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  چکیده

ف نیازمند دانش تحقق این هد. شودها یکی از اهداف مهم کشاورزي پایدار محسوب میکشمصرف اصولی علف
هاي هرز بر برخی علف تداخلبه منظور بررسی اثر در همین جهت، . ویژه پدیده رقابت استبه و هاي هرزکافی ما از علف

 1390تکرار در سال  3تیمار و  12هاي کامل تصادفی با آزمایشی به صورت طرح بلوك قرمز لوبیاخصوصیات رشدي 
-تیمارهاي تداخل و کنترل علفتیمارهاي آزمایشی شامل . به اجرا درآمدن همدان در مرکز تحقیقات و منابع طبیعی استا

به منظور بررسی روند خصوصیات گیاه  .روز پس از سبز شدن گیاه زراعی بود 50و  40، 30، 20، 10، 0هاي هرز تا 
که با در حالی ،داشت ارتفاع گیاه زراعی در تیمارهاي تداخل روندي کاهشی .زراعی از مدل بولتزمن استفاده گردید

هاي تداخل تعداد گرهطول دوره افزایش  .شد هاي کنترل روندي افزایشی در ارتفاع گیاه زراعی مشاهده افزیش دوره
این . تحت تاثیر قرار داد  هاي فرعی در بوته راهاي هرز تعداد شاخهتداخل علف.همچنین  .ساقه اصلی را کاهش داد

طول غالف تحت تأثیر تیمارهاي . ي نزولی و در تیمارهاي کنترل روندي صعودي داشتصفت در تیمارهاي تداخل روند
را ایجاد ) مترسانتی  56/6(مقدار طول غالف هاي هرز کمترین علف کامل که تیمار تداخلطوريبه ،آزمایشی قرار گرفت

هاي هرز و ماده خشک علفدرصد بین تجمع  1داري را در سطح احتمال تجزیه رگرسیون رابطه معکوس معنی. کرد
. هاي فرعی و طول غالف نشان داددر ساقه اصلی، تعداد شاخه ارتفاع، تعداد گرهشامل  خصوصیات بررسی شده لوبیا 

دهند و متعاقباً کاهش  هاي هرز قادر هستند از طریق محدود کردن منابع محیطی، رشد و توسعه لوبیا را بنابراین، علف
  . سازند عملکرد نهایی را متأثر

  
  ماده خشک ،طول غالف هاي فرعی،شاخهرقابت، ارتفاع بوته، تعداد گره،  :هاي کلیديواژه
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Abstract 

Proper application of herbicides is a major concern in sustainable agriculture. This issue 

depends on our knowledge about weed plants, especially weed-crop competition. Therefore, In 

order to evaluate the effect of weed competition on some dry bean’s traits an experiment was 

conducted in 2011. The experiment was a randomized complete block design with 3 replications. 

Treatments included weed-infested and weed-free periods until 0, 10, 20, 30, 40 and 50 days after 

crop emergence. In order to evaluate trends of dry bean’s traits Boltzmann model was fitted to the 

data. Crop height had a descending trend in weed-infested treatments, while it had an ascending 

trend in weed-free plots. Increase in duration of weed interference reduced main stem’s node 

formation of the crop. Weed interference affected crop’s number of branches. This trait had a 

descending trend in weed-infested plots, while it was ascending in weed-free treatments. Weed 

competition influenced pods length as well, so that the minimum value of this trait (6.56 cm) was 

observed in full season weed-free treatment. Regression analysis revealed a significant negative 

relationship between weed biomass accumulation and evaluated dry bean’s traits (height, number of 

nodes in main stem, number of branches and pods length) at 1% probability level. Therefore, weeds 

are able to restrict dry bean’s development and growth through constraining environmental essential 

resources in which consequently lead to a final yield reduction.  
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  مقدمه

گیاهی است ) .phaseolus vulgaris L(لوبیا 
یکساله و گرمادوست از تیره بقوالت، که منبعی غنی از 

دوبتز ( کندپروتئین، ویتامین و مواد معدنی را فراهم می
هاي دانه لوبیا از لحاظ اسیدهاي آمینه. )1969و ماهال 

اما از نظر متیونین فقیر است  ،ضروري مانند لیزین غنی

به . تواند مکمل پروتئین غالت باشدز این نظر میو ا
همین دلیل این گیاه در بسیاري از کشورهاي در حال 
توسعه به منظور تأمین کالري و پروتئین  مورد کشت 

این محصول یکی از  ).1983برسانی (گیرد قرار می
در  طوري کهبه ،شودحبوبات مهم در ایران محسوب می
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درصد کل حبوبات  72/32محصول لوبیا  1388سال 
تولیدي کشور را تشکیل داده و بعد از نخود در رتبه 

لوبیا به دلیل رشد  ).1388نام بی(دوم قرار داشته است 
هاي هرز حساس کند در اوایل فصل رشد به رقابت علف

 هاي هرز یکی از عوامل مهمحضور علف ،بنابراین. است
ابت رق .شودکاهش عملکرد این محصول محسوب می در

وسیله دو یا به استفاده از منابع مشترك و محدود به
هاي رقابت روي ویژگی. شودچند گونه گیاهی گفته می

گذارد و ممکن است تأثیر آن به حدي گیاهان اثر می
گیاهان را به طور قابل  باشد که شکل، اندازه و عملکرد

هاي هرز با گیاه شدت رقابت علف. توجهی تغییر دهد
هرز و و مدت آلودگی علف مقدارگونه، زراعی  به 

هرز را تحت تأثیر شرایط اقلیمی که رشد گیاه و علف
 ).2008ارمان و همکاران (دهد، بستگی دارد قرار می

نهایی گیاه زراعی  عملکردرشد و  ،هاي هرزحضور علف
   .سازدمتأثر میرا به شدت 

گیاهان  هاي برخی ویژگیبا تجزیه و تحلیل 
ان درك بهتري از فرایندهاي رقابت و توزارعی می

 .در کاهش عملکرد محصول بدست آوردمکانیسم آن 
گزارش کردند که رقابت ) 2011( تاگنري و پیسانتاس
نی و . گذاشت اثر نامطلوبی بر رشد لوبیاهاي هرز علف

هاي در ارزیابی رقابت بین برنج و علف) 2000( همکاران
هرز موجب  هايهرز مشاهده کردند که حضور علف

مطالعه . محصول گردید رشد و عملکرد نهاییکاهش 
 شاخص تواندگیاهان زراعی  می خصوصیات رشد 

-گونه. براي شناسایی توان رقابتی آنها باشد مناسبی
 را تر منابع رشدهایی که رشد سریع دارند و سریع

رود قدرت رقابتی بیشتري در کنند، انتظار میجذب می
با رشد کندتر داشته باشند  هايمقایسه با گونه

 دریافتند) 2002( صادقی و همکارن ).1997رادوسویچ (
 رشد سرعت ،خشک ماده کل میزان چه هر سویا، در که
 بر بیشتري تاثیر باشد، بیشتر فرعی هاي شاخه تعداد و

 نتیجه در و داشته هرز هايعلف خشک وزن کاهش
 هرز هاي علف با بیشتر رقابتی قدرت از سویا
سایه اندازي حاصل از رقابت،  .بود خواهد ورداربرخ

تجمع ماده خشک در گیاه و  فتوسنتزباعث کاهش میزان 
شود و به دنبال آن اثرات نامطلوبی را بر می

... هاي فرعی و گیاه از قبیل ارتفاع، شاخه مورفولوژي
و همکاران  چیلپاپامی  ).2000بورد ( گذاردباقی می

هرز سبب  هايتداخل علفاظهار داشتند که ) 2002(
) 1383(احمدي و همکاران . کاهش ارتفاع پنبه گردید

هاي گزارش کردند که با افزایش طول دوره رقابت علف
 .طور بسیار معنی داري کاهش یافتارتفاع لوبیا به هرز

هاي دریافتند که رقابت علف) 1999(کوهوکار و بالیان 
 .سازدأثر میهاي فرعی را در سویا متهرز تعداد شاخه

هاي نامبردگان خاطر نشان کردند که کاهش تعداد شاخه
دلیل داشتن همبستگی مستقیم با تعداد غالف فرعی به

. تواند عملکرد نهایی را به شدت کاهش دهددر بوته، می
هاي در مزارع لوبیا کنترل علفبا توجه به مطالب فوق 

عملکرد امري  رشد و به منظور جلوگیري از کاهش
گیر و پرهزینه بودن به علت وقت .باشدمیتناب ناپذیر اج

ها کشمصرف علفامروزه ، هاي هرزکنترل دستی علف
و تولید کنندگان  مورد استقبال کشاورزان در مزارع

رواج فراوانی یافته  قرار گرفته و محصوالت زراعی
 ،هاي زیر زمینیآب و آلودگی خاك ،با این وجود .است

ها و به خطر کشهرز به علف هايمقاوم شدن علف
از پیامدهاي  انسان و سایر جانداران، سالمت انداختن

 شودها محسوب میکشکاربرد بیش از حد علف
این مشکالت موجب شده  .)1997نگوجیو و همکاران (

مدیریت کنترل  نظاماست دانشمندان به فکر اجراي یک 
ده در این سیستم بر استفا. تلفیقی علف هاي هرز باشند

.  اصولی از روش هاي مختلف مبارزه تأکید شده است
بدیهی است که توسعه این نظام و رسیدن به اهداف آن 
مستلزم دانش ما از پدیده رقابت و آثار آن بر گیاه 

از اینرو هدف از این .  )1996وینتر (زراعی است 
هاي هاي کنترل و تداخل علفدورهارزیابی اثر  ،مطالعه

  .لوبیا بود صیات رشديبرخی خصوهرز بر 
 

  هامواد و روش
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در مرکز تحقیقات  1390این تحقیق در طی سال 
کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان با ارتفاع 

درجه و  48متر از سطح دریا، طول جغرافیایی  5/1741
 52درجه و  34دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32

که  08/8معادل  pHدقیقه شمالی در یک خاك لومی با 
و کربن آلی  4/24، رس 6/40، سیلت 35میزان شن آن 

میانگین بارندگی ساالنه . شد اجرادرصد بود،  43/0آن 
متر و حداکثر و حداقل دماي مطلق میلی 335همدان، 

درجه سانتیگراد تعیین  -7/33و  40ساالنه به ترتیب 
هاي کامل آزمایش به صورت طرح بلوك. شده است

تیمارهاي . اجرا شد تکرار  3و تیمار  12تصادفی، با 
گروه اول شامل . آزمایشی در دو گروه قرار گرفتند

و  40، 30، 20، 10، 0هاي هرز تا تیمارهاي تداخل علف
روز پس از سبز شدن لوبیا و گروه دوم تیمارها نیز  50

  50و   30،40، 20، 10، 0هاي هرز از شامل کنترل علف
ماده سازي زمین آ. بود روز پس از سبز شدن لوبیا 
و سپس دیسک  1389یز یشامل شخم نیمه عمیق در پا

به . صورت گرفت ،زنی و کودپاشی در بهار سال بعد
بر اساس توصیه  ،منظور تأمین نیاز غذایی گیاه

کود  در هکتار کیلوگرم 100آزمایشگاه خاك شناسی، 
سوپرفسفات تریپل با کیلوگرم در هکتار  100اوره و 

کود پتاسیم مورد استفاده قرار  .خاك مخلوط شدند
ردیف کاشت به  5هر کرت آزمایشی شامل  .نگرفت
در این . هم بود متر ازسانتی 50متر و با فاصله  6طول 

که از ارقام رونده و رشد  لوبیا قرمز آزمایش رقم ناز
بذور به . نامحدود است مورد استفاده قرار گرفت

هم، در  متر ازسانتی 10صورت خشکه کاري با فاصله 
. ها کشت شدندروي ردیف 1390خرداد ماه سال 

آبیاري به صورت بارانی، پس از کاشت و بعد از آن بر 
روز یکبار  7اساس شرایط جوي و نیاز گیاه تقریباً هر 

هاي هرز، در تیمارهاي نمونه برداري از علف  .اجرا شد
کنترل، در انتهاي دوره رشد و در تیمارهاي تداخل، در 

هاي هرز توسط کوادراتی به تداخل علف هدور انتهاي
به . متر مربع در دو تکرار صورت گرفت 1×1ابعاد 

ها در هاي هرز، نمونهمنظور تعیین وزن خشک علف

ساعت  48درجه سانتیگراد در آون به مدت  75دماي 
از هر پس از رسیدگی گیاه  .خشک و سپس توزین شدند

فاع بوته، تعداد متر مربع برداشت و ارت 2کرت، مساحت 
هاي فرعی در بوته و هاي ساقه اصلی، تعداد شاخهگره

به منظور تعیین روند صفات   .شد طول غالف تعیین 
هاي مختلف تداخل و کنترل گیري شده در دورهاندازه
استفاده  سیگموییدي بولتزمنهاي هرز، از رابطه علف
  :)2011و همکاران  کاردوسو( شد

]dx/)xxexp[(
AAAY

0

212 1 −+
−+= 

صفت مورد نظر گیاه زراعی، =  Yدر رابطه فوق، 
A1  = در تیمار کنترل (بیشترین مقدار صفت مورد نظر

کمترین مقدار صفت مورد =  A2، )هاي هرزکامل علف
مدت = x، )هاي هرزدر تیمار تداخل کامل علف(نظر 
مدت زمان =  x0هاي هرز، تداخل یا کنترل علف زمان

نظر داراي مقدار متوسطی دوره تداخل که صفت مورد 
نسبت به مقادیر مشاهده شده در تیمارهاي شاهد تداخل 

  .باشدضریب معادله، می=  dxهاي دارد و و کنترل علف
بولتزمن،  رابطهها در به منظور برازش داده

بررسی رابطه بین صفات مختلف گیاه زراعی با مقدار 
ا، ههاي هرز و تجزیه واریانس دادهتجمع بیوماس علف

 PROCو  PROC NLIN ،PROC REGبه ترتیب از 
ANOVA  در نرم افزارSAS مقایسه . استفاده شد
 5دار در سطح معنی LSDها نیز با آزمون میانگین

  .درصد انجام شد
 

  نتایج و بحث
ها نشان داد که از نظر وزن تجزیه واریانس داده

داري بین هاي هرز، اختالف معنیخشک کل علف
. هاي هرز وجود داشتخل و کنترل علفتیمارهاي تدا

هاي هرز سبب افزایش تعداد روزهاي تداخل علف
و افزایش تعداد هاي هرز وزن خشک علفافزایش 

در واحد سطح  این صفت روزهاي کنترل موجب کاهش
هاي هرز بیشترین وزن خشک علف کهطوريگردید، به

م گر 4/337هاي هرز با مقدار در تیمار تداخل کامل علف
-این نتایج با یافته). 1شکل (در متر مربع مشاهده شد 
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نامبرده اظهار کرد . مطابقت دارد) 1383(هاي عباسپور 
هاي هرز، وزن تداخل علف هتر شدن دورکه با طوالنی
هاي هرز در واحد سطح افزایش یافت به خشک علف

 1225طوري که در تیمار تداخل تمام فصل به حداکثر 
هاي در طول فصل رشد علف. رسیدگرم در متر مربع 

هاي مختلف تیمارهاي آزمایشی را آلوده هرز از گونه
و تاج خروس   1ترهها سلمهکردند که در بین آن

به ترتیب با مقادیر  در انتهاي فصل رشد 2ایستاده
 بیشترین ماده خشک را تولید کردند  6/101و  7/123
ولید ماده از آنجا که ت. )ها نشان داده نشده استداده(

باشد، تواند بیانگر مصرف منابع رشد میخشک می
توان نتیجه گرفت که حضور این دو گونه بنابراین می

منابع رشد ها اثر بیشتري در تخلیه نسبت به دیگر گونه
تأثیر قرار  محیطی داشته و رشد لوبیا را بیشتر تحت

 .داده است
روند تغییرات ارتفاع لوبیا در تیمارهاي مختلف 

، 2شکل (هاي هرز متفاوت بود داخل و کنترل علفت
بیشترین ارتفاع گیاه در تیمارکنترل کامل ). 1جدول 
و کمترین ارتفاع در ) مترسانتی 2/101(هاي هرز علف

) مترسانتی 16/85(هاي هرز تیمار تداخل کامل علف
افزایش طول دوره  .)1، جدول 2شکل (مشاهده شد 

لوبیا گردید و باعث کاهش  تداخل منجر به کاهش ارتفاع
درصدي آن در تیمار تداخل کامل نسبت به تیمار  84/15

همچنین با افزایش ). 1، جدول 2شکل (کنترل کامل شد 
هاي هرز ارتفاع لوبیا افزایش طول دوره کنترل علف

درصدي آن در تیمار  83/18یافت و منجر به افزایش 
، 2شکل ( کنترل کامل نسبت به تیمار تداخل کامل گردید

گزارشات محققین در خصوص اثر تداخل ). 1جدول 
. هاي هرز بر ارتفاع گیاه زراعی متناقض استعلف

کاهش ارتفاع سویا را در اثر ) 1994(کلینگامان و اولیور 
زاده و رحیمیان هادي. هرز گزارش کردندتداخل علف

هرز منجر به بیان کردند که رقابت سویا با علف) 1377(
) 1383(احمدي و همکاران . تفاع گیاه گردیدافزایش ار

                                                           
1 Chenopodium album 
2 Amaranthus retroflexus 

هاي هرز منجر به کاهش نیز گزارش کردند تداخل علف
معتقدند که ) 1985(شارتلف و کوبل . ارتفاع در لوبیا شد
تواند در تعیین افزایش یا کاهش ارتفاع شدت رقابت می

موثر باشد به نحوي که رقابت شدید باعث افزایش و 
برخی . شودش ارتفاع سویا میتر باعث کاهرقابت سبک

هاي هرز با گیاه از محققین معتقدند که رقابت علف دیگر
زراعی در مراحل اولیه رشد و یا رقابت ضعیف آنها 

علت این امر . تواند موجب افزایش ارتفاع گیاه شودمی
تواند به دلیل کیفیت نور رسیده به گیاه زراعی و می

نیز از طریق  کاهش نسبت نور قرمز به قرمز دور و
افزایش اندازه سلولی صورت گیرد و جزء راهبردهاي 

روهریگ و استانزل (شود گریز از سایه محسوب می
اعتقاد کلی بر این است که افزایش یا کاهش ). 2001

هرز مرتبط است ارتفاع گیاه زراعی با تراکم و نوع علف
در آزمایش حاضر دلیل کاهش ارتفاع بوته ). 1995هلت (

توان به کاهش منابع رشد و به دنبال آن کاهش را می
هاي هرز نسبت آسیمیالسیون گیاه در اثر حضور علف

هاي هرز، اندازي علفبدین معنی که با افزایش سایه. داد
رسند هاي کمتري به نقطه جبران نوري میاحتماالً برگ

وسنتز و تولید مواد  که این موضوع اثر نامطلوبی بر فت
ها و کاهش تقسیم سلولی  دارد و سبب عدم رشد سلول

که افزایش طول سلول بدلیل ازدیاد شود، به طوريمی
نسبت نور مادون قرمز به نور قرمز قادر نخواهد بود از 

). 1993الر کراف و وان(کوتاه شدن گیاه جلوگیري کند 
ش در تحقیقات دیگر نیز گزارش شده است که کاه

تواند هاي هرز میارتفاع گیاه زراعی بر اثر رقابت علف
به دلیل کاهش منابع در دسترس و در نتیجه کاهش 

  ).1993الر کراف و وان(رشد گیاه زراعی باشد 
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یا در مزرعه لوب) گرم بر متر مربع(هاي هرز بر وزن خشک علف) خطوط مورب(و کنترل ) نقاط(اثر دوره هاي مختلف تداخل  -1شکل 

 ).LSD = 0.05(دار بین تیمارهاي آزمایشی است حروف مشابه بر روي هر ستون بیانگر عدم وجود اختالف معنی. قرمز

  

 
نقاط بیانگر مشاهدات . هاي هرز بر صفات مختلف لوبیا قرمزعلف) نقاط توخالی(و کنترل ) نقاط پر(هاي مختلف تداخل اثر دوره -2شکل 

  .آورده شده است 1معادالت مربوطه در جدول . باشدوند برآورد شده توسط معادله بولتزمن میواقعی و خطوط بیانگر ر
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هاي در این آزمایش رابطه معکوسی بین دوره

هاي هرز و تعداد گره در ساقه اصلی گیاه علفتداخل 
با افزایش بیشتر ). 1، جدول 2شکل (شد  زراعی مشاهده 

روندي ساقه اصلی هاي تداخل، تعداد گره در دوره
از طرف دیگر، افزایش ). 1 ، جدول2 شکل( کاهشی داشت

، 2شکل ( گردید روندطول دوره کنترل سبب افزایش این 
گره در ساقه  86/7(بیشترین تعداد گره   .)1جدول 
هاي هرز مشاهده تیمار کنترل کامل علف در) اصلی

گره در ساقه  37/5(که کمترین مقدار آن گردید، در حالی
. هاي هرز بودمربوط به تیمار تداخل کامل علف) اصلی

نیز ) 2003(ها پاسینی و همکاران مطابق با این یافته
هاي ساقه اصلی در لوبیا را در شرایط کاهش تعداد گره

-دلیل کاهش تعداد گره. هرز گزارش کردندتداخل علف

در  منابع ضروريتوان به کاهش هاي ساقه اصلی را می
در رشد و نمو گیاه و در نتیجه اختالل شرایط رقابت 

 .داد نسبت

  
 هاي هرزمعادالت برآورد شده توسط مدل بولتزمن براي صفات مختلف لوبیا قرمز در شرایط تداخل و کنترل علف -1جدول 

  هاي هرزکنترل علف  هاي هرزتداخل علف  صفات لوبیا
= Y  ارتفاع بوته  85.16+(16.04/[1+exp(x-30/8.4282)]) 

r2 = 0.95  
Y =  101.2+(-16.4/[1+exp(x-40/12.4518)]) 

r2 = 0.98  

تعداد گره در 
  ساقه اصلی

Y =  5.37+(2.49/[1+exp(x-30/11.3273)]) 

r2 = 0.99  
Y =  7.86+(-2.49/[1+exp(x-40/9.9696)]) 

r2 = 0.98  

- تعداد شاخه

  هاي فرعی
Y =  2.58+(1.87/[1+exp(x-30/8.1312)]) 

r2 = 0.95  
Y =  4.25+(-1.87/[1+exp(x-40/9.5865)] ) 

r2 = 0.95  

= Y  طول غالف  6.65+(3.18/[1+exp(x-30/10.9515)]) 

r2 = 0.95  
Y =  9.83+(-3.18/[1+exp(x-35/14.1335)] ) 

r2 = 0.97  

 

هاي هرز منجر افزایش تعداد روزهاي کنترل علف
هاي فرعی و افزایش تعداد به افزایش روند تشکیل شاخه

، جدول 2شکل (منجر به کاهش آن گردید روزهاي تداخل 
 25/4هاي فرعی از میزان که تعداد شاخهطوريبه ،)1

هاي هرز شاخه در بوته در تیمار تداخل تمام فصل علف
- شاخه در بوته در تیمار کنترل تمام فصل علف 58/2به 

- احتماالً علف. )1، جدول 2شکل ( هاي هرز کاهش یافت

اي خالی و مصرف منابع هاي هرز از طریق اشغال فضاه
مطلوب  هرشد مانند نور، مواد غذایی و آب، مانع از توسع
فرعی لوبیا  هکانوپی و در نتیجه باعث کاهش تعداد شاخ

گزارش کردند که ) 1384( سلیمی و همکاران. گردندمی
هاي فرعی را در پنبه هاي هرز تعداد شاخهرقابت علف

در سویا . شد تحت تأثیر قرار داد و منجر به کاهش آن
هاي هاي هرز منجر به کاهش تعداد شاخهنیز رقابت علف

 هافزایش دور). 1999کوهوکار و بالیان (فرعی آن گردید 
هاي فرعی نخود را نیز هاي هرز تعداد شاخهتداخل علف
  ).2004محمدي و همکاران (کاهش داد 

هاي هرز به هاي تداخل علفبا افزایش دوره
متر در سانتی 83/9استه شد و از تدریج از طول غالف ک

متر سانتی 56/6هاي هرز به تیمار مهار تمام فصل علف
 .)1، جدول 2شکل ( در تیمار تداخل تمام فصل رسید

را در مورد نتایج مشابهی نیز ) 1997(بوسان و همکاران 
شود مالحظه می 2با توجه به شکل  .سویا گزارش کردند

هش چشمگیري را در هاي هرز کاروز تداخل علف 30که
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روز تداخل  20و  10نسبت به تیمارهاي  ،طول غالف
فصل رشد  رود در اوایلبنابراین احتمال می. ایجاد کرد

هاي هرز تأثیر ناچیزي ها، علفبه علت کوچک بودن بوته
باتوجه به اینکه در این آزمایش . بر گیاه داشته باشند

تعداد  هاي هرز منجر به کاهش طول غالف وتداخل علف
گردید، لذا ) ها نشان داده نشده استداده(دانه در غالف 

هاي هرز تأثیر شود که علفگونه نتیجه گرفته میاین
همچنین در . ها و تکامل آنها دارندبسیار نامطلوبی بر گل

این آزمایش وزن دانه تحت تأثیر رقابت قرار نگرفت 
الف بنابراین کاهش طول غ). داده نشان داده نشده است(

و تعداد دانه در غالف را در شرایط رقابت و محدودیت 
توان مکانیسم گیاه در جهت ایجاد توازن بین منابع را می

توضیح ). 1993الر کراف و وان(مبدأ و مقصد دانست 
آنکه هدف اصلی گیاه از تولید بذر، ادامه بقا از طریق 

بدیهی است که تولید انبوهی از . ایجاد نسل بعد است
ضعیف، که قادر به جوانه زنی و سبز شدن نباشند  بذور

لذا احتماالً گیاه در شرایط . منجر به بقاء نسل نخواهد شد
اي تغییر گونههاي خود را بهدشوار نظیر رقابت، مکانیسم

هایی دهد تا از طریق تخصیص کمتر مواد به انداممی
نظیر غالف و نیز کاهش تعداد بذر، بذوري را تولید کند 

زیرا با کاهش تعداد بذور . احتمال بقاي آنها باال باشدکه 
یابد و به سهم هر بذر از میزان مواد دریافتی افزایش می

اي بذر، احتمال سبز شدن دلیل بیشتر شدن مواد ذخیره
به همین جهت در شرایط . رودو بقاي گیاهچه باال می

هاي هرز که فتوسنتز و تولید مواد محدود رقابت علف
که (گیاه با کاهش تخصیص مواد به غالف  شودمی

قادر ) دهداحتماالً تعداد دانه در غالف را نیز تقلیل می
است مقدار بیشتري از مواد تولیدي خود را به بذور 

  .اختصاص دهد
داري بین صفات مختلف گیاه رابطه منفی معنی

هاي هاي ساقه اصلی، تعداد شاخهارتفاع ، تعداد گره(
هاي هرز، در و تجمع بیوماس علف) فرعی و طول غالف

درصد، با ضریب تبیین باال  مشاهده  1سطح احتمال 
هاي که با افزایش بیوماس علفطوريبه). 3شکل (گردید 

هرز در سطح، مقدار این صفات به تدریج کاهش یافت 
با افزایش تعداد روزهاي تداخل و کاهش طول ). 3شکل (

تري را جهت هاي هرز فرصت بیشدوره کنترل، علف
کنند و با رشد بیشتر برداري از منابع رشد پیدا میبهره

- بنابراین می.  دهندخود، منابع رشد را بیشتر کاهش می

-توان گفت رابطه معکوسی بین افزایش وزن خشک علف

هاي هرز و فراهمی منابع رشد قابل دسترس لوبیا وجود 
-ر میمتعاقباً کاهش منابع نیز رشد لوبیا را متأث. دارد

هاي فرعی، طول غالف سازد و به صورت کاهش شاخه
از سوي دیگر، با توجه به قانون . کندنمود پیدا می... و

ثبات نهایی عملکرد، میزان عملکرد ماده خشک یک واحد 
بنابراین با . باشدمشخص از سطح زمین، مقدار معینی می
هاي تداخل، وزن هتوجه به اینکه با افزایش طول دور

یابد، بدیهی است که هاي هرز، افزایش میلفخشک ع
آقاعلیخانی (وزن خشک گیاه زراعی کاهش خواهد یافت 

 ).1384و همکاران 
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نقاط بیانگر مشاهدات واقعی و خطوط بیانگر  ،)گرم در متر مربع(هاي هرز رابطه بین صفات مختلف لوبیا قرمز و بیوماس علف -3شکل 
.است درصد 1دار در سطح احتمال معنی=  ** ،باشدروند برآورد شده می

  نتیجه گیري
خروس تره و تاجهاي هرز، سلمهدر بین علف

توان لذا می. ایستاده بیشترین ماده خشک را تولید کردند
 نتیجه گرفت که این دو گونه از توانایی رقابت بیشتري 

هاي هرز رقابت با لوبیا نسبت به سایر علفدر 
 ارتفاعهاي تداخل سبب کاهش یش دورهافزا. دارندبرخور

از آنجا که ارتفاع گیاه یکی از صفات  .گیاه زراعی گردید
شود، لذا مهم در جذب نور در جوامع گیاهی محسوب می

تواند اثر نامطلوبی بر کاهش ارتفاع در شرایط رقابت می
هاي فتوسنتزي و در نتیجه فتوسنتز جذب جریان فتون

هاي هرز تعداد گره در اخل علفهمچنین تد. داشته باشد
بنابراین یکی از دالیل . ساقه اصلی را نیز کاهش داد
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را  هاي هرزبوته در شرایط تداخل علف کاهش ارتفاع
رابطه  .هاي ساقه اصلی دانستتعداد گرهکاهش  توانمی

هاي هرز و داري بین تجمع ماده خشک علفمنفی معنی

بنابراین . خصوصیات مختلف گیاه زراعی مشاهده شد
تواند بیانگرشدت فشار هاي هرز میبیوماس بیشتر علف

  .رقابت بر گیاه زراعی باشد
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	ﻒﻠﻋ ﯽﻟﻮﺻا فﺮﺼﻣﺶﮐﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ راﺪﯾﺎﭘ يزروﺎﺸﮐ ﻢﻬﻣ فاﺪﻫا زا ﯽﮑﯾ ﺎﻫدﻮﺷ .ﺪﻫ ﻦﯾا ﻖﻘﺤﺗ ﺶﻧاد ﺪﻨﻣزﺎﯿﻧ ف ﻒﻠﻋ زا ﺎﻣ ﯽﻓﺎﮐزﺮﻫ يﺎﻫوﻪﺑﺖﺳا ﺖﺑﺎﻗر هﺪﯾﺪﭘ هﮋﯾو . ،ﺖﻬﺟ ﻦﯿﻤﻫ رد ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ ﯽﺧﺮﺑ ﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ يﺪﺷر تﺎﯿﺻﻮﺼﺧﺎﯿﺑﻮﻟﺰﻣﺮﻗكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ ي
	ﺎﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ0 ،10 ،20 ،30 ،40 و50دﻮﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ نﺪﺷ ﺰﺒﺳ زا ﺲﭘ زور. هﺎﯿﮔ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﺪﻧور ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺪﯾدﺮﮔ هدﺎﻔﺘﺳا ﻦﻣﺰﺘﻟﻮﺑ لﺪﻣ زا ﯽﻋارز.ﯽﺸﻫﺎﮐ يﺪﻧور ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗراﺖﺷاد،ﯽﻟﺎﺣ رد ﺎﺑ ﻪﮐ هرود ﺶﯾﺰﻓا هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا رد ﯽﺸﯾاﺰﻓا يﺪﻧور لﺮﺘﻨ
	ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ زﺮﻫ يﺎﻫار ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫداد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺎﺗ ﺖﺤﺗ . ﻦﯾا ﺪﻧور ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد ﺖﻔﺻﺖﺷاد يدﻮﻌﺻ يﺪﻧور لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد و ﯽﻟوﺰﻧ ي . يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ فﻼﻏ لﻮﻃ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺸﯾﺎﻣزآ،ﻪﺑيرﻮﻃﻞﺧاﺪﺗ رﺎﻤﯿﺗ ﻪﮐﻞﻣﺎﮐﻒﻠﻋ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ فﻼﻏ لﻮﻃ راﺪﻘﻣ)56/6ﯽﺘﻧﺎﺳﺮ
	ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
	: ،هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔﺗرا ،ﺖﺑﺎﻗرﻪﺧﺎﺷ،ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫفﻼﻏ لﻮﻃ،ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ
	( ﺖﺳا ﯽﻫﺎﯿﮔ زا ﯽﻨﻏ ﯽﻌﺒﻨﻣ ﻪﮐ ،تﻻﻮﻘﺑ هﺮﯿﺗ زا ﺖﺳودﺎﻣﺮﮔ و ﻪﻟﺎﺴﮑﯾﯽﻣ ﻢﻫاﺮﻓ ار ﯽﻧﺪﻌﻣ داﻮﻣ و ﻦﯿﻣﺎﺘﯾو ،ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘﺪﻨﮐ) ﺰﺘﺑود لﺎﻫﺎﻣ و1969( .ﻪﻨﯿﻣآ يﺎﻫﺪﯿﺳا ظﺎﺤﻟ زا ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧاد يﺎﻫ ﯽﻨﻏ ﻦﯾﺰﯿﻟ ﺪﻨﻧﺎﻣ يروﺮﺿ، ﺖﺳا ﺮﯿﻘﻓ ﻦﯿﻧﻮﯿﺘﻣ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻣاا وﯽﻣ ﺮﻈﻧ ﻦﯾا زﺪﺷﺎﺑ تﻼﻏ ﻦﯿﺌﺗوﺮﭘ ﻞﻤﮑﻣ ﺪﻧاﻮﺗ 
	ﺎﯿﺑﻮﻟ)
	ناﺰﯿﻣ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ و هﺎﯿﮔ رد ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﯽﻣ ﺮﺑ ار ﯽﺑﻮﻠﻄﻣﺎﻧ تاﺮﺛا نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ و دﻮﺷيژﻮﻟﻮﻓرﻮﻣﻪﺧﺎﺷ ،عﺎﻔﺗرا ﻞﯿﺒﻗ زا هﺎﯿﮔ و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ... ﯽﻣ ﯽﻗﺎﺑدراﺬﮔ) درﻮﺑ2000.(ﯿﻣﺎﭘﺎﭘﻞﯿﭽ نارﺎﮑﻤﻫ و )2002 ( ﻪﮐ ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇاﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗيﺎﻫ ﺐﺒﺳ زﺮﻫ ﺪﯾدﺮﮔ ﻪﺒﻨﭘ عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ . نارﺎﮑ
	لﺎﺳ1388 ﺎﯿﺑﻮﻟ لﻮﺼﺤﻣ72/32 تﺎﺑﻮﺒﺣ ﻞﮐ ﺪﺻرد ﻪﺒﺗر رد دﻮﺨﻧ زا ﺪﻌﺑ و هداد ﻞﯿﮑﺸﺗ ار رﻮﺸﮐ يﺪﯿﻟﻮﺗ ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد راﺮﻗ مود)ﯽﺑ مﺎﻧ1388.( ﺪﺷر ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﺎﯿﺑﻮﻟﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﺑ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻞﯾاوا رد ﺪﻨﮐ سﺎﺴﺣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺖﺳا .ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ،ﻒﻠﻋ رﻮﻀﺣﻢﻬﻣ ﻞﻣاﻮﻋ زا ﯽﮑﯾ زﺮﻫ يﺎﻫ ردﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ لﻮﺼﺤﻣ ﻦﯾا دﺮﮑﻠ
	ﻊﯾﺮﺳ و ﺪﻧراد ﻊﯾﺮﺳ ﺪﺷر ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺗار ﯽﻣ بﺬﺟﯽﻣ رﺎﻈﺘﻧا ،ﺪﻨﻨﮐ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ ﯽﺘﺑﺎﻗر ترﺪﻗ دور ﻪﻧﻮﮔ ﺎﺑ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣيﺎﻫ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺮﺗﺪﻨﮐ ﺪﺷر ﺎﺑ ) ﭻﯾﻮﺳودار1997.(نرﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻗدﺎﺻ)2002 (ﺪﻨﺘﻓﺎﯾرد ﻪﮐرد،ﺎﯾﻮﺳﺮﻫﻪﭼناﺰﯿﻣﻞﮐهدﺎﻣﮏﺸﺧ،ﺖﻋﺮﺳﺪﺷر وداﺪﻌﺗﻪﺧﺎﺷيﺎﻫﯽﻋﺮﻓﺮﺘﺸﯿﺑ،ﺪﺷﺎﺑﺮﯿﺛﺎﺗيﺮﺘﺸﯿﺑﺮ
	،ﺖﺑﺎﻗر زا ﻞﺻﺎﺣ يزاﺪﻧا ﻪﯾﺎﺳ
	يﺎﻣد75 تﺪﻣ ﻪﺑ نوآ رد داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد48 ﺖﻋﺎﺳ ﺪﻧﺪﺷ ﻦﯾزﻮﺗ ﺲﭙﺳ و ﮏﺸﺧ. هﺎﯿﮔ ﯽﮔﺪﯿﺳر زا ﺲﭘ ﺮﻫ زا ﺖﺣﺎﺴﻣ ،تﺮﮐ2ﺗرا و ﺖﺷادﺮﺑ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ داﺪﻌﺗ ،ﻪﺗﻮﺑ عﺎﻔ هﺮﮔﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ،ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ يﺎﻫ و ﻪﺗﻮﺑ رد ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ﻦﯿﯿﻌﺗ فﻼﻏ لﻮﻃﺪﺷ. تﺎﻔﺻ ﺪﻧور ﻦﯿﯿﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ هزاﺪﻧاهرود رد هﺪﺷ يﺮﯿﮔ لﺮﺘﻨﮐ
	لﺎﺳ ﯽﻃ رد ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻦﯾا1390 تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﺰﮐﺮﻣ رد عﺎﻔﺗرا ﺎﺑ ناﺪﻤﻫ نﺎﺘﺳا ﯽﻌﯿﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ و يزروﺎﺸﮐ5/1741 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ لﻮﻃ ،ﺎﯾرد ﺢﻄﺳ زا ﺮﺘﻣ48 و ﻪﺟرد 32 ﯽﯾﺎﯿﻓاﺮﻐﺟ ضﺮﻋ و ﯽﻗﺮﺷ ﻪﻘﯿﻗد34 و ﻪﺟرد52 ﺎﺑ ﯽﻣﻮﻟ كﺎﺧ ﮏﯾ رد ﯽﻟﺎﻤﺷ ﻪﻘﯿﻗد
	لدﺎﻌﻣ08/8 ﻪﮐ نآ ﻦﺷ ناﺰﯿﻣ35 ﺖﻠﯿﺳ ،6/40 سر ،4/24 ﯽﻟآ ﻦﺑﺮﮐ و نآ43/0 ،دﻮﺑ ﺪﺻرداﺮﺟاﺪﺷ . ﻪﻧﻻﺎﺳ ﯽﮔﺪﻧرﺎﺑ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ،ناﺪﻤﻫ335ﯽﻠﯿﻣ ﻖﻠﻄﻣ يﺎﻣد ﻞﻗاﺪﺣ و ﺮﺜﮐاﺪﺣ و ﺮﺘﻣ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﻧﻻﺎﺳ40 و7/33- ﻦﯿﯿﻌﺗ داﺮﮕﯿﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟرد ﺖﺳا هﺪﺷ .كﻮﻠﺑ حﺮﻃ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﺶﯾﺎﻣزآ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ ﺎﺑ ،ﯽﻓدﺎﺼﺗ12 رﺎﻤﯿﺗ 
	= ،ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﺖﻔﺻ
	،قﻮﻓ ﻪﻄﺑار رد
	= ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﺖﻔﺻ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ) لﺮﺘﻨﮐ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐزﺮﻫ يﺎﻫ( ،
	= درﻮﻣ ﺖﻔﺻ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ ﺮﻈﻧ)ﻒﻠﻋ ﻞﻣﺎﮐ ﻞﺧاﺪﺗ رﺎﻤﯿﺗ ردزﺮﻫ يﺎﻫ( ،
	= تﺪﻣ نﺎﻣزﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﺎﯾ ﻞﺧاﺪﺗ ،زﺮﻫ يﺎﻫ
	= نﺎﻣز تﺪﻣ درﻮﻣ ﺖﻔﺻ ﻪﮐ ﻞﺧاﺪﺗ هرود ﯽﻄﺳﻮﺘﻣ راﺪﻘﻣ ياراد ﺮﻈﻧ ﻞﺧاﺪﺗ ﺪﻫﺎﺷ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و و دراد يﺎﻫ
	=ﯽﻣ ،ﻪﻟدﺎﻌﻣ ﺐﯾﺮﺿﺪﺷﺎﺑ. هداد شزاﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ رد ﺎﻫﻪﻄﺑار ،ﻦﻣﺰﺘﻟﻮﺑ راﺪﻘﻣ ﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﻔﺻ ﻦﯿﺑ ﻪﻄﺑار ﯽﺳرﺮﺑﻒﻠﻋ سﺎﻣﻮﯿﺑ ﻊﻤﺠﺗهداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ و زﺮﻫ يﺎﻫﻫ ،ﺎ زا ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ
	و
	،
	ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا . ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ نﻮﻣزآ ﺎﺑ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ
	راﺰﻓا مﺮﻧ رد
	ﯽﻨﻌﻣ ﺢﻄﺳ رد راد5 ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺪﺻرد.
	هداد ﺲﻧﺎﯾراو ﻪﯾﺰﺠﺗ نزو ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ داد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﻞﮐ ﮏﺸﺧﯽﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﻦﯿﺑ يراد اﺪﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ و ﻞﺧﺖﺷاد دﻮﺟو زﺮﻫ يﺎﻫ . ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫزور داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓاﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو زﺮﻫ يﺎﻫ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺟﻮﻣ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫزورﺖﻔﺻ ﻦﯾا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد ﻪ
	ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﺰﯿﻧ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺪﺷ ﺎﯿﺑﻮﻟ رد عﺎﻔﺗرا . ﻞﺑﻮﮐ و ﻒﻠﺗرﺎﺷ)1985 ( ﻪﮐ ﺪﻧﺪﻘﺘﻌﻣ ﯽﻣ ﺖﺑﺎﻗر تﺪﺷ عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ ﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﯿﻌﺗ رد ﺪﻧاﻮﺗ و ﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺪﯾﺪﺷ ﺖﺑﺎﻗر ﻪﮐ يﻮﺤﻧ ﻪﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣﮏﺒﺳ ﺖﺑﺎﻗرﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﺮﺗﯽﻣ ﺎﯾﻮﺳ عﺎﻔﺗرا ﺶدﻮﺷ . ﯽﺧﺮﺑ ﺮﮕﯾدﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر 
	رﻮﭙﺳﺎﺒﻋ يﺎﻫ)1383 (دراد ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ . دﺮﮐ رﺎﻬﻇا هدﺮﺒﻣﺎﻧ ﯽﻧﻻﻮﻃ ﺎﺑ ﻪﮐرود نﺪﺷ ﺮﺗهﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ نزو ،زﺮﻫ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ ﻪﺑ ﺖﻓﺎﯾ ﺶﯾاﺰﻓا ﺢﻄﺳ ﺪﺣاو رد زﺮﻫ يﺎﻫ ﺮﺜﮐاﺪﺣ ﻪﺑ ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗ ﻞﺧاﺪﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﮐ يرﻮﻃ1225 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد مﺮﮔﺪﯿﺳر .ﻒﻠﻋ ﺪﺷر ﻞﺼﻓ لﻮﻃ رد يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ زا زﺮﻫ هدﻮﻟآ ار ﯽﺸﯾﺎﻣزآ
	سوﺮﺧ جﺎﺗ و هدﺎﺘﺴﯾا
	ﺪﺷر ﻞﺼﻓ يﺎﻬﺘﻧا رد ﺮﯾدﺎﻘﻣ ﺎﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ 7/123 و6/101ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ )هدادﺖﺳا هﺪﺸﻧ هداد نﺎﺸﻧ ﺎﻫ( .ﺗ ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زا هدﺎﻣ ﺪﯿﻟﻮ ﯽﻣ ﮏﺸﺧﯽﻣ ﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ فﺮﺼﻣ ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ،ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﯾا رﻮﻀﺣ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗﻪﻧﻮﮔ ﺮﮕﯾد ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﯿﻠﺨﺗ رد يﺮﺘﺸﯿﺑ
	هرود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻞﺧاﺪﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ و ﺪﯾدﺮﮔ ﺎﯿﺑﻮﻟ 84/15 رﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻞﻣﺎﮐ ﻞﺧاﺪﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد نآ يﺪﺻرد ﺪﺷ ﻞﻣﺎﮐ لﺮﺘﻨﮐ) ﻞﮑﺷ2 لوﺪﺟ ،1 .( ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ هرود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﯿﺑﻮﻟ عﺎﻔﺗرا زﺮﻫ يﺎﻫ ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ و ﺖﻓﺎﯾ83/18 رﺎﻤﯿﺗ رد نآ يﺪﺻردﺪﯾ
	هرود ﻦﯿﺑ ﯽﺳﻮﮑﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد يﺎﻫ ﻞﺧاﺪﺗﻒﻠﻋ هﺎﯿﮔ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ رد هﺮﮔ داﺪﻌﺗ و زﺮﻫ يﺎﻫ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻋارز ﺪﺷ) ﻞﮑﺷ2 لوﺪﺟ ،1 .( ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ هرود رد هﺮﮔ داﺪﻌﺗ ،ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫ ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ يﺪﻧور ﺖﺷاد ﯽﺸﻫﺎﮐ)ﻞﮑﺷ2لوﺪﺟ ،1 .( ﺶﯾاﺰﻓا ،ﺮﮕﯾد فﺮﻃ زا ﻦﯾا ﺶﯾاﺰﻓا ﺐﺒﺳ لﺮﺘﻨﮐ هرود لﻮﻃ
	ﯽﻣ ار ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ يﺎﻫ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ناﻮﺗيروﺮﺿ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد ﺖﺑﺎﻗر ﻂﯾاﺮﺷ لﻼﺘﺧا ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و هﺎﯿﮔ ﻮﻤﻧ و ﺪﺷر رد ﺖﺒﺴﻧداد.
	نآ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ و داد راﺮﻗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗﺪﺷ . ﺎﯾﻮﺳ رد ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﺰﯿﻧﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ يﺎﻫ ﺪﯾدﺮﮔ نآ ﯽﻋﺮﻓ) نﺎﯿﻟﺎﺑ و رﺎﮐﻮﻫﻮﮐ1999 .(رود ﺶﯾاﺰﻓاه ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺰﯿﻧ ار دﻮﺨﻧ ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ داد ﺶﻫﺎﮐ) نارﺎﮑﻤﻫ و يﺪﻤﺤﻣ2004.( هرود ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫ
	ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ يﺎﻫزور داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻞﯿﮑﺸﺗ ﺪﻧور ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ داﺪﻌﺗ ﺶﯾاﺰﻓا و ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫزور ﺪﯾدﺮﮔ نآ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ) ﻞﮑﺷ2 لوﺪﺟ ، 1(،ﻪﺑيرﻮﻃﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﻪﮐ ناﺰﯿﻣ زا ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ25/4 ﻒﻠﻋ ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗ ﻞﺧاﺪﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد ﻪﺗﻮﺑ رد ﻪﺧﺎﺷ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺑ58/2ﻒﻠﻋ ﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗ لﺮ
	ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ زﺮﻫ يﺎﻫ) ﻞﮑﺷ2 لوﺪﺟ ،1( .ﻒﻠﻋ ًﻻﺎﻤﺘﺣا
	ﻫﺎﻀﻓ لﺎﻐﺷا ﻖﯾﺮﻃ زا زﺮﻫ يﺎﻫ ﻊﺑﺎﻨﻣ فﺮﺼﻣ و ﯽﻟﺎﺧ يﺎﻌﺳﻮﺗ زا ﻊﻧﺎﻣ ،بآ و ﯽﯾاﺬﻏ داﻮﻣ ،رﻮﻧ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺪﺷرﻪ بﻮﻠﻄﻣ ﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ ﺶﻫﺎﮐ ﺚﻋﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و ﯽﭘﻮﻧﺎﮐﻪ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﻋﺮﻓ ﯽﻣﺪﻧدﺮﮔ .نارﺎﮑﻤﻫ و ﯽﻤﯿﻠﺳ)1384 ( ﻪﮐ ﺪﻧدﺮﮐ شراﺰﮔ ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗرﻪﺧﺎﺷ داﺪﻌﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﻪﺒﻨﭘ رد ار ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ
	فﻼﻏ لﻮﻃ، يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ10 و20 ﻞﺧاﺪﺗ زور دﺮﮐ دﺎﺠﯾا .ﯽﻣ لﺎﻤﺘﺣا ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑﻞﯾاوا رد دور ﺪﺷر ﻞﺼﻓ ﻪﺗﻮﺑ ندﻮﺑ ﮏﭼﻮﮐ ﺖﻠﻋ ﻪﺑﻒﻠﻋ ،ﺎﻫ يﺰﯿﭼﺎﻧ ﺮﯿﺛﺄﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد هﺎﯿﮔ ﺮﺑ . ﺶﯾﺎﻣزآ ﻦﯾا رد ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑ ﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗو فﻼﻏ لﻮﻃ ﺶﻫﺎﮐ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ داﺪﻌﺗ فﻼﻏ رد ﻪﻧاد)هداد
	ﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ نزو ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯿﺑ ﯽﺳﻮﮑﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ
	دﻮﺟو ﺎﯿﺑﻮﻟ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﺪﺷر ﻊﺑﺎﻨﻣ ﯽﻤﻫاﺮﻓ و زﺮﻫ يﺎﻫدراد .ﺛﺄﺘﻣ ار ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺪﺷر ﺰﯿﻧ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺶﻫﺎﮐ ًﺎﺒﻗﺎﻌﺘﻣﯽﻣ ﺮ
	ﻪﺧﺎﺷ ﺶﻫﺎﮐ ترﻮﺻ ﻪﺑ و دزﺎﺳ فﻼﻏ لﻮﻃ ،ﯽﻋﺮﻓ يﺎﻫ و ...ﯽﻣ اﺪﯿﭘ دﻮﻤﻧﺪﻨﮐ . نﻮﻧﺎﻗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،ﺮﮕﯾد يﻮﺳ زا ﺪﺣاو ﮏﯾ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ دﺮﮑﻠﻤﻋ ناﺰﯿﻣ ،دﺮﮑﻠﻤﻋ ﯽﯾﺎﻬﻧ تﺎﺒﺛﯽﻣ ﯽﻨﯿﻌﻣ راﺪﻘﻣ ،ﻦﯿﻣز ﺢﻄﺳ زا ﺺﺨﺸﻣﺪﺷﺎﺑ . ﺎﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ رود لﻮﻃ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﻪﮑﻨﯾا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗه نزو ،ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫ ﻋ ﮏﺸﺧﻒﻠﯽﻣ ﺶﯾا
	ﺪﯾدﺮﮔ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ. تﺎﻔﺻ زا ﯽﮑﯾ هﺎﯿﮔ عﺎﻔﺗرا ﻪﮐ ﺎﺠﻧآ زاﯽﻣ بﻮﺴﺤﻣ ﯽﻫﺎﯿﮔ ﻊﻣاﻮﺟ رد رﻮﻧ بﺬﺟ رد ﻢﻬﻣ اﺬﻟ ،دﻮﺷ ﯽﻣ ﺖﺑﺎﻗر ﻂﯾاﺮﺷ رد عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺑ ﯽﺑﻮﻠﻄﻣﺎﻧ ﺮﺛا ﺪﻧاﻮﺗ نﻮﺘﻓ نﺎﯾﺮﺟ بﺬﺟ ﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ ﻪﺠﯿﺘﻧ رد و يﺰﺘﻨﺳﻮﺘﻓ يﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد .ﺪﺗ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﻒﻠﻋ ﻞﺧا رد هﺮﮔ داﺪﻌﺗ زﺮﻫ يﺎﻫ داد ﺶﻫﺎ
	ﻒﻠﻋ ﻦﯿﺑ ردﻪﻤﻠﺳ ،زﺮﻫ يﺎﻫجﺎﺗ و هﺮﺗ سوﺮﺧ ﺪﻧدﺮﮐ ﺪﯿﻟﻮﺗ ار ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ هدﺎﺘﺴﯾا .ﯽﻣ اﺬﻟ ناﻮﺗ يﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر ﯽﯾﺎﻧاﻮﺗ زا ﻪﻧﻮﮔ ود ﻦﯾا ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﯿﺘﻧ ردﻒﻠﻋ ﺮﯾﺎﺳ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﺎﺑ ﺖﺑﺎﻗر زﺮﻫ يﺎﻫ رﻮﺧﺮﺑﺪﻧراد .اﺰﻓاهرود ﺶﯾ ﺶﻫﺎﮐ ﺐﺒﺳ ﻞﺧاﺪﺗ يﺎﻫعﺎﻔﺗرا
	عﺎﻔﺗرا ﺶﻫﺎﮐﻒﻠﻋ ﻞﺧاﺪﺗ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﺗﻮﺑزﺮﻫ يﺎﻫ ار ﯽﻣناﻮﺗ ﺶﻫﺎﮐهﺮﮔ داﺪﻌﺗﺖﺴﻧاد ﯽﻠﺻا ﻪﻗﺎﺳ يﺎﻫ. ﻪﻄﺑار ﯽﻨﻌﻣ ﯽﻔﻨﻣﻒﻠﻋ ﮏﺸﺧ هدﺎﻣ ﻊﻤﺠﺗ ﻦﯿﺑ يراد و زﺮﻫ يﺎﻫﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﻒﻠﺘﺨﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ . ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ ﻒﻠﻋ ﺮﺘﺸﯿﺑ سﺎﻣﻮﯿﺑﯽﻣ زﺮﻫ يﺎﻫ رﺎﺸﻓ تﺪﺷﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر.
	،م ع س يﻮﻧﺎﺛ سرﺪﻣ و ع يوﺪﯾ ،م ﯽﻧﺎﺨﯿﻠﻋﺎﻗآ1384 .ﻒﻠﻋ رﺎﻬﻣ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ﯽﺘﯿﭼ ﺎﯿﺑﻮﻟ زﺮﻫ يﺎﻫ)
	(نﺎﮔدﺮﻟ رد . ،يزروﺎﺸﮐ ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ28 :124-118. ،م ﯽﻤﺘﺳر و م يﺪﺒﯿﻣ ﯽﻧﺎﺘﺴﻏﺎﺑ ،م ﻞﺼﺤﻣ ﺪﺷار ،ع يﺪﻤﺣا1383 .ﻒﻠﻋ ﺖﺑﺎﻗر ﯽﻧاﺮﺤﺑ ةرود ﺮﺛا ﯽﺳرﺮﺑ ﺮﺑ زﺮﻫ يﺎﻫ ،دﺮﮑﻠﻤﻋنﺎﺸﺧرد ﻢﻗر ﺎﯿﺑﻮﻟ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﻮﻓرﻮﻣ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ و دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا .يرﺎﻤﯿﺑ و تﺎﻓآ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ 72 :49-31. ﯽﺑ،مﺎﻧ1388
	هراداﻞﮐﻣآرﺎتﺎﻋﻼﻃا وترازويزروﺎﺸﮐ
	رﺎﻣآﻪﻣﺎﻧيزروﺎﺸﮐناﺮﯾا
	،ح يﺪﻬﺸﻣ نﺎﯿﻤﯿﺣر و ع يﺮﻄﻋ ،ح ﯽﻤﯿﻠﺳ1384 .ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرود ﻦﯿﯿﻌﺗﻪﺒﻨﭘ عراﺰﻣ رد زﺮﻫ يﺎﻫ . و تﺎﻓآ يرﺎﻤﯿﺑ ،ﯽﻫﺎﯿﮔ يﺎﻫ73 :64-47. ﯽﻧاﻮﺿر و م رﻮﭙﺳﺎﺒﻋ ،پ مﺪﻘﻣ1383 .ﻒﻠﻋ لﺮﺘﻨﮐ ﯽﻧاﺮﺤﺑ هرودﺪﻬﺸﻣ ﻂﯾاﺮﺷ رد ترذ زﺮﻫ يﺎﻫ .ﻋارز يﺎﻬﺸﻫوﮋﭘ ﻪﻠﺠﻣ ﯽ ناﺮﯾا،2 :196-182. يدﺎﻫ ،ح نﺎﯿ

