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 چکیده

به صورت پیمایشـی در   1388-89، آزمایشی در سال زراعی )Zea mays L(. هرز در مزرعه ذرت هاياي علفبه منظور بررسی رقابت چند گونه
هـاي هـرز بـه    مستقر و در آن تراکم علـف  ،برگی ذرت 3-4تخریبی در مرحله غیرکوادرات  بیست. مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد

ها، شاخص سطح برگ و وزن خشک شت و عالوه بر شمارش بوتهکوادارت تخریبی بردا 20تخریبی، غیرهاي همزمان با نمونه. تفکیک گونه شمارش شد
مسـتقل و وزن  غیربا استفاده از اطالعات بدست آمده از آن، توابع هایپربولیک که در آن تعداد هر گونـه بـه عنـوان مت   . گیري شدهر گونه جداگانه اندازه

به کمک این توابع وزن خشک و سطح برگ هر گونـه در  . رازش داده شدوابسته در نظر گرفته شده بود، بغیرخشک یا سطح برگ هر گونه به عنوان مت
مستقل و لگاریتم طبیعی وزن تک بوته آخر فصل غیرها به عنوان متسطح برگ نسبی اول فصل گونه. ن شدیی در این مرحله تعیبیتخرغیرهاي کوادرات

تابع لگاریتم طبیعی . ها بر یکدیگر بدست آیدگونه داده شد تا ضرایب رقابتی وابسته در رگرسیون چندگانه خطی برازشغیرها به عنوان متهر یک از گونه
) ضریب مثبـت (کننده و تسهیل) ضریب منفی(در ذرت با توجه به ضرایب معادله به دو گروه کاهنده  هرز يها علفوزن تک بوته نشان داد که تداخل 

 Amaranthus blitoides(تـاج خـروس خوابیـده     ،).Solanum nigrum L( زيتـاجری  هرز يهاهاي موجود، علفاز بین گونه. شوند یمتقسیم 
S.wats( ترهو سلمه )Chenopodium album L.(  بخاطر رقابت  هرز يهادر واقع این علف. مثبت را بر ذرت اعمال کردند ریتأثبه ترتیب بیشترین

 Porrtulaca( تره و خرفهدر پایان فصل رشد گیاه زراعی، از جمعیت سلمه. اند هداشتکنندگی در عملکرد ذرت ها نقش تسهیلمنفی بر سایر گونه ریتأثو 
oleracea L.( کاسته و بر جمعیت سوروف )Echinochloa crus-galli L.(، تاج خروس وحشی و تاجریزي افزوده شد .  

  
  تسهیل، رقابت، ضرایب رقابتی، لگاریتم طبیعی وزن تک بوته : هاي کلیديواژه

 
    3 2 1 مقدمه

رهیافــت ( 5و واکنشــی) رهیافــت کنترلــی( 4دو رویکــرد کنشــی
 Rashed Mohasel(ي هرز وجود دارند ها علفدر تقابل با ) مدیریتی

& Mossavi, 2007 .(اما  ،گرددتفکر کنشی در پی علت و معلول می
در رویکرد کنشی، . در رویکرد واکنشی برخورد با معلول مد نظر است

گیري مدیریتی انسان در مواجهه با طبیعت میمي هرز پیامد تصها علف
ي هرز گیاهانی هستند که بـه  ها علفدر کشاورزي، . آیندبه شمار می

                                                        
و استاد دانشکده  هاي هرز، دانشیارعلوم علفدانشجوي دکتري به ترتیب  -3و  2، 1

  ی مشهدکشاورزي دانشگاه فردوس
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4- Action 
5- Reaction 

بـا ایـن   . کننـد  یمـ عنوان رقیب در تولید گیاهان زراعی تداخل ایجاد 
ی یا زراعغیري زراعی، گیاهان به اصطالح ها ستمیاکوسوجود، حتی در 

کنـد و   ءارکرد اکوسیستم ایفاعلف هرز ممکن است نقش مهمی در ک
-آناز ). Sullivan, 2003( برخوردار شوند ها آنسایر گونه از حمایت 

 نیتر بزرگتنوع زیستی در کارکرد اکوسیستم نقش دارد، شاید  جا که
نگرانی این باشد که عدم تنوع ممکن است در نهایت منجر به صدمه 

ـ  ).Barberi, 2007( زدن به کارکرد اکوسیستم شود هـاي هـرز   فعل
عمـدي مـدیریت   غیرو اثرات  شوند یمجزئی از تنوع زیستی محسوب 

ي تولیدي ممکن است بـر روي تنـوع   ها ستمیسي هرز درون ها علف
مـدیریت  . )Marshal & Brawn, 2003(زیسـتی تأثیرگـذار باشـند    

بـک در قـرن   منجر به کاهش جمعیت پرنده ک ها کشگیاهان با آفت
پهن  هرز يهااین پرنده از علف). Sullivan, 2003(بیستم شده است 
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ي هرز با گیـاه  ها علفدر بیشتر تحقیقات رقابت . کندبرگ تغذیه می
زراعی، رقابت یک گونه علف هرز مورد مطالعه قرار گرفته است و این 
بر خالف واقعیت موجود در مزارع است که به جاي یک گونه چندین 

 بـه صـورت  اي هاي هـرز در شـرایط مزرعـه   علف. حضور دارند گونه
در  ها آنزنند و سبز شدن موجی داشته و توزیع یکنواخت جوانه میغیر

 ي چنـد جـوار هـم در شـرایط   ها آنیکنواخت است و اثرات غیرمزرعه 
اي مـورد بررسـی    گونه گونه، متفاوت از زمانی است که به صورت تک

ي هرز ها علفاي گونهدر رقابت تک ).Afshari, 2010(گیرند قرار می
آیـد، در  ي هرز صحبت بـه میـان مـی   ها علفهمیشه از اثرات منفی 

ي هرز، ها علفاي، با وجود اثرات منفی در رقابت چند گونهکه  صورتی
نیـز  ) تسـهیل (هاي هرز بر گیاه زراعـی  محققین به اثرات مثبت علف

 ;Salehian, 2003; Gherekhloo, 2003(گـزارش شـده اسـت    

Afshari, 2010 .(  اي از این محققین براي بررسی رقابت چنـد گونـه
 يبـرا در ایـن روش  . روش رگرسیون خطی چندگانه اسـتفاده کردنـد  

وابسته، عکس وزن تک غیرمتمستقل، سطح برگ نسبی و براي غیرمت
و لگـــاریتم طبیعـــی وزن تـــک بوتـــه ) Afshari, 2010(بوتـــه 

)Gherekhloo, 2003( اثرات مثبـت یـا   . ازش را نشان دادبهترین بر
دهد که حضور یک گیـاه، رشـد، بقـاء و یـا     ، هنگامی رخ می1تسهیل

) Callaway, 2007( کـاالوي . تولیدمثل گیاه مجاور را افزایش دهـد 
ي تر یرقابتمعتقد است که حضور چند گونه ممکن است اثرات متقابل 

کنندگی داشته باشند، با این وجود اثرات تسهیل نسبت به اثرات متقابل
ــع تشــکیل شــده از  تســهیل ــادي وجــود دارد و در جوام ــدگی زی کنن

. کنند یمشناسی مشابه این اثرات بیشتر نمود پیدا یی با ریختها گونه
و ) ساده یک گونه بر دیگري ریتأث(  اثرات مثبت ممکن است مستقیم

 باشـد ) کننـده جهـت وقـوع   نیاز به یـک گونـه واسـطه   (  مستقیمغیر
)Strauss, 1991.( لوین )Levine, 1976(    عنوان کرد اضـافه شـدن

 بـه واسـطه   توانـد  یمـ کننده کننده سوم به دو گونه رقابتیک رقابت
کننده مشترك اثر تجمعی یک گونـه را از رقـابتی بـه    سرکوب رقابت

کنندگی گونه سوم ممکن است اثرات رقابت. کنندگی تغییر دهدتسهیل
کـه گونـه سـوم از فشـار     این به خاطربر هر دو گونه داشته باشد، اما 

 .افتد یمکنندگی اتفاق کاهد، تسهیلرقابتی کل بر یک گونه مجاور می
ن گونـه علـف   معتقد است با وجود چنـدی  )Zimdahl, 2004( زیمدال

هرز در مزرعه گیاه زراعی، این نکته هم صادق است که اغلب گیاهان 
 .هاي هرز قرار دارندیک یا دو گونه از علف ریتحت تأثزراعی 

                                                        
1- Facilitation 

اینکه ساختارهاي پویایی هستند و از جهات  دلیلبه جوامع گیاهی 
 نـد یآ یم، پیچیده به حساب دهند یممختلف کارکرد و واکنش نشان 

)Menge & Olsen, 1990( . اگر هر جزء به خوبی درك شود، امکان
بلیـا و   .شـود  یمـ کلی فـراهم   به صورتافزایش درك جامعه گیاهی 

اظهار داشتند کـه تشـکیل    )Belyea & Lancaster, 1999( لنکستر
ي پراکنشـی،  هـا  تیحـدود مجوامـع گیـاهی بـه سـه عامـل اساسـی       

در حقیقت، . ي درونی بستگی داردها ییایپوي محیطی و ها تیمحدود
ي درونی یـک  ها ییایپوجنبه درك تشکیل جامعه، درك  نیتر سخت
و توسط برهمکنش روابطی مانند رقابت و شکار تعیین د باش یمجامعه 

فرآیندهایی ماننـد رقابـت،   ). Booth & Swanton, 2002 ( شود یم
 ها آن، اما چگونگی اثرات اند شدهشکار و اثرات مثبت دو جانبه بررسی 

جامعه گیاه . جهت تعیین ترکیب جامعه مورد آزمایش قرار نگرفته است
و در  ردیگ یمي هرز همانند سایر جوامع گیاهی شکل ها علف -زراعی

مانند (و موانعی ) ند رقابتمان(طی زمان و مکان، فرآیندهاي گوناگونی 
ـ باعث حذف گونه خـاص  ) شرایط محیطی  ,.Diaz et al( شـوند  یم

 يهااي علفدر کشاورزي ارگانیک بیشتر بر حفظ تنوع گونه). 1998
حضـور   به واسطهو قبول تا حدودي کاهش عملکرد گیاه زراعی  هرز
از ایـن رو، اهمیـت   . شـود ي زراعی تاکیـد مـی  ها ستمیاکوسدر  ها آن

بـیش از   هـرز  يهاي علفا چند گونهررسی رقابت در شرایط حضور ب
هدف از انجام این آزمایش بررسـی رقابـت   . کندبیش اهمیت پیدا می

در مزرعه ذرت و اثر آن بر عملکرد ذرت و  هرز يهااي علفچند گونه
  . بود هرز يهاپویایی فصلی علف

 
  هامواد و روش

ده کشـاورزي دانشـگاه   این آزمایش در مزرعه تحقیقـاتی دانشـک  
کیلـومتري جنـوب شـرقی شـهر مشـهد       10فردوسی مشهد، واقع در 

 56دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  15درجه و  36عرض جغرافیایی (
بـا متوسـط   ) متـر  985دقیقه شرقی ارتفاع از سطح دریـا   28درجه و 

متر و حداکثر و حداقل دماي مطلق ساالنه میلی 286بارندگی سالیانه 
آب و هـواي  (گراد  درجه سانتی -8/27و  42ن منطقه به ترتیب در ای

در سال زراعـی  ) باشدمنطقه بر اساس روش آمبرژه سرد و خشک می
زمین مورد نظر در سال قبـل زیـر کشـت     .صورت گرفت 89-1388

دار شخم زده و سپس ماه با گاوآهن برگرداننخود بوده و در فروردین
هم دیسک و با لـولر   ورت عمود برص در موقع کاشت زمین دو بار به

 704کراس ماه ذرت رقم سینگلدر هشتم اردیبهشت. تسطیح گردید
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فاصـله  . به صورت دستی با تراکم هشت بوته در متر مربع کشت شد
 16متر و فاصله بین بوتـه هـاي روي ردیـف    سانتی 70ها  بین ردیف

ژن بـه  کیلوگرم کود نیتـرو  100روز پس از کاشت  35. متر بودسانتی
صـورت پیمایشـی و    این طرح آزمایشی به. صورت سرك مصرف شد

کوادرات غیرتخریبی در زمینـی بـه    30کوادارت تخریبی و  20شامل 
اي از کنتـرل  براي بررسی رقابت چند گونه .متر اجرا شد 20×20ابعاد 
اي به منظور بررسی رقابـت چنـد گونـه   . نظر شدهاي هرز صرف علف
ثابـت   هايکوادرات غیرتخریبی که شاملهاي نمونهاز  هرز هاي علف

. استفاده شد ،بودند) مترسانتی 48 × 70(در طول فصل رشد و با ابعاد 
هاي هرز به تفکیک گونه در شمارش علفتخریبی، غیرهاي در نمونه

و آخر فصـل   )برگی 4-3مرحله ( کاشت ازروز پس  35فواصل زمانی 
 )LAI( 1شاخص سطح برگ تخمین منظور به. ذرت انجام گرفترشد 

هاي نمونه هاي علف هرز و ذرت درگونه) TDM( 2کل ماده خشکو 
هایی کوادرات باهاي تخریبی نمونه، برگی 3-4مرحله  غیرتخریبی در

، تصادفی قرار گرفته بودنـد  صورت بهکه ) مترسانتی 48×70(به ابعاد 
 زهـر علـف   گونـه  تعـداد هـر   هـاي تخریبـی  در نمونه. برداشت شدند

هـا  هاي ذرت موجود در کـوادرات بوته به همراه شمارش و شناسایی و
پالستیکی به آزمایشگاه  هاي پاکتها در  قرار دادن آن با و سپس قطع

 Area Meterه گیري سطح بـرگ بـا دسـتگا   اندازه. انتقال داده شدند
Leaf ) مدلLicor (بـه در آون  هـا  نمونـه با قرار دادن  .انجام گرفت 
وزن خشــک و  گــرادســانتیدرجــه  80در دمــاي  ســاعت 48 مــدت
گرم  ±01/0و ذرت به کمک ترازوي دیجیتالی با دقت  هرز هاي علف
  .گیري شدنداندازه

 
  محاسبات آماري

بـرداري  نمونهباشد که میدلیل ه این روش پیمایشی باستفاده از 
-به این صورت کـه نمونـه  . است شرایط طبیعی مزرعه در آن مطابق

راکمی از گیاه زراعی و علف هرز که عمالً در مزرعـه و در  تبرداري از 
هاي هرز در  ر تراکم علفیتغیبه دلیل . باشد یم، کنار هم حضور دارند

ي جـوار ها بر همدیگر و اثرات هم طول فصل رشد، بررسی اثرات گونه
 . )Afshari, 2010( باشدمیی قابل محاسبه آزمایش به راحتدر این 
  

 یبیتخریرغهاي ربوط به کوادراتهاي مبرآورد داده

                                                        
1- Leaf Area Index 
2- Total Dry Mater 

هاي علف هرز و ذرت جهت برآورد وزن خشک و سطح برگ گونه
هاي غیر تخریبی، بین سطح برگ یا وزن خشـک   مربوط به کوادرات

وابسـته و تعـداد   غیرهاي تخریبی بـه عنـوان مت  تاهرز در کوادر علف
طـور جداگانـه تـابع     مستقل بـه غیرگیاهان هرز هر گونه به عنوان مت

  ).Kropff, 1993(برازش داده شد  )1(هایبربولیک معادله 

                                             )1(معادله 
bNa

Ny


   
یا ماده خشک ) m2.m-2(مقدار سطح برگ : y،که در این معادله

 هاي تراکم علف: Nکوادرات، موجود در یک) g.m-2(هرز  هاي علف
  .باشند پارامترهاي معادله می b و a هرز،

هاي غیرتخریبی در اول فصل فقط شمارش که در کوادرت از آنجا
ها در  وزن خشک گونه و براي محاسبه سطح برگ ،ها انجام شد گونه

هـاي  بدسـت آمـده از کـوادرت    bو  aاول فصل با استفاده از ضرایب 
از ) اول فصـل (هـاي شـمارش شـده    ادن تراکم گونهتخریبی و قرار د

هاي غیرتخریبی در تابع ذکر شده، سطح برگ و وزن خشک کوادرات
براي بدست . برآورد شد هاي غیرتخریبیتاها در کوادر اول فصل گونه

  ).Kropff, 1993( استفاده شد )2(از معادله  3آوردن سطح برگ نسبی

c

Wi

LAILAI
LAILAr

total 
                                       )2(معادله 

 :LAIwiذرت یا علف هرز،  سطح برگ نسبیLAr: در این معادله
 :LAItotal + LAIcنظـر و   شاخص سطح برگ گونه علف هـرز مـورد  

-مـی  هاي موجود به اضافه گیاه زراعیشاخص سطح برگ همه گونه
  .باشد

اي در و بـین گونـه   يا براي تعیین سهم نسبی رقابت درون گونه
لگـاریتم  هرز موجود در مزرعـه از آنـالیز    يها رقابت بین ذرت و علف

گیري از رگرسیون چندگانه خطـی  با بهره) Ln(وزن تک بوته  طبیعی
آخـر  براي این منظـور از عملکـرد بیولوژیـک    . )3معادله ( استفاده شد

نسـبی   ، به عنوان متغیـر وابسـته و سـطح بـرگ    )W(ها  گونهفصل 
)LAr(  متغیر مستقل استفاده شد به عنوان ها گونهاول فصل. 

     )3(معادله 
لگاریتم طبیعی وزن تک بوته ذرت یـا  : LnW ،که در این معادله

:0، علف هرز a یـا ذرت در   علف هـرز یا حداکثر وزن  از مبدأعرض
ترتیب ضـرایب  به  bwو  bcاي، شرایط عدم رقابت درون و بین گونه

تـراکم  . سطح بـرگ نسـبی  : RLA و ذرت و هرز يهارقابتی علف 
                                                        
3 - Relative Leaf Area 
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  .استفاده شد) 4(نسبی گونه از معادله 

*100                                      )4(معادله 
total

W

D
DRD   

 یـک  افـراد  تعـداد : WDتراکم نسـبی،  RD: ،که در این معادله

  .باشدمی ها گونهتعداد افراد تمام  :totalD،گونه
آنـالیز   Sigma plot ver. 10افـزار  هاي آزمایش توسط نـرم داده

  .شد
  

  و بحثنتایج 
برازش  LnWو W/1در بررسی توابع روابط رگرسیونی متغیرهاي 

نشـان   هـا هد، برازش بهتري به داLnW داده شد و نهایتاً چون رابطه
داد، بررسی و تحلیل بر اساس ضرایب حاصل از ایـن رابطـه صـورت    

نسبت به عکـس   LnWکه  اند داشتهدیگر محققین نیز اظهار . گرفت
دهـد  هـا نشـان مـی   وزن تـک بوتـه گنـدم بـرازش بهتـري بـه داده      

)Gherekhloo, 2002; Mahmodi, 2011 .(  افشـاري)Afshari, 

برگ نسبی، ماده خشک  در مقایسه شاخص سطح برگ، سطح )2010
هاي هرز و ذرت به عنوان متغیرهاي مستقل در معادالت و تراکم علف

سطح برگ نسبی نسبت به  کرد کهرگرسیون چندگانه خطی مشاهده 
. برخـوردار اسـت  ) مجمـوع  بـه طـور  ( سایرین از بیشترین همبستگی

ــرود  ــفاهانی لنگ ــارص  & Safahani Langeroudi( ي و کامک

Kamkarm, 2009 (هــار کردنــد کــه در رقابــت خــردل وحشــیاظ 
)Sinapis arvensis L.(   بـا کلـزا )Brassica napus L.(  نسـبت ،

از  رهـا یمتغ ریسـا خردل وحشی در مقایسـه بـا    علف هرزسطح برگ 
 .برخوردار است) =99/0R2(همبستگی باالیی 

 ,Abdolahi & Normohammadi( عبـدالهی و نورمحمـدي  

از اهمیت بیشتري نسـبت   ف هرزعلدریافتند که ماده خشک  )2008
هـاي  به تراکم برخوردار است، چرا که ممکن است تعداد بیشـتر علـف  

باشـد کـه فضـاي کمتـري را      علف هرزهایی از هرز، مربوط به گونه
و از تـراکم گنـدم   ) Gherekhloo, 2002( خلـو قـره . انـد  کردهاشغال 

 گانـه چندمستقل در معادالت رگرسیون غیرعنوان متي هرز به ها علف
معتقد است تراکم به تنهـایی   (Cousens, 1985) کازنز. استفاده کرد

بر  علف هرزاینکه زمان سبز شدن  دلیلبه  ،باشدشاخص مناسبی نمی
 بـر سـطح  نیز مدل مبتنی  محققین دیگري. باشدمؤثر می ها آناندازه 

نسبی سبز شدن یـا   ي مبتنی بر زمانها مدلبرگ نسبی را نسبت به 
ـ  توان یم، چرا که سطح برگ را دانند یمبرتر  علف هرزتراکم   بـار  کی

گیـري کـرد   ولی تراکم و زمان جوانه زنی را بایـد بـه دفعـات انـدازه    
)& Spitters, 1991; Lotz et al., 1996; Chikoye &  Kropff

Swanton, 1995 ( .  
  

 هرز يهات با علفرقابت ذر

اي در هاي هـرز و ذرت در رقابـت چنـد گونـه    توابع رقابتی علف
هـاي  شود که کـل گونـه  مشاهده می. نشان داده شده است 1جدول 

از . موجود داراي اثرات مثبت یا منفی بر روي ذرت و یکدیگر هسـتند 
تاجریزي، تاج خروس خوابیده و  هرز يهاهاي موجود، علفبین گونه

. بر ذرت اعمال کردنـد ) ضرایب مثبت(مثبت  ریتأثبه ترتیب  ترهسلمه
  .اند داشتهکنندگی نقش تسهیل ها گونهدر واقع این 

شود که این مشاهده می ها گونهبا بررسی اثر تاجریزي روي سایر 
تـاج  . کننـده داشـته اسـت   هاي رقابـت گونه اثر بازدارندگی روي گونه

تره و تاجریزي سیاه وي سلمهخروس خوابیده اثر بازدارندگی شدیدي ر
تره متقابالً روي تاج خـروس خوابیـده و   داشته است و از طرفی سلمه

به عبارتی با افزایش رقابت . تاجریزي سیاه اثر بازدارندگی داشته است
بر ذرت کاسته شده  ها آني هرز از شدت خسارت ها علفاي بین گونه

 هرز يهاسایر علفکنندگی در رقابت ذرت با و به نوعی نقش تسهیل
 يهامثبت علف ریتأثتاکنون گزارشات مختلفی در ارتباط با . اند داشته

) Salehian, 2003(صـالحیان  . در جوامع گیاهی ارائه شده است هرز
در شـرایط  ) .Phalaris spp(خـونی واش   علف هرزگزارش کرد که 
مثبـت بـر عملکـرد     ریهرز تأث يهااي بین سایر علفرقابت چند گونه

اي در هر تراکمـی اثـر   گندم دارد، حال همین گونه در رقابت دو گونه
  .بازدارنده داشته است

خـروس  عنوان کرد که تـاج ) Afshari, 2010(افشاري  همچنین
-تسـهیل نقـش   هـرز  يهـا  علفمنفی بر سایر  ریاعمال تأثوحشی با 

کننـدگی بـا ایـن عنـوان     اثر تسـهیل  .کنندگی براي ذرت داشته است
اگر یک دشمن ). دشمن دشمن من، دوست من است( شود یمحاصل 

، زند یممن به من صدمه  تر يقواز من بیش از آنچه دشمن  تر فیضع
کننده کـار مـن   از من تسهیل تر فیضعبه آن صدمه وارد کند، دشمن 

ــوین ). Callaway, 2007(اســت  ، )Levine, 1976(در آزمــایش ل
کننـده غالـب   ونه رقابتگ )L Ambrosia artemisiifolia.(آمبروزیا 

داشت، بـه   ها گونهکنندگی مستقیم قوي بر سایر بود و اثرات سرکوب
  . توده آن نبودندگذاري بر زیستریتأثقادر به  ها گونهکه سایر طوري
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 و بارهنــگ ) Agropyron repens (L.) Benuv(مــرغ 

)Plantago lanceolata L. (کنندگی مستقیم بر سـایر  اثرات رقابت
. آمبروزیا سرکوب شـدند  لهیبه وسداري معنی به طورگونه داشتند اما 

اثر  که یحالبود، در  -41/0مستقیم آمبروزیا بر رشد نسبی مرغ  ریتأث
کننـدگی زیـاد   رقابـت  به خاطر ریتأثاین . بود+  43/0غیرمستقیم آن 

  .بود ها کنندهآمبروزیا بر سایر رقابت
اثـرات   لهیبـه وسـ  هاي خاص اثرات منفی مستقیم در میان گونه

موضـوع جالـب   ). Miller, 1994(د شون یممستقیم مثبت متعادل غیر
ي کـه  هرز يها علفاین سناریوي رقابتی این است که ذرت در مورد 

کننـده  به عنوان تسـهیل  ،اند داشتهبیشترین اثرات منفی را بر خود آن 
 هـا  نآبـر   هـرز  يهـا  علـف وارد عمل شده است و از بار رقابتی سایر 

شاید در اینجا . کاسته و باعث تبدیل شدن رقیبی براي خود شده است
 ,Callaway(ي توسـط کـاالو  » تنفر« متوجه استفاده صریح از واژه 

علـف  در مورد تسهیل شویم که چرا بایستی گیاه زراعی براي ) 2007

ـ  رقیب خود شرایط تسهیل ایجاد کند؟ هرز ا توجـه بـه اظهـار نظـر     ب
اگـر  . تسهیل، فرآینـد اسـت نـه هـدف     )Callaway, 2007( کاالوي

ي زراعی ربط ها طیمحاي در بخواهیم این تعبیر را به رقابت چند گونه
کننده در واقع هدفشـان  هاي تسهیلبدین معنی شود که گونه بدهیم

و اثـرات   هـا  گونـه انجام این موضوع نبوده است، بلکه حضـور سـایر   
بـا توجـه بـه    . شده اسـت  باعث بوجود آوردن این عمل ها آنمتفاوت 

گیاه زراعی، بسته  -علف هرزدر جامعه  هرز يهانتایج ذکر شده گونه
گاهی مثبـت و  (اثرات متفاوتی  ها گونهبه موقعیت خود و حضور سایر 

توان نمی. گذراندمی هرز يها علفبر گیاه زراعی و سایر ) گاهی منفی
اعی، منفی و را براي گیاه زر علف هرزمطلق حضور یک گونه  به طور

ي هـرز  هـا  علـف اي ضرایب رقابـت درون گونـه  . ارزش تلقی کردبی
اي در نشان از باال بودن رقابت درون گونه) ي هاشور خوردهها بخش(

از نیازهـاي مشـترك و    متأثرکه این موضوع دارد  هرز يها علفبین 
  . باشدهاي یک گونه میي اکولوژیکی در بین بوتهها چتداخل بیشتر نی

  
  رشد ذرت هرز در طی فصل يتغییرات جمعیت علف ها -2دول ج 

Table 2- Population changes of weeds during the growth season of corn   

 

 گونه  تراکم مطلق
  )متر مربع(

Species absolute 
density (m2)  

 تراکم نسبی
Relative density 

  گونه
Species 

  فصل لایاو
Early 
season 

  آخر فصل
Late 

season 

ل ایاو
  فصل

Early 
season 

  آخر فصل
Late 

season 
 

  تاج خروس وحشی
Amaranthus retroflexus L. 

  تاج خروس خوابیده
S.wats Amaranthus blitoides 

  ترهسلمه
Chenopodium album L. 

  پیچک
Convolvulus arvensis L 

  خرفه
oleracea L. Portulaca 

  سیاه تاجریزي
Solanum nigrum L.  

  سوروف
Echinochloa crus-galli L. 

37 52 9.5 12.4 

40 50 0.102 11.9 

242 193 61.9 46.2 

53 58 13.6 13.9 

20 13 5.1 3.1 

15 34 3.8 8.1 

11 18 2.8 4.3 
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 هاي هرزپویایی فصلی جمعیت علف
هاي هرز و  مطالعات بسیار زیادي که تاکنون در زمینه رقابت علف

هـاي   ي بر عملیات کنترل علفریتأثراعی انجام شده است، گیاهان ز
هرز در شرایط واقعی مزرعه نداشته است؛ زیرا در این مطالعات صـرفاً  

با گیاه زراعی تاکید شده است، در حالی  علف هرزبر تعامل یک گونه 
هـرز    هـاي مختلـف علـف    که در شرایط مزرعه عمالً ترکیبی از گونه

گیـري پویـایی فصـلی    براي اندازه .)Toler et al., 1996( وجود دارد
هاي هرز در اوایل و اواخر هاي هرز، تراکم علفعلف) تغییرات تراکم(

). 2جـدول  (فصل رشد شمارش و تراکم نسبی هر گونه محاسبه شـد  
بیشترین و کمترین تراکم نسبی در اول فصل به ترتیب به علف هرز 

ي هرز ها علفمربوط به تره و سوروف و در آخر فصل به ترتیب سلمه
با توجه به نتایج، با نزدیک شـدن بـه انتهـاي    . سلمه تره و خرفه بود

کاسته و بـه جمعیـت برخـی دیگـر      ها گونهفصل از جمعیت برخی از 
تاج خروس وحشی، تاج خروس خوابیده، پیچک، سوروف و . شدافزوده 

تره و در مورد سلمه که یحالنشان دادند، در  تاجریزي، افزایش جمعیت
 ,Dehghan(در نتـایج دهقـان   . خرفه کاهش جمعیت مشـاهده شـد  

در تیمار عدم کاربرد کود نیتروژن، عکس این تغییرات مشاهده ) 2011
  .شد

بدین ترتیب که جمعیت سوروف، تاج خروس وحشی، تـاجریزي،  
در . تره افـزایش یافـت  پیچک کاهش و از سوي دیگر، جمعیت سلمه

همانند ایـن مطالعـه، کـاهش جمعیـت     آزمایش ذکر شده گونه خرفه 
ن و رویـش از  دتوان به چنـد سـاله بـو   در مورد پیچک می. نشان داد

هاي رویشی در طی فصل رشد اشاره کـرد کـه از ایـن رو کمتـر     اندام
در نتایج افشاري . ردیگ یممیر ناشی از رقابت قرار  مرگ و ریتحت تأث

)Afshari, 2010 ( خرفه روند  سوروف، تاجریزي و علف هرزجمعیت
که با نتـایج ایـن    صعودي و تاج خروس خوابیده روند کاهشی داشت

خـوانی  آزمایش در مورد روند تغییرات جمعیت تاجریزي و سوروف هم
هـاي گونـاگون در   متفاوت بودن تغییرات جمعیـت در آزمـایش  . دارد

اي را به عوامل مختلفی مانند مرگ و میر گیاهچه در اثر شرایط مزرعه
-اي و بین گونهو مواد غذایی در فرآیند رقابت درون گونهکاهش آب 

رسیده به پایین کانوپی، دور شدن بذر از درجه حـرارت   اي، کمی نور
زنی خود، شرایط آب و هوایی، نوع خاك، رطوبـت خـاك،   بهینه جوانه

علـف  رسد که به نظر می. دانست) اهمیت تاریخ کاشت(درجه حرارت 
اي اد بیشـتر، رقابـت درون و بـین گونـه    تعـد  به واسطهتره سلمه هرز

بیشتري داشته و به تبع مرگ و میر زیادتري در بین بوته هاي آن رخ 
 ,Nurse & DiTommaso( در نتایج نرس و دي توماسو. داده است

بـا   )medic theophrasti Abutilon( مرگ و میـر گاوپنبـه  ) 2005
 20(هـاي کـم   ممیر گاوپنبه در تراک مرگ و. افزایش تراکم بیشتر شد

نکته مشترك در  .گزارش شد) درصد 60( هاي زیادو در تراکم) درصد
هاي ذکر شده با این آزمایش کاهش جمعیت خرفه و افـزایش  بررسی

-در مورد تاجریزي مـی . باشدجمعیت تاجریزي در طی فصل رشد می
دمـا   ریتحت تـأث اینکه  دلیلبه توان به روزخنثی بودن آن اشاره کرد 

-، از این رو، در اکثر مواقع شاهد جوانـه ردیگ ینمنه زنی قرار براي جوا
ایـن موضـوع بـه    . هاي هرز در طی فصل رشد هسـتیم زنی این علف

. اشـاره شـده اسـت    )Dorado et al., 2008( خوبی در نتـایج دورادو 
ي هـرز در مـزارع   هـا  علـف  سبز شـدن براي سه الگوي مجزا را  ها آن

هاي ظاهر شونده در اوایل ه اول گونهگرو. گیاهان زراعی تعریف کردند
 700درصد ظهور به  70که براي رسیدن به هستند یی ها گونهفصل، 

یی هسـتند کـه در تمـام    هـا  گونهدرجه روز رشد نیاز دارند، گروه دوم 
درصـد   70براي رسـیدن بـه    هااین گونه ،شوند یمظاهر  1فصل رشد
کـه در   یهـای گونـه  تاًینهادرجه روز رشد نیاز دارند و  1300ظهور به 

درصد ظهـور بـه    70براي رسیدن به  شوند کهاواخر فصل ظاهر می 
 و تـوق  گاوپنبههاي هرز علف. درجه روز رشد نیاز دارند 1300باالي 

).L strumarium Xanthium (   در گروه اول و بر این اسـاس علـف
به این معنی که در تمام فصل  .هرز تاجریزي در گروه دوم قرار گرفتند

گیري جوامع فرآیند شکلدر . زنی داشته استجوانه علف هرزشد این ر
شناسـی،  ي محیطی با توجه به خصوصـیات ریخـت  ها غربالگیاهی، 

هـاي مشخصـی را   انتخـابی گونـه   به طورفیزیولوژي و چرخه زندگی 
 ,Harper دهد یماجازه رشد  ها گونهبه بعضی  که یحالمحدود کرد در 

توان به رشد خوابیده خرفه اشـاره کـرد،   در این خصوص می ).(1997
-خروس و سلمهاي مانند تاجهاي هرز رشد ایستادهچون با وجود علف

تره در ترکیب جامعه گیاهی رشد و مرگ و میر خرفـه بیشـتر تحـت    
ــأث ــی  ریت ــرار م ــردق ــاور . گی ــی و ک  &Cavers, 1980 (ز میانیش

Miyanishi (     عنوان کردند خرفه نسبت بـه سـوروف و تـاج خـروس
 )Dekker, 1999( دکـر . وحشی داراي قدرت رقـابتی کمتـري اسـت   

را گونه هاي کم خسارت عنوان ) خرفه( با رشد خوابیده هرز يهاعلف 
 )Ghani Zadehet al., 2011( زاده و همکـاران غنی در گزارش. کرد
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، سـوروف و  )روز پس از کاشت 25تا  چهار(در اوایل فصل رشد ذرت 
اما با . وزن خشک بیشتري دارا بودند هرز يهاخرفه در بین سایر علف

گذشت زمان خرفه این برتري را از دست داد و تـاج خـروس وحشـی    
بدون اطالع از تاریخچه مزرعه و با توجه . گونه برتر نسبت به آن شد

هاي حذف تدریجی علفتوان اظهار کرد که در آینده به این نتایج، می
ور ظهـ . هرزي مانند خرفه در این جمعیت گیاهی اتفاق خواهـد افتـاد  

هـاي زراعـی و مـدیریت    در نظـام غیرت جهیدر نتساز هاي مشکلگونه
گذار ریتأثدر صورت درك درست از این عوامل . باشدهاي هرز میعلف

-لفیی جهت تغییر بانک بذر عها روشتوان از بر تغییرات جمعیت، می
 اسـتفاده کـرد   تر مطلوبهاي هاي نامطلوب به گونههاي هرز از گونه

)Dekker, 1999 .(دکر)Dekker, 1999(   معتقد است که اسـتفاده از
شونده به ساز و سخت کنترلهاي مشکلیی جهت تغییر گونهها روش

ایر ماننـد خرفـه و سـ   (یی و رقابت کمتر زاخسارتیی با ها گونهسمت 
. ناسبی براي این سیاست خواهد بـود روش م) ابیدهگیاهان با رشد خو

ي هـرزي ماننـد سـوروف و تـاج     ها علفدر مورد افزایش جمعیت در 
توان به چهارکربنه بودن و باال بودن دمـاي پایـه   خروس وحشی می

بدین صـورت   )Poortousi et al., 2008(اشاره کرد  ها آنزنی جوانه
-می سمت تابستان نزدیککه هر چه از فصل بهار فاصله گرفته و به 

-زنی این دسته از علفدماي هوا افزایش و به دماي پایه جوانهشویم، 
عنـوان کـرد کـه    ) Harper, 1997( هارپر. شودهاي هرز نزدیک می

زنـی اولیـه   زنی تأخیري قادر به جبران مزایاي جوانـه گیاهان با جوانه
ن، سرنوشـت  بنـابرای . نیستند ،زنند یمتوسط گیاهانی که زودتر جوانه 

زنی برخی از با وجود جوانه. ور تعیین شده استافراد قبالً در زمان ظه
کـاهش   به خـاطر هاي هرز در طی فصل رشد و افزایش تراکم، علف

این  لهیبه وستوان از افزایش زیاد بانک بذر قدرت رقابت این افراد نمی
 .بعد نگران بود  هايسالرا در  هرز يهادسته از علف

 
  یري گنتیجه

در سرتاسـر فصـل شـاهد     هـرز  يهااي علفدر رقابت چندگونه 
ایسـتاده،  (هاي مختلف با خصوصـیات متفـاوت رویشـی    رقابت گونه

سه کربنه، چهارکربنه و (، چرخه زندگی، فیزیولوژي )خوابیده و پیچنده
با وجـود چنـین   . ي مختلف هستیمها تراکمزنی و ، جوانه)کراسوالسه

از آنچه  تر سخت هرز يهااي علفگونه ابت چندهایی، تفسیر رقتفاوت
در واقع رقابت نامتقارن در زمان حضـور چنـد گونـه    . شودمی ،هست

-هاي موجود، علفاز بین گونه در این آزمایش. بیشتر است علف هرز
 ریتـأث تره بـه ترتیـب   تاجریزي، تاج خروس خوابیده و سلمه هرز يها

بـا   هـا  گونـه در واقع این . دبر ذرت اعمال کردن) ضرایب مثبت(مثبت 
با ذرت،  ها آنو کاستن از شدت بار رقابتی  ها گونهمنفی بر سایر  ریتأث

ي ها علفتوان به طور مطلق پس نمی. اند داشتهکنندگی نقش تسهیل
 يهـا برخالف کنترل سریع علف. زا تلقی کردی خسارتاهانیرا گهرز 
ـ  هرز يها، توجه مجدد به مدیریت علفهرز ه درك بیشـتري از  نیاز ب

 يهاهاي مدیریت علفاگرچه در تمام جنبه. ي بیولوژیک داردها نظام
 يهاوظیفه علم علف نیتر مهمنیاز به دانش بیشتري است، ولی  هرز
. باشدمی هرز يهاشناسی علفشناسی و بومافزایش دانش زیست هرز

از اي رفتـه رفتـه   کید بر حفظ تنـوع گونـه  أدر کشاورزي ارگانیک با ت
کاسـته و بـر جمعیـت    ) خسـارت کـم (ي هـرز  ها علفجمعیت بعضی 

شود و نیچ اکولوژیکی خالی توسط زا افزوده میي هرز خسارتها علف
هـاي  گونـه غیریی جهـت ت هـا  روشاسـتفاده از  . شـود اشغال می ها آن

زایی و یی با خسارتها گونهشونده به سمت ساز و سخت کنترلمشکل
مناسبی  روش) سایر گیاهان با رشد خوابیده مانند خرفه و(رقابت کمتر 

 .ي زراعی خواهد بودها ستمیاکوسبراي حفظ تنوع زیستی در 
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