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  1چکیده
 1387- 88در سال زراعی اي  ، آزمایش مزرعههرز با گیاه زراعی کلزا هاي  علفاي گونه هدف بررسی رقابت چند با

متر در  ی سانت50×50  ابعادصورت تخریبی با  کوادرات به30 .در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي مشهد اجراء گردید
هرز  هاي و علف کلزا وزن خشک، شاخص سطح برگ و تراکم کلزا دهی دهی و گل ساقه  مرحله دو و درنییمزرعه تع

 گونه کیهرز به تفک يها تراکم علففقط  صورت غیرتخریبی به کوادرات 30 درزمان  همو  گیري به تفکیک گونه اندازه
 بین سطح برگ ،هاي غیرتخریبی ح برگ مربوط به کوادراتسط  برآورد وزن خشک وبراي. ند شد و شناساییشمارش

ر مستقل براي عنوان متغی به هرز  يها علفر وابسته و تعداد ان متغیعنو بهو کلزا  هرز  يها علفاول فصل یا وزن خشک 
 بی رقابت و برآورد ضرای چگونگسهی مقابراي .ربولیک غیرخطی برازش داده شدپیاطور جداگانه تابع ه هب هر گونه

 بوته  تکوزن مستقل و عکس ریعنوان متغ هباول فصل  ینسببرگ سطح ، بین  هر گونهيا گونه نی و باي گونه رقابت درون
 جینتا.  شد برازش دادهتابع رگرسیون خطی چندگانه وابسته ریعنوان متغ هب کلزا  وهرز  يها علفهر یک از آخر فصل 
 برآورد کاهش عملکرد و يبرا) 2r=87/0( برازش مناسبی یو سطح برگ نسب بوته تک  عکس وزنبین رگرسیون

 ،).Fumaria officinalis L( تره شاههاي هرز   مشخص شد با وجود علفر این پژوهشد .نشان داد ی رقابتبیضرا
 Avena (یو یوالف وحش) .Malcolmia africana L (، درشتوك).Polygonum avicular L (بند علف هفت

ludoviciana L.(اکلز یوالف وحشی اثر بازدارنده بر رشد ا، تنه )Brasssica napus L.(سایر  اثر مثبت . داشت
  .بودترین رقیب کلزا  قوي هرز یوالف وحشی، علف ي روها  آنیبازدارندگاثر  از ی ناشي کلزا روهاي هرز علف

 

  یوالف وحشی ي، رگرسیون خطی چندگانه،ا رقابت چندگونه، تسهیل :هاي کلیدي واژه
                                                

  e_kazerooni@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  همقدم
اي برخوردار  افزایش تولید کلزا براي رسیدن به خودکفایی در تولید روغن نباتی از اهمیت ویژه

 تولید کلزا ، سطح زیر کشت و)2011 (ایراننامه وزارت جهاد و کشاورزي اساس آماربر. است
هرز با رقابت بر سر منابع،  هاي علف. باشد هاي روغنی در جایگاه نخست می نسبت به دیگر دانه

. شوند  و در نتیجه کاهش تولید و افزایش هزینه میمنابعمانع دسترسی مطلوب گیاه زراعی به 
هرز در مزارع کلزا باعث افزایش هزینه تولید ناشی از کنترل، کاهش  هاي  علفحضور ،اینبر  عالوه

، برگ هرز پهن هاي علفترین  از طرفی چون مهم. دگرد کیفیت محصول و افزایش هزینه بوجاري می
ها در کلزا که خود از همین تیره  هستند، کنترل شیمیایی آن )Brassicaceae( بو  خانواده شباز

رو براي کنترل  از این. )2008موسوي، ( باشد هاي موجود ناممکن می کش است مشکل و گاه با علف
دلیل  هاز طرفی ب. استکش مورد توجه قرار گرفته  ي متحمل به علفارقام کلزاهرز،  هاي بهتر علف

   ها کاسته شده است آنمحبوبیت از تدریج  ی بهعهاي زرا بوم نظامپیامد نامطلوب این ارقام در 
شیمیایی جایگزین هاي کنترل غیر ها، روش کش  کاهش اتکا به علفبراي. )1997 ،پاولز و همکاران(

  چه   مرحله گیاهدرکلزا  .باشند مورد نیاز می) 1994 ،شو و همکاران بلک(رقابت گیاه زراعی  مانند
  نشان داد ) 2001(  مارتین و همکارانپژوهشنتایج . استهرز بسیار حساس  هاي به رقابت علف

. هرز نگه داشته شود  برگی عاري از علف4مرحله  تا بهتر است موارد تر یاه کلزا در بیشکه گ
هاي  سساله نسبت به گرا هرز پهن برگ یک هاي علفکه   داشتبیان) 2002( همچنین استاف

 برگی عاري از 4-6کلزا تا مرحله بهتر است تري را با کلزا دارند، و  ساله قابلیت رقابت بیش یک
رو  هرز قرار دارد، از این هاي ثیر رقابت شدید علفأت  کلزا با رشد کند تحت.علف هرز باشد

و ش  بلک.شود هاي کشت آغاز می ها و پوشاندن ردیف هرز بعد از رشد برگ هاي سرکوب علف
در  ).Sinapis arvensis L(وحشی  بوته خردل 80 و 40، 20هاي  مشاهده کرد که تراکم) 1987(

علف هرز که  ، در حالی کاهش داد درصد66 و 43، 28ترتیب  زا را بهکلدانه مربع عملکرد متر
 ي درصد20- 25 تنها موجب افت، هاي یاد شده در تراکم) .Chenopodium album L(تره  سلمه

 و 13، 6، 3هاي  نشان دادند که خردل وحشی با تراکم) 1996( گلند و نالواجارب .لزا شدعملکرد ک
موریسون و . داد درصد کاهش 70 و 61، 54، 46ترتیب  ، عملکرد سویا را بهمربعمتر بوته در 26
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لروفیل در گیاه کلزا افزایش هاي باال، ورس و تخریب ک ند که در تراکمبیان نمود) 1992( همکاران
عملکرد  ،نتیجه این تغییراتدر  باعث افزایش مرگ و میر ناشی از رقابت شده و لهأمس و این فتیا

  .ده استگردی شدیدکاهش دچار 
گیاه زراعی تأثیر چندانی بر عملیات کنترل با هرز  نتایج بسیاري از مطالعات بر روي رقابت علف

 گیاه زراعی را  باهرز یک گونه علفها اثرات متقابل  ، زیرا این بررسیستهاي هرز نداشته ا علف
در کشاورزان هرز در مزرعه حضور دارند و  هاي علف که ترکیبی از گونه در حالیاند،  مطالعه نموده

 .)2005 ، و همکارانقرخلو( هرز در مزارع روبرو هستند عمل با مشکل حضور چندین گونه علف
 ،موگاول و همکاران شان( تر پرداخته شود له بیشأمساین به  مطالعات تداخل در نتیجه الزم است در

بسیار مهم  پایین هاي تراکم در ویژه بهنسبت به یک گونه اثر رقابتی چند گونه علف هرز  ).2000
سیمز و (  استامري ضروريهاي علف هرز بر عملکرد محصول  بینی اثر مخلوط گونه و پیشبوده 
اي آزمایش قرار گیرند،  مختلف مبنهاي تراکما هرز ب هاي  مخلوطی از علفکه هنگامی). 1990، الیور

، اکر وان( تري در یک منطقه خواهند داشت  قابلیت تعمیم بیش،آزمایشاز  دست آمده نتایج به
 کاهش -اساس مدل هذلولی تراکم علف هرز، یک مدل بر)1992( همکاران کراف و ).1992

یکی بین تلفات عملکرد و سطح برگ  و نشان دادند که رابطه نزدهه کردیعملکرد گیاه زراعی ارا
به ) 1994( التز و همکاران. شتهرز اندکی پس از سبز شدن علف هرز وجود دا هاي نسبی علف

تلفات عملکرد در مقایسه با این نتیجه رسیدند که مدل مبتنی بر سطح برگ نسبی، توصیف بهتري از 
ها به اطالعات  مدل گونه توسعه این ايبرکه داشتند  عنوان ي مبتنی بر تراکم علف هرز دارد وها مدل
) 1996( سوانتون .شناسی آن نیاز است زنده بر نمو گیاه و ریختتري در زمینه اثر عوامل غیر بیش

 هاي مبتنی بر زمان نسبی سبز شدن یا تراکم علف مدل مبتنی برسطح برگ نسبی را نسبت به مدل
 دفعاتزنی را باید به   ولی تراکم و زمان جوانهبار توان یک می  سطح برگ رازیرا، دانستند برتر هرز

  .نمودگیري  اندازه
هاي هرز از مزرعه تالش در  جاي حذف کامل علف ههرز، ب هاي ت جوامع علفریامروزه در مدی

این امر . هاي زراعی است نظام بومهاي هرز در  جهت شناخت و ارزیابی کمی، رفتار و اثرات علف
ها  هاي هرز در طول فصل رشد و اثرات متقابل آن  علف- اهان زراعیهاي گی نیازمند شناخت ویژگی
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هاي رشدي و  جواري و کمی نمودن رقابت و شناخت مراحل فنولوژیکی، شاخص در شرایط هم
اي  ارزیابی رقابت چندگونه  با هدف امکاناین پژوهش. باشد میهرز  هاي پویایی جمعیت علف

جوار بر یکدیگر  هاي هم  بررسی اثرات متقابل گونه، کمی نمودن رقابت و و کلزاهرز هاي علف
  .انجام شد

  
  ها روش مواد و

. دگردی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي مشهد اجراء 1387-88این طرح در سال زراعی 
 به مزرعه کلزایک  متر از 100 متر و طول 10براي اجراي این آزمایش قطعه زمینی به عرض 

صورت جوي و پشته به  رقم کلزا اوکاپی بود که اوایل پاییزه به(  هکتار انتخاب شد10مساحت 
. هکتار کشت شده بودکیلوگرم بذر در  8-10متر و دو ردیف بر هر پشته به مقدار  سانتی 50فاصله 

  و که تمام عملیات کاشت.) درصد رس بود23 درصد سیلت و 33 درصد شن، 45بافت خاك 
 . انجام نشدههرز در این قطع  کنترل علفبا این تفاوت که مشابه بقیه مزرعه بود هداشت این قطع

ل زمین ین صورت که در ابتداي مرحله ساقه رفتن در طوه ا، ببودپیمایشی طرح قالب این آزمایش 
 60، )متر  سانتی50×50( صورت تصادفی با استفاده از یک کوادرات و بهصورت زیگزاگ حرکت  به

 صورت تصادفی براي ها به از این کوادراتعدد  30. ي شدگذار کوبی و شماره نقطه تعیین، میخ
عنوان   نمونه دیگر به30و )  نمونه10در طی سه مرحله در هر مرحله ( برداري تخریبی نمونه
 از گیاهان موجود در دست آمده هاي به با استفاده از داده. تخریبی انتخاب شدهاي غیر نمونه

، سطح برگ و وزن خشک گیاهان موجود در یسیون رگر توابعهاي تخریبی و به کمک کوادرات
 اولین . شدآغازها  گیري با شروع به ساقه رفتن کلزا نمونه .شدهاي غیرتخریبی برآورد  کوادرات

در این دو زمان . دهی کلزا انجام شد گیري در زمان گل  و دومین نمونهدهی  در اوایل ساقهگیري نمونه
 و درشمارش شناسایی و هرز به تفکیک گونه   کلزا و علفتراکمفقط هاي غیرتخریبی  در کوادرات

گیري  ز به تفکیک گونه اندازههر توده کلزا و علف هاي تخریبی تراکم، سطح برگ، زیست کوادرات
  .)2012 میجانی و همکاران، ؛2002 صالحیان، ؛2009افشاري، ( شد

برداري در آن مطابق  نمونهباشد که  استفاده از روش پیمایشی به این دلیل می :هاي آماري روش
برداري از تراکمی از گیاه زراعی و علف هرز که  به این صورت که نمونه. شرایط طبیعی مزرعه است
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هرز در طول  هاي دلیل تغییر تراکم علف به. باشد عمالً در مزرعه و در کنار هم حضور دارند، می
 ي به راحتی قابل محاسبه استجوار دیگر و اثرات هم ها بر هم فصل رشد، بررسی اثرات گونه

 ).2009افشاري، (

 برآورد وزن خشک و سطح برگ براي :هاي غیرتخریبی هاي مربوط به کوادرات برآورد داده
هاي غیرتخریبی ابتدا بین سطح برگ یا وزن خشک اول فصل  هاي مربوط به کوادرات گونه

 هاي ر وابسته و تعداد علفوان متغیعن هاي تخریبی به هرز موجود در کوادرات  علف) دهی کلزا ساقه(
. برازش داده شد) 1 هرابط(طور جداگانه تابع هایپربولیک  براي هر گونه به ر مستقلعنوان متغی هرز به

ثبت شده اول ) N( و تراکم از تابع باالدست آمده  به )bو a (گذاري ضرایب  سپس با استفاده از جاي
ها  ، سطح برگ و وزن خشک آندر رابطه ذکر شده بیهاي غیرتخری هرز در کوادرات هاي فصل علف
  .برآورد شد

  

)1(                                                                                                     
bNa

Ny


  
  

  .)1993به نقل از کراف، : 1960دویت، (
)  مترمربعگرم بر(هاي هرز  یا ماده خشک علف) مترمربع بر مترمربع( شاخص سطح برگ :yکه در آن، 

  .باشند  معادله میضرایب bو a ، هاي هرز تراکم علف: N ،کوادرات موجود در یک
 و  به نقـل از کـراف     : 1960دویت،  ( استفاده شد  2 هاز رابط  1سطح برگ نسبی  ن  ددست آور  هبراي ب 

  .)1993، نالروا
  

)2(                                                                               
cropWtotal

W
r LAILAI

LAILA


  
  

شاخص سـطح بـرگ یـک گونـه     : LAIw،  سطح برگ نسبی گیاه زراعی یا علف هرز       LAr: که در آن،  
موجود به همراه گیاه هرز  علف هاي شاخص سطح برگ همه گونه: LAIw total LAIcrop +علف هرز و 

  .زراعی
 

                                                
1- Relative Leaf Area 
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هاي هرز موجود در  علفبا  کلزا تداخلاي در  گونه اي و بین گونه سهم نسبی رقابت درونتعیین براي 
W(بوته  مزرعه از آنالیز عکس وزن تک

براي . گانه خطی استفاده شدگیري از رگرسیون چند با بهره) 1
 نسبیوابسته و سطح برگ یر متغعنوان  ه، ب)W (کلزاز عملکرد بیولوژیک و اقتصادي این منظور ابتدا ا

)LAr ( 3رابطه عنوان متغیر مستقل در  ههرز ب هاي علفاول فصل )استفاده شد) 1993 ،انالرکراف و و.  
  

)3                                                               (            nnNcNbNaW  ...2101  
  

W که در آن،
 در گیاه زراعیهرز یا    یا حداکثر وزن علفأعرض از مبد: 0a، بوته عکس وزن تک: 1

ضریب رقابت بین : c، گیاه زراعیهرز و  اي علف گونه ضریب رقابت درون: b،  رقابتشرایط نبود
  .هرز هاي  تراکم علف: nN تا 2N و گیاه زراعیتراکم : 1N، گیاه زراعیهرز و  اي علف گونه

 اد شدهرابطه یجاي تراکم در  ها به گونه) LAr( قابل ذکر است با قرار گرفتن سطح برگ نسبی
ها  برعکس آنثیر أترتیب به معنی ت ضرایب منفی و مثبت به. شود برازش معادله براي این متغیر انجام می

  .باشد مثبت و منفی مییعنی 
 از ها شکل براي رسم و تجزیه و تحلیل Sigma plot ver. 10افزار  هاي آزمایش توسط نرم داده

  .استفاده شد Excelافزار  نرم
  

  و بحثنتایج 
در بین دهد که  نشان می) 5 تا 1 هاي ولجد(هاي هرز  ایج برازش معادالت براي کلزا و علفنت
نسبت به ) 2r=87/0-99/0(دلیل برخوردار بودن از همبستگی باال  ه سطح برگ نسبی ب،رهاي مستقلمتغی

  اثرات متقابلیر مستقل شناسایی شد و براي بررسیعنوان بهترین متغ هبسطح برگ و وزن خشک 
 از ها  برازش معادله).6جدول (جواري با کلزا مورد استفاده قرار گرفت  هرز در شرایط هم هاي لفع

آخر نسبت به ) دهی کلزا ساقه( سطح برگ نسبی اول فصل برتري برداري بیانگر نظر مقایسه زمان نمونه
صل اشاره خر فآدیگري نیز به برتري سطح برگ نسبی اول فصل نسبت به  گرانپژوهش .باشد میفصل 

نیز گزارش ) 2009(لنگرودي و کامکار  صفاهانی ).1994 ،التز و همکاران ؛2009افشاري، (ند کرد
بینی  در پیش) 2r=99/0( باالیی برازشکردند که مدل سطح برگ نسبی نسبت به افت عملکرد تراکم از 

د که سطح نمویان  و بدست آورد یج مشابهی بهنیز نتا) 2009(افشاري . رخوردار بودکاهش عملکرد ب
 باالیی برازشر وابسته از عنوان متغی هبوته ب یر مستقل و عکس وزن تکعنوان متغ برگ نسبی به

)99/0=2r ( برخوردارنددر تابع رگرسیون چندگانه خطی.  



  و همکارانعلی قنبري
 

 67

  .).Brasssica napus L(دست آمده از معادله هایپربولیک براي کلزا   برآورد ضرایب به-1جدول 
P value F 

2r  n b a TS y 

0016/0  36/29  83/0  26 38/0  35/48  1T  LAI 

0013/0  18/32  84/0  26 13/0  20/9  2T  LAI 

0320/0  66/7  87/0  26 45/0  13/25  1T  LAr 

3012/0  27/1  83/0  26 01/0  17/3  2T  LAr 

0009/0  28/36  85/0  26 0019/0-  27/0  1T  TDM 

0170/0  44/10  63/0  26 0014/0  031/0  2T  TDM 

y : وابستهمتغیر ،TS :1، گیري زمان نمونهT :2 ،دهی کلزا مرحله ساقهT :مرحله گلدهی ،a : ،عرض از مبدأb : ضریب
  .ماده خشک: TDM  وسطح برگ نسبی: LArشاخص سطح برگ، : LAIضریب تبیین، : 2r تعداد،: n رگرسیون،

  
  ).Fumaria officinalis(تره  دست آمده از معادله هایپربولیک براي شاه  برآورد ضرایب به-2جدول 

P value F 
2r  n b a TS y 

0001/0  74/36  92/0  6 48/5  21/73  1T  LAI 

0001/0  39/76  92/0  6 76/4  28/17  2T  LAI 

0013/0  45/32  94/0  6 42/0  21/18  1T  LAr 

0002/0  72/69  92/0  6 23/14-  47/81  2T  LAr 

0001/0  18/87  93/0  6 04/0  64/1  1T  TDM 

0007/0  75/41  87/0  6 01/0-  97/0  2T TDM 

  
  .).Avena ludoviciana L(دست آمده از معادله هایپربولیک یوالف وحشی   برآورد ضرایب به-3جدول 

P value F 
2r  n b a TS y 

0001/0  24/464  98/0  3 45/13  13/2140  1T  LAI 

0001/0  04/452  98/0  3 40/2-  61/23  2T  LAI 

0001/0  96/80  99/0  3 58/15  71/26  1T  LAr 

0001/0  03/761  93/0  3 30/8  15/68  2T  LAr 

0001/0  82/1150  99/0  3 12/0  88/1  1T  TDM 

0001/0  09/312  98/0  3 01/0-  20/0  2T TDM 

  
  



  1392، )1(  جلد ششم تولید گیاهان زراعی،نشریه

 68

  .).Polygonum aviculare L(بند  دست آمده از معادله هایپربولیک براي علف هفت  برآورد ضرایب به-4جدول 
P value F 

2r  n b a TS y 

-  -  -  -  -  -  1T  LAI 

019/0  93/9  62/0  3 22/233  61/541  2T  LAI 

-  -  -  -  -  -  1T  LAr 

056/0  58/5  68/0  3 92/538  47/446  2T  LAr 

-  -  -  -  -  -  1T  TDM 

051/0  58/5  49/0  3 76/1  64/3  2T TDM 

دلیل خیلی کوچک بودن مقدار عددي،   در آن مقطح زمانی و یا بههرز موردنظر  علفنداشتن حضور به معنیجاهاي خالی 
  .زار خروجی نداشته استاف نرم
  

  .).Malcolmia africana (L.) R.Br (درشتوكدست آمده از معادله هایپربولیک براي   برآورد ضرایب به-5جدول 
P value F 

2r  n b a TS y 

0001/0  29/431  98/0  2 41/2  47/6  1T  LAI 

0001/0  23/448  98/0  2 86/16 09/12  2T  LAI 

0001/0  24426 99/0  2 17/0  06/14  1T  LAr 

004/0  23/20  97/0  2 05/15  32/56  2T  LAr 

0001/0  4017 98/0  2 033/0  01/0  1T  TDM 

0001/0  02/130  95/0  2 21/0-  73/0  2T TDM 

  
هرز  هاي بوته براي علف دست آمده از معادله عکس وزن تک هاي ب گونه اي و بین گونه  ضرایب رقابت درون- 6جدول 
  .و کلزا

  بوته عکس وزن تک )ر مستقلمتغی(سطح برگ نسبی 
 درشتوك بند علف هفت یوالف وحشی تره شاه کلزا )ر وابستهمتغی(

2r  F 

 190** 97/0 -036/0 -091/0 +41/1 -04/0 01/17 کلزا

 57/3** 41/0 -17/3 -90/10 +14/0 73/21  +24/0 تره شاه

 79/1** 86/0 +30/2 +31/1 17/28  +33/2 11/0 یوالف وحشی

  80/52** 63/0 -80/24  23/44 +42/0  -45/11  -10/0 بند علف هفت
 30/3** 33/0 10/9  0 -16/0 -055/0  011/0 درشتوك

  .باشند اي می گونه هاي هاشورخورده بیانگر رقابت درون  درصد و و خانه5دار در سطح احتمال  معنی** 
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سطح برگ نسبی دریافتند یک مدل تجربی که به توصیف رابطه بین ) 1992(کراف و همکاران 
هاي متفاوت از علف هرز و گیاه  در حالت) اندکی بعد از سبز شدن گیاه زراعی(هرز  هاي علف

  برتري داراي مدیریتیهاي با یک مدل مکانیستیک براي تصمیمپردازد، در مقایسه  زراعی می
ک بوته تا حدود بسیار زیادي تابع وزن خش) 2شکل ( جا که روند سطح برگ نسبی از آن. باشد می

 توان نتایج مربوط به وزن بوته را به نتایج سطح برگ تعمیم داد باشد، می می) 1شکل (هاي هرز  علف
توان این موضوع را  می. کند تره صدق نمی البته این رابطه براي علف هرز شاه ).2004، عطري و زند(

ط دانست که در  مرتب)2001محصل و همکاران، شدرا (هاي این علف هرز اي بودن برگ به رشته
براي همه . سازد رو می با مشکل روبهرا ها  سطح برگ این نوع برگ دقیقو تخمین گیري  عمل اندازه

سطح برگ نسبی در اوایل فصل نسبت ) 5 تا 1 هاي ولجد( بند هفتعلف هرز   علفجز ها به گونه
ن خشک اول فصل ها وز  در مورد همین گونه.باالتري برخوردار بودضریب تبیین به آخر فصل از 

 .از برازش باالتري برخوردار بودنسبت به وزن خشک آخر فصل بعد از سطح برگ نسبی اول فصل، 
  ها   وزن خشک گونهکم شدنتبع  ها در آخر فصل و به  دلیل این موضوع به ریزش برگاحتماالً

طول با ي بالغ ها برگ ودنتوان به کوچک ب بند می در مورد علف هفت. باشد در این مرحله مرتبط می
 اشاره کرد که این اندازه در اول )2001محصل و همکاران، راشد (متر  سانتی1 و عرض حدود 3-1

مناسب معادالت  این موضوع مانعی براي برازش و باشد میفوق تر از مقدار  فصل خیلی کوچک
صوصیات هرزي با خ هاي اي با علف قابت چندگونهجا که در ر از آن .سطح برگ نسبی خواهد بود

 زیمدال،(شود  میمورفولوژیک و فیزیولوژیک مختلف روبه رو هستیم، تفسیر نتایج رقابت پیچیده 
پذیري باال که در شرایط و  هرز گیاهانی هستند با خصوصیات متفاوت و با انعطاف هاي علف). 2004
 است مثبت، دهند که این اثرات ممکن هاي متفاوت، اثرات تداخلی متفاوتی از خود بروز می زمان

هرز در چغندرقند را با  هاي اثر تداخلی علف) 2009( ساالري ).2009افشاري (منفی یا خنثی باشد 
ضرایب (کننده رشد  و تحریک) ضرایب مثبت(هاي هرز دو گروه بازدارنده  توجه به ضرایب علف

هرز  ه علف گون4ن بوته نشان داد که از بی مدل رگرسیونی عکس وزن تک. بندي کرد تقسیم) منفی
ارنده بر ثیر مثبت و یوالف وحشی اثر بازدأبند و درشتوك ت تره، علف هفت ، شاهموجود در مزرعه

  ).6جدول (رشد کلزا دارد 
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  .هاي هرز در آخر فصل رشد  وزن خشک علف-1شکل 
  

  
  

  . در اوایل فصل رشدهاي هرز  سطح برگ نسبی علف-2شکل 
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 ، خلر)Phalaris spp( قناري علفهرزي چون  ايه علف  اثر مثبتتایج بیانگربعضی ن

)L. Lathyrus sativus(وحشی ، کنگر) Circium arvensis (L.) scop(تره  و سلمه 
)Chenopodium album L.(بر عملکرد گندم  )Triticum aestivum L.()  ،بهاتیا و همکاران

   بر عملکرد ذرت ).Amaranthus retroflexus L (خروس وحشی ، تاج)2002 قرخلو، ؛1984
)Zea mays L. ()(خروس خوابیده  تاج،)2009 ،افشاري Amaranthus blitoides S. Watson.( و 

خروس  ریزي، تاج  و تاج)2009 ساالري،(چغندرقند بر عملکرد  ).Solanum nigrum L( ریزي تاج
ها نقش  ع این گونهدر واق .باشد می )2012میجانی و همکاران، (ذرت عملکرد تره بر  خوابیده و سلمه

اثرات مثبت در میان گیاهان یا  .)2012میجانی و همکاران،  (رنددابراي گیاه زراعی کنندگی  تسهیل
 .دهد که حضور یک گیاه، رشد، بقاء و یا تولیدمثل گیاه مجاور را افزایش دهد ، هنگامی رخ می1تسهیل

واسطه  هتواند ب کننده می  گونه رقابتکننده سوم به دو عنوان کرد اضافه شدن یک رقابت) 1976( لوین
گونه سوم . کنندگی تغییر دهد کننده مشترك اثر تجمعی یک گونه را از رقابتی به تسهیل سرکوب رقابت

که گونه سوم از فشار  خاطر این هکنندگی بر هر دو گونه داشته باشد، اما ب ممکن است اثرات رقابت
تابع رگرسیونی عکس وزن  .افتد کنندگی اتفاق می یلکاهد، تسه رقابتی کل بر یک گونه مجاور می

ویژه  ههرز بر یکدیگر و ب هاي ثیر علفأهرز برازش داده شد تا ت هاي تک علف بوته در مورد تک تک
با بررسی ). 6 جدول( مورد بررسی قرار گیرد برعکسها و  ثیر یوالف وحشی بر روي سایر گونهأت

بند اثر منفی  تره و علف هفت هرز شاه هاي وحشی بر علف که یوالف شددست آمده مشخص  هنتایج ب
ثیر منفی که أثیر مثبت خود را روي کلزا از طریق تأبند ت تره و علف هفت شاه). 6 جدول(گذاشته است 

 همچنین یوالف وحشی با وجود تراکم کم ).6 جدول(به یوالف وحشی گذاشته بودند اعمال کردند 
ترین وزن  که بیش نحوي فضا را داشته است، بهمنابع و ایی استفاده از  توانرزه هاي نسبت به سایر علف

را به خود اختصاص داد و از این طریق باعث اعمال ) 2شکل ( و سطح برگ نسبی) 1شکل ( خشک
که با وجود   اهمیت دیگر اینارايدنکته  .شده استو در پی آن کلزا هرز  هاي فشار منفی بر سایر علف

هرز  ن علفی ا،زا با علف هرز درشتوك و داشتن بعضی خصوصیات گیاهی مشابهکلبودن خانواده  هم
باشد  برگ می هرزي باریک چنان رقیب سرسختی براي کلزا باشد و یوالف وحشی که علف نتوانسته آن

 هرز درشتوك علف) متر  سانتی20-30(توان به ارتفاع کم  البته می. ثیر منفی خود را اعمال کندأتوانسته ت
 زیمدال. از قدرت رقابتی آن با کلزا کاسته است احتماالً اشاره کرد که )2001محصل و همکاران، راشد(

                                                
1- Facilitation 
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 تر است که بیش، این نکته هم صادق  هرز در مزرعهمعتقد است با وجود چندین گونه علف) 2004(
  . قرار دارندهرز علفثیر یک یا دو گونه از أت  گیاهان زراعی تحت

  
  گیري کلی نتیجه

 سطح برگ نسبی اول فصل ،اي گونهسازي رقابت چند نشان داد که در کمیاین مطالعه نتایج در کل 
 بر خالف. داشتبرازش بهتري آخر فصل وزن خشک و سطح برگ  سطح برگ نسبی،  بهنسبت

کنندگی بر عملکرد  در بعضی مواقع اثرات تسهیل ،هاي هرز در رقابت علفگیاه زراعی کاهش عملکرد 
با اثرات منفی و گیاهانی  هرز را هاي طور مطلق علف توان به نمیرو   از این،هده شدمشاگیاه زراعی 

هرز صحبت به  هاي هرز همیشه از اثر منفی علف هاي گونه علف در رقابت تک. زا تلقی کرد خسارت
هرز، اثرات مثبت  هاي اي، با وجود اثرات منفی علف گونهکه در رقابت چند آید در صورتی میمیان 
دهنده عملکرد کلزا،  در این بررسی تنها گونه کاهش. وجود دارد) تسهیل( هرز بر گیاه زراعی هاي علف
بر عملکرد کلزا اعمال ) کنندگی تسهیل( ثیر مثبتأهرز ت هاي هرز یوالف وحشی بود و سایر علف علف
هش ی و کاثیر منفی بر یوالف وحشأهرز از طریق ت هاي کنندگی این دسته از علف نقش تسهیل. کردند

  . استاعمال شدهکلزا عملکرد بار رقابتی آن بر 
  

  گزاريسپاس
 ،چنین آقایان مهندس اورعی نویسندگان از مدیریت محترم مزرعه نمونه آستان قدس رضوي و هم

جهت اجراي این طرح در  خاطر همکاري در ه ب، مهندس قربانی و مهندس نصیرپورمهندس اسالمی
  .نمایند  میگزاريع کلزا مزرعه نمونه سپاسمزار
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Abstract1 

In order to evaluate competition among some weed species and canola, a field 
experiment was done in Astan Ghods Razavi's field of Mashhad in 2007-2008. 
Thirty quadrates (50×50 cm) were used in two times (stem and flower production) 
to measure the canola dry weight, leaf area index and canola and weeds density 
with destruction, and thirty similar quadrates were used for counting weed species 
and identification without destruction. In order to estimate dry weight and leaf area 
of non-destructive quadrates; a nonlinear hyperbolic function has been fitted 
between leaf area or dry weight of weed and canola (species exist in destructive 
quadrates) as a dependent variant and their number as an independent variant. For 
comparison of competition status and estimation of inter and intra specific 
competition coefficient for each species, multi linear regression function between 
the early season relative leaf area as an independent variant and the latter season of 
individual plant weight of weed and canola as a dependent variant has been fitted. 
Regression results showed that reversed weed dry weight and relative leaf area 
have a proper fitting (r2=0.87) for estimation of yield reduction and competition 
coefficients. In this research in spite of present of Fumitory (Fumaria officinalis 
L.), Knot weed (Polygonum aviculare L.) and Malcolm stock (Malcolmia Africana 
L.) only wild oat (Avena ludoviciana L.) inhibited canola growth. The positive 
effect of other weed species on canola growth was probably due to their inhibitive 
effect on wild oat as a main competitor for canola. 
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