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   خربزه یفیو ک یصفات کمبر  یعیطب ي ظاهر شدههرز  يها علف اثر

  ،3ی، احسان تراب2ی، جواد باغان 2يبند ، محمد بازو1ین ترابیحس
  مشهد یدانشگاه فردوس يدانشجو 3، يخراسان رضو یعیو منابع طب يقات کشاورزیمرکز تحق یئت علمیه يب محقق و اعضایبه ترت 2و1

  دهیچک
صفات  یبرخکنند، بر  یاه خربزه مداخله میبا گ یعیدر پوشش فلور طب همزمان، که هرز علفمختلف  يها اثرات گونه ي مطالعه به منظور

 يخراسان رضو یعیو منابع طب يقات کشاورزیتحقمرکز  یخربزه واقع اراض ي مزرعهدر  1386در سال ق ین تحقیاخربزه  یفیو ک یکم
متر انتخاب و  4×6با ابعاد  یکرت به صورت تصادف 32تعداد . دیگرد يمتر شبکه بند 9×9با ابعاد ن یقطعه زم. انجام شد) مشهد(

عنوان شاهد انتخاب  ب بهین ترتیگر هم به همیسه کرت د. افتندیخل اها تا برداشت خربزه اجازه تد هرز آن يها علف. شدند يگذار عالمت
 يمستقل در دو سر يها ریبه عنوان متغهرز  يها تراکم و وزن خشک علف. دندیگردها به طور کامل حذف  هرز آن يها علف شدند و
هرز نسبت به  يها شاخص وزن خشک علفق نشان داد ین تحقیج اینتا. برازش شدندوابسته  يها ریبه عنوان متغ خربزه صفاتبا  جداگانه

 نسبت بهوه یم عملکردهرز بر صفت  يها ر علفین اساس تأثیبر ا. کند یمان یها را با صفات خربزه ب از روابط آن يتر قیدقاکم، برآورد تر
که  یبروز کرد در حال ییبه صورت هم افزاهرز همراه خربزه  يها علفاز  ياثر تعدادش ین آزمایدر ا. شتر بودیر صفات خربزه بیسا

  .اه بودندگر هم کید يتعداد
  هرز، خربزه يها ، علفيا رقابت چند گونه :يدیکلمات کل

  

Impacts of natural occurring weeds on melon growth, yield and quality 
Hussein Torabi1, Mohammad Bazoobandi1, Javad Baghani1, Ehssan Torabi2 

1 Khorassan Agricultural and Natural Resources Research Center- 2 Ferdowssi university of MHD 

Abstract 

In order to study the effects of weeds which compete with melon crop in association with other members of a natural 
occurring community, on melon growth, yield and quality, the present investigation was carried out in Mashad-Iran, 
during 2007. Thirty five plots were selected randomly in a 9×9 m girded melon cultivated filed. Weeds were allowed to 
compete freely with melon by the harvest time in 32 plots. The other 3 plots were weeded during crop development. 
Weed sampling was conducted prior to melon harvesting. Density, frequency and dry mater were recorded species-
wise. Maximum melon plant growth, fruit yield and its quality chracteristics were also recorded. Regression equations 
were established to determine the competitive relation between population and dry matter of each weed species and 
melon characteristics. Results revealed that dry matter had more significant relation with characteristics under study 
compare to weed density. Weeds showed two adverse competitive responses. According to their effects on melon traits, 
weeds were divided in antagonistic and synergistic groups. Results showed that yield was more affected by weeds than 
quqlity chracteristics. 
Keywords: Multi weed-crop competition system, weeds, melon 

  مقدمه
در . دیآ یهرز به شمار م يها علف یتیریمد يها ستمیدر س يریگ میتصم يبرا یل مهمهرز عام يها و علف یاه زراعیتداخل گ ینیب شیپ
، بر خالف قاتین تحقیهرز کاربرد ندارند چرا که ا يها ت علفیرینه در مدین زمیاز مطالعات انجام شده در ا يادیج تعداد زین حال نتایع
هرز بر   علفک ی یاند اثر تداخل قات نشان دادهیتحق). 5(کنند یمد یتأک یاه زراعیو گ هرز علفک یبر اثرات متقابل  مزرعه، یقعط وایشرا
با  ییکه به تنها یطیدر شرا آن، با اثر استدر حال رقابت  یاه زراعیبا گ )هرز علف چند( یبه صورت اشتراککه  یطی، در شرایاه زراعیگ
، از جمله سلمه تره هرز علف چنداثر ) 1(ان و همکاران یصالحش یبه طور مثال در آزما .کند، متفاوت است یم رقابت یاه زراعیگ

Chenopodium album، گزارشات، رقابت  یکه بر اساس برخ یهم افزا بود در حال، بر رشد و عملکرد گندم یاشتراکط رقابت یدر شرا
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اثرات متقابل از وجود  ین امر ناشیا ).9، 7( شده است یاه زراعیوجب کاهش عملکرد گر محصوالت میباگندم و سا یین گونه به تنهایا
  ).5(انجام شده است  نهیزمن یدر ا یمطالعات اندکاست که تاکنون  یاه زراعیهرز و گ يها ان علفین میهرز و همچن يها ان علفیم

توجه  آنهرز  يها علف یبه بررستاکنون  که ن و خراسان استرایقابل توجه در ا يارزش اقتصاد ياز محصوالت مهم و دارا یکیخربزه 
در حال رقابت با  یعیطب اشتراك ي ل دهندهیتشک ي تابستانه هرز يها علف رفتار یق با هدف بررسین تحقیا ).2(مبذول نشده است  يادیز
  .شدنجام ا آنها بر صفات  زان اثر آنین نحوه و مییاثر بخش و تع يها ، مشخص نمودن گونهاهین گیا

  ها مواد و روش
با ابعاد  يا قطره ياریتحت کشت خربزه و آبن یزم. شداجرا ) مشهد( يخراسان رضو يقات کشاورزیدر مرکز تحق 1386 سالق در یتحق

هرز  يها علف و شدند يبند شبکه مشخص و مرز يرو یمتر به صورت تصادف 4×6و دو کرت با ابعاد  یس .دیگرد يمتر شبکه بند 9×9
 يگذار شبکه عالمت يابعاد فوق به عنوان شاهد رو به شکل وگر هم یسه کرت د. افتندیرشد و تداخل  ي تا برداشت محصول اجازه ها آن
 يریگ نمونه. کسان اعمال شدیها به طور  کرت ي ها در همه هیبر اساس توص یده و کود ياریآب. ها کنترل شد  هرز آن يها که علف شدند
ک گونه در هر کرت مشخص یها به تفک ت و وزن خشک آنین جمعیانگیانجام شد و مل از برداشت محصول هرز قب يها علف یبیتخر
 یعملکرد وزن ،)بر حسب تن بر هکتار TFY(وه ی، عملکرد کل م)متر یبر حسب سانت MSL(ان صفات خربزه شامل رشد بوته یدر پا. دیگرد
ن هر کرت یانگیو م شد يریگ اندازه) Bx°(وه یمواد جامد محلول در گوشت م و در صد) بر حسب تن بر هکتار MFY(بازار پسند  ي وهیم

نارس  يها و خربزه) يقصر ي کمتر از عرف خربزه(ده، کوچک یآفت زده، پوس يها وهیپس از کسر وزن م MFYر یمقاد. دیمحاسبه گرد
  .بدست آمد

ره با روش گام به گام پس یچند متغ یونیز روابط رگرسبر صفات خربزه ا هرز علفت و وزن خشک یاثرات دو شاخص جمع یبررس يبرا
 يها ریمتغ). وزن خشک يبراک یتراکم و  يراک بی( برازش شدند ين روابط در دو سریا. استفاده شد SPSSط نرم افزار یرونده در مح
 چهاردر  يها که هر سر آن ییدوم شامل وزن خشک اندام هوا يمستقل سر يها ریو متغ هرز علف  گونه 9اول شامل تراکم  يمستقل سر

  .برازش شدند )وابسته يها ریمتغ( خربزه صفاتنوبت با 

  ج و بحثینتا
 Amaranthus retroflexus شه قرمزیخروس ر تاج، Amaranthu belitoides (Ab) دهیخروس خواب تاجهرز  يها ش علفین آزمایدر ا

(Ar) ،سلمه تره )Cha( ،ییچک صحرایپ Convolvulus arvensis (Ca) ،یارسالم ارغوانیاو Cyperus rotundus (Cr) ،سوروف 
Echinocloa crus-gall (Ec-g) ،خرفه Portulaca oleracea (Po) ،اهیس يزیتاجر Solanum nigrum (Sn)  نهیتوق زردو 

Xanthium strumarium (Xs) ج نشان ین نتایهمچن .ها در محاسبات منظور شدند آن يها ان در کنار خربزه حضور داشتند و شاخصیتا پا
 5/16تن بر هکتار،  01/18متر،  یسانت 174/ 4 بیبه ترت Bxو  MSL  ،TFY ،MFYمار شاهد شاملیصفات خربزه در ت يها نیانگیمداد که 

  .نددرجه بود 1/11تن بر هکتار و 
 يدار یو سطوح معن يدار یز معنیمدل و ن يدار ی، معن)Adj R2(ن اصالح شده ییب تبین ضرایبهتر بر اساسها  و انتخاب مدل یبررس
هرز  يها شتر شاخص وزن خشک علفیب یاز همبستگ یحاک ،)هرز يها علف(مستقل  ي کننده ییگو شیر پیین تعداد متغیشتریب و بیضرا

 یزارش صالحد گیین در تأیهمچن). 8، 1( گران استیقات دیج تحقید نتایکه مؤ) 2و  1 ي معادله(ها با صفات خربزه بود  نسبت به تراکم آن
نشان ) 1جدول(ب آن یو ضرا 1 ي معادله. گر هم کاه شدید یهرز بر صفات خربزه هم افزا و برخ يها از علف ی، اثر برخ)1(و همکاران 

 مار شاهدیها در ت بوته یین رشد نهایانگیکمتر از م% 27که نموده است متر رشد  یسانت 1/128خربزه ي تره بوته و سلمهاب توق یدرغ ندده یم
موجب کاهش رشد ز ین هرز يها ر علفیوزن خشک سا یو هم کاه ییهم افزااثرات  یکل ندیبرآحاصل دهد که  ین امر نشان میا. است
تحت  ، عملکرد خربزهشود یمشاهده م 2جدول ب یضراو  2 ي طور که در رابطه گر همانید ياز سو). P<1%( ه استدیبوته گرد یینها
مار عدم تداخل، ینسبت به ت) ده و توقیخروس خواب تره، تاج سلمه، بدون در نظر گرفتن اثرات خرفه(ها  ر گونهیوزن خشک سا یمنفر یتأث
. هرز قرار گرفته است يها ر علفیش از صفت رشد بوته تحت تأثیدهد صفت عملکرد، ب یکه نشان م) P<1%( افته استیکاهش % 68
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که  یدر حال )6(ر قرار دهند یمثل هندوانه را تحت تأث يا خزنده یاه زراعیگ ي وتهستند رشد بیهرز قادر ن يها اند علف قات نشان دادهیتحق
  ).8(هرز قرار گرفته است  يها علف یر منفیتحت تأث یمانند باقال به راحت یفیاهان ردیگ یبرخ ي رشد بوته
ن وزن یانگین میر توق، با باالتریم تأثق حاضر هیدر تحق). 3( است ار رقابت کنندهیبسسرعت رشد باال و  يدارا نهیتوق زرد هرز علف

 يریپذ تره انعطاف سلمهن حال یدر ع ).2و  1 ي رابطه(دار بود  یها، بر تمام صفات خربزه، معن ر گونهین سای، در ب)گرم 116(خشک تک بوته
را کاهش  یاه زراعیگ ي رشد بوته قرار گرفته است، یاه زراعیگ در کنار ییکه به تنها یطیدر شرا که يبه نحو دهد یاز خود بروز م يادیز

ک یتحرا ی هم افزا يها ، جزو گونهيا گونه ک اشتراك چندیدر اه ین گینشان دادند، ا )1(و همکاران  یصالح طور که اما آن )9(داده است 
  .کنند یان میبن نوع رابطه را یا یخوب به) 2و 1جدول(ب مربوطه یو مثبت بودن ضرا 2و  1روابط . رشد گندم قرار گرفت ي کننده

MSL= a+(b×Chadm)+(c×Xsdm) )1 ي معادله( 
  ها و مقدار آن 1 ي ب معادلهیضرا -1جدول

  بیضرا  

  
a**  b* c** Adj R2 

  571/0 -65/9*10- 2 272/0  1/128  ها مقدار
عالمت با (هرز بر حسب گرم در متر مربع  يها علف ییخشک اندام هوان وز ریتأث ت خربزه تحتر صفین مقادیب ي معادله رابطه .درصد هستند 5و  1دار در سطح  یب معنیبه ترت *و  **

  .هستند ب معادلهیضرا eو  a ،b ،c ،dحروف . دکن یرا مشخص م) dmحروف + گونه  ياختصار
  

TFY= a+(b×Podm)+(c×Chadm)+(d×Abdm)+(e×Xsdm) )2 ي معادله( 
  ها و مقدار آن 2 ي ب معادلهیضرا -2جدول

  بیضرا  

  
a**  b**  c* d*  e* Adj R2 

  698/0  -11/7×10- 3 -13/7×10- 2 63/3×10- 2 14/5×10- 2  781/5  ها مقدار
خرفه از دهد  ینشان م 2ي طور که رابطه همانرقابت است و  یاز عوامل اصل یکیاند ارتفاع  ل شدهیکه از چند گونه تشک یاهیدر جوامع گ

د به طور کامل مغلوب ماش واقع یشد يانداز هیو سا یه بر اثر رشد سطحهم نشان داد که خرف) 11(وانگ  .ستیبرخوردار ن یژگین ویا
از  یها توانستند با رشد خزنده سطح حاصل از آن يها ده زودتر جوانه زدند و بوتهیخواب خروس تاجبذور ن ارتباط یدر هم .دیگرد
 17ن وزن خشک تک بوته یانگیم( ن گونهیا ي د بوتهن جهت رشیبه ا. )مشاهدات( فرار کنند هرز علف يها ر گونهیخربزه و سا يانداز هیسا
تر، اصرار بر سر برآوردن  یطوالن ي دوره یط یزن جوانه، که با )گرم 6ن وزن خشک تک بوته یانگیم(شه قرمزیر خروس تاجنسبت به  )گرم
ده، نسبت به هم جنس یخواب خروس جتارسد  ینظر م ن جهت بهیبه ا. شتر بودیداشت، ب يو رشد عمود یاهیمتراکم پوشش گ یان کانوپیاز م

سالم با وجود اریاو .شتر کاهش داده استیعتاً عملکرد را بیار داشته و طبیاستفاده از مواد، فضا و نور در اخت يبرا يشتریخود، فرصت ب
ن وزن خشک هر شوت یانگیم(ز ی، به علت وزن خشک ناچ%)100 یبوته در متر مربع و فراوان 3/138تراکم (ر مزرعه یسماجت فراوان وتسخ

 ).8(گران است یق دیج تحقید نتایکه مؤ دار قرار دهد یر معنیقادر نبود صفات خربزه را تحت تأث ،)گرم 5/0

از عدم  یب بدست آمده حاکیضرا WF(خربزه  ي وهیهرز با صفت درصد تلفات م يها تراکم و وزن خشک علف يها در برازش شاخص
چون آفات، برداشت زود هنگام،  یاز عوامل یشتر ناشیوه بیرسد درصد تلفات م ینظر م به. شاهد بودمار ین صفت با تیدار ا یتفاوت معن

ر .هرز يها است تا اثر علف  ها بوده وهیها و عدم رشد م اظمهالل بوته ن یف ار ینا مرغوب خ ي وهیهرز و درصد م يها ن علفیهم ب )4(س
ر یتأث. ر دادییار را تغیخ ي وهیم يها بازار پسند نین چیب یزمان ي ر در فاصلهییکه تغ او گزارش کرد. مشاهده نکرد يدار یمعن ي  رابطه
ر یاند تأث نشان داده یفرنگ هندوانه و گوجه يقات انجام شده رویتحق. نشددار  یمعن هم، بجز در مورد توق، Bx°هرز برصفت  يها علف
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ن یشاخص تراکم توق بر ا .)10، 6(نبوده است دار  یمعن کوپنیزان لیو م کسیبر ي ها مثل درجه آن ي وهیم یفیهرز بر صفات ک يها علف
ن که در یبا توجه به ا .)4( باشد یم يقو یبیتوان دگرآس يدارا هرز علفن یگزارش شده است که ا .نشان داد يدار یمعن ي صفت رابطه

شتر از یجه گرفت که صفت مورد نظر بیتوان نت یخربزه وجود داشت م Bx°ن شاخص تراکم توق و یدار ب یمعن یق حاضر همبستگیتحق
 یاه زراعیبر گ هرز علفن یا یببیاز اثر دگرآس یاحتماالً ناش وه خربزهیم Bx°ن کاهش یبنابرا. ر گرفته است تا رقابت آنیحضور توق تأث
  .بوده است
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