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 12/11/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             4/7/83تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

   قناری  تداخل گندم و علفپویایی  یبررس
  گانه خطیوایازی چندبا استفاده از 

  
  حمید صالحیان

  شهر  قائم، واحداستادیار دانشگاه آزاد اسالمی
  سرایی حسن نیکخواه کوچک

  شهر قائم، واحد مربی دانشگاه آزاد اسالمی
  حمید رحیمیان
  استاد دانشگاه تهران
  علی قنبری

  سی مشهدمربی دانشگاه فردو
  

  چکیده
) phalaris minor( قناری  و علف) Triticum aestivum L،Tajan( نان   ای گندم گونه های درون و برون رقابتمنظور بررسی  به

 کرت و در    45 زمین آزمایش شامل     ، در قائمشهر اجرا شد    1380-81 در سال زراعی   یها آزمایش   همچنین تحلیل دینامیک تداخل آن    
 در طـول فـصل رشـد، از    ،نان موجـود  بـود   قناری در تراکم نسبتاً ثابتی از گندم   بیش متفاوتی از علف     و ی و کم  هر کرت تراکم طبیع   

 سانتیمتر انتخاب و اندازۀ صفات؛ سطح برگ، وزن خشک و تراکم گیاهان نامبرده در آن، در شـش                   50×60ای به ابعاد       قطعه  هرکرت
 برای برآورد تداخل از مـدل لگـاریتم طبیعـی بیومـاس تـک بوتـه گنـدم                   ،بت شد دوره، در طول و در پایان فصل رشد، به تفکیک ث          

، )ای  گونـه   کنندگی بـین    تحریک(ای در تمام فصل رشد نسبت به تداخل علف قناری           گونه   نتایج نشان داد که رقابت درون      ،استفاده شد 
 ولی میزان آن در مقایـسه بـا          گندم داشت، کنندگی برای     ای از طول فصل رشد نقش تحریک        قناری در قسمت عمده      علف ،بیشتر بود 

یر سصورت رقابت تف    قناری در تداخل با گندم به        در مراحل انتهایی رشد، نقش علف      ،ای گندم ناچیز بوده است      گونه  اثرات رقابت درون  
  ،نسبی و شاخص سطح برگ باالتر آن، منطبق است شده و این موضوع با برتری اثر رقابت 

  
  ، وایازی چندگانه خطی،قناری  علف، گندم نانل،تداخ :های کلیدی واژه

  
  قدمهم

 تکنیک آماری چند ،)12،26،27(هرز مورد استفاده قرارگرفته است  زراعی و علف های مختلفی برای مطالعۀ فرایند تداخل گیاه روش
های آماری چند متغیره   روش،)25(باشد هایی با ساختار پیچیده می متغیره وسیله قدرتمندی برای این مطالعه و خالصه نمودن داده
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ها با سرعت باال  که رایانه ها را تا زمانی افزاری، استفاده از آن های سخت در ابتدای قرن بیستم توسعه زیادی یافتند، اما محدودیت
 ،)18(ظهور نمودند، کند نمود

 ،)22(کار رفـت    های گیاهی به    بندی داده   و طبقه ها    منظور ابداع مدل    شناسان به   بار توسط بوم    های آماری چند متغیره برای اولین       روش
زراعـی    هـای علـوم       منظور تجزیه وتحلیـل آزمـایش       متغیره به  های مرتبط با تجزیۀ چند      کشاورزی از روش    تعداد زیادی از متخصصین   

 محصوالت استراتژیک   ها، در رابطه با     رو معرفی قابلیت برآورد تداخل و کاهش عملکرد مدل          از این ) 2،4،14،22،29( اند  استفاده کرده 
 ،های تحلیلی که کاربرد زیادی پیدا کرده اسـت          یکی از مدل  ،  رسد  نظر می   زراعی خصوصاً در کشور ما رویکردی اقتصادی و منطقی به         

هـای دیگـر      عنوان متغیر وابـسته و تـراکم گونـه           به ،روش وایازی چندگانه خطی با استفاده از محاسبه وزن دانه تک بوته گیاه زراعی             
نـشان دادنـد کـه در صـورت     ) 17(ها، هاشم و همکـاران   در تحلیل تداخل گونه،)23،24،26،27(باشد نوان متغیرهای مستقل می   ع  به

  .تر است  قابل قبول،دست آمده  پایداری ضرایب وایازی بیشتر و نتایج به،استفاده از لگاریتم طبیعی وزن تک بوته
F(RCA) حاسبه قابلیت رقابت نسبی    به ما امکان م    ،استفاده از معادالت خطی یاد شده     

1
F  ایـن شـاخص    ،)12(هـا را خواهـد داد       گونـه ، 

هـرز    افت عملکـرد گیاهـان زراعـی در رقابـت بـا علـف               ،  فاکتور مناسبی برای بیان قدرت رقابت یک گونه نسبت به گونۀ دیگر است            
 هاشم و همکاران نشان دادنـد       ،شود   برآورد می  ) 17(و یا اندازۀ نهایی گیاه    ) 19(تواند بر اساس سطح برگ علف هرز در دوره رشد           می

 مطالعاتی که در زمینۀ تـداخل  .)17(باشد تری می  عامل تعیین کننده،هرز خصوصاً در مراحل انتهایی رشد گیاه زراعی      که ارتفاع علف  
) 21( مهـرا و گیـل   ،دباشـ   قناری صورت گرفت، حاکی از اثرات کاهنده و افزایندۀ علف هرز یاد شده بر رشـد گنـدم مـی                     گندم با علف  

F بوته در متر مربع از علف قناری       25 -50که تراکم     هنگامی

2
F     نان  را در گندمF

3
F  8 -44 کـاهش عملکـردی معـادل        ،کردنـد      بررسی می  

زنی و رشد گندم مورد تحقیق قرار دادند و بـه             را بر جوانه   قناری  اثر بقایای علف  ) 16( همچنین گیل و ساند    ،درصد را مشاهده نمودند   
اثر افزایشی بـر رشـد گنـدم داشـته        )  بوته در متر مربع    10کمتر از   ( این نتیجه رسیدند که بقایای این گونه در مقادیر کمی از تراکم           

 ظـاهراً اخـتالف در   ،قناری به نتیجه مشابهی رسـیدند  نیز در زمینۀ تحریک رشد گندم توسط گونۀ علف       ) 10( بهاتیا و همکاران   ،است
ساله مـزاحم در غـالت    هرز یک عنوان یک علف قناری به علف .)1(باشد های مختلف می علت تراکم های باال به نتیجۀ تداخل در آزمایش   

 ، پراکنـدگی زود بـذر  ،ترین دالیل این موضوع شباهت دوره رشدی آن با غالت پاییزه مهم ،)5،6،7،9،11،13(آید  حساب می پاییزه به
های مـؤثر در از بـین بـردن آن در مـزارع               دت چندین سال در خاک و فقدان علفکش       حالت خواب به م     توانایی باقی ماندن بذر آن به     

 لذا بر آن شدیم آزمایشی بـا        ،شود  رو نیاز به بررسی تداخل آن با گندم در شرایط آب و هوایی منطقه احساس می                  از این  ،)8(باشد  می
  .ها انجام گردد  تداخل آنقناری و تحلیل پویایی علف-ای گندم گونه اهداف بررسی رقابت درون و برون

  
   :ها مواد و روش

 متر در ایستگاه تحقیقات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه 35 × 40 در قطعه زمینی به ابعاد 1380-81این آزمایش در سال زراعی 
 متر و 10 طول  ردیف کاشت به5 کرت با 45 در 1380 بذورگندم پس از ضدعفونی در آذرماه سال ،شهر اجرا شد آزاد اسالمی قائم
 ، گندم مورد استفاده رقم تجن، بوته در مترمربع کاشته شدند400 سانتیمتر در هر کرت با تراکم 20های کاشت فاصله بین ردیف

عنوان یک مشاهده در نظر  قناری در واحد سطح به های طبیعی گونۀ علف  در این آزمایش تراکم، گرم بود36پاییزه و با وزن هزاردانه 
ای و نیز هنگام رسیدگی   در طول فصل رشد به فواصل سه هفته،های هرز هنگام ظهور گیاهچه وجین شدند و سایر علفگرفته شد 

استفاده و )  نمونه45شامل ( برداری طور تصادفی، جهت نمونه متر به  سانتی50× 60 در هر کرت از یک چارچوب به ابعاد ،محصول

                                                            
1. Relative competitive ability 
2. Phalaris minor 
3. Triticum aestivum 
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 615 گانه خطی    وایازی چند  از  قناری با استفاده     تداخل گندم و علف  پویایی  یبررس

ها به  ها در آزمایشگاه و وزن خشک آن  سپس تراکم و سطح برگ بوته،آوری شد  جمع،آن قناری در های گندم و علف همه بوته
  .گیری شد  ساعت اندازه24گراد به مدت   درجه سانتی80تفکیک در دمای 

متوسط ( قناری دست آمده از دوگونه گندم و علف های به  داده،ها دست آمده در همه کرت خشک به در ادامه در قالب تراکم و وزن
2 =05/1 بوته در متر مربع با واریانس 1x =395گندم تراکم 

2s2 =5/7قناری   و متوسط تراکم علفx بوته در متر مربع با واریانس 
1/5= 2

2sو با استفاده از ،باشد می) تکرار( عنوان یک مشاهده که هر کرت به در قالب طرح پیمایشی و با فرض بر این)  بدست آمد 
Fوایازی چندگانه خطی

1
Fافزار  ای به کمک نرم گونه های درون و برون منظور کمّی کردن و تقسیم رقابت  بهSASF

2
Fتجزیه شدند .  

  .)24( مدل لگاریتمی وزن دانه تک بوته بود،مدلی که برای تحلیل تداخل از آن استفاده شد
 

     Xxiin NbNbNbbwL 322110 +++=  
  

   ،که در آن
  w =قناری وزن دانه تک بوته گندم و یا بیوماس علف،   

0b =عرض از مبدأ معادله وایازی،  
ib1 =که  هنگامی) ای  گونه رقابت درون(ضریب اثر گونۀ اول بر خودشi علف قناری باشد ممکن است گندم یا،   
ib2 =که  هنگامی) ای گونه رقابت بین(ضریب اثر گونه دوم بر گونه اولi ممکن است گندم یا علف قناری باشد ،   
xb3 =های دو گونه بر وزن تک بوته گونه  ضریب اثر متقابل تراکمiام ،   
2N 1 وN =  تراکم گونه اول و دوم و  

XN = 1اثر متقابلN2 وN،باشد  می،  
ت با استفاده از معادال) mixRCA( قابلیت رقابت نسبی در کشت مخلوط دوگونه ،ای گونه های درون جهت روشن شدن روند رقابت

  .به قرار زیر محاسبه شد) 28(راش
  

)1        (                                    
)(
)(

2

1
)( phalarisb

TriticumbRCA Triticummix =  

  

)2     (                                       
)(
)(

2

1
)( Triticumb

PhalarisbRCA phalarismix =  
  

متغیر وابسته لگاریتم ) 2(و در معادله ) wTriticumLn( لگاریتم طبیعی بیوماس تک بوتۀ گندم،متغیر وابسته) 1(در معادله 
ای در طول  گونه منظور شناخت بهتر اهمیت رقابت بین  در ادامه به،باشد می) wPhalarisLn(قناری طبیعی بیوماس تک بوته علف

F3 (RCE) اثرات رقابت نسبی ،فصل رشد
Fدو گونه گندم (RCET)قناری  و علف  (RCEP)به این ) 17( روش شینسکی با استفاده از

  .ترتیب محاسبه شدند
  

)3          (                                        
)(
)(

1

2
)( Triticumb

TriticumbRCE Triticum =  

                                                            
1. Linear multiple regression 
2. Statistical Analysis System 
3. Relative competition effects 
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)4         (                                    
)(
)(

2

1
)( Phalarisb

PhalarisbRCE phalaris =  

 ضریب اثر گندم 1bعنوان متغیر وابسته و   بهLnPقناری در هنگامی است که  ف ضریب اثر گونه گندم بر گونه عل2b ،)3(در معادله
 ضریب اثر 1b ،)4( به همین ترتیب در معادله ،باشد  می،شود  در حکم متغیر وابسته در نظر گرفته میLnTکه  بر خودش هنگامی

 LnTقناری بر خودش هنگامی که   ضریب مربوط به تأثیر گونه علف2b متغیر وابسته و LnP قناری بر گندم وقتی که  گونه علف
 سهم نسبی هر یک از متغیرها از طریق ، در تمام معادالت وایازی چندگانه برازش شده، در نظر گرفته شد،متغیر وابسته باشد

 در رویه SASافزار   همچنین برای تجزیه و تحلیل نقاط پرت توسط نرم،دست آمد  به)RPartial.2(محاسبه ضریب تبیین نسبی
REG از گزینه  INFLUENCEها نیز با   استفاده و شکلExcel-98رسم شد ،  

  
  نتایج و بحث

یر زیادتر ضریب  مقاد،)17(ها از مدل لگاریتمی استفاده شد ای و سهم هر یک از آن گونه منظور تعیین بهتر اثرات درون و برون به
رقابت (ای گندم نسبت به اثر علف قناری گونه  حاکی از تأثیر بیشتر اثر رقابت درون LnT در مدل1Nبرای ) RP.2(تبیین
 و برتری رقابت ، متغیر است91/0 تا 15/0  از1N مقادیر ضریب تبیین برای ،)1جدول(باشد  ها می و اثرمتقابل آن) ای گونه بین

Fنیز در تحقیق خود در مورد تداخل گندم و چچم) 17( هاشم و همکاران،دهد ای گندم را در تمام مراحل رشد نشان می گونه درون

1
F، 

 بیشتر ،ای گونه  نسبت به رقابت بین،)تا ابتدای رشد زایشی گندم( روز پس از سبز شدن170ای گندم را تا  گونه سهم رقابت درون
 بر ،صورت افزایشی ظاهراً به) pb2(قناری در تداخل با گندم   نقش علف، روز پس از کاشت130 تا 47 همچنین از ،برآورد نمودند

   .)عالمت ضریب وایازی مثبت است(عملکرد دانۀ گندم ظاهر شده است
ضریب تبیین نسبی اثـر  (باشد ای گندم از سهم ناچیزی برخوردار می     گونه   درون رغم این موضوع چنین نقشی در مقایسه با رقابت          علی

نیمـه  ( در نظرگرفتـه شـود     LnP ،که متغیر وابسته     در صورتی  ،) درصد متغیر است   082/0 تا   061/0قناری برگندم از      مثبت گونه علف  
عبـارت دیگـر       بـه  ،قناری بوده است    ۀ رشد،کمتر از تأثیر گندم بر علف       درکل دور  ،)pb1(ای    گونه  مقادیر ضریب درون  ) 1پایینی جدول 

 بـا   ،شود  قناری می   ای بوده و افزایش تراکم گندم موجب کاهش عملکرد علف           گونه   رقابت برون  ،قناری  عامل عمدۀ کاهش عملکرد علف    
کـه  )15،20،30(هـای   این نتیجه بـا یافتـه      ،)3،7(قناری این نتیجه منطقی است      توجه به بیوماس و ارتفاع بیشتر گندم نسبت به علف         

با نزدیک شـدن بـه انتهـای فـصل           مطابقت دارد  ،اند  های هرز را توأم با افزایش تراکم گندم مشاهده نموده           کاهش قابلیت رقابت علف   
 قنـاری  کـه توانـایی رقابـت نـسبی علـف       درحـالی ،طور مطلـق کـاهش     به) RCAT( قابلیت رقابت نسبی گندم    ،رشد و زمان رسیدگی   

)RCAP ( افزایش یافت)  در انتهای فـصل رسـید      79/0 روز پس از کاشت به       47 در   43/3های یاد شده از        نسبت شاخص  ،)2جدول ، 
 ،قنـاری در مرحلـه رشـد رویـشی خـود            دهدکه گندم پاییزه درشرایط آزمایش از رقابت بیشتری نسبت به علـف             این روابط نشان می   

  . این اثر کاهش یافته است،گیبرخودار بوده و با نزدیک شدن به زمان رسید

                                                            
1- Lolium multiflorum 
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  قناری که در آن متغیرهای مستقل؛   مدل لگاریتمی برآورد بیوماس تک بوته گندم و علف-1جدول
  *باشد ها و اثرمتقابل آن می تراکم هر یک از گونه

 R2                      P                      b3x                     b2P                      b1T                      b0روز پس از کاشت          
                   LnT = 2926/0               N11645/0-           N2 0421/0           Nx 0043/0-            0001/0                   81/0  

47)            P    (075/0                    0001/0                 0073/0                  625/0  
)                P،R2     (_                          749/0                   061/0                 0001/0  

  

                  LnT = 2235/0                N1075/0-            N2 0775/0           Nx 0071/0-              013/0                   22/0  
86)            P     (455/0                    013/0                  0462/0                   433/0  

)                P،R2     (_                         1515/0                   071/0               00004/0  
  

                   LnT = 0946/2               N11531/0-           N2 1394/0           Nx  0131/0-            0001/0                  73/0  
108)           P    (075/0                   0001/0                   201/0                   177/0  

)                 P،R2     (_                        7319/0                   082/0                 0001/0  
  

                   LnT = 9043/3               N12740/0-           N2 1401/0            Nx0021/0-             0001/0                  99/0  
130)          P   (0001/0                    0001/0                   938/0                  247/0  

)                P،R2     (_                            91/0                     08/0                0001/0  
  

                   LnT = 4792/3               N12126/0-           N2   07/0-          Nx  0038/0-             0001/0                  88/0  
154)          P   (0001/0                   0001/0                   740/0                   715/0  

)                P،R2     (_                          877/0                   100/0                00004/0  
                         R2                        P                        b3x                     b1P                      b2T                            b0  

  

                   LnP = 6599/2-               N15792/1-           N2  1950/0-         Nx  0209/0            0006/0                  68/0  
47)            P   (0001/0                    0005/0                     141/0                   112/0  

)                P،R2      (_                         6075/0                   0525/0                 0131/0  
  

                  LnP = 2801/4                 N16377/0-            N22771/1-           Nx0975/0             0291/0                  29/0  
86)            P     (233/0                     043/0                    014/0                   027/0  

)                P،R2      (_                        1436/0                   1365/0                   028/0  
                   LnP = 5124/7-               N18491/0-           N2 0768/3-          Nx  2590/0             0001/0                 65/0  

108)           P  (0006/0                     0001/0                  0002/0                   001/0  
)                 P،R2      (_                        3252/0                  2364/0                 0911/0  

  

                   LnP = 4568/0                N15534/0-           N2 0288/2-            Nx1881/0              0088/0                 64/0  
130)          P     (682/0                    0022/0                    004/0                   001/0  

)                P،R2     (_                            31/0                      24/0                     09/0  
  

                   LnP = 2293/5                N16183/0-           N2 3615/2-          Nx  2695/0              0539/0                 64/0  
154)           P    (011/0                      015/0                   033/0                   025/0  

)                 P،R2     (_                            30/0                     24/0                      1/0  
* b0 =   عرض از مبدأ؛LnT =   لگاریتم بیوماس تک بوتۀ گندم؛LnP = قناری؛  لگاریتم بیوماس تک بوتۀ علفP =   سطح احتمال خطا؛b3x = ها؛   ضریب تعیین اثرمتقابل گونه
P،R2 =   ضریب تبیین نسبی؛b2p ، b1p = ای؛      گونه ضرایب تعیین رقابت بینb2T ، b1T = ای؛   گونه ضرایب تعیین رقابت درونN2 = قناری در متر مربع؛   اکم علفترN1 = 

   ، عدد بود45تراکم گندم در متر مربع؛ تعداد مشاهدات برای هر زمان 
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 این موضوع با عالمت ،برآورد شد) بازدارندگی رشد(قناری با گندم به صورت رقابت  تداخل علف، روز پس از کاشت به بعد130از 
  ،)1جدول (منفی ضریب وایازی نشان داده شد

در این دوره استفاده ) RCET(نسبت به گندم ) RCEP(توان به چیرگی اثر رقابت نسبی فاالریس وجیه این روند میبرای ت
  ،)b- 1 و شکل 2جدول (کرد

  
  *قناری در کشت مخلوط  قابلیت و اثرات رقابت نسبی گندم و علف-2جدول 

)(  TmixRCA)(  روز پس ازکاشت pmixRCA  )/( pTRatio  )(GRCET  )(GRCEP  
TbpB

1/2  
47  9/3  13/1  43/3  54/1  33/1  25/0  
86  93/0  00/2  46/0  52/1  93/0  07/1  

108  09/1  62/3  30/0  48/1  46/0  91/0  
130  95/1  66/3  53/0  44/1  90/0  51/0  
154  3/3  81/3  79/0  43/1  76/1  33/0  

*
)(TmixRCA  = قابلیت رقابت نسبی گندم در کشت مخلوط؛)( pmixRCA = قابلیت رقابت نسبی علف قناری در کشت مخلوط؛RCET = اثر رقابت نسبی گندم؛

RCEP = 25(قناری؛  علفاثر رقابت نسبیlog()( += RCETGRCET25( ؛log()( += RCEPGRCEP،  
  

بایست جهت روشن شدن   و می،را توجیه کند قناری کنندگی رشد گندم توسط علف تواند دلیل قطعی خاصیت تحریک این نتایج نمی
که محققین دیگـری       با توجه به آن     اما ،ای خصوصاً در زمینۀ تداخل زیرزمینی آن با گندم صورت گیرد            های جداگانه    آزمایش ،موضوع

 بوتـه در متـر مربـع از آن    10قنـاری برگنـدم در مقـادیر کـم بیومـاس و تـراکم کمتـر از                کننـدگی علـف     گزارشی از اثرات تحریـک    
 ،یستیکه مستقالً این پدیده و واقعیت ز  بوته در متر مربع بود و از آنجا5/7قناری در این آزمایش  و متوسط تراکم علف) 10،16(دارند

  ،رسد نظر می دست آمده قابل تأمل به  نتیجۀ به،در چارچوب معادالت وایازی نشان داده شده است
  

  
  
  

                                                                                                                 ــــــــــــگندم 
                                                                                                                 - -- - - - - - علف قناری 
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   _______  گندم
  ------ علف قناری

  
  
  
  
  
  
  

  تروز پس از کاش
  

  ،)a،b(های مختلف پس از کاشت زمان م درأکشت تو قناری در علف نسبی گندم وت  رقابورگ بشاخص سطح  اثر -1شکل 
 

 حاکی از آن است که سطح برگ گندم در ،قناری در طول فصل رشد قابل ذکر است که بررسی شاخص سطح برگ گندم و علف
که  رغم آن  علی،)a - 1شکل(قناری در این مقطع باالتر از گندم بوده است که سطح برگ علف  درحالی،انتهای فصل کاهش نشان داده

ها دلیل قابل  گیری شاخص سطح برگ دو گونۀ یاد شده در اعماق مختلف کانوپی و درصد جذب نور توسط آن در صورت اندازه
قناری نسبت به  برگ علف  اما برتری شاخص سطح،دست آورد توان به قناری در این مقطع می تری جهت قابلیت باالتر علف قبول
قناری ضمن ممانعت از نفوذ بیشتر نور به درون   علف،بان گیاهی که در ناحیۀ باالی سایه تواند احتماالً نشان از آن باشد  می،گندم

   از جذب بیشتر نور توسط سطح برگ گندم کاسته است، جامعه گیاهی
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Abstract 
To review wheat and canary grass inter-species and intra-species competition as well as dynamic analysis 
of their interference, an experiment was conducted in 2001-2002 at the research station agricultural of 
Ghaemshahr Azad university The experiment included 45 plots and each plot had various more or less 
density of phalaris minor in constant relatively density of Triticum aestivum, During growth season, for 
all plots within a quadrate by 50× 60 centimeters, leaf area, dry weight and plant density, also at the end of 
season, those characters, were measured separately, At the end of  the experiment, wheat single plant 
biomass Neperian logarithm model was used to estimate the interference, The results showed that during 
the growth season, wheat intra-species competition was more than interference with canary grass(Inter-
species synergism), During the most part of the growth period, canary grass had an stimulating role on 
wheat, but as compared with the effects of wheat intra-species competition, this role appeared to be less, 
At end of the growth stages, canary grass role in interference with wheat had been explained as a 
competition and this subject is confirmed to the superiority of the relative competition effect and its high 
leaf area index 
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