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 (Chenopodium murale) هاي مختلف سلمه در تراكم (Allium cepa)بررسي رقابت پياز
  

  ٢، مهدي راستگو١حسين اديم

  دانشگاه فردوسي مشهد ۲ ،مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بلوچستان ۱

  

  چكيده
 ١٠هاي كامل تصادفي با  تعيين قدرت رقابتي پياز در برابر سلمه آزمايشي به صورت اسپليت پالت در قالب طرح بلوكمنظور  به

كشت مستقيم و ( عامل اصلي در دو سطحعنوان  بهنوع كشت . در ايرانشهر انجام شد ١٣٨٢‐ ١٣٨٣هاي  تكرار در سال ٤تيمار و 

جهت تعيين . عامل فرعي در نظر گرفته شدعنوان  به) بوته در متر مربع ٦و  ٣، ١، ٣٣/٠، ٠(لف سلمه هاي مخت و تراكم) كشت نشايي

كه بيانگر درصد  I)پارامتر (شيب اوليه مدل هيپربوليك . قدرت رقابتي پياز در برابر سلمه از مدل سه پارامتره كوزنس استفاده شد

و  ٨٦/٦٦و  ٨٩/٢٣ترتيب  باشد در پياز نشايي و بذري در سال اول به مي هرز علفن هاي پايي تلفات عملكرد به ازائ هر بوته در تراكم

به سمت  هرز علفكه بيانگر حداكثر تلفات عملكرد هنگاميكه تراكم Aپارامتر . درصد برآورد شد ٠٩/٤٨و  ٨٦/٤٢در سال دوم 

به . تجاوز نمود% ١٠٠ي دارد در هر دو سال از كند در پياز بذري كه قدرت رقابتي كمتري نسبت به پياز نشاي نهايت ميل مي بي

تواند به طور جدي عملكرد  مي هرز علفطوركلي نتايج حاصله از مدل رگرسيوني داللت بر باال بودن توان رقابتي سلمه داشته و اين 

  .پياز را كاهش دهد

  .، مدلپياز، سلمه، رقابت :كليدي هاي واژه

  

  مقدمه
م، برنج، ذرت و پنبه كه در اقتصاد كشورها نقش مهمي دارند، در اقتصاد بومي و محلي بر خالف محصوالتي نظير گند پياز

با توجه به خصوصيات ذاتي آن از قبيل رشد اوليه كند و ارتفاع كوتاه، رشد  هرز  هاي علفقدرت رقابتي پياز در برابر . اهميت دارد

باشد، بسيار پايين بوده و عملكرد اين گياه شديداً  فراوان ميبدون انشعاب و سيستم ريشه سطحي كه همراه با آبياري و كوددهي 

اي، شدت و مدت رقابت  عملكرد غده در پياز با توجه به تركيب گونه). ١٩٩٦باي،  اپل( گيرد قرار مي هرز  هاي علفتاًثير  تحت

اين ميزان كاهش ). ١٩٨٦اران، ؛ ميشرا و همك١٩٨٣پاتل و همكاران، ( يابد درصد كاهش مي ٨٠تا  ٤٠به ميزان  هرز  هاي علف

گزارش % ٨٦تا  ٤٩و در هندوستان ) ١٩٩٦بوند و بورستون، % (٩٦، در انگلستان )١٩٨٦بابيكر و احمد، % (٤٨‐٣٦عملكرد در سودان 

ائه مدلهاي تجربي و معادالت رگرسيوني فراواني ار ،منظور تعيين اثرات تداخلي ميان گياهان هب ).١٩٨٣سينا و الگوك، ( شده است

وجود  هرز  هاي علفپوشاني بين  در تراكم پائين كه رقابت و هم هرز  هاي علفعنوان مثال براي پيش بيني خسارت  هب .شده است

دهد به  ترين واكنشي كه عملكرد هر جامعه گياهي نسبت به تراكم از خود نشان مي اما معمول ،)۸(ندارد مدلهاي خطي بكار مي رود

  :باشد الگوي كلي اين هذلولي مستطيلي به شكل زير مي). ۱(لي ميباشد صورت تابع هذلولي مستطي
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به  هرز علفكه تراكم  شيب منحني يا درصد خسارت وقتي I، هرز علفتراكم  Nبيانگر درصد خسارت عملكرد، Y: كه در آن

به سمت ماكزيمم افزايش  مجانب باالئي منحني يا ماكزيمم درصد خسارت يعني هنگاميكه تراكم Aيابد و  سمت صفر كاهش مي

بر اساس اين تابع، در تراكمهاي پائين فضاي كافي براي دو گياه وجود داشته و تغييرات جزئي در تراكم تاثير زيادي بر  .يابد مي

اين  دهنده اين موضوع نشان). ۳(در حاليكه در تراكمهاي باال تغيير تراكم تاثيري بر عملكرد ندارد .عملكرد يا بيوماس خواهد داشت
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است كه در اين شرايط منابع موجود بطور كامل مورد استفاده قرار گرفته و بنابراين عملكرد تابع تراكم نبوده و عوامل ديگر باعث 

  ).قانون ثبات عملكرد نهائي عملكرد( اند ايجاد محدوديت شده

: كه در آن. نه در نظر گرفته شود بكار بردرا در حالتي كه مخلوط دو گو i + βijXj+εij Y ij =α+ βiiXمدل رقابتي) ۵(اسپيترز 

Yij  ،عكس عملكرد تك بوتهα  ،عرض از مبداβii  وβij هاي معادله نسبت به تراكم گونه اول ودوم،  به ترتيب شيبXi  وXj  به

يابد و  ش ميدر اين رابطه با افزايش تراكم عملكرد تك بوته كاه. دنباش خطاهاي تصادفي مي εijترتيب تراكم گونه اول ودوم و 

توان در تحقيقي كه در  مثالي از اين واكنش را مي. گردد بنابراين در تراكم باال عملكرد كل توسط گياهان كوچكتر تعيين مي

در پياز بررسي شده، در تراكمهاي  DCPA كش علفدر اين تحقيق كه در آن كارايي ). ۲(كلرادو برروي پياز انجام گرفته نام برد

بود و با توجه به اينكه در ) گياه در متر مربع ٢٠تا ٥(كمتر از تراكمهاي پائين  DCPA كش علفكارايي ) متر مربعگياه در ١٠٠(باال 

موجب كاهش بازده  كش علفبودن كارايي  كوچكتر تاثير بيشتري روي عملكرد دارند لذا پائين هرز  هاي علفهاي باال  تراكم

كمتر از هزينه  هرز  هاي علفخسارت اقتصادي ناشي از ) گياه در متر مربع ١(هاي پايين  همچنين در تراكم. شود مياقتصادي 

  .باشد مي كش علف

  
  ها مواد و روش

نوع كشت . انجام گرفت خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار هاي كرتاين آزمايش بصورت طرح 

 ۶و  ۳، ۱، ۳۳/۰، ۰ و سطوح مختلف تراكم سلمه شامل) يكشت نشاي وكشت مستقيم بذر(فاكتور اصلي در دو سطح عنوان  به

 مختلف هاي گونه مهم پياز در منطقه بلوچستان شامل هرز  هاي علف. ندفاكتور فرعي درنظر گرفته شدعنوان  بهگياهچه در متر مربع 

مشاهدات ( باشد ، مي(Asphodelus tenuifolius)و پيمالو (Cyperus rotondus)اويارسالم، (.C. murale L. and C. alba L)سلمه 

اندازه . انجام شد هرز  هاي علفدر اين تحقيق انتخاب سلمه بر اساس فراواني، جثه بزرگتر و ارتفاع بيشتر آن نسبت به ساير ). نگارنده

در دامنه كوه اي كه به همين منظور  نشاي پياز مورد نظر از خزانه. متر و پريماورا رقم مورد مطالعه بود ٢*٥/١آزمايش  هاي كرت

خاك مورد آزمايش از نوع لومي شني و ميزان ماده آلي، ازت، فسفر و پتاسيم آن به . ايجاد شده بود تهيه گرديد) خاش( تفتان

 ،سازي زمين شامل شخم، ديسك و تسطيح پس از آماده. باشد مي ام پي پي ١٠و  ام پي پي ٢٢٠درصد ،  ٠٤/٠درصد،  ٤/٠ترتيب 

تراكم مورد نظر در پياز (بوته در متر مربع  ٨٠بوته در متر مربع و بذر پياز با تراكم  ٦٠پس نشاي پياز با تراكم س. بندي انجام شد كرت

. متر در نظر گرفته شد ٥/١ها  و فاصله كرت ٢× ٥/١آزمايش  هاي كرتمساحت . كشت شدند) برگي ايجاد شد ٢بذري در مرحله 

منظور تعيين پارامترهاي رقابتي سلمه  به .زمايشي برداشت و توزين انجام گرفتدر پايان فصل رشد عملكرد غده در هر تيمار آ

  ).۱(پارامتري كوزنس برازش داده شد ٣هاي بدست آمده از آزمايش به مدل  داده
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  و بحث ايجنت
 كاهش يافت(P<0.001)داري  بر اساس نتايج بدست آمده از اين مطالعه عملكرد غده در پياز در تداخل با سلمه به طور معني

 هرز علفهاي پايين  كه بيانگر درصد تلفات عملكرد به ازائ هر بوته در تراكم I)پارامتر (شيب اوليه مدل هيپربوليك ). ١جدول (

). ١جدول ( درصد برآورد شد ٠٩/٤٨و  ٨٦/٤٢و در سال دوم  ٨٦/٦٦و  ٨٩/٢٣باشد در پياز نشايي و بذري در سال اول به ترتيب  مي

رود تراكم آستانه خسارت  باشد و انتظار مي اثير تك بوته سلمه در كاهش عملكرد پياز بذري بيشتر از پياز نشايي ميبر اين اساس ت

به سمت  هرز علفكه بيانگر حداكثر تلفات عملكرد هنگامي كه تراكم Aپارامتر . اقتصادي آن نيز به مراتب كمتر از پياز نشايي باشد

محدود  هرز  هاي علفتواند هنگاميكه دامنه تراكم  كند، كه اين حالت مي تجاوز مي% ١٠٠ت از كند در اغلب حاال نهايت ميل مي بي

. تجاوز نمود% ١٠٠در پياز بذري كه قدرت رقابتي كمتري نسبت به پياز نشايي دارد از  Aدر اين تحقيق پارامتر). ۱(است رخ دهد
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 درصد برآورد شد ١٠٠و  ٩٢/٩٢و در سال دوم  ١٠٠و  ٩٥/٨٠اول مقدار اين پارامتر در پياز نشايي و بذري به ترتيب در سال 

تواند به طور جدي عملكرد پياز را كاهش دهد كه بين سالهاي  دهد كه سلمه مي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي). ١جدول (

عنوان  به. ف در دو سال باشدتواند ناشي شرايط اقليمي متفاوت، تراكم و آرايش فضايي مختل اين اختالف مي. مختلف متفاوت است

باشند، تاثير رقابتي گياهان مجزا كمتر از حالتي  متراكم بوده اما به طور غير يكنواختي توزيع شده هرز  هاي علفمثال در صورتيكه 

  ).١٩٨٨اليور، ( اي وجود دارد است كه بين گياهان تنها رقابت بين گونه

بنابراين ساختار كانوپي . باشد هاي پايين مي جانبي بيشتر به خصوص در تراكم توان رقابتي سلمه به دليل ارتفاع و انشعابات

گاو  هرز علفاي كه در زمينه رقابت  در مطالعه. ويژه ارتفاع گياه نقش مهمي در توان رقابتي آنها دارد و گياه زراعي، به هرز علف

در اين مطالعه . است هدر توان رقابتي آن نشان داده شد هرز علفو سويا انجام شد اهميت ارتفاع  (Abutilon theophrasti)پنبه 

هاي باالي كانوپي در مقايسه با سويا نور  علت برخورداري از ارتفاع بيشتر و توليد انشعابات بيشتر در اليه هگاو پنبه ب هرز علف

در زمينه رقابت دو ) ١٩٩٢( گيفن و همكاران در مطالعه مشابهي كه توسط مك). ١٩٩٠اكي و همكاران، ( بيشتري دريافت نمود

 .Sدر مقايسه با گونه )Solanum ptycanthum(فرنگي انجام شد مشاهده شد كه تاج ريزي  ريزي با گوجه تاج هرز علفگونه از 

nigrum خسارت ايجاد شده بوسيله تداخل . فرنگي ايجاد نمايد علت ارتفاع بيشتر توانست كاهش عملكرد بيشتري را در گوجه به

بكت و همكاران، ( گزارش شده است% ٤٨و % ١١قند به ترتيب  و در ذرت و چغندر) ١٩٨٧كن و توماس، % (٣٦جو سلمه در

١٩٨٨ .(  

  

 .شي، در دو سال آزمايو بذر ييسلمه و پياز نشا هرز علفحاصل از برازش مدل سه پارامتره كوزنس به رابطه عملکرد تراکم  ير پارامترهايمقاد .١ جدول

 R2 P (درصد) A (درصد) I (گرم در متر مربع) Ywf نحوه كاشت زمان

 سال اول
يينشا  ۲۸/۷۹۷۱  ۸۹/۲۳  ۹۵/۸۰  ۹۶ < ۰۰۰۱/۰  

يبذر  ۷۷/۴۰۵۸  ۸۶/۶۶  ۱۰۰ ۹۸ < ۰۰۰۱/۰  

 سال دوم
يينشا  ۳۱/۶۴۳۲  ۸۶/۴۲  ۹۲/۹۲  ۹۸ < ۰۰۰۱/۰  

يبذر  ۸۷/۳۲۱۹  ۰۹/۴۸  ۱۰۰ ۹۵ < ۰۰۰۱/۰  
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Abstract 

In order to study the competitive ability of onion against nettle-leaf goosefoot, an experiment was conducted 
at the Agricultural and Natural Sciences Research Center Of Iranshahr during 2003 and 2004. The experimental 
design was split-plot based on a randomized complete block design with 4 replications. Planting system (direct-
seeding and transplanting) and weed density (0, 0.33, 1, 3 and 6 plants/m2) were allocated to main plots and sub-
plots, respectively. Relationships between onion yield and nettle-leaf goosefoot density for each year of 
experiment were described using a rectangular hyperbolic function. The initial slope of the hyperbola (parameter 
I), which represents the percentage of yield loss per unit density for very low nettle-leaf goosefoot densities, was 
estimated 66.86 and 23.89% for direct-seeded and transplanted onion in 2003, respectively, while they were 
48.09 and 42.86% in 2004, respectively. In direct-seeded onion, the percentage of maximum yield loss, A, 
exceeded 100%, at very high weed densities. Generally, results obtained from the experiments and regression 
models showed that nettle-leaf goosefoot is more competitive than onion. 
Key words: Interference; Onion; Nettle-leaf goosefoot. 
 


