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تعيين توانايي رقابتي چند گونه علفهرز رايج در گندم ( )Triticum aestivum L.و کلزا
()Brassica napus L.
Evaluation of competition ability of some common weed species in wheat (Triticum
)aestivum L.) and canola (Brasica napus L.

بيژن سعادتيان1٭ ،فاطمه سليمانی ،2گودرز

احمدوند9

چكيده:
طي چهار آزمايش مجزا ،رقابت تراکمهاي مختلف چاودار ) (Secale cerealeو خردل وحشي (Sinapis
) arvensisبا گندم (رقم سايسون) ،همچنين تداخل سيرسيوم کانادايي ) (Cirsium arvensو خردل وحشي با
کلزا (رقم اوکاپي) در مزرعه تحقيقاتي دانشكده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در سال زراعي  7881-88مورد
بررسي قرار گرفت .مدل هذلولي راست گوشه ،روند کاهش عملكرد هر دو گياه زراعي را نسبت به تراکم و
وزن خشک علفهرز به خوبي توصيف کرد .افزايش وزن خشک هر سه گونه علفهرز نسبت به تراکم آنها در
واحد سطح ،به صورت خطي بود .در شرايط تداخل با گندم ،شيب اوليه کاهش عملكرد (پارامتر  )Iو آستانه
خسارت اقتصادي ( )ETناشي از رقابت علفهرز خردل وحشي نسبت به گونه باريک برگ چاودار به ترتيب
بيشتر و کمتر بود .اثر بازدارندگي علفهرز سيرسيوم بر کلزا نسبت به خردل وحشي بيشتر بود و آستانه خسارت
اقتصادي کمتري داشت .افزايش وزن خشک علفهرز خردل وحشي در واحد سطح به ازاي هر بوته آن ،در
رقابت با کلزا کمتر از گندم بود .همچنين  ETاين علفهرز در گندم بيشتر از کلزا به دست آمد .به جز آزمايش
تداخل سيرسيوم با کلزا ،در ساير موارد هنگامي که وزن خشک علفهرز به عنوان معيار سنجش افت عملكرد
محصول قرار گرفت ،ضريب تبيين باالتر و ميانگين مربعات باقيمانده کمتري نسبت به تراکم علفهرز حاصل شد.
اين يافتهها نشان داد که وزن خشک علفهرز در مقايسه با تراکم آن ،در بيشتر مواقع نماينده بهتري از قدرت
رقابتي و اثرات مخرب علفهرز بر گياه زراعي است .همچنين گونه پهن برگ خردل وحشي در تداخل با گندم
رقابتي تر از چاودار بود .اما در تداخل با کلزا ،قدرت رقابتي کمتري در مقايسه با گونه پهن برگ سيرسيوم نشان
داد.
واژههاي کليدي :چاودار ،سيرسيوم  ،خردل وحشي ،کاهش عملكرد.

مقدمه

رقابت بين گياهان زراعی و علفهایهرز بر سرر

).(Pester et al., 2000; White et al., 2006

منابع مشترک ،یکی از موضوعات مهم کشاورزی و

اثرات منفی تداخل علفهررز بره خصوصريات گيراه

تهدیدی جدی برای توليد محصول به شمار مریرود

زراعری و گونرههررز بسرتگی دارد (Regnier and
;Stoller, 1989; Daugovish et al., 2002
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;Bensch et al., 2003; Conley et al., 2003
) .Eslami et al., 2006همچنررين گونررههررای

بوترررههرررای علرررفهررررز چررراودار وحشررری نسررربت
بررره ترررک بوترررههرررای علرررفهرررای هررررز چچرررم

مختلف علرفهررز اثرر قردرت رقرابتی یکسرانی برر

( ،)L. multiflorum Lam.برومرو

عملکررد گيراه زراعری ندارنرد (Cowan et al.,

(L.

1998; Bensch et al., 2003; Deines et al.,
;2004; Liphadzi and Dille, 2006
;Montazeri, 2006; Hock et al., 2006
) .Everman et al., 2008برای مثال ،تراکم یک

secalinus

چرراوداری

 ،)Bromusمررررادر گنرررردم

) (Aegilops cylindricaو یو و وحشری دارای
قدرت رقابتی با تری بود .همچنين تحقيقرات انجرام
شده بين سالهرای  2112و  2115مريالدی نشران داد

بوترررره در مترمربررررع علررررفهررررایهرررررز ترررراتوره

که تراکم 51بوته در مترمربع هر یرک از علرفهرای

)(Scott et al., (Datura stramonium
) ،2000برگ مخملی ()Abutilon theophrasti

هرررز چرراودار وحشرری ،چچررم و علررف پشررمکی برره

( )Bailey et al., 1999و کروترون (Croton

ترتيب عملکرد گندم را  65 ،35و  21درصد کاهش

))Askew and Wilcut, 2001( glandulosus

داد (2006

 .)Whiteمحققرررران در

عملکرد وش پنبه ( )Gossypium hirsutumرا بره

بررسررری ترررداخل سررره گونررره علرررفهررررز زانتيررروم

ترتيب  22 ،65و  91درصد کاهش داد .همچنرين در

) ،(Xanthium strumarium L.برگ مخملری و

یک سری آزمایشات ،نتایج نشان داد که علرفهررز

تاتوره با گياه زراعی سویا بيان داشتند که علفهررز

دم روباهی کبير ) (Setaria faberiنسبت به سرلمه

توق به دليرل توليرد سرطر بررگ بيشرتر در کرانوپی

تره ) (Chenopodium albumدر تداخل با سرویا

مخلوط و توزیع بهتر آن در یههای کرانوپی نسربت

( )Glycine maxاز قررردرت رقرررابتی بيشرررتری

به دو گونه دیگر ،رقيب قویتری برای گياه زراعری

برخوردار بود ( .)Conley et al., 2003مطالعرات

بروده اسرت ( .)Regnier and Stoller, 1989از

صورت گرفته بر روی علفهایهرز چاودار وحشی

ایررن رو برره نظررر مرریرسررد کرره تفراوتهررای سرراختار

و لوليررروم سرررخت ) (Lolium rigidumحررراکی

کانوپی و خصوصيات رشدی گونرههرایهررز نقرش

از قدرت رقابتی  21برابری چراودار وحشری نسربت

مهمرری در اخررتالو رقررابتی بررين گونررهای خواهررد

بررره گونررره هررررز دیگرررر در ترررراکم مشرررابه برررود

داشت.

al.,

et

( .)White et al., 2006بررسری اثرر رقابرت سره

امروزه کمًيرت سرازی روابرر رقرابتی و اسرتفاده

گونه علرفهررز یرو و وحشری)،(Avena fatua

از آنها به منظور مدیریت علفهای هررز گسرترش

فررا ریب بررذر کوچررک ( )Phalaris minorو

یافتره اسررت و نقررش مردلهررای تجربرری در توصرريف

خررردل وحشرری بررر گنرردم ،حرراکی از تفرراوت بررين

روند تغييرات صفات گيراهی تحرت تراثير رقابرت و

گونههایهرز از نظر ميزان خسرارت در ترراکمهرای

استفاده از پارامترهرای تخمينری حاصرل از آنهرا بره

یکسان بود و خردل وحشی نسبت به یو و وحشری

منظور تعيين بازه اقتصادی مطلوب جهت مدیریت و

رقرررابتیترررر برررود ( .)Montazeri, 2006طررری

کنتررررل علرررفهررررز بسررريار حرررااز اهميرررت اسرررت
( .)Wilkerson et al., 2002مرردل هررذلولی

آزمایشات انجام شرده در اکلوهامرای امریکرا ،ترک

کراهش عملکررد ( )Cousens, 1985در ایرن برين
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نقررش بسررزایی در گسررترش تعرراریف آسررتانههررای

 2980انجام شد .کاشرت برذور گياهران بره صرورت

مرتبر با سود و زیان اقتصرادی داشرته اسرت .مقردار

دستی صرورت گرفرت .ترراکم گنردم  251بوتره در

آستانه خسارت اقتصادی تحت تأثير عوامل مختلفری

مترمربع و کرتهای آزمایشی در ابعاد  6×2/8متر با

از جملررره قيمرررت محصرررول در شررررایر عررراری از

فواصل بين ردیف  21سانتیمتر در نظرر گرفتره شرد.

بذر علفهرز و ميرزان افرت زایشری از آلرودگی بره

در آزمررایش اول کاشررت بررذر علررفهرررز چرراودار

بذر علفهایهرز ،هزینههای کنترل علفهرایهررز

وحشی به ترتيب با ترراکمهرای  61 ،21 ،21 ،1و 81

نظيررر قيمررت علررفکررش و هزینررههررای کرراربرد

بوته در مترمربع ،همزمان با گياه زراعری انجرام شرد.

آن ( )Askew and Wilcut, 2001و گونه گياه

در آزمایش دوم ،بذر علفهرز خردل وحشری پرب

زراعی و علفهررز مریباشرد (Onofri and Tei,

از اختالت با ماسه نرم باتوجه به درصد سبز شردگی،

).1994; Jones and Meed, 2000

بر حسب تراکمهای هدو  22 ،26 ،8 ،1و  92بوتره

بررا توجرره برره اهميررت شررناخت توانررایی رقررابتی

درمترمربع در داخل کرتهای گنردم ،پاشريده شرد.

علفهایهرز و تاثير اقتصرادی آنهرا در هرر منطقره،

طی چندین نوبت در اوایل فصل رشد ،برا کروادرات

پژوهش حاضر به منظور تعيرين قردرت رقرابتی چنرد

 2×2متر ،تعداد بوتههای علفهررز در واحرد سرطر

گونههرز رایج مزارع گندم و کلزا همدان انجام شرد

شررمارش و در صررورت نيرراز ،عمليررات تنررک برررای

و آستانه خسارت اقتصادی هر یک از گونههایهررز

رسيدن به تراکمهای هدو هر دو گونره علرفهررز

نيز محاسبه گردید .همچنين مقایسه گونههایهررز از

مورد نظر ،انجام شد.
قبررل از کاشررت  211کيلرروگرم کررود اوره (%26

نظر رقابتی و آستانه خسارت اقتصادی مورد بررسری

نيترررو)ن) در هکتررار و  51کيلرروگرم سوپرفسررفات

و تحليل قرار گرفت.

تریپل ( 26درصد  )P2O5در هکتار همراه با عمليات

مواد و روشها

آزمایشات طی سال زراعی  2980-88در مزرعه

آمادهسازی زمرين بره خراک مزرعره اضرافه شرد .در

تحقيقاتی دانشکده کشاورزی دانشرگاه بروعلی سرينا

اوایل بهار همراه با شروع رشد سرریع گنردم ،ميرزان

همدان اجرا شرد .خراک مزرعره دارای بافرت لرومی

 05کيلوگرم کود اوره در هکتار به صرورت سررک

رسی سيلتی  ،برا  0/5 pHو  2/28درصرد مراده آلری

مصرو شد .در پرنجم تيرمراه همزمران برا رسريدگی

بود .ميانگين بارندگی سا نه محل آزمایش برر طبر

کامل گندم ،از هر کرت آزمایشی با کوادرات یک

آمار  91ساله هواشناسی  951ميلیمتر بود.

متر مربعی ( )2×2نمونرهبررداری انجرام شرد .پرب از

به منظور بررسی اثر رقابرت دو گونره علرفهررز

جداسازی بذر علفهرز و دانره گنردم ،نمونرههرا بره

پهن برگ و باریک بررگ برر عملکررد گنردم رقرم

مرردت  28سرراعت در دمررای  01درجرره سررانتیگررراد

سایسررون ،دو آزمررایش مجررزا در قالررب طرررح پایرره

خشک شد و توزین شدند.

بلوکهای کامل تصادفی برا سره تکررار انجرام شرد.

اثر رقابت دو گونه علفهرز پهرن بررگ خرردل

عمليات کاشت هر دو آزمرایش در 21مهرمراه سرال

وحشی و سيرسيوم بر گيراه کلرزا ،طری دو آزمرایش
مورد بررسی قرارگرفت .در هرر دو آزمرایش ،کلرزا
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وحشی و سيرسيوم به دست آمد.

رقررم اوکرراپی بررا تررراکم  81بوترره در مترمربررع در 26

درصد کاهش عملکرد در کرتهرای آلروده بره

شررهریور مرراه سررال  2980کشررت شررد .بررذور خررردل

علفهرز از معادله  2حاصل شد.

وحشی مخلوط شده با ماسه نرم با تراکمهای هردو
 26 ،8 ،2 ،1و  92بوته درمترمربع در کرتهرایی بره

معادله ()2

مساحت  2/8×6( 21/8متر) مترمربع پاشيده شد .این

Ywf Yw
 100
Ywf

YL 

آزمررایش در قالررب طرررح پایرره بلرروکهررای کامررل

در ایررن معادلرره  :YLدرصررد کرراهش عملکرررد

تصادفی با  9تکرار ،انجام شرد .مشرابه طررح گنردم،

محصررول گيرراه زراعرری مررورد نظررر :Ywf ،ميررانگين

شمارش بوتههای علفهرز و عمليرات تنرک آن در

عملکرد محصول در شرایر خرالر :Yw ،عملکررد

اوایل فصل رشد انجام گرفت.

در در شرایر تداخل با علفهرز است.

برای بررسی رقابت سيرسيوم با کلزا ،یک قطعره

برای تخمين کاهش عملکرد گياه زراعی نسربت

آلوده به این علفهرز در فاصرله  21مترری از طررح

به ترراکم و بيرومب علرفهررز در واحرد سرطر ،از

کلزا و خردل وحشی انتخاب و کلزا برا ترراکم رکرر

معادله  )Cousens, 1985( 2استفاده شد.

شده در آزمایش قبل ،در مسراحتی معرادل  2هکترار

معادله ()2

کشت شد.

I .Ds
I .Ds
1
A

YL 

کليه عمليات زراعی شامل تاریخ کاشرت ،کرود

در ایررن معادلرره  :YLدرصررد کرراهش عملکرررد

دهی و مبارزه با آفات در دو آزمرایش یکسران برود.

تخمينی : Ds ،تراکم (بوتره در مترمربرع) یرا بيرومب

مقدار  211کيلروگرم نيتررو)ن خرالر در هکترار از

علفهرز مرورد نظرر (گررم در مترمربرع) :I ،درصرد

منبررع اوره و  05کيلرروگرم سرروپر فسررفات تریپررل در

کاهش عملکرد دانه گياه زراعی هنگامی که ترراکم

هکتار قبل از کاشت کلزا با خاک مخلروط شرد .در

یا وزن خشک علفهرز به سمت صفر ميل میکنرد

اوایل ساقهروی و گلدهی کلرزا ،طری دو نوبرت 51

(شيب اوليه مدل) :A ،حداکثر کاهش عملکرد دانره

کيلوگرم نيترو)ن خالر در هکترار از منبرع اوره بره

گياه زراعی در ترراکم یرا بيرومب برا ی علرفهررز

صورت سرک مصرو گردید.

(مجانب افقی) است.

در پایان فصل رشد کلزا ،برا کروادراتهرایی بره

آستانه خسارت اقتصادی هر یرک از علرفهرای

ابعرراد  2×2متررر از کرررتهررای مربرروط برره آزمررایش

هرز در گياهان زراعی گندم و کلزا توسر معادلره 9

تداخل خردل وحشری نمونرهبررداری انجرام شرد .از

به دست آمد (.)O’Donovan, 1991

قطعه زمين دارای ترراکمهرای طبيعری سيرسريوم22 ،

C
معادله ()9
I  Ywf  P I  C

100
A
در این معادلره :ET ،آسرتانه خسرارت اقتصرادی

علررفهرررز و جداسررازی آن از کلررزا ،نمونررههررا برره

علفهرز بر حسب بوتره در مترمربرع :P ،قيمرت هرر

آزمایشگاه منتقل شدند .مانند آزمرایشهرای گنردم،

کيلوگرم محصرول مرورد نظرر برر حسرب ریرال:C ،

ET 

نمونه با کوادرات  2×2از سرطر مزرعره بره صرورت
تصررادفی برداشررت و پررب از شررمارش تعررداد بوترره

عملکرد دانه کلزا و بيرومب علرفهرایهررز خرردل
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هزینه کنترل علفهرز مرورد بررسری (شرامل هزینره

( .)Everman et al., 2008مقردار شريب کراهش

سم و کاربرد آن) و  :Ywfميانگين عملکرد دانه گياه

عملکرد دانه گندم رقم سایسون در تراکمهای اوليره

زراعرری بررر حسررب کيلرروگرم در هکت رار بررود .برررای

(پررارامتر )Iدو گونرره علررفهرررز چرراودار و خررردل

کنترل علرف هرای هررز چراودار ،خرردل وحشری و

وحشی به ترتيب  2/25و  2/92درصد به دست آمرد

سيرسرريوم برره ترتيررب علررف کررشهررای کلودینافررا

(جدول .)2همچنين هنگامی که وزن خشک علرف-

پروپارجيل،2ترایبنورون و کلوپيراليرد 2پارامترهرای I

هرز به عنوان شاخر سنجش کاهش عملکرد گندم

و  Aنيز از معادله  2بره دسرت آمرد .بررای مقایسره و

مورد استفاده قرار گرفت ،نتایج نشراندهنرده برترری

انتخرراب بهترررین شرراخر از بررين تررراکم و بيررومب

رقابتی و خسارتزایی بيشرتر علرفهررز پهرن بررگ

علفهرز ،از ضریب تبيين ( )R2و باقيمانده ميرانگين

خردل وحشی نسبت به گونه باریرک بررگ چراودار

مربعات مدل ( )RMSاستفاده شد.

در تداخل با گندم بود .به طوری که شيب اوليه مدل
کاهش عملکرد به ازای توليد هر گرم مراده خشرک

نتايج و بحث

علفهرز خردل وحشری  2/3برابرر چراودار وحشری

با توجره بره ضرریب تبيرين ( )R2برا و ميرانگين

بدست آمد (جدول.)2

مربعات باقيمانده ( )RMSکم مدل هرذلولی راسرت

هر چند در این تحقي تراکمهای مرورد بررسری

گوشه ،هر دو شاخر تراکم و بيومب علفهرز بره

چاودار  2/5برابر خردل وحشری برود و بره سربب آن

خرروبی توانسررتند اثررر رقابررت گونررههرررز را بررر افررت

گونه باریک بررگ وزن خشرک برا تری در واحرد

عملکرررد گيرراه زراعرری توصرريف کننررد (جرردول.)2

سطر داشت ،با این حال خسارت خردل وحشری برر

خطای استاندارد ( )SEبه دست آمرده در جردول ،2

توليررد دانرره گنرردم در همرره سررطوح تررراکم و وزن

کمتر از نصف مقادیر پارامترهرای تخمينری برود .در

خشک آن ،بيشتر از چاودار وحشی بود (شکلهرای

نتيجرررره بررررا توجرررره برررره نظررررر کوتسررررویانيب

 2و  .)2از این رو به نظر مریرسرد کره وزن خشرک

( )Koutsoyianis, 1973تمرامی پارامترهرای ایرن

علفهرز تنها فراکتور تعيرين کننرده رقرابتی نبروده و

تحقي از درجه اعتبرار زم بررای اسرتناد برخروردار

سررایر عوامررل دیگررر نيررز در آن دخيررل مرری باشررند

بودند.

(.)Saadatian et al., 2012

بررا توجرره برره ایررن کرره در الررب مرروارد آسررتانه

نترررایج مطالعرررات پژوهشرررگران نشررران داد کررره

خسارت اقتصادی تداخل علرفهررز برا محصرو ت

در سررالهررا و مکررانهررای مختلررف ،شرريب اوليرره

زراعی در تراکمهای پایين آن حادث میگردد ،لرذا

کرراهش عملکرررد سررویا در تررداخل بررا علررفهرررز

شيب اوليه کاهش عملکرد گيراه زراعری (پرارامتر )I

پهررن برررگ آم رارانتو  ،بررين  9/2تررا  21/2درصررد

بسيار مهم است و فاکتوری تعيينکننرده بررای نشران

بررود .درحررالی کرره مقرردار آن برررای گيرراه زراعرری

دادن پتانسيل رقابت با علرفهررز بره شرمار مریرود

- Clodinafop- propargyl
- Colopiralide

مزبررور در رقابررت بررا علررفهرررز باریررک برررگ
سررررروروو )crus-galli

1

 (Echinochloaدر

محررردودهای از  1/0ترررا  2/8درصرررد قررررار داشرررت

2
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) .(Cowan et al., 1998همچنررين در تحقيقرری

افزایش تراکم آنها در مزرعه است .نترایج مشرابهی

دیگر ،قدرت رقابتی گونره پهرن بررگ آفترابگردان

نيررز توسررر محققرران دیگررر گررزارش شررده اسررت

) (Helianthus annuusدر تداخل با ررت بيشرتر

;(O’Donovan, 1991; Cowan et al., 1998
;Pester et al., 2000; Bensch et al., 2003
) .Eslami et al., 2006احتمررا رشررد سررریع،

از سورگوم دانهای ) (Sorghum bicolorبررآورد
گردید ( .)Deines et al., 2004در تایيد گزارش

توزیع بهتر یههای کانوپی و در نتيجه بهررهبررداری

فرررروق ،آزمایشررررات انجررررام شررررده در دو مکرررران

موثرتر از منابع مشترک ،موجب شده که علرفهررز

مختلف نشان داد که مقدار پرارامتر  Iعملکررد دانره

خردل وحشی نسبت به گونه باریرک بررگ چراودار

ررت در تداخل با آفتابگردان در دو منطقه متفراوت

وحشی خسرارت بيشرتری برر عملکررد گنردم داشرته

 6تررا  21بررار بيشررتر از رقابررت بررا سررورگوم بررود

باشد (.)Saadaian et al., 2012

( .)Bensch et al., 2003در ادامرره ،یافتررههررای

عملکرد دانه کلزا به ازای ورود اولين بوته علفهرز

پژوهش انجام گرفته در ایران نشان داد که خسرارت

سيرسرريوم (پررارامتر )Iکاهشرری  23/3درصرردی را برره

زایی خردل وحشی نسبت بره یرو و در ترداخل برا

همراه داشت .در حرالی کره ایرن پرارامتر در شررایر

گنردم برا تر برود ( .)Montazeri, 2006همچنرين

تررداخل بررا خررردل وحشرری تنهررا  2/26درصررد بررود

محققرران در آد یررد اسررتراليا دریافتنررد کرره تررراکم

(جدول .)2با برازش دادههای کاهش عملکرد کلرزا

ثابررت  211بوترره در متررر مربررع چچررم نسرربت برره

به وزن خشک علفهرز در واحد سطر نيز پارامتر I

تررررراکمهررررای  91 ،25و  61بوترررره در مترمربررررع

مدل در شرایر تداخل با سيرسيوم نسبت بره شررایر

تررررب وحشررری )،(Raphanus raphanistrum

رقابررت بررا خررردل وحشرری  0/3برابررر بيشررتر بررود

عملکررررد گنررردم را کمترررر تحرررت تررراثير قررررار داد

(جدول .)2حداکثر افت تخمينی کلرزا در رقابرت برا

( .)Eslami et al., 2006عردهای از متخصصران

هر دو گونه علفهرز پهن برگ ،بيش از  35درصرد

علرروم علررفهررایهرررز در آزمایشررات خررود عنرروان

برآورد گردید (جدول )2که نشاندهنرده پريشبينری

داشررتند کرره گونررههررای پهررن برررگ نسرربت برره

زیررران نزدیرررک بررره  211درصررردی محصرررول در

گونههای باریک بررگ رقرابتیترر هسرتند .آنران در

آلودگیهای شدید این دو گونه علفهرز است.

توجيه علرت آن توليرد وزن خشرک کمترر در ترک

در مطالعررات چنررد سرراله ،ميررانگين شرريب اوليرره

بوتررههررای علررفهررایهرررز باریررک برررگ نسرربت

کرررراهش عملکرررررد گيرررراه ررت در تررررداخل بررررا

به پهن بررگهرا را از عوامرل اصرلی تفراوت رقرابتی

علرفهرایهررز آفترابگردان و سرورگوم بره ترتيرب

برشمردند (.)Hock et al., 2006

 23/2و  2/2درصد برآرود گردید ،و براسا

حداکثر افت تخمينی گندم در رقابرت برا هرر دو

شريب

اوليه تخمينی ،یک بوته آفتابگردان  22بار رقابتیترر

گونه علفهرز ،برا برود و اخرتالو چنردانی نشران

از سورگوم بود ( .)Deines et al., 2004در یرک

نداد (جدول .)2این نتایج حاکی از اثرات مخررب و

سری آزمایشات انجام شده ،تداخل علرفهرایهررز

شدید هر دو گونره پهرن بررگ و باریرک بررگ برر

آفتررابگردان ،برررگ مخملرری ،زانتيرروم و آمررارانتو

عملکرد اقتصادی گنردم در صرورت عردم کنتررل و
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ریشه قرمز با گياه سویا مورد بررسی قررار گرفرت و

(شررکل .)9در شرررایر تررداخل بررا کلررزا ،مقرردار وزن

نتایج نشان داد که چهار گونههررز یراد شرده از نظرر

خشررک توليرردی هررر بوترره علررفهرررز سيرسرريوم در

رقابتی متفاوت بودنرد .بره طروری کره آفترابگردان و

تراکمهای مورد بررسی ،بيشتر از خردل وحشی برود

ریشه قرمز به ترتيرب برا کراهش  51و 21

(شررکل .)9گونرره پهررن برررگ کلررزا نسرربت برره گونرره

درصدی محصرول ،بيشرترین و کمتررین تراثير را برر

باریک برگ گندم ممانعت بيشتری در افزایش وزن

عملکرررد سررویا داشررتند (.)Hock et al., 2006

خشرک علرفهررز خرردل وحشری ایجراد کررد ،برره

تفاوت قدرت رقرابتی گونرههرایهررز در ترداخل برا

طوری که شيب افزایش وزن خشک این علرفهررز

گياه زراعی توسر محققان دیگر نيرز گرزارش شرده

در تداخل با کلزا  2/0گرم کمتر بود (شکل.)9

آمارانتو

;(Regnier and Stoller, 1989

نتایج حاصل از شکلهرای  2و  2نشران مریدهرد

Daugovish et al., 2002; Conley et al.,
2003; White et al., 2006; Everman et
) .al., 2008حتی یافتهها نشان داده که ترداخل سره

که منحنیهای کاهش عملکرد به دست آمده نسبت

اسرررت

به وزن خشک علفهررز خرردل وحشری ،بررای دو
گونه گياه زراعی گندم و کلزا در مقایسه با هنگرامی

نرروع متفرراوت علررفهرررز پهررن برررگ آمررارانتو ،

که تراکم مبنا بود ،اختالو کمتری داشرته و بره هرم

کاهش عملکرد مشابهی را در گيراه سرویا بره همرراه

نزدیکتر بودند و مویرد ایرن نکتره اسرت کره آنچره

نداشته و در یک گونه نيز تفاوت رقابتی وجود دارد

باعررررا تفرررراوت زیرررراد منحنرررریهررررای کرررراهش

(.)Bensch et al., 2003

عملکرد-تراکم شرده مربروط بره دیگرر خصوصرات

توليد ماده خشرک هرر سره گونره علرفهررز برا

گياهی گونههرز از جملره قردرت و کيفيرت رقابرت

افزایش تراکم آنها ،از روندی خطری پيرروی کررد

نوری ،جذب مواد ذایی و سررعت رشرد بروده کره

(شررکل .)9بررا توجرره برره آنکرره تغييرررات يررر خطرری

همگرری برره نرروعی در وزن خشررک توليرردی خررردل

عملکرد گونههایهرز برا افرزایش ترراکم آنهرا ،بره

وحشی در شرایر تداخل بروز نمروده اسرت .از ایرن

بيشتر شدن رقابت درون و برون گونهای در کرانوپی

رو فاکتور تراکم ،تفاوت رقابتی خردل وحشی را بره

مخلوط نسبت داده شده است (،)Cousens, 1985

سبب آنکه وزن تک بوتهها (شکل )9و وزن خشک

لذا میتوان بيان داشت که در ایرن پرژوهش احتمرا

توليدی آن در واحد سطر در تداخل با گندم بيشرتر

اثرررر رقرررابتی گياهررران زراعررری گنررردم و کلرررزا برررر

از شرررایر رقابررت بررا کلررزا برروده (شررکل2و  ،)9برره

گونههایهرز مورد بررسی بسيار کم بوده ،همچنرين

صورت ير مستقيم از طری افت عملکرد حاصل از

به دليرل کمترر برودن ترراکم گونرههرایهررز از حرد

افزایش تراکم نشان داده است و در واقع ظاهر آن به

آستانه جهت برروز رقابرت دورن گونرهای ،واکرنش

صورت لوآميز است .چون وقتی شريب اوليره مردل

خطی وزن خشرک نسربت بره ترراکم بدسرت آمرده

کاهش عملکرد به ازای توليد هر گرم مراده خشرک

است .شيب افزایش وزن خشک دو گونه علفهررز

علررفهرررز خررردل وحشرری و همچنررين پررارامتر A

چاودار و خردل وحشی در رقابت با گندم به ترتيرب

تخمينی آن را در دو گونه زراعی بررسی مریکنريم،

 21/9و  22/2گرم به ازای هرر بوتره بره دسرت آمرد

درمییرابيم کره درصرد افرت ناشری از افرزایش وزن
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خشک علفهررز و رونرد آن در ترراکمهرای مرورد

مربعررات برراقی مانررده مرردل ( )RMSدر مقایسرره بررا

بررسی بسيار به هم نزدیک بوده و نشان میدهد کره

شرایر استفاده از دادههای تراکم علفهای هرز شد

هر واحرد مراده خشرک خرردل وحشری توانسرته در

(جدول .)2این یافتهها حراکی از آن اسرت کره وزن

واحد سطر درصد افتی تقریبا مشابه و نزدیک را در

خشک علفهرز در مقایسره برا ترراکم آن ،نماینرده

هررر دو محصررول موجررب گررردد .امررا چررون قرردرت

بهتری از قدرت رقابتی و اثرات مخرب علفهرز برر

رقابتی گندم در برابر آن کمتر از کلزا بوده ،لذا وزن

گياه زراعی است .به نظرر مریرسرد کره بررای ارااره

خشک خردل وحشی و درصد افت ناشری از آن در

مدلهای رگرسيونی کاهش عملکررد گيراه زراعری،

تراکمهای مورد استفاده ،در گندم بيشرتر از کلرزا بره

استفاده از وزن خشک علفهرز به جرای ترراکم آن

دست آمده است.

سبب افرزایش کرارایی مردل و قابليرت اسرتناد بيشرتر
پارامترهای آن میگردد.

بوتههای علفهرز سيرسيوم به علت ایجراد یرک
فضای اختصاصی در اطراو خود و دارا برودن یرک

آستانه خسارت اقتصادي علفهرز

بدنرره خررار ماننررد (مشرراهدات مزرعررهای) ،اجررازه

آسررتانه خسررارت اقتصررادی ( )ETمحاسرربه شررده

گسترش کانوپی کلرزا را نرداده و نسربت بره خرردل

علررفهرررز باریررک برررگ چرراودار در گيرراه زراعرری

وحشی (که همخانواده کلزا و ماننرد سيرسريوم یرک

گندم 2/20 ،بوته در مترمربع و تقریبا دو برابر آستانه

گونه پهن برگ به شمار میرود) در تسرخير فضرایی

خسرارت اقتصرادی خرردل وحشری برود (جردول.)2

و بهرهبرداری از منابع محيطی (با توجه به وزن با ی

علررفهرررز پهررن برررگ سيرسرريوم آسررتانه خسررارت

تک بوتههای سيرسيوم) دارای توان رقرابتی برا تری

اقتصادی بسيار پایينی داشت ( 1/22بوته در مترمربع)

در کررانوپی مخلرروط برروده اسررت .علررت توليررد مرراده

که با توجه به مقدار با ی پارامتر  Iبه دست آمده از

خشک کمتر و خسارتزایی پایين خردل وحشی در

مدل برای این علفهرز ،آستانه محاسبه شده دور از

شرایر رقابت با کلرزا در مقایسره برا گنردم ،احتمرا

انتظار نبود .در حالی که آستانه خسارت اقتصادی بره

میتواند به دليل نزدیکی خانوادگی دو گونره و دارا

دست آمده برای خردل وحشری در ترداخل برا کلرزا

بودن برخی خصوصيات رقرابتی مشرترک باشرد کره

 2/2بوته در واحد سطر بود .مطالعات نشان داده که

موجب شده تا کلزا در کنترل خرردل وحشری بيشرتر

آستانه خسارت اقتصادی گونههایهررز بسرته بره اثرر

از گندم موف باشد.

رقابتی و هزینه کنترل آنها متفاوت اسرت (Onofri

هرچند در آزمایش مربوط بره ترداخل سيرسريوم

and Tei, 1994; Liphadzi and Dille,
).2006

استفاده از دادههای تراکم سيرسيوم نسربت بره داده-

آسررتانه خسررارت اقتصررادی خررردل وحشرری در

با کلزا ،ضریب تبيرين ( )R2بررازش مردل در هنگرام

رقابت با گندم نسبت به شرایر تداخل با گونره پهرن

های وزن خشک آن با تر بود ،اما در سره آزمرایش

برگ کلزا 25 ،درصد کمتر بود (جردول .)2هرچنرد

دیگر ،استفاده از دادهای وزن خشک علرفهررز بره

هزینه کنترل خردل وحشی در مزرعره گنردم نسربت

عنوان معيار سنجش افت عملکرد گندم و کلزا سبب

به کلزا  211111ریال بيشرتر بررآورد شرده برود ،امرا

افررزایش ضررریب تبيررين ( )R2و کرراهش ميررانگين
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اگررر هزینرره کنترررل علررفهرررز در دو گونرره زراعرری

زیاد اثر تراکمهای اوليه علفهرز در برروز اثررات

یکسان ( 611111ریال) در نظر گرفته میشد ،آستانه

مخرب اقتصادی بر عملکرد محصول است.

خسارت خرردل وحشری در گنردم از  2/92بوتره بره

 -5آستانه خسارت اقتصادی بسته به گونه علفهررز

 2/29بوته در مترمربع تقليل مییافت .و اگرر قيمرت

متغيير است و با توجه به نتایج این تحقي (حتری در

محصول گندم  2511ریال منظور میگردید ،آسرتانه

صورت یکسان بودن قيمت کنترل) قردرت رقابرت

خسارت خردل وحشی بازهم کاهش مییافرت و بره

و اثر مخرب علفهرز پهن بررگ نسربت بره گونره

 1/02بوته در مترمربع مریرسريد .نترایج بردین معنری

باریرک بررگ در تررداخل برا گونرره باریرک برررگ

است که:

گندم بيشتر و به دنبال آن آستانه خسارت اقتصادی

 -2خردل وحشی صدمات اقتصرادی شردیدتری برر

آن کمتر بود .همچنرين برين گونرههرای علرفهررز

عملکرد گندم نسبت به گونه پهن برگ کلزا داشته

پهن برگ رقابتکننده ،در بهرهبررداری از منرابع و

است (چه در شرایر عرو قيمرتهرا و چره زمرانی

قدرت بازدارندگی اقتصادی بر یک گونره زراعری

که قيمتها یکسان منظور گردد).

پهن برگ نيز تفاوت وجود داشت.

 -2با کاهش هزینه کنترل علرفهررز (هزینره سرم و

در سایر تحقيقات عوامل دیگرری ماننرد شررایر

کاربرد آن) ،آستانه خسارت علفهرز نيرز کراهش

آب و هرروایی ،رقررم مررورد اسررتفاده و نرروع کنترررل

مییابد.

علفهرز ( )Pester et al., 2000در تعيين آسرتانه
خسارت اقتصادی علفهرز مهم عنوان شدهاند.

 -9بررا افررزایش قيمررت محصررول در بررازار ،از نظررر

به طرور کلری بيرومب علرفهررز در مقایسره برا

اقتصادی مبارزه در تراکمهای پایينتری باید انجام

تراکم ،مبنای بهتری برای تخمرين کراهش عملکررد

گيرد.
 -2به علرت اثرر مضراعف پرارامتر  Iمعادلره کراهش

گياه زراعی بود .قدرت رقابتی خارلته در ترداخل برا

عملکرد -تراکم کروزنب نسربت بره پرارامتر  Aدر

رقم رایج کلزای کشت شده در منطقه همدان بسريار

فرمول آستانه خسارت اقتصادی (O’Donovan,

زیاد بود و توجه بيشتری را جهرت کنتررل و حصرول

) ،1991افزایش  Iسربب کراهش آسرتانه خسرارت

عملکرد مطلوب نياز داشت.

اقتصادی محصول میگردد .که نشاندهنده اهميت
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 پارامترهای به دست آمده از. روابر بين کاهش عملکرد گونههای زراعی نسبت به تراکم یا وزن خشک گونههایهرز-2جدول
. حاصل شدهاند2 برارش دادهها به معادله
Table 1- Relationships between yield loss of crop species to density or dry weight of weed species.
Parameters are the results of fitting data to Equation 1.
2 5

(R )

RMS

0.97

4

3

2

1

A ±SE

I ±SE

8.23

80.12±11.004

1.25±0.157

0.99

3.57

100±13.4

0.09±0.008

0.95

12.53

83.06±20.841

2.32±0.393

0.98

5.50

95.7±18.55

0.17±0.018

0.74

239.75

98.7±9.90

19.9±5.86

0.66

308.76

100±12.7

1.03±0.345

0.95

5.28

96.4±38.88

1.26±0.173

0.98

شاخر

گونههرز

Index

Weed species

گونه زراعی
Crop
species

تراکم
Density
وزن خشک

چاودار
Feral rye
گندم

Dry weight
تراکم
Density
وزن خشک

Wheat
خردل وحشی
Wild mustard

Dry weight
تراکم
Density
وزن خشک

Canada سيرسيوم
thistle
کلزا

Dry weight
تراکم
Density
وزن خشک

Canola
خردل وحشی

Wild mustard
Dry weight
. ميانگين مربعات باقيمانده و ضریب تبيين مدل است، حداکثر افت تخمينی، شيب اوليه کاهش عملکرد، به ترتيب خطای استاندارد5  و2 ،9 ،2 ،2
2.44

100±31.7

0.13±0.011

1, 2, 3, 4 and 5, is Standard error, Initial slop of yield loss, Maximum estimated yield loss, and Residual mean square
and Determination coefficient of model, respectively.
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. خردل وحشی و سيرسيوم بر عملکرد گندم و کلزا، تاثير تراکم های مختلف علفهای هرز چاودار-2شکل
Fig 1: Effects of feral rye, wild mustard and canada thistle on wheat and canola yield.
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 خردل وحشی و سيرسيوم بر عملکرد گندم و، تأثير وزن خشک حاصل از تراکمهای مختلف علفهای هرز چاودار-2شکل
کلزا
Fig 2: Effects of feral rye, wild mustard and canada thistle dry weight on wheat and canola yield.
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 هر یک از نقاط نشاندهنده. در واحد سطر، رابطه بين تراکم و وزن خشک سه گونه هرز در تداخل با گندم و کلزا-9شکل
.یک مشاهده است
Fig 3: Relationship between density and biomass per unit area of three weeds in interference with wheat
and canola, Points show observed values.

. آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در گونههای زراعی مورد بررسی-2جدول
Table 2- Economic threshold of weeds in crop species.

ET4
(plants m-2)

C3
(Rial ha-1)

P2
(Rial kg-1)

2.17

600000

3000

1.32

700000

3000

0.11

600000

4500

2.40

600000

4500

گونههرز
Weed
species
چاودار
Feral rye
خردل وحشی
Wild mustard
سيرسيوم
Canada thistle
خردل وحشی
Wild mustard

Ywf1
(kg ha-1)
7608
7875
6313
4549

گونه زراعی
Crop species

گندم
Wheat

کلزا
Canola

 هزینره کنتررل علرفهررز و آسرتانه خسرارت اقتصرادی، قيمت هر کيلو محصرول، به ترتيب ميانگين عملکرد گياه زراعی در کشت خالر2  و9 ،2 ،2
.علفهرز است
1, 2, 3 and 4 is Mean of crop yield in pure stand, Crop market price, Weed control cost and Economic threshold of
weed, respectively.
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