنتیکی دخیل در توانایی رقابتی گیاهان

سیستم مدیریت تلفیقی علفهرز ،برای کاهش وابستگی به

زراعی میتوان خسارت علفهای هرز را کاهش داد .سیب

علفکش محسوب میشود (.)Kholgani, 2010

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

پژوهشگران توانایی رقابتی متفاوتی را در میان ارقام

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

موجود در بسیاری از گیاهان زراعی گزارش نمودهاند که

دارد .کشور ایران از نظر تولید سیبزمینی در میان

نشاندهنده پتانسیل پیشرفت مدیریت علفهای هرز از طریق

کشورهای جهان در رتبه سیزدهم قرار دارد ()FAO, 2017

بهنژادی میباشد

( & Westwood et al., 2018; Abdollahi

.استان اردبیل با سطح زیر کشت  09111هکتار و تولید041

.Mohammaddust, 2017; Worthington & Reberg-

IRANSTAT,

 .)Horton, 2013; Fasoula, 2010ارقام سرکوبگر

 .)2017رشد فزاینده جمعیت و محدودیت منابع پایه تولید

علفهای هرز گیاهان زراعی از جمله گندم ،برنج و جو در

اهمیت پژوهش در خصوص پارامترهای مؤثر بر افزایش

برخی کشورها از جمله آمریکا ( )Gealy & Yan, 2012و

عملکرد محصوالتی نظیر سیبزمینی را که سهم بیشتری

چین ( )Kong et al., 2011بهصورت تجاری عرضه میشوند

در تأمین امنیت غذایی دارند ،بیش از پیش آشکار مینماید

و در برخی کشورها نیز این ارقام در حال توسعه هستند

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

( Worthington & Reberg-Horton, 2013; Bertholdsson,

در نتیجه خسارت علفهای هرز در ایران بین  01تا 91

 .)2012چنین پژوهشهایی در سیبزمینی و دیگر

درصد گزارش شده است (.)Kholgani, 2010

محصوالت سبزی و صیفی اندک است و توانایی رقابتی ارقام

تن سیبزمینی مقام دوم کشور را دارد (

وجود تعداد نسبتاً محدود از علفکشهای ثبتشده

در برنامههای اصالح نباتات سیبزمینی کمتر موردتوجه قرار

برای کاربرد در زراعت سیبزمینی و بروز مقاومت به

گرفته است .توانایی رقابتی گیاهان زراعی ( )CAعبارت از

بسیاری از مکانیزمهای اثر این علفکشها از قبیل

توانایی گیاه زراعی برای رقابت با علفهای هرز است.

بازدارندههای فتوسیستم ،0بازدارندههای استوالکتات سینتاز

گیاهان زراعی رقیب انواعی هستند که یا قادر به تولید

 ALSو بازدارندههای استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز

عملکرد باال در حضور علفهای هرز بوده (پاسخ رقابتی

 ،ACCaseسبب توجه بیشتر به استراتژیهای مدیریتی

) (AWCکه با شاخص تحمل ) (WITIبیان میشود) یا

جایگزین از جمله روشهای کنترل زراعی برای حفظ تولید

بتوانند شایستگی علفهای هرز را کاهش دهند (اثر رقابتی یا

Colquhoun et

بازدارندگی علفهای هرز ) (WSAکه با شاخص رقابت

 .)al., 2009امروزه بسیاری معتقدند که کلید موفقیت کنترل

) (CIبیان میشود( ( .)Cory et al., 2016توانایی باالی

علفهای هرز بهویژه در سیستمهای کشاورزی پایدار

رقابتی نمیتواند به یک صفت نسبت داده شود بلکه ترکیبی

( Andrew et al.,

از صفات متعدد در توانایی رقابتی گیاهان اثر دارند .تعیین این

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

صفات و روابط آنها در ورود بحث رقابت علفهای هرز به

1. Solonum toberosum L.

برنامهها و فرایندهای اصالح نباتات مهم است

بیشتر در زراعت سیبزمینی شده است (

استفاده از ارقام با توانایی رقابت باال است
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علفهای هرز

بزمینی با
ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سی 

مارفونا ،1فونتانه ،6لیدی ،0ساتینا ،4ساواالن 3و مارفونای

( .)Bertholdsson., 2012پژوهشگران خصوصیاتی از قبیل

51

رشد اولیه باال ،سطح برگ باال و ارتفاع بیشتر را مؤثر در

موتانت ) بودند که در شرایط با و بدون رقابت طبیعی

Asif et

علفهای هرز رشد میکردند .آزمایش در قالب طرح

افزایش توانایی رقابتی ارقام گندم گزارش کردند (

بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.

.al., 2014; Storkey et al., 2012; Deihimfard et al.,
 .)2006ارتباط توانایی بازدارندگی باالی علفهای هرز با

در هر کرت پنج ردیف به طول پنج متر ،فاصله ردیف

قابلیت جذب  PARتوسط  )2011( Zhou et al.گزارش

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

شده است.

کود ازته اوره به مقدار  511کیلوگرم در هکتار در دو

در حال حاضر ارقام متعدد سیبزمینی در کشور از نظر

نوبت ( 11درصد در زمان سبزشدن و  11درصد در زمان

سازگاری ،حساسیت به بیماریها و خصوصیات کمی و

تشکیل غده) مصرف شد .سایر مراقبتهای زراعی اعم از

کیفی مورد ارزیابی قرار میگیرند ،که جا دارد این ارقام از

آبیاری و خاکدهی پای بوتهها برای کلیه تیمارها بهصورت

جنبه رقابت با علفهای هرز نیز بررسی شوند و صفات مؤثر

یکنواخت انجام شد .بهمنظور مقایسه اثر رقابت بعد از

بر توانایی رقابتی ارقام تعیین و در برنامههای اصالحی و

جوانهزنی سیبزمینی هر کرت به دو قسمت مساوی

بهنژادی مورد توجه قرار گیرند .این پژوهش با هدف ارزیابی

تقسیم شد .در یک قسمت به علفهای هرز اجازه رشد

توانایی رقابتی ارقام سیبزمینی در شرایط طبیعی و شناسایی

در طول فصل داده شد و نیمه دوم کرت با وجین دستی

ارقام رقیب و متحمل و بررسی ارتباط برخی صفات

در طول فصل عاری از علفهرز نگهداشته شد .درصد

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام با توانایی رقابتی آنها

پوشش و درصد سبزشدن در مرحله اولیه از رشد گیاه و

انجام شد.

بهروش مشاهدهای اندازهگیری شد .جهت اندازهگیری
صفات گیاه زراعی دو محل نمونهبرداری در هر یک از

 .2مواد و روشها

کرتهای با و بدون علفهرز مشخص شد .صفات

این آزمایش بهمنظور بررسی توانایی رقابتی  51رقم

مورفولوژیکی گیاه زراعی شامل (ارتفاع ،تعداد شاخههای

سیبزمینی در سال  5931در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و

اصلی ،تعداد شاخههای فرعی در دو مرحله فنولوژیکی

منابع طبیعی اردبیل واقع در  51کیلومتری شرق اردبیل

و  IIIبهترتیب مرحله رشد رویشی و مرحله غدهزایی

(روستای آالروق با مختصات جغرافیایی  94درجه و 51

( )Johnson, 2008و صفات فیزیولوژیکی شامل درصد

دقیقه عرض جغرافیایی و  84درجه و  51دقیقه طول

کلروفیل و درصد جذب نور در مرحله  IIIاز رشد گیاه

جغرافیایی و ارتفاع  5911متر از سطح دریا) انجام شد .منطقه

اندازهگیری شد .ارتفاع در هر محل نمونهبرداری توسط

محل اجرای طرح دارای بافت خاک لومی رسی با ،PH=0/5

متر از سطح زمین تا باالترین برگ سبز اندازهگیری و

مواد آلی  1/3درصد و  EC=5mmosو تیمارهای موردمطالعه

سپس میانگین محاسبه شد .برای اندازهگیری شاخص

II

 10رقم سیبزمینی (خاوران ،5بانبا ،0اسپریت ،9آگریا،8
5. Marphona
6. Fontane
7. Lady
8. Satina
9. Savalan
)10. Marphona(mutant

1. Khavaran
2. Banba
3. Spirit
4. Agria
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سبزینگی پنج بوته از هر کرت بهصورت تصادفی انتخاب

متوسط عملکرد همه ارقام در حضور علف هرز Di ،تراکم

شد و عدد کلروفیل سه نقطه از هر برگ از الیههای باالیی

علفهای هرز مربوط به رقم  iو ̅ متوسط تراکم

plas-502

علفهای هرز در همه ارقام میباشد .در فرمول باال بهجای

 ،کشور ژاپن) قرائت و سپس میانگین قرائت عدد

تراکم از وزن خشک علفهای هرز استفاده شد .برای

کلروفیل سه نقطه بهعنوان شاخص سبزینگی تک برگ و

محاسبه شاخص حساسیت ) (SSIاز روابط ( )8و ()1

میانگین قرائت عدد کلروفیل سه برگ بهعنوان شاخص

استفاده شد .)Mohammaddust et al., 2014

سبزینگی تمام برگها محاسبه شد .درصد جذب نور

رابطه ( SI )8در این رابطه شدت تنش نامیده میشود

LX.

̅ -

کانوپی با استفاده از دستگاه کلروفیلسنج( 5مدل

توسط کانوپی با استفاده از دستگاه لوکسمتر( 0مدل

.

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

رابطه ()1

-

1

در معادالت باال  ̅ ،Yp ،YSو ̅ بهترتیب عملکرد

=Light interception
×100

̅

)(above canopy-below canopy PAR
)(above canopy

هر رقم در حضور و عدم حضور علفهای هرز و
میانگین عملکرد همه ارقام در حضور و عدم حضور
علفهای هرز است .تجزیههای آماری با نرمافزار

برای اندازهگیری تراکم و وزن خشک علفهای هرز،

SPSS

دو واحد نمونهبرداری در هر کرت به ابعاد 61×11

(نسخه 56و  )05انجام و میانگینها براساس آزمون چند

سانتیمتر مشخص شد .در پایان فصل رشد علفهای هرز

دامنهای دانکن مقایسه شدند .با توجه به نرمالبودن دادهها

از این واحدهای نمونهبرداری جمعآوری و پس از

بر اساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،تبدیل داده

شمارش با نگهداری در دمای  01درجه بهمدت 84

انجام نشد.

ساعت خشک و سپس توزین شد .برای تعیین عملکرد
 .3نتایج و بحث

غده ،بوتههای دو ردیف میانی از کرتهای با و بدون

 .1. 3تراکم و زیستتوده علفهای هرز

علفهرز با رعایت حاشیه از سطحی معادل  0/4مترمربع

0

علفهای هرز تاج خروس خوابیده ،6پیچک  ،علف هفت

برداشت و غدههای برداشت شده با قطر بیشتر از 91
میلیمتر جهت محاسبه عملکرد قابل فروش (

بند 4و شیرین بیان 3بهعنوان علفهای هرز غالب مزرعه

Nouri et

در طول فصل رشد شناسایی شدند .نتایج تجزیه واریانس

 )al., 2017توزین شدند .شاخص تحمل ( 9)WITIو

دادههای آزمایش نشان داد که اثر ارقام بر هر دو مؤلفه

رقابت ) (CI8ارقام بهترتیب از روابط ( )0و ( )9محاسبه

اندازهگیریشده علفهای هرز در سطح احتمال یک

شد (.)Mohammaddust et al., 2014

درصد معنیدار شد (جدول  .)5تراکم علفهای هرز از

()0
()9

̅

 81تا  004بوته در مترمربع در بین ارقام موردمطالعه

̅
̅

متفاوت بود .به این ترتیب که حداقل تراکم علفهای هرز

1. SPAD
2. Lux Meter
3. Weed Interference Tolerance Index
4. Competitive Index

5. Stress Susceptibility Index
6. Amaranthus blitoides S. Watson
7. Convolvulus arvensis L.
8. Polygonum aviculare L.
9. Glycyrrhiza glabra L.

 Viعملکرد رقم  iدر شرایط رقابت علف هرز،
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در ارقام بانبا ،فونتانه و ساتینا و حداکثر تراکم علفهای

 .)2017پژوهشها نشان میدهد وزن خشک علفهای

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

هرز در مقایسه با تراکم مؤلفه بهتری برای ارزیابی واکنش

علفهای هرز در ارقام بانبا ،ساتینا و فونتانه کمتر از وزن

ارقام به رقابت علفهای هرز میباشد (

خشک علفهای هرز در سایر ارقام بود .بیشترین وزن

 .)al., 2019با توجه به غالبیت علفهای هرز چندساله در

خشک علفهای هرز در رقم اسپریت ( 145/34گرم در

مزرعه رابطه مستقیمتری بین تراکم و زیستتوده

مترمربع) بهدست آمد .گزارشهای متفاوتی در خصوص

علفهای هرز در این بررسی مشاهده شد .بهطور کلی

اثر ارقام سیبزمینی بر کاهش زیستتوده علفهای هرز

ارقام بانبا ،فونتانه و ساتینا ارقام مطلوبتری نسبت به

وجود دارد (

Nourollahi et

سایر ارقام موردبررسی بودند.

Colquhoun et al., 2009; Lazzaro et al.,

جدول  .1تجزیه واریانس صفات علفهای هرز ،عملکرد قابل فروش و شاخصهای رقابتی ارقام سیبزمینی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

صفات علفهای هرز
تراکم

رقم

9

**12617/556

عملکرد قابل فروش

وزن خشک
**

با علفهرز
**

51693/636

19/765

بدون علفهرز
**

63/693

شاخص

شاخص

شاخص

رقابت

تحمل

حساسیت

**

1/211

**

1/211

**

3/666

تکرار

2

4/116ns

1976/969ns

6/597ns

5/216ns

6/416ns

6/416ns

6/662ns

خطا

16

623/156

3161/612

4/424

6/262

6/179

6/179

6/529

ضریب تغییرات ()%

-

51/15

36/66

22/74

29/64

56/24

56/24

73/43

 nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  1درصد.

جدول  .2صفات علفهای هرز ،عملکرد قابل فروش و شاخصهای رقابتی ارقام سیبزمینی
صفات علفهرز
رقم *

تراکم
()nm-2

وزن خشک

عملکرد قابل فروش
با علفهرز بدون علفهرز

شاخص

شاخص

شاخص

رقابت

تحمل

حساسیت

6/66bcd

1/53abc
2/16bcd

()gm-2

()tonha-1

()tonha-1

365/44bc

11/46abc

14/22ab

6/74b

بانبا

46/66a

173/31a

9/46c

12/69ab

1/77ab

6/45d

اسپریت

169/32def

561/96d

11/16bc

13/35ab

6/76b

6/56d

1/16abc

آگریا

162/61cdef

497/96cd

15/65ab

27/53a

1/61ab

1/69a

3/62d

مارفونا

136/66bcde

266/66b

15/55abc

19/26b

6/67ab

1/26b

2/12bcd

فونتاته

56/51a

266/17ab

14/26abc

15/93ab

2/13a

6/69bcd

6/66abc

ل ی دی

196/61ef

346/69bc

11/93abc

14/95ab

6/63b

6/67d

1/65abc

ساتینا

66/66ab

232/65ab

17/54a

16/64ab

2/16a

1/25bc

6/26ab

ساواالن

226/66f

496/69cd

11/91abc

11/62b

6/67a

6/59d

6/14a

مارفونا (موتانت)

93/26abc

396/12bc

11/23bc

17/66ab

1/65ab

6/69cd

2/64cd

خاوران

166/66abcd

* در هر ستون حروف مشابه بیانکننده عدم تفاوت معنیدار میباشد (آزمون دانکن .)α=6/65
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 .2 .3عملکرد غده

شرایط حضور علفهای هرز داشت.

ارقام سیبزمینی از نظر عملکرد غده در شرایط حضور و

( )2006در بررسی توانایی رقابتی ارقام گندم با علفهرز

عدم حضور علفهای هرز تفاوت معنیداری در سطح

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

احتمال یک درصد داشتند (جدول  .)0در شرایط عاری از

بیوماس و تولید بذر علفهرز منداب ،عملکرد پایینی را در

علفهای هرز بیشترین عملکرد در رقم آگریا ( 03/56تن

شرایط عاری از علفهرز تولید کرد.

Deihimfard et al.

در هکتار) و در شرایط رقابت با علفهای هرز بیشترین
عملکرد در رقم ساتینا ( 53/15تن در هکتار) بهدست آمد.

 .3 .3شاخصهای رقابتی

مقایسه میانگینها نشان داد که اختالف عملکرد در شرایط

در ارزیابی شاخصهای تحمل و رقابت ارقام ،شاخص

بدون رقابت و رقابت در ارقام موردمطالعه بین 1/0تا 59/9

تحمل علفهای هرز ) (WITIو شاخص رقابت

تن در هکتار متغیر بود .این اختالف میتواند ناشی از تفاوت

مناسبتر

ارقام در صفات مورفولوژیک یا فیزیولوژیک و تأثیر آنها بر

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

کاهش تراکم و یا وزن خشک علفهای هرز و یا تحمل آنها
باشد (

از

سایر

شاخصها

نظر شاخص رقابت و تحمل و شاخص

گزارش

)(CI

شد

حساسیت)(SSI

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

تفاوت معنیداری در سطح احتمال یک درصد داشتند

Watson et al.

(جدول  .)9بیشترین میانگین شاخص تحمل علفهای

( )2006توانایی رقابتی  53رقم مختلف جو در برابر

هرز در رقم آگریا ( )5/43بهدست آمد (جدول .)0

علفهای هرز متفاوت بود .تداخل علفهای هرز منجر به

باالبودن این شاخص در رقم آگریا با توجه به وزن خشک

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

و تراکم باالی علفهای هرز در این رقم میتواند نتیجه

)2014( Abdollahi et al.

کسب عملکرد باال در شرایط رقابت و عدم رقابت با

 .)Altamas Arefin, 2018طبق گزارش

توانایی رقابتی کمتری را داشتند.

علفهای هرز در مقایسه با سایر ارقام باشد.

گزارش کردند که عملکرد الینهای امیدبخش جو در شرایط
مطلوب رشد در رقابت با علفهای هرز متفاوت بود.

طبق نتایج گروهبندی ارقام بر اساس مؤلفههای ،Yp

کمترین مقدار اختالف بین عملکرد در دو شرایط رقابت و

 Ysو  WITIارقام آگریا ،مارفونا و ساتینا درگروه  Aقرار

بدون رقابت در ارقام ساوالن و ساتینا و بیشترین میزان

گرفتند و بهعنوان ارقام متحمل و دارای توانایی تحمل

اختالف در رقم آگریا مشاهده شد .این نتیجه نشان میدهد

باالی رقابت علفهای هرز معرفی شدند (شکل  .)5در

که ارقام ساواالن و ساتینا در شرایط رقابت با علفهای هرز

واقع این ارقام نسبت به سایر ارقام ضمن داشتن عملکرد

از ثبات عملکرد بیشتری برخوردار هستند و توانایی تحمل

باال در شرایط عاری از علفهای هرز قادر به حفظ

رقابت باالتری دارند .درحالیکه رقم آگریا با وجودِ داشتن

عملکرد خوب در شرایط رقابت با علفهای هرز بودند.

پتانسیل عملکرد باال ،در شرایط رقابت با علفهای هرز افت

ارقام خاوران ،ساواالن ،اسپریت و بانبا دارای شاخص

عملکرد قابلتوجهی ( 48درصد) داشته است ،بنابراین این

تحمل پایین وعملکرد ضعیف در شرایط حضور و عدم

رقم برای حفظ عملکرد باال نیاز به مراقبت بیشتری در برابر

حضور علفهای هرز نسبت به سایر ارقام بودند و به-

علفهای هرز دارد .با وجود کاهش تراکم و وزن خشک

عنوان ارقامی که توانایی تحمل پایینی در برابر رقابت

علفهای هرز در رقم بانبا ،این رقم کمترین عملکرد را در

علفهای هرز دارند در گروه  Dقرار گرفتند.
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جدول .3تجزیه واریانس برخی صفات مورفولوژیکی ارقام سیبزمینی در شرایط رقابت و عدم رقابت با علفهای هرز
میانگین مربعات

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

ضریب تغییرات ()%

-

15/95

61/19

21/45

با علفهای هرز

12/65

33/36

25/66

46

36/99

95/2

36/12

1/96

72/72

6/66

6/51

خطا

16

2/3

5/1

29/9

بدون علفهای هرز

22/26

6/52

6/46

6/56

6/64

6/26

6/25

166/27

6/76

6/6

6/4

تکرار

9

3/4ns

5/6ns

با علفهای هرز

6/3ns

1/3ns

6/6ns

6/9ns

7/36ns 9/51ns 6/26ns 6/13ns 6/64ns

با علفهای هرز

رقم

2

**1/36* 3/17** 114/33** 323/1** 36/6** 21/62

*2/46

*1/3* 166/3** 66/6** 1/6** 1/65** 1/64

**1/9

6/22ns 7/11ns 62/4ns

بدون علفهای هرز

منابع تغییرات

S.II

S.III

S.II

S.III

S.II

S.III

بدون علفهای هرز

درجه آزادی

ارتفاع

ارتفاع

ساقه اصلی

ساقه اصلی

ساقه فرعی

ساقه فرعی

قطرساقه

 * ،nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد :SII .مرحله رشد رویشی سیبزمینی :S.III ،مرحله غدهزایی سیبزمینی.

مقایسه میانگینها نشان داد که رقم ساتینا بیشترین

رشد و نمو علفهای هرز را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

شاخص رقابتی ( )1/99و بالعکس رقم اسپریت کمترین

رقمهای ساواالن ،خاوران ،بانبا واسپریت شاخص رقابتی

شاخص رقابتی ( )5/06را داشت (جدول  .)0این نتایج

کمتری داشتند و بهعنوان ارقام ضعیف در گروه

نشانگر توانایی زیاد رقم ساتینا در بازدارندگی علفهای

قرارگرفتند .رقم آگریا با وجود حفظ عملکرد در حضور

هرز است و میتواند در ارتباط با توانایی این رقم برای

علفهای هرز ،بهدلیل داشتن وزن خشک باالی علفهای

حفظ عملکرد در حضور علفهای هرز و همچنین

هرز دارای شاخص رقابتی پایین بوده و قابلتوصیه در

توانایی آن در کاهش وزن خشک علفهای هرز باشد.

مدیریت اکولوژیک علفهای هرز و برنامههای درازمدت

این نتیجه با یافتههای  )2019( Nourollahi et al.مبنی بر

کنترل علفهای هرز نمیباشد.

D

توانایی رقابتی باالی رقم ساتینا در مقایسه با ارقام کایزر،

نتایج آزمایش نشان داد ارقام ساواالن و ساتینا

کنبیک ،بانبا ،مارکز ،هرمس ،دایفال ،ناتاشا و کلون

بهترتیب دارای شاخص حساسیت  1/58و  1/04و نسبت

امیدبخش  930130-58و تأثیر آن بر کاهش وزن خشک

به سایر ارقام حساسیت کمتری به رقابت علفهای هرز

علفهای هرز مطابقت دارد .کاهش زیستتوده علفهای

داشتند و این نتیجه بیانگر توانایی این ارقام برای حفظ

هرز را در ارقام رقابتیتر سیبزمینی گزارش شده است

عملکرد مطلوب در شرایط حضور و عدم حضور علف-

(.)Bashiri-Majd et al., 2015

های هرز و افت عملکرد کمتر این ارقام در شرایط رقابت
CI

با علفهای هرز است .اثر ارقام بر عملکرد و اجزای

در گروهبندی ارقام بر اساس مؤلفههای  Ys ،Ypو

نیز رقم ساتینا همراه با ارقام آگریا ومارفونا بهعنوان ارقام

عملکرد در شرایط رقابت و عدم رقابت با علفهای هرز

رقیب و دارای توانایی بازدارندگی باالی علفهای هرز

و ارتباط توانایی باالی رقابتی ارقام با توانایی حفظ

شناسایی شدند (شکل  .)0بهعبارتی این ارقام ضمن حفظ

عملکرد مطلوب در هر دو شرایط حضور و عدم حضور

عملکرد باالدر شرایط حضور علفهای هرز توانستند

علفهای هرز گزارش شده است (.)Zare et al., 2012
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شکل  .1گروهبندی ارقام سیبزمینی بر اساس شاخص رقابت ( ،)CIعملکرد (تن در هکتار) در شرایط حضور علفهای هرز

()Ys

و عملکرد (تن در هکتار) در شرایط عدم حضور علفهای هرز (.)Yp

شکل  .2گروهبندی ارقام سیبزمینی براساس شاخص تحمل ( ،)WITIعملکرد (تن در هکتار) در شرایط حضور علفهای هرز
( )Ysو عملکرد (تن در هکتار) در شرایط عدم حضور علفهای هرز ()Yp
 .4 .3صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه زراعی

زراعی در هر دو شرایط رقابت و عدم رقابت با علفهای

نتایج تجزیه واریانس دادههای آزمایشی نشان داد اثر ارقام

هرز معنیدار بود (جدولهای  9و  .)8مقایسات میانگین در

برصفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی موردمطالعه در گیاه

هر دو شرایط با و بدون علف هرز بیانگر تفاوت ارقام از نظر

دوره   22شماره   4زمستان 1399

664

علفهای هرز

بزمینی با
ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سی 

صفات موردمطالعه بود (جدولهای  1و  .)6صفات اندازه

سیبزمینی که زود سبز شده و دارای سرعت رشد اولیه

گیریشده در بین ارقام در دو شرایط حضور و عدم حضور

بیشتری و کانوپی متراکمتری هستند کمتر تحت تأثیر

علفهای هرز کاهش یا افزایش داشت که شاید بهدلیل

علفهای هرز قرار میگیرند و نسبت به سایر ارقام دارای

خصوصیات مختلف رقمها و یا رقابت باشد که از بین این

توانایی رقابتی بیشتری هستند (.)Hutchinson et al., 2011

صفات ،مقادیر ارتفاع ،تعداد ساقههای اصلی و فرعی در

در پژوهش حاضر از همبستگی صفات اندازهگیریشده با

مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه (استولونزایی و غدهبندی) و

شاخصهای رقابتی در حضور علفهای هرز جهت

قطر ساقه در اثر تداخل علفهای هرز ،بهطور عمده کاهش

شناسایی صفت مؤثر بر توانایی رقابتی ارقام استفاده شد

داشتند .وجود چنین تفاوتهایی در یافتههای تحقیقاتی،

(جدول  .)0نتایج همبستگی صفات مورفولوژیکی و

متخصصین را بر آن داشته است که بهجای بررسی صفات

فیزیولوژیکی سیبزمینی با عملکرد ،درصد افت عملکرد

بهصورت مجزا ،مجموعهای از صفات اکوفیزیولوژیکی را در

و شاخصهای تحمل و رقابت در شرایط حضور

قالب یک صفت کامل با عنوان ساختار کانوپی گیاه زراعی

علفهای هرز نشان داد از بین صفات اندازهگیریشده

( Awan et

تعداد ساقههای اصلی و فرعی در مرحله غدهبندی و قطر

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

ساقه با شاخص رقابت همبستگی مثبت معنیداری داشت.

در تعیین تفاوتهای رقابتی ارقام در نظر بگیرند

جدول  .5میانگین صفات مورفولوژیکی ارقام سیبزمینی در شرایط رقابت و عدم رقابت با علفهای هرز
ارتفاعS.II

ارتفاع

()cm

S.III

ساقه اصلی

S.II

ساقه اصلی

()nplant-1

()cm

S.III

()nplant-1

ساقه

فرعیS.II

()nplant-1

ساقه

فرعیS.III

()nplant-1

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

14/7abc 14/6ab

1/7c

2/3

2/6b

3/3

6/2c

2/7ab

3/6b

3/6d

13/4ab

15/6a

33/3a

2/7bc

2/5

2/7ab

2/7

6/33c

3/6a

1/6b

11/6bc

12/7b

15/6ab

3/7abc

4/2

2/3b

3/7

2/2a

1/6abc

9/6ab

5/3cd

13/6bc 13/6ab

2/6bc

3/5

3/6ab

3/6

6/3c

1/5bc

6/7ab

13/7bc 13/6ab 12/3bc

2/7bc 46/3abcd 56/3abc

3/2

3/6ab

4/6

6/3c

1/7c

16/6a

23/6a

14/3abc 14/7ab

2/5

1/7b

1/7

1/6abc

2/3abc

4/6b

14/4abc 13/6ab 16/3ab

4/7a

1/7

2/6ab

1/5bc

6/7ab

4/3cd

15/1a

15/3ab

2/7

6/7bc

1/6abc

4/2b

3/7cd

13/7ab

13/1c

2/3

1/2abc

1/5bc

5/7b

24/3a

14/4abc 13/4ab

اسپریت

16/3abc

16/2c

آگریا

16/3ab

16/2c

64/6de 52/6abc

مارفونا

14/7a

14/5ab

49/7bcd

فونتانه

26/2bc

24/5e

لیدی

22/6c

56/6bcde 66/6abc 19/7cd

3/6bc

ساتینا

16/2ab

61/7bcde 55/7abc

3/2bc

3/7

ساواالن

17/5bc 16/3abc

4/2ab

3/6

3/3ab

5/5a

4/6

2/7b

12/7a

با علفهای هرز

بانبا

46/6abc 46/7ab 16/2abc 21/2bc

46/3ab 22/3de

()mm
بدون علفهای هرز

خاوران

22/6c

42/7ab

3/2bc

3/5

1/7b

2/3

6/2c

1/6abc

3/7b

6/7cd

رقم

قطرساقه

46/6a

64/6c

62/6bc

66/7e

مارفونا (موتانت) 46/7abcd 59/6abc 16/5bc 17/6abc

در هر ستون حروف مشابه بیانکننده عدم تفاوت معنیدار میباشد (آزمون دانکن  .)α=6/65
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قرائت کلروفیل

درصد جذب نور

رقم

درصد سبزشدن

درصد پوشش

خاوران

66/7ab

33/4ab

96/5cd

بانبا

66/7b

56/6 abc

96/7ab

67/7b

اسپریت

55/6c

e66/3

96/1abc

94/1ab

39/4b

آگریا

abc75/6

de73/3

93/4abcd

96/4ab

59/9ab

54/2ab

مارفونا

c53/3

61/7bcd

96/9bcd

91/6ab

56/3ab

54/9ab

فونتانه

a96/7

abc56/6

69/6c

96/6ab

52/6ab

42/1b

ل ی دی

95/6a

35/6a

92/5abcd

96/6a

55/7ab

56/6ab

ساتینا

96/6a

cd66/3

95/2abc

94/4b

66/3a

54/57ab

ساواالن

a93/3

66/7cd

97/7a

92/1b

64/6a

46/57ab

مارفونا (موتانت)

66/6ab

ab43/3

76/4d

97/6ab

52/3ab

56/2a

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

با علفهای هرز

بدون علفهای هرز

95/6ab

52/2ab

56/3ab

55/6ab

54/3ab
52/7ab

*  -در هر ستون حروف مشابه بیانکننده عدم تفاوت معنیدار میباشد (آزمون دانکن .)α=6/65

درحالیکه شاخص تحمل همبستگی مثبت معنیداری

تعداد ساقههای اصلی در این مرحله بیشتر مرتبط با

با قطر ساقه و تعداد ساقههای فرعی در مرحله غدهبندی

توانایی بازدارندگی علفهای هرز بود و ارتباط معنیداری

نشان داد .در مطالعه صفات مرتبط با توانایی رقابتی ارقام،

با شاخص رقابتی ( )CIارقام داشت .این موضوع میتواند

ارتفاع بیشتر مورد توجه بوده است .با اینحال ،با وجود

ناشی از باال رفتن توان گیاه زراعی در جذب تشعشع فعال

نقش واضح ارتفاع در سایهاندازی بر علفهای هرز ،این

فتوسنتزی در اثر افزایش تعداد ساقههای اصلی باشد .در

صفت به تنهایی قادر به توضیح تفاوت در توانایی رقابتی

بررسی صفات اندازهگیریشده بهطورکلی میتوان

ارقام نیست ( .)Andrew et al., 2015ارتباط توانایی باالی

نتیجهگیری کرد ارقامی که زود جوانه زده و توانستند

رقابتی ارقام سیبزمینی با تولید زودهنگام زیستتوده

ساختار کانوپی خود را در شرایط حضور علفهای هرز

اندامهای هوایی ،ارتفاع و زیستتوده نهایی اندامهای

حفظ نمایند از توانایی رقابتی باالتری برخوردار بودند.

زیرزمینی گزارش شده است (.)Cavalieri et al., 2018

بررسیهای مشابهی در خصوص رابطه بین صفات مرتبط

همچنین نتایج نشان داد قطر ساقه گیاه زراعی همبستگی

با عادت رشدی غالت (گندم ،جو ،یوالف) از جمله

منفی معنیداری در سطح احتمال یک درصد با

ارتفاع و قدرت پنجهزنی و ارتباط آن با توانایی رقابتی

زیستتوده علفهای هرز داشت .طبق دادههای جدول

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

همبستگی تعداد ساقه سیبزمینی در ارتباط با شاخص

 )2009( Colquhoun et al.در بررسی توانایی رقابتی

های تحمل و رقابت ارقام بوده است .تعداد ساقههای

تعدادی از ارقام سیبزمینی با علفهای هرز دریافتند

جانبی بیشتر در مرحله غدهبندی از طریق تأثیر بر حفظ

ارقامی که کانوپی متراکمتر داشتند در جذب مقادیر باالی

عملکرد در حضور علفهای هرز بهعنوان صفت بیانگر

 PARموفقتر بودند و نسبت به سایر ارقام موردبررسی

تحمل ارقام به علفهای هرز در این مطالعه شناسایی شد.

توانایی تحمل رقابتی بیشتری داشتند.
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جدول  .7ضرایب همبستگی ساده میانگین صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخصهای تحمل و رقابت ارقام سیبزمینی
عملکرد

افت عملکرد

صفات
درصد جذب نور

6/61

-6/33

قرائت کلروفیل

6/26

6/16

*

قطر ساقه
ارتفاع

II

تعدادساقهاصلی

II

تعداد ساقه فرعی
ارتفاع

II

III

تعداد ساقه اصلی

III

تعداد ساقه فرعی

III

تراکم علفهای هرز
*

وزن خشک علفهای هرز

CI

WITI

6/37

6/17

-6/24

6/63

6/16

6/26

-6/12

6/62

*

*

6/37

-6/66

-6/29

**

-6/52

6/45

6/46

**6/56

6/13-

-6/12

-6/61

-6/13

*-6/55

6/63

6/34

6/16

6/24

-6/19

-6/61

6/13

**

6/63

6/34

6/27

6/35

-6/62

**

6/55

*

-6/64
*

6/37

6/61

-6/61

6/16

6/46

-6/61

-6/21

6/31

6/24

-6/67

*

6/45

6/35

*

6/36

-6/37

-6/36

*

6/57

 * ،nsو ** :بهترتیب نبود اختالف معنیدار و وجود اختالف معنیدار در سطح احتمال  5و  1درصد.

 .4نتیجهگیری

 .6تعارض منافع

بهطورکلی ،نتایج این بررسی نشان داد رقم ساتینا از نظر

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

رقابت با علفهای هرز نسبت به سایر ارقام برتری
قابلتوجهی داشت و دارای باالترین شاخص رقابت ()CI
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