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 وحشی تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یوالف
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 چکیده

هاي نواري  صورت بلوك وحشی، آزمایشی به منظور ارزیابی روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یوالف به
تکرار در دو سال  سههاي کامل تصادفی با  هاي عرضی، بر پایه طرح بلوك رقم گندم در کرت 10هاي طولی و  وحشی در کرت تراکم یوالف چهارشامل 
سازي شاخص توانایی تحمل ارقام  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا شد. مدل 1390-91و  1389-90زراعی 

دانه در سنبلچه و تعداد سنبلچه وحشی نشان داد، صفات مختلفی مانند تعداد سنبله بارور در مترمربع، شاخص برداشت، وزن هزاردانه، تعداد  گندم با یوالف
بـاالیی و   گـره  میانشوند. ولی صفت سنبله نابارور در مترمربع، طول  وحشی می در سنبله موجب افزایش توان شاخص تحمل ارقام گندم در برابر یوالف

، شاخص توانایی تحمل ارقام گنـدم را  وحشی و شاخص برداشت آن زیرین سنبله توان تقویت شاخص تحمل را نداشتند. عملکرد یوالف گره میانطول 
هرز، عملکردشان نیز کاهش زیادي  ترند که در صورت آلودگی به علف مطلوب  وحشی، ارقامی خیز آلوده به یوالف بنابراین در مناطق گندمکاهش دادند. 

کنند. لذا ارقامی مانند مارون که در عـین تحمـل    می یريجلوگ ها آن رشد و تولید بذر از تحمل کرده، خوبی به را هرز هاي چنین ارقامی، علفپیدا نکند. 
تواننـد در   هـرز مـی   با اعمال کنتـرل اکولـوژیکی علـف    ،هاي بعد دارند هرز را در سال ی کنترل جمعیت علفیهرز با جلوگیري از تولید بذر آن، توانا علف

 کار گرفته شوند. ههاي کنترل تلفیقی ب برنامه
  

 هرز، شاخص تحمل، عملکرد دانه، ماده خشک ، تراکم علفتجزیه مسیر: هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
بـا مسـاحت   ) .Triticum aestivum L(، گنـدم  2012در سـال  

میلیون هکتار مقام اول، اما از نظر میزان عملکرد دانه، با  6/216معادل 
میلیون تن بعد از ذرت در مقام دوم محصوالت زراعی دنیـا   675تولید 

کشــور عمــده  14). کشـور ایــران، جـزء   FAO, 2014قـرار گرفــت ( 
هـزار   685ي کشور، خوزسـتان بـا   ها ناتولیدکننده گندم و در بین است

میلیـون تـن    65/1درصد)، تولید حـدود   48/9هکتار سطح زیر کشت (
خود اختصاص داد ولی متوسط عملکـرد   درصد) مقام دوم را به 38/10(

). در اکثر نقاط et al., 2013 Siadatتن در هکتار است ( 42/3آبی آن 
هـاي زنـده، خسـارت     هاي غیرزنده و تنش ر تنشب کشور ایران، عالوه

درصد گـزارش   23طور میانگین  هرز در مزارع گندم کشور به هاي علف
 Avenaهاي  گونه ها آن )، که در بینKhalaghani, 2007شده است (

fatua  وA. ludoviciana ایط شـر  با سازگاري دلیل به وحشی یوالف
                                                        

  ، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستانسابق دکتري جويدانش -1
  ترتیب استاد و دانشیار دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان به -3و  2
سسه تحقیقات حفظ نباتات ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و تـرویج  ؤاستاد م -4

 کشاورزي، تهران
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 هاي گونه زاترین خسارت و ترین شایع یکی از عنوان به زیستی گوناگون
) Zand et al., 2007مناطق ایران ( تر بیشمزارع گندم آبی  هرز  علف

هاي تولید  توجه عملکرد اقتصادي و افزایش هزینه موجب کاهش قابل
گونه که  طوري به ،)Bijanzadeh et al., 2010شوند ( گندم کشور می

 A. ludoviciana     در مزارع گندم آبی خوزسـتان از غالبیـت و سـطح
  ). Maknali et al., 2011ي برخوردار است (تر بیشانتشار 

هرز بـا تأکیـد بـر اسـتفاده ترکیبـی از       هاي مدیریت تلفیقی علف
هـا،   کـش  چندین روش مدیریتی، ضمن کاهش سهم استفاده از علـف 

هرز خواهـد شـد    هاي علف منجر به مدیریت کارآمد و پایدار در کنترل
)Legere et al., 2005لاز جلـوگیري  و زراعـی  گیاه ). توانایی تحم 

 در الزاماً است ممکن که هستند در رقابت مهم صفت دو هرز علف رشد
مناسـب و مطلـوب، پتانسـیل     رقـم  باشند. یک نداشته وجود رقم یک

 از عـاري  شرایط در هم و هرز هاي علف حضور در هم باالیی عملکرد
 از و کرده تحمل خوبی به را هرز هاي رقمی، علف دارد. چنین هرز علف
 توانـد جمعیـت   کنـد. ویژگـی اخیـر مـی     مـی  جلـوگیري  هـا  آن رشـد 
 مـدت  طـوالنی  هاي برنامه کرده و در کنترل آینده در را هرز هاي علف

  ). Lemerle et al., 2001داشت ( کاربرد خواهد ها آن تلفیقی مدیریت
وحشی با گندم  ت مختلفی در رابطه با رقابت یوالفگرچه گزارشا

در سطح جهان، کشـور و اسـتان خوزسـتان وجـود دارد، ولـی نتـایج       
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هـرز متنـاقض    هاي پیشرفت ژنتیکی قدرت رقابت ارقام جدید با علف
علـت   هـاي جدیـد بـه    است. بسیاري از محققان معتقدند که ژنوتیـپ 
ي در تـر  بـیش توانایی سرعت استقرار و رشد سریع در اوایل فصل، از 

هاي قدیم گنـدم برخوردارنـد    هرز نسبت به ژنوتیپ هاي رقابت با علف
)Coleman and Gill, 2003; Zimdahl, 2007  حـال   ). بـا ایـن

Cousens et al, 2003        عقیـده دارنـد کـه اسـاس رقابـت گنـدم و
وحشی بر مبنـاي دسترسـی بـه نـور اسـت و هـر چـه ارتفـاع          یوالف
هنگـام بلنـدتر از ارتفـاع گنـدم باشـد،       هکشت نابوحشی در اثر  یوالف

زنی، شـاخص سـطح بـرگ،     همان اندازه نیز از طریق کاهش پنجه به
 متعددي دهد. مطالعات را کاهش می  ارتفاع و ریشه گندم، عملکرد آن

 گونـه  یک مختلف ارقام و  گونه رقابت توانایی بودن متفاوت از حاکی
 نـژادي،  به طریق از توان می هک هستند این مطلب گویاي باشند و می

باشد  تر بیشهرز  هاي علف با ها آن رقابت توانایی نمود که تولید ارقامی
)Zand et al., 2003; Zimdahl, 2007 رسـد ایـن    نظـر مـی   ). بـه

ها تا حد زیادي ناشی از موقعیت اکولوژیک منطقه و ارقام مورد  تناقض
تحمـل و رقابـت ارقـام    مکانیسـم  رو مطالعه  بررسی بوده باشد. از این
تعیــین خصوصـیات مورفولوژیــک،   وحشـی و  گنـدم در برابـر یــوالف  

باید در هر منطقه در یک  ها آنفیزیولوژیک و فنولوژیک مهم مؤثر بر 
زراعی همـان منطقـه انجـام     شرایط استاندارد مطابق با اصول فنی به

شود تا بتوان به برآوردي نزدیک به واقعیت دست یافت. لـذا تحقیـق   
اضر با هدف تعیین روابط بین برخی صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر ح

وحشـی در شـرایط    بر شاخص تحمل ارقام گندم نان بهاره با یـوالف 
 مناطق گرمسیر مانند خوزستان طراحی و اجرا گردید.

  
  ها مواد و روش
در مزرعـه   1390-91و  1389-90زراعـی    سـال دو در  آزمـایش 

اجـرا شـد.    (اهواز)نابع طبیعی رامین تحقیقاتی دانشگاه کشاورزي و م
هـاي   هـاي نـواري شـامل تـراکم     صـورت بلـوك   عوامل آزمایشی بـه 

مربـع)   بوته در متر 120و  80، 40سطح (صفر،  چهاروحشی در  یوالف
رقم گندم نان بهاره (چمران، بـاز، دز، اتـرك،    10در نوارهاي طولی و 

ارهـاي عرضـی   اروند، مارون، شعله، چناب، ویرینـاك و فـالت) در نو  
)Mousavi et al., 2012   هـاي کامـل    )، در قالب طـرح پایـه بلـوك

خـط کاشـت    10هر کـرت آزمایشـی از    .تکرار اجرا شدسه تصادفی با 
هـا   متر تشکیل شده بود. بـین کـرت   سانتی 20متري گندم به فاصله 2

صورت دسـتی   ها به متر فاصله رعایت و کرت2ها  متر و بین بلوك  نیم
شدند. میزان بذر گندم بر اساس ارزش مصرف بـذر و   تهیه و تسطیح

وزن هزاردانه و تراکم توصیه شده بـراي ارقـام اتـرك، بـاز، چمـران،      
و شـعله   300، ارونـد  400چناب، دز، فالت، مارون و ویریناك تراکم 

ــع ( 250 ــاریخ Anonymous, 2007بوتــه در مترمرب ) تنظــیم و در ت
 چهـار تـا   سـه ارهائی به عمق طور دستی داخل شی ماه به دوازدهم آذر

وحشی نیز بر اساس اهداف مـورد   متر کشت شدند. بذور یوالف سانتی
نظر و با فواصل منظم براي هر تـراکم (فواصـل    مطالعه و تراکم مورد

 25/6بوتـه   80، 5/12بوته،  40ها بر روي خطوط براي تراکم  بین بوته
بذر در هر حفره، بین متر) و با قرار دادن دو عدد  سانتی 16/4بوته  120و

خطوط کاشت گندم کاشته شده و پس از سبز شدن به تعداد یک بوته 
هـاي بهینـه کودهـاي     در هر حفره تنـک شـدند. بـر اسـاس توصـیه     

کیلوگرم اکسید فسفر در هکتـار، از منبـع    75میزان  شیمیایی، فسفر به
فسفات تریپل و نیتروژن خالص بر اسـاس میـزان توصـیه شـده      سوپر

قام اترك، باز، چمران، چناب، دز، فـالت، مـارون و ویرینـاك    براي ار
گـرم در   کیلـو  75میـزان   و شعله بـه  100میزان  ، اروند به150میزان  به

سوم پایـه   صورت یک ) از منبع اوره و بهAnonymous, 2007هکتار (
سـوم در   زنی و یـک  سوم در مرحله پایان پنجه و در زمان کاشت، یک

بـراي مبـارزه بـا    سـرك مصـرف شـد.     صـورت  دهـی بـه   مرحله گـل 
کـش   گرم در هکتار علـف  20دستی و  وجیناز برگ  پهنهرز  هاي علف

در پایان فصـل رشـد، عملکـرد دانـه، اجـزاء       .گردیداستفاده گرانستار 
و  گنـدم در مترمربـع    عملکرد، بیوماس و تعداد سنبله بارور و نابـارور 

رمربــع وحشــی در ســطح یــک مت عملکــرد دانــه و بیومــاس یــوالف
با شـاخص    گیري شد و در هر کرت تحمل گیاه گندم به یوالف اندازه

  محاسبه گردید: 1توانایی تحمل رقابت
  AWC= (Vinfested / Vpure)*100 

: عملکرد هر رقم در شـرایط آلـوده   Vinfestedکه در این معادله 
هـرز   : عملکرد هر رقم در شرایط عاري از علـف Vpureهرز و  به علف

باشد، توانایی گیاه زراعـی بـراي    تر بیشچه این شاخص  هر است. که
منظور  ). بهZand and Beckie, 2002است ( تر بیشهرز  تحمل علف
صفات مختلف بر شاخص توانائی تحمل رقابـت در   تأثیریافتن نحوه 

تجزیه و  ارقام گندم نیز از روش تجزیه و تحلیل مسیر استفاده گردید.
مقایسـه میـانگین بـه روش حـداقل تفـاوت       ،SASها با  تحلیل داده

و در سطح احتمال خطاي یک درصد و پـنج درصـد   ) LSD( دار معنی
 انجام شد. Power point و Excelافزار  رسم نمودارها با نرم

  
  نتایج و بحث
دار  مطالعـه، معنـی    صفات مورد تر بیشکه در مورد  این با توجه به

عوامل مورد بررسـی   تر بیش بودن اثر متقابل با سال مشاهده شد. در
طور جداگانه تجزیه  هاي صفات براي هر سال زراعی به آزمایش، داده

بر این اساس کلیه صفات مورد بررسی تحت  ).1واریانس شد (جدول 
 هرز و رقم گندم قرار گرفتند. تأثیر تراکم علف

                                                        
1- Ability Withstand Competition 
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  در دو سال آزمایش  یوالفتجزیه واریانس صفات عملکرد دانه، ماده خشک گندم و ماده خشک  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance for Grain yield, wheat dry matter and oat dry matter in two years of experiment 

  منابع تغییر
S.O.V. 

درجه 
  آزادي
d.f  

  )89-90سال اول ( میانگین مربعات
Primary year mean squere 

(2010-2011)  

  )90-91دوم ( میانگین مربعات سال
secondary year mean square 

(2010-2011)  
عملکرددانه 

  گندم
Wheat grain 

yield 

خشک  ماده
  گندم

Wheat  
biomass  

خشک  ماده
  وحشی یوالف

Wild oat 
biomass 

عملکرددانه 
  گندم

Wheatgrain 
yield  

خشک  ماده
  گندم

Wheat  
biomass 

خشک  ماده
  یوالف وحشی
Wild oat 
biomass 

 لوكب
 block 

2 ns 0.08 ns 41.3 4.09 ns  0.39 ns ns 3.94 1.55 ns  
  یوالف تراکم

oat density 
3 18**.53 157.93** 57.17** 15.97** 62.13** 55.36** 

  تراکم×بلوك
block × density  6 0.98  2.62 1.19  0.72 3.18 0.83 

 رقم گندم
 wheat×cultivar 

9 2.96* 10.31** 9.75** 2.35** ns 5.28 6.30** 

  رقم ×بلوك
block× cultivar 18 1.02 2.68 0.71 0.52 2.21 0.28 

 رقم×تراکم
cultivar×density  27 0.39 ns ns 1.66 2.17** 0.33 ns ** 3.37 1.04** 

 خطا 
error 

54 0.69 2.26 0.35 0.29 1.58 0.22 

                 (%)cv ضریب تغییرات 
-  16.43  11.34  34.00 11.57  9.36 25.08  

ns ،درصدیک و پنج دار در سطح احتمال خطا  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به ٭٭و  ٭  
ns, * and ** Not significant and, Significant at 5% and 1% probability levels, respectively  

 
)، ارقامی مانند مارون، اروند و 2در بین ارقام مورد آزمایش (جدول 

خشک باال، موجب کـاهش   ر داشتن عملکرد دانه و مادهب وهچناب عال
هرز نیز شدند. در این میـان رقـم شـعله هـر چنـد کـه        بیوماس علف
مقدار آن کاهش داد، ولی از عملکـرد   ترین کمهرز را به  بیوماس علف

تري برخوردار بود. ارقام باز، دز، اترك و فـالت در سـال اول،    دانه کم
ماننـد ارقـام مـارون، ارونـد و چنـاب بیومـاس       هر چند که نتوانستند 

هرز را کاهش دهند، ولی از عملکرد دانه باالتري نیـز برخـوردار    علف
بودند و در سال دوم هر چند که عملکرد دانه تمام ارقام مورد آزمایش، 

چنـان تولیـد دانـه     در مقایسه با سال اول کمی کاهش نشان داد، هم
گروه باالترین عملکردهـا بـود. ایـن    ارقام باز، دز، اترك و فالت جزء 

که ماده خشک را براي  گونه ارقام بدون آن دهد که این نتیجه نشان می
هرز هدر دهند، با حفظ عملکرد دانـه مطلـوب، حضـور     رقابت با علف

کـه در مباحـث رقابـت،     توانند تحمل کنند. با وجـودي  هرز را می علف

ن رقـابتی رقـم   هـرز را برتـري تـوا    خشک علـف  ماده تر بیشکاهش 
کند  در مورد همه ارقام گندم صدق نمی ولی ظاهراً ،آورند حساب می به

  هاي متفاوتی در این زمینه دارند. و ارقامی مانند ارقام فوق مکانیسم
به یک بر این اساس ارقام مورد آزمایش از لحاظ شاخص رقابتی 

سـبتاً  ن، ناپـذیر  رقابت، ناپذیر رقابت  خیلیشامل اي  طبقه هشتمقیاس 
و  پذیر رقابت ، پذیر رقابت نسبتاً ، پذیر رقابت  نیمه، متوسط، ناپذیر رقابت  

ارقامی مانند چمران، دز، ویریناك  که طوري به .شدندبندي  تقسیم غالب
در مقابـل  ، 8/1و  6/1، 4/1، 3/1ترتیب با شاخص رقابـت   و فالت به

جدید اترك و باز، جزء  ارقام نسبتاً ناپذیر، رقابت  عنوان نسبتاً به  یوالف
 و پـذیر  رقابـت  اروند و چناب نیمهرقم شعله،  پذیر، رقابت متوسط ارقام 

 Mousavi etشناسائی شـدند (  پذیر نسبتاً رقابتعنوان  رقم مارون به
al., 2012.( 
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  وحشی در دو سال آزمایش میانگین عملکرد دانه و ماده خشک گندم و یوالف - 2جدول 
Table 2- mean of Grain yield, wheat dry matter and Wild oat dry matter in two years of experiment 

  رقم
Cultivar 

  سال اول
First year  

  سال دوم
Secondary year  

    دانه عملکرد
Wheat grain 

yield 
(ton ha-1) 

  خشک ماده
Wheat  

biomass 
(ton ha-1)  

  یوالف خشک ماده
Wild oat 
biomass 

(ton ha-1)  

    دانه عملکرد
Wheat  

biomass 
(ton ha-1) 

  خشک ماده
Wheat  

biomass 
(ton ha-1)  

  یوالف خشک ماده
Wild oat 
biomass 
(ton ha-1)  

 چمران
 Atila  4.66 bc  11.96cd  2.69a  4.22de  12.23c  2.30bc  

 باز 
Baz  5.40ab  14.10ab  1.94bc  4.47bcd  13.17bc  1.66de  
 دز

 Dez  5.16ab  12.8bcd  2.65ab  5.15a  13.27bc  3.14a  
 اترك

Kauz"s"  5.56a  13.32abc  1.63cd  4.89abc  13.26bc  2.16c  
 اروند

Arvand1  5.09ab  14.33a  0.73e  5.08ab  14.56a  1.43ef  
 مارون

 Maroon  5.49ab  14.16ab  0.71e  5.19a  14.02ab  1.07f  
 شعله

 Shoeleh  3.87c 14.00ab 0.62e  3.84e 13.62ab 0.99f 

 چناب
Chenab70  5.36ab 14.24abc 1.08de 4.85abc 14.08ab 1.24ef 

 ویریناك
Vee/Nac  4.99ab 12.93abcd  2.91a 4.40cde 12.96bc  2.74ab 

فالت 
Seri82  5.07ab 11.68d 2.37ab 4.83a-d 13.12bc 2.10cd 

  دار با یکدیگر ندارند. درصد اختالف معنی پنجاحتمال هاي مختلف، اعدادي که حداقل یک حرف مشترك دارند، در سطح  در هر ستون و بین سال
In each column and between different years, the numbers speak at least one common, no significant difference at the 5% level. 

  
 غالبو  پذیر رقابتکدام از ارقام مورد آزمایش جزء گروه  هیچالبته 

 مخصوصـاً  ی،ارقام اصالحبرخی از  ،گردد مالحظه می .ارزیابی نشدند
انـد،   یی کـه توسـط موسسـه تحقیقـات سـیمیت اصـالح شـده       ها آن

داشـته و تولیـد دانـه و مـاده     وحشـی   به یوالف پذیري کمتري رقابت
دهـد بـراي    ایـن نشـان مـی    افزایش یافت. ها آنهرز در  خشک علف

ي تولیـد در شـرایط   که بـرا  مانند فالت و ویریناك استفاده از ارقامی
ولـی بـراي   . گـردد هرز بایسـتی حـذف    ، علفاند شدهنهاده اصالح  رپ

هرز  هاي استفاده از قدرت رقابت و تحمل ارقام در جهت مبارزه با علف
  پذیر اصالح شوند. باید ارقام رقابت

  
  شاخص توانایی تحمل رقابت 

) 3نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب شاخص تحمل (جدول 
هرز  ها، تراکم علف دار بین سال رغم وجود اختالف معنی علی ،ن دادنشا

هـاي سـال بـا     از اثرات متقابل از جمله اثـر متقابـل   کدام هیچو ارقام، 
 ،اند. بنابراین بایـد نتیجـه گرفـت    دار نشده عوامل مورد آزمایش معنی
اند، ایـن برتـري را در    ي نشان دادهتر بیشارقامی که شاخص تحمل 

کنند.  خوبی حفظ می هاي متفاوت به مختلف و حتی در تراکمهاي  سال
اصـالح   بنابراین شاخص فوق از ثبات ژنتیکی برخوردار بـوده و قابـل  

 است.
ــه ــاخص   مقایس ــانگین ش ــراکم   می ــل در ت ــف   تحم ــاي مختل ه

هرز میزان  ) نشان داد که با افزایش تراکم علف1وحشی (شکل  یوالف
که به ازاء هر بوته یوالف  طوري هیابد. ب شاخص تحمل نیز کاهش می

 درصد کاهش یافت. 31/0میزان  طور متوسط به عملکرد دانه ارقام به
درصـد بـاالترین میـزان     8/86در میان ارقام گندم، رقم مارون با 

). ایـن رقـم ضـمن    2خود اختصـاص داد (شـکل    شاخص تحمل را به
وحشـی   فبرخورداري از عملکرد دانه باال، از تجمع ماده خشک یـوال 

عنوان رقم متحمل  توان به خوبی جلوگیري کرد. چنین ارقامی را می به
 ترین مناسب عنوان ) و بهLemerle et al., 2001هرز شناخته ( به علف

 هـرز در   جمعیـت علـف   سـبب کنتـرل   زیـرا  گرفت، نظر در گندم رقم
هـرز کـاربرد    هـاي  تلفیقـی علـف   مدیریت در و شوند می بعد هاي سال

 کرد. دا خواهندپی وسیعی
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  وحشی در دو سال آزمایش تجزیه واریانس مرکب شاخص تحمل ارقام گندم در برابر یوالف -3جدول 

Table 3- Combined analysis of variance for wheat cultivars tolerance index against wild oat in two years of experiment  

 درجه آزادي S.O.Vمنابع تغییرات
 d.f 

 میانگین مربعات
 Mean square 

  شاخص تحمل
Tolerance index 

 سال
year 

1  4292.60*  
 (بلوك) سال
year (block) 

4 343.99  
 تراکم یوالف 

oat density 
3  15174.00**  

 تراکم یوالف× سال
 oat density×year 3  679.90 ns  

 (بلوك) تراکم× سال
density(block) × year 12  198.99  

 مرق
cultivar 

9  553.43*  
 رقم×تراکم یوالف 

cultivar×oat density 
27  106.19 ns  

 رقم×سال
cultivar× year 

9  162.47 ns  
 (بلوك) رقم×سال

cultivar(block) × year 
36  256.04  

 رقم×تراکم × سال
cultivar× density× year 27  63.74 ns  

 خطا
 error 

108  106.73  
  cv (%)  13.09ضریب تغییرات 

ns ،درصد یکو  پنج يدار در سطح احتمال خطا دار و معنی ترتیب غیرمعنی به ٭٭و  ٭  
ns, * and ** Not significant and, Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 

 
  در دو سال آزمایشگندم تحمل وحشی و شاخص  بین تراکم یوالفرابطه  -1شکل 

Figure 1- Relation between wild oat density and wheat tolerance index in two years of experiment 
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درصد کمترین شاخص تحمـل   3/69در حالی که رقم ویریناك با 

هـرز را   ین میزان تولید مـاده خشـک علـف   تر بیشرا داشت. این رقم 
لذا نسبت  خود اختصاص داد و میزان عملکرد دانه آن نیز پایین بود. به

 ,Zand et al عنوان رقم غیرمتحمل شناخته شد. هرز به به تحمل علف
معتقدند که رقم متحمل، رقمی است که ضمن برخـورداري از   2003

هرز را کاهش دهد و رقم حسـاس بـه    عملکرد باال، ماده خشک علف

تنها عملکـرد بـاالیی نـدارد، بلکـه مـاده       هرز، رقمی است که نه علف
تـوان ارقـام مـورد     ز نیز در آن باال باشد. بنابراین مـی هر خشک علف

آزمایش را از لحاظ شاخص تحمل به سه دسته متحمـل ماننـد رقـم    
مارون، متوسط مانند بعضی ارقـام جدیـد از جملـه بـاز، اتـرك، دز و      
چمران و ارقام قدیمی اروند، چناب و شعله و دسته ضعیف مانند رقـم  

  ).2ل ویریناك و فالت تقسیم کرد (شک

  
  درصد)پنج در سطح احتمال  LSD(آزمون  در دو سال آزمایشگندم تحمل و شاخص  ارقامرابطه بین  -2شکل 

Figure 2- Relation between cultivars and wheat tolerance index in two years of experiment (LSD test in 5% probability level) 

 
بود.  34/0٭٭خص رقابت فقط همبستگی بین شاخص تحمل و شا

  ها آنتوان گفت که رابطه بین  درصد می 99بنابراین با اطمینان بیش از 
توان نتیجه گرفت بر خالف گزارشات قبلی،  ضعیف است. لذا می نسبتاً

بین این دو شاخص رابطه چندانی وجود نـدارد. بنـابراین ارقـامی کـه     
ممکـن اسـت داراي    هرز را کاهش دهند خشک علف بتوانند تولید ماده

عملکرد دانه مناسبی نباشند و این عمل را از طریـق افـزایش ارتفـاع    
خشک،  زنی نامطلوب انجام دهند که با هدر دادن ماده بیهوده و یا پنجه

که ارقـام دیگـري    شود. در حالی می ها آنموجب کاهش عملکرد دانه 
تري ز با داشتن شاخص رقابـت پـایین، از عملکـرد دانـه بـاال     مانند د

گونـه ارقـام قادرنـد در     این Jordan, 1993برخوردار بودند. طبق نظر 
ـ  دارند. عالوه هرز عملکرد خود را ثابت نگه شرایط حضور علف ر اینهـا  ب

توانند ضمن برخـورداري از   ارقامی مانند مارون نیز وجود دارند که می
ن ي نیز داشته باشند. بنابرایتر بیششاخص رقابت باال، شاخص تحمل 

تواند  تنهایی نمی پذیري باال به توان نتیجه گرفت که شاخص رقابت می
عنوان معیار مناسبی براي انتخاب ارقام متحمل مورد استفاده قـرار   به

در همین راستا نحوه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم صفات مختلف  گیرد.
درونی و برونی یک رقم گندم بر شاخص تحمل آن مورد بررسی قرار 

 گرفت.

  مدل شاخص توانایی تحمل 
براي ارزیابی صفات مؤثر بر شاخص توانـایی تحمـل رقابـت در     
، ابتدا از تجزیه رگرسـیون و در ادامـه آن از تجزیـه     هاي یوالف تراکم

مسیر براي روشن کردن روابط صفات مختلـف بـا شـاخص توانـایی     
عنوان یک صفت کمی استفاده گردیـد. بـر ایـن اسـاس، در      تحمل به

بوته یوالف در مترمربـع، فقـط دو صـفت از میـان صـفات       40اکم تر
). اما 4گیري شده، بر شاخص توانایی تحمل تأثیر داشتند (جدول  اندازه

بوته یوالف که میزان رقابت شدیدتر بـوده تعـداد شـش     80در تراکم 
بوته یوالف تعـداد هفـت صـفت بـر شـاخص       120صفت و در تراکم 

  ودند.توانایی تحمل تأثیرگذار ب
هـرز   شود هر چـه تـراکم علـف    که مالحظه می طور بنابراین همان

تعـداد   ،شـود  تـر  بیشهرز  افزایش یابد و به تبع آن شدت رقابت علف
تـر   هاي تحمل به آن پیچیده ثر نیز افزایش یافته و مکانیزمؤصفات م

ي از صـفات خـود،   تر بیششوند و الزم است گندم با تنظیم تعداد  می
مالحظه  4چنین بر اساس جدول  نظر را تحمل کند. همهرز مورد  علف
شود که صفات مؤثر بر شاخص توانایی تحمل تقریبا با صفات مؤثر  می

این در شاخص توانـایی   رب پذیري تفاوت دارند. عالوه بر شاخص رقابت
درصد  7/69مانده آن ( بوده و اثر باقی تر بیشتحمل تعداد صفات مؤثر 
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هاي  بوته در مترمربع) (شکل 120درصد در تراکم  8/62و  80در تراکم 
درصـد) نیـز    3/35مانده شاخص رقابت ( ) در مقایسه با اثر باقی4و  3

دهد، تعداد صـفاتی کـه شـاخص تحمـل را      زیادتر است که نشان می
از تعداد صفاتی است که در تحقیـق   تر بیشدهند  تحت تأثیر قرار می

 کـه  است نیز معتقد  Jordan, 1993حاضر مورد بررسی قرار گرفتند.
 در گیاهی تحمل با که است هرز موضوعی هاي علف رشد از بازدارندگی

 مجزایـی  هـاي  مکانیسم یک هر کند، زیرا می فرق کننده رقابت ارقام

 که هستنند خصوصیتی دو بازدارندگی و تحمل دارند و عمل  براي این
 نداشـته  وجـود  گیـاهی  یک گونـه  در است ممکن زمان هم صورت به

پـذیري   دلیل هم بین شاخص تحمل و شاخص رقابت همین  به .باشند
جز وزن هزاردانه هیچ  . زیرا بهدست آمد هب) 34/0٭٭( همبستگی اندکی

ــین شــاخص تحمــل و شــاخص رقابــت  ــذیري  صــفت مشــترکی ب پ
)Mousavi et al., 2014 .وجود ندارد (  

  
  وحشی شاخص تحمل ارقام گندم در برابر تراکم یوالفتجزیه رگرسیون و همبستگی صفات موثر بر  -4جدول 

Table 4- Regression and correlation analysis of characteristics effective on wheat cultivars tolerance index against wild oat 
density 

  کاشت تراکم
Plant density   

  بوته در مترمربع 40
40 plant m-2 

  بوته در مترمربع 80
80 plant m-2  

  بوته در مترمربع 120
120 plant m-2  

 متغیر
variable 

  برآورد پارامتر
Estimation  

R2  جزیی  
Adjust R2 

  برآورد پارامتر
Estimation  

R2  جزیی  
Adjust R2  

  برآورد پارامتر
Estimation  

R2  جزیی  
Adjust R2  

  عدد ثابت
 Constant  12.17ns  -  9.70ns  -  88.85-٭٭  -  

  شاخص برداشت گندم
wheat harvest index 

  0.1430  1.07 ٭٭  0.1971  0.61٭٭  0.0936 1.06٭٭
  زیرین گره میانطول 

spike under internode length  
  0.284  1.01٭ - -  0.1394  1.40٭٭

  باالیی گره میانطول 
spike upper internode length  - - -0.54 ns  1.0251  -  - 

  یوالف هعملکرد دان
wild oat grain yield  - - 0.2054  -13.05٭٭  - - 

  شاخص برداشت یوالف
wild oat harvest index 

  0.614  1.1-٭٭ - - - -
  تعداد سنبله بارور

fertile spike number 
  0.0782  0.06 ٭٭  0.0392  0.09٭٭ - -

  تعداد سنبله نابارور
None- fertile spike number 

 - -  0.0306  0.18٭ - -

  تعداد سنبلچه در سنبله
spikelet number in spike  - - - - 0.268  2.73٭ 

  تعداد دانه در سنبلچه
grain number in spikelet  - - - - 0.1766  9.93٭ 

  وزن هزاردانه
thousand grains weight  - - 0.61 ns  0.0225  0.1229  1.04 ٭٭  

  Sum -  0.2330  - 0.5199  -  1.6867جمع 
ns ،درصد یکو  پنجدار در سطح احتمال خطا  دار و معنی ترتیب غیرمعنی به ٭٭و  ٭  

ns, * and ** Not significant and, Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 
طور کلی در ارزیابی صفات مؤثر بر تحمل ارقام گندم به تراکم  به

گیاه زراعـی کمتـر اسـت،     هرز و بوته یوالف که شدت تداخل علف 40
+ و طـول  446/0فقط دو صفت شاخص برداشت گندم با اثر مستقیم 

اند موجب تقویت  + توانسته399/0زیرین سنبله با اثر مستقیم  گره میان
ترتیب با  حال این دو صفت به شاخص تحمل گیاه زراعی شوند. با این

ر را بخشی از اثـر مثبـت همـدیگ    -157/0و  -140/0اثر غیرمستقیم 

کننـد. در   خنثی کرده و تا حدودي تقویت شاخص تحمل را خنثی می
) تعـداد شـش صـفت از    3بوته در مترمربع یوالف (شکل  80مجاورت 

ین تـأثیر  تـر  بـیش + 374/0جمله تعداد سنبله بارور گندم بـا ضـریب   
مستقیم را بر افزایش شاخص تحمل داشت که با توجه به نقش تعداد 

حال  رد چنین تأثیري دور از انتظار نیست. در عینسنبله بارور بر عملک
از طریق سنبله نابارور ایـن   -143/0این صفت با ضریب غیرمستقیم 
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طـور   بـه  114/0بـه همـین میـزان     شاخص را کاهش داد، ولی تقریباً
غیرمستقیم از طریق شاخص برداشت آن را افزایش داد. نتایج نشـان  

)، صفت تعداد سنبله بارور با 4بوته یوالف (شکل  120داد در مجاورت 
) سبب افزایش شـاخص تحمـل شـد    299/0ضریب مستقیم کمتري (

ولی اثر غیرمستقیم این صفت در این سطح از تراکم بسیار کمتر بـود  
توجه   دست آمده و اهمیت کم آن مورد سازي مدل به منظور ساده که به

کـه شـدت   هـرز   رسد گندم در تراکمی از علف نظر می قرار نگرفت. به
عنوان ابـزاري بـراي    باشد از صفت تعداد سنبله بارور به تر بیشرقابت 

اسـتفاده   تـر  بـیش هرز  افزایش توان تحمل خود نسبت به حضور علف
دلیـل بـروز رقابـت     ، بهتر بیشهرز  کند. با این حال در تراکم علف می

هرز و کاهش شدت رقابت آن با گیاه زراعی، تأثیر  اي علف گونه درون
(بـه شـرط    تر بیش پنجه تعداد که بین لذا از آنجایی شود. کمتر می آن

 مثبتی نیـز  عملکرد اقتصادي گندم رابطه رقابتی و قدرت بودن)،  بارور
، هنگام انتخاب ارقام برتر، صفت )Haefele et al., 2004( وجود دارد

 مورد توجه قرار داد.  تر بیشتعداد سنبله بارور را باید 

  

   
 بوته یوالف در مترمربع 80صفات مختلف گندم بر شاخص تحمل ارقام در برابر  تأثیرل مد -3شکل 

Figure 3- Model of wheat different characteristics effects on cultivars tolerance index against 80 wild oat plant per m2  
  

ــز بــا ضــریب مســتقیم  طــور  و بــه -352/0عملکــرد یــوالف نی
از طریق وزن هزاردانه سـبب کـاهش    -111/0یم با ضریب غیرمستق

 ). تـأثیر اول، احتمـاالً  3شاخص توانایی تحمل ارقام گندم شد (شکل 
براي خـارج کـردن منـابع از    یوالف هرز  علفبوته  80ناشی از رقابت 

اندازي یوالف بر  دسترس گندم در کل دوره و تأثیر دوم ناشی از سایه
باشـد کـه سـبب کـاهش وزن      انه گندم مـی شدن د رگندم در هنگام پ

بوته که تا حدي از شدت رقابت  120اما در تراکم  هزاردانه شده است.
 نسبتاًشود، صفت شاخص برداشت یوالف با ضریب مستقیم  کاسته می

بوته) شاخص تحمل را  80(در مقایسه با عملکرد آن در  -249/0کمتر 
  ). 4دهد (شکل  کاهش می

فتی تأثیرگذار است که با ضریب مستقیم شاخص برداشت گندم ص
از طریق سـنبله بـارور    136/0طور غیرمستقیم با ضریب  و به 314/0

بوتـه یـوالف گردیـد     80سبب افزایش شاخص تحمل ارقام گنـدم در  
توان گفت که افـزایش تعـداد سـنبله بـارور ضـمن       ). لذا می3(شکل 

شـت بـر   تقویت شاخص برداشت، سبب افزایش اثر مثبت شاخص بردا

بوتـه در   120شود. بـا افـزایش تـراکم یـوالف بـه       شاخص تحمل می
طـور   ) بـه 410/0مترمربع، شاخص برداشت گندم با ضریب بـاالتري ( 

طـور غیرمسـتقیم و بـا     مستقیم سبب افزایش شاخص تحمل، ولی به
زیرین سنبله بخشی  گره میاناز طریق افزایش طول  -108/0ضریب 

رسـد کـه بـا     نظر مـی  ). به4دست داد (شکل از تأثیر مثبت خود را از 
 تـر  بـیش هرز، چون گیاه زراعی براي دریافت نـور   افزایش تراکم علف

صرف افزایش  ،بخشی از مواد فتوسنتزي را که باید به دانه منتقل کند
کند، تأثیر شاخص برداشت آن تضعیف  زیرین سنبله می گره میانطول 

  گردد.  می
اخص برداشت گنـدم در هـر سـه    طور کلی از اشتراك صفت ش به
شود، ارقامی که داراي  گیري می ) نتیجه4وحشی (جدول  یوالف  تراکم

هـاي بـاالتري از    تواننـد تـراکم   شاخص برداشت بـاالیی باشـند، مـی   
شـود بـراي اصـالح     وحشی را تحمـل کننـد. لـذا توصـیه مـی      یوالف
عنـوان معیـار    هرز، شاخص برداشـت بـه   هاي متحمل به علف ژنوتیپ

تعداد سنبله نابارور هـر چنـد بـا    ناسب انتخاب در اولویت قرار گیرد. م
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مثبتی بر  270/0مستقیم  تأثیربوته یوالف،  80حضور خود در مجاورت 
منفی و  تأثیرعلت  گذارد، ولی به شاخص توانایی تحمل ارقام گندم می

از طریق کاهش تعداد سـنبله بـارور،    -198/0تر  غیرمستقیم ولی مهم
وحشـی   ثبت آن بر شاخص توانایی تحمل ارقام گندم با یوالفم تأثیر

). لذا اگر چه گفته شده، تعداد ساقه یا سنبله 3(شکل  گردد تضعیف می
اندازي و  تواند با سایه ي بر عملکرد یک رقم ندارد، ولی میتأثیرنابارور 

ــه ــد   افــزایش فضــاي تغذی ــزایش ده ــدم را اف ــدرت تحمــل گن اي ق
)Baghestani and Zand, 2004   صـفت   شـود.  )، امـا توصـیه نمـی

بوته تأثیر مسـتقیم   80تأثیرگذار مهم دیگر، وزن هزاردانه است که در 
این، از طریق  رب مثبتی بر شاخص تحمل ارقام نشان داد. عالوه 208/0

 188/0طور غیرمسـتقیم و بـا ضـریب     اثرگذاري بر عملکرد یوالف به
). با ایـن حـال تـأثیر    3موجب تقویت شاخص تحمل ارقام شد (شکل 

) بـا ضـریب   4هـرز (شـکل    مستقیم این صفت در تراکم باالتر علـف 
)، سبب افزایش توان تحمل ارقـام در برابـر یـوالف    370/0باالتري (

تـر،   هـاي درشـت   تر قادر هستند با تولید دانـه  ارقام دانه درشتگردید. 
ل خود بردن میزان عملکرد اقتصادي، شاخص تحم از طریق باال نهایتاً

گردند  سبب می ها آنتر  هاي درشت را افزایش دهند، از طرف دیگر دانه
طـور   وحشی چیره شود، لذا بـه  گندم زودتر مستقر گردیده و بر یوالف

 ،بنـابراین کنـد.   غیرمستقیم تا حدودي شاخص تحمل را تقویـت مـی  
شود که صفت وزن هزاردانه هم شـاخص رقابـت و هـم     مالحظه می

هرز تقویت کرده و  ام در سطوح مختلف تراکم علفشاخص تحمل ارق

هـاي   از جمله صفاتی است که نقش بسیار مهمی در تعیـین ژنوتیـپ  
شـود   توصیه مـی  رو، از ایننماید.  هرز ایفا می رقیب و متحمل به علف
 تـر  بـیش عنوان معیار مناسب،  انتخاب به هاي این صفت نیز در برنامه

  مورد توجه قرار گیرد.
طـور مسـتقیم بـا     باالیی سنبله ارقـام بـه   گره میانل افزایش طو

اثر کاهشی بـر شـاخص توانـایی تحمـل نشـان داد       -186/0ضریب 
وحشـی   میزان از طریق عملکرد یـوالف  به همین ). اما تقریبا3ً(شکل 

کنـد.   + اثر کاهشی را خنثی می170/0طور غیرمستقیم و با ضریب  به
باالیی سـنبله تحـت رقابـت     گره میانرسد که طول  نظر می چنین به

افزایش  تر بیشبوته یوالف، براي دریافت نور  80شدید ناشی از حضور 
ها کاهش یافته که  یافته ولی موجب شد که مواد ارسالی به سوي دانه

به کاهش شاخص تحمل منجر شد. از طرف دیگر با افـزایش تـراکم   
دو گیاه بـر   تر بیشاندازي  بوته در واحد سطح و سایه 120هرز به  علف
زیرین سنبله گندم تحریـک شـد و بـر     گره میاندیگر، رشد طولی  هم

+ اثـر  208/0طور مستقیم بـا ضـریب    باالیی به گره میانخالف طول 
افزایشی بر شاخص تحمل نشان داد. ولی تقریبا بـه همـین میـزان و    

از طریق شاخص برداشـت اثـر    -214/0طور غیرمستقیم با ضریب  به
). بنابراین، حداقل 4شاخص تحمل را خنثی کرد (شکل  تقویتی خود بر

 ,.Cousens et alدر شرایط پرنوري مانند خوزستان، بر خالف عقیده 
تواند شاخص توانایی تحمل ارقام گنـدم در   افزایش ارتفاع نمی 2003

  هرز را تقویت کند. برابر علف
   

 
  بوته یوالف در مترمربع  120م در برابر صفات مختلف گندم بر شاخص تحمل ارقا تأثیرمدل  -4شکل 

Figure 4. Model of wheat different characteristics effects on cultivars tolerance index against 120 wild oat plant per m2  
  

بوته در مترمربع یوالف صفات  120، در مجاورت 4بر اساس شکل
ترتیب با  سنبله ارقام گندم بهتعداد دانه در سنبلچه و تعداد سنبلچه در 

طور مستقیم موجب تقویـت شـاخص    + به222/0+ و 0/ 238ضریب 
گر  که شاخص تحمل، بیان توانایی تحمل ارقام گندم شدند. از آنجایی



  627    وحشی تعیین روابط علّی بین صفات مورفوفیزیولوژیک مؤثر بر تحمل ارقام گندم نان بهاره به یوالف

هرز با حفظ عملکرد آن است، لذا  قدرت گیاه زراعی براي تحمل علف
از انتظار نیست، تأثیر این صفات هر چند که در حد زیاد نبوده ولی دور 

زیرا تعداد دانه در سنبلچه و تعـداد سـنبلچه در سـنبله از اجـزاء مهـم      
هاي قبلی نشان داده بود، صفت تعداد  عملکرد دانه هستند. اما پژوهش

گر توانایی گیـاه زراعـی در    دانه در سنبلچه بر شاخص رقابت که بیان
ي هرز با حفظ عملکرد اسـت، اثـر منفـی و کاهشـی زیـاد      حذف علف

توان چنین  ). لذا میMousavi et al., 2014) داشته است (-498/0(
ي در سـنبلچه تولیـد   تـر  بـیش نتیجه گرفت، در ارقامی که تعداد دانه 

ي بـه سـمت   تـر  بیشکنند، گیاه زراعی با هدایت مواد فتوسنتزي  می
دهد. ایـن امـر    هرز از دست می ها، قدرت خود را براي حذف علف دانه

تعداد دانه در سنبلچه سبب تقویت شاخص تحمل، شود که  موجب می
وحشـی   پذیري ارقام گندم در برابر یوالف ولی تضعیف شاخص رقابت

بین صفات مورد بررسی و  4و  3هاي  اگر چه بر اساس شکلگردد.  می
شاخص توانایی تحمل، آثار غیرمستقیم دیگري نیز وجود داشت ولـی  

هـاي   سـازي مـدل   هـت سـاده  بود. لذا ج 100/0کمتر از  ها آناهمیت 
ها بـا کلیـه    صرف نظر شد. در مجموع این مدل ها آندست آمده از  به

هـاي الزم را  تأثیرآثار مستقیم و غیرمستقیم خود نتوانسـتند همگـی   
) و در 3درصد (شکل  7/69بوته  80که در تراکم  طوري نشان بدهند، به

دیگـري  ) اثرهـاي  4درصد (شکل  8/62وحشی  بوته یوالف 120تراکم 
  اند، که باید در تحقیقات بعدي مشخص گردند. مانده باقی
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Introduction 

Integrated weed management is based on combination of several management methods, while reducing the 
rate of the use of herbicides, will result in efficient management and sustainable weed control. Ability of crop 
tolerance and prevent weed growth are two important traits in weed competition. An appropriate and suitable 
cultivar, has high yield potential in the presence of weed and under weed free conditions. Such cultivar is weed 
tolerated and prevent the growth of weed. Therefore this study was conducted to determine the relationships 
between some morphophysiological traits that affecting on tolerance index of bread wheat cultivars with wild oat 
in tropical regions condition such as the province of Khouzestan. 

 
Materials and Methods 

In order to investigate the casual relationships between effective morphophysiological traits of tolerant spring 
bread wheat cultivars to wild oat, an experiment was conducted as strip block includes 4 densities of wild oat (0, 
40, 80 and 120 plant per m2) in linear plots and 10 spring bread wheat cultivars (Chamran, Baz, Atrak, Arvand, 
Maroon, Shoeleh, Chenab, Virinak, Dez and Falat) in horizontal plots based on randomized completely blocks 
design with three replications in research farm of Khozestan Ramin Agricultural and Natural Resources 
University during 2011-2012 and 2012-2013 growing season. Each plot consists of 10 lines of wheat planting in 
distance of 20 cm. Distance between the plots was 50 cm and the distances between the blocks was two meters 
and the plots were prepared with hand. The rate of wheat seed for cultivars of Chamran, Baz, Atrak, Maroon, 
Chenab, Virinak, Falat and Dez was 400, Arvand 300 and Shoeleh 250 plants per square meter and wild Oat 
seed were planted at regular intervals between the wheat lines (for densities of 40 wild oat plant: 12.5 cm; 80 
plant: 6.25 cm and 120 plant: 4.16 cm). 

 
Results and Discussion 

The results showed that with increasing weed density, tolerance index of wheat decreased. So with presence 
of wild oat, the average of grain yield of cultivars decreased by 0.31 percent. Between wheat cultivars, Maroon 
cultivar with 86.8 percent, had the highest index of tolerance. This cultivar had the highest grain yield and well 
prevent dry matter accumulation of wild oat. While Virinak cultivar with 69.3 percent had the least tolerance 
index. This cultivar had the highest accumulation of dry matter of weed and also had the lowest grain yield. 
Therefore these cultivars based on tolerance index were classified at three groups: 1) tolerant group (Maroon), 
2), medium group (some new cultivars such as Baz, Atrak, Dez and Chamran and old cultivars such as Arvand, 
Chenab and Shoeleh) and 3) weak group (such as Virinak and Falat). Modeling of wheat cultivars tolerance 
ability index with wild oat showed that different traits such as fertile spike number, harvest index, thousand 
grains weight, grain number in spikelet and spikelet number in spike cause to increase of wheat cultivars 
tolerance index ability against wild oat. But none-fertile spike trait, spike upper and under internode length could 
not strengthen tolerance index. Yield and harvest index of wild oat decreased wheat cultivars tolerance ability 
index. 

 
Conclusions 

Therefore in wheat cultivated areas rich with wild oat, the cultivars are more favorable that to weed 
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infestation, its yield does not decrease too much. Such cultivars, well tolerated to weeds, prevented of its growth 
and seed production. So these cultivars such as Maroon that is weed tolerant with preventing of its seed 
production, have ability to control the weed population in subsequent years with actions weed ecological control 
can be used in integrated control programs. 
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