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  چکیده

بسـته بـه    هـرز ي علفهاواکنش گونه. پایدار است هاي کشاورزيسیستم رد هرزهايعلف تلفیقی تراکم زراعی یکی از ابزارهاي کاربردي در کنترل
 چهـار بوته در متـر مربـع و    9و  7، 6، 5هاي آزمایشی برروي ذرت با تراکم بدین منظور .هاي زراعی متغیر استها در درون اکوسیستمتنوع و تراکم گونه

 )رقابت پهن برگها( ، کنترل باریک برگها)ايرقابت درون و بین گونه( ، عدم کنترل)رقابتعدم ( کنترل کاملهرز شامل هاياي از علفاز تنوع گونهسطح 
هاي هرز مزرعـه  برداري از علفنمونه. اجرا شدفردوسی مشهد کشاورزي دانشگاه  هدر مزرعۀ تحقیقاتی دانشکد) رقابت باریک برگها( هاو کنترل پهن برگ

هـا ذرت  و تغییرات کل ماده خشک، سرعت رشد محصول کل گونـه  انجام شد رشد گیاه زراعیانتهاي دورة  تا روز بعد از کاشت ذرت 42از مرحلۀ  پنجدر 
بوته ذرت کمتر از سایر تیمارها بـود امـا در   پنج و نه  در ابتداي فصل رشد، کل ماده خشک تولیدي در تراکم نتایج نشان داد که. مورد بررسی قرار گرفت

، میزان ماده خشک ذرت با افزایش تراکم افـزایش  هرزهايهمچنین در شرایط عدم حضور علف. ر ماده خشک را داشتندانتهاي فصل رشد بیشترین مقدا
هرز نیز میزان ماده خشک تولیدي ذرت، با افزایش تراکم افزایش یافت امـا نسـبت   هايهاي مختلف علفتحت شرایط رقابت ذرت در حضور گونه. یافت

روند مشـابهی نیـز در ارتبـاط بـا سـرعت رشـد نسـبی ذرت        . ماده خشک کمتري تولید شددرصد  46، حدود )هاي هرزعلف کنترل کامل( به تیمار شاهد
  . دد تولید ماده خشک ذرت شدرص 34 باریک برگهادرصد و 60سبب کاهش  هاي هرز پهن برگهمچنین حضور علف. مشاهده شد

  
  هرزهايعلف ،رقابت، تراکم، سرعت رشد، کل تولید ماده خشک: کلیدي هاي واژه

  
    1 مقدمه

 منـاطق  ارزش بـا  و مهـم  غالت جمله از (.Zea mays L) رتذ
  گنـدم  از بعـد در مقیاس جهـانی   و می باشد، جهان معتدل و ریگرمس

)Triticum aestivum L. (برنج و )Oryza sativa L.( رتبه سوم را 
گیاهـان   هماننـد سـایر  . )14( به خود اختصاص داده است دیتول نظر از

 ،یزراعي هاستمیاکوس ریناپذییجدا ءجزعنوان به  هرزيهاعلفزراعی 
ـ  مطلـوب  عملکرد بهی ابیدستی اصل موانع نیترمهم ازی کی  شـمار ه ب
هـاي شـگرفی در خصـوص    در گذشته پیشـرفت  اگرچه. )16( روندیم

هاي هرز صـورت گرفتـه اسـت، امـا بـه اعتقـاد       کنترل شیمیایی علف
جانبه مناسـب نبـوده و مـدیریت    ن این رویکرد یک بسیاري از محققی

 شیافزا همچونی یهاراهبرد .رسدتلفیقی راهکار مناسبتري به نظر می
                                                             

 گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات،    ار دانشـی  و به ترتیب دانشجوي دکتـري  -2و  1
  دانشکده کشاورزي، دانشگاه فردوسی مشهد 
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  دانشگاه کردستاندانشکده کشاورزي،  ،الح نباتاتصاستادیار گروه زراعت و ا -3

نقـش قابـل    رهیغ وی پوشش اهانیگاستفاده از  ،یحفاظت شخم تراکم،
 شیافـزا . )19( هاي هرز دارنـد توجهی در مدیریت تلفیقی کنترل علف

 موجـود  منـابع از  یزراع اهیگداشت بر سهم تواندی می زراع اهیگ تراکم
افـزایش تـوان    و که نتیجه آن بسته شـدن زودتـر کـانوپی    ببردباالرا 

  ).24و  13(باشد می هرزهايعلف به نسبتی زراع اهیگرقابت 
متغیـر   شـرایط  در برابر باالتري سازگاري توانایی هرز هايعلف   

 رقابـت . )18( ندترموفق اغلبی زراع اهیگ با رقابت در و شتهدا محیطی
 طیشـرا  وتراکم، گونه  به بسته )ايیا بین گونه ايگونه درون(ن اهایگ

اي در واقـع رقابـت پدیـده    .)13(است  دهیچیپ کامالً ، متغیر ویطیمح
گیاهـان  . متأثر از عوامل مختلف بیولوژیکی، محیطی و مدیریتی اسـت 

مثـال   براي. مختلف توانایی رقابت متفاوتی بسته به ساختار خود دارند
گزارش کردند که چچـم در مقایسـه بـا سـایر      )23( و همکاران لمرل
در بین . دهاي هرز موجود در مزرعه گندم توان رقابتی کمتري دارعلف

عوامل مدیریتی نیز تراکم گیاهان باالخص گیاه زراعی، و بـه تبـع آن   
هـا نقـش بسـیار مهمـی در     آرایش فضایی بوتـه  اي وهاي گونهنسبت

بر  .)1(هاي هرز دارد با قدرت رقابت گیاه زراعی نسبت به علفارتباط 
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ز و هـر هـاي علـف تداخل  در ،)27( راجکان و اسوانتون گزارشاساس 
 و گونـه  یـک  توسط شده جذب منابع میزان به رقابت زراعی، انگیاه

بنـابراین تغییـر در    .دارد بسـتگی  خشـک  ماده به تبدیل در آن کارایی
طریق تغییر در تـراکم گیـاه زراعـی راهکـار      آرایش فضایی کانوپی از

هاي هـرز  در مقابل علف زراعی گیاه رقابتی توان افزایشموثري براي 
 ) .17و  15(باشد و کاهش خسارت آنها در مزرعه می

هاي یکی از روشهاي سنجش رقابت بین گیاهان زراعی و علف   
 ).28 و 20، 4(باشـد  هرز، مقایسه خصوصیات مرتبط با رشد آنهـا مـی  

ه، شاخص سطح بـرگ، نسـبت ریشـه بـه     وزن خشک گیاه، ارتفاع بوت
کننده نحوه رقابت ها، هر یک به نوعی بازگوشاخساره و روند رشد گونه

تجزیه و تحلیـل صـفاتی نظیـر     ).20و  4(باشند می ها با یکدیگرنهگو
که روي  مختلف هايگونه خشک وزن و برگ سطح ،گیاه رشد سرعت

 و تولیـد  قابلیـت  از مقیاسی ،باشدها بسیار تأثیرگذار میقدرت رقابت آن
بـراي   و این مسـئله  )31و  21( کندمی ارائه را آنها فتوسنتزي ظرفیت

یـدوي و همکـاران   . باشـد صادق مـی  نیز هرزهايعلف گونه زراعی و
افـزایش   خروس سـبب که سرعت رشد باالتر تاجمشاهده کردند ) 11(

هرز بـا ذرت شـد و ایـن تـوان رقـابتی در      توان رقابتی این گونه علف
از آنجا که در مـدیریت بـوم   . تر ذرت بسیار باالتر بودهاي پایینتراکم

هاي گیاهی، هدف اصلی افزایش توان رقابتی در گیاهـان  شناسی گونه
باشد و این امر با آگـاهی از روابـط متقابـل گونـه زراعـی و      زراعی می

بنابراین الزمست وجه تمایز بـین  باشد هرز قابل دستیابی میهايعلف
هرز از طریـق کـاهش   ارزیابی به کمک کاهش نمود علف( 1اثر رقابتی

ارزیابی به کمک بـرآورد  (  2و عکس العمل رقابتی ) تولید ماده خشک
هـا بـا   بنـابراین تعامـل گونـه   . مشخص شود) کاهش تولید گیاه زراعی

د آنهـا شـده و   هاي زراعی، سبب تغییر نحوه رشیکدیگر در اکوسیستم
مطالعه این تغییرات و یافتن راهکارهایی که سبب برتري گیاه زراعـی  

در ایـن میـان    .باشـد هرز شود بسیار ضـروري مـی  هاينسبت به علف
هـاي  هاي رشد و تغییرات ماده خشـک گونـه  بررسی همزمان شاخص

این . مختلف علف هرز و گیاه زراعی از اهمیت بیشتري برخوردار است
هاي برخی شاخص ذرت رويز با هدف ارزیابی تراکم کاشت مطالعه نی

هاي هرز موجـود در مزرعـه صـورت گرفتـه     علفذرت و مهم رشدي 
  .است

  
  هاروش و مواد
 دانشـگاه ي کشـاورز  دانشـکده ی قـات یتحق مزرعـه  در شیآزما نیا

ـ جغراف عـرض ( مشـهد  کیلومتري 10 در واقع مشهدی فردوس  36یی ای
ـ جغراف لطـو  ،یشـمال  قـه یدق 15 و درجه  قـه یدق 28 و درجـه  59یی ای

                                                             
1- Competitive Effect  
2- Competitive Response 

. شـد  انجـام  1388 سال طی )ایدر سطح ازي متر 985 ارتفاع بای شرق
 مطلق دماي حداقل و حداکثر و مترمیلی 286 سالیانه بارندگی متوسط
 گــراد سـانتی  درجـه  -8/27 و 42 ترتیـب  بــه منطقـه  ایـن  در سـاالنه 

 و سـرد  برژهآم روش اساس بر منطقه هواي و آب در مجموع .باشد می
  .ارزیابی شده است خشک

 کاشت تراکم عامل دو با) 8و  7( 3پیمایشیآزمایش در قالب طرح 
شــامل  ســطح چهــار در )704رقــم دیــررس ســینگل کــراس ( ذرت

 مختلـف کنتـرل   سـطوح و ) بوته در متر مربـع  9و  7، 6، 5هاي  تراکم
ي هـا علف کنترل -2 ،هرز علف کنترل عدم -1 :شامل هرزيها علف

ـ بار هـرز يهاعلف کنترل -3 ،برگ پهن زهر  کنتـرل  -4 و بـرگ  کی
 پشـته  5ي دارامتـر و   6بطول  کرت هر. اجرا شد هرزي هاعلف کامل

 سـه و  هیحاشـ  بعنواني کنار پشته دو که بود، متری سانت 70 فاصله به
در نظـر   تخریبی در طول فصـل رشـد   يبردارنمونه جهت یانیم پشته

ـ ت ییکاربوکسـ  سم با تکاش از قبل بذور .گرفته شد ی عفـون  ضـد  رامی
و توسـط   ياکپـه  صورته ب ماه بهشتیارد 27 خیتار در کاشت. ندشد

. کشت شد يمتریسانت 5 عمق در بذر سهو در هر کپه  دست انجام شد
هـاي  برگی ذرت عملیات تنک جهت رسیدن به تراکم چهاردر مرحله 

یـک مرحلـه    تذر خوار ساقه کرم با مبارزه جهت. مورد نظر انجام شد
ـ د سمسمپاشی با استفاده از   درلیتـر در هـزار    5/1بـه میـزان    نونیازی

بـرداري در طـول   مرحله نمونـه  چهار. صورت گرفت ماه ریت 11 خیتار
 صورتروز پس از کاشت  130و  73، 56، 42هاي فصل رشد در زمان

 20کوادرات و بطـور کلـی    5 و در هر نمونه گیري در هر کرت گرفت
 تراکم زانیم بسته به ماریت هر در کوادرات ابعاد .رار داده شدکوادرات ق

بوته در متـر   9و  7، 6، 5هاي اي که در تراکمبود، به گونه ریمتغ ذرت
 20×220 متر،یسـانت  16× 220مربع به ترتیـب کوادراتهـایی بـا ابعـاد     

 هـر  در .انتخاب شـد  متریسانت 28 ×220تر ومیسانت 24×220 متر،یسانت
ـ تفک بـه و ذرت  هـاي هـرز  ي مختلـف علـف  هـا گونه يریگنمونه  کی

-شدند و وزن خشک و سـطح بـرگ آنهـا انـدازه     شمارش وي جداساز
ـ گاندازه دستگاه از استفاده با برگ سطح .گیري شد  بـرگ  سـطح ي ری

 بـه هـاي مختلـف   گیـري وزن خشـک، گونـه   براي اندازه و شد نییتع
 درجه 80ي دما اب آون به و شده داده قرار پاکت داخل جداگانه صورت

 توسـط  سـاعت  48 از پـس وزن خشـک آنهـا    و شد منتقل سانتیگراد
   .شد نییتع) گرم 01/0( دقت بای تالیجیدي ترازو

از طریـق   )گرم در متر مربـع  TDM4( روند تغییرات مقادیر روزانه
گیري هایی که در طول فصل رشـد  و بر اساس اندازه 1برازش معادله 

  . صورت گرفت، بدست آمد
)1(                                 TDM= a/1+b * ( exp ( -c * t)) 

بیشـینه مـاده   (مقدار ماده خشک تولیدي در نقطه مجانب منحنی a که
                                                             
3- Interval Mapping 
4- Total Dry Matter 
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 tرشد و  آهنگ cسرعت رسیدن به مجانب،  b، )خشک قابل دسترس
گـرم در متـر   ، CGR1(  مقـادیر . اسـت ) روزهاي پس از کاشت( زمان

  . محاسبه شد 2ادله فاده از معنیز با است) مربع در روز
)2(  CGR= (a* b * c * ( exp (-c * t )))/ ( 1+ b * ( exp ( -c 

* t )))^ 2 
هـاي هـرز بـر    هاي علفگذاري هریک از گونهجهت میزان تاثیر 

عملکـرد و  ) راست گوشه( ها، تابع هذلولیروي ذرت یا روي سایر گونه
  .)3معادله ( گرفته شد بکار) 26(تراکم 

 )3(                                            
bcNcbo

NcYcm


  
گرم در (عملکرد گیاه زراعی در حالت تک کشتی : Y cmمعادله در این 

عـرض   boو ) pm- 2( تراکم گیاه زراعی در متر مربـع  : N c، )متر مربع
عکس حداکثر وزن تک بوته در شـرایط عـدم رقابـت درون و    (از مبدا 

 )میزان تاثیر گذاري هر بوته بر عملکرد(خط  شیب: b c،)اين گونهبی
تک بوته داراي رابطه خطی با تراکم است اما تراکم با  عکس وزن

  .)22( داردخطی و غیربوته رابطه معکوس وزن تک
)4(                                    bcNcbo

Ycm
Nc

Wc
1 

باشـد و در شـرایط حضـور دیگـر     یوزن تک بوته مwc معادله در این 
 .شودتعریف می 6ها رابطه بصورت معادله گونه

)5  ( bwnNwnNwbwbcNcbo
Ycm
Nc

Wc
 ......111  

گـذاري گونـه   اي یا میزان تأثیرضریب رقابت بین گونه bwnکه در آن 
n تواند گیاه زراعی یا هر یک بر وزن تک بوته گیاه هدف است که می

  . هاي هرز باشداز علف
اي در رقابـت  اي و بـین گونـه  سهم رقابت درون گونه براي تعیین

هـاي هـرز در مزرعـه، لگـاریتم طبیعـی وزن تـک بوتـه        ذرت و علف
)Lnw(      به عنوان متغیـر وابسـته و تـراکم نسـبی)(D    هـر یـک از

 5متغیـر مسـتقل در معادلـه     بعنـوان ) هـرز یـا ذرت  هايعلف(ها  گونه
  .جایگزین شدند

)6    (    nDndDcDbDaLnW  ...3210  
  :فوق در معادله

 W :هرز و یا ذرت وزن تک بوته علف  
0: a  هرز یا ذرت در شـرایط عـدم    از مبدا یا حداکثر وزن علفعرض

 گونه ايرقابت درون و بین
b: یـا ذرت  هرز واي علف ضریب رقابت درون گونه nc,:  ضـریب

  هرز اي علف رقابت بین گونه
D 22(هرز یا ذرت  تراکم نسبی علف.(  

 و جهـت رسـم   SlideWriteجهت برازش معادالت از نرم افـزار  

                                                             
 1-Crop Growth Rate  

  . شد استفاده Excelنرم افزار ها از شکل
  

  بحث و جیتان
 درها رایب رقابتی گونهو ض شده مشاهدههرز هاي علفي هاگونه

 ه در مزرعهخانواد 7 به متعلق ،یاهیگ گونۀ 10 مجموع در ذرت مزرعه
 چندسـاله  3و اویارسالم ارغوانی 2صحرائی چکیپ گونه .شدند مشاهده

 اتیخصوصـ ی برخـ  و اهانیگ نیای اسام .بودند کسالهی هاگونه ریسا و
  .است شده داده نشان 1جدول در آنها

اخص تراکم نسـبی در معـادالت رگرسـیونی    با جایگزین کردن ش
که نشان دهنده اثر رقابتی ) 4و 3، 1،2(، توابع )6معادله(چندگانه خطی 

هـاي  هاي هرز بر تک بوته ذرت به ترتیب در عدم حضـور گونـه  علف
-هاي باریکبرگ، حضورگونهبرگ و پهنهاي باریکهرز، حضور گونه

تراکم نسبی بعنوان . شدبرگ برازش داده هاي پهنبرگ و حضور گونه
متغیر مستقل و لگاریتم وزن تک بوته گیاه ذرت بعنوان متغیر وابسـته  

داشتند، که جهت برآورد اثـرات متقابـل   ) =90/0r2(همبستگی باالیی 
هاي هرز در شرایط همجواري با ذرت مورد استفاده قـرار گرفـت   علف

   ).4تا  1توابع (
   Lnوزن تک بوته=  939/5) –0774/0 ×تراکم نسبی ذرت (    )1(
)2(  

Ln ( ذرت وزن تـک بوتـه   )= 964/3  + ( 0603/0 تـراکم نسـبی    × 
(ذرت (-  0633/0  × تــراکم نســبی تــاج خــروس وحشــی    (  -

(0471/0 × تراکم نسبی تاجریزي سـیاه (  - ( 0039/0 تـراکم نسـبی   ×
069/0 ) - ( سلمه تره  0491/0 ) - (  تراکم نسبی خرفه× × تراکم (  -
× 29/0 ) نسبی پیچک  راکم نسـبی سـوروف   ت  - )  024/0 تـراکم  ×
09/0 )+ ( نسبی دم روباهی × تراکم نسبی دیجیتاریـا  )+ (0206/0  × 

خوابیده(تراکم نسبی تاج خروس   
)3(  

Ln ( ذرت وزن تک بوته  )= 229/5  + ( 0687/0  (تراکم نسبی ذرت × 
-  ( 036/0 (-  تراکم نسبی سوروف×  ( 029/0 تراکم نسبی دم ×
(-  روباهی  ( 142/0 × راکم نسبی اویارسالمت(  +( 09/0 × تراکم نسبی (
  دیجیتاریا 

 )4(  
Ln ( ذرت وزن تک بوته )= 216/6  + ( 189/0  -(تراکم نسبی ذرت × 

0310/0(  × تراکم نسبی تـاج خـروس وحشـی   (   (-  0083/0 تـراکم  ×
تـاجریزي سـیاه  (نسـبی    - ( 025/0  - ( تـراکم نسـبی سـلمه تـره     ×

( 064/0 604/0 ) - ( تراکم نسبی خرفه× × تـراکم نسـبی پیچـک   ( +   
)0606/0خروس خوابیده(تراکم نسبی تاج   

                                                             
2- Convulvulus arvensis 
3- Cyperus rotundus L  
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  آنها برخی ویژگیهاي ومشاهده شده در آزمایش  یاهیگي ها گونه- 1 جدول

یاهیگ گونه یعلم اسم  يرشد فرم خانواده   
 فرم
يظاهر  

 مسیر فتوسنتزي

خروس تاج  Amaranthus retroflexus Amarantaceae ستادهیا برگ پهن   چهارکربنه 
يزیجرتا  Solanum nigrum Solanaceae ستادهیا برگ پهن   سه کربنه 

ستادهیا Chenopodium album Chonopodiaceae سلمه برگ پهن   سه کربنه 
دهیخواب Portulaca oleracea Portulacaceae خرفه برگ پهن   چهارکربنه 

چکیپ  Convulvulus arvensis Convulvulaceae چندهیپ برگ پهن   سه کربنه 
دهیخوابخروس  تاج  Amaranthus belitoides Amarantaceae دهیخواب برگ پهن   چهار کربنه 

ستادهیا Echinochloa cruss- galli Poaceae سوروف برگ کیبار   چهارکربنه 
یانگشت علف  Digitaria sanguinalis Poaceae ستادهیا برگ کیبار   سه کربنه 

ارسالمیاو  Cyperus rotundus L Juncacae ادهستیا برگ کیبار   چهار کربنه 
یروباه دم  Setaria viridis Poaceae ستادهیا برگ کیبار   سه کربنه 

  
  

  ذرت خشک ماده دیتول
، بـه  هـرز يهـا علـف  کامل کنترلتیمار  در ذرت TDMبیشترین 

گــرم بــر متــر مربــع بــه دســت آمــد و تغییــرات آن در  3750میــزان 
 در بوته 7و  9 تراکم دره اي کهاي مختلف متفاوت بود، به گونه تراکم

در ابتداي فصل رشد کمتر و در پایان فصـل رشـد بیشـترین     مربع متر
مقدار را به خود اختصاص داد اما در بخشهاي میانی فصل وزن خشک 

در  TDM میـزان ). 1شـکل  (ها تقریباً مشابه بود کل در تمامی تراکم
کنتـرل  هـا و  تیمارهاي مختلف کنترل، عدم کنترل، کنترل پهن برگ

گرم بر متر مربع به دست  1600 2300، 2100به ترتیب ) باریک برگها
 ذرت مربــع متــر در بوتــه 9 تــراکم در TDM میــزان نیشــتریب. آمــد

 نیتـر مهـم  ازی کی رایزاین امر مورد انتظار بود  )1شکل (شاهده شد م
 12، 2( اسـت  دیتول نسبی شیافزا ،یزراع اهیگ تراکم بردن باال اهداف

 قابل ریغ هرز يهاعلف حضور همواره کهی طیشرا در امر نیا و) 29 و
به همین دلیل میـزان  ). 25 و10(دارد ی باالئ اریبس تیاهم ،است انکار

TDM هـرز، نسـبت بـه تیمـار     هايتولیدي در تیمارهاي کنترل علف
 عدم کنتـرل،  ماریت کاهش نشان داد بطوریکه در) کنترل کامل(شاهد 
درصـد   34و  60 ،46برگها، بترتیـب  ترل پهنو کن برگهاباریک کنترل

شـکل  (تولید مشاهده شد  کاهش )کنترل کامل(نسبت به تیمار شاهد 
 بـا  بـرگ پهـن  يهـا گونه یرقابتدهد که توان این نتایج نشان می .)1

بـرگ  هاي باریـک برگها، باالتر بود و رقابت گونهدر غیاب باریک ذرت
نتایج برخی مطالعات نیـز   .داشت ذرت TDM دیتولي روتاثیر کمتري 

 ذرت مـزارع  در ي هـرز هـا علف برگ پهني هاگونه که اندنشان داده
  ).26 و 7( ندهست ترسازمشکل

برگهـا نیـز مشـابه تیمـار     در تیمارهاي عدم کنترل و کنترل پهـن 
بوتـه در متـر مربـع     9تولیدي متعلق به تراکم  TDMشاهد، بیشترین 

بوتـه در متـر مربـع     7برگها تراکم ریکاما در تیمار کنترل با. ذرت بود

بر اسـاس  ). 1شکل (تولیدي را به خود اختصاص داد  TDMبیشترین 
هـا  توان نتیجه گرفت که در حالتی کـه تمـام گونـه   این مشاهدات می

حضور دارند، یعنی شرایطی که رقابـت درون  ) برگبرگ و پهنباریک(
ست، افزایش تـراکم  اي به صورت همزمان برقرار ااي و بین گونهگونه

  .آن خواهد شد TDMگیاه زراعی منجر به افزایش تولید 
  
  هرزي هاعلف خشک ماده

 ماریت در هرزعلف هايه توسط تمام گونهشد دیتول TDMمجموع 
نسبت به سـایر تیمارهـاي کنترلـی بیشـتر بـود و میـزان        کنترل عدم

TDM بـود   برگهاي باریکبرگ بیشتر از گونههاي پهنتولیدي گونه
 تربـاال ی رقـابت  قـدرت  دهنـده  نشـان توانـد  می مسئله نیا). 2شکل (

البته این احتمال نیـز  . ها باشدنسبت به سایر گونه برگ پهني ها گونه
هـاي  وجود دارد که در بانک بذر زمین مورد آزمایش تعداد بذور علـف 

برگ، بیشتر باشـد و  هاي هرز باریکبرگ نسبت به بذور علفهرز پهن
برگ هاي پهنجه همین امر سبب تولید وزن خشک بیشتر گونهدر نتی

شده باشد که با توجه به این عوامل و پیچیده بودن روابط بین جمعیت 
توان گفت که دلیل قطعی این امر کدامیک از مـوارد ذکـر   گیاهی نمی

 تراکم در برگ پهن هرزيهاعلفTDM  زانیم نیکمتر. باشدشده می
رود این مسئله به دلیل تفاوت که احتمال می شد مشاهده ذرت بوته 6

 .در بانک بذر زمین مورد آزمایش باشد
 TDMها حضور داشتند، بیشـترین  همچنین در زمانیکه کل گونه

کـه تـراکم    بوته در متـر مربـع ذرت   7هرز در تراکم هايتولیدي علف
بنـابراین  . ، مشـاهده شـد  باشـد منطقـه مـی  در  1متعادل و توصیه شدة

بوتـه در متـر مربـع ذرت، رقابـت بـین       7بیان نمود در تراکم  توان می
شـود  برگ بـر روي ذرت مـی  هرز پهنهاياي سبب غالبیت علفگونه

                                                             
1- Recommended 
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-بـرگ در ذرت مشـکل  هرز پهـن هايزیرا همانطور که ذکر شد علف
هـرز  هايرسد که در این تراکم، کنترل علفسازترند لذا الزم بنظر می

هـرز  هـاي زیرا زمانیکـه کنتـرل علـف    .تر صورت گیردبرگ دقیقپهن
بوته در متـر مربـع    7تراکم (صورت نگیرد، علیرغم بهینه بودن تراکم 

شـکل  (برگ در رقابت با ذرت ایجاد شـد  هاي پهنغالبیت گونه) ذرت
2 .(  

-متر در بوته 5 تراکم در برگهاباریک TDMتیمار عدم کنترل،  در
 برگهـا باریک TDM نیمترک کهیحال در .دمقدار بو نیشتریب ذرت مربع

صـرفنظر از   .)2شـکل  ( بـود  ذرت مربع متر در بوته 9 تراکم به متعلق
توان گفت هاي مختلف وجود داشت در کل مینوساناتی که بین تراکم

بوتـه سـبب کـاهش قابـل توجـه       9که افزایش تراکم ذرت به تراکم 
  .هاي هرز شدعلف

یعنـی   برگهـا نپهـ  کنتـرل  مـار یت در که داد نشان جین نتایهمچن
ـ تول ذرت، تراکم شیافزا با برگها حضور داشتند،زمانیکه فقط باریک  دی

TDM تـراکم  زانیم نیشتریب در و )2شکل (شد  کاسته باریک برگها 
 کـل  در کـه یجائ تـا  شد دیتول برگهاباریک TDM مقدار نیکمتر ذرت
ـ م مزرعه، در اهانیگ رشد دوره  نهیشـ یب در برگهـا باریـک  TDM زانی

در نتیجه افزایش تراکم بیشـتر بـر روي   . ثابت باقی ماند بایتقر ،تراکم
این مسئله مجدداً بر . برگها، موثر بودبرگها نسبت به پهنحضور باریک

هـاي هـرز   این امر داللت دارد که با افزایش تراکم، توان رقابتی علف
برگ بیشتر دچـار کـاهش مـی شـود چـون در رقابـت بـا ذرت        باریک

   .)2شکل (آیند تري بشمار میهاي ضعیف گونه
 شـد  مشاهدهمشابهی  روند باًیتقر زین باریک برگها کنترل ماریت در

 تراکم نیکمتر در برگپهن هرزيهاعلف خشک ماده دیتول نیشتریب و
 هـاي  افزایش تراکم ذرت توان رقابتی علف ).3شکل (بدست آمد  ذرت

برگهـا  ازه باریـک برگ را نیز کاهش داد اما این کاهش به اندهرز پهن
-پهني هاگونه ذرت مزارع رقابت در که گفت توانیم جهینت در. نبود
ـ ن گرید مطالعات در مسئله نیا. سازترندمشکل برگ  شـده  گـزارش  زی
 شده مشاهده گونه 13 نیب از) 3(ي افشار نیهمچن). 26 و 8، 7( است

. اسـت  کـرده  گزارش هابرگ پهن به مربوط را گونه 9 ذرت مزرعه در
 هـرز ي هـا علـف  مشکل سـازترین  که است کرده اظهار نیهمچني و

  .است بوده برگپهني هاگونه به مربوط) ذرت با رقابت نظر از( مزرعه
 

  ذرت )CGR( سرعت رشد محصول
ذرت، در تیمـار کنتـرل کامـل     نتایج نشان داد کـه سـرعت رشـد   

روز پـس از   70هاي مختلف ذرت، تا حـدود  و در تراکم هرز هاي علف
شت سیر صعودي داشت و از این تاریخ به بعد سیر نزولـی مشـاهده   کا

این روند در تمام گیاهان زراعـی مـورد انتظـار اسـت و     ). 4شکل (شد 
تـوان بـه عوامـل دیگـري     میرشد در انتهاي فصل را کاهش سرعت 

هـاي  فتوسنتز کننده نسبت به اندامهاي غیرهمچون بیشتر بودن اندام
داري در گیاهان بالغ، سایه اندازي تن تنفس نگهفتوسنتز کننده، باال رف

 -در زمان بسته شدن کانوپی و نهایتاً نامطلوبی روابط فتوسنتزي منبـع 
البته تغییـرات جزئـی بـین تیمارهـاي مختلـف      . )9(مخزن نسبت داد 

بطوریکـه در  . هاي مختلف وجود داشـت هرز و تراکمهايکنترل علف
بوتـه در متـر    7و در تـراکم  ) رزهـ هايکنترل کامل علف(تیمار شاهد 

هـا بـود و در   تر از سایر تراکمذرت تند CGRمربع شیب اولیه منحنی 
هـا  تـر از سـایر تـراکم   بوته در متر مربع ذرت این شیب کنـد  9تراکم 

توان گفت در شرایط عدم حضـور  در نتیجه می). 4شکل (مشاهده شد 
بوتـه در متـر    7 هرز، بهترین تراکم براي کاشت ذرت، تراکمهايعلف

ذرت در ایـن تـراکم بیشـتر از سـایر      CGRباشد زیرا شـیب  مربع می
اما افزایش بیش از حـد تـراکم   ) 4شکل (ها در این آزمایش بود تراکم

توانـد  ذرت خواهد شد که ایـن امـر مـی     CGRذرت منجر به کاهش
هـاي  اي ذرت در تـراکم ناشی از باال رفتن شرایط رقابـت درون گونـه  

بـه   CGRاما در صورت اعمال تراکم توصـیه شـده ذرت،   . اشدباالتر ب
  ).4شکل (بیشینه خود خواهد رسید 

همچنین نتایج این مطالعه نشـان داد کـه رونـد سـرعت رشـد در      
تیمارهاي عدم کنترل، مشابه تیمار شاهد بود یعنی از زمان سبز شـدن  

روز پس از کاشت روند صعودي داشت و از ایـن تـاریخ بـه بعـد      70تا 
هـاي  بصورت نزولی تغییر یافت با این تفاوت که رفتار ذرت در تـراکم 

هـاي مشـاهده   مختلف متفاوت بود بطوریکه در زمان حضور تمام گونه
با افزایش تراکم، در حال افـزایش بـود    CGR شده در مزرعه، میزان 

بـه  . مشاهده گردید یعنی در بیشینه تراکم ذرت، بیشترین سرعت رشد
اي افزایش تراکم ذرت، منجر به ایط رقابت بین گونهاین ترتیب در شر

افزایش سرعت رشد ذرت خواهد شد اما در مجمـوع سـرعت رشـد در    
هرز در مقایسه با تیمار کنترل کامـل  هاياین تیمار، بدلیل حضور علف

بنـابراین  ). 4شـکل  (درصد کاهش نشـان داد   43هرز حدود هايعلف
گیـاه زراعـی    CGRدهرز سبب کـاهش سـرعت رشـ   هايحضور علف

هاي بارز تعیین کننده قـدرت رقـابتی   شود و سرعت رشد از ویژگی می
گزارش کردند ) 5(باغستانی میبدي و زند . آیدگیاهان زراعی بشمار می

در مطالعـه ایشـان، در زمـان     که هر شش ژنوتیپ گندم مورد آزمایش
 بـا عـدم   هرز داراي سرعت رشد کمتري در مقایسههايمواجه با علف

در مطالعـات دیگـر نیـز افـزایش     همچنین . هرز بودندهايحضور علف
، 6( اثر افزایش تراکم موثر بوده استسرعت رشد گیاهان زراعی را در 

روند سرعت رشد محصول در تیمار عـدم کنتـرل    بطورکلی. )30 و 11
عـدم  (با میزان ماده خشـک تولیـدي در همـان تیمـار      ،هرزهايعلف

هاي مختلـف ذرت،  ز نظر میزان تولید در تراکما) هرزهايکنترل علف
  ).4و  1شکل (روندي مشابه هم داشت 

ر تیمار کنترل پهن برگهـا نشـان داد کـه    ذرت د  CGRهمچنین
 9نحوه رشد ذرت به تبع از میزان ماده خشک تولیدي خود در تـراکم  

روز بعد از سبز شدن داراي بیشـترین سـرعت    70بوته در متر مربع در 
بوته در متر مربع داراي کمتـرین سـرعت رشـد     6و در تراکم رشد بود 

توان گفت افزایش تراکم، سبب افزایش سرعت رشـد  بنابراین می .بود
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در حضـور باریـک برگهـا    اي ذرت ذرت و باال بردن رقابت درون گونه
 در تیمار کنترل باریک برگها بیشترین سرعت رشد ).4شکل ( شودمی

با توجه بـه اینکـه در مـزارع    . شاهده شد، در تراکم توصیه شده مذرت
ترند و از طرفـی در مـدیریت   برگ مشکل سازهرز پهنهايذرت علف

تولیـد مـاده خشـک و سـرعت     (مزارع باال بردن توان رقابتی محصول 
تـوان گفـت در حضـور پهـن برگهـا      باشـد مـی  مد نظر می) رشد ذرت

بـوده اسـت    بوته در متر مربـع  7بیشترین توان تولیدي ذرت در تراکم 
 .)4شکل ( باشدکه نتایج این آزمایش نیز موید این مسئله می
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  ذرت  مختلفي هاتراکم در کنترل عدم ماریت در هرزي هاعلف خشک ماده دیتول - 2 شکل

  ذرت در متر مربع بوته  5و   ―♦―بوته  6، −   −▀−  −بوته  7، بوته  9تراکم 
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  ذرت مختلفي هاتراکم در برگها باریک و برگها پهن کنترلي مارهایت در هرزي هاعلف خشک ماده دیتول - 3 شکل
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  سرعت رشد ذرت در تراکمهاي مختلف و در حاالت مختلف کنترل کامل، عدم کنترل، کنترل باریک برگهاو پهن برگها - 4شکل 

  ذرت در متر مربع بوته  5و   ―♦―وته ب 6، −   −▀−  −بوته  7، بوته  9تراکم 
  

  گیرينتیجه
 و شـیمیایی  سـموم  کاهش مصرف براي راهکارهایی ارائه جهت

 کنتـرل  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا توان می زیست، محیط کاهش آلودگی
مینه تولید مواد ز ،پایدار کشاورزي هاي سیستم در هرزهايعلف تلفیقی

رقابت کنندگی گیاهان زراعـی  و با افزایش توان  غذائی را فراهم نمود

تـوان  هرز ماننـد تغییـر تـراکم گیاهـان زراعـی مـی      هايدر برابر علف
 این نتایج .تري در جهت پایداري اکوسیستم انجام دادمدیریت مناسب

نشان داد کـه تـراکم ذرت بـر روي میـزان      راستا همین در نیز تحقیق
TDM     میـزان   تولیدي و نحوه رشد نسبی گیـاه زراعـی مـوثر بـوده و

  .ساز استهرز در توان رقابت کنندگی ذرت سرنوشتهايحضور علف
هاي این مطالعه مشاهده شـد کـه میـزان    بطور کلی طبق بررسی
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TDM هـرز بـا افـزایش تـراکم     هايذرت در شرایط عدم حضور علف
افزایش یافت اما این مسئله با توجه به دوره رشـدي متفـاوت بـوده و    

همچنـین در  . نـابع و شـرایط متغیـر اسـت    متاثر از میـزان فراهمـی م  
عدم کنترل و کنترل پهن برگهـا نیـز مشـابه تیمـار شـاهد،      تیمارهاي 
. بوته در متر مربع ذرت بود 9تولیدي متعلق به تراکم  TDMبیشترین 

بوته در متـر مربـع بیشـترین     7اما در تیمار کنترل باریک برگها تراکم 
TDM کلی در شـرایط رقابـت    بطور. تولیدي را به خود اختصاص داد
درصد  46ذرت حدود  TDMمیزان تولید ) ايدرون و بین گونه(کامل 

سرعت رشد ذرت نیز در مقابل تیمار کنترلی چنین واکنشی . کاسته شد

هاي هرز پهـن بـرگ در مزرعـه ذرت    همچنین حضور علف. نشان داد
درصـدي تولیـد    60بیشتر از باریک برگها موثر بوده و سـبب کـاهش   

درصد تولید ماده خشـک   34خشک در ذرت شد اما باریک برگها ماده
هـاي پهـن   بنابراین در شرایطی که فقـط گونـه  . ذرت را کاهش دادند

برگ حضـور دارنـد تـوان رقـابتی ذرت کمتـر از زمانیسـت کـه هـم         
هاي پهن برگ حضـور دارنـد و ایـن    هاي باریک برگ و هم گونه گونه

هـاي پهـن   ریک برگ بـا گونـه  با هايمسئله نشان دهنده رقابت گونه
باشد که در نتیجه این رقابت کاهش تولیـد در  برگ در مزرعه ذرت می
  . شودذرت تا حدي تعدیل می
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