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  و تاج خروس ) Xanthium strumarium( توق توأمرقابت  مدلسازي

)Amaranthus retroflexus (سويا در  
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پرديس استاد  ،عضو هيات علمي موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي كشور، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهراندانشيار  ،نشگاه زنجانعضو هيات علمي دانشكده كشاورزي  دا 

   كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

  1/10/88: تاريخ دريافت
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 چكيده

درمزرعه 1387و  1386در سال هايي  هاي منفرد و توأم با سويا آزمايش هرز توق و تاج خروس در تراكم هايبه منظور بررسي جنبه هاي مختلف رقابت علف

تداخل دو گونه توق آزمايش در اين . هاي كامل تصادفي با سه تكرار انجام شدتحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در قالب طرح فاكتوريل بر پايه بلوك

قرار ارزيابي مورد  تيمار 16در قالب ) بوته در متر رديف سويا 12و 8، 4هاي صفر،  در تراكم(و تاج خروس ) بوته در متر رديف سويا 8و  4 ،2هاي صفر،  در تراكم(

نه سويا را كاهش درصد در سال اول و دوم عملكرد دا 70و 86به ترتيب هر كدام از آنها نتايج نشان داد كه تداخل توام توق و تاج خروس در تراكم حداكثر . گرفت

بطوريكه اثر تداخل هر بوته توق بر . بيشتر از تاج خروس بود همچنين نتايج مقايسه قدرت رقابتي توق و تاج خروس نشان داد كه تاثير توق بر عملكرد دانه. داد

درصد كاهش عملكرد در سويا  50ي از توق كه موجب تراكم. بوته تاج خروس بود 91/1و  37/2عملكرد دانه سويا در سال اول و دوم آزمايش به ترتيب برابر با 

كاهش عملكرد براي سال اول و دوم به ترتيب در % 50كه در تداخل با تاج خروس  در حالي. بوته در متر رديف بود25/6و  3/2شد در سال اول و دوم به ترتيب 

  .بوته در متر رديف اتفاق افتاد 19/12و  9/5تراكم 

  ، تاج خروستوق اي، سويا، ند گونهچقابت ر: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

هرز  هرز به توانايي علف هاي تصميم گيري جهت كنترل علف

موجود در مزرعه در كاهش عملكرد محصول، ميزان بذري كه 

هرز مزبور وارد بانك بذر مي كند و هزينه كنترل وابسته  علف

ه همين دليل آگاهي از شرايطي كه طي آن زارع بايد ب. است

در . هرز نمايد، ضروري مي باشد هاي شروع به مديريت علف

سالهاي گذشته سامانه هاي پشتيبان تصميم گيري به منظور 

كمك به زارع در تصميم گيري براي مديريت به موقع 

هرز كه از لحاظ اقتصادي و زيستي مناسب باشند  هاي علف

به همين منظور براي كاليبره كردن . توسعه يافته اندطراحي و 

سامانه هاي مختلف پشتيباني تصميم گيري تحقيقات گسترده 

برخي از اين سيستم ). Hock et al., 2006(اي آغاز شده است 

هرز مورد  هاي ها شاخص هاي رقابتي را براي رتبه بندي علف

ابراين محاسبه بن). Neeser et al., 2004(استفاده قرار مي دهند 

هايي كه براي شاخص رقابتي و استفاده از آنها در برنامه

اند مي تواند كمك هرز طراحي شده هاي مديريت اصولي علف

شاياني در جهت افزايش سود اقتصادي و كاهش اثرات 

از طرف ديگر در شرايط . نامطلوب زيست محيطي باشد

 Tolerr et(هرز وجود دارد مزرعه الودگي به چند گونه علف

al., 1996(هاي هرز غالب ، ارزيابي قدرت رقابتي براي علف

تري در اختيار ما مزرعه به صورت توأم مي تواند نتايج صحيح

اي در گياهان زراعي  با بررسي رقابت چند گونه. بگذارد

مختلف عالوه بر نزديك نمودن شرايط آزمايش به مزرعه مي 

هاي  ر تراكمتوان برهمكنش گونه هاي علف هاي هرز د

  .مختلف را نيز مورد ارزيابي قرار داد

بعنوان يك گياه روغني در ) Glycine max L(.كشت سويا 

حضور .  هاي اخير در ايران مورد توجه قرار گرفته است سال

هرز در مزرعه سويا و رقابت آنها با اين گياه زراعي   هاي علف

ا در مورد ه گزارش. مي تواند افت عملكرد زيادي ايجاد نمايد

هرز در زراعت سويا متفاوت است ولي  هاي  خسارت علف

درصد گزارش  80و گاهي بيش از  60تا 13عموماً خسارت 

  ). Chhokar & Rajender, 1999(شده است 

بررسي كاهش هملكرد سويا در رقابت با علف هاي هرز 

باريك و پهن برگ نشان داده است كه پهن برگ ها عملكرد 

 ,.Hock et al(ها كاهش مي دهند از باريك برگسويا را بيشتر 

در سرتاسر دنيا به  )Xanthium strumarium( توق). 2006

هرز عمده ذرت و سويا به شمار مي رود ولي  عنوان يك علف

 ,Nelson & Fawcett(رقابت آن با سويا بيشتر مشهود است 

ها در مورد خسارت توق بسته به گونه گياه  گزارش). 1981

بطور . شرايط رشدي در مناطق متفاوت بوده است زراعي و

گزارش كردند كه وجود يك بوته  )(Snipes et al. 1987مثال 

درصد عملكرد  17متر از رديف كشت پنبه  5/7توق در هر

درصد  31كاهش داد در حاليكه در مطالعه ديگر عملكرد پنبه 

متر از رديف كاشت، كاهش  1/2به ازاي هر بوته توق در هر 

 .Hock et alدر آزمايش  ).Byrd & Coble, 1991(ت ياف

درصد عملكرد  23و  29توق و تاج خروس به ترتيب  (2006)

آنها كاهش عملكرد دانه را شاخص . سويا را كاهش دادند

شاخص   .بهتري جهت نشان دادن قدرت رقابتي اعالم كردند

كه  متغيير بود در حالي 9/7و  6/5رقابتي توق در دو مكان بين 

 )Amaranthus retroflexus(اين شاخص براي تاج خروس

در تحقيقي ديگر كاهش عملكرد سويا در تداخل با . بود 38/3

گزارش شده % 78بوته در متر رديف  8تاج خروس در تراكم 

البته ميزان كاهش بسته به گونه ). Bensch et al., 2003(است

 .A(تاج خروس متفاوت است، بطوري كه تاج خروس معمولي

rudis(  كاهش دهد% 43مي تواند عملكرد سويا را تا  ( Hager 

et al., 2002).  

هاي هرز  براي اينكه يك معادله عملكرد در مديريت علف

بايست ارتباط بين كاهش عملكرد و  قابل استفاده باشد، مي

با وجود . هاي هرز به درستي توصيف شود چندين گونه علف

اين، تاكنون تحقيق كاملي جهت تعيين اثر گونه هاي غالب در 

، به علت پيچيدگي فرايندهاي دربرگيرنده شرايط مختلف

هاي هرز صورت نگرفته  هاي چندگانه علف تداخل گونه

اغلب تالش هاي قبلي به تخمين اثر رقابتي چندگونه . است

هرز با  هاي هاي پايين كه تداخل علف هرز در تراكم علف

با توجه . يكديگر ناديده گرفته شده است محدود شده است

اين تحقيق به منظور محاسبه قدرت رقابتي به مطالب ذكر شده 

دو گونه توق و تاج خروس و ارائه مدلي جهت پيش بيني 
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كاهش عملكرد سويا در رقابت توأم با اين گونه ها در 

  .هاي مختلف انجام شد تراكم

  روشها مواد و

اين بررسي در مزرعه پژوهشي گروه زراعت و اصالح نباتات 

واقع ) كرج(انشگاه تهران پرديس كشاورزي و منابع طبيعي د

، 34شرقي و عرض جغرافيايي َ o50،57در طول جغرافيايي َ

o35  متر از سطح دريا در  1160شمالي و و با ارتفاع

منطقة كرج از نظر اقليمي جزء . انجام شد 1387و 1386سال

باشد كه طبق آمار هواشناسي متوسط  مناطق نيمه خشك مي

متوسط درجه حرارت مطلق  متر و ميلي 241بارندگي آن برابر 

آزمايش بصورت فاكتوريل در . درجه سانتي گراد است 14آن 

در اين . تكرار انجام شد 3قالب بلوكهاي كامل تصادفي در 

هاي  در تراكم( تحقيق دو فاكتور شامل تداخل ناشي از توق

در (و تاج خروس ) بوته در متر رديف 8، 4، 2صفر، 

جهت ارائه ) در متر رديفبوته  12و 8، 4هاي صفر،  تراكم

هرز بطور هم زمان مورد  مدلي براي رقابت سويا با دو علف

زمين آزمايش در پاييز سال قبل از كشت . بررسي قرار گرفت

عمليات تكميلي ) در بهار(قبل از كاشت . شخم عميق زده شد

كرت هاي آزمايشي به طول . شامل تسطيح و ديسك انجام شد

هر كرت آزمايشي شامل چهار . ندمتر بود 4/2متر و عرض  8

فاصلة دو كرت . سانتيمتر بود 60خط كشت با فاصلة خطوط 

عمليات كاشت بعد از پياده كردن . متر بود 6/0در هر تكرار 

و در سال 1386ارديبهشت ماه  26نقشه طرح در سال اول در 

براي كاشت از رقم . انجام گرفت 1387دوم در اول خرداد 

با طول  4رس، از گروه رسيدگي  طكالرك كه رقمي متوس

 2- 5/2روزه و ميانگين عملكرد  120-140دورة رشد و نمو 

مقدار بذر با احتساب وزن . باشد، استفاده شد تن در هكتار مي

صد دانه و تعداد بوته در واحد سطح و با در نظر گرفتن 

كيلوگرم  80احتمال سله بستن زمين و تلفات بوسيله پرندگان 

بدين ترتيب تراكم نهايي . نظر گرفته شددر هكتار در 

 1385در پاييز سال . بوته در هكتار فراهم گرديد 238100

نسبت به جمع آوري بذرهاي توق و تاج خروس در منطقه 

كرج اقدام شد و تا زمان اجراي آزمايش بذرهاي توق در 

درجه سانتيگراد و بذرهاي تاج خروس  5سردخانه در دماي 

به منظور آگاهي از درصد جوانه زني . شد در دماي اتاق انبار

نسبت به  1386بذرهاي علف هاي هرز، در فروردين ماه 

بذرهاي . علف هاي هرز اقدام گرديد آزمايش جوانه زني بذر

سويا و تاج خروس قبل از كشت با سم قارچكش ويتاواكس 

بذرهاي سويا با . به نسبت يك در هزار ضدعفوني شدند

سانتيمتر در وسط پشته  7روي رديف و  60فاصله بين رديف 

 15كشت شدند و در دو طرف رديف سويا به فاصله 

سانتيمتر علف هاي هرز تاج خروس و توق بسته به نوع تيمار 

. هاي مختلف به صورت همزمان با سويا كشت شدند در تراكم

هاي مورد نظر، بذرها علف  به منظور اطمينان از استقرار تراكم

تراكم بيشتر در هر كپه كاشته شد و طي دو هاي هرز مذبور با 

در . مرحله جهت تامين تراكم هاي مورد نظر تنك گرديدند

هاي هرز به غير از تاج خروس و مرحله داشت كليه علف

دستي حذف از طريق وجين) بسته به نوع تيمار(توق 

هرز  هاي هرز كليه علف در تيمار شاهد بدون علف. گرديدند

آبياري بصورت نشتي و با توجه . ددر طول فصل حذف شدن

به شرايط آب و هوايي كرج و بخصوص در سالهاي آزمايش 

  .روز يكبار انجام شد 7كه تنش خشكي زياد بود، هر 

افت عملكرد سويا براي تعيين شاخص قدرت رقابتي 

لذا براي ). Hock et al., 2006(هرز استفاده شد هاي علف

ف اثرات حاشيه اي جهت اندازه گيري عملكرد دانه با حذ

رداشت ب) متر مربع 4/2( مساحت سه متر رديف از هر كرت

ساعت قرار  48به مدت درجه  80گرديد و در آون با دماي 

  .دانه اندازه گيري شدگرفت و وزن 

برآورد كاهش عملكرد سويا با استفاده از مدل هاي 

 تجربي 

  تداخل منفرد هر كدام از گونه ها )الف

هاي مختلف توق و  لكرد سويا در تراكمبه منظور بررسي عم

تاج خروس و مقايسه قدرت رقابتي علف هاي هرز ياد شده 

 Wilson etمدل در تيمارهاي تداخل يكي از آنها با سويا از 

al. (1995) استفاده شد1، معادله ، .  
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  1معادله

)1( D

Y
Y WF

β+
=  

ن عملكرد گياه زراعي در شرايط بدو YWFدر اين معادله 

هرز  هرز است كه توان علف ضريب رقابتي علف   ßهرز، علف

تراكم  Dدر كاهش عملكرد گياه زراعي را مشخص مي كند، 

  .هرز مي باشد علف

اي بصـورت زيـر اسـت     مدل فوق براي رقابـت چندگونـه  

)Kim et al., 2006:(  

ــه                                                          2معادل

))(1( jijjii

WF

DDDD

Y
Y

λββ +++
=  

عملكرد گياه زراعي در شرايط بدون  YWFكه در آن 

به ترتيب ضرايب رقابتي توق و تاج  j  ßو  ß iهرز، علف

تراكم علف  Djو Diهرز،  اثر متقابل دو گونه علف ּגخروس ، 

زماني كه بين دو گونه . هاي هرز توق و تاج خروس مي باشد

منظور و زماني كه اين در معادله  ּגاثر متقابل معني دار باشد 

 et al.,1995.اثر معني دار نشود مي توان آن را حذف كرد

Wilson  با مطالعات خود گزارش كردند كه مقدار اين پارامتر

در مدل آنها منفي شد لذا ميتوان آن را از مدل حذف 

 ). Kim et al., 2006(كرد

 جهت محاسبه بار رقابتي كل ابتدا ضرايب رقابتي كه از معادله

بدست آورده و سپس ضريب رقابتي كمتر بر ضريب بيشتر  2

اي كه ضريب رقابتي  تقسيم و حاصل آن در تراكم گونه

اي با  ضريب رقابتي كمتر  كمتري دارد ضرب شد، تراكم گونه

اي با ضريب رقابتي بيشتر بدست آمد كه  بر حسب تراكم گونه

زش سپس با استفاده از برا. همان بار رقابتي كل مي باشد

به ميزان كاهش ) مدل هذلولي افت نسبي عملكرد(  3معادله 

هرز بر  هاي علف عملكرد دانه، كاهش اين صفت در تراكم

  .حسب بار رقابتي كل محاسبه شد

  

                                     3معادله 

  

  

ضريب رقابتي كه  Iعملكرد، درصد كاهش  YLدر اين مدل 

در اثر افزودن اولين بوته بيانگر درصد كاهش عملكرد 

ماكزيمم درصد   m،بار رقابتي كل TCLباشد  هرز مي علف

 مي هرز كاهش عملكرد گياه زراعي در تراكم بينهايت علف

  ).Swinton et al., 1994( باشد

جهت  .شداستفاده  SigmaPlotجهت برازش مدل ها از برنامه 

 جهت RMSEمقايسه پارامترها از خطاي استاندارد و از 

  .ارزيابي مدل استفاده شد

  نتايج و بحث

نتيجه تجزيه مركب نشان داد كه از لحاظ آماري عملكرد دانه 

-نتايج نشان داده نشده( سويا در دو سال آزمايش متفاوت بود

 .لذا نتايج دو سال بطور مجزا بحث شده است). اند

  ايعملكرد دانه در شرايط رقابت تك گونه)الف

 Wilson et al., (1995)افت عملكرد مدل پارامترهاي مختلف 

هرز توق و تاج  براي سويا در رقابت با تك گونه علف

 ßمقايسه پارامتر . آورده شده است 1خروس در جدول 

كه رابطه كاهش عملكرد گياه زراعي با تراكم ) ضريب رقابتي(

اين  هرز را نشان مي دهد، نشان داد كه براي هر دو گونه علف

بزرگتر  رقابتيضريب  .م كاهش داشته استپارامتر در سال دو

 رقابت با گياه زراعي درهرز  علفبيانگر قدرت رقابت باالي 

گياه زراعي كاهش بوده و با افزايش اين پارامتر توان رقابتي 

در نتيجه به نظر مي رسد . )Norris et al., 2001(مي يابد 

ده توان رقابتي گياه زراعي در سال دوم بيشتر از سال اول بو

با مطالعه رقابت توق با  Coble  Mortensen (1989).است

سويا  گزارش كردند كه رقابت وابسته به رژيم رطوبتي خاك 

در مطالعه آنها كاهش عملكرد سويا در  كه است، بطوري

 درصد و درشرايط رطوبتي 29شرايط رطوبت مناسب خاك 

ا در گزارش ديگر اثر تداخل توق با سوي .درصد بود 12 پايين

 ,Marwat & Nafziger(در اثر تنش خشكي كاهش يافت 

در شرايط آبياري زياد،  با اين حال، گزارش شده كه). 1990

درصد كمتر شده  24تا  9كاهش عملكرد به ميزان 

در تحقيق حاضر، زمين آزمايش در . (Royal et al.,1997)است

نسبت به ) تن در هكتار 20(سال اول مقدار قابل توجهي 
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بطوري كه بر . ل دوم كود دامي دريافت كرده بودزمين سا

اساس آزمايشات خاك درصد مواد آلي در سال اول و دوم به 

با افزايش مواد آلي به خاك، . درصد بود 67/1و  6/0ترتيب 

توانايي خاك در نگهداشتن رطوبت حاصل از بارندگي و يا 

ته در برخي واري). Rawls et al., 2003(يابدآبياري افزايش مي

هاي سويا در شرايط در دسترس بودن آب زياد در ناحيه 

 ,.Hamaya et al(ريشه، قدرت جذب نيتروژن كاهش مي يابد 

در  هاي هرز اغلبافزايش جذب مواد غذايي در علف). 2007

هاي زراعي است نتيجه برتري قدرت رقابتي آنها در برابر گونه

)Peterson & Nalewaja, 1992.( مقايسه پارامتر ß  در بين دو

گونه نيز نشان داد كه قدرت رقابتي توق در كاهش عملكرد 

 50بطوريكه در سال اول . دانه سويا بيشتر از تاج خروس بود

درصد كاهش عملكرد دانه سويا در رقابت با توق در تراكم 

در حالي كه . هرز اتفاق افتاد بوته در متر رديف اين علف 6/2

در متر رديف توانست عملكرد بوته  2/6تاج خروس در تراكم 

در سال دوم نيز اثر . دانه سويا را به همين ميزان كاهش دهد

بطوريكه . توق در كاهش اين صفت بيشتر از تاج خروس بود

اين نتيجه . بوته تاج خروس بود 9/1اثر هر بوته توق معادل 

 توقنسبت به رقابت با گياه زراعي  حساسيت بيشتر نشانگر

بطور مثال در . بت با تاج خروس مي باشدرقا در مقايسه با

بوته در متر  8و  4هاي  سال اول عملكرد دانه سويا در تراكم

كيلوگرم در هكتار بود  7/761و  3/1180رديف توق به ترتيب 

ها، در كرت هاي حاوي تاج خروس  ولي در همين تراكم

كيلوگرم در هكتار عملكرد دانه سويا بدست  9/1360و  1950

باال بودن قدرت رقابتي توق نسبت ). 1و شكل 1جدول(آمد 

به تاج خروس توسط ساير محققان نيز گزارش شده است 

)Cowan et al., 1998.(  

RMSE براي مدلهاي تك گونه اي در جدول يك آمده است .

مقدار اين شاخص نشان ميدهد كه مدلهاي تك گونه حداكثر 

ه گيري شده درصد اختالف با مقدار انداز2/6و  9به ترتيب با 

در سال اول و دوم آزمايش برآورد مناسبي از عملكرد دانه 

  .سويا داشته است

 

اي و رقابت توام با  در رقابت تك گونه)2و  1معادله (با استفاده از برازش مدل افت عملكرد  براي عملكرد دانه سويا ضرايب برآورد شده - 1جدول

  توق و تاج خروس
Table 1. Parameter estimates (±SE) for soybean seed yields from Equation 1 & 2. 

Competition 
from 

year 

Parameter estimated 

Y0 
ß  

RMSE 
 

R2 
X. strumarium A.retroflexus 

Single weed  
speice 

2007 )1/184(3197 - 0.161(0.02) 295 0.88 

2008 )6/143(3806  - 0.089(0.012) 236 0.90 

2007 )9/183(3219  )0.069 (0.38 - 294 0.90 

2008 )1/158(3837 )0.025 (0.17 - 263 0.90 

Multiple weed species  
2007 )1/132(3219  )0.04( 0.384 0.158(0.019) 224 0.90 

2008 )6/128(3820  )0.015(0.16 0.082(0.008) 233 0.90 

Y0              هرز،  عاري از علفعملكرد برآورد شده در شرايطß هرز و اعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد مي باشند ضريب رقابتي علف . 

Y0, predicted weed-free yield; ß, weed competitivity. The numbers in the parentheses are standard errors. 
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  .1387و  1386دانه سويا در رقابت توام با توق و تاج خروس در سال  برآورد عملكرد -1شكل       

Fig. 1 Predicted grain yield of soybean as affected by multiple weed competition of common cocklebur and redroot in 2007 and 2008. 

  

  اي  عملكرد دانه در شرايط رقابت دو گونه) ب

به داده هاي عملكرد دانه در پايان  2ش معادلهبا استفاده از براز

، عملكرد دانه سويا )1جدول (فصل و برآورد پارامتر ها 

عملكرد دانه برآورد شده در شرايط بدون . محاسبه شد

 3802و  3256هرز در سال اول و دوم آزمايش به ترتيب  علف

مقايسه اين پارامتر در دو سال اختالف . كيلوگرم در هكتار بود

  ). 1جدول (ي داري را نشان مي دهد معن

مقايسه ضرايب قدرت رقابتي حاصل از برازش مدل دو 

نشان داد كه قدرت رقابتي علف هاي هرز ) 2معادله (اي  گونه

موجود در آزمايش تحت تاثير نوع گونه رقابت كننده قرار مي 

با مراجعه به جدول مذكور و مقايسه ضرايب ). 1جدول(گيرد 

كه قدرت رقابتي توق در هر دو سال آزمايش  مي توان پي برد

در سال اول . بطور معني داري بيشتر از تاج خروس بوده است

كه بيانگر قدرت رقابتي هر گونه مي   ßآزمايش، مقدار پارامتر

بود  168/0و  429/0باشد، براي توق و تاج خروس به ترتيب

يش كه نشان از تاثير پذيري بيشتر عملكرد دانه سويا به افزا

در سال . هرز توق نسبت به تاج خروس مي باشد تراكم علف

دوم مقدار اين پارامتر براي توق و تاج خروس كاهش پيدا 

  .رسيد082/0و  16/0كرد و به ترتيب به 

هرز است كه باعث  كه بيانگر تراكمي از علف ß/1با محاسبه

كاهش عملكرد دانه سويا مي شود، مشاهده شد كه اين % 50

و  3/2توق در سال اول و دوم به ترتيب  تراكم براي

در حاليكه در تداخل با تاج . بوته در متر رديف بود25/6

كاهش عملكرد براي سال اول و دوم به ترتيب % 50خروس 

. بوته در متر رديف اتفاق افتاد 19/12و  9/5در تراكم 

درصدي عملكرد در رقابت  50همانطور كه مشهود است افت 

هاي پايين اين  ايين تري اتفاق افتاد و تراكمبا توق در تراكم پ

توق . هرز افت عملكرد قابل توجه اي را موجب مي شود علف

به عنوان گياهي كه هم توليد شاخه هاي فرعي زياد ميكند و 

هم توان افزايش ارتفاع را دارد مطرح است، لذا اين گياه مي 

اخل تواند هم از نور باالي كانوپي استفاده كرده و هم در د

 Regnier(هاي آن بر روي سويا سايه اندازي كنند كانوپي برگ

et al., 1989 .(هاي باال در نتيجه اين گياه مي تواند در تراكم 

. نيز قدرت رقابتي باالي داشته باشد) با افزايش ارتفاع(

تحقيقات نشان داده است كه در دماهاي پايين استقرار و رشد 

 ,Zimdahl(سب تراست منا C4نسبت به  C3علف هاي هرز 

بعالوه زمان جوانه زني مي تواند قدرت رقابتي را ). 2004

در اين آزمايش در ). Hock et al., 2006(تحت تاثير قرار دهد 

روز  5و  3سال اول و دوم آزمايش تاج خروس به ترتيب 

تفاوت هاي كوچك در رشد در اوايل . ديرتر از توق سبز شد

توان رقابتي در ادامه فصل  فصل مي تواند تاثير مهمي در

در تحقيق حاضر در هر ). Fu & Ashley, 2006(  داشته باشد

روز پس از سبز  75-  30دو سال آزمايش، توق در فاصله بين 

. شدن سويا سطح برگ بيشتري نسبت به تاج خروس داشت
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روز  75(هاي مختلف كانوپي مخلوط  همچنين با بررسي اليه

شد كه توق، بر خالف تاج مشخص ) پس از سبز شدن سويا

خروس بيشترين درصد سطح برگ خود را در اليه فوقاني 

بنابراين  ).است ها نشان داده نشدهداده( كانوپي قرار داده است

گيري كرد كه  باال بودن سرعت  رشد توق مي توان نتيجه

نسبت به تاج خروس در اوايل فصل به دليل ظهور سريعتر 

هاي پايين جهت تكميل مراحل گياهچه و نياز توق به دما

رشدي موجب شده كه اين گياه رقابت شديدتري با گياه 

باال بودن كاهش عملكرد . زراعي در ادامه فصل داشته باشد

سويا در تداخل با توق را به تشابه در زمان جوانه زني و 

  .(Tranel et al., 2003) نيازهاي رشدي نسبت داده اند

و  8/6ول و دوم به ترتيب با مدلهاي دو گونه اي در سال ا

انحراف از مقدار اندازه گيري شده برآورد قابل قبولي %  2/6

از عملكرد دانه سويا در رقابت توام با توق و تاج خروس 

  . نشان دادند

هاي مختلف تاج  اي و در تراكم در شرايط رقابت دو گونه

هاي ثابت توق به مخلوط بسته به ميزان  خروس، افزودن تراكم

 اكم توق بطور متفاوت عملكرد سويا را تحت تاثير قرار دادتر

با اين حال در هر دو سال با افزايش تراكم توق افت ). 1شكل(

عملكرد سويا توسط تاج خروس كاهش يافت كه بيانگر 

وجود توق حتي . كاهش قدرت رقابتي تاج خروس مي باشد

هاي پايين نيز موجب افت شديد شاخص قدرت  در تراكم

بطوريكه . ي تاج خروس در كاهش عملكرد دانه گرديدرقابت

درصد و در تراكم  72) بوته 2( توق در تراكم حداقل

درصد شاخص قدرت رقابتي تاج خروس  82) بوته 8(حداكثر

هاي  افت عملكرد دانه در تراكم). 2شكل (را كاهش داد 

هاي متفاوت تاج خروس  مختلف توق نيز تحت تاثير تراكم

نتيجه در تراكم پايين توق نمود بيشتري  اين. قرار گرفت

تاثير ) بوته در متر رديف 8( ولي در تراكم باالي آن. داشت

با . افزايش تراكم تاج خروس كاهش قابل توجه اي داشت

مشخص شد ) 3معادله (در مدل افت عملكرد Iبررسي پارامتر 

كه توان توق در كاهش عملكرد دانه سويا نيز با اضافه شدن 

ولي . تاج خروس به مخلوط كاهش يافته است بوته هاي

هاي پايين تاج خروس از توانايي كمتري براي كاهش  تراكم

. هاي باالي توق داشت قدرت رقابتي توق بخصوص در تراكم

 82درصد و در تراكم حداكثر  62بوته  4بطوريكه در تراكم 

  ).2شكل (درصد شاخص قدرت رقابتي توق را كاهش داد
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هرز تاج خروس و توق در  هاي هر يك از علف)  هرز درصد كاهش عملكرد در اثر افزودن اولين بوته علف(روند تغييرات ضريب رقابتي - 2شكل 

  .عالمت بار مشخص كننده خطاي استاندارد مي باشد. هاي مختلف گونه ديگر تراكم
Fig. 2 Relationship between Common cocklebur or red root pigweed competitive index and weed density(vertical bars indicate standard 

errors) 
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برازش مدل افت عملكرد كوزنس به بار رقابتي كل و عملكرد 

با توجه به مقادير پايين . نشان داده شده است 3دانه در شكل

RMSE  ا با دقت بار رقابتي كل افت عملكرد دانه سويا ر

همانطور كه مشهود است با . مناسب پيش بيني نموده است

افزايش بار رقابتي كل افت عملكرد دانه سويا در هر دو سال 

با اين حال شيب كاهش عملكرد در سال . افزايش مي يابد

دوم كمتر از سال اول مي باشد كه بيانگر كاهش اثر گذاري 

ل در سال اول بطور مثا. توق و تاج خروس در سال دوم است

درصد  80بوته در متر رديف توق  8آزمايش در تراكم معادل 

كاهش عملكرد ايجاد شد در حالي كه در همين تراكم در سال 

 با دريافتند نيز  al.,(1998)  Cown et درصد بود 50دوم حدود 

سوروف بر حسب بار رقابتي كل  و خروس تاج تراكم افزايش

  .دعملكرد دانه سويا كاهش مي ياب
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RMSE =2.1
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RMSE =6.3

  
خطوط ممتد مقادير پيش بيني شده ). تراكم معادل توق در دو سال آزمايش(رابطه بين درصد افت عملكرد دانه سويا و بار رقابتي كل - 3شكل 

  .و نقاط دايره اي مقادير مشاهده شده را نشان مي دهد) 3معادله (توسط مدل افت نسبي عملكرد 
Fig3.  Percent soybean seed yield loss as a function of common cocklebur equivalent density in 2007 and 2008. Points represent observed 

values, and lines are the result of fitting the data to Equation 3.  

  نتيجه گيري كلي

ي سبز شده و با از آنجا كه در مزارع علف هاي هرز متفاوت

گياه زراعي رقابت مي كنند، و شايد هركدام روش مديريت 

متفاوتي نيازداشته باشند، ضرورري است كه در انتخاب برنامه 

هاي مديريتي به پتانسيل آسيب رساني آنها به گياه زراعي 

اي  توجه شود و روشهاي مديريتي بيشتر به سمت كنترل گونه

در اين . يش پيدا كندكه خسارت بيشتري خواهد زد گرا

مطالعه قدرت رقابتي توق و در نتيجه ميزان خسارت ناشي از 

بطوريكه اثر تداخل هر بوته توق بر  .آن قابل توجه بود

عملكرد دانه سويا در سال اول و دوم آزمايش به ترتيب برابر 

فلذا در مزارع سويا كه . بوته تاج خروس بود 91/1و  37/2با 

ه هستند برنامه هاي مديريتي بايد بر هرز آلود به اين علف

  .اساس اين گونه طراحي شود
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Abstract 

The presence of weed in soybean is a serious threat to crop yield. Little research has addressed multiple weed species 
interference in soybean. Field experiments were conducted at the Research Farm of University of Tehran, Karaj, Iran, 
during the growing season of 2007 and 2008 to determine the influence of density of single and multispecies 
populations of common cocklebur and redroot pigweed on soybean yield and competitive abilities of weeds. Common 
cocklebur and redroot pigweed seeds were sown concurrently with soybean and established at selected density within 
15 cm on either side of soybean row. The experimental design was factorial based on randomized complete block 
design with three replications. Results showed that soybean grain yield was significantly affected by weed competition. 
Soybean yield loss due to competition was 86% and 70% in first and second experiment, respectively. Soybean yield 
was affected more by common cocklebur than by redroot pigweed. Common cocklebur at a density of 2.3( in 2007) and 
6.25(in 2008) plants per m-1 of row reduced soybean yield by 50%. In contrast, same reduction in soybean yield from 
redroot pigweed was obtained at density of 5.9 and 12.1 in 2007 and 2008, respectively. Competitive effect of common 
cocklebur was equivalent with 2.37 and 1.91 plant of redroot pigweed density in 2007 and 2008, respectively. 
Key words: Multiple weed species interference, Common cocklebur, Redroot pigweed. 

 
 

 
 




