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)Triticum easativum(اي ارقام مختلف گندم اي و بین گونهبررسی قدرت رقابت درون گونه

1هاي هرز در منطقه گیالوندو علف

3میبدي، محمدعلی باغستانی3، اسکندر زند2، مهدي راستگو2علی قنبري،*1محمديکیانوش شیر

چکیده
بر ها تأثیر آنهاي هرز مزرعه و چگونگی قام مختلف گندم و علفاريابا هدف بررسی قدرت رقابت بین گونه و درون گونه

این آزمایش به .به اجرا در آمد) دماوند(در منطقه گیالوند93-94اي در سال زراعی رشد و نمو گندم نان آزمایش مزرعه
و20برداري که بت نمونهو نودشد و در در سه تکرار اجراهاي کامل تصادفی صورت فاکتوریل دو متغیره در غالب طرح بلوك

هاي هرز و گندم انجام از علف) D-4-2ک ویتاپ(کشک برگیکش و بارکش پهن برگتوسط علفیروز پس از سمپاش45
هاي هرز طبیعی مزرعه، مدل اي ارقام گندم و علفاي و برون گونهعوامل درون گونهقدرت رقابت جهت تعیین . گردید

استفاده شد)w(و عملکرد تک بوته ) ln1/w(بوتهوزن تکو لگاریتم طبیعی عکس) وتهبعکس وزن تک(w/1رگرسیونی 
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که علف هرز . نشان داد)w(عملکرد تک بوته هاکه برازش بهتر و مطلوبتري به داده
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ته به همراه داش،ن گندم رایش الیافزال روند رشد ویش موجبات تسهین آزمایکه البته در اشود مییاه زراعینمو گرشد و
.واقع شده استمؤثربر روند رشد گندم واست
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مقدمه
هاي رشد روزافزون جمعیت، تخریب سرمایه

طبیعی، نابودي حیات وحش، آلودگی محیط زیست،  
مدیریت فرسایش خاك، شوري فزاینده مزارع و عدم 

اي صحیح تولید، همگی موجب آن شده که آینده
سرعت . شودتاریک براي ساکنان کره خاکی متصور 

تولید غذاي مناسب با افزایش سریع جمعیت همگون 
و هم سو نبوده و این سرعت نسبت به رشد جمعیت 

Subba(باشدداراي نقصان نیز می et al., 1979(.
ي دستیابی به کشاورزي ارگانیک راه نجات بشر برا

کهن به مشکالت امروز غذاي سالم و پاسخی
کشاورزي ارگانیک مدیریت . کشاورزي نوین است

تولید مناسب است که باعث تقویت و توسعه سالمت 
هاي بیولوژیکی هاي زیستی و فعالیتاکوسیستم

کشاورزي ).1389رحمانی، (شودمیسیستم کشت 
است به ارگانیک که نوعی کشاورزي بوم شناختی

شود که با هدف اي از عملیات گفته میمجموعه
،سراج(آید کاهش نهادهاي غیرطبیعی به اجرا در می

هاي هرز به روش زراعی شامل کنترل علف). 1387
تناوب زراعی، استفاده از گیاهان گیاهی، رقابت

خاك، آللوپاتی و انتخاب واریته پوششی، حاصلخیزي
. باشدمناسب می

هرز این هايرین راه براي کنترل رشد علفمؤثرت
است که گیاهانی کشت شوند که قدرت رقابت با 

هاي هرز را داشته باشند، تحقیقات نشان داده علف
هاي هرز بر گیاهانی که منفی علفتأثیرکه احتمال 

بنابراین ضروري . استترکمکنند با قوت رشد می
یاه مورد است شرایطی ایجاد شود که در این حالت گ

. هاي هرز غلبه نمایندبر علفبه طور سریعنظر 
استفاده از بذور سالم و با کیفیت باال، تجهیزات 

بهینه سازگار، باروريهايمناسب کشت واریته
به رشد سریع به طور معمول زهکشیخاك و 

کندمیو با نشاط محصول کمک مؤثري
)et  al., 2002Howell(.عی هدف کشاورزي طبی

حفظ تعادل اکولوژیکی و تقویت فرآیندهاي 
در این . باشدمیبیولوژیکی، تا حد مطلوب آن 

خیزي خاك و تقویت سیستم جهت حفظ حاصل
هاي عناصر غذایی آن، همچنین کنترل حشرات، علف

هاي غیرشیمیایی استفاده هرز و دیگر آفات از روش
کشاورزي ارگانیک که نوعی کشاورزي بوم . شودمی
شود اي عملیات گفته میختی است به مجموعهشنا

که با هدف کاهش نهادهاي غیرطبیعی به اجرا در 
).1387، سراج(آید می

اي در الگوي مصرف هر کشوري غالت نقش ویژه
به 2025جمعیت دنیا در سال . را در دنیا دارد

نورمحمدي و (رسید میلیارد نفر خواهد8112
.)1376همکاران، 

فراهم رابشرنیازغذاي مورد%92گیاهان 
اي حدود غلهگیاه8میان این  گیاهانازوکنندمی
، کوچکی(کندیتأمین مغذایی جهان رامواد69%

منابع مهم غذایی به شمارازیکیغالت ). 1385
ساله یککه شامل گیاهان )1372، سرمدینا(روندمی

باشد که براي مصرف می1خانواده گندمیاناز
ته شکاها آنهاي ریز و یا درشت پر از انرژيهدان

).1377ا، ینبه(شوندمی
در بین گیاهان زراعی مورد مصرف انسان،  گندم 

)Triticumaesativum(ترین و سازگارترین قدیمی
ترین گیاه زراعی دنیا است،  که به همراه برنج،  و مهم

درصد انرژي مورد نیاز بشر را 60به طور تقریبی
حقیقی و خلقانی،  ؛1383امام،(کند میتأمین
گندم از نظر تولید و سطح ). 2009شوري، ؛1388

1- Poaceae
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به ترین محصول کشاورزي است که زیر کشت مهم
هاي زراعی جهان یک ششم از کل زمینطور تقریبی

را به خود اختصاص داده است و افزایش محصول آن 
ادي و گرفته و از نظر اقتصروز به روز مورد توجه قرار

محمدي و (دارد تأمین غذاي اصلی اهمیت زیادي
مهدوي ؛1384ساتوره و اسالفر، ؛1384محمدیان،  

). 1388دامعانی و کامکار، 
گندم باعث شده است که و نسبیارزش غذایی

درصد جمعیت دنیا 75در الگوي غذایی بیش از 
).2001نورمحمدي و همکاران، (نقش داشته باشد
است یک ساله، تک لپه و از خانواده گندم گیاهی

هاي گونهکه دارايaesativumگندمیان و از جنس
ریشه گندم افشان و . استبسیار زیاد و حتی اصلی

برگ . اي و بدون انشعاب استاي ماشورهداراي ساقه
آذینی گلگندم از دو قسمت غالف و پهنک و داراي

) یوپسکار(ه مبه صورت سنبله است و دانه آن گند
).1377بهینا، (باشد می

است که در نیم کره شمالی و جنوبی گندم گیاهی
با درجه حرارت و این گیاه مناطقیشودکشت می

کند و به رشد گراد را تحمل میدرجه سانتی50-17
اگر چه ). 1376نورمحمدي، (دهد خود ادامه می

گندم یک گیاه قوي و متحمل است ولی به رقابت با 
امینی و همکاران، (باشد هرز حساس میهايعلف

آب،  (هرز با رقابت بر سر منابع هايعلف). 1382
مطلوب گیاه مانع از دسترسی..) .موادغذایی، نور و

عی به این منابع شده و نتیجه کاهش تولید و ازر
زاده و خداکرم(شوند را باعث میافزایش هزینه آن

).1377همکاران، 
ز موانع اصلی دسترسی به اهاي هرز یکیعلف

عملکرد مناسب در واحد سطح در گیاهان زراعی دنیا 
تواند براي جمیعت هستند و این میزان کاهش می

میزان این . فزاینده جهان تهدیدي جدي به شمار آید

درصد و در 25خسارت در کشورهاي در حال توسعه 
درصد گزارش شده است 10کشورهاي توسعه یافته 

)Lindquist et al., 2007 ; Parker  &
Fryer,1975; Kropff et al., 1992(.

هاي هرز از طریق هم جواري با گیاه زراعی علف
جهت جذب نور، آب و مواد غذایی به رقابت پرداخته،  

را تحت تأثیر قرار و رشد و نمو و عملکرد گیاه زراعی
هاي هرز است فشار تداخل علفبدیهی.دهندمی

هرز در مراحل گونه علفم و توان رقابتیبسته به تراک
باشدمیمتفاوتمختلف رشد گیاه زراعی

)Alderich et al., هاي هرز اراضی علف. )1997
باشند که به زا میزراعی شامل چند گونه خسارت

در بررسی رقابت و . کندنمیصورت مستقل عمل 
باید به جنبه هاي هرزبرآورد خسارت اقتصادي علف

ت آن مثل چرخه مواد غذایی، جلوگیري از هاي مثب
فرسایش خاك و افزایش جمعیت میکروفلوري نیز 

Sosnoskie(توجه کرد  et al., يتغییرها. )2006
توان به عنوان یک متغیر جوامع علف هرز را نمی

واحد محاسبه کرد زیرا جوامع گیاهی متأثر از عوامل 
عوامل زراعی و. باشدزیستی و غیرزیستی می

محیطی همچون تناوب، گیاهان پوششی، نوع خاك، 
توانند میتا حديغیره، کش و رطوبت، کاربرد علف

مدیریت .هرز را تحت تأثیر قرار دهندجوامع علف
است هاي هرز سیستم مدیریتی خاصیتلفیقی علف

که با در نظر گرفتن جوانب دراز مدت اجتماعی،  
ز اقتصادي و زیست محیطی از طیف وسیعی ا

فیزیکی، زراعی،  (هاي هرز هاي مدیریت علفروش
گیرد و درصدد است بهره می) بیولوژیکی و شیمیایی
تر ینیهاي هرز که به میزان پاتا با حفظ تراکم علف

از آستانه اقتصادي خسارت، تضمین کسب عملکرد 
مناسب و پایدار با به حداقل رساندن 

ی، هاي زیست محیطی و تخریب منابع طبیعآسیب
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سالمت مصرف کنندگان را تأمین نماید
)Affholder et al., 2013(.

تواند تراکم هاي زراعی میبکارگیري روش
هاي هرز را در مزرعه کاهش دهد از جمعیت علف

هاي هرز علفها براي کنترل کشاین رو نیاز به علف
,Anderson(رساند را به حداقل می 2005(.
زراعی شامل رقابت هاي هرز به روش کنترل علف

گیاهی، تناوب زراعی، استفاده از گیاهان پوششی،  
انتخاب واریته مناسب حاصلخیزي خاك، آللوپاتی و

.باشدمی
هاي هرز این مؤثرترین راه براي کنترل رشد علف

است که گیاهانی کشت شوند که قدرت رقابت با 
هاي هرز را داشته باشند، تحقیقات نشان داده علف

هاي هرز بر گیاهانی که منفی علفتأثیرل که احتما
بنابراین ضروري . استترکمکنند با قوت رشد می

است شرایطی ایجاد شود که در این حالت گیاه مورد 
. هاي هرز غلبه نمایندبر علفبه طور سریعنظر 

استفاده از بذور سالم و با کیفیت باال، تجهیزات 
ه طور معمولب... هاي سازگار و مناسب، کشت واریته

ري به رشد سریع و با نشاط محصول کمک مؤث
Havel(کندمی et al., 2002(.

تمرکز بر روي ،در بررسی رقابت و برآورد خسارت
یک گونه خاص ممکن است توانایی ما را در تخمین 

که خسارت اقتصادي علف هرز محدود کند و یا این
هاي مثبت جوامع گیاهی سبب عدم شناخت ویژگی

Shasta(شود et al., 2002(.
هاي هرز افزایش توانایی رقابت گیاه زراعی با علف

هرز به هاي تلفیقی مدیریت علفبخش مهمی از نظام
).1385،مرادي تالوت و همکاران( رودشمار می

رقابت یک راهکار مهم و اقتصادي براي افزایش 
سازي عملکرد گیاهان هاي هرز و بهینهمهارت علف
با ). 1390،باشی و همکارانمین(زراعی است

توان ارقامی از گیاهان استفاده از اصول رقابت می
زراعی را استفاده کرد که باعث کاهش قدرت رقابتی 

ارقامی که قدرت رقابتی باالتري . هاي هرز شوندعلف
دارند، قادر هستند عملکرد اقتصادي مطلوبی در 

اده از شناسایی و استف. هرز داشته باشندحضور علف
کند که کشاورزان این ارقام، این امکان را فراهم می

کش و یا کاهش مقدار بدون نیاز به مصرف علف
کش نسبت به مقدار توصیه شده و مصرف علف

تحمل هزینه اضافی عملکرد مطلوبی را در واحد 
Lemrel(سطح تولید کنند et al., 2001( . اهمیت

ایسه با سایر رقابت، توصیف کننده نقش رقابت در مق
گذار بر فراوانی تراکم یا ترکیب گونه تأثیرفرآیندهاي 

رادوسویچ و همکاران، (آتی جامعه گیاهی است
1382.(

توانند هاي هرز میارقام زراعی مقاوم به علف
سبب کاهش زمان، نیروي انسانی و هزینه الزم براي 

خسارت به محصول را کاهش دهدو ده وجین گردی
).1375اران، باقري و همک(

به منظور اصالح براي دستیابی به ارقامی از 
انایی رقابتی باال، شناخت گیاهان زراعی با تو

سودمند ،هاي مؤثر در زمینه توانایی رقابتمکانیزم
صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیکی و . باشدمی

بیوشیمیایی یک گیاه زراعی با توان رقابتی باال، آن 
تر از منابع نسبت به ه سریعگیاه را قادر به استفاد

علف هرز و یا گیاه زراعی با توانایی رقابتی پایین 
به وسیله هاخصوصیتنمایند و همچنین این می

هايخصوصیتعواملی چون در دسترس بودن منابع، 
قرار تأثیرهاي هرز دیگر شرایط محیطی تحت علف
).1384ساتوره و اسالفر، (گیرندمی

)1996(Loomisand Connor معتقدند که
رقابت، مصرف منابع توسط یک گونه، زمانی که رشد 

قرار گرفته است، تأثیرآن توسط گونه دیگر تحت 
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رقابت کننده موفق، گیاهانی هستند که . باشدمی
قادرند از منابع به خوبی استفاده کنند و با کارآیی 
. استفاده از منابع در شرایط کمبود را دارا هستند

یک گونه یا ژنویتپ در تخلیه منابع در مقادیر توانایی 
رادوسویچ و (کند باال، موقعیت آن گونه را تعیین می

).1997همکاران، 
هاي هرز و گیاهان زراعی هر دو به عنوان علف

شوند، بنابراین بندي میموجودات رقابت کننده طبقه
قلمروهاي مشابهی را در یک اکوسیستم اشغال 

تر شود، محدوده قلمروها فشردهکنند و زمانی کهمی
آرمین و همکاران، (رقابت شدیدتر خواهد شد

1386.(
هاي رقابت بین گیاهان در به طور کلی مکانیسم

ترمل و همکاران، (شودچهار بخش زیر خالصه می
1993.(
.دست آوردن منابعتوانایی و چگونگی ب-1
ها آنکاربرد منابع بدست آمده و استفاده از-2

.تربیشت آوردن منابع براي  دس
غیر قابل دسترس کردن منابع براي گیاه -3
.مجاور
.جذب سریع منابع جدید-4

هاي هرز با گیاهان زراعی یک فرآیند رقابت علف
عوامل متعددي در غلبه رقابت بین گیاه . پویا است

هستند، به این دلیل که مؤثرهرز زراعی و علف
میزان تغییرهايالعمل متفاوتی به ها عکسگونه

دهند، به منابع و شرایط محیطی از خود نشان می
العمل رشد گیاهان به مقادیر قابل عبارت دیگر عکس

پذیر است، دسترس مواد غذایی یک واکنش انعطاف
هم بر عملکرد و هم روي تولید بذر ،این مرحله

.گذاردمیتأثیرهاي هرز علف

و هاي یک گیاهدر بین اندامبه طور کلی رقابت یا 
اي و رقابت درون گونه(یا در بین دو گیاه مجاور هم 

رادوسویچ و (افتد اتفاق می) ايرقابت برون گونه
).1383همکاران، 

هرز به صورت کامل از امروزه به جاي حذف علف
مزرعه تالشی در جهت شناخت و ارزیابی کمی، رفتار 

هاي هرز در اکوسیستم زراعی است که و اثرات علف
،هاي گیاهان زراعیییازمند شناخت ویژگاین امر ن

هرز در طول فصل رشد و اثرات متقابلهايعلف
جواري و کمی نمودن رقابت و در شرایط همها آن

رشدي و پویایی يهاشاخصشناخت فنولوژیکی،
این تحقیق به منظور . باشدمیهرز جمعیت علف

هاي گندم مناطق سرد ارزیابی قدرت رقابت ژنوتیپ
هاي هرز، کمی نمودن قدرت فلور طبیعی علفبا

جوار بر هاي همرقابت و بررسی اثرات متقابل گونه
.یکدیگر به اجرا درآمد

هامواد و روش
در 1393- 1392این آزمایش در سال زراعی 

کیلومتري شرق 45واقع در گیالوند، در يامزرعه
سطح دریا و با ازمتر 1850شهر تهران با ارتفاع

5ْ0:55/ل جغرافیاییوو ط2ْ5:43/ض جغرافیاییعر
متر و با داشتن دماي میلی340و با متوسط بارندگی 

گراد و دماي متوسط سانتی-2/6متوسط حداقل 
جزءگراد از نظر شرایط اقلیمی سانتی20حداکثر 

) بندي آمبرژهاساس تقسیمبر(مناطق سردسیر 
).1شکل (صورت گرفت
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جراي طرح و موقعیت آن نسبت به شهرستان هم جوارمحل ا- 1شکل 

و ماسه % 46،  سیلت %22رس (ی مت خاك لوفبا
فسفر، PPM54/4پتاسیم، PPM238با %) 32
13/2EZ 16/7وpH=) ،؛ 1383بنایی و همکاران

کیفیت ). 1392سازمان محیط زیست ایران، 
خاك بر ظرفیت آن در حفظ و تداوم باروري 

ی، حفظ کیفیت زیست محیطی و افزایش بیولوژیک
مدیریت . سالمتی گیاه، انسان و حیوان داللت دارد

اراضی به درجات مختلف بر کیفیت خاك مؤثر بوده 
تواند منجر به تخریب و هر گونه مدیریت نادرست می

هاي مدیریتی بر فعالیتتأثیر. کیفیت خاك گردد
هايشاخصتوان با کنترل کیفیت خاك را می

بنایی و همکاران، (یت خاك ارزیابی نمود کیف
زمین مورد نظر در سال قبل ناکاشت بود و ). 1383

دار شخم در آخر شهریور ماه با گاو آهن برگردان
سپس عملیات تهیه زمین شامل دو . عمیق زده شد

مرحله دیسک زدن عمود بر هم براي خرد کردن 
آزمایشی يهابندي که کرتها، تسطیح، کرتکلوخه

متر، 3متري به طول سانتی60پشته 7شتمل بر م
ردیف 3متر مربع و بر روي هر پشته 2/7به مساحت 

ی کردن علیه بذر پس از بوجاري و ضدعفون
این طرح آزمایشی . گردیدهاي قارچی کشتبیماري

تیمار، شامل عدم کنترل 2به صورت فاکتوریل با 
ستفاده و کنترل علف هرز با ا) فلور طبیعی(علف هرز 

که در زمان D-12,4از دو سم تاپیک و سم هورمونی 
.گرفتندپنجه رفتن گندم مورد استفاده قرار

در دو 50×50واسطه یک کوادرات ه برداري بنمونه
. روز بعد از سمپاشی انجام گرفت45و 20مرحله 

یدروکسیهدي کلروفنوکسی دي-1-2,4
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هاي هرز پهن براي کنترل علفD-2,4کش علف
در زمانی که گندم لیتر در هکتار 5/1برگ به میزان 

و براي ) 32- 30زادوکس (زدن در مرحله پنجه
- کلودنیافوپبرگ ازهاي هرز باریککنترل علف
در زمان پنجه زدن ) 1تاپیک(% EC8پروپارژیل 

. مورد استفاده قرار گرفتند) 32-30زادوکس (
سمپاشی مورد استفاده از نوع شارژي موتوري ماتایی

200دار آب مصرف کیلوپاسکال و مق200با فشار 
. لیتر در هکتار بود

هاي هاي مورد نظر پس از شناسایی علفنمونه
؛ نجفی و 1380راشد محصل و همکاران، (هرز

و ها آنو شمارش تعداد)1385همکاران، 
هاي گندم به آزمایشگاه منتقل کردن گونهخاك بر

ساعت در 72شد و پس از قرار دادن در آون به مدت 
هاي هرز گراد وزن خشک علفه سانتیدرج70دماي 

؛ نجفی و همکاران، 1380راشد محصل و همکاران، (
هاي و گندم مورد نظر پس از شناسایی علف) 1385

هاي و خاك بر کردن گونهها آنهرز و شمارش تعداد
گندم به آزمایشگاه منتقل شد و پس از قرار دادن در 

درجه 70ساعت در دماي 72آون به مدت 
هاي هرز و گندم به گراد وزن خشک علفسانتی

گیري شدند و کمک ترازوي دیجیتالی سه صفر اندازه
LeafAreaواسطه دستگاهه سطح برگ هم ب

Meter)مدلLicor (انجام گرفت.
تجزیه و SASافزار هاي آزمایش توسط نرمداده

شد و براي ها به روش دانکن انجاممقایسه میانگین
.استفاده شدExcelافزار مرسم نمودار از نر

کلودینافوپ پروپارژیل-1

اي اي و بین گونهمحاسبه رقابت درون گونه
هاي هرزگندم و علف

جهت بررسی رقابت و برآورد ضرایب رقابت درون 
هاي اي براي ارقام مختلف گندم و علفو بین گونه

2از آنالیز عکس وزن تک بوته)1جدول(هرز

هاي ابتدا بین تراکم و وزن خشک علف. استفاده شد
عنوان متغیر مستقل و هر کدامیک از صفات ه هرز ب

بوته و لگاریتم طبیعی بوته، عکس وزن تکوزن تک
عنوان متغیر وابسته تابع ه گندم ببوتهوزن تک

در نهایت براي . شدرگرسیونی خطی برازش داده
اي اي و بین گونهتعیین سهم نسبی رقابت درون گونه

تک بوته براي ارقام هاي هرز، وزن گندم و علف
عنوان متغیر وابسته و تراکم مختلف گندم به

عنوان ه روز پس از سمپاشی ب45هاي هرز علف
به عنوان 1معادله . متغیر مستقل استفاده شد

رحیمیان (بررسی این رابطه مورد استفاده قرار گرفت 
).1378و شریعتی، 

)1(معادله 
W = a0 + bN1 + cN2 + dN3 +  … + nNn

وزن تک بوته گونه هدف Wکه در این معادله 
حداکثر وزن تک بوته گونه a0، )اینجا گندمدر(

تراکم گونه هدف در N1هدف در شرایط عدم رقابت، 
اي براي گونه گونهضریب رقابت درونbواحد سطح، 

Nnتا N2نیز معروف است، 3هدف که به ثابت رقابت

ضرایب nتاوcهاي علف هرز همجوار تراکم گونه
هاي اي گونه هدف با هر یک از گونهرقابت بین گونه

2- The reciprocal of individual-plant weight
3- Competition constant
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شریعتی، مشهدي ورحیمیان(باشدهمجوار می
1378(.

نتایج
اي اي و بین گونهرقابت درون گونه

هاي هرزگندم و علفارقام مختلف
هاي هرز ارقام گندم و علفاساس روابط بینبر

تراکم و 1و جدول 1غالب در مزرعه با توجه به شکل 
روز پس از 45هاي هرز در وزن خشک علف

سمپاشی که به عنوان  متغیر مستقل در نظر گرفته 
شده بود و وزن یک بوته براي ارقام مختلف گندم به 

سپس از . نظر قرار گرفته شدعنوان متغیر وابسته مد
گرسیونی داده و مقایسه خطوط رگرسیونی برازش ر

ها در منطقه گیالوند نتایج حاصل از دادهتمامی
برازش بهترین برازش حاصل ارقام مختلف گندم و 

روز 45اودار پس از چهرز وزن خشک و تراکم علف
در ). =83r2با ضریب همبستگی (سمپاشی نشان داد 

هاي هرز در شرایط تبیین اثرات متقابل علف
جواري با ارقام گندم روابط خطی بین پارامترهاي هم

و مقدار وزن تک ) متغیرهاي مستقل(هاي هرز علف
عکس و لگاریتم )g.m2(در واحد سطح )W(بوته 

متغیرهاي (طبیعی وزن تک بوته ارقام مختلف گندم 
.کار گرفته شدنده در منطقه گیالوند ب) وابسته

مختلف اي ارقامضرایب رقابت درون و بین گونه
روز 45هاي هرز شاخص ثبت شده در گندم و علف

ارائه 2پس از سمپاشی در منطقه گیالوند در جدول 
،  )087/0(هاي هرز، چاودار در میان علف. شده است
پیچک ،)084/0(شیر و خاك) 252/0(پیچک 

در c.81.14روي الین ر مثبت را بتأثیرترینبیش
اودار چدر واقع ). 2جدول (داشت هاحضور دیگر گونه

شیر اثر منفی بر مثبت بر روي پیچک و خاكتأثیربا 
هر تأثیرC.82.12در الین . گذاشتc.81.14الین 

C.84.18در این . استسه علف هرز اثر مثبت داشته 

شیر بر پیچک شده است که اودار و خاكچاثر منفی 
روي گندم را در منفیهاياین تأثیر موجبات تأثیر

و ه که در رقم الوند هر دو علف هرز چاودار داشتبر
منفی بر روي پیچک بوده که تأثیرشیر داراي خاك

در رقم . منفی بر روي گندم شده استتأثیرموجب 
ً                                   توس نیز عینا  این عمل تکرار گردیده است و در رقم 

شیر بر روي دو علف منفی علف هرز خاكتأثیرزرین 
ر روي گندم را در هرز پیچک و چاودار اثرات منفی ب

رات منفی چاوداتأثیردر رقم سایسون . پی داشته است
بودهشیرمثبت بر روي خاكتأثیرو پیچک باعث 

مثبت بر تأثیرهرز موجب که اثرات متقابل علفاست
در رقم شهریار اثر منفی چاودار . روي گندم شده است

مثبت بر روي پیچک شده که تأثیرشیر باعث و خاك
منفی بر روي تأثیرمثبت بر روي پیچک موجب تأثیر

در رقم گاسکوژن اثرات منفی پیچک و .شدرقم مزبور 
مثبت بر روي چاودار را داشته تأثیرشیر موجبات خاك

مثبت بر تأثیرهاي هرز موجبات و روابط متقابل علف
در رقم ماراتون اثرات . روي رقم گندم را داشته است

منفی بر روي علفتأثیرو پیچک باعث رمثبت چاودا
که روابط متقابل هر سه علف هرز شدشیر كهرز خا

را در پی ذکر شدهمثبت روي رقمتأثیرموجبات 
.استداشته 

منفی تأثیردر رقم مهدوي هر سه علف هرز فقط 
بر روي یکدیگر را نشان دادند که اثرات متقابل این 

مثبت بر روند رشد گندم تأثیرهاي هرز موجب علف
.را نشان داد

ها بر ضرایب نشان دهنده آن است که اثرات گونه
یا مثبت باشد) منفی(یکدیگر ممکن است بازدارنده 

یاه زراعیگيالت برایجاد تسهیممکن است که او
.ک علف هرز خاص گرددیا یویاصل
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گیريو نتیجهبحث
و ) 1381(اساس گزارش قرخلو و همکاران بر

اي وزن تراکم گونه)1386(عبدالهی و نورمحمدي
به عنوان متغیر مستقل و برازش بهتر ،خشک را

اظهار ) 1385(عطري و همکاران. اندمعرفی کرده
تواند به نوعی بیانگر داشتند که سطح برگ نسبی می

) 1391(میجانی و همکاران .وزن خشک نیز باشد
نیز به سطح برگ نسبی و شباهت آن با وضعیت وزن 

هاي هرز اشاره و آخر فصل علفخشک اول فصل 
. کرده است

د که دننشان دا)2005(کروکر و همکاران 
ک رشد گندم یتوانند سبب تحریهرز ميهاعلف
.شوند

در دانشگاه پنجاب ) 1393(فرهودي و همکاران 
Chenopodium(سه گونه سلمه ترهيایاثر بقا

album L.(ق یو رشد گندم مورد تحقیزنرا بر جوانه
يایاز بقایر کمیمتوجه شدند مقادها آنر دادندقرا

اد یر زیمقادیش داده ولیتره رشد محصول را افزاسلمه
ساقه را شه ویرشد ربذر را کم کرده ویزنجوانه

س یفاالريهاگونهياین بقایهمچن. دهدیکاهش م
ماده خشک گندم شه، ساقه ویسبب بهبود رشد ر

اد یسبب ازدیوحشر اندك از کنگریمقادشده و
.دشویاهچه گندم میرشد گقدرت

نشان داد که مواد مترشحه از )1379(يحجاز
ک یباعث تحرياماش علوفهنخود ويهاشهیر

.باشدیجذب فسفر در جو مفتوسنتز و
) 1389(و همکاران يبر اساس گزارش قنبر

ي زیرتاجتره و، سلمهیوحشخروسهرز تاجيهاعلف
پنج را بر عملکرد ذرت ویشیاثر افزاترینبیشاه یس

ارسالم یاو، چکیپ، خرفه، دهیخروس خوابگونه تاج
سوروف اثر بازدارنده بر عملکرد ذرت وی؛ارغوان

از یذرت ناشيهرز بر رويهااثر مثبت علف. داشتند

هرز بود که اثر يهاعلفيد آن رویشدیباز دارندگ
همکاران ان ویصالح. ذرت داشتنديرويادگیدارنباز
، 2خلر، 1سیفاالريهاان کردند که علفیب) 1382(

اثر مثبت بر عملکرد گندم 4سلمه ترهو3یکنگر وحش
.دارند

هاي بیولوژیک در هاي هرز یکی از محدودیتعلف
ساتیر، (تولید محصول در سراسر جهان هستند 

2010(.
ز در مطالعه کشت ین)1998(هاشم و همکاران

دند که یجه رسین نتیابهچچمبهمخلوط گندم و
يان گونهیسه با رقابت بیدر مقايارقابت درون گونه

چچمو)Tritium aesativum L(.گندم
)Lolium temulentum L(بر کاهش تريبیشتأثیر

هاي ژنتیکی در خصوص پیشرفت.عملکرد گندم دارد
هاي هرز، انجام شده از نظر توانایی رقابت با علف

گونه که در قبل همان. ختلفی وجود داردنظرات م
معتقدند که در شرایط محققان اشاره شد، تعدادي از 

محصول جدید از توانایی هاي پرژنوتیپمطلوب، 
هاي کم محصول ي نسبت به ژنوتیپترکمرقابت 
کاهش تر بیشرا ماده خشک علف هرز ؛قدیمی

در صورتی که برخی دیگر از محققان . دهندمی
که علف هرز، عملکرد دانه ارقام قدیمی را معتقدند 

دهد و یا به عبارتی از ارقام جدید کاهش میتر بیش
از ارقام قدیمی تر بیشتوانایی رقابت ارقام جدید 

Lemrel؛1379زند، (است  et al., ؛1996
Colman and Gil, 1996.(

1- Phalaris monor
2- Lathyrus aphaca
3- Cirsium arvensis
4- Chenopodium allbum
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Lemrel et al معتقدند که براي (1996)
اي رقابتی، باید تعداد هارزیابی و شناسایی شاخص

هاي مختلف ها و سالها در محیطزیادي از فنوتیپ
ثر بر رقابت نباید ؤبنابراین صفات م. آزمایش شوند

محیط قرار بگیرند و یا به عبارتی اثر تأثیرتحت 
. دار باشدمتقابل محیط رقم بر این صفات نباید معنی

باال پذیري این صفات باید در حد عالوه بر این، توارث
ها و در این صورت این ارقام در سال. باشد

.هاي مختلف نمو رقابتی ثابتی دارندمحیط
همچنین بررسی این صفات باید به صورت پویا 
در درون جمعیت و کانوپی گیاهی انجام شود و 

اساس تک بوته انجام نپذیرد بر"ها صرفاارزیابی
ي هازیرا هنگامی که گونه) 2010وزان و همکاران،(

شوند گیاهی به صورت مخلوط با یکدیگر کشت می
در مقایسه با حالتی که به صورت خالص کشت شده 

متفاوتی به عوامل محیطی نشان هاياند، واکنش
Ogg(دهند می & Seefeldt, به این دلیل . )1999

هاي رشد به صورت منفرد و یا حتی مطالعه واکنش
هاي براي ارزیابی رقابتی گونه، در کشت خالص

باقري و همکاران، (موجود در مخلوط کافی نیست 
ضرایب نشان دهنده آن است که اثرات ).1375

یا ) منفی(ها بر یکدیگر ممکن است بازدارنده گونه
یا دازدیازمانی که یک گیاه سبب . مثبت باشد

شود، واکنش گیاه کاهش یک منبع غذایی می
ی خنثکه ممکن است مثبت، منفی و یا اینکناري

.(Caly, 2009)باشد
،  )087/0(1هاي هرز، چاوداردر میان علف

که پیچک ) 084/0(3و خاك شیر) 252/0(2پیچک

1- Cecal Cereal
2- Convolvulus arvensis
3- Descurainial sophia

در 08014Cترین تأثیر مثبت را بروي الین بیش
در واقع ). 2-4جدول (ها داشت حضور دیگر گونه

چاودار با تأثیر مثبت بر روي پیچک و خاکشیر اثر 
C.82.12درالین . ذاشتگ08014Cمنفی بر الین 

در . تأثیر هر سه  علف هرز اثر مثبت داشته است
اثر منفی جاودا و خاك شیر بر C.84.18الین 

پیچک شده است که این تأثیر موجبات تأثیرات 
منفی بر روي گندم را در بر داشته که در رقم الوند 
هر دو علف هرز چاودار  و خاك شیر داراي تأثیر 

بوده که موجب تأثیر منفی بر منفی بر روي پیچک 
ً     در رقم توس نیز عینا  این . روي گندم شده است

عمل تکرار گردیده است و در رقم زرین تأثیر منفی 
علف هرز خاك شیر بر روي دو علف هرز پیچک و 
چاودار   اثرات منفی بر روي گندم را در پی داشته 

در رقم ساسیون تأثیرات منفی چاودار و .  است
تأثیر مثبت بر روي خاك شیر بوده که پیجک باعث 

اثرات متقابل علف هرز موجب تأثیر مثبت بر روي 
در رقم شهریار اثر منفی چاودار و . گندم شده است

خاکشیر باعث تأثیر مثبت بر روي پیچک شده که 
تأثیر مثبت بر روي پیچک موجب تأثیر منفی بر روي 

در رقم گاسکوژن اثرات منفی .  رقم مزبور گردید
پیچک و خاکشیر موجبات تأثیر مثبت بر وي جاودا 

هاي هرز موجبات تأثیر را داشته و روابط متقابل علف
در رقم . مثبت بر روي رقم گندم را داشته است
تأثیر ثمارتون اثرات مثبت چاودار و پیچک باع

منفی بر روي علف هرز خاك شیر گشته که روابط 
بت بر روي متقابل هر سه علف هرز موجبات تأثیر مث

.رقم را در پی داشته است
)2010(Saltio معتقد است که ارقامی از برنج

)Oryza Sativa L.( که ارتفاع بلندتر، سرعت رشد
تري داشته باشند از قابلیت هاي شادابباالنر و برگ
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هاي هرز برخوردار ي در برابر علفتربیشرقابت 
. هستند

(2014)Nekahi et alتغیرهاي با بررسی م
مختلف مدیریت گیاه زراعی بر خأل عملکرد ناشی از

بر گندم نشان دادند که اگر به جاي رقمها آن
N90-19 از رقمN81-18شد عملکرد استفاده می

.یافتکیلوگرم در هکتار افزایش می722
منفی تأثیرعلف هرز فقط سهدر رقم مهدوي هر

متقابل این بر روي یکدیگر را نشان دادند که اثرات
مثبت بر روند رشد گندم تأثیرهاي هرز موجب علف

.را نشان داد

اي و رقابت با نتیجه اینکه رقابت بین و در گونه
جوار همواره موجبات کاهش هرز هميهاعلف

هرز يهاات علفتأثیرداشته و نعملکرد را در پی 
همجوار موجبات رشد و افزایش عملکرد بعضی از 

دارد که این خود باعث جلوگیري ارقام را در پی
به آشیان ها آنها و ورودکشاستفاده از علف

جز با یافتین رهیچن. اکولوژیک گیاهان را در بر دارد
در چارچوب آنچه که ويمند به کشاورزنظامینگرش

، شودیده مینام)بوم نظام(ستم یبه اصطالح اکوس
یمبتنییهابوم نظامیطراحن رویاز انخواهد بود و

.سازدیميرا ضروریشناختبا اتکا به اصول بومو
داري روابط خطیضرایب رگرسیون خطی و سطح معنی- 1جدول 

و مقدار وزن تک بوته،) متغیرهاي مستقل(هاي هرز بین پارامترهاي علف
در منطقه گیالوند) متغیرهاي وابسته(عکس و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته ارقام مختلف گندم 

متغیر وابستهپارامتربرداريزمان نمونه
هاي هرزوزن خشک علف

)DM(
هاي هرزتراکم علف
)N(

rP-vluerP-vlueرقم

روز پس20
از سمپاشی

C.81.14

W02/0 -93/016/060/0
1/W02/094/015/0 -63/0
LnW02/0 -94/016/061/0

C.82.12

W26/040/031/031/0
1/W23/0 -46/028/0 -37/0
LnW25/043/029/034/0

C.84.18

W44/0 -15/035/0 -26/0
1/W37/023/025/041/0
LnW41/0 -18/030/0 -32/0

C.84.4

W41/018/039/020/0
1/W40/0 -19/038/0 -21/0
LnW40/018/038/021/0
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1ادامه جدول 

متغیر وابستهپارامتربرداريزمان نمونه
هاي هرزوزن خشک علف

)DM(
هاي هرزتراکم علف
)N(

rP-vluerP-vlueرقم

روز پس 20
از سمپاشی

الوند
W22/0 -47/006/0-83/0

1/W24/043/007/081/0
LnW23/0 -45/007/0 -82/0

توس
W11/073/004/088/0

1/W12/0 -70/005/0 -87/0
LnW11/071/005/087/0

زرین
W50/0 -09/037/0 -23/0

1/W52/008/039/020/0
LnW51/0 -08/038/0 -21/0

سایسون
W09/0 -76/001/0 -96/0

1/W15/063/008/079/0
LnW12/0 -70/004/0 -88/0

شهریار
W49/0 -10/037/0 -23/0

1/W50/009/040/019/0
LnW50/0 -09/039/0 -20/0

گاسکوژن
W06/0-84/020/0 -51/0

1/W11/073/026/041/0
LnW08/0 -78/023/0 -46/0

مارتون
W09/077/006/0-83/0

1/W17/058/014/064/0
LnW13/0 -67/010/0 -73/0

مهدوي
W67/0-01/075/0 -004/0

1/W70/001/077/0003/0
LnW68/0-01/076/0-003/0

روز پس 45
از سمپاشی

C.81.14

W07/081/025/042/0
1/W07/0 -81/022/0 -48/0
LnW07/081/023/045/0

C.82.12

W27/039/032/030/0
1/W24/0 -45/028/0 -36/0
LnW25/042/030/033/0
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1ادامه جدول 

متغیر وابستهپارامتربرداريزمان نمونه
هاي هرزوزن خشک علف

)DM(
هاي هرزتراکم علف
)N(

رقمrP-vlueرقم

روز پس از 45
سمپاشی

C.84.18

W54/0 -06/049/0 -10/0
1/W43/016/036/024/0
LnW49/0 -10/043/0 -15/0

C.84.4

W37/022/039/020/0
1/W38/0 -22/038/0 -21/0
LnW38/022/039/020/0

الوند
W32/0 -30/017/0 -59/0

1/W43/027/018/057/0
LnW33/0 -28/017/0 -58/0

توس
W18/056/015/063/0

1/W17/0 -58/013/0 -66/0
LnW18/057/014/065/0

زرین
W48/0 -10/036/0-24/0

1/W50/009/037/022/0
LnW49/0 -09/037/0 -23/0

سایسون
W03/091/011/072/0

1/W02/094/005/0 -87/0
LnW006/098/008/079/0

شهریار
W39/0 -20/031/0 -32/0

1/W42/017/035/026/0
LnW41/0 -18/033/0 -28/0

گاسکوژن
W22/0 -48/047/0 -12/0

1/W26/039/051/008/0
LnW24/0 -43/049/0 -10/0

مارتون
W10/0 -75/007/0 -80/0

1/W18/057/015/062/0
LnW14/0 -65/011/0 -71/0

مهدوي
W61/0-03/066/0 -01/0

1/W64/002/069/001/0
LnW62/0-02/068/0-01/0
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هاي هرز اي ارقام مختلف گندم و علفضرایب رقابت درون و بین گونه- 2ول جد
*روز پس از سمپاشی در منطقه گیالوند45شاخص ثبت شده در 

aR2P-vlueخاکشیرپیچکچاودارگندمرقم

C.81.1404/0087/0 -252/0084/034/1722/0726/0
C.82.1202/0954/0497/0119/010/1446/0287/0
C.84.180005/0 -41/136/0-58/0 -11/2941/0382/0
C.84.409/0 -41/2 -509/0152/087/3028/0613/0

93/2479/0015/0- 346/0507/0- 077/0- 014/0الوند
39/2113/0890/0- 386/0012/0-276/0-036/0توس
04/2683/0007/0- 671/0647/0999/0- 042/0زرین

182/048/1922/0729/0- 073/0- 057/0449/0سایسون
89/2541/0381/0- 504/0505/0- 953/0- 023/0شهریار

0086/0//86/2064- 228/0-062/0423/1367/0گاسکوژن
38/2111/0910/0- 058/0852/1135/0210/0مارتون
84/2564/0086/0- 248/0- 045/0-047/0206/1مهدوي

.هاي مدل برآورد ضرایب رقابتی مورد استفاده قرار گرفته استپارامترهاي مرتبط با مقادیر مشخص شده، به عنوان ورودي* 

هاي هرز                    این چیه؟؟؟؟اي ارقام مختلف گندم و علفاي و بین گونهرقابت درون گونه

بردايهرز به تفکیک گونه در دو مرحله نمونههايارتباط بین وزن خشک و تراکم بوته علف- 1شکل 
در منطقه گیالوند) روز پس از سمپاشی45: روز پس از سمپاشی، مرحله دوم20: مرحله اول(
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