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و سازندگي ۹۱پژوهش

                    

سازندگي و پژوهش

باغباني و درزراعت

¿¿¿

بر هرز علفهاي چندگونهاي رقابت آثار بررسي
گندم عملكرد اجزاي و عملكرد

شيروان منطقه در

تهران دانشگاه كشاورزي، ، دانشكده دكتری زراعت دانشجوی نوروزي، شهرزاد •
تهران دانشگاه استاد دانشكده كشاورزی، مظاهري، داريوش •

فردوسي دانشگاه كشاورزي دانشكده علمي هيات عضو قنبري، علي •

چكيده
آزمايشات ، گندم عملكرد اجزاي و بر عملكرد آنها تأثير و چگونگي پاييزه گندم با هاي هرز علف اي گونه چند رقابت بررسي هدف با
ابعاد به كوادراتي استفاده از با و تصادفي به صورت برداري نمونه درآمد. به اجرا شيروان منطقه در زراعي ۸۰-۸۱ سال در اي مزرعه
(عكس ۱/W رگرسـيوني مدلهاي گندم، عملكرد ثر بر جهت تعيين علف هاي هرز مؤ گرديد. انجام سـانتيمتر ۵۰ در سـانتيمتر ۵۰
مشـخص شد تحقيق اين در دادند. نشـان دادهها به بهتري برازش بوته) تك وزن طبيعي لگاريتم (عكس ۱/LnW و بوته) تك وزن
مزرعه، تنها تيغك در شير و بند هفت علف سير، شور، علف شلمبيك، تره، وحشي، سلمه يوالف علف هاي هرز حضور وجود با كه
پنجه كاهش تعداد موجب بودند و گندم عملكرد بر معنيدار و منفي تأثير داراي شلمبيك و شور وحشي، علف يوالف هرز هاي علف

بي تاثير بودند. برداشت شاخص هزاردانه و وزن بر اما سطح گرديدند واحد در و تعداد دانه بارور
گونهاي برون رقابت ، هرز علف هاي عملكرد، اجزاي عملكرد ، گندم، كليدي: واژههاي

Pajouhesh & Sazandegi  No:60  pp: 91-96

Evaluation effects of multispecies competition of weeds on wheat yield and its components in Shirvan area
By: Shahrzad Noroozi, Ph.D Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tehran.
 Daryoush Mazaheri, Professor, Faculty of Agriculture, Uneversity of Tehran.
Ali Ghanbari, Assistant Professor of Agriculture, Ferdowsi Uneversity. 
Field experiment was conducted in 2002 at Shirvan area to evaluate multispecies competition of weeds with winter 
wheat (Triticum aestivum) and its effects on wheat yield and its components. Sampling was done by a quadrate (50cm * 
50cm)، randomly. To determine effective weeds on wheat yield، 1/W and 1/LnW regression models showed better fit 
to data. Results showed that despite presence of Avena ludoviciana ، Erysimum cheiranthoides، Polygonum avicular، 
Rapistrum rugosum، Chenopodium album، Salsola kali، and Sonchus sp. in the field، only Avena ludoviciana، Salsola 
kali، and Rapistrum rugosum had significant reduction effects on wheat yield and reduced number of fertile tiller and 
number of seed per m2 but had no effect on 1000-seed weight and harvest index.
Key words: Wheat، Yield، Yield components، Weeds،  Interspecific competition.
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پژوهش و سازندگي  ۹۲

مقدمه
ــور، يكي از مهم ترين محصوالت  ــت حدود ۵/۱ ميليون هكتار در كش ــطح زير كش گندم با نام علمي Triticum aestivum و با س
ــت (۴). با توجه به جمعيت روز افزون ايران و جهان، نياز فزاينده به مواد غذايي خصوصًا گندم از اهميت خاصي  ــاورزي ايران اس كش
برخوردار است. افزايش محصول گندم، مانند ساير فرآورده هاي كشاورزي، بستگي به عوامل مختلفي دارد كه عالوه بر افزايش سطح 
زير كشت، به مقدار عملكرد در واحد سطح نيز مربوط مي باشد. علفهاي هرز از جمله عوامل اصلي كاهش عملكرد در گندم مي باشند 
ــند. در استراليا ميزان كاهش  ــكل جدي براي مزراع و زراعين مي باش ــيوه هاي مختلف مبارزه و كنترل، هنوز هم مش كه با وجود ش
ــال ۱۹۹۰ ، ۱۰۲ هزار تن محاسبه شده است(۱۳). تحقيقات  ــي در س عملكرد گندم در نه هزار هكتار از اراضي آلوده به يوالف وحش

نشان داده است كه رقابت يوالف وحشي، توليد ساالنه گندم و جو را حدود ۱۲ ميليون تن كاهش مي دهد(۱۷). 
ــده و در  ــي مطلوب گياه زراعي به اين منابع ش ــر منابع(آب، مواد غذايي، نور و ...) ، مانع از دسترس علف هاي هرز با رقابت بر س
ــاس  ــت. بر اس ــوند (۳). تراكم علفهاي هرز يكي از عوامل اصلي مؤثر بر رقابت اس نتيجه كاهش توليد و افزايش هزينه آنرا باعث مي ش
ــه۱ كازنس، با افزايش تراكم علف هرز، عملكرد گياه زراعي كاهش مي يابد(۹). در كانادا تراكم ۳۱۴ و ۵۷۷  ــت گوش تابع هذلولي راس
ــابق، تراكمهاي ۴۵ تا ۳۰۵ بوته از علف هرز گندم  ــوروي س بوته صابونك۲، باعث ۳۶٪ و ۴۱٪ كاهش عملكرد گندم گرديد(۱۸). در ش
ــياه(گندم  گاوي)۳، باعث ۱۸٪ تا ۵۳/۷٪ كاهش در عملكرد گندم گرديد(۱۶). بر اساس تحقيقات Yenish و همكاران(۲۰)، تراكم  س
۱۲ بوته علف هرز علف شير۴ در گندم،عملكرد اين گياه را به ميزان ۴۷٪ كاهش داد. علف هاي هرز با تأثير بر اجزاي عملكرد، اثر خود 
را بر عملكرد اعمال مي كنند. نتايج تحقيقات مختلف، نشان از اثر منفي علف هاي هرز بر اجزاي عملكرد دارد(۱۹،۱۴،۱۱،۱۰،۵،۲). 
ــيوني، اثر تراكم علفهاي هرز مؤثر در كاهش عملكرد گندم، بر  ــتفاده از معادالت رگرس ــت تا با اس ــعي بر اين اس در تحقيق حاضر س

عملكرد و اجزاي عملكرد گندم مورد مطالعه قرار گيرد.

مواد و روشها
ــاورزي  ــكده كش ــال زراعي ۸۱ـ۸۰، در مزرعه آموزش اين تحقيق در س
ــتان شيروان اجرا شد. نوع خاك مزرعه قليايي، با pH=۸و طبق آمار  شهرس
هواشناسي، ميانگين بارندگي ساالنه ۲۰۰ ميليمتر و حداقل و حداكثر دماي 
ــطح زير  ــانتيگراد بود. كل س ــاليانه به ترتيب ۲۵- و ۳۰ درجه س مطلق س
ــكده ۲۸ هكتار بود كه به دليل گستردگي مزرعه، سه  ــت گندم آموزش كش
ــپس در هر  قطعه با ابعاد۱۵۰ × ۷۰ متر از نقاط مختلف انتخاب گرديد. س
ــاد ۱۰ متر عرض و طول مزرعه(۱۵۰ متر) درنظر گرفته  قطعه نواري به ابع
شد. تمام عمليات آماده سازي، كاشت، آبياري و درو، در سطح مزرعه مطابق 
با عرف محل انجام و تنها نوارهاي انتخاب شده مورد تيمار علف كشي قرار 
ــته زير كشت چغندر  ــال گذش ــت گندم، در س نگرفت. زمين هاي زير كش
قند،گندم و جو بود. گندم مورد مطالعه، رقم نويد، و بذر آن از طريق جهاد 
ــد. در آبان ماه ۸۰، بذور گندم به ميزان ۳۰۰ كيلوگرم  ــاورزي تامين ش كش
ــت گرديد. در طي فصل كاشت، يك  ــط رديف كار غالت كش در هكتار توس
نوبت كود سوپر فسفات تريپل به ميزان ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار و دو نوبت 
ــفند و فروردين) و در هر نوبت ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار به  كود اوره (در اس

مزرعه داده شد. 
ابتداي مرحله ساقه دهي (نيمه اول ارديبهشت ماه ۸۱) در طول زمين 
به صورت زيگزاگ حركت نموده و با استفاده از يك كوادرات ۵۰ سانتيمتر × 
۵۰ سانتيمتر و به طور تصادفي، ۳۰ نقطه به عنوان نمونه هاي غير تخريبي 
ــپس مسير پيموده شده را برگشته و بار  ــماره گذاري گرديد. س انتخاب و ش
ــوان نمونه هاي  ــوادرات ۳۰ محل ديگر به عن ــتفاده از همان ك ــر با اس ديگ
ــتفاده از داده هاي حاصل از  ــماره گذاري گرديد. با اس تخريبي انتخاب و ش
گياهان موجود در اين كوادراتها و به كمك معادالت رگرسيوني، سطح برگ 

ــك گياهان موجود در كوادراتهاي غير تخريبي برآورد شد. پس  و وزن خش
ــداد بوته و تعداد پنجه گندم، تعداد علفهاي هرز  ــت گذاري، ابتدا تع از عالم
ــيبي  ــه تفكيك گونه در داخل كوادراتهاي غيرتخريبي به دقت و بدون آس ب
ــپس گياهان موجود در داخل  ــت گرديد. س ــمارش و يادداش به گياهان، ش
كوادراتهاي تخريبي، اعم از زراعي و علفهاي هرز بدقت از ريشه جمع آوري و 

ضمن شمارش دقيق، پارامترهاي ذيل در مورد آنها اندازه گيري گرديد: 
در مورد گندم، تعداد بوته، تعداد پنجه ها و تعداد ساقه شمارش گرديد. 
پس از آن برگهاي گندم به طور كامل جدا و سطح آنها با استفاده از دستگاه 
اندازه گيري سطح برگ مدل Delta-T Devicesتعيين شد. همچنين وزن 

خشك ساقه ها و برگها بطور جداگانه اندازه گيري شد.
ــطح  ــمارش و س در مورد علفهاي هرز به تفكيك گونه، تعداد بوته ها ش

برگ و وزن خشك ساقه ها و برگها بطور جداگانه اندازه گيري شد 
ــلمه  ــي۵، س علفهاي هرز موجود در مزرعه عبارت بودند از: يوالف وحش
ــلمبيك۹، هفت بند۱۰ و شير تيغك۱۱ براي  ــير۷، علف شور۸، ش تره۶، علف س
ــاي گندم، نمونه برداري مربوط به انتهاي فصل،  جلوگيري از ريزش دانه ه
ــط كمباين، يعني قبل  ــب براي برداشت توس ۱۰ـ۷ روز قبل از زمان مناس
ــنبله ها و بوته ها، انجام گرديد. ابتدا علفهاي هرز  ــك شدن كامل س از خش
داخل كوادراتهاي غير تخريبي كه در اوايل فصل عالمت گذاري شده بودند، 
ــمارش و از محل يقه قطع و در داخل پاكتهاي جداگانه  به تفكيك گونه ش
به آزمايشگاه منتقل شدند. اين نمونه ها به مدت ۴۸ ساعت در داخل آون و 
در دماي ۸۰درجه سانتيگراد نگهداري، سپس وزن خشك آنها اندازه گيري 
شد. پس از برداشت علفهاي هرز، بوته هاي گندم داخل هر كوادرات همراه 
با ريشه خارج و پارامتر هاي تعداد بوته، وزن دانه ها و بيوماس كل در مورد 

آنها اندازه گيري شد.
ــك حاصل از  ــطح برگ و وزن خش ــن داده هاي مربوط به س ــدا بي ابت

بررسي آثار رقابت چند گونه اي... 
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و سازندگي ۹۳پژوهش

طور به كوادراتها ــن اي در موجود هرز گياهان تعداد و ــي تخريب ــاي نمونهه
جملهاي، و چند ــه س دو، درجه خطي، ــيوني توابع مختلف رگرس ــه جداگان
انتخاب تابع بهترين ــا آنه بين و از ــد برازش داده ش و نمايي ــيگموئيدي س
موجود در هرز علفهاي و تراكم آمده ــت بدس تابع از استفاده با سپس ــد. ش

شد. برآورد آنها و وزن خشك غيرتخريبي، سطح برگ نمونههاي
رقابت در اي گونه بين و اي گونه درون رقابت نسبي سهم تعيين براي
بوته وزن تك عكس آناليز از ــه، مزرع در موجود هرز و علفهاي گندم ــن بي
ــس لگاريتم طبيعي و عك (LnW) بوته تك ــي وزن طبيع ــم (l/W)، لگاريت
استفاده خطي گانه چند رگرسيون گيري از بهره با (l/LnW) بوته تك وزن
گندم بوته تك اقتصادي و بيولوژيك عملكرد بين ابتدا منظور اين براي شد.
برگ، سطح خشك برگ، وزن ــطح س تراكم، ــته و متغير وابس (W)، بعنوان
بعنوان هرز، علفهاي نسبي كل خشك وزن و كل خشك وزن ــبي، نس برگ
كه مستقلي متغير تابع و بهترين داده شد تا برازش توابع زير مستقل، متغير

شود. انتخاب آنها ميان از دهد مي نشان را همبستگي بيشترين
 
1/W = bco + bccNc + bcwi Nwi 

LnW = bco + bccNc + bcwiNwi

1/LnW = bco + bccNc + bcwiNwi 
:bco ،گندم ــه بوت تك اقتصادي يا بيولوژيك ــرد عملك :W :آن در ــه ك
، علف هرز از عاري شرايط ــته در وابس متغير مقدار حداكثر يا مبدا از عرض
:bcwi ، گندم مربوط به متغير :Nc گندم ، اي گونه رقابت درون ــب ضري :b cc

مربوط متغير :Nwi I و گونه ــا علف هرز ب گندم بين گونه اي رقابت ــب ضري
ميباشد. I گونه هرز علف به

ــه س معادله عملكرد، ابتدا بر هرز علفهاي ــر تراكم تعيين اث منظور ــه ب
بر كه هرزي علفهاي تراكم و عملكرد به كازنس ــده ش داده ــط بس پارامتره

شد. داده برازش دار داشتند، و معني منفي تأثير گندم عملكرد

(۱)

گياه اولين ــور حض نتيجه در كه عملكردي ــش II كاه فرمول ــن در اي
A و I گونه هرز و Wi تراكم علف ــود ش مي تحميل بر محصول I گونه هرز

بيولوژيك (ب) و (الف) اقتصادي عملكرد حسب TCL و بر هرز علفهاي تراكم بين شكل ۱-رابطه

حسب بر هرز علفهاي تراكم تاثيرگذاري ۲-روند شكل
گندم بارور پنجه تعداد بر TCL

برحسب هرز علفهاي تراكم شكل۳-روندتاثيرگذاري
سطح واحد تعداد دانه گندم در TCLبر

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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سازندگي و پژوهش ۹۴

علفهاي تراكم كه ــرايطي است ش در عملكرد تلفات يا درصد تلفات حداكثر
عملكرد در ــدار مق Ywf ــل مي كند و نهايت مي بي ــمت س موجود به ــرز ه

باشد. مي علفهاي هرز از اين عاري شرايط
رقابتي زير،بار فرمول استفاده از با و بدست آمده I ضرايب تعيين از پس

آمد. ۲(TCL) به دست كل

(۲)

حالت: اين در كه
واحد هر بازاء عملكرد ــد تلفات درص :Il هرز، گياه قويترين ــم تراك :Wl

به سمت صفر گونه اين تراكم كه هنگامي ــطح س در واحد گونه ۱ هرز گياه
گونه به مربوط نيز ضرايب Wn In و W۳ و و I۳ W۲ و و I۲ و كند ــي م ــل مي

باشد. مي ديگر مؤثر هرز هاي
برازش عملكرد ميزان و TCL به كازنس پارامتره سه معادله آن از پس

I برآورد و A ضرايب و هرز علف از عاري ــرايط ش در عملكرد تا ــد داده ش
عملكرد بر TCL ــب حس بر هرز علفهاي تراكم تأثيرگذاري روند و گرديده

گردد. مشخص

                             (۳)

پنجه، تعداد يعني عملكرد مورد اجزاي در شده ذكر مراحل تمام سپس
گرديد. تكرار برداشت شاخص و دانه هزار وزن سطح، واحد در دانه تعداد

 Sigma plot ver ــاري ،۵,۰ آم افزارهاي نرم از ــا ه داده آناليز ــراي ب
استفاده گرديد. Jmp ver ۳/۱۲

بحث و نتايج
دادههاي /۱به LnW ,LnW , ۱/W رگرسيوني روابط برازش از پس
/۱كوتاهترين LnW /۱و W كه روابط گرديد ــخص مش ، آزمايش از حاصل
و همكاران Tanji .(۱ جدول بودند( يكسان هم با تقريبًا و داشته را برازش
اين نتيجه رسيدند به صابونك و چچم با گندم بين ــي رقابت بررس در (۱۸)
در است. داشته آزمايش از حاصل هاي داده به خوبي برازش ۱ /W مدل كه
كه نقطه مشخص شد ،(Plot Residual (گراف ــي باقيماندهها بررس هنگام
R۲ ، باعث افزايش مقادير ــه نقط اين حذف و بود آزمايش پرت ــه نقط ،۲۱
گرديد(جدول۲). معادله اجزاي معنيداري سطح افزايش نيز و F و R۲adj
كه داد نشان ۱/  LnW /۱و Wمدلهاي از ــت آمده بدس ــي نتايج بررس
هم شلمبيك، شور و علف وحشي، يوالف علفهاي هرز رقابت منفي اثر تنها
ــطح س و در بيولوژيك، از لحاظ آماري هم بر عملكرد بر عملكرد اقتصادي و
دو (در هر Stepwise روش از ــتفاده كه با اس ــود ب معني دار ٪۵ ــال احتم

گرديد. Backward) تأييد و Forward حالت
گندم عملكرد بر هرز علفهاي تراكم اثر

گندم، عملكرد و TCL به كازنس پارامتره ــه س معادله برازش ــي بررس
يوالف هرز هاي علف تراكم افزايش با عملكرد ــي روند كاهش دهنده ــان نش
Baylan ــكل۱). بود(ش TCL ــب حس شلمبيك بر و ــور ش علف ــي، وحش
مربع، متر در بوته گندم ــم ۱۰۰ تراك در كه كردند ــكاران(۸) گزارش هم و

F
Ratio R۲adj R۲

درجه
آزادي

كل

درجه
آزادي
خطا

آزادي درجه
مدل

تعداد
مشاهدات

وابسته متغير

اقتصادي   بيولوژيك اقتصادي بيولوژيك اقتصادي بيولوژيك

۹/۴۶ ۱۸/۰۷ ۰/۷۰ ۰/۸۲ ۰/۷۹ ۰/۸۷ ۲۸ ۲۰ ۸ ۲۹ ۱/W
۸/۹۰ ۱۴/۴۶ ۰/۶۹ ۰/۷۹ ۰/۷۸ ۰/۸۵ ۲۸ ۲۰ ۸ ۲۹ LnW

۹/۴۸ ۱۷/۷۹ ۰/۷۰ ۰/۸۲ ۰/۷۹ ۰/۸۷ ۲۸ ۲۰ ۸ ۲۹ ۱/LnW

گندم. بوته تك وزن و اقتصادي لگاريتم طبيعي عملكرد عكس لگاريتم طبيعي و عكس، مدلهاي مقايسه -۱ جدول

پاورقيها آن وبيوماس گندم عملكرد تك بوته بين آلومتري ۴-رابطه شكل

چندگونهاي... رقابت آثار بررسي
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و سازندگي ۹۵پژوهش

كوتاه پا عملكرد ارقام مربع، متر در وحشي يوالف بوته ۱۶۵ ۱۴۵ تا حضور
ــاهده منتظري(۷) مش يافت. و ۲۷٪ كاهش ٪۶۰ ترتيب به بلند گندم، پا و
پنجه زني اواخر از ــع، مرب متر در ــي وحش بوته يوالف ۷۰ كه تراكم ــود نم
احمدوند(۲) شد. گندم عملكرد كاهش ٪۶۶/۵ موجب آن، رسيدن تا گندم
مربع، متر در ــي وحش و ۸۰ بوته يوالف ۵۰ ،۳۰ تراكمهاي كه كرد گزارش
نسبت ٪۴۲ و ٪۳۲ ،٪۲۱/۴ ميزان به گندم بيوماس كاهش باعث ترتيب به

. شد كيلوگرم در هكتار) خالص آن (۱۶۱۲۸ كشت به

گندم عملكرد اجزاء هرز بر علفهاي تراكم اثر
بارور پنجه بر تعداد علفهاي هرز تراكم اثر

ــان نش بارور پنجه و تعداد TCL پارامتره كازنس به ــه س معادله برازش
پنجه بارور در تعداد ،TCL ــب حس بر هرز افزايش تراكم علفهاي با كه داد
مطالعه با همكاران(۸) و Baylan ــكل۲). ش يابد( مي كاهش ــطح واحد س
ــي وحش رقابت يوالف كه ــي دريافتند وحش و يوالف گندم ــي رقابت ــرات اث
اين ــط توس بذر توليد از و را كاهش داده گندم در بارور هاي ــه پنج ــداد تع
داد نشان (۱۵)  Thill و Morishita تحقيق نتايج جلوگيري كرد. پنجه ها
در و گندم بارور ــاي ه پنچه تعداد كاهش باعث ــي رقابت يوالف وحش ــه ك
در واحد بارور كه تعداد پنجه داد نشان ــد. قرخلو (۶) ش آن عملكرد نتيجه
هذلولي پارامتره ــه س از تابع تبعيت علفهاي هرز،با تراكم افزايش با ــطح س
با كه كردند گزارش ( ــليمي و انگجي (۵ س يابد. كاهش مي گوشه ــت راس
كاهش يافت. قدس ــم رق گندم پنجه تعداد ــي، وحش يوالف تراكم افزايش
ميكند، كم را جو بيوماس يوالف وحشي كه كرد Morishita (۱۴) اظهار
پنجه بارور سطح، تعداد واحد در پنجه تعداد بوته، پنجه در همچنين تعداد
تعداد و عملكرد روي ــر اما ب ميدهد، ــطح را كاهش س ــد واح در و ــه در بوت

است. بيتأثير سنبله
واحد سطح در تعداد دانه بر علفهاي هرز اثر تراكم

در دانه تعداد و TCL ــه ب كازنس پارامتره ــه معادله س برازش ــي بررس
تراكم با افزايش سطح واحد در دانه تعداد كاهش نشان دهنده ــطح س واحد
كه تعداد نشان داد (۶) قرخلو ــكل۳). بود(ش TCL ــب هرز بر حس علفهاي

ــي، وحش يوالف علفهاي هرز تراكم افزايش ــا ب ــطح، واحد س در گندم دانه
كازنس از مدل سه پارامتره با تبعيت ، TCL پيچك بر حسب و تره ــلمه س
و با گندم وحشي يوالف رقابت بررسي در زاده(۱) ــان احس يابد. مي كاهش
گندم دانه تعداد كاهش ــي سبب وحش يوالف تراكم افزايش كه دريافت جو
با افزايش انگجي(۵)، و سليمي تحقيقات نتايج اساس بر شد. واحد سطح در
يافت. ــه كاهش خوش در قدس رقم گندم دانه تعداد ــي، وحش يوالف تراكم
باعث گندم با چچم رقابت ،(۱۲) همكاران  و Hashem تحقيقات براساس
ميان در چچم بوته ۹ حتي گندم گرديد. دانه عملكرد درصدي ۹۲ ــش كاه
گندم، ميزان۳۳ دانه ــرد عملك كاهش باعث مربع در متر گندم ــه بوت ۱۰۰
تراكم در (m۲ در بوته ۵۸ چچم(تا فزاينده تراكم در استراليا، است. شده ٪
گرديد(۱۸). گندم عملكرد دانه كاهش باعث متر مربع، در گندم بوته ۳۰۰

هزار دانه وزن بر هرز علفهاي اثر تراكم
هيچ كه شد گرفته نتيجه كازنس، پارامتره ــه مدل س برازش ــي بررس با
دانه گندم هر وزن ــا ب TCL ــب بر حس هرز علفهاي تراكم بين اي ــه رابط
تراكم علفهاي هرز آنكه وجود ــا ب كه كرد گزارش قرخلو(۶) ــت. وجود نداش
دار معني كاهش باعث TCL پيچك بر حسب و تره سلمه ــي، وحش يوالف
وزن هزار بر تأثيري هيچ هرز علفهاي اين اما ــد، گندم ش بارور پنجه تعداد

نداشتند. دانه

برداشت شاخص بر هرز علفهاي تراكم اثر
بيولوژيك عملكرد بر اقتصادي عملكرد تقسيم از برداشت شاخص مقدار
علفهاي هرز تراكم بين رابطه روي بر گرفته صورت بررسي آيد. ــت مي بدس
همبستگي هيچ رابطه و داد كه ــان نش برداشت TCL وشاخص ــب حس بر

ندارد. وجود دو اين بين
بوته تك عملكرد ــن بي ــده ش داده برازش آلومتري رابطه وجود اين ــا ب
دو بين اين دار معني و ــتقيم وجود رابطه مس از حاكي آن، بيوماس با گندم

بود(شكل۴).
معني داري بااليي ــطح س نيز از مدل، ضرايب بر ــالوه ع مدل، ــن اي در

مدل مشاهده تعداد R۲ R۲adj F Ratio

اقتصادي بيولوژيك اقتصادي بيولوژيك اقتصادي بيولوژيك

۱/W 
۳۰ ۰/۵۴ ۰/۸۴ ۰/۶۵ ۰/۸۷ ۷/۷۵ ۱۴/۰۱

۲۹ ۰/۷۹ ۰/۸۷ ۰/۷۰ ۰/۸۲ ۹/۴۶ ۱۸/۰۷

LnW
۳۰ ۰/۷۳ ۰/۸۰ ۰/۶۲ ۰/۷۳ ۷/۱۰ ۱۰/۹۳

۲۹ ۰/۷۸ ۰/۸۵ ۰/۶۹ ۰/۷۹ ۸/۹۰ ۱۴/۴۶

۱/LnW
۳۰ ۰/۷۵ ۰/۸۴ ۰/۶۶ ۰/۷۸ ۸/۰۵ ۱۳/۸۶

۲۹ ۰/۷۰ ۰/۸۷ ۰/۷۰ ۰/۸۲ ۹/۴۸ ۱۷/۹۷

بدون و داده) حذف نقطه۲۱(۲۹ با LnW/۱ و W ، LnW/۱ معادالت براي F Ratioو R۲adj R۲ و مقادير جدول۲-مقايسه

بيولوژيك و اقتصادي عملكرد براي داده) ۳۰) اي نقطه هيچ حذف

۱۳۸۲ پاييز ،۶۰ شماره
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سازندگي و پژوهش ۹۶

Pvalue ،مقدار b a و و ضرايب ــدل م براي كه به طوري بودند، ــوردار برخ
بين عملكرد ــاال ب ــيار بس رابطه وجود از ــان نش اين ۰/۰۰۰۱بود. از ــر كمت

دارد. اقتصادي و بيولوژيك
با گندم، هرز علفهاي اي ــه چندگون اثرات رقابت تحليل ــي كل طور ــه ب
علفهاي تحقيق اين كه در هر چند ــت. اس پيچيده عملكرد گندم بر اجزاي
اما گرديدند سطح واحد دانه در تعداد و پنجه بارور تعداد كاهش باعث هرز
مشاهدات بودند درحاليكه، ــت بي تأثير برداش ــاخص ش و دانه هزار وزن بر
ــي، وحش يوالف تراكم افزايش با بود كه آن از حاكي و انگجي(۵)، ــليمي س
دانه و هزار وزن ــا، ه پنجه تعداد ــه، در خوش دانه تعداد ــه ها، وزن خوش از
جهت نتيجه كه است اين ميشود. آنچه مسلم است كاسته عملكرد محصول
تحقيقات زمينه اين در تكرار شود و ــال س آزمايش در چند اين بهتر گيري

بيشتري صورت پذيرد.

پاورقي

1 - YL = 

2 - Vaccaria hispanica
3 -Fagopyron tataricum
4 –Asclepias syriaca
5 - Avena ludoviciana 
6 - Chenopodium album 
7 - Erysimum cheiranthoides 
8- Salsola kali
9 - Rapistrum rugosum
10 - Polygonum arvensis
11- Sonchus sp
12 –Total Competitive Load
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