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 هچکید

 گندم عملکرد اجزای و عملکرد بر (CO2) اکسیدکربن دی گاز غلظت افزایش تأثیر بررسی منظوربه

(Triticum aestivum L. cv. Pishtaz) آزمایشی وحشی یوالف هرز علف با رقابت شرایط رد 

  زراعی سال در تکرار سه با تصادفی کامل بلوک طرح قالب در خردشده هایکرت صورت به

 غلظت سه شد. انجام مدرس تربیت دانشگاه کشاورزی ةدانشکد پژوهشی ةمزرع در 92-1391

CO2 میلیون در قسمت 1000 و 700 ،400 املش (P.P.M) فرعی عامل و اصلی عامل عنوان به 

 این در بود. وحشی یوالف هرز علف مربعمتر در بوته 100 و 75 ،50 ،25 ،0 تراکم پنج شامل

 نشان نتایج شد. استفاده کرت هر میان در روباز رشد  اتاقک از CO2 غلظت کنترل برای پژوهش

 که طوری  ،شد گندم دانة عملکرد اجزای و عملکرد افزایش باعث CO2 غلظت افزایش داد،

 CO2 میلیون در قسمت 400 و 1000 تیمارهای در ترتیب به صفات این میزان کمترین و بیشترین

 موجب وحشی یوالف هرز علف تراکم افزایش ی،موردبررس CO2 های غلظت همة در آمد. دستبه

 مربعمتر در بوته صد تراکم اعمال براینبنا .شد گندم دانة عملکرد اجزای و عملکرد دارمعنی کاهش

 به CO2 میلیون در قسمت 1000 و 700 ،400 غلظت در هرز علف بدون تیمار به نسبت وحشی یوالف

  شد. گندم دانة عملکرد میزان در کاهش درصد ۸0/۸۸ و 26/7۸ ،50/76 باعث ترتیب

 

 .وحشی یوالف ،هزاردانه وزن گندم، ،سنبله طول هرز، علف تراکم :یکلید هایواژه
 

 مقدمه

 رشد به رو جمعيت يازموردن غذايي مواد مينتأ براي

 يزمان مدت در کشاورزي توليدات است الزم جهان،

 کنند. پيدا چشمگيري افزايش طوالني چندان نه

 حال در درصد 1/1 معادل رشدي با جهان جمعيت

 نفر ميليون 85 حدود هرسال يجهدرنت و است افزايش

 محصوالت کنندگان مصرف يعني جهان جمعيت به

 ,U.S. Census Bureau) شودمي افزوده ورزيکشا

 بيشترين غيرمستقيم و مستقيم طور به غالت (.2012

 گندم بين يندرا و دارند انسان ۀتغذي در را اهميت

 شده انجام هايبينيپيش .کندمي ايفا را نقش ترين مهم

 5/3 کاهش ةدهند نشان الملليبين ايه همؤسس توسط

 .(FAO, 2012) است انجه گندم توليد کل در درصدي

 آمده شمار به جهان در غذايي منبع ترينمهم گياه اين

 يازموردن پروتئين و کالري ةعمد قسمت کنندة ينتأم و

 ,Ijaz & Khan) است جهان مردم از نيمي حدود

 گياهان ديگر همانند گندم عملكرد و رشد .(2009

 زراعي مديريت و محيطي هاي عامل به بستگي زراعي

 هاي عامل به دستيابي براي هرز هايلفع دارد.

 دسترسي و کرده رقابت زراعي گياهان با محيطي
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 ندکنمي محدود محيطي هاي عامل به را زراعي گياهان

(Harivandi et al., 2006). و محيط تأثير درک 

 زندگي، ةدور طول ازنظر هرز هايعلف پذيريانعطاف

 وفقم مديريت ۀالزم زراعي گياه با رقابت و رشد

 اين در .(Makarian et al., 2003) است هرز هاي علف

 از كيي (.Avena ludoviciana L) وحشي يوالف ميان

 زيان و آسيب ۀزمستان ۀسال يک هرز هايعلف ترينمهم

 از برخورداري با که ستزارها گندم در رسان

 مناسب توزيع بلند، ارتفاع مانند يرنظ کم هاي ويژگي

 شدن، جا هجاب صورت در دهيريشه بذر، خواب برگ،

 ريزش و هابذر رسيدن يريكنواختيغ زودهنگام، بلوغ

 به نسبت مقاومت بروز اخير هايسال در و ها آن

 تا است شده موفق يخوب به ها کش علف از بسياري

 زراعي هاي(اکوسيستم) نظام بوم در را خود موقعيت

 ;Bryson, 1990; Daugovish et al., 2003) کند حفظ

Hassan et al., 2005; Scursoni & Roberto 

Benech, 2002; Ahmadvand et al., 2002). ميزان 

 يجهدرنت گندم زراعي گياه عملكرد به واردشده آسيب

 تراکم تأثير تحت وحشي يوالف هرز علف با تداخل

 & Wilson et al., 1995; Carlson) است هرز علف

Hill, 1985)، يوالف کمترا تغيير با که يا گونه به 

 رشد هايواکنش در ايگسترده هايتغيير وحشي

 براي تقاضا گرفتن قرار تأثير تحت اثر بر گندم

 ,.Cousens et al) شودمي مشاهده محيطي هاي نهاده

 Khan & Hassan (2006) مثال عنوان به .(2003

 در وحشي يوالف بوته سي تراکم که کردند گزارش

 22 ميزان به گندم ۀدان عملكرد کاهش سبب مربعمتر

 در جهان مردم غذاي درصد 97 از بيش شد. درصد

 هانظامبوم اين در و شودمي توليد خشكي هاينظامبوم

 هايگاز انتشار موجب نيز کشاورزي ةفشرد عمليات

 از يكي .(Chen et al., 1996) است شده ايگلخانه

 درون به انسان توسط که ايگلخانه گازهاي ترينمهم

 بر .(Noorian, 1996) است CO2 گاز شودمي رها جو

 صنعتي انقالب از پيش تا شده انجام هايبررسي پايۀ

 280 حدود اتمسفري اکسيدکربندي گاز غلظت

 ,.Siegenthaler et al) بود (P.P.M) قسمت در ميليون

 ميليون 390 حدود گاز اين غلظت اکنونهم ،(2005

 تا شودمي بينيپيش و (Tans, 2009) است قسمت در

 ميليون 450 حدود به آن غلظت ميالدي 2030 سال

 Alcamo et al., 2007; OECD) برسد قسمت در

EO
1
 CO2 غلظت افزايش به پاسخ در اهانگي .(2008 ,

 از فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي مختلف هايواکنش

 .(Anvarkhah et al., 2006) دهندمي نشان خود

 تثبيت افزايش باعث اتمسفري CO2 غلظت افزايش

CO2 به کربن تخصيص و شده کربنه سه گياهان در 

 دهدمي قرار تأثير تحت را گياهي مختلف هايبخش

(Anvarkhah et al., 2006). شده انجام تحقيقات بر بنا 

 ميزان و سرعت افزايش موجب CO2 غلظت افزايش

 اغلب در نوري تنفس توقف و (فتوسنتز) نورساخت

 خالص توليد يژهو به و (Wolf, 1996) شودمي گياهان

 سه گياهان در پرورده مواد فراهمي يجهدرنت و اوليه

 Anvarkhah) يابدمي افزايش محسوسي طور به کربنه

et al., 2006; Berntson & Bazzaz, 1996). افزايش 

 در ساقه و دانه غالف، وزن افزايش موجب CO2 غلظت

 رسيبر همچنين ،(Heagle et al., 1998) شد سويا

 شرايط در CO2 غلظت افزايش داد، نشان گندم روي

 خاک در غذايي مواد کمبود يا فراهمي مختلف

 شود هوايي اندام به ريشه نسبت تغيير باعث تواند مي

(Ward et al., 1999). سه هايگونه بيشتر رقابت توان 

 يابدمي افزايش CO2 غلظت افزايش شرايط در کربنه

(Ziska & Bunce, 1999). ترکيب خوردن برهم با 

 گياهان رقابت CO2 غلظت افزايش و اتمسفري گازهاي

 تغيير هاآن رشدي رفتارهاي و هرز هايعلف و زراعي

 مختلف، گياهان در هاواکنش اين ازآنجاکه کرد. خواهد

 گياه زياد بسيار اهميت به توجه با و است متفاوت

 همچنين و جهان مردم غذايي امنيت تأمين در گندم

 در وحشي يوالف هرز علف توجه شايان زيان و سيبآ

 اين گندم، جمله از زمستانه برگ باريک زراعي گياهان

 گاز غلظت افزايش تأثير بررسي هدف با آزمايش

 در گندم عملكرد اجزاي و عملكرد بر اکسيدکربن دي

  شد. اجرا وحشي يوالف هرز علف با رقابت شرايط

 

 هاروش و مواد

 ۀمزرع در 1391-92 زراعي لسا در آزمايش اين

                                                                               
1. Organisation for Economic Cooperation and  

    Development (OECD) 
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 مدرس، تربيت دانشگاه کشاورزي ةدانشكد پژوهشي

 مختصات با تهران غرب کيلومتري 16 در واقع

 51 و شمالي عرض ۀدقيق 44 و درجه 35 جغرافيايي

 از متر 1215 ارتفاع و شرقي طول ۀدقيق 10 و درجه

 لومي بافت آزمايش محل خاک شد. اجرا دريا سطح

 دسي 7/1 آن الكتريكي هدايت نميزا و داشت شني

 80 عمق تا خاک ۀاسيديت ميانگين و متر بر زيمنس

 صورت به آزمايش بود. 4/7 حدود متريسانتي

 کامل بلوک ۀپاي طرح قالب در خردشده هاي کرت

 شامل CO2 غلظت سه شد. انجام تكرار سه با تصادفي

 تقريبي معادل) منطقه هواي در موجود CO2 ميزان

 هواي در موجود CO2 ميزان (،ميليون در قسمت 400

 هواي در موجود CO2 ميزان برابر 75/0+  منطقه

 و (ميليون در قسمت 700 تقريبي معادل) منطقه

 ميزان برابر 5/1 + منطقه هواي در موجود CO2 ميزان

CO2 1000 تقريبي معادل) منطقه هواي در موجود 

 Gonzalez et) اصلي هاي کرت در (ميليون در قسمت

al., 2014; Dahal et al., 2013; Yoon et al., 2009) 

 مربع متر در بوته 100 و 75 ،50 ،25 ،0 تراکم پنج و

 قرار فرعي هاي کرت در وحشي يوالف هرز علف

 و آزمايش محل CO2 غلظت تنظيم و سنجش گرفتند.

 گيري اندازه سيار حسگر کمک با شده يينتع هاي تيمار

 شد. انجام آلمان( Testo کارخانۀ )ساخت گاز اين

 ۀمرحل پايان تا آغاز از آزمايشي هاي کرت همۀ آبياري

 .شد انجام کرتي صورت به ،همزمان ،يكسان طور به رشد

 کرت هر ابعاد تعيين و زمين سازيآماده مراحل از پس

 تصادفي طور به تيمارها تيمارها، درست اعمال منظور به

 واحد هر شدند. منتسب آزمايشي واحدهاي به

 و مترسانتي 60 ۀفاصل به پشته شش شامل آزمايشي

 روي و گندم ها پشته طرف دو در ،بود متر 3 طول به

 بين فاصلۀ پايه اين بر شد. کشت يوالف بذر ۀپشت هر

 رديف بين فاصلۀ و متر سانتي 30 گندم هاي رديف

 بود متر سانتي 15 آن مجاور گندم رديف تا يوالف

(Limon-ortega et al., 2008.) رقم گندم بذر( 

 در بذر 400 تراکم با و 1391 آبان 15 در پيشتاز(

 نيز (.Avena fatua L) وحشي يوالف بذر و مترمربع

 چهار با Armin et al. (2007) روش يۀپا بر و همزمان

 )وسط گندم هايرديف بين در يازموردن تراکم برابر

 مترسانتي 4 تا 3 عمق در و دستي صورتبه پشته(

 از اطمينان حصول براي کاشت از پس .شد کشت

 سبز از )پس مرحله دو طي وحشي، يوالف هايتراکم

 وحشي يوالف ۀبوت شمار (يزن پنجه آغاز و شدن

 اضافي هايبوته و شمارش سطح واحد در مستقرشده

 وحشي يوالف يرازغ به هرز هايعلف ديگر .شد حذف

 هاي کرت بين فاصلۀ .شدند کنترل دستي صورت به

 در متر 2 اصلي هاي کرت بين فاصلۀ و متر 1 يفرع

  شد. گرفته نظر

 هر در CO2 گاز ميزان کنترل براي آزمايش اين در

 در شده ساخته روباز رشد هاياتاقک از آزمايشي واحد

 شد. استفاده مدرس تربيت دانشگاه کشاورزي دانشكدة

 براي و بود متر 2×2 مورداستفاده رشد اتاقک ابعاد

) هااتاقک اين ايحاشيه يهااثر کنترل
1
OTC) در 

 هايکپسول از همچنين گرفت. قرار کرت هر وسط

 گاز اين تأمين منبع عنوان به CO2 نگهداري مخصوص

 درون هاي بوته از گيري نمونه براي شد. استفاده

 اي، حاشيه هاي رديف حذف با روباز، رشد هاي اتاقک

 ايطشر در و فيزيولوژيک رسيدن از پس شد. استفاده

 و عملكرد ارزيابي براي گيرينمونه درصد 12 رطوبت

 شد. انجام گندم ۀدان عملكرد اجزاي

 طول شامل پژوهش اين در يموردبررس صفات

 هر در سنبلچه شمار مترمربع، در سنبله شمار سنبله،

 عملكرد هزاردانه، وزن سنبله، در دانه شمار سنبله،

 طول اتصف ارزيابي براي بود. برداشت شاخص و دانه

 طور به بوته بيست از مترمربع در سنبله شمار سنبله،

 آن ميانگين و آمد عمل به گيري اندازه تصادفي

 همچنين شد. گرفته نظر در تيمار آن عدد عنوان به

 تصادفي طوربه سنبله در سنبلچه شمار تعيين براي

 و شمارش آزمايشي واحد هر در سنبله ده شمار

 در سنبله هر در سنبلچه مارش عنوان به هاآن ميانگين

 توزين و شمارش با نيز هزاردانه وزن شد. گرفته نظر

 گرم برحسب کرت هر محصول از تصادفي ۀدانهزار

 از پس دانه عملكرد گيري اندازه براي شد. محاسبه

 درون فضاي ماندةباقي سطح کل از حاشيه اثر حذف

 هايدانه وزن سپس شد، انجام برداشت رشد اتاقک هر

                                                                               
1. Open Top Chamber 
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 هكتار در گرمکيلو برحسب کرت هر کل از داشتيبر

 عملكرد نسبت از نيز برداشت شاخص شد. گيرياندازه

 دست به درصد برحسب توده زيست عملكرد به دانه

 Leaf Area Meter دستگاه با برگ سطح شاخص آمد.

(ΔT), England سطح و کاشت تراکم به توجه با و 

 شد. محاسبه گيري نمونه

 در گندم دانۀ عملكرد اهشک برآورد براي

 در وحشي يوالف هرز علف مختلف هاي تراکم

 هذلولي مدل از اکسيدکربن، دي گاز هاي غلظت

 (.1 )معادلۀ شد استفاده Cousens (1985) گوشه راست

 شد. استفاده NLIN رويۀ از منظور اين براي

(1                            ) YL= (I×D)/(1+(I×D/A) 

 D گندم، عملكرد کاهش درصد YL همعادل اين در

 A و I مترمربع(، در بوته پايۀ )بر وحشي يوالف تراکم

 ترتيب به که هستند مدل هاي(پارامتر) فراسنجه

 گندم عملكرد کاهش )درصد منحني شيب از اند عبارت

 به که يهنگام وحشي يوالف تراکم واحد هر يازا به

 کاهش )درصد منحني مجانب و کند( مي ميل صفر

 سمت به وحشي يوالف تراکم که يهنگام گندم عملكرد

 کاهش بيشترين يگرد عبارت به يا کند مي ميل نهايت بي

 مقدار وحشي(. يوالف تداخل از ناشي گندم عملكرد

 برابر ترتيب به برازش انجام براي A و I هاي فراسنجه

  شد. گرفته نظر در 100 و 10

 تهياف يمتعم خطي مدل روش از واريانس تجزيۀ

(GLM) (نرمال) عادي از اطمينان حصول از پس و 

 SAS افزار نرم از استفاده با ها ماندهباقي توزيع بودن

 انجام Excel افزار نرم از استفاده با نمودارها رسم و 9.1

 اختالف کمينه آزمون از استفاده با نيز ها ميانگين .شد

 

 مقايسه درصد 5 احتمال سطح در و (LSD) دار يمعن

 .شدند

 

 بحث و نتایج

 سنبله طول

 صفت داد نشان واريانس ۀتجزي از آمدهدستبه نتايج

 هايغلظت ريتأث تحت دارمعني طوربه سنبله طول

 اثر و وحشي يوالف هايتراکم اکسيدکربن،دي مختلف

 وحشي يوالف هايتراکم × اکسيدکربندي همكنشبر

 همۀ در داد، نشان ها بررسي (.1 )جدول دارد قرار

 علف تراکم افزايش اکسيدکربن،دي گاز هايغلظت

 گندم در سنبله طول کاهش باعث وحشي يوالف هرز

 در سنبله طول کاهش شيب بيشترين پايه اين بر .شد

 در آن کمترين و اکسيدکربن دي غلظت ۀبيشين شرايط

 در قسمت 400) طبيعي اکسيدکربن دي تيمار

 سدر مي نظربه (.2 )جدول شد مشاهده (ميليون

 مواد تخصيص باعث اکسيدکربن دي گاز غلظت افزايش

 Anvarkhah) است شده زايشي بخش به بيشتر ةپرورد

et al., 2006). اعمال داد نشان شده انجام هايبررسي 

 تيمار به نسبت هرز علف مربعمتر در بوته صد تراکم

 1000 و 700 ،400 غلظت شرايط در هرز علف بدون

 و 9/46 ،7/42 باعث ترتيب به CO2 ميليون در قسمت

 (.2 )جدول شد گندم ۀسنبل طول کاهش درصد 6/56

 همبستگي پژوهش اين از آمدهدستبه نتايج بر بنا

 عملكرد و سنبله طول بين داري معني و مثبت شديد،

 در تغيير هرگونه بنابراين ،(r=98/0) شد مشاهده دانه

 گندم دانۀ عملكرد بر مستقيم تأثير صفت اين ميزان

  (.4 )جدول داشت

 CO2داري( صفات عملكرد و اجزاي عملكرد تحت تأثير تيمارهاي مختلف  . تجزيۀ واريانس )ميانگين مربعات و سطح معني1جدول 

  و تراکم علف هرز يوالف وحشي
Table 1. Analysis of variance (mean square and significance level) yield and yield components under the effects of 

CO2 different treatments and density of wild oat weed 

S.O.V Df 
Spike 
length 

Number of 
spikes per 

square meter 

Number of 
spikelet 

per spike 

Number 
of grains 
per spike 

Weight of one 
thousand 

seeds 
Grain  
yield 

Harvest 
index 

Replication 2 0.35 ns 6.94 ns 1.36 ns 1.16 ns 3.96 ns 3222187.4** 188.23** 
CO2 2 5.21** 434.14* 2.49 ns 20.16* 7.60 ns 3076506.2** 21.66* 
Error a 4 0.18 54.52 0.40 1.29 1.33 26745.5 1.89 
Density 4 56.94** 521168.18** 88.81** 106.11** 415.82** 70962318.6** 515.15** 
Density × CO2 8 1.31** 293.90* 0.91* 2.29* 5.34** 737607.1* 32.66 ns 
Error B 24 0.26 103.86 0.33 0.97 0.97 288225.4 16.13 
C.V. - 5.3 1.79 3.72 4.42 2.84 10.73 11.84 

ns ،*  آماري درصد1درصد و 5دار در سطوح  معني و دار به ترتيب غيرمعني :**و. 
ns, * and **: none significant and significant at 5% and 1% statistical levels. 
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 بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تراکم علف هرز يوالف وحشي×  CO2 غلظت بر همكنش مقايسۀ ميانگين اثرهاي .2جدول 
Table 2. Mean comparison of interaction effects between CO2 × density of wild oat on yield and yield components of wheat 

CO2 

(ppm) 

Weed density 

(Plants per 
square meter) 

Spike 

length 
(cm) 

Number of 

spikes per 
square meter 

Number of 

spikelet per 
spike 

Number of 

grains per 
spike 

Weight of one 

thousand seeds 
(g) 

Grain 

Yield 
(kg/ha) 

400 0 12.07 b  
792.67 bcd 17.33 bc 24.00 cde 41.20 bc 7350.32 bc 

 25 10.83 c  
784.00 cd 16.87 cd 24.33 cd 38.60 d 6917.08 cd 

 50  8.37 f  
598.67 f 16.30 d 22.67 e 33.06 fg 4816.07 f 

 75 7.20 g  
366.67 g 13.50 e 19.67 fg 29.82 h 2229.70 hi 

 100 6.90 g  
289.67 h 11.00 f 16.00 i 27.70 i 1727.00 ij 

700 0 12.43 b 807.33 b 18.77 a 24.67 c 42.70 b 7547.75 bc 
 25 11.10 c 775.67 d 17.60 bc 23.67 cde 39.68 cd 7334.96 bc 
 50 9.62 de 603.00 ef 16.83 cd 23.00 de 33.64 ef 5156.30 ef 
 75 7.43 g 353.00 g 13.70 e 20.00 fg 31.42 gh 2847.15 gh 
 100 6.60 gh 283.33 h 10.33 f 17.67 h 25.72 j 1640.33 ij 

1000 0 13.67 a 826.43 a 18.13 ab 28.33 a 45.63 a 8894.54 a 
 25 12.07 b 795.33 bc 18.93 a 26.33 b 40.64 c 7981.42 b 
 50 10.30 cd 616.00 e 17.00 cd 24.00 cde 34.74 e 6023.93 de 
 75 9.17 ef 352.67 g 14.33 e 20.33 f 31.41 gh 3549.05 g 
 100 5.93 h 281.33 h 10.67 f 18.67 gh 25.01 j 994.00 j 

LSD5% 0.84 16.45 0.97 1.63 1.69 837.71 

 (.≥05/0P) دارددار نهاي حروف همسان معنيدر هر ستون تفاوت ميانگين

Means with the same letters in each column wasnotsignificantdifference(P≤0.05). 

 

 گياه عملكرد به واردشده زيان و آسيب ميزان

 وحشي يوالف هرز علف با تداخل يجهدرنت گندم زراعي

 ,Carlson & Hill) است هرز علف تراکم تأثير تحت

1985; Cousens et al., 2003; Wilson et al., 1995،) 

 هايتغيير وحشي فيوال تراکم تغيير با که يا گونه به

 تأثير تحت اثر بر گندم رشد هاي واکنش در اي گسترده

 مشاهده محيطي هاي نهاده براي تقاضا گرفتن قرار

 نتايج به توجه با .(Cousens et al., 2003) شود مي

 هرز علف رسد مي نظر به پژوهش اين از آمده دست به

 و ويژه هايويژگي شتندا دليل به وحشي يوالف

 محيط در موجود منابع جذب بيشتر وانت همچنين

 در بوته 25 از بيش هاي تراکم در يژهو به اطراف،

 غلظت افزايش فرصت از توانست مترمربع

 يتدرنها و نمايد را استفاده بيشترين اکسيدکربن دي

 آسيب و باشد پيروز پيشتاز رقم گندم با رقابت در

 کرد وارد آن اقتصادي عملكرد به سنگيني

(Harivandi et al., 2006). 

 

 سنبله در سنبلچه شمار و مربعمتر در سنبله شمار

 گاز مختلف هاي غلظت ،1جدول در مندرج نتايج بر بنا

 ميزان در تغيير باعث دارمعني طور به اکسيدکربن دي

 صفت روي تيمار اين اما ،شد مترمربع در سنبله شمار

 همچنين نداشت، دارمعني اثر سنبله در سنبلچه شمار

 و مترمربع در سنبله شمار صفات داد نشان ها يبررس

 تأثير تحت دارمعني طور به سنبله در سنبلچه شمار

 گاز همكنش بر اثر و وحشي يوالف هاي تراکم

 نتايج دارند. قرار وحشي يوالف  تراکم × اکسيدکربن دي

 اکسيدکربن دي هاي غلظت همۀ در داد نشان

 در سنبله شمار ميزان کمترين و بيشترين ي،موردبررس

 صد و هرز علف بدون تيمارهاي در ترتيب به مربع متر

 شد، مشاهده وحشي يوالف هرز علف مترمربع در بوته

 (33/281) کمترين و (43/826) بيشترين همچنين

 ميليون در قسمت 1000 غلظت در صفت اين ميزان

 علف بدون هاي تيمار در ترتيب به و اکسيدکربن دي

 يوالف هرز علف مربع متر در تهبو صد تراکم و هرز

 کاهش رسد مي نظر به (.2 )جدول شد ثبت وحشي

 ۀپنج شمار کاهش از ناشي مربع متر در سنبله شمار

 و 137 ،86 ،0 هاي تراکم تأثير تحقيقي در باشد، بارور

 عملكرد بر را وحشي يوالف مترمربع در بوته 227

 تراکم افزايش که دريافتند و کردند يبررس گندم

 و مترمربع در سنبله شمار کاهش باعث وحشي والفي

 ,.Cudney et al) شود مي گندم ۀدان عملكرد يتدرنها

 تا صفر از وحشي يوالف هرز علف تراکم تغيير .(1989

 اي گونه ينب رقابت تشديد موجب مترمربع در بوته صد

 از رسد مي نظر به آمده دست به نتايج به توجه با شد،

 هرز علف مربع متر در بوته 25 از بيش هاي تراکم

 رقابت ،اي گونه ينب رقابت بر افزون وحشي، يوالف

 کمبود دليل )به يافت افزايش نيز گندم يا گونه درون
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 بنابراين و داد( رخ رقابت نيز گندم هاي بوته بين منابع

 شدت گندم عملكرد به وابسته صفات کاهش روند

 .(Abrahimpour-noorabadi et al., 2007) يافت

 1000 غلظت در مترمربع در سنبله شمار ازنظر

 بوته 25  تيمار بين اکسيدکربن دي ميليون در قسمت

 غلظت شرايط در هرز علف بدون تيمار با مربع متر در

 تفاوت اکسيدکربن دي ميليون در قسمت 700

 موضوع اين (.2 )جدول شتندا وجود آماري دارمعني

 باعث کسيدکربنا دي باالي غلظت که است اين بيانگر

 سنبله شمار بر هرز علف حضور منفي گذارياثر تعديل

 تفاوتي آماري ازنظر که يطور به شد، گندم مترمربع در

 غلظت در وحشي يوالف هرز علف ۀبوت 25 حضور بين

 در هرز علف بدون تيمار با ميليون در قسمت 1000

 اکسيدکربن دي ميليون در قسمت 700 غلظت

 داد نشان ها بررسي همچنين .(2 )جدول نشد مشاهده

 در سنبله شمار بين داري معني و مستقيم رابطۀ

 اين که دارد، وجود گندم دانۀ عملكرد با مترمربع

 صفت اين کنندة يينتع نقش و اهميت گوياي موضوع

 بر بنا (.4 )جدول بود گندم مطلوب عملكرد تأمين در

 علف بدون تيمار پژوهش، اين از آمدهدستبه نتايج

 گاز ميليون در قسمت 700 و 400 هاي غلظت در رزه

 در سنبلچه شمار ميزان بيشترين اکسيدکربن دي

 در بوته 25 تيمار بين (.2 )جدول کرد کسب را سنبله

 علف بدون تيمار با وحشي يوالف هرز علف مترمربع

 گاز ميليون در قسمت 1000 غلظت در هرز

 نشده، مشاهده آماري دار معني تفاوت اکسيدکربن دي

 سنبلچه شمار ميزان بيشترين عددي ازنظر وجود ينباا

 شد ثبت مترمربع در بوته 25 تراکم در سنبله در

 شمار ميزان کمترين و بيشترين کلي طور به (.2 )جدول

 تيماري هاي ترکيب در ترتيب به سنبله در سنبلچه

 + اکسيدکربن دي گاز ميليون در قسمت 1000 غلظت

 وحشي يوالف هرز علف مربعمتر در بوته 25 تراکم

 گاز ميليون در قسمت 700 غلظت و (93/18)

 يوالف هرز علف مترمربع در بوته صد + اکسيدکربن دي

 شده انجام هاي بررسي (.2 )جدول شد مشاهده وحشي

 هرز علف مترمربع در بوته صد تراکم اعمال داد نشان

 در هرز علف بدون تيمار به نسبت وحشي يوالف

 ميليون در قسمت 1000 و 700 ،400 هاي غلظت

CO2 درصد 14/41 و 96/44 ،50/36 باعث ترتيب به 

 )جدول شد گندم سنبلۀ در سنبلچه شمار در کاهش

-مي نشان پژوهش اين از ناشي نتايج که طور همان (.2

 وحشي يوالف و گندم بودن C3 به توجه با و دهد

 بدون شرايط در اکسيدکربندي گاز غلظت فزايشا

 پرورده مواد توليد و نورساخت افزايش موجب هرز علف

 گندم گياه در مناسب عملكرد اجزاي توليد يجهدرنت و

 دليل به وحشي يوالف هرز علف حضور با اما شود،مي

 از باال، يريپذ رقابت توان و ويژه هايويژگي نشتدا

 بهتري نحو به خود اطراف محيط در موجود منابع

 در دليل همين به ند،کمي استفاده گندم به نسبت

 يژهو به اکسيدکربندي غلظت فراهمي بيشترين شرايط

 به زيان و آسيب ميزان بيشترين باال هايتراکم در

 .(Cudney et al., 1989) شد مشاهده گندم عملكرد

 

 ههزاردان وزن و سنبله در دانه شمار

 تأثير آماري ازنظر داد نشان واريانس يۀتجز نتايج

 سنبله در دانه شمار صفت بر اکسيدکربن دي غلظت

 است، بوده دارمعني غير هزاردانه وزن بر و دارمعني

 ۀهزاردان وزن و سنبله در دانه شمار صفات همچنين

 وحشي يوالف تراکم يرتأث تحت دارمعني طور به گندم

 تراکم × اکسيدکربن دي غلظت همكنش بر تأثير و

 زانمي بيشترين .(1 )جدول داشتند قرار وحشي يوالف

 در قسمت 1000 غلظت در سنبله در دانه شمار

 و هرز علف بدون تيمار در و اکسيدکربن دي ميليون

 اکسيدکربن دي غلظت شرايط در آن ميزان کمترين

 صد تراکم و (ميليون در قسمت 400) هوا در موجود

 شد مشاهده وحشي يوالف هرز علف مربع متر در بوته

 بوته صد تراکم لاعما داد نشان ها بررسي (.2 )جدول

 تيمار به نسبت وحشي يوالف هرز علف مترمربع در

 و 37/28 ،33/33 باعث ترتيب به هرز علف بدون

 سنبلۀ در دانه شمار ميزان در کاهش درصد 09/34

 گرفت نتيجه توان مي بنابراين (.2 )جدول شد گندم

 استفادة گندم به نسبت وحشي يوالف هرز علف

 گاز غلظت در تغيير شرايط از تري مناسب

 نشان ها بررسي همچنين است. کرده کربناکسيد دي

 يوالف هرز علف مترمربع در بوته صد تراکم بين داد

 ميليون در قسمت 1000 و 700 هاي غلظت در وحشي
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 تفاوت گندم سنبلۀ در دانه شمار ازنظر اکسيدکربن دي

 در قسمت 400 هاي غلظت در نشد. مشاهده دار معني

 در قسمت 700 گرم(، 20/41) کربناکسيد دي ميليون

 قسمت 1000 و گرم( 70/42) اکسيدکربن دي ميليون

 تيمار گرم( 63/45) غلظت اکسيدکربن دي ميليون در

 خود به را هزاردانه وزن ميزان بيشترين هرز علف بدون

 CO2 هاي غلظت همۀ در همچنين داد، اختصاص

 صد تراکم در صفت اين ميزان کمترين يموردبررس

 شد ثبت وحشي يوالف هرز علف مترمربع در بوته

 در 2 جدول در مندرج نتايج بر بنا (.2 )جدول

 ميليون در قسمت 1000 و 700 ،400 هاي غلظت

 مترمربع در بوته صد تراکم اعمال اکسيدکربن، دي

 هرز علف بدون تيمار به نسبت وحشي يوالف هرز علف

 درصد 19/45 و 78/39 ،77/32 باعث ترتيب به

 است شده گزارش شد. گندم هزاردانۀ وزن در کاهش

 در را ساقه و دانه ، غالف وزن ،CO2 غلظت افزايش که

 نداشت دانه شمار بر اثري اما داد افزايش سويا

(Heagle et al., 1998) نتايج نظر اين از که 

 پژوهش اين هاي يافته با پژوهش اين از آمدهدستبه

 هزاردانۀ وزن صفت داد نشان نتايج ندارد. همخواني

 اين دانۀ عملكرد توليد در اي کننده يينتع نقش گندم

 آن ميزان در تغيير هرگونه که طوري به داشت، گياه

 داشت  اثر گندم دانۀ عملكرد در مستقيم صورت به

 و اتمسفري گازهاي ترکيب خوردن برهم با (.4 )جدول

 هاي علف و زراعي گياهان رقابت CO2 غلظت افزايش

 صفات کرد. خواهد تغيير ها آن رشدي رهايرفتا و هرز

 و توليد با مرتبط زراعي، هاي گونه در شده انتخاب

 بوده انسان خواستۀ و مديريت تحت بيشتر عملكرد

 يعمل طوربه بنابراين طبيعت، در گياه بقاي تا است

 محيطي هاي چالش با رويارويي در زراعي هايرقم

 در ذاييغ منابع جذب هرز، هاي علف هجوم مانند

 پذير آسيب محيطي يستز پذيريتغيير و رقابت شرايط

 (.Mehrabi, 2007) ندهست

 

 دانه عملکرد

 طور به گندم ۀدان عملكرد داد، نشان واريانس ۀتجزي

 اکسيدکربن، دي غلظت تيمارهاي تأثير تحت دارمعني

 غلظت همكنش بر تأثير و وحشي يوالف تراکم

 دارد قرار وحشي يوالف تراکم × اکسيدکربن دي

  .(1 )جدول

 در اي گسترده هايتغيير وحشي يوالف تراکم در تغيير

 گرفتن قرار يرتأث تحت اثر بر گندم رشدي هاي واکنش

 Cousens) کند مي ايجاد محيطي هاي نهاده براي تقاضا

et al., 2003). در داد نشان شده انجام هاي گيري اندازه 

 ربناکسيدک دي گاز ميليون در قسمت 400 غلظت

 مترمربع در بوته 100 و 75 ،50 ،25 هاي تراکم اعمال

 هرز علف بدون تيمار به نسبت وحشي يوالف هرز علف

 درصد 50/76 و 66/64 ،48/34 ،89/5 باعث ترتيب به

 همچنين شد. گندم دانۀ عملكرد ميزان در کاهش

 مترمربع در بوته 100 و 75 ،50 ،25 هاي تراکم اعمال

 هرز علف بدون تيمار به سبتن وحشي يوالف هرز علف

 کربن اکسيد يد گاز ميليون در قسمت 700 غلظت در

 درصد 27/78 و 28/62 ،68/31 ،82/2 باعث ترتيب به

 قسمت 1000 غلظت در شد. دانه عملكرد در کاهش

 ،25 هاي تراکم اعمال اکسيدکربن يد گاز ميليون در

 يوالف هرز علف مترمربع در بوته 100 و 75 ،50

 باعث ترتيب به هرز علف بدون تيمار به بتنس وحشي

 در کاهش درصد 82/88 و 58/59 ،27/32 ،26/10

 بنابراين (.2 )جدول شد گندم دانۀ عملكرد ميزان

 يوالف هرز علف تراکم افزايش گرفت نتيجه توان مي

 در بوته 25 از بيش هاي تراکم در يژهو به وحشي

 زيان و يبآس با شدت به را گندم ۀدان عملكرد مترمربع،

 گزارش با پژوهش اين نتايج که کند، مي روروبه

 ,Khan & Hassan) دارد همخواني نامحقق از بسياري

 بيشينه شرايط در گندم ۀدان عملكرد بيشترين .(2006

 به و (ميليون در قسمت 1000) اکسيدکربن دي غلظت

 54/8895) هرز علف بدون تيمارهاي در ترتيب

 علف مترمربع در بوته 25 کمترا و هكتار( در کيلوگرم

 به هكتار( در کيلوگرم 42/7981) وحشي يوالف هرز

 ۀدان عملكرد داد نشان ها بررسي (.2 )جدول آمد دست

 در هرز علف مترمربع در بوته 25 تراکم در گندم

 1000) اکسيدکربن دي گاز غلظت بيشينه شرايط

 شرايط در هرز علف بدون تيمار با (ميليون در قسمت

 در قسمت 400) هوا در موجود سيدکربناک دي

 بر بنا همچنين ندارد. آماري دار معني تفاوت (ميليون

 بين شد مشخص پژوهش اين از آمدهتدسبه نتايج
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 در وحشي يوالف هرز علف مترمربع در بوته صد تراکم

 دار معني تفاوت اکسيدکربن دي گاز مختلف هاي غلظت

 بيشينه يماريت ترکيب حال ينباا ندارد، وجود آماري

 علف مربع متر در بوته صد و اکسيدکربن دي گاز غلظت

 را گندم ۀدان عملكرد ميزان کمترين وحشي يوالف هرز

 اين از آمدهدستبه نتايج طورکلي به (.2 )جدول داشت

 دانۀ عملكرد به زيان و آسيب ميزان داد نشان تحقيق

 400 و 700 ،1000 هاي غلظت در ترتيب به گندم

 با صفت اين ميزان و است بيشتر ميليون در قسمت

 تراکم افزايش و اکسيدکربن دي گاز غلظت افزايش

 يافت کاهش بيشتري شدت با وحشي يوالف هرز علف

 در کربنه سه هاي گونه بيشتر رقابت توان (.2 )جدول

 & Ziska) يابد مي افزايش CO2 غلظت افزايش شرايط

Bunce, 1999)، داشتن دليل به وحشي يوالف 

 ها برگ بهتر توزيع و بيشتر ارتفاع مانند هاييويژگي

 در تازه هواي و نور نفوذ کاهش موجب گندم به نسبت

 موجب راه اين از و شده گندم (کانوپي) پوشش تاج

 & Rooney, 1991; Kropff) شد گندم عملكرد کاهش

Spitters, 1992).  

 

 برداشت شاخص

 گاز غلظت يرتأث تحت گندم برداشت شاخص

 قرار وحشي يوالف هرز علف تراکم و اکسيدکربن دي

 ،3 جدول در مندرج نتايج بر بنا (.1 )جدول داشت

 به گندم برداشت شاخص ميزان کمترين و بيشترين

 ميليون در قسمت 400 و 1000 تيمارهاي در ترتيب

 همچنين آمد. دست به اکسيدکربن دي گاز غلظت

 کاهش موجب هرز علف تراکم افزايش شد، مشخص

 که طوري به شود، مي گندم برداشت شاخص دارمعني

 يوالف هرز علف مترمربع در بوته صد تيمار اعمال

 برداشت شاخص کاهش درصد 90/43 موجب وحشي

  (.3 )جدول شد هرز علف بدون تيمار به نسبت گندم

 
 وحشي و تراکم علف هرز يوالف CO2شاخص برداشت گندم تحت تأثير غلظت  . مقايسۀ ميانگين3جدول 

Table 3. Mean comparison of wheat harvest index under the effects of CO2 concentration and wild oat weed density 
Oat plant density (plants per square meter)  CO2 (ppm) 

Trait 
0 25 50 75 100 1000 700 400 

41 a 39 ab 36 b 29 c 23 d  35 a 33 ab 32 b Harvest index (%) 

3.90  1.39 LSD5% 

 (.≥05/0P) دارددار ن هاي حروف همسان معني تفاوت ميانگين رديف براي هر تيماردر هر 
Averageswiththesamelettersperrowforeachtreatmentwasnotsignificantdifference(P≤0.05). 

 

 وزنسك تجربی مدل با گندم عملکرد اُفت ارزیابی

 کوزنس، هذلولي مدل برازش از ناشي نتايج به توجه با

 علف تراکم افزايش به نسبت گندم دانۀ عملكرد کاهش

 گاز مختلف هاي غلظت در وحشي، يوالف هرز

 دارمجانب صورت به نزديک بررسيمورد اکسيدکربن دي

 گاز هاي غلظت همۀ در که  اي گونه به (.1 )شكل بود

 دانۀ عملكرد هرز علف تراکم افزايش با اکسيدکربن دي

 عملكرد کاهش روند يطورکل به يافت. کاهش گندم

 اکسيدکربن دي گاز مختلف هاي غلظت در گندم دانۀ

 يوالف هرز علف مترمربع در بوته پنجاه حدود تراکم تا

 داشت، خطي روند و يافت کاهش تند شيب با وحشي

 ربعمترم در بوته صد تراکم تا بعد به تراکم اين از اما

 دانۀ عملكرد کاهش شيب از وحشي يوالف هرز علف

 احتمالبه رسد مي نظر به که يطور به شد، کاسته گندم

 در بوته صد از بيش هرز علف تراکم افزايش صورت در

 (.1)شكل گرفت مي پيش در را ثابت روند نمودار مترمربع

 کاهش بيشترين ،آمده دست به نتايج توجه با بنابراين

 در بوته صد  تراکم در و درصد 78 برابر گندم دانۀ عملكرد

 زيان و آسيب ميزان (.1 )شكل آمد پيش مترمربع

 با تداخل يجهدرنت گندم زراعي گياه عملكرد به واردشده

 است هرز علف تراکم تأثير تحت وحشي يوالف هرز علف

(Carlson & Hill, 1985; Wilson et al., 1995،) با که 

 در ايگسترده هايتغيير وحشي يوالف تراکم تغيير

 اثر بر آن دانۀ عملكرد جمله از گندم رشد هايواکنش

 محيطي هاي نهاده براي تقاضا گرفتن قرار تأثير تحت

  .(Cousens et al., 2003) شودمي مشاهده

 صفات بين همبستگي هايضريب پژوهش اين در

 بيشترين پايه اين بر شد، محاسبه يموردبررس

 با عملكرد اجزاي و دانه عملكرد بين موجود همبستگي

 مربعمتر در سنبله شمار (،r=98/0) سنبله طول
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(98/0=r) هزاردانه وزن و (98/0=r) اين که است، بوده 

 سنبله، طول صفات باالي بسيار  يتاهم ةدهند نشان

 به نسبت هزاردانه وزن و مربعمتر در سنبله شمار

 و سنبله در دانه شمار سنبله، در سنبلچه شمار صفات

 است گندم ۀدان عملكرد افزايش در برداشت شاخص

 (.4 )جدول

 

 
 اکسيدکربن. دي گاز هاي غلظت در وحشي يوالف هرز علف مختلف هاي تراکم در گندم دانۀ عملكرد کاهش .1 شكل

Figure 1. The reduction in wheat grain yield under different densities of wild oat weed and carbon dioxide 
concentrations. 

 
و تراکم علف هرز  CO2هاي همبستگي بين صفات عملكرد و اجزاي عملكرد گندم تحت تأثير تيمارهاي مختلف  ضريب. 4جدول 

 يوالف وحشي
Table 4. The correlation coefficient between yield and yield components of wheat under the effects of CO2 different 

treatments and wild oat weed density 

Traits Spike 
length 

Number  
of spikes per  
square meter 

Number  
of spikelet  
per spike 

Number  
of grains  
per spike 

Weight of  
one thousand 

seeds 
Harvest 
index 

Number of spikes per square meter 0.94 ** 
     

Number of spikelet per spike 0.92 ** 0.94 **     
Number of grains per spike 0.93 ** 0.93 ** 0.94 **    
Weight of one thousand seeds 0.98 ** 0.95 ** 0.92 ** 0.93 **   
Harvest index 0.95 ** 0.92 ** 0.93** 0.91 ** 0.94 **  
Grain yield 0.98 ** 0.98 ** 0.95 ** 0.95 ** 0.98 ** 0.97 ** 

 .Significant at 1% level**                                                                               درصد.                                             1دار در سطح  معني **

 

 كلی گیرینتیجه

 ايشافز باعث اکسيدکربندي گاز غلظت افزايش

 عملكرد شود.مي گندم ۀدان عملكرد اجزاي و عملكرد

 علف تراکم افزايش با آن به وابسته صفات و گندم ۀدان

 25 از بيش هايتراکم در يژهو به وحشي يوالف هرز

 شدت به وحشي يوالف هرز علف مربعمتر در بوته

  يابد.مي کاهش

 سه گياهان در اکسيدکربندي گاز غلظت افزايش

 

 شود،مي هاآن رقابت قابليت افزايش عثبا کربنه

 نشتدا دليل به وحشي يوالف هرز علف وجود ينباا

 به نسبت بيشتري توان مناسب، رشدي هايويژگي

 دارد، دسترس در منابع جذب براي پيشتاز( )رقم گندم

 ۀدان عملكرد به زيان و آسيب بيشترين دليل همين به

 و سيدکربناکدي گاز فراهمي بيشينه شرايط در گندم

 وحشي يوالف هرز علف مربعمتر در بوته صد تراکم در

 شد. مشاهده
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ABSTRACT 
To study the effects of carbon dioxide enrichment on morphological, nutrient absorption and yield of 

wheat (Triticum aestivum L. cv. Pishtaz) under weed competitive pressure of wild oat (Avena ludoviciana 

L.), an experiment was conducted as a split plot based on a randomized completely block design during 

the 2013-2014 growing season at the Research field of Tarbiat Modares University, Iran. Carbon dioxide 

concentrations (400, 700 and 1000 ppm) and weed densities (0, 25, 50, 75 and 100 plants/m
2
) were 

arranged in the main- and sub-plots. Open top chambers were used for CO2 concentration adjustments. 

Results indicated that, increasing the concentration of carbon dioxide caused an increasing in yield and 

yield components of wheat. The highest and the lowest yield and yield components were observed in 

maximum and minimum concentration of carbon dioxide, respectively. Also, increasing in weed density 

significantly decreased yield and yield components of wheat in all CO2 concentrations. In addition, under 

all CO2 concentrations, the density of 100 plants per square meter of wild oat compared to control caused 

decreases in wheat yield and yield components. The value of these decreases were 76.5, 78.26 and 88.80 

percent in 400, 700 and 1000 ppm CO2 concentrations, respectively.  
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