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  ایهرز با افت عملکرد سو يرابطه شاخص سطح برگ و ماده خشک علفها یبررس

  2انیمید رحیو حم 3یباغستان ی، محمد عل2زادهیعلمحمد، حسن 1یوسفیرضا یعل
  کشور یاهپزشکیگ قاتیتحق دانشگاه زنجان، دانشگاه تهران و موسسه یت علمیب اعضاء هیبه ترت 3و  2، 1

  دهیچک
در سال  یشیا، آزمایعملکرد سو يبر عملکرد و اجزا خروس تاجهرز توق و  يها م علفأمنفرد و تو يها تراکم راث یبه منظور بررس

با سه  یکامل تصادف يها ل و در قالب طرح بلوكیبه صورت فاکتور دانشگاه تهران يدانشکده کشاورز یقاتیتحق مزرعه در 1386یزراع
بوته در متر  12و  8، 4صفر،  يها در تراکم خروس تاج هرز علفو  8، 4، 2صفر،  يها توق در تراکم هرز علفرقابت  .تکرار انجام شد

ا به ازاء هر واحد شاخص سطح برگ یدرصد کاهش عملکرد دانه سو. قرار گرفت یا مورد بررسیز توام با سویف به صورت منفرد و نیرد
در رقابت توأم دو گونه به ازاء هر واحد شاخص سطح برگ  زان کاهشین میهمچن. درصد بود 7/16و  7/26ب یبه ترت خروس تاجتوق و 

 6/1ک واحد سطح برگ توق در کاهش عملکرد دانه یر یتاث يرقابت تک گونه ا. درصد بود 13با برابر با یتقر خروس تاجمخلوط توق و 
درصد افت  5/7ه خشک توق واحد ماد 100هر  يدر حالت رقابت تک گونه ا. بوده است خروس تاجک واحد سطح برگ یر یبرابر تاث

  . باشد یم  ایبر عملکرد دانه سو خروس تاجر هر واحد ماده خشک یبرابر تاث 3/1زان ین میکه ا. ا را موجب شدیعملکرد دانه سو
  .عملکرد ي، عملکرد، اجزاخروس تاجا، توق، ی، سويرقابت چند گونه ا :يدیکل يها واژه
  

Study of relation between weed growth indices and Soybean yeild loss  
A. R.Yousefi1,H. Alizadeh2,M. A Baghestani3,H.Rahimian2 

1Agronomy Dep, Zanjan university, 2Agronomy Dep.university of Tehran,  3Iranian Plant Protection Research Institute 

Abstract 

A Field experiment was conducted at the Research Farm of University of Tehran, Karaj, Iran during the growing season 
of 2006-2007 to determine the effects of different density of single and multi species populations of common cocklebur 
and red root pigweed on soybean yield. Common cocklebur and red root pigweed were established at density of 0, 2, 4, 
8 and 0, 4, 8, 12 plants m-1 of row. Results showed that soybean yield was affected markedly by weed leaf are and dry 
matter. Soybean yield loss for each LAI unit of common cocklebur and red root pigweed was 26.7 and 16.7 
respectively. Also, soybean yield was decreased about 7.5% and 5.8% for 100 gr TDM of Common cocklebur and ret 
root pigweed, respectively. 
Key words: Multispecies interference, Common cocklebur, Red root Pigweed, Soybean. 

  مقدمه
 يآنها با روشها .شود یافت عملکرد محسوب م یاز عوامل اصل یکی یاه زراعین گیا و رقابت آنها با ایدر مزرعه سوهرز   يها علفحضور  

از  يا لذا همواره قسمت قابل مالحظه. کنند  یا خسارت وارد میبه سو ی، نور، آب، فضا و آللوپاتییمواد غذا يمختلف از جمله رقابت برا
 یمتفاوت است ول ایسوزراعت  درهرز   يها خسارت علفها در مورد  گزارش .ردیگ ین بردن آنها صورت میاز ب با هدف یات زراعیعمل

 ).5(است  هدشگزارش درصد  80ش از یب یو گاه 60تا 13عموماً خسارت 

رد محصول در حضور کاهش عملک یهرز با محصول انجام شده، بررس ينه مطالعه رقابت علفهایکه در زم یقاتیشتر تحقیدرگذشته در ب
 یم ک گونهیار فراتر از یهرز بس يبه علفها یآلودگ یزراع یکه در اراضیهرز مورد توجه قرار گرفته است، در حال يمنفرد علفها يها گونه
ک ینزد عالوه بر يرقابت چند گونه ا یبا بررس. برخوردار است یت خاصیهرز از اهم يعلفها ين توجه به تداخل چند گونه ایبنابرا. باشد

مز یمطالعه س. قرار داد یابیز مورد ارزیمختلف را ن يها هرز در تراکم يعلفها يها توان برهمکنش گونه یم ش به مزرعهیط آزماینمودن شرا
 14 ییبه تنها) .Sorghum halepense L(اق یدرصد و ق 31 ییبه تنها  (Senna obtusifolia)سنا هرز علفنشان داد که ) 7(و همکاران
ا تنها یا رقابت کردند عملکرد سویگر با سویکدیبا همان تراکم در کنار  هرز علفن دو یکه ا یوقت یا را کاهش داد ولیملکرد سودرصد ع
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 ییاق به تنهایشتر از قیا بیبا سو خروس تاجاق و یت دو گونه قیگزارش کردند که رقابت جمع) 8(تولر و همکاران . افتیدرصد کاهش  36
ور یاول. عملکرد دانه مورد استفاده قرار گرفته اند يبر رو ين گونه ایر رقابت درون و بیزان تاثیم یابیجهت ارز یمختلف يها شاخص. است

هدف از . باشند یم )LAI(و شاخص سطح برگ ) TDM(رقابت، تجمع ماده خشک  یابیارز ين شاخصها برایاعتقاد داشت که بهتر) 6(
هرز در رقابت همزمان دو گونه توق و  ياز شاخص سطح برگ و ماده خشک علفها ایعملکرد سو ير یرپذیتاث یق بررسین تحقیا

  .بود خروس تاج

  مواد وروشها
گروه زراعت و اصالح نباتات  یبا سه تکرار در مزرعه پژوهش یکامل تصادف يل در قالب طرح بلوکهایبه صورت طرح فاکتور ین بررسیا

توق  هرز علف مختلف دو يها اثر تراکم شیآزما نیدر ا .شد انجام 1386در سال ) رجک(دانشگاه تهران  یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد
قرار  یمورد بررسا یبر عملکرد و اجزاء عملکرد سو) فیبوته در متر رد 12و 8، 4صفر، (خروس تاجو ) فیبوته در متر رد 8و 4، 2صفر، (

   .بود یشیمار آزمایت 16در بردارنده  ین بررسیب این ترتیبد. گرفت
فاصلۀ . بود متریسانت 60 فاصلۀ خطوط با خط کشتچهار  شامل یشیهر کرت آزما. متر بودند 4/2متر و عرض  8به طول  یشیآزما يکرتها

 1385ز سال ییدر پا. روزه استفاده شد 120-140کاشت از رقم کالرك با طول دورة رشد و نمو  يبرا. بودمتر  6/0دو کرت در هر تکرار 
هرز، در  يها علف يبذرها یزن جوانهاز درصد  یبه منظور آگاه. در منطقه کرج اقدام شد خروس تاجتوق و  يبذرها ينسبت به جمع آور

متر یسانت 7ف یرد يو رو 60ف ین ردیا با فاصله بیبذرها سو. دیهرز اقدام گرد يبذرعلفها یزن جوانهش ینسبت به آزما 1386ن ماه یفرورد
مار در یو توق بسته به نوع ت خروس تاجهرز  يها متر علفیسانت 15ا به فاصله یف سویف رددر وسط پشته کشت شدند و در دو طر

بسته به نوع (و توق  خروس تاجر از یهرز به غ يها ه علفیدر مرحله داشت کل. ا کشت شدندیمختلف به صورت همزمان با سو يها تراکم
  . هرز در طول فصل حذف شدند يه علفهایکل هرز علفمار شاهد بدون یدر ت. دندیحذف گرد ین دستیق وجیاز طر) ماریت
د و وزن یمتر مربع از هر کرت برداشت گرد 4/2مساحت  يه ایک با حذف اثرات حاشیولوژیعملکرد دانه و عملکرد ب يریجهت اندازه گ 

ه یمورد تجزSigma plot و   SAS،Minitabاعداد و ارقام بدست آمده با استفاده از برنامه . شد يریو دانه اندازه گ ییخشک اندام هوا
  . قرار گرفتند يآمار

  ج و بحثینتا

  ایهرز و سو يها ن رشد علفیرابطه ب
  سطح برگ -الف

معادالت بدست . نشان داده شده است 1در شکل  یون خطیا توسط رگرسیهرز و افت عملکرد دانه سو يها ن سطح برگ علفیرابطه ب 
هرز  يها رات سطح برگ علفییا را با تغیتوانست افت عملکرد دانه سو) r2≤94(ص باالیتشخب یبا ضر يآمده در حالت رقابت تک گونه ا

رقابت توأم  يمارهایدر ت خروس تاجمجموع سطح برگ توق و  ين حال معادالت به دست آمده برایبا ا. کند ینیش بیپ خروس تاجتوق و 
  . دبرخوردار بودن ینیینان پایب اطمیدو گونه موجود در مخلوط از ضر
زان ین میهمچن. درصد بود 7/16و  7/26ب یبه ترت خروس تاجا به ازاء هر واحد شاخص سطح برگ توق و یدرصد کاهش عملکرد دانه سو

ه و یدرصد بود با تجز 13با برابر با یتقر خروس تاجکاهش در رقابت توأم دو گونه به ازاء هر واحد شاخص سطح برگ مخلوط توق و 
برابر  6/1ک واحد سطح برگ توق در کاهش عملکرد دانه یر یتاث يشود که در رقابت تک گونه ا یم ام مشخصن اعداد و ارقیل ایتحل
  . بوده است خروس تاجک واحد سطح برگ یر یتاث
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  .د و توأم هر دو گونهدر رقابت منفر خروس تاجهرزتوق و  يها ا و سطح برگ علفین درصد افت عملکرد دانه سویرابطه ب - 1شکل

  ماده خشک-ب
واحد ماده  100هر  يدر حالت رقابت تک گونه ا). 3شکل(دا کردیش پیهرز افزا يها ش ماده خشک علفیا و با افزایافت عملکرد دانه سو

بر عملکرد دانه  خروس تاجر هر واحد ماده خشک یبرابر تاث 3/1زان ین میکه ا. ا را موجب شدیدرصد افت عملکرد دانه سو 5/7خشک توق 
ن یبنابرا.. ا را کاهش دادیودرصد عملکرد دانه سو 9/4هرز مخلوط  يها واحد مجموع ماده خشک علف 100ن هر یهمچن. باشد یم ایسو
که  یتوق در زمان ير گذاریگر تاثیان دیبه ب. بوده است خروس تاجبرابر سهم مخلوط توق و  2/1ر هر واحد ماده خشک توق یتاث
نتوانسته است در  خروس تاجداشته است و  يکاهش مختصر خروس تاج يمخلوط حضور داشت نسبت به رقابت تک گونه ادر  خروس تاج

در رقابت توق و تاتوره گزارش ) 1(یم مجنیتوسط کر يجه مشابه این. داشته باشد يادیر زیا تاثیرشد و نمو توق و در نتجه اثر آن بر سو
 خروس تاجشود که  یم بر عملکرد دانه مشخص خروس تاجواحد سطح برگ و ماده خشک توق با هر  ير گذاریسه تاثیبا مقا. شده است

 یم از نظر ماده خشک تفاوت آنها کمتر ید کند ولینسبت به توق تول) برابر6/1(يشتریسطح برگ ب یستیا بایکسان بر سوی ياثر گذار يبرا
 یول) داده نشان داده نشده(توسط توق باشد یه فوقانیاز سطح برگ در ال ییدرصد باال ید به قرار دهین امر شایل ایدل). برابر3/1(باشد
 یم نییف پایافت نور ضعین به علت دریریز يها هیال يها برگ ییاز آنجا که کارا. داشت ها  هیل به داشتن برگ در تمام الیتما خروس تاج
ن موضوع یا يرد که چند احتمال برایپذ یم خروس تاجق نسبت به از تو يشتریر بیا تاثینشان داد که رشد و عملکرد سو ین بررسیا. باشد

توق نسبت  يجه جلو تر بودن فاز رشدیو در نت) نگارنده يمشاهدات مزرعه ا(عتریو سبز شدن سر یزن جوانهاحتمال نخست . قابل تصور است
در مراحل حساس  خروس تاجشتر نسبت به یرگ بتوق دارا بودن سطح ب یشیج جلو بودن فاز رویاز نتا یکی. تواند باشد یم خروس تاجبه 
اهان یت توق در رقابت با گیتواند موفق یم زین مواد نیا یدر زمان فراهم ییاد از منابع غذایمصرف لوکس و برداشت ز. ا استیسو يرشد
آن در سازگار  ییعث توانااه باین گیرشد محدود بودن ا. باشد یم اهان گل محدودیجز گ هرز علفن ین ایهمچن). 3(ه کندیگر را توجید

ر گل دادن ید. رود یم ا به گلیرتر از سویاه دین گیا ایدر رقابت با سو). 6(انیلیک میشود م یم ییایدر مناطق مختلف جغراف یکردن گلده
  ).4(ا به رشد خود ادامه دهدیسو یتواند پس از گلده یم شود چون یم و استفاده بهتر از فصل یش قدرت رقابتیآن باعث افزا
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  .در رقابت منفرد و توأم هر دو گونه خروس تاجهرز توق و  يها ا و ماده خشک علفین درصد افت عملکرد دانه سویرابطه ب- 3شکل
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