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  هرز در ذرت يها علف يعلف کش در رقابت چندگونه ا ياثر دزها يمدلساز

  3الز آندوخارس گنزی، خوزه لوئ1زادهیعلمحمد، حسن 2یباغستان ی، محمدعل1انیمید رحی، حم1یسیاو یمصطف
 Dpto. Crop Protection, Instituto de Agricultura 3،یاهیگ يها يماریهرز، مؤسسه آفات و ب يها بخش علف 2دانشگاه تهران،  یعیو منابع طب يس کشاورزیپرد 1

Sostenible (C.S.I.C), Aptdo. 4084, 14080 Cordoba, Spain.  

  دهیچک
هرز  يها علف يعلف کش بر رقابت چندگونه ا ير دزهای، تأث)کرج، دانشگاه تهران يدانشکده کشاورز( يش مزرعه ایدو سال آزما یط

مورد  يها کوسولفورون، عاملیدز علف کش ن 5و  خروس تاجتراکم  4 × تراکم توق 4، شامل یب تراکمیشانزده ترک. شد یدر ذرت بررس
کوزنس -نیو بر خروس تاج يرسپانس استاندارد برا-با توابع دز یش دز، به خوبیهرز با افزا يها علف یبتکاهش قدرت رقا. مطالعه بودند

شامل  یبیمدل ترک. داشت یرا درپ يگریک گونه در برابر دیت رقابت ین، تقوییپا يکاربرد علف کش در دزها. ف شدیتوق توص يبرا
ط رقابت توأم دوگونه تحت یاز عملکرد ذرت، در شرا یخوب ینیش بینس پکوز-نیک و بریلجست-، لوگیهذلول یلیمستط يمدلها-ریز
 خروس تاجشتر از یبرابر ب 6/1توق،  ین پارامترها، بدون کاربرد علف کش، قدرت رقابتیبراساس تخم. علف کش ارائه داد ير دوزهایتأث
بوته در متر مربع، کاربرد  4ا ی 0 یعنیکم توق  يها در تراکم. درصد افت عملکرد در ذرت شد 62باعث  هرز علف يباال يها تراکم. بود

با دزکامل  یحت. افته کارگر نبودیکاهش  يگر دزهایش تراکم توق دینمود اما با افزا يریشگیه شده از نقصان عملکرد پینصف دز توص
 .ولفورون بودکوسیه شده نیاز تحمل توق به دز توص یاتفاق افتاد که ناش يدرصد 6-10ک کاهش عملکرد یز یعلف کش ن

 .سپانس، عملکرد ذرتیر-افته علف کش، دزی، دز کاهش يرقابت چندگونه ا: يدیکل يها واژه
  

Modeling herbicide dose effect and multiple weed species interference in corn 
1M. Oveisi, 1H. R. Mashhadi, 2M. A. Baghestani, 1H. Alizadeh, 3J. L. Andujar 

1Deprtment of Agronomy and Plant breeding, University of Tehran, 2Plant Protection research Inistitue, 3 Dpto. Crop 
Protection, Instituto de Agricultura Sostenible (C.S.I.C), Aptdo. 4084, 14080 Cordoba  

Abstract 

Field experiments were conducted to investigate the effect of herbicide doses on corn-multiple weed competition. 
Sixteen weed density combinations consisting of four densities of redroot pigweed × four densities of common 
cocklebur under five doses of herbicide were assessed. The relationship between weed competitively and herbicide dose 
was well-described by standard dose response curve and Brain & Cousens model for redroot pigweed and common 
cocklebur, respectively. A combined model incorporated standard dose response curve and Brain & Cousens function 
into the multivariate rectangular hyperbola competition model can give a good description of corn yield, when 
difference in response to herbicide strengthens one species against the other. The parameter estimates showed, with no 
herbicide application, the competitively of common cocklebur was approximately 1.6 times greater than that of redroot 
pigweed. With no herbicide, 62% of yield loss occurred by the combination of 8 common cocklebur and 12 redroot 
pigweed plants m-2. Wherever, the density of common cocklebur was low (0 to 4 plants m-2) applying herbicide at half 
of full recommended dose could save the yield, but with increase in common cocklebur density, the herbicide reduced 
doses failed to prevent the yield loss.  
Keywords: Multiple weed competition, Herbicide reduced dose, Dose response, Corn yield.  

 مقدمه
ن کند، به یتضم یو خاک یمیط مختلف اقلیهرز را درشرا يها است که بتواند کنترل علف یزانیه شده علف کش معموالً به میتوص دز 
 یم کمها  از علف کشیزان مورد نیکه از م یملاز عوا یکی. ازباشدیش ازمقدار مورد نیه شده بیافتد که دزتوص یم ار اتفاقین خاطر، بسیهم

برهمکنش ). 2(مطرح است ها  در جهت کاهش کاربرد علف کش یافتیر، بعنوان رهیاخ ياست که در سالها یاه زراعیگ یکند توان رقابت
م و همکاران یو ک) 2(ن ن و همکارایبر. بارها مورد مطالعه قرار گرفته است یهرز و محصول زراع يها علف یو روابط رقابتها  علف کش

علف کش و  ير دزهای، تأثیبیک مدل ترکیو ساختن ) 10(پربوال یوالر هایو مدل رکتنگ) 9(سپانس یر-ب مدل دزین بار با ترکینخست) 5(
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دوگونه رقابت گندم با  ين مدل را برایم وهمکاران ایک 2006پس ازآن در سال . نمودند ینیش بیهرز را برعملکرد گندم پ يها رقابت علف
ن تفاوت یدارند بازخورد اها  به علف کش یت متفاوتیعلف  هرز، حساس يها ازآنجا که گونه. علف کش نوشتند يتحت دزها هرز علف

علف  يپا یباشد اما نسبت به علف کش حساستر باشد و وقت يتریب قویک گونه  رقیممکن است . تواند جالب باشد یم ،یدر تعادل رقابت
و  (.Xanthium strumarium L)توق. فتر اما مقاومتر به علف کش واگذار کندیف ضعیدان را به حریشود م یم دهیوسط کشها  کش
از  يدرصد 45و  60ب کاهش محصول یخسارت زا در ذرت هستند که به ترت يدو گونه  (.Amaranthus retroflexus L) خروس تاج
 ين دو گونه تحت کاربرد دزهایرقابت توأم ا يو مدلساز یابیمطالعه به ارز نیا). 8، 7(ن دو گونه گزارش شده است یا يباال يها تراکم

  .   علف کش در ذرت پرداخته است

 مواد و روش ها
ش مورد یدوفاکتور در آزما. دانشگاه تهران واقع در کرج  به اجرا درآمد يدانشکده کشاورز یقاتیدو سال در مزرعه تحق یش طیآزما
بوته در متر  8، 6، 4، 0(تراکم توق  4×) بوته در مترمربع 12و  8، 4، 0( خروس تاجتراکم  4شامل  یتراکمب یترک 16. قرار گرفت یبررس
. سطوح عامل دوم بود) تر در هکتاریل 2/1(کوسولفورون یه شده علف کش نیو دز توص75/0، 5/0، 25/0، 0دز  5سطوح عامل اول و ) مربع

در  یفاکتور دوم طرح بلوك کامل تصادف يفاکتور اول طرح آگمنتت و برا يک تکرار و برایر ش دیمارها، آزمایت يبا توجه به تعداد باال
بوته در متر مربع با فواصل  06/6نگل کراس با تراکم یس 704متر و ذرت رقم  5/4 × 3ها  کرت). 2005فدرر (و اجرا شد  یبلوك طراح 5
بعد از سبزکرد ذرت و . ذرت کاشته شد يها فیمتر در کنار  ردیانتس 15ز با فاصله ین خروس تاجتوق و . متر کشت شد 75/0ف یرد

 یبرگ 2-4کامل توق و  یبرگ 4ذرت همزمان با  یبرگ 4در مرحله . دندیتنک شده و به تراکم مورد نظر رسها  هرز، بوته يها علف
فها انجام وعملکرد دانه در یاز رد يمتر 1و از دوطول  یانیف میدن، از دو ردیبرداشت ذرت پس از رس. ده شدی، علف کش پاشخروس تاج

 يبرا. استفاده شدها  برازش مدل يق و برایمربوط به دوسال با هم تلف يها داده "F "ج آزمونیبراساس نتا. شد يریواحد سطح اندازه گ
R2 و و RMSE يها ازشاخصها  مدل یابیارز

adj ح شدهیک تصحیکائیآها  انتخاب مدل يو برا AICc  قرارگرفتمورد استفاده. 
  

ذکرشده در جدول اشاره  يها ج و بحث به آنها براساس شمارهیشنهاد شده درمقاله که در بخش نتایمورد استفاده و پ يها مدل: 1جدول 
 .شده است

Models No. Equations Reference 
1 Y= Y0 / (1+ β1i x1 + β2i x2 + λix1x2) Wilson et al. 1995. 

 
2 

 
Y= Y0 /(1+ β1i x1 + β2i x2)         

 
Kim et al. 2006. 

 
3 

 
βi = β0/(1+(Dosei /eRD

50)B) 
 

Streibig 1980. 
 
4 

 
Y = Y0 / (1 + (β01 x1/1+ (Dose /RD501)B1  ) + (β02 x2/1 + (Dose /RD502)B2  ))      

 
Kim et al. 2006. 

 
5 

 
f= β0 + γDosei /(1+exp(B × log(Dosei)-log(RD50))) 

 
Brain and Cousens 1989. 

6 Y = Y0 / (1 + (β01 x1/1+ (Dose /RD501)B
1 ) +  (β02 - γ Dose) x2 /1+exp(B2 × log(Dose)-log(RD502))) New version of Eqn 4 

  ج ینتا
ش یفزابا ا. محاسبه شد 1مختلف علف کش باکمک رابطه  يو توق و اثر متقابل آنها برهم در دزها  خروس تاجهردو گونه  یب رقابتیضر 

برازش ) 3ک، رابطه یستیلج-لوگ(سپانس استاندارد یر-به مدل دز ی، به خوبین روندکاهشیافت و ایکاهش  خروس تاج یب رقابتیدز، ضر
  ).1شکل (افت ی
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کزنس - نیتوق تابع بر يبرا. علف کش يبا دزها) redroot pigweed(خروس تاجو ) common cocklebur(توق ین توان رقابتیرابطه ب: 1شکل 

 .افته استیسپانس استاندارد برازش یر-تابع دز خروس تاج يو برا
  

.  را از گردونه رقابت حذف کرد خروس تاجگر دز نصف، ید وبه عبارت دیک به صفر رسیب نزدین ضریش دز به نصف دزکامل، ایبا افزا
-نین مدل بریف آن نبود، بنابرایقادر به توص  3که  رابطه ن اتفاق افتاد یپائ ي، با دزهایب رقابتیه در ضریش اولیک افزایتوق اما  يبرا

نکه یبا صفر نداشت وباتوجه به ادار  یمعن ار کم و تفاوتیاز آنجا که مقدار اثر متقابل بس. ن منظور به کار برده شدیا يبرا) 5رابطه (کوزنس 
ن مدل به یحذف و ا 1داشت  پارامتر اثرمتقابل از رابطه از دز نصف به بعد وجود ن یدر نصف دز کامل عمالً اثرمتقابل خروس تاجبا حذف 

بات یبه عملکرد ذرت در ترک 4 یبیق و مدل ترکیسپانس تلفیر-ن مدل ساده شده با مدل دزیا) 6(م و همکاران یهمانند ک.  ساده شد 2رابطه 
ه در یش اولیت بخش بود اما افزایضار ياگرچه مدل تا حد. متفاوت علف کش برازش داده شد يهرز و دزها يها مختلف علف یتراکم

سپانس یر-هر دوگونه از مدل دز ين مدل برایچراکه ا. دورماند 4ن اتفاق افتاد از محاسبات مدل ییپا يتوق که با دزها یتوان رقابت
- دز يها مدل-ریز است که از ییبیمدل ترک 6مدل . توق بهتر جواب داده بود يکوزنس برا-نیکرد حال آنکه مدل بر یم گ استفادهیبیاستر

عملکرد  ینیش بیپ يبرا يدوگونه ا يپربوالیوالر هایمدل رکتنگ-ریب با زیتوق در ترک يکوزنس برا-نیو بر خروس تاج يرسپانس برا
 یبدون کاربرد علف کش، قدرت رقابت. ن لحاظ شدییپا يتوق در دزها یه توان رقابتیش اولین مدل، پارامترِ افزایدرا. ذرت استفاده نمود

 25/0و  0 يدرصد کاهش عملکرد در دزها 62باال،  يها هرز در تراکم  يها علف یبات تراکمیترک. بود خروس تاجشتر از یبرابر ب 6/1وق، ت
ا ی 0 یعنیکم توق  يها در تراکم. افتیدرصد کاهش  35ن خسارت به حدود یش دز به نصف دز کامل ایبا افزا. دزکامل را به همرا داشتند

افته یکاهش  يگر دزهایش تراکم توق دینمود اما با افزا يریشگیمربع، کاربرد نصف دز علف کش از نقصان عملکرد پ بوته در متر 4
کوسولفورون در دز یاز تحمل توق به علف کش ن یوست که ناشیبه وقوع پ يدرصد 6-10ک خسارت یز یدر دزکامل ن یحت. کارگر نبود

  .  ه شده بودیتوص

  يریجه گیبحث و نت
کار به  یوقت. مدل هستند يکردن مدل، مجبور به کم کردن پارامترها يهرچه قابل فهم کردن و کاربرد ي، محققان برايمدلساز در بحث
 یم ، چند پارامتر را به همراه خودینیش بیوارد شدن هرگونه در مدل پ. شود یم ده تریچیده و پیچیرسد اوضاع پ یم رقابت چندگونه یبررس
، 6( کرده اند  ین بخش چشم پوشیاز محققان ازا ياریبس. ردید مورد توجه قرارگیز بایبرهم نها  رات متقابل گونهز اثیدست آخر ن. آورد

به ها  گونه یب رقابتیبه پاسخ ضرا یاما نگاه. ز دانستیز حذف اثر متقابل را جایق حاضر نیدر تحقها  سه مدلین پارامترها و مقایتخم). 10
 یم گر روشنید یک اتفاق را در سمتیدز کامل، چراغ  25/0صفر و  يکسان اتفاق افتاده در دزهایرت و خسا) 1شکل (علف کش  يدزها
ر یو گاهاً با سا یهورمون يس معروف است که معموالً در اثر علف کشهاین علف کش به هورمسییپا يش رشد در دزهایده افزایپد. کند

به نقطه اثر علف کش دارد  ین اتفاق کامالً بستگین امر اذعان دارند که این برااما محققا. کند یم ز بروزیت نیفوسیمثل گالها  علف کش
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ن یبا ا. ستین باره نیدرا یا ال اقل گزارشیکوسولفورون دور است یک علف کش بازدارنده استوالکتات سنتتاز مثل نیک از یاثر هورمت). 4(
 ين احتمال برایکترید نزدیهمراه است و شا خروس تاجر توق با کاهش در ش دیم که افزاینیب یم میکتر نگاه کنیکه از نزد ی، کمیش ذهنیپ
ن اثر متقابل در دل مدل یان ایقتر پاسخ به دز در بیتر و دق یف جزئیبا توص 6رسد مدل  یم به نظر. ن حادثه اثر متقابل دو گونه برهم باشدیا
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