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  (.Zea mays L) هرز در مزرعه ذرت يها علف يرقابت چند گونه ا یبررس

   3ياصغر محمدآباد یو عل 2يقنبر ی، عل1يفشارا يمهد
  مشهد یدانشگاه فردوس یئت علمیا عضاء ه 3و  2هرز  يها ارشد علف یکارشناس يدانشجو 1

  دهیچک
و رقابت چند گونه  یعیبرآورد کاهش عملکرد ذرت در فلور طب ن شاخص جهتین مناسبترییهرز و تع يها خسارت علف یبه منظور بررس

 4-8ن و در ییمتر در مزرعه تع یسانت 30× 90کوادرات به ابعاد 30. انجام شد یشیمایبه صورت پ 86-87در سال  یشیهرز آزما يعلفها يا
جهت . شد يریاگانه اندازه گک گونه شمارش و شاخص سطح برگ وزن خشک هر گونه جدیهرز به تفک يها ذرت تراکم علف یبرگ
ر مستقل و عکس تک بوته ییبرگ بعنوان متغ یهر گونه، سطح نسب يا ن گونهیب رقابت درون و بیرقابت و برآورد ضرا یسه چگونگیمقا

 ياراد یج نشان دادند که عکس وزن تک بوته و سطح برگ نسبینتا. شد يریر وابسته اندازه گییبعنوان متغ یاه زراعیهرز و گ يعلف ها
هرز  يوزن تک بوته نشان داد که تداخل علفها  ن تابع عکسیهمچن. ب رقابت هستندیبرآورد کاهش عملکرد و ضرا يبرا ییباال یهمبستگ

 خروس تاجکه . شوند یم  میتقس) یب منفیضر(ک کننده یو تحر) ب مثبتیضر(ب معادله به دو گروه بازدارنده یدر ذرت با توجه به ضرا
 یارسالم ارغوانی، اويزیچک، سلمه، تاج ریده، خرفه، پیخواب خروس تاجک کننده بر عملکرد ذرت و هفت گونه یر تحرن اثیشتریب یوحش

 يد آن رویشد یاز بازدارندگ یذرت ناش يرو یوحش خروس تاجاثر مثبت . و سوروف اثر بازدارنده بر عملکرد ذرت داشتند
  .بود) بجز خرفه(هرز  يها رعلفیسا
  . یب رقابتیو ضر يا هرز، رقابت چندگونه يذرت، علفها :يدیکل يها واژه

  

Investigating of multi-species competition weeds in field corn (Zea mays)  
M. Afshari1, A. Ghanbari2 and A. A. Mohamad Abadi3  

1 M.Sc Student and 2,3 Member of academic board from Ferdowsi University of Mashhad  

Abstract 
To examine the weed loss and to determine the most suitable for corn (Zea mays L.) yield loss estimation in field 
condition and multi-species competition weeds, of weed an experiment as a interval mapping was carried out during 
2008. For the purpose, 30 quadrate of 30×90 cm were determined from the field and in fourth till eight leaf stages, weed 
density accordance with species was separately counted. Leaf index area and dry mater of all species were separately 
measured. To compare and to evaluate coefficient of inter-specific and inter-specific competition, leaf area ratio and 
weight reciprocal as independent variable and as dependent variable were measured, respectively. According to the 
results, weight reciprocal of single plant and leaf area ratio had a coefficient of high correlation for evaluating of corn 
yield loss and coefficients of competition. In the following equation: considering the equation coefficient, it was 
observed that the weed interference effects on corn can divide to two groups, inhibition (positive sign) and stimulation 
(negative sign) which is redroot pigweed had a stimulation effect on corn yield. While inhibition affects species of 
(prostrate, common cinquefoil, field bindweed, lambsquarters, night shade, purple nutsedge and barnyardgrass had 
reduced corn yield, resulting redroot pigweed had positive effect on corn for reason its inhibition effect on other weeds 
(except common cinquefoil). 
Key words: Corn, Weeds, multi-species competition and coefficient of competitive. 

  مقدمه
و  یاهان زراعیاهان ناخواسته با اعمال تراکم مطلوب گیا گیهرز  يها ر علفی، مطالعات رقابت بر حداقل نمودن تاثيدر علوم کشاورز
با حداقل نهاده علفکش، متمرکز شده  هرز علفت یریمد يها گسترش نظام يتلفات عملکرد برا یابیجهت ارز ییشگویپ يتوسعه ابزارها

کاشت از کشت بهاره  ير الگوهایین تغین محصوالت و همچنیش رقابت در بیباالتر سبب افزا ییبا کارا ییها فاده از علفکشاست). 1(است 
 یجهت کاهش وابستگ). 4(ده است یر گردیاخ يها هرز در دهه يها و تنوع علف یدر فراوان یجیزه و کاهش تدرییمحصوالت به کشت پا
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به  يضرور يهرز امر يها هرز جهت کاهش خسارت علف يها علف یک و رقابتیآللوپات ییاز توانا ها، استفاده اد علفکشیبه کاربرد ز
 يها علف يا رقابت چندگونه یابیارز ن مطالعه با هدف امکانین راستا ایلذا در ا).  3(از محققان است  ياریرسد و مورد توجه بس یم نظر

  .نمودن رقابت صورت گرفت یهرز و کم

  مواد و روش ها
، کاشت و داشت يات آماده سازیمتر، انتخاب و تمام عمل 30×50به مساحت  ینیقطعه زم 86-87 یش در سال زراعین آزمایانجام ا يراب

بود  يادیتنوع و تراکم ز يرا متر که دا 5×30با ابعاد  يا اقدام به انتخاب قطعه يه ایسپس با حذف اثر حاش. مطابق با عرف محل انجام شد
 يها کوادرات ينقطه برا 30 يو شماره گذار یخ کوبین مکان و میاقدام به تع یبحران د و قبل از شروع دورهیاد شده گردیاز قطعه 

در هر متر متر  یسانت 30×90ک کوادرات به ابعاد ی( یبا روش تصادف یشیمایبه صورت پ یبیتخر يها کوادرات ينقطه برا  60و یبیرتخریغ
ک گونه شد و شاخص سطح برگ و یهرز به تفک يهرز اقدام به شمارش علف ها يها علف یبحران ل و اواسط دورهیدر اوا. دیگرد) طول

مورد  یبیرتخریغ يها هرز در کوادرات يها علف یل و اواسط دوره بحرانیدر اوا يرشد يها وزن خشک آنها جهت برآورد شاخص
ساعت  48و به مدت حداقل  C80° يمختلف بصورت جداگانه در آون در دما يها ز محاسبه سطح برگ، اندامپس ا. استفاده قرار گرفت

ومس کل، شاخص سطح برگ و سطح برگ یمحاسبه ب يبراها  ن دادهیاز ا. دین گردیقرار داده و پس از خشک شدن، ماده خشک آنها توز
ز عکس وزن یاز آنال ين گونه ایو ب يرقابت درون گونه ا ین سهم نسبییتع يبرا. شد استفاده یر خطیک غیپربولیبا استفاده از معادله ه ینسب

. استفاده شد یون چند گانه خطیاز رگرس يریر مستقل با بهره گییبه عنوان متغ یر وابسته و از سطح برگ نسبیبه عنوان متغ w/1تک بوته 
جهت برازش معادالت از نرم . دندیبا هم ادغام گرد يرینمونه گ يها نباال، زما یبا همبستگ یونیبدست آوردن معادالت رگرس يسپس برا
  .انجام گرفت% 5بر اساس آزمون دانکن در سطح ها  نیانگیسه میمقا. استفاده شد Sigma Statو  Sigma plot ver 10 يافزارها

                                                                     )   1(معادله

                                                                                                                                                      ) 2(معادله

WwWc  و تک بوته ذرت هرز علفب عملکرد یبترت: ,

0,0: bwbc ين کونه ایط عدم رقابت درون و بیا ذرت در شرای هرز علفا حداکثر وزن یب عرض از مبدا یبترت  
bwwbcc,: و ذرت هرز علف يب رقابت درون گونه ایب ضریبترت  
NwNc   و ذرت هرز علفب تراکم یبترت :,

bwwibcci   iگونه  هرز علفو ذرت با  هرز علف ين گونه ایب رقابت بیب ضریبترت :,
Nwi : گونه هرز علفتراکمi  

  ج و بحث ینتا
  

bcwiNwiNcbcwbccNcbc
Wc

++++= ...1101

bwwiNwiNwbwwbwwNwbw
Ww

++++= ...1101
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bcwbwc( يا ونهن گیو ب) bww(يا ب رقابت درون گونهیضرا  - 1جدول    2و 1بدست آمده از معادالت ) ,
1/W  

  )ر مستقلیمتغ(یسطح برگ نسب  )ر وابستهیمتغ(
2R F مدل                 

  Corn W1 W2 W3 W4  W5  W6  W7  W8    
1/Wc     =  14/39  -1/12  0/40  0/07 1/30  0/18 0/02 0/37 0/31 0/95 46/4** 

Ww1/1=  32/9  57/23  23 /0 11/4-  51/54  87/0  08/7  17/0  70/7  80/0  9/22**  
1/Ww2=  2/78 -0/47 72/91 -0/55 -0/96 -0/24 1/39 -0/15 3/48 99/0 589/9** 

1/Ww3=  -1/20 -2/13  0/27  71/58 -0/004 -0/001 -0/16 0/50 -0/04  0/99 16695/9** 

1/Ww4=  -7/43 2/01  -3/05 -2/26 160/03  -13/98 1/16  0/51  -12/41 0/99 578/7** 

1/Ww5=  36/56 9/45  -5/07 -0/12 -45/25 86/44  -1/34 2/08 -3/90  0/95 42/1** 

Ww6/ 1=  11/48  -2/65 2/51  -2/04 -0/63 -12/27 105/86 3/42 -14/62 0/99 1627/3** 

1/Ww7=  101/08 169/47 -2/08 -38/35  -6/25 -3/07 13/45ns 279/40 -6/45 0/89 18/0** 

1/Ww8=  -6/44  0/68 -1/21 0/79 1/78 0/02 -0/02 -0/24 568/08  0/99 2953/9** 

 
  .باشند یم يا انگر رقابت درون گونهیهاشور خورده ب يها و خانه. يبودن از نظر آماردار  یمعن یب nsو % 5در سطح  يدار یمعن *، %1در سطح  يدار یمعن **

1/W )عکس وزن تک بوت( ،LAR  )ینسب سطح برگ() c ذرت ( ،W1 )یوحش خروس تاج( ،W2)دهیخواب خروس تاج( ، W3 )خرفه(، W4 )چکیپ ( ،W5 )سلمه(، W6 )يزیتاج ر( ،W7)ارسالم یاو
  )یارغوان

  .)سوروف( W8و 
  )1(تابع 
        

)8(031)7(37/0)6(02/0)5(18/0

)4(30/1)3(07/0)2(40/0)1(12/1)(39/140738/01

LARweedLARweedLARweedLARweed

LARweedLARweedLARweedLARweedLARcorn
Wcorn

+++

++++−+=
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ارسالم ی، اويزیمه، تاج رچک، سلیده، خرفه، پیخواب خروس تاج، یوحش خروس تاج: ق عبارت بودند ازین تحقیهرز غالب در ا يها علف
 یوحش خروس تاجموجود در مزرعه ذرت،  هرز علفن هشت گونه یعکس عملکرد نشان داد که از ب یونیمدل رگرس. و سوروف یارغوان
 ياریبس). 1جدول(هرز اثر بازدارنده بر رشد ذرت گذاشتند  يها ر علفیو سا) 1و تابع 1جدول. (ومس تک بوته ذرت داشتیر مثبت بر بیتاث

ان و همکاران گزارش یهرز گزارش کرده اند که از جمله صالح يها را در حضور علف یاهان زراعیش عملکرد گیز افزایگر نین دیاز محقق
ن موضوع، تابع یروشن شدن ا يبرا). 2(و سلمه تره اثر مثبت بر عملکرد گندم داشته اند  یس، خلر،کنگروحشیهرز فاالر يها نمود که علف

ر یژه تاثیگر و بویکدیهرز بر  يها ر علفیهرز برازش داده شد تا تاث يها زن تک بوته در مورد تک تک علفعکس و یونیرگرس
ج بدست آمده ینتا یبا بررس). 1جدول (رد یمورد مطالعه قرار گ یوحش خروس تاجبر ها  ر گونهیو ساها  ر گونهیسا يبر رو خروس تاج

ر ین مسئله باعث کاهش رشد سایگذاشته است و ا یهرز بجز خرفه اثر منف ياه علف یبر تمام یوحش خروس تاجد که یمشخص گرد
را  یر منفین تاثیشتریچک که بین پیهمچن. ش عملکرد ذرت شده استیق سبب افزاین طریو کاهش رقابت آنها با ذرت شده و از اها  گونه

  ).1جدول (  بر ذرت اعمال کرده است یوحشخروس  ق اثرات بازدارنده بر تاجین عمل را از طریل کرده است، ایبر ذرت تحم
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