
  

(Sinapis arvensis  بر عملكرد ارقام

 هاي هرز سايسون و الوند و قابليت توليد بذر علف

  2، گودرز احمدوند

  سينا همدان دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي

در مزرعه تحقيقاتي  1387-88تكرار در سال زراعي 

سطوح .  مايش ارقام گندم الوند و سايسون بعنوان يكي از تيمارهاي آزمايشي منظور شدند

نتايج نشان داد كه .  بوته در متر مربع بود 32و  24، 16

هرز در تداخل با سرعت افزايش جمعيت هر دو گونه علف

هاي هرز باريك برگ چاودار در تراكمهاي خردل وحشي نسبت به علف

خردل وحشي در .  همچنين قابليت توليد بذر آن نسبت به چاودار در رقابت با ارقام گندم باالتر بود

و توان توليد مثلي خردل وحشي .  داما شاخص برداشت آن در رقابت با دو رقم گندم بسيار نزديك به هم بو

خردل وحشي به ازاء هر بوته يا گرم ماده خشك، توانايي توليد 

عملكرد .  ها در واحد سطح، كاهش يافتهرز با افزايش تراكم بذر آن

* Corresponding author. E-mail: b.saadatian@gmail.com
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(Secale cereale  و خردل وحشيSinapis arvensis) 

(Triticum aestivum سايسون و الوند و قابليت توليد بذر علف

، گودرز احمدوند1، فاطمه سليماني*1بيژن سعادتيان

1
دانشيار دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي- 2 ،كارشناس ارشد زراعت دانشگاه بوعلي سينا همدان

  17/3/90: تاريخ دريافت

  19/7/91: تاريخ پذيرش

تكرار در سال زراعي  3هاي كامل تصادفي با پژوهش حاضر به صورت دو آزمايش فاكتوريل مجزا، در قالب طرح پايه بلوك

مايش ارقام گندم الوند و سايسون بعنوان يكي از تيمارهاي آزمايشي منظور شدنددر هر دو آز.  سينا همدان انجام شد

16، 8، 0هرز خردل وحشي بوته در متر مربع و تراكم علف 80و  60، 40، 

سرعت افزايش جمعيت هر دو گونه علف توليد بذر و.  هرز كمتر بودقم الوند نسبت به سايسون در تداخل با علف

هاي خردل وحشي نسبت به علفخسارت ناشي از تك بوته.  رقم الوند نسبت به سايسون براي تمام سطوح تراكمي كمتر بود

همچنين قابليت توليد بذر آن نسبت به چاودار در رقابت با ارقام گندم باالتر بود. مورد بررسي براي عملكرد بيولوژيك و دانه گندم بيشتر بود

اما شاخص برداشت آن در رقابت با دو رقم گندم بسيار نزديك به هم بو. تداخل با رقم الوند عملكرد بيولوژيك كمتري داشت

خردل وحشي به ازاء هر بوته يا گرم ماده خشك، توانايي توليد .  هاي اعمال شده در رقابت با دو رقم، يكسان بودبه ازاء هر واحد ماده خشك توليدي براي تراكم

هرز با افزايش تراكم بذر آنسرعت افزايش جمعيت هر دو گونه علف.  بذر بسيار باالتري نسبت به چاودار وحشي داشت

  .هرز نسبت به تراكم آن شاخص مطلوبتري جهت تخمين توليد دانه، در تداخل با گندم بود

  . تداخل، كاهش عملكرد، مدل، توليد بذر علف هرز

                                                 
b.saadatian@gmail.com 

 (Secale cerealeاثر رقابت چاودار

 (Triticum aestivumگندم 

1

  چكيده

پژوهش حاضر به صورت دو آزمايش فاكتوريل مجزا، در قالب طرح پايه بلوك

سينا همدان انجام شددانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي

، 20، 0هرز چاودار وحشي تراكم علف

قم الوند نسبت به سايسون در تداخل با علفرعملكرد بيولوژيك و دانه  كاهش

رقم الوند نسبت به سايسون براي تمام سطوح تراكمي كمتر بود

مورد بررسي براي عملكرد بيولوژيك و دانه گندم بيشتر بود

تداخل با رقم الوند عملكرد بيولوژيك كمتري داشت

به ازاء هر واحد ماده خشك توليدي براي تراكم

بذر بسيار باالتري نسبت به چاودار وحشي داشت

هرز نسبت به تراكم آن شاخص مطلوبتري جهت تخمين توليد دانه، در تداخل با گندم بودبيولوژيك علف

تداخل، كاهش عملكرد، مدل، توليد بذر علف هرز: هاي كليديواژه
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  مقدمه

ترين مله مهمهاي هرز از جدر حال حاضر رقابت علف

هاي از بين علف.  رودهاي توليد گندم به شمار ميمحدوديت

 هرز گندم، هنوز راه حل مناسبي جهت كنترل چاودار وحشي

(Secale cereal L.)  هرز به كنترل اين علف.  پيدا نشده است

پذيري علت دارا بودن خواص رشدي ويژه از جمله انعطاف

ومت در برابر خشكي، نسبت به شرايط مختلف محيطي، مقا

ظرفيت توليد باال، و نياز رطوبتي پايين، قدرت باال در جذب 

آب و مواد غذايي، چرخه زندگي مشابه با گندم و داشتن 

  ). Pester et al., 2000(خواص آللوپاتيك، مشكل است 

ساز در مزارع هاي هرز مشكلترين علفيكي ديگر از مهم

زني جوانه. است  (.Sinapis arvensis L)گندم، خردل وحشي

سريع اين گياه در پاييز و تحت شرايط سرما، و رشد سريع در 

در اكثر .  شودابتداي بهار باعث افزايش توان رقابتي آن مي

مناطق دنيا، پايداري بانك بذر، قدرت رقابتي باال، زاد آوري 

ترين مشكالت كنترل ها، از مهمكشزياد و مقاومت به علف

همچنين، عدم كنترل آن .  رودشمار ميخردل وحشي به 

عالوه بر كاهش عملكرد، كيفيت محصول را نيز تحت تاثير 

  ). Baghestani et al., 2004(دهد قرار مي

هاي كاربرد وسيع و مكرر اين سموم منجر به ظهور بيوتيپ

هاي هرز گرديد، و در اغلب موارد افزايش هزينه مقاوم علف

 ,.Eslami et al(ي به دنبال داشت كنترل را در توليدات زراع

هاي زيست محيطي ناشي از كنترل همچنين آلودگي).  2006

كش انتخابي براي بسياري از شيميايي و عدم وجود علف

هاي جايگزين را بيش هاي هرز، ضرورت توجه به روشعلف

از جمله اين ).  ,.Dianat et al 2007(از پيش نمايان ساخت 

- رقامي با قدرت رقابت باال در برابر علفها استفاده از اروش

 ; O’Donovan et al., 2000(توان نام برد  هاي هرز را مي
Roberts et al., 2001 ; Ngouajio et al., 2001 ; Yenish & 

Young, 2004 ; Mennan & Zandstra, 2005 ; Dianat et al., 

2007 ; Safahani Langrodi et al., 2007 .(  

هاي هرز در شرايط تداخل با گياه زراعي فتوليد بذر عل

هرز نمايانگر موقعيت و توان بهره برداري از منابع توسط گونه

هرز تحت تاثير توليد بذر علف. در كانوپي مخلوط است

گيرد كه به نوبه خود بانك بذر آن را عوامل مختلفي قرار مي

     هاي بيلي و همكارانچنانكه پژوهش.  كندتعيين مي

)Bailey et al., 2003 (هرز گاوپنبه بر روي رقابت علف

(Abutilon theophrasti Medicus.)  با گياه زراعي پنبه

)Gosypium hirsutum L. (و  1/0هاي نشان داد كه در تراكم

هرز بوته گاوپنبه در متر مربع، ميانگين توليد بذر اين علف 5/3

در .  آمدعدد به دست  13016و  865به ترتيب 1997در سال 

هاي ياد شده آن، توليد بذر در تراكم 1998حالي كه در سال 

آنان .  عدد در متر مربع رسيد 20209و  1997به ترتيب به 

هرز گاو پنبه در سال دوم را دليل افزايش توليد بذر علف

شرايط مساعد محيطي و به دنبال آن باال رفتن توان رقابتي 

زمان نسبي سبز  . كردند گاوپنبه نسبت به گياه زراعي عنوان

هرز نيز عامل مهم و تاثيرگذاري بر توانايي توليد شدن علف

رود، به طوري كه نتايج تحقيقات نشان داد بذر آن به شمار مي

 Avena fatua)هرز يوالف وحشي در صورت سبزشدگي علف

L.) 91هرز توانايي توليد قبل از گياه زراعي، هر بوته علف 

رحالي كه در سبزشدگي با تاخير آن عدد بذر را داشت د

عدد بذر در هر بوته  17نسبت به گياه زراعي، اين مقدار به 

در پژوهشي كه بر ).  Willenborg et al., 2005( كاهش يافت

انجام گرفت،  (.Zea mays L)هاي هرز يكساله ذرت روي علف

   Amaranthus)هرز تاج خروسميانگين تعداد دانه توليدي علف

 retroflexus L.)  123140كش، در شرايط عدم كاربرد علف 

عدد در متر مربع تخمين زده شد، اما با كاربرد سم اين مقدار 

  ). Liphadzi & Dille, 2006(عدد بذر كاهش يافت  75930به

بررسي جامعي در ) Lemerle et al., 2001(لميرل و همكاران 

 هاي ژنتيكي و زراعي كه باعث افزايشخصوص پيشرفت

شوند هاي هرز ميقدرت رقابت ارقام گندم در مقابل علف

ترين خصوصيات انجام داده و معتقدند كه با شناخت مهم

هاي هرز و موثر در افزايش قدرت رقابت گندم با علف
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هاي به نژادي، در آينده استفاده از اين خصوصيات در برنامه

ز اجزاء توان ارقام با قدرت رقابت باال را به عنوان يكي امي

به .  هاي هرز در نظر گرفتهاي مديريت تلفيقي علفبرنامه

رسد براي نيل به اهداف مديريت تلفيقي، عالوه بر نظر مي

هاي هرز، اثرات توان توليد ارقام در شرايط رقابت با علف

هاي هرز بازدارندگي آنها در كانوپي مخلوط بر توليد بذر علف

هاي خسارت تعيين آستانهبه عنوان يكي از عوامل موثر در 

هاي هرز بايد اقتصادي دراز مدت و كنترل بانك بذر علف

  ). Khedir & Roeth, 1981( مورد توجه قرار گيرد

با توجه به مطالب بيان شده، عالو بر تاثير منفي اقتصادي 

هاي هرز بر توليد گياهان زراعي، نقش بانك بذر آنها در علف

همچنين استفاده .  مهم است ايجاد مشكالت دراز مدت بسيار

تواند به عنوان از ارقام مناسب در كنترل موارد بيان شده مي

لذا در اين پژوهش .  راهكاري مطلوب مد نظر قرار گيرد

ضمن مطالعه اثر تداخل چاودار و خردل وحشي بر عملكرد 

بيولوژيك و دانه دو رقم گندم با توانايي رقابتي و خصوصيات 

هاي هرز پهن برگ و ايي توليد بذر گونهرشدي متفاوت، توان

باريك برگ مذكور در رقابت با دو رقم گندم مورد بررسي و 

  .مقايسه قرار گرفته است

  مواد و روش ها

اين تحقيق به صورت دو آزمايش فاكتوريل مجزا، در قالب 

تكرار در سال زراعي  3هاي كامل تصادفي با طرح پايه بلوك

ي دانشكده كشاورزي دانشگاه در مزرعه تحقيقات 88-1387

درجه و  34سينا، همدان با مختصات عرض جغرافيايي بوعلي

دقيقه  32درجه و  48دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  52

متر از سطح دريا، متوسط بارندگي  1741شرقي، با ارتفاع 

  .متر در سال انجام شدميلي 330

شخصات در هر دو آزمايش ارقام گندم الوند و سايسون با م

، بعنوان يكي از فاكتورهاي آزمايشي 1ارائه شده در جدول

هرز چاودار در آزمايش اول، سطوح تراكم علف.  منظور شدند

بوته در متر مربع و در آزمايش  80و  60، 40، 20، 0وحشي 

و  24، 16، 8، 0هرز خردل وحشي دوم، سطوح تراكم علف

  .بوته در متر مربع بود 32

  رقام گندم استفاده شده در آزمايشمشخصات ا  - 1جدول

Table 1- Characteristics of the cultivars used in study 

Height of maturity (Cm) Ripening time Origin Growth type Cultivar 
120 Mid-late Karaj Intermediate Alvand 
95 Late Russia Spring Sayson 

اساس نتيجه آزمايش خاك براي تأمين نياز غذايي گندم، بر

كيلوگرم در هكتار سوپر فسفات  100، )2جدول (ارائه شده 

كيلوگرم كود اوره به صورت خاك مخلوط همراه  75تريپل و 

زمين آماده شده .  با عمليات آماده سازي، به زمين اضافه شد

از قسمت طولي به دو قسمت مساوي براي اجراي دو طرح 

ورت عرضي به سه بلوك مجزا، تقسيم و هر قسمت به ص

در هر .  متر از يكديگر تفكيك شد 5/1مساوي با فواصل 

  .متر ايجاد گرديد 6× 8/1كرت به ابعاد  10بلوك 

  )متريسانتي 30عمق (مشخصات خاك محل اجراي آزمايش   -2جدول 

Table 2- Soil characteristics of experiment (30 Cm depth) 

pH P (ava)  
ppm 

K (ava)  
ppm Total N (%) Organic matter (%) Texture 

7.5 6.2 372.4 0.05 0.7 Clay Loam 

بذر دو رقم گندم الوند و سايسون از مركز تحقيقات 

هرز چاودار جهت تهيه بذر علف. كشاورزي همدان تهيه شد

هرز از سطح هاي اين علفسنبله 1387وحشي، در تيرماه سال 

آوري و به صورت دستي مزارع محل اجراي آزمايش جمع

بذور خردل وحشي نيز از موسسه . بذور آن جدا گرديد

بذور خردل وحشي قبل . پزشكي كرج تهيه شدتحقيقات گياه

گراد از كاشت به مدت پنج روز در دماي دو درجه سانتي

 & Bagherani(نگهداري شدند تا خوابشان شكسته شود 
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Ghadiri, 1995  .(بل از كاشت با هاي هرز قبذر گندم و علف

  .كش بنوميل ضد عفوني گرديدقارچ

كاري با توجه به كاشت گندم با دست و به صورت خشكه

بوته در متر  450وزن هزار دانه و قوه ناميه آن، با تراكم ثابت 

متري در هفدهم مهرماه انجام مربع و در عمق سه سانتي

 با در نظر گرفتن شرايط محيطي و قوه ناميه، ميزان. (گرفت

هر ) درصد بيشتر از تراكم هدف در نظر گرفته شد 20بذر 

متر سانتي 20كرت آزمايشي شامل نه رديف كشت با فاصله 

همزمان با كاشت گندم، بذر خردل وحشي مخلوط شده . بود

هاي گندم با ماسه نرم و بذور چاودار وحشي در بين رديف

ول با توجه به رطوبت زمين و نياز آبي گياه در ط.  كشت شد

دوره رشد، آبياري به صورت منظم و به روش باراني انجام 

هاي چاودار و پس از سبزشدگي و استقرار گياهچه.  گرفت

خردل وحشي، در مرحله سه برگي، شمارش تعداد بوته 

در .  هرز و در صورت نياز عمليات تنك انجام شدعلف

هاي انتهاي فصل سرما مصادف با بيستم اسفندماه تراكم علف

هاي آزمايشي براي حصول اطمينان، مجدداً مورد ز در كرتهر

  . شمارش و بررسي قرار گرفت

دهي، كود اوره براي ارقام الوند زني و اوايل گلدر اواخر پنجه

كيلوگرم در هكتار به  100و  50و سايسون به ترتيب به ميزان 

الزم به ذكر است كه گندم رقم .  صورت سرك مصرف شد

نسبت به رقم ) مترسانتي 120(رتفاع بيشتر الوند به دليل ا

كودپذيري كمتري داشته و براي قابل ) مترسانتي 95(سايسون 

تعميم بودن نتايج به شرايط معمول زراعي، توصيه كودي 

محققين مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان 

در طي دوره رشد، به منظور .  براي ارقام مبنا قرار داده شد

 3/0به مقدار ) دلتامترين(بارزه با آفت شته سبز از سم دسيس م

به استثناء چاودار و خردل وحشي، .  ليتر در هكتار استفاده شد

هاي هرز به صورت مستمر با دست وجين ساير علف

  .گرديدند

در زمان رسيدگي فيزيولوژيك گندم، برداشت نهايي با رعايت 

متر مربع در هر واحد  اثر حاشيه و با كوادراتي به مساحت يك

هاي هرز از هاي گندم و علفسپس بوته.  آزمايشي انجام شد

هرز و گندم و يكديگر تفكيك گرديد و وزن خشك علف

پس از تعيين وزن هزار دانه .  عملكرد دانه آنها تعيين شد

چاودار و خردل وحشي در هر تراكم، تعداد بذر توليد شده 

دستگاه بذر شمار تعيين هرز در واحد سطح به وسيله علف

هاي حاصل از عملكرد بيولوژيك و دانه گندم در داده.  شد

هرز به مدل هذلولي سه پارامتري تيمارهاي تداخل با علف

  :برازش داده شد) Cousens, 1985(كوزنس 
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كيلوگرم در (ندم عملكرد بيولوژيك يا دانه گ: Yدر اين فرمول

بوته در (هرز چاودار يا خردل وحشي تراكم علف: D، )هكتار

عملكرد بيولوژيك يا دانه گندم در شرايط عدم : Ywf، )مترمربع

درصد كاهش عملكرد : I، )كيلوگرم در هكتار(تداخل 

هرز بيولوژيك يا دانه گندم به ازاء ورود اولين بوته علف

حداكثر : Aكند و ميل مي هنگامي كه تراكم آن به سمت صفر

  .درصد كاهش صفت مورد بررسي است

هرز، از مدل تغيير به منظور بررسي ميزان بذر توليدي علف

استفاده شد ) Cousens, 1985(شكل يافته دو پارامتري كوزنس 

 )Massinga et al., 2001 ; Bensch et al., 2003 ; Bailey et al., 

2003 ; Willenborg et al., 2005  ؛Eslami et al., 2006 & Dille, 

2006 ; Liphadzi ;  O’Donovan et al., 2007(  

B

Nb
Nb
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.

+
=

                                             [2] 

هرز چاودار يا خردل تعداد بذر توليدي علف: Sdدر اين مدل 

 يا عملكرد) بوته در متر مربع(تراكم : Nوحشي در متر مربع، 

تعداد بذر توليد : b، )گرم در متر مربع(هرز بيولوژيك علف
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هرز به ازاء ورود اولين بوته يا هر گرم ماده خشك شده علف

حداكثر تعداد : Bو ) شيب اوليه مدل(توليدي آن در مترمربع 

هرز وقتي تراكم يا عملكرد بذر توليد شده توسط علف

مجانب (كند نهايت ميل ميبيولوژيك آن در واحد سطح به بي

 . ، است)افقي مدل

هرز در سطوح تراكم آن، با سرعت افزايش جمعيت علف

  ):Eslami et al., 2006(استفاده از فرمول زير به دست آمد 

t

t

N

N
R 1+=

                                                 [3] 

R :هرز، سرعت بالقوه افزايش جمعيت علفNt :تعداد بذر 

هرز تعداد بذر توليد شده علف: Nt+1هرز و كاشته شده علف

 .در مترمربع است

هاي رگرسيون براي برازش مدل PROC NLINهاي از رويه

هاي خطي استفاده شد براي مدل PROC REGغيرخطي و 

)1988 SAS,  .( تعيين اعتبار خط رگرسيوني بر اساس ضريب

جزيه واريانس ، ميانگين مربعات باقيمانده ت)R2(تبيين 

 رگرسيون و خطاي استاندارد پارامترهاي تخميني انجام شد

)Rezaei & Soltani, 1998 ; Koutsoyiannis, 1973  .( براي

مقايسه مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده، از ضريب 

تبيين، مجذور ميانگين مربعات باقيمانده و شيب رگرسيون 

 Safahani- Langrodi et al., 2007 ; Ngouajio(خطي استفاده شد 

et al., 1999   .(  

  نتايج و بحث

  عملكرد بيولوژيك و دانه گندم

كاهش عملكرد ) Cousens, 1985(مدل سه پارامتري كوزنس 

هرز به بيولوژيك و دانه دو رقم گندم را در تداخل با علف

خطاي استاندارد تمامي .  نحو مطلوبي توصيف كرد

در اين بررسي، كمتر از نصف  پارامترهاي تخميني ارائه شده

بنابراين با توجه به ).  4و3جدول(مقادير به دست آمده بود 

مقادير حاصل براي ) Koutsoyiannis, 1973(نظركوتسويانيس 

  . پارامترها از درجه اعتبار باال براي توجيه تغييرات برخوردارند

 

 .ستفاده از مدل سه پارامتري كوزنسپارامترهاي تخميني عملكرد بيولوژيك و دانه گندم با ا - 3جدول

Table3- Estimated parameters of biological and grain yield of wheat by use of 3 parameter model of Cousens. 

5RMS F R2 SE±4A SE±3I 2SE±1Ywf Yield Wheat  
cultivar 

Weed 
species 

316025 92** 0.94 43.2±6.7 1.09±0.28 19097±323 Biological 
Sayson 

Feral  
rye 

51529 213** 0.97 79.7±11.6 1.27±0.20 7626±130 Grain 
147292 102** 0.94 32.1±4.7 0.81±0.20 18511±220 Biological 

Alvand 
22100 186** 0.97 57.3±9.3 0.86±0.15 6655±85 Grain 
208742 115** 0.95 40.9±6.8 2.03±0.46 20023±262 Biological 

Sayson 
Wild 
mustard 

83683 110** 0.95 81.4±21.3 2.40±0.54 7917±164 Grain 
119090 87** 0.94 33.2±8.5 1.13±0.29 19181±197 Biological 

Alvand 
62682 48** 0.89 54.6±21.7 1.58±0.55 6837±142 Grain 

** Significant at level 0.01. 1, 2, 3, 4 and 5 estimated yield in pure stand (kg/ha), standard error, yield loss instead of enter initial plant of weed (percent), maximum 
estimated yield loss per unit area (percent) and residual mean square of model, respectively. 

يشتر عملكرد بيولوژيك و دانه رقم سايسون در كشت خالص ب

، و در هر دو آزمايش )2و 1، شكل3جدول(از رقم الوند بود 

كيلوگرم در هكتاري را  1016و  700به طور ميانگين اختالف 

با ورود اولين . براي صفات يادشده نسبت به رقم الوند داشت

هرز چاودار وحشي عملكرد بيولوژيك و دانه رقم بوته علف

شيب (يافت  درصد كاهش 27/1و  09/1سايسون به ترتيب 

و حداكثر افت تخميني ناشي از باالترين ) Iاوليه مدل يا پارامتر

براي صفات مزبور در اين ) Aپارامتر(هرز تراكم محتمل علف

، 3جدول(درصد برآورد شد  7/79و  2/43رقم به ترتيب 

بدست  Aو  Iاما مقادير پارامترهاي ).  a،2و شكل  a،1شكل

ا چاودار وحشي نسبت به آمده براي رقم الوند در تداخل ب

و بيشترين اختالف براي هر دو صفت .  سايسون كمتر بود
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 ). a،2و شكل a،1شكل، 3جدول(مشاهده شد  Aمورد بررسي در مقدار پارامتر 

  

 

  .رامتري كوزنسبا استفاده از مدل سه پا) b(و خردل وحشي ) a(هرز چاودار روند تغييرات عملكرد بيولوژيك گندم در تداخل با علف - 1شكل

Figure1- Changes trend of  wheat biological yield in interference with feral rye (a) and wild mustard (b) by use of 3 parameter model of 
Cousens. 

 

افت عملكرد بيولوژيك و دانه گندم در اثر ورود اولين بوته 

ر رقم سايسون د) Iپارامتر (هرز پهن برگ خردل وحشي علف

برابر بيشتر بود  5/1و  8/1نسبت به رقم الوند به ترتيب 

همچنين با افزايش تراكم ).  a،2و شكل a،1، شكل3جدول(

خردل وحشي عملكرد بيولوژيك و دانه رقم سايسون نسبت 

به رقم الوند با سرعت بيشتري كاهش پيدا كرد و همانطور كه 

بوته خردل وحشي  24و  8هاي دهد از تراكمنتايج نشان مي

در مترمربع، به ترتيب عملكرد بيولوژيك و دانه رقم الوند 

در ).  b،2و شكل b،1شكل(نسبت به سايسون برتري يافت 

نهايت نيز بيشترين افت تخميني صفات ياد شده در رقم 

درصد بيشتر  8/26و  7/7سايسون نسبت به الوند به ترتيب 

  ). 3جدول(بود 

 

  .با استفاده از مدل سه پارامتري كوزنس) b(و خردل وحشي ) a(هرز چاودار رات عملكرد دانه گندم در تداخل با علفروند تغيي - 2شكل

Figure 2- Changes trend of wheat grain yield in interference with feral rye (a) and wild mustard (b) by use of 3 parameter model of Cousens. 

 & Blackshaw, 1997(هاي اودوونوان و بلك شاو در بررسي

O’Donovan (عملكرد بيولوژيك گياه زراعي نخود (Pisum 

sativum L.)   با افزايش تراكم جو وحشي(Hordeum vulgare 

L.) به صورت غيرخطي كاهش يافت، به طوري كه در تراكم-

و هرز، عملكرد بيولوژيك گياه زراعي طي دهاي اوليه علف

درصد افت داشت و  2/4سال آزمايش به طور ميانگين 
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هرز هاي باالي علفحداكثر خسارت تخميني ناشي از تراكم

- هاي علفافزايش تراكم. درصد رسيد 93در صفت مذكور به 

داري بر عملكرد بيولوژيك تأثير معني هرز يوالف وحشي نيز

- بوته علف 80و  50، 30هاي گندم داشت به طوري كه تراكم

 40و  32، 4/21هرز در متر مربع، به ترتيب موجب كاهش 

  ).Ahmadvand, 2002( درصدي آن نسبت به كشت خالص شد

هرز تاج خروس سبب افت افزايش تراكم علف در تحقيقي

همچنين، نتايج نشان داد كه زمان .  غيرخطي عملكرد سويا شد

تري نسبت به تراكم آن هرز عامل مهمنسبي سبز شدن علف

هرز نسبت به گياه زراعي، به و با تاخير در سبزشدن علف بود

-علت افزايش توانايي گياه زراعي در تسخير منابع و سايه

هرز بر عملكرد، اندازي، اثرات منفي حاصل از تداخل علف

اودوونوان و همكاران ). Bensch et al., 2003(كاهش يافت 

)O’Donovan et al., 2007  (د افت غير در بيشتر آزمايشات خو

خطي عملكرد گندم را نسبت به افزايش تراكم جو وحشي 

هرز در به طوري كه ظهور يك بوته علف. مشاهد نمودند

و در .  درصد كاهش داد 5/4تا  2/1مترمربع، عملكرد گندم را 

الي  76نهايت حداكثر افت ناشي از تداخل در گياه زراعي به 

هاي خود بررسيآنان با توجه به نتايج .  درصد رسيد 100

اي قوي براي گندم هرز جو وحشي را رقابت كنندهعلف

  . دانستند

هرچند در كشت خالص، رقم الوند عملكرد بيولوژيك و دانه 

تري نسبت به سايسون توليد كرد اما در تداخل با هر دو پايين

هرز پهن برگ و باريك برگ، كاهش كمتري در گونه علف

طوري كه با افزايش تراكم به .  صفات ياد شده نشان داد

هرز مقدار توليد بيولوژيك و اقتصادي رقم الوند در هر علف

در ).  2و 1شكل (دو آزمايش از سايسون پيشي گرفت 

عملكرد  )Dianat et al., 2007(مطالعات ديانت و همكاران 

داري بيولوژيك ارقام گندم در كشت خالص تفاوت معني

دار اختالف بين ارقام هرز چاونداشت، اما در حضور علف

پذيرترين رقم، كمترين درصد كاهش دار گرديد و رقابتمعني

افت كمتر ماده خشك ارقام رقيب .  را به خود اختصاص داد

هرز توسط نگواجيو و همكاران گياه زراعي در تداخل با علف

)Ngouajio et al., 2001 (همچنين.  نيز گزارش شده است 

 Safahani- Langrodi(ي و همكاران صفاهاني لنگرود هاييافته

et al., 2007(  در بررسي عملكرد بيولوژيك و دانه ارقام رقيب

در رقابت با خردل   (.Brassica napus L)و غير رقيب كلزا 

آنان عملكرد .  وحشي با نتايج بررسي حاضر مطابقت دارد

بيولوژيك باالتر ارقام رقيب در شرايط تداخل را عامل مهمي 

  . هرز دانستندبيوماس و توليد بذر علف در كاهش

شيب اوليه افت عملكرد بيولوژيك و دانه الوند در هر دو 

ليندكوئيست و مورتنسن . آزمايش كمتر از سايسون بود

)Mortensen, 1998 & Lindquist ( در اين باره عنوان داشتند كه

تواند شاخصي براي عملكرد مي پارامتر شيب اوليه مدل كاهش

تحمل ارقام زراعي باشد و ارقامي كه در شرايط  مقايسه

  . شوندتر محسوب ميتداخل شيب اوليه كمتري دارند، رقابتي

به دليل حجم زياد، نتايج ديگر اين تحقيق در مقاله ارائه نشده 

.  و تنها به ذكر آنها براي استدالل بهتر نتايج پرداخته شده است

ت به سايسون داراي هرز نسبرقم الوند در تداخل با دو گونه

-ارتفاع بيشتر، انعطاف پذيري باال جهت توزيع مطلوب اليه

هاي كانوپي در مرحله زايشي، دوام بيشتر شاخص سطح برگ 

 Ngouajio(مطالعات نگواجيو و همكاران .  و ماده خشك بود

et al., 2001 ( نشان داد ارقامي كه ارتفاع و سرعت توسعه

رگ خود را به نحو سطح برگ بيشتري داشته و سطح ب

هرز اند در رقابت با علفمطلوبي در كانوپي توزيع كرده

تر بوده و داراي شيب كاهش عملكرد كمتري در شرايط موفق

 ,.Roberts et al(رابرتز و همكاران . هرز هستندتداخل با علف

نيز ارتفاع نهايي، زودرسي و جذب نور به وسيله ) 2001

توان رقابتي آن و كاهش كانوپي گندم را موجب افزايش 

      همچنين ينيش و يانگ.  هرز دانستندعملكرد علف

)Yenish & Young, 2004(  استفاده از ارقام پابلند را راه حلي

هاي تمامي يافته. موثر در بهبود توان رقابتي گندم عنوان كردند

منابع حاضر ارتباط بين نتايج حاصل از اين تحقيق را كامالً 

  . ندكنتصديق مي
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در  A و Iبا توجه به نتايج ارائه شده، مقادير پارامترهاي 

عملكرد بيولوژيك دو رقم گندم نسبت به عملكرد دانه آنها در 

هرز هر دو آزمايش كمتر بود به عبارتي اثر منفي رقابت علف

صفاهاني . بر توليد اقتصادي گندم بيشتر از عملكرد كل بود

علت ) Safahani- Langrodi et al., 2008(لنگرودي و همكاران 

ها در اين امر را حساسيت بيشتر رشد زايشي گياهان به تنش

مقايسه با رشد رويشي و كوتاه بودن طول دوره تشكيل 

عملكرد دانه نسبت به دوره تشكيل عملكرد بيولوژيك 

  .دانستند

مقايسه نتايج به دست آمده در دو آزمايش نشان داد كه شيب 

هر دو رقم ) Iپارامتر(يولوژيك و دانه اوليه كاهش عملكرد ب

هرز پهن برگ خردل وحشي نسبت به گندم در تداخل با علف

هاي مورد گونه باريك برگ چاودار بيشتر بود، و در تراكم

بررسي، هر بوته خردل وحشي اثر منفي بيشتري بر عملكرد 

به طوري كه توليد .  بيولوژيك و دانه دو رقم گندم داشت

بوته خردل  32الوند و سايسون در تراكم  اقتصادي ارقام

و  1738وحشي در مترمربع نسبت به كشت خالص به ترتيب 

كيلوگرم در هكتار كاهش يافت اما در باالترين تراكم  2985

برابر باالترين تراكم  5/2كه ) بوته در مترمربع 80(چاودار 

خردل وحشي بود براي ارقام مورد بررسي تنها افتي معادل 

).  2شكل(كيلوگرم در هكتار به دست آمد  3348و  1971

نيز حاكي  )Eslami et al., 2006(مطالعات اسالمي و همكاران 

هرز، اثرات هاي بررسي شده علفاز آن بود كه در تراكم

هاي گونه باريك برگ چچم بر عملكرد كاهشي تك بوته

هرز پهن هاي علفبيولوژيك و دانه گندم كمتر از تك بوته

. وحشي بود كه با نتايج تحقيق حاضر مطابقت دارد برگ ترب

به نظر مي رسد كه علف هرز خردل وحشي به داليل توزيع 

داده ها نشان داده (بهتر برگ ها در اليه هاي كانوپي مخلوط 

از خسارت زايي بيشتري نسبت به چاودار ) نشده است

  . وحشي برخوردار بوده است

  هرزتوليد بذر علف

هرز باريك برگ چاودار و پهن گونه علف توليد بذر هر دو

برگ خردل وحشي، نسبت به افزايش تراكم آنها در تداخل با 

كه از اين نظر با  ارقام گندم از روند غير خطي پيروي كرد

نتايج ساير تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه مطابقت 

 Massinga et al., 2001  Bensch et al., 2003;  Bailey( داشت 

et al., 2003; ; Willenborg et al., 2005 ; Eslami et al., 2006 & 

Dille, 2006; Liphadzi ;  O’Donovan et al., 2007(  

هرز محققين در توجيه تغييرات غير خطي توليد بذر علف

همراه با افزايش تراكم آن در تداخل با گياه زراعي، اظهار 

موجب كاهش  ايگونهداشتند كه تشديد رقابت درون و برون

هاي دسترسي به منابع و در نهايت افت عملكرد تك بوته

 Massinga et;(باشد هرز شده و عامل بروز اين روند ميعلف

al., 2001 Willenborg et al., 2005.(  

مدل دو پارامتري تغيير شكل  هرز در واحد سطح نسبت به تراكم و عملكرد بيولوژيك آن با استفاده ازپارامترهاي تخميني توليد بذر علف - 4جدول

  .يافته كوزنس

Table 4- Estimated parameters of seed production of weed in unit area than its density and biological yield by use of 2 parameter 
transformed model of Cousens. 

4RMS F R2 SE±
3B 2SE±

1b Wheat 
cultivars 

Weed 
species 

Investigated 
indicator 

245104 435**  0.97 12838±1658 225.6±29.3 Sayson 
Feral rye 

Weed density  
(plants m-2) 

183292 291**  0.96 8869±1344 164.9±26.4 Alvand 
7629328 242**  0.95 91946±35933 1485±238 Sayson Wild 

mustard 4955918 219**  0.94 70306±28800 1140±192 Alvand 
98864 1110**  0.99 16070±1960 16.1±1.3 Sayson 

Feral rye Weed 
biological yield  

(g m-2) 

126317 431**  0.97 12215±2602 14.2±1.8 Alvand 
1787861 1074**  0.99 127174±33156 105±7.6 Sayson Wild 

mustard 2505779 442**  0.97 111939±55177 103±11.7 Alvand 
** Significant at level 0.01. 1, 2, 3 and 4 seed production of weed instead of enter initial plant or per unit of dry matter of weed (percent), standard error, maximum seed 
production of weed in  unit area (percent) and residual mean square of model, respectively. 
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هرز چاودار وحشي در شرايط به ازاء ورود اولين بوته علف

هرز عدد بذر توسط اين علف 6/225رقابت با رقم سايسون، 

، كه نسبت به مقدار اين )bپارامتر (در واحد سطح توليد شد 

.  درصد افزايش نشان داد 8/36پارامتر در تداخل با رقم الوند، 

هرز چاودار وحشي در ذر علفهمچنين حداكثر توان توليد ب

، در تداخل با رقم )Bپارامتر (باالترين تراكم محتمل آن 

عدد در متر مربع به دست آمد، در حالي كه  12838سايسون، 

هرز، حداكثر توان رقم الوند در شرايط رقابت با اين علف

عدد بذر در مترمربع كاهش داد  8869توليد آن را به 

        وان و همكاراناودوون). a،3، شكل4جدول(

)O’Donovan et al., 2007(هاي خود دريافتند كه ، طي بررسي

توليد بذر گونه باريك برگ جو وحشي در تداخل با گندم به 

گرم بود و  5/12تا  2ازاء ورود اولين بوته در واحد سطح، بين 

 605تا  179هرز بين مقادير حداكثر توان توليد بذر اين علف

همچنين ادغام نتايج دو ساله .  ع برآورد گرديدگرم در مترمرب

) Willenborg et al., 2005(آزمايشات ويلن بورگ و همكاران 

- نشان داد كه در ارقام زراعي يوالف، با ورود اولين بوته علف

عدد بذر توليد شد و  65هرز يوالف وحشي در واحد سطح، 

در متر عدد  18080در حداكثر تراكم آن، مقدار بذر توليدي به 

  . مربع رسيد

  

 

 

هاي مختلف، با استفاده از مدل تغيير شكل يافته در تراكم) b(و خردل وحشي ) a(هرز چاودار وحشي روند تغييرات توليد دانه دو گونه علف - 3شكل

  .دو پارامتري كوزنس

Figure 3- Changes trend of seed production of feral rye (a) and wild mustard (b) in different densities, by use of 2 parameter transformed 
model of Cousens. 

قابليت توليد بذر خردل وحشي به ازاء حضور اولين بوته آن 

در تداخل با رقم سايسون نسبت به همين شرايط ) bپارامتر (

حداكثر توليد بذر .  عدد بذر بيشتر بود 345در رقم الوند، 

هرز نيز در شرايط رقابت با اين علف) Bر پارامت(تخميني 

درصد رشد داشت  8/30سايسون نسبت به رقم الوند 

    در تحقيقات ليفادزي و دايل).  b،3، شكل4جدول(

)Liphadzi & Dille, 2006 ( ،نيز تابع غير خطي دو پارامتري

هرز پهن برگ تاج خروس نسبت به تغييرات توليد بذر علف

با ذرت به خوبي توصيف نمود و  تراكم آن را در تداخل

هرز، هاي ايشان نشان داد كه به ازاء ورود اولين بوته علفيافته

و بيشترين مقدار توليد .  عدد بذر در متر مربع توليد شد 2206

.  عدد در واحد سطح به دست آمد 27213بذر تاج خروس 

 ,.Eslami et al(هاي دو ساله اسالمي و همكاران همچنين يافته

هرز پهن برگ گوياي توان توليد بذر بسيار زياد علف) 2006

در تداخل با گندم  (.Raphanus raphanistrum L)ترب وحشي 

  .بود

با بررسي توان رقابتي ) Yenish & Young, 2004(ينيش و يانگ 

هرز مادر گندم گزارش كردند كه ارقام گندم در تداخل با علف
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ارقام پابلند نسبت به  هرز در تداخل باوزن سنبلچه اين علف

همچنين . درصد كاهش داشت 37تا  7ارقام پاكوتاه بين 

 80تا  30درصد آلودگي محصول گندم به بذر مادر گندم بين 

درصد در ارقام پابلند نسبت به ارقام پاكوتاه كمتر بود، كه با 

محققين ديگر نيز .  نتايج پژوهش حاضر مطابقت داشت

هرز مهم و ر كاهش توليد بذر علفاستفاده از ارقام رقيب را د

 O’Donovan et al., 2000 ; et al., 2001 Roberts(اند موثر دانسته
Mennan & Zandstra, 2005 ; ; Safahani- Langrodi et al., 

2007.(  

ميالدي در هيچ يك از منابع تخصصي  2010تا اواخر سال 

ه هاي هرز نسبت بداخلي و خارجي معتبر، توليد بذر گونه

عملكرد بيولوژيك آنها توسط معادله دو پارامتري غير خطي 

كوزنس در تداخل با گياه زراعي سنجيده نشده بود و براي 

اولين بار در اين تحقيق بر روي دو گونه پهن برگ و باريك 

برگ مورد آزمايش انجام گرفت كه عالوه بر توصيف خوب 

ها فتهيا.  روند تغييرات، نتايج جالب توجهي به دست آمد

هرز چاودار وحشي به نشان داد كه شيب اوليه توليد بذر علف

، در رقم الوند )bپارامتر (ازاء افزايش هر گرم ماده خشك آن 

و حداكثر تعداد دانه قابل .  درصد كمتر از سايسون بود 12

درصد  24در رقم سايسون نيز ) Bپارامتر (هرز توليد اين علف

، 4جدول(الوند به دست آمد بيشتر از حالت تداخل با رقم 

هرز چاودار بيشتر شدن اختالف توليد بذر علف).  a،4شكل

وحشي با افزايش عملكرد بيولوژيك آن در رقابت با دو رقم 

هرز، گندم، حاكي از آن است كه همراه با افزايش تراكم علف

اي شديدتري نسبت به سايسون بر گونهرقم الوند رقابت برون

اي كه عليرغم ثابت بودن ه به گونهچاودار وحشي داشت

هرز در دو رقم، عملكرد بيولوژيك و تيمارهاي تراكمي علف

دانه چاودار وحشي در تداخل با رقم الوند به طور چشمگيري 

  ). a،4شكل(كاهش يافته است 

شيب اوليه توليد بذر خردل وحشي به ازاء افزايش هر گرم 

د بررسي اختالف در بين دو رقم مور) bپارامتر (ماده خشك 

هرز خردل بيشترين بذر قابل توليد علف.  چنداني نشان نداد

درصد كمتر از  12در رقابت با رقم الوند ) Bپارامتر (وحشي 

، كه اين )b،4، شكل4جدول(شرايط رقابت با سايسون بود 

روند نيز مشابه آزمايش قبل تأكيدي بر افزايش تاثير رقابت 

ت به سايسون، با ازدياد تراكم اي رقم الوند نسبگونهبرون

  .باشدخردل وحشي بر توليد بذر و عملكرد بيولوژيك آن مي

  

ها، با استفاده از مدل دو نسبت به عملكرد بيولوژيك آن) b(و خردل وحشي ) a(هرز چاودار وحشي روند تغييرات توليد دانه دو گونه علف- 4شكل

  .پارامتري تغيير شكل يافته كوزنس

Figure 4- Changes trend of seed production of feral rye (a) and wild mustard (b) than its biological yield, by use of 2 parameter transformed 
model of Cousens. 
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-با توجه به اينكه در اين تحقيق وزن هزار دانه دو گونه علف

رار هرز تحت تاثير رقابت دو رقم گندم مورد بررسي، ق

بدين ترتيب از شكل چهار به ) نتايج نشان داده نشده(نگرفت 

-توان دريافت كه پاسخ غير خطي توليد دانه علفخوبي مي

هرز هرز در همه موارد ناشي از كاهش شاخص برداشت گونه

همراه با افزايش عملكرد بيولوژيك آن در كانوپي مخلوط 

شاخص  هرز،هاي اعمال شده علفهمچنين در تيمار.  است

برداشت چاودار وحشي در تداخل با رقم الوند نسبت به 

- شرايط رقابت با سايسون كمتر بود و با افزايش تراكم علف

هرز خردل وحشي اما علف.  هرز اين تفاوت مشهودتر گرديد

هرچند در تداخل با رقم الوند عملكرد بيولوژيك كمتري 

ر داشت اما شاخص برداشت آن در هر دو رقم گندم بسيا

به عبارت بهتر توان توليد مثلي خردل .  نزديك به هم بود

هاي وحشي به ازاء هر واحد ماده خشك توليدي براي تراكم

اعمال شده در دو رقم يكسان بود و رقم رقيب الوند از اين 

  . نظر تاثيري بر آن نداشت

هاي اعمال شده و عملكرد در اين تحقيق از مقايسه تراكم

يابيم كه رز با ميزان بذر توليدي آنها در ميهبيولوژيك دو گونه

خردل وحشي به ازاء هر بوته يا هر گرم ماده خشك از 

توانايي توليد بذر بسيار باالتري نسبت به چاودار وحشي 

البته بايد خاطر نشان كرد كه ).  4و  3شكل (برخوردار است 

بعلت خواب موجود در بذر خردل وحشي و پراكنش 

هرز در طي زمان، آلودگي دراز مدت دور سبزشدگي اين علف

 Ghadiri, 1995  &; Bagherani Baghestani( باشداز انتظار نمي

et al., 2004(  

  هرزسرعت بالقوه افزايش جمعيت دو گونه علف

هرز چاودار وحشي با توجه به قوه در زمان كاشت دستي علف

ر درصد بيشت 20ناميه و شرايط خاك، مقدار بذر استفاده شده 

همچنين، به دليل .  هاي مورد انتظار در نظر گرفته شداز تراكم

وجود خواب بذر، شرايط نامساعد محيطي و وزن هزار دانه، 

.  بذر مصرفي خردل وحشي تقريباً پنج برابر تراكم هدف بود

هاي هرز به عنوان بانك بذر آنها در و بذور پاشيده شده گونه

  . خاك مد نظر قرار گرفت

هرز در نتيجه يش جمعيت هر دو گونه علفسرعت افزا

ها در واحد سطح، كاهش يافت افزايش تراكم بذر آن

  ).5شكل(

  

 

 

، در شرايط )Nt(هاي مختلف بذر آنها در تراكم) b(و خردل وحشي ) a(هرز چاودار وحشي دو گونه علف) R(سرعت بالقوه افزايش جمعيت  - 5شكل

  ).باشندهاي عمودي نشان دهنده خطاي استاندارد در هر تيمار ميميله(سون رقابت با دو رقم گندم الوند و ساي

Figure 5. Potential rate of population increase (R) of feral rye (a) and wild mustard (b) in different densities of its seed (Vertical bars indicate 
standard error). 
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جمعيت هر دو گونه باريك برگ و  سرعت بالقوه افزايش  

پهن برگ در تداخل با رقم الوند نسبت به سايسون براي تمام 

عليرغم پاشش .  هاي مورد بررسي كمتر بودسطوح تراكم

بيشتر بذر خردل وحشي نسبت به چاودار براي رسيدن به 

هاي هدف مورد نظر، سرعت افزايش بالقوه جمعيت آن تراكم

ك برگ در رقابت با دو رقم گندم هرز بارينسبت به گونه

هرز پهن آيد كه علفاز اين نتايج چنين بر مي.  بيشتر بود

برگ خردل وحشي نسبت به چاودار قابليت باالتري براي 

هاي اسالمي بررسي.  گسترش سريع بانك بذر در خاك دارد

نيز نشان داد كه سرعت ) Eslami et al., 2006(و همكاران 

هرز پهن برگ ترب وحشي در هر ت علفافزايش بالقوه جمعي

دو سال آزمايش بسيار چشمگير بود، به طوري كه در شرايط 

هرز به طور خالص، سرعت توسعه بانك بذر اين علف

برابر بذر كشت شده در سال قبل رسيد و با  800ميانگين به 

افزايش تراكم گونه زراعي تا حد مطلوب، سرعت افزايش 

شدت كاهش يافت اما باز هم در  هرز بهبالقوه جمعيت علف

 100هر دو سال مورد مطالعه به طور ميانگين رشد جمعيت 

  .هاي بعد به همراه داشتبرابري را براي سال

  هرزهاي توصيف توليد بذر علفبررسي مدل

از رگرسيون خطي بين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده 

شده، براي هرز در تيمارهاي اعمال توليد بذر دو گونه علف

تعيين بهترين معيار سنجش توليد بذر آنها استفاده شد، و 

بين مقادير مشاهده شده و پيش  1:1تقريباً در اكثر موارد تناظر 

  ). 5جدول (هرز، وجود داشت بيني شده توليد بذر هر دو گونه

عليرغم آنكه ضريب تبيين رگرسيون در دو شاخص تراكم و 

ار به هم نزديك بود اما، هرز بسيعملكرد بيولوژيك علف

مجذور ميانگين مربعات باقيمانده براي عملكرد بيولوژيك هر 

از اين رو .  هرز، كمتر از تراكم آنها به دست آمددو گونه علف

هرز نسبت به تراكم آن شاخص عملكرد بيولوژيك علف

تري جهت تخمين توليد دانه آن در شرايط تداخل با مطلوب

هرز نماينده ميزان بهره ولوژيك علفعملكرد بي.  گندم بود

برداري از منابع در كانوپي مخلوط است بدين روي معيار 

هرز تري نسبت به تراكم براي تعيين پويايي بذر گونهمناسب

  .باشدمي

راكم و عملكرد هرز نسبت به تنتايج تجزيه رگرسيون خطي مقادير مشاهده شده در مقابل مقادير شبيه سازي شده توليد بذر علف - 5جدول

  .هرزبيولوژيك علف

Table 5- Analysis results of linear regression of observed values against simulated values of seed production of weed than its density and 
biological yield. 

R2 1RMSE Slope Used indicator Weed species Wheat cultivars  
0.99 412.6 1.00000** Density 

Feral rye 
Alvand 0.99 342.5 1.00103** Biological yield 

0.98 2145.2 0.99997** Density 
Wild mustard 

0.99 1525.4 1.00041** Biological yield 
0.99 477.1 1.00000** Density 

Feral rye 
Sayson 0.99 302.9 0.99984** Biological yield 

0.98 2661.6 1.00003** Density 
Wild mustard 

0.99 1288.5 1.00022** Biological yield 
1: Rote of residual mean square. 

 ,.Safahani- Langrodi et al(صفاهاني لنگرودي و همكاران 

در بررسي چندين مدل غيرخطي اظهار داشتند كه ) 2007

مربعات باقيمانده كم  ضرايب تببين باال و مجذور ميانگين

حاصل از رگرسيون خطي بين مقادير مشاهده شده و پيش 

بيني شده نشان دهنده كارآيي بيشتر مدل براي توصيف 

نتايج مشابهي توسط نگواجيو و همكاران .  تغييرات است

)Ngouajio et al., 1999( نيز ارائه شده است .  

  نتيجه گيري

وژيك و دانه رقم سايسون در كشت خالص عملكرد بيول

بيشتري نسبت به الوند داشت اما تحت شرايط رقابت با هر دو 

هرز پهن برگ و باريك برگ، كاهش صفات ياد گونه علف
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رقم الوند نسبت به . شده در اين رقم نسبت به الوند بيشتر بود

سايسون توانايي باالتري در بازدارندگي زايشي و توليد ماده 

اثر كاهشي آن بر شاخص هرز داشت و خشك دو گونه علف

سرعت .  برداشت چاودار وحشي نسبت به سايسون بيشتر بود

هرز در تداخل با رقم بالقوه افزايش جمعيت هر دو گونه علف

.  الوند نسبت به سايسون براي تمام سطوح تراكمي كمتر بود

به طور كلي رقم الوند به دليل دارا بودن خصوصيات مطلوب 

واكنش بهتري در تداخل با هر دو رقابتي نسبت به سايسون 

به طوري كه قدرت رقابت بيشتري . هرز داشتگونه علف

نسبت به رقم سايسون در شرايط تداخل با دو گونه هرز نشان 

هاي خردل وحشي همچنين خسارت ناشي از تك بوته. داد

هاي مورد هرز باريك برگ چاودار در تراكمنسبت به علف

.  ك و دانه گندم بيشتر بودبررسي براي عملكرد بيولوژي

همچنين قابليت توليد بذر آن نسبت به چاودار در رقابت با 

با توجه به ثبات وزن هزار دانه علف .  ارقام گندم، بيشتر بود

هاي تداخلي دو رقم گندم، پاسخ غير هرز در بين تيمارهاي

- خطي توليد دانه آنها نشان از كاهش شاخص برداشت گونه

فزايش عملكرد بيولوژيك آن در كانوپي مخلوط هرز همراه با ا

خردل وحشي در تداخل با رقم الوند عملكرد .  داشت

بيولوژيك كمتري داشت اما شاخص برداشت آن در رقابت با 

به عبارت ديگر توان .  دو رقم گندم بسيار نزديك به هم بود

توليد مثلي خردل وحشي به ازاء هر واحد ماده خشك توليدي 

هاي اعمال شده در دو رقم، يكسان بود و رقم براي تراكم

خردل وحشي .  رقيب الوند از اين نظر تاثيري بر آن نداشت

به ازاء هر بوته يا گرم ماده خشك توانايي توليد بذر بسيار 

سرعت افزايش .  باالتري نسبت به چاودار وحشي داشت

ها در هرز با افزايش تراكم بذر آنجمعيت هر دو گونه علف

اي و افزايش رقابت برون گونه.  سطح كاهش يافت واحد

هرز با افزايش تراكم آن موجب كاهش اي علفدرون گونه

ها و در نهايت پديد آمدن روند غير قابليت توليد بذر تك بوته

خطي تغييرات توليد بذر و افت سرعت افزايش جمعيت 

مجذور ميانگين مربعات باقيمانده رگرسيون .  هرز شدعلف

ين مقادير مشاهده شده و پيش بيني شده توليد بذر دو خطي ب

هرز نسبت به عملكرد بيولوژيك، كمتر از تراكم گونه علف

تري هرز شاخص مطلوبآنها بود، و عملكرد بيولوژيك علف

  .جهت تخمين توليد دانه آن در شرايط تداخل با گندم بود
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Abstract 

This research carried out as two separate factorial experiments based on a randomized complete block design with 
three replications in 2008-2009 at Agricultural Faculty of Bu-Ali Sina University. Alvand and Sayson wheat 
cultivars were one of the experimental treatments in both experiments. Rye density was 0, 20, 40, 60 and 80 plants 
m-2 and wild mustard density was 0, 8, 16, 24 and 32 plants m-2. The results showed that reduction of biological and 
grain yield of Alvand cv. in weed interference was les than Sayson cv. Seed production and rate of population 
increasing of both weed species in interference with Alvand cv. in whole densities were less than Sayson cv. 
Damage of wild mustard individual plant on biological and grain yield of wheat in elevated weed densities was more 
than grass weed of rye. Also, its ability of seed production in competition with both wheat cultivars was higher than 
rye. Wild mustard in interference with Alvand cv. had less biological yield, but its harvest index in competition with 
both cultivars was so closed to rye, and reproduction ability of wild mustard per unit of dry matter elevated weed 
densities in competition with both wheat cultivars was the same. Wild mustard had very higher ability of seed 
production than rye based on dry matter unit or weed plant density. Rate of population increasing of both weed 
species reduced by increasing their seed density. Biological yield of weed than its plant density was the better 
indicator for estimating weed seed production in interference with wheat. 
Keywords: Interference, Yield loss, Model, Seed production of weed. 

 


