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شه یخروس رهرز تاجعملکرد چغندرقند در تداخل با علف يسازهیرقابت در شب یتجرب يهامدل ییکارآ
  قرمز 

  2یمقبل ن زادهیرهوشنگ حسی، ام1، فرهاد فرح وش1يرشکاریبهرام م
  بریواحد کل یدانشگاه آزاد اسالم2، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم1

  دهیچک
ل در قالب یش فاکتوریآزماخروس، عملکرد چغندرقند در تداخل با تاج يساز هیرقابت در شب یتجرب يهامدل ییکارآ یابیارزمنظور به

و زمان ) فیبوته در هر متر از رد 16و 12، 8، 4، 1(خروس تاجفاکتورها شامل تراکم. در سه تکرار اجرا شد یدفتصاکامليهاطرح بلوك
عملکرد توسط چهار مدل  يها داده. بود هرز علفهمراه شاهد بدون به) روز پس از سبزشدن چغندرقند 30و 20، 10همزمان، (سبز شدن آن 

شه یر عملکرد, فیخروس در هر متر از ردبوته تاج 16ج نشان داد که حضور تمام فصل ینتا. دل شدنیه و تحلیتجز یرخطیغ یونیرگرس
بوته در هر متر از  8مازاد بر تراکم  هرز علفش هر واحد یافزا. تن در هکتار کاهش داد 58تن در هکتار در شاهد تا  75چغندرقند را از 

بوته در هر متر  12-16 یتراکم تن در هکتار در فاصله 3/0و  8-12 یتراکم صلهتن در هکتار در فا 3/1قند را ف توانست عملکرد یرد
شه چغندرقند یرعملکرد  يسازهیدر شب يباالتر ییکوزنس از کارآ يپارامتررقابت، مدل دو یتجرب يهان مدلیدر ب. ف کاهش دهدیرد

  .افتیش یقند افزاعملکرد  يبر مبنا% 36/9شه به یرکرد عمل يبر مبنا% 4/1خطا از  درصد نیانگیمدر مدل فوق،  .برخوردار بود
 .لیمستط یمدل، تراکم، هذلول :يدیکلمات کل

 

Efficiency of empirical competition models for simulation of sugar beet (Beta vulgaris L.) yield 
at interference with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.)  

Bahram Mirshekari1, Farhad Farahvash1, Amir Houshang Hossein zadeh moghbeli2 
1Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran.,2 Islamic Azad University, Kaleybar Branch, Iran. 

Abstract 

In order to evaluate the efficiency of empirical competition models for simulation of sugar beet (Beta vulgaris L.) yield 
at interference with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), a factorial experiment based on Randomized 
Complete Block Design with three replications was carried out. Factors were weed densities (1, 4, 8, 12 and 16 plants 
m-1 of row) and relative time of weed emergence (emerged with sugar beet; 10, 20 and 30 days after sugar beet 
emergence) included with a weed free control plot. Yield data were analyzed by four nonlinear regression models. 
Results revealed that sugar beet LAI reduced, when weed density increased and redroot pigweed (RP) emerged earlier, 
and the role of weed density was more effective than time of emergence for this characteristic. In treatments with low 
sugar beet LAI, RP LAI was more. Full-season interference of 16 RP m-1 of row decreased sugar beet root yield from 
75 t ha-1 in control to 58 t ha-1. Increasing of each weed plant, reduced sugar yield 1.3 and 0.3 t ha-1 in density intervals 
of 8-12 and 12-16 plants m-1, respectively. Cousens model had the best sugar beet yield simulation based on RP density 
and relative emergence time because of high R-square, low standard error and low mean percentage error and root mean 
square error values. In this model, mean percentage error increased from 1.4% to 9.36% based on root yield and sugar 
yield, respectively.  
Key words: Model, Density, Hyperbolic equations 

  مقدمه
- يهاهرز در آن قابل توجه بوده و زارع با کنترل علف يهااست که خسارت علف ياهان قندیاز گ یکی (.Beta vulgaris L)چغندرقند 
کندتر  یاه زراعیهرز، سرعت کاهش محصول گن علفییپا يهادر تراکم). 2(شود یرا متحمل م يادینه زیها هزکشفق علیهرز از طر

ش یرسد که با افزا یم فرا يت نقطه ایشود و در نها یم مشاهده یاه زراعیع در عملکرد گیش تراکم، کاهش سریکه با افزا یاست، در حال
 یم کمتر یاه زراعیهرز، سرعت کاهش عملکرد گ يها در علف يش رقابت درون گونه ایل افزایبه دل از آن به بعد، هرز علفشتر تراکم یب

بر  هرز علف یر منفین سبزشدن سلمه تره و چغندرقند، تأثیب یش فاصله زمانی، با افزا)1996(بر اساس گزارش ولمن و مارالندر ). 5(شود 
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چغندرقند  یبرگ 2-4سبز شده در مرحله  يها ن سطح تراکم سلمه ترهیاز کمتر یشکه افت عملکرد نا يبه طور. افتیکاهش  یاه زراعیگ
کوزنس . ر نداشتیعملکرد تأث يچغندرقند رو یبرگ 6-8سبز شده در مرحله  يهان سطح تراکم سلمه ترهیکه باالتردار بود، حال آنیمعن

ن تراکم یان رابطه بیب يرا برا 1یمعادالت هذلول) 1985(وزنس و ک) 1991(، کراف و لوتز ) 1991(ترز ی، کراف و اسپ)1987(و همکاران 
ه یرقابت در شب یتجرب يها مدل ییق به منظور سنجش اعتبار و کارآین تحقیا. اندکار بردهبه یاه زراعیهرز و کاهش عملکرد گ يها علف
  .رآمدز به اجرا دیتبر ییط آب و هوایدر شرا خروس تاجعملکرد چغندرقند در رقابت با  يساز

  هامواد و روش
، =1d1= ،4d2= ،8d3(خروس تاج تراکم يبا سه تکرار و فاکتورها یکامل تصادف يها ل در قالب طرح بلوكیصورت فاکتورش بهیآزما

12d4=  16وd5= همزمان(و زمان سبز شدن آن ) فیبوته در هر متر از ردi1= ،10i2= ،20i3=  30وi4= به ) روز پس از سبز شدن چغندرقند
سه یمقا. انجام شد MSTAT-C يافزار آمارل و با نرمیها به صورت فاکتورانس دادهیه واریتجز. بود هرز علفاز  يهمراه شاهد عار

  . ها بر اساس آزمون دانکن انجام شدنیانگیم
  :   استفاده شد )1985(کوزنس  یلیشه چغندرقند، از مدل هذلول مستطیخروس و عملکرد رن تراکم تاجین رابطه بییتع يبرا    

Y=YWF[1-Id/100(1+Id/A)] 1 رابطه  
  :استفاده شد) 1987(از مدل کوزنس و همکاران  هرز علفسبز شدن  یشه با دو عامل تراکم و زمان نسبین عملکرد رین رابطه بییتع يبرا    

Y=YWF[1-Id/100(ect+Id/A)]                                                                2  رابطه   

 ج و بحثینتا
شتر یف کاشت چغندرقند بیبوته در هر متر از رد 8از  هرز علفشدت گرفت که تراکم  یشه موقعیعملکرد ر يبر رو هرز علف یر منفیتأث
 يها ن زمانیانگیدر م(ف یبوته در هر متر از رد 12و  8به سطوح تراکم  خروس تاجک بوته یش هر یاز سطح سوم تراکم به بعد، افزا. باشد

در  خروس تاجبوته  16حضور تمام فصل . شه به وجود آوردیتن در هکتار در عملکرد ر 3/0و  3/1ب معادل یبه ترت یکاهش) سبز شدن آن
. کاهش داد) افت% 23معادل (تن در هکتار  58تن در هکتار در شاهد تا  75شه چغندرقند را از حدود یف کاشت عملکرد ریهر متر از رد
ر هر دو یشه تحت تأثیعملکرد قند به تبع از عملکرد ر یر قرار نگرفت، ولیتحت تأث خروس تاجد توسط تراکم و زمان سبز شدن درصد قن

در تداخل با  يمارهاین تیهمچن). 1جدول (د ینگرددار  یمعن ن دو عاملین ایاثر متقابل ب یش قرار گرفت، ولیدر آزما یعامل مورد بررس
ـــف یخروس در هر متر ردبوته تاج 4سبزشدن ). 2جدول (دار داشتند یقند اختالف معناز نظر عملکرد  هرز علفبا شاهد بدون  خروس تاج
% 05/0و % 15/0ب یترتش بهیافزا (d1i1)خروس با چغندرقند ک بوته تاجیفصل تمامز رقابتیو ن (d2i4)ماه پس از چغندرقند ک یدر 

-  يهاهرز در تراکم يها علف). اطالعات نشان داده نشده(دار نشدیمعن% 1ش در سطح ین افزایا ید، ولیگردشه را موجبیقند ر يدرصد
ش تراکم یدر هندوستان، با افزا. کنندیم کیرا تحر یاه زراعیموارد رشد گ یندارند و در برخ يریتأث یزراعاهان یگعملکرد  ين بر روییپا

عملکرد گندم  يبر رو هرز علفن یاد ایار زیبس يهاافت و فقط تراکمیش یافزا، وزن خشک گندم Triponello polycersta هرز علف
از نظر منابع  یتید که اگر محدودیجه رسیتره به نترقابت چغندرقند با سلمه يز از مطالعه روین) 1965(داوسون ). 1(گذاشت  یر منفیتأث

  .بخشند یم به رشد خود تداوم گریکدی ياد رویز یر رقابتیاه بدون تأثیوجود نداشته باشد، هر دو گ

  شهیبر اساس عملکرد ر) 1987(کوزنس و همکاران  يسنجش اعتبار مدل دو پارامتر
آن برآورد  يمختلف، پارامترها يمارهایشه چغندرقند در تیعملکرد ر يهابه داده) 1987(کوزنس و همکاران  يبا برازش مدل دو پارامتر

ه یمدل در شب یین کارآییبه منظور تع. شد يه سازین مدل شبیمشاهده شده چغندرقند توسط ا ر عملکردین مقادیهمچن). 1جدول (د یگرد
ب یشده و مشاهده شده استفاده شد و با توجه به باال بودن ضر ینیش بیر عملکرد پین مقادیب یشه، از آزمون همبستگیعملکرد ر يساز

 ین مدل در مقابل عملکرد واقعیشده چغندرقند توسط ا يه سازیلکرد شبو نمودار پراکنش عم) 98/0**(ن دو گروه داده ین ایب یهمبستگ
                                                             
1 hyperbolic equations 
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باشد و عرض از  یم 1:1عملکرد رابطه  یر واقعین مدل در مقابل مقادیشده توسط ا ینیش بیر پیون مقادید که رگرسیآن، مشخص گرد
 يها ر آمارهیعملکرد، مقاد یشده و واقع ینیش بیپ يها بر اساس داده. ک ندارندیب با صفر و یترتبه يداریب خط اختالف معنیمبداء و ش
مثبت بودن مقدار . بودند+ 05/0و  08/1، %4/1ب برابر یز به ترتین خطا نیانگین مربعات خطا و جهت میانگیجذر م, ییشگویپ يدرصد خطا

.  زند یم نیآن تخم یمقدار واقع شتر ازیب یزان عملکرد چغندرقند را اندکین خطا نشان دهنده آن است که مدل فوق میانگیجهت م يعدد
همان  يکمتر از نصف مقدار عدد( Cو  I ،A ياستاندارد پارامترها ين بودن خطایی، پا)96/0(ص مدل یب تشخیبا توجه به باال بودن ضر

شتر خواهد یمدل ب ینیش بین مربعات خطا کمتر باشد، دقت پیانگیو جذر م ییشگویپ يدرصد خطا يکه هر اندازه مقدار عددنیو ا) پارامتر
شه یعملکرد ر يه سازیدر شب يباالتر ییاز دقت و کارآ) 1987(کوزنس و همکاران  يتوان اظهار داشت که مدل دو پارامتر یم بود،

  ).2شکل (ش برخوردار است یط آزمایچغندرقند تحت شرا

  بر اساس عملکرد قند) 1987(کوزنس و همکاران  يسنجش اعتبار مدل دو پارامتر
شده و مشاهده شده  ینیش بیر پیسه مقادیعملکرد قند و مقا يه سازیدر شب) 1987(کوزنس و همکاران  يمدل دو پارامتر ییارآک یبررس

شه به یعملکرد ر يبر مبنا 96/0ن حالت از مقدار یص مدل در ایب تشخین مدل نشان داد که ضریمختلف توسط هم يمارهایعملکرد در ت
شه به یعملکرد ر يبر مبنا 4/1از  ییشگویپ يدرصد خطا يط مقدار عددین شراین تحت ایهمچن. افتی عملکرد قند کاهش يبر مبنا 28/0
ن عملکرد یرسد که مدل فوق در تخم یم با توجه به موارد مذکور، به نظر. دا کردیش پیافزا) برابر 7/6معادل (عملکرد قند  يبر مبنا 36/9

  ).3شکل (ب است یار يخوردار بوده و داران برییش ازدقت پایط آزمایقند چغندرقند در شرا
بر اساس ) 1987(کوزنس و همکاران  يمدل دو پارامتر يپارامترها برا% 95نان یاستاندارد و فاصله اطم ير برآورد شده، خطایمقاد: 1جدول 

  .شهیعملکرد ر
 یمجانب% 95نان یفاصله اطم استاندارد يخطا مقدار )پارامتر(ب یضر

 حد باال نییحد پا
I 53/3 86/0 71/1 35/5 
A 73/43 32/9 98/23 49/63 
C 04/0 006/0 026/0 05/0 

Y=75.11(1-3.53d/100(Exp(0.04*t)+(3.53d)/43.73))  

 

شکل  2:  مقايسه مقادير شبيه سازی شده و مشاهده شده عملکرد ريشه چغندرقند توسط مدل کــوزنس ( 1987) 
 Fig. 2: Comparison of simulated vs observed root yield by the model of Cousens et al 
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شکل 3:  مقايسه مقادير شبيه سازی شده و مشاهده شده عملکرد ريشه چغندرقند توسط مدل کوزنس     ( 1987)  
Fig. 3: Comparison of simulated vs observed sugar yield by the model of Cousens et al  
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