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  چکيده
در تداخل بـا  نيز فاکتور زمان حذف علف هرز . باشدم در شمال ايران ميمهم مزارع گندهرز  هاي  علف قناري يکي از علف    

بـدين منظـور   . رخـوردار اسـت  هاي دقيق برآورد افت عملکرد از اهميـت قابـل تـوجهي ب     گياه زراعي به منظور توسعه مدل     
هـت تعيـين اثـر     در دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد قائمشهر ج   ۱۳۸۵ و   ۱۳۸۴ در دو سال زراعي      يا مزرعه هايآزمايش

به طور ( ايعلف قناري در فواصل زماني چهار هفته  . تراکم و زمان حذف علف قناري بر عملکرد گندم به اجرا گذاشته شد            
پـس از  )  درجه روز۱۰۹۷به طور متوسط (از زمان سبز شدن بذور گندم تا بيست و چهار هفته        )  درجه روز  ۱۷۰متوسط  

-تـراکم .  بوته در متر مربع قـرار داشـت  ۳۲۰ تا صفرامنه تراکم علف قناري بين     د. هاي آزمايشي وجين شدند   آن، در کرت  

اخـتالف عملکـرد حاصـل از    . گرديد)  درصد ۴۴( هاي زياد علف قناري و حذف دير هنگام آن موجب بيشترين افت عملکرد            
اثر زمان حـذف  ). صد در۳۳به طور متوسط ( حذف دير هنگام علف قناري با حذف در مراحل ابتدايي رشد قابل توجه بود           

ذف علـف  در اين مطالعه مشاهده شـد كـه زمـان حـ    . داري داشتهاي مختلف تفاوت معني  در سال ) Cپارامتر  (علف قناري   
تفاده از س عملكرد گياه زراعي، برخوردار بوده و ا سبز شدن، از اهميت زيادي در برآورد افت  قناري در كنار فاكتور زمان    

  .شود گرفتن سرعت سبز شدن گندم توصيه مييت جهت پيشهاي عمومي قبل از كاشكشعلف
  
  رقابت، زمان حذف  ،تراکم علف هرزافت عملکرد،  :يديکلهاي واژه
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Abstract 

Canarygrass is one of the most important weeds at wheat fields in north of Iran. Considering the 

effect of removal time on weed- crop interference is critical for the development of accurate crop 

yield loss models and weed density thresholds. Therefore, field experiments were conducted at 

Mazandaran province, Iran, in 2005 and 2006 to determine the effect of canarygrass density and 

time of removal on wheat yield. Canarygrass was removed in 4 weeks intervals (a mean of 170 

degree days) from wheat emergence until 24 weeks after that (a mean of 1097 degree days). 

Canarygrass density ranged from 0 to 320 plants m 2− . High densities of late removal canarygrass 

greatly reduced wheat yield (44%). The difference in wheat yield loss between early and late 

removal of canarygrass was significant (a mean of 33%). The yield loss caused by individual 

canarygrass plants at low densities (parameter I) ranged from 0.30 to 0.32%. The effect of 

canarygrass time of removal (parameter C) varied significantly between years. The results of this 

study emphasize both the need for  early removal of canarygrass, as well as the importance of weed 

emergence time in crop yield loss prediction. 
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   مقدمه

 ۱۰زي بـا    مازندران در زمينة توليـد محـصوالت كـشاور        
 . داراســت در كـشور  راافـزوده مقـام دوم  ارزش درصـد  

 بـالغ  ۱۳۸۶ميزان توليد گندم در استان مازندران در سال    
 بـا ايـن وجـود درصـد افـت      . هزار تن بوده اسـت     ۱۰۰بر  

عملكرد گندم توسط علف هاي هرز در اين اسـتان نـسبت       
در منطقـة خـزري از      . سـت  ا به ساير مناطق ايران بيـشتر     

 درصـد  ۶۷ هكتار سطح زير كشت غـالت،   ۰۰۰/۲۰۰ميان  

خـسارت  .  آلوده به علـف هـاي هـرز مـي باشـند            ،اراضي
ه بخش زراعت به علت رقابت علـف       اقتصادي وارد آمده ب   

 ميليـون  ۴/۷هاي هرز در مزارع گندم اين استان بـالغ بـر        
  . )۱۳۸۴ابطالي  (دالر برآورد مي گردد

علي رغم تالش هاي صورت گرفتـه در جهـت كنتـرل            
علف هاي هرز با استفاده از علف كش ها و فن آوريهـاي            

 مهم و خسارت زر يكي از سه علف ه    علف قناري تلف،  مخ
   ). ۱۳۸۴ابطالي (  غالت در استان مازندران مي باشدزاي
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ــاري  ــف قن ــرزي از  (Phalaris minor) عل ــف ه  عل
غالت پاييزه چنـدين  خانواده گندميان و يك ساله بوده كه       

فرانـك  ( قاره به شدت به اين علف هرز آلوده مـي باشـند           
، علف هرزي مزاحم در مزارع غـالت        علف قناري  ). ۲۰۰۷

، )۱۹۹۶ وسنـ فتروريلآفنتـولي و ا  ( مناطقي چون مديترانه  
ــتان  ــيدو (هندوس ــر و س ــا ) ۱۹۷۹  بي ــاتلر و (، كاليفرني ب
به شمار  ) ۱۳۸۱ صالحيان(و شمال ايران    ) ۱۹۹۳همكاران
پراكنش وسيع اين علف هـرز عمـدتاً بـه داليلـي            . مي رود 

چون دورة رشد مشابه با غالت پاييزه، پخـش زودهنگـام     
ــذور آ  ــاد ب ــدگاري زي ــت مان ــواب ، و قابلي ــت خ ن در حال

  . مربوط مي باشد
اه  آن نـسبت بـه گيـ    حـذف رز و زمـان     ف هـ  تراكم علـ  
مـي باشـد   ين عوامل تعيين كنندة تـداخل  هم ترزراعي از م 

آزمايشات متعدد كاهش   ). ۱۹۹۹ الفترورينوسآفنتولي و   (
 درصـد در گنـدم بـه واسـطة     ۶۰ تـا  ۳۰عملكردي معـادل   

، تراكم و اريعلف قنحذف تيمارهايي چون تراكم و زمان    
 نــشان مــي دهنــدرا ، رقــم گنــدم، و فاكتورهــاي محيطــي

 ،۱۹۸۰كاتيزن و ويگينـي  ، ۱۹۹۹ الفترورينوسآفنتولي و   (
مهـرا و   و   ۱۹۸۱گودينهو و كوسـتا       ،۱۹۷۹يل  هكادني و   

 و  ۱۵۲تراكم هاي    مشخص شد    ي در پژوهش  ).۱۹۸۸يل  گ
 بـه ترتيـب موجـب     در متر مربع     علف قناري ته از    بو ۳۰۴
آفنتولي ( عملكرد گندم مي شود      ي درصد ۴۲ و   ۳۲ كاهش

همـــين محققـــين در آزمـــايش   ).۱۹۹۹ الفترورينــوس و 
علـف   از    در متـر مربـع      بوتـه  ۷۶ه  ديگري نتيجه گرفتند ك   

 طور معني دار تحت تأثير قـرار         عملكرد گندم را به    قناري
علف در اين آزمايش همچنين مشخص شد وقتي كه          . دادن

 در اوايـل آوريـل   ،ته در متر مربع بو ۱۵۰  با تراكم     قناري
وجين شـود، عملكـرد گنـدم كـاهش معنـي داري نخواهـد           

اما حضور اين تعداد از علف هرز تا زمان برداشت،      . يافت
  .  درصد را به دنبال داشت۲۵دي معادل افت عملكر
ه گيـاه   شدن علـف هـرز نـسبت بـ        حذف  سبز و   زمان  

ي د و عملكـرد محـصول زراعـ    زراعي، تأثير مهمي بر رش    
اه زراعي سبز مـي  علف هاي هرزي كه زودتر از گي      . دارد

بوسنيك و  ( بيشتر عملكرد گياه ميزبان    شوند، موجب افت  

ادونــوان و   ،۱۹۹۵ ديلمــن و همكــاران  ،۱۹۹۷اســوانتون 
شيرتليف و  و   ۱۹۹۵ و همكاران    كنزويچ  ،۱۹۸۵ همكاران

 و بذر فراوان تري توليد مي كننـد         گشته ) ۲۰۰۵همكاران  
،  )۱۹۸۳پيتـرز و ويلـسون   و ۱۹۹۷ك و اسوانتون    بوسني(

عــد از همچنــين در مقايــسه بــا علــف هــاي هــرزي كــه ب  
د، از وزن و قابليت باالتري       مي شون  سبزمحصول اصلي   

چندين محقـق نـشان      ). ۱۹۸۸مارتين و فيلد    ( خوردارندرب
علف هـرز بـه    و حذف    شدن    سبز داده اند كه زمان نسبي    

 تــراكم آنهــا ، بــر افــت مراتـب تــأثير بيــشتري نــسبت بـه  
 ،۱۹۹۷بوسـنيك و اسـوانتون   (عملكرد گيـاه زراعـي دارد     

ــاران   ــوي و همك ــاران   ،۱۹۹۵چيك ــن و همك  و ۱۹۹۵ديلم
  ). ۱۹۹۴ و همكاران كنزويچ

ل هـاي   سطح زير كشت گندم در سا     علي رغم افزايش    
اخير، تحقيق كمتري در جهت بهبود قابليت رقابت گندم با          

 در زمينـة    اطالعات انـدكي  ت و   انجام شده اس   علف قناري 
 بـر رشـد و   علـف قنـاري  تأثير زمان سبز شدن يا حـذف       

اين اطالعـات بـراي پـيش بينـي         . داردعملكرد گندم وجود    
عـالوه بـر    . پويايي جمعيت اين علف هرز مفيد خواهد بود       

 –استفاده از اين اطالعـات در سـاخت مـدل هـاي زيـست             
ي هـرز،   سيستم هاي مديريت تلفيقي علف هـا   اقتصادي و 
علـف هـرز مـي    و حـذف   زمان سـبز شـدن    هاي شاخص

تـه   در نظـر گرف  نيـز ن معيـار انتخـاب ارقـام      تواند به عنوا  
  . شود

ذف و هدف از انجام مطالعة حاضر، تعيين اثر زمان ح      
  . دم مي باشد عملكرد گن بر علف قناريتراكم 
  

  و روش ها  مواد
ه كشاورزي دانشگاه   آزمايشات مزرعه اي در دانشكد    

 ۲۳ درجـه و  ۵۳بـا مشخـصات    ( د اسالمي قائم شـهر      آزا
در دو سال )  دقيقة شمالي ۲۹ درجه و    ۳۶دقيقه شرقي و    

بافت خاك لومي رسي و   .  انجام گرفت  ۱۳۸۵ و   ۸۴ زراعي
pH  ــدود ــد ۶/۷آن ح ــري ش ــدازه گي ــ .  ان ــشات ب ه آزماي

  هـاي د شـده بـر پايـه طـرح بلـوك       صورت كرت هاي خر   
    كـرت اصـلي  . م گرديـد دفي با چهار تكرار انجـا    ل تصا كام
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       سـطح و كـرت فرعـي     ۷در   ) علـف قنـاري   زمان حـذف    ( 
 سطح، ابعاد هـر پـالت يـك در دو        ۶در  ) تراكم علف هرز  (

، تعداد خطوط كاشت هشت رديف، فاصله رديـف هـا           متر
 بوتـه در متـر   ۱۵۰ سانتي متر و تراكم گندم در حدود     ۱۵
  .  ، در نظر گرفته شدمربع
شامل حذف علف هرز هم زمان      ح فاكتور اصلي    وسط

پـس از  ) درجـه روز  ۲۵۲(با سبز شدن گندم ، چهار هفته       

پـس از سـبز     ) درجـة روز   ۳۳۹(سبز شدن ، هشت هفتـه       
پس از سبز شدن ،     ) درجة روز  ۴۲۳(شدن ، دوازده هفته     

پس از سبز شدن ، بيـست  ) درجة روز ۵۵۰(شانزده هفته   
 چهار و بيست پس از سبز شدن و  ) درجة روز  ۷۵۰(ته  هف
پس از سـبز شـدن گنـدم بودنـد          ) درجة روز  ۱۰۹۷( هفته

 .) ۱جدول (

 
  ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴ زمان تجمعي و حذف علف قناري در دو سال زراعي -۱جدول 

  زمان حذف  سال
  درجة روز                        تاريخ

           ۱ GDD       

  زمان تجمعي
  درجة روز

  
۱۳۸۴  
  
  
  
  
  
  
۱۳۸۵  
  
  
  
  

۲/۸۱  
۷/۲۱۰  
۲/۱۱۱  
۱/۴۰  
۷/۱۴۱  
۳/۲۱۹  

۳۴۷  
۴/۹۲  
۷/۱۱۹  

۶۳  
۷/۱۲۶  
۸/۱۱۲  

۱۸۱  
۱/۳۴۸  

    آبان۲۵
    آذر۲۳
    دي۲۱
    بهمن۱۹
    اسفند۱۷

  )سال بعد(  فروردين۱۵
  )سال بعد(  ارديبهشت۱۴

    آذر۱
    آذر۲۹
    دي۲۷
    بهمن۲۵
    اسفند۲۳

  )سال بعد(  فروردين۲۱
  )سال بعد(  ارديبهشت۲۰

۲/۸۱  
۹/۲۹۱  
۱/۴۰۳  
۲/۴۴۳  
۹/۵۸۴  
۲/۸۰۴  
۲/۱۱۵۱  
۴/۹۲  
۱/۲۱۲  
۱/۲۷۵  
۸/۴۰۱  
۶/۵۱۴  
۶/۶۹۵  
۷/۱۰۴۳  

                         ۱- Growing Degree Days 

 
 ۲۰ ، ۰ سطح شامل تراكم هاي      ۶فاكتور فرعي نيز در     

 در متـر مربـع     يقنـار  بوته علـف     ۳۲۰ و ۱۶۰ ،   ۸۰ ،   ۴۰،  
بـذور علـف هـرز بـين رديفهـاي گنـدم بـه            . اعمال گرديـد  

ت خطي و سطحي قرار گرفته و روي آن هـا جهـت            صور
نحوه آرايش تراكم علف هاي . پوشش از شن استفاده شد    

هـاي   ييز نسبت به گيـاه زراعـي بـه صـورت سـر           هرز ن 
  .افزايشي بود

جمع آوري بوته هاي به بـذر        نيز از    علف قناري بذور  
رفته و جدا سازي بذور خشك شده آنها در سال قبـل در       

  .  آمددسته همان منطقه ب
درجة روز مورد نياز براي رشد نيـز از فرمـول زيـر             

  : محاسبه شد
  )۱ (               ∑ −+= )]

2
minmax[( TbaseTTGDD          

 دمـاي  Tmin دماي حداكثر روزانه ، Tmaxكه در آن    
    علـف قنـاري    دمـاي پايـه بـراي        Tbaseحداقل روزانـه و     

(5 oc ) ۱۹۸۸يل گمهرا و (  مي باشد .(   
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 علف قنـاري براسـاس احتـساب    ر كشت شده مقدار بذ 
 . تعيـين گرديـد  ، درصد تلفـات ۱۰ درصد جوانه زني و  ۶۰

سـال  در هر دو ، رز هم زمان با كاشت گندم     بذور علف ه  
  . كاشته شدند)  آبان ۲۰ و ۱۵( 

 هـر دو بـه مرحلـه دو    علف قنـاري  هنگامي كه گندم و 
دسترسي به تراكم هـاي مـورد نظـر         برگي رسيدند براي    

. ) بوته در متر مربـع بـود    ۱۵۰گندم  تراكم  ( گرديدند   تنك
گندم ، به علت برخورداري از مقاومت بـه پوسـيدگي       رقم  

  . هاي انتخاب شدگ شان، منطقهيو قارچها
روش كاشت به صورت دستي بوده و بذور گنـدم در         

و عمق يـك سـانتي    متر دو به طول   كشت داخل شيارهاي 
فاصله بـين  . يده شد با خاك پوشانريخته و روي آنها متر  

كـود  .  سانتي متر بـود    ۱۰ علف قناري م و   رديف هاي گند  
 كيلـوگرم در   ۹۲بـه مقـدار      ) N( نيتـروژن    (    مورد نياز 

هكتار در دو نوبـت، زمـان كاشـت و ابتـداي پنجـه زنـي،                
 كيلوگرم در هكتار و پتاسـيم  ۱۰۰به مقدار   ) P2O5(فسفر  

 )K2O (    گام كاشـت   كيلوگرم در هكتار هن۱۵۰به ميزان( 
رت خطـي و بـين      طبق آزمون خاك در هر دو سال بـصو        

ي هرز پهن كنترل علف ها. اي كاشت ، پخش شد    رديف ه 
 بـه ميـزان   MCPA + 2 , 4 - Dبرگ نيز بـا اسـتفاده از   

  .رديدابتداي پنجه زني انجام گ ليتر در هكتار در ۵/۱
ف كـش  بعد از كاربرد علهاي هرز پهن برگي كه    علف  

گياهچـه   سـبز شـدن    . با دست وجـين شـدند      زنده ماندند، 
 کيـ  بطور روزانـه در دو رديـف   علف قناريهاي گندم و    
  .  شد پالت در تمام تيمارها ثبتمتري از هر

 و  ) بوته در متر مربع      ۱۵۰ (تراكم هاي واقعي از گندم    
بـا    بوته در متر مربع)۰،۲۰،۴۰،۸۰،۱۶۰،۳۲۰( علف قناري 

از پـالت هـا در   متـري   يك  شمارش بوته ها در دو رديف       
 از سـبز شـدن گيـاه زراعـي تعيـين       هفته پسچهار تا   سه
بيوماس اندامهاي هوايي هر دو گونه در دو كوادرات       . شد
زمـان رسـيدگي     ( تري هنگام برداشـت    سانتي م  ۵۰ × ۵۰

عملكـرد دانـه گنـدم      .  اندازه گيري شد   )فيزيولوژيك گندم   
 بـه   co ۸۰ دانه ها در آون بـا دمـاي          قرار دادن نيز پس از    

  . ساعت محاسبه گرديد۳۶مدت 

  تجزيه آماري 
 و زمـان  در ابتدا تجزيـه واريـانس فاكتورهـاي تـراكم     

   وقنــاري بــا اســتفاده از روش مــدل خطــي حــذف علــف 
ه منظور بررسـي معنـي     ، ب )SAS) SAS  ۱۹۹۶م افزار   نر

 بعلت معني دار شدن سـال هـا،       ( دار شدن آنها انجام شد      
مقايـسه ميـانگين   ). شـدند  تجزيـه  داده ها در هر دو سال     

 ۵استفاده از آزمـون دانكـن در سـطح احتمـال           ارها با ميت
بعـضي از متغيرهـا كـه بـه طـور           . درصد صورت گرفـت   

 و زمان حـذف آن      علف قناري دار تحت تأثير تراكم     معني  
قرار گرفتند، متعاقباً در فرآيند تجزيه وايازي غيـر خطـي           

  . نيز وارد شدند
از معادله زيـر  رد گندم لكبراي محاسبة درصد افت عم   

  :)۱۹۹۹و همكاران جاسينيوك (استفاده شد 
)۲(  
  

% YL = (Y weed free – Y weed y) / Y weed free * 100  
  

Y weed y ،مقدار عملكرد مشاهده شده در هر پالت  

Y weed free  ــوك و ــرد در هــر بل   YL حــداكثر عملك
  .درصد افت عملكرد را نشان مي دهد

لولي گونـه  د با اسـتفاده معادلـة هـذ      عملكر درصد افت 
  ،  )۱۹۸۷كوزنس و همكاران ( زير، برازش شد 

)۳(                                       
A

IDe
IDY

CTL
+

=  

علـف  تـراكم    : Dدرصد افت عملكرد،     : YLكه در آن،    
زمـان متوسـط حـذف       : T،  )بوته در متـر مربـع        ( قناري
معادله  پارامترهاي ،Cو  GDD ،I ،Aف هرز بر حسب    عل

  . مي باشند
ر تك بوته علف  ازاء ه ه   درصد افت عملكرد ب    Iپارامتر  

 . آن به سمت صفر ميل مي كند        وقتي كه تراكم   ، است هرز
A كـه   است حداكثر افت عملكرد محاسبه شده هنگامي  هم 

  .مـي كنـد   يـل   نهايـت، م   بـه سـمت بـي        قنـاري تراكم علف   
C  است كه در آن ي نيز مقدار I صورت نمـايي كـاهش    به

  . مي يابد
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تمام معادالت ياد شـده جداگانـه بـراي داده هـاي هـر          
وايازي هاي مـورد نيـاز      . سال مورد استفاده قرار گرفتند    

 غير خطي حداقل مربعات انجام شدند     با استفاده از روش     
)SAS  ۱۹۹۶ .(  

از  تفادها اسـ فـت عملكـرد، بـ   كليه داده ها، به استثناي ا 

ــديل ــ   تب ــور ب ــواختييه منظ   كن
 ابنش(واريانس هاي اشتباهات، مورد تجزيه قرار گرفتند         

  ). ۲۰۰۲گر و پيرس رب
ــه )Marquardt iterative( الگــوريتم مكــرر روش  ب

اي مـدل هـا و بـه حـداقل رسـاندن      منظور تعيين پارامتره 
وع مربعات انحرافات بين مقادير مشاهده و محاسـبه         مجم

ز آزمـون فقـدان     ضـمناً ا  . شده، مورد استفاده قرار گرفت    
 در كـرت هـاي      يقنـار مدل بـه جهـت اينكـه تـراكم علـف            

 متعاقباً جهـت ارزيـابي  . فاده نشدمختلف، يكسان بود، است 
برازش مدل هاي وايازي براي هر دسته از داده ها آمارة           

R2 ۲۰۰۲و پيرس شابن برگر ( محاسبه گرديد.(   
 و زمـان  ي اثرات متقابل تراکم علـف قنـار       منحني هاي 

بر افـت عملکـرد گنـدم نيـز، توسـط نـرم افـزار             حذف آن   
slide writeکشيده شد .  

  

  نتايج و بحث 
بخـشي    از بـرازش رضـايت      )۳معادلة  ( مدل وايازي   

 Fدر مــورد افــت عملكــرد گنــدم بــا اســتفاده از آزمــون   
ــن      ــراي اي ــين ب ــادير ضــريب تبي ــوده و مق ــوردار ب برخ

 ۲جـدول   (  قرار داشت    ۹۸/۰ تا   ۹۲/۰آزمايشات در دامنة    
 پارامترهاي مدل نيز با اندازه هـاي انحـراف اسـتاندارد           ).
مقادير انحراف اسـتاندارد هنگـامي كـه        .  برآورد شدند  كم

كمتر از نصف فاصـله اطمينـان باشـند، مطلـوب در نظـر              
  . )۱۹۷۳کوتسويانيس ( گرفته مي شوند

افت عملكرد دانه گندم در سالها، زمان حذف و تـراكم           
 و شـكل    ۲جـدول    (اوت بـود  هاي مختلف علف قناري متف    

 عملكرد گندم به طـور قابـل تـوجهي در دو سـال،       افت). ۱
ــار در ســال  ۱۰۲۱از (اخــتالف داشــت  ــوگرم در هكت  كيل

). ۱۳۸۵ كيلـــوگرم در هكتـــار در ســـال ۱۳۷۴ تـــا ۱۳۸۴
اخــتالف مــشاهده شــده عمــدتاً بــه علــت تفــاوت ميــزان   

چندين محقـق بـه     . )۳جدول  (بارندگي در اين دو سال بود     
اهميت شرايط محيطي و مواد غذايي خاك كـه مـي تواننـد      

ديلمـن و  (دليل اختالف عملكرد باشـند، اشـاره كـرده انـد          
ادونـوان و   و   ۱۹۹۵ و همكـاران     كنـزويچ ،  ۱۹۹۵همكاران  
  ).۱۹۸۵ همكاران

   با استفاده از درجة روز رشد۲س معادلة  متوسط عملكرد گندم مشاهده شده و برآورد پارامترهاي مدل افت عملكرد براسا-۲جدول 
متوسط عملكرد در   سال   پارامترهاي مدل 

شرايط عاري از 
  ۴علف هرز

متوسط عملكرد در 
شرايط حضور  علف 

  A  ۲        I   ۳           C  ۲           R        ۱   )با افت عملكرد(هرز 

كيلوگرم در هكتار   
)hakg(  

لوگرم در هكتار كي
)hakg( 

 ــــــــــــــ(% ) ــــــــــــــ درصد 

۱۳۸۴  

۱۳۸۵  

)۵۲±(۴۹۸۰  

)۶۰±(۴۵۸۰  

)۴۱± (۳۹۵۹  

)۴۷±(۳۲۰۶  

)۷/۱۱± (۴۱  

)۹/۱۲±(۴۴  

)۰۳۱/۰±(۳۰۰/۰      

)۰۴۲/۰±(۳۲۰/۰ 

)۰۰۸/۰±(۰۵۵/۰  

)۰۱۴/۰±(۱۰۲۸/۰ 

۹۸/۰  

۹۲/۰ 

۱- A.زياد علف قناري  درصد افت عملكرد در تراكم   
۲- I.درصد افت عملكرد به ازاء تك بوته علف قناري هنگامي كه تراكم علف هرز در كمترين مقدار قرار دارد  .  
۳- C. مقداري كه در آن Iبه طور نمايي وقتي كه  حذف علف هرز زودتر صورت گيرد ، كاهش مي يابد  .  
  .باشداعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد برآوردها مي  -۴
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در سال  ) Aپارامتر  (حداكثر افت عملكرد برآورد شده      
  هـــاي مختلـــف متفـــاوت بـــوده و بيـــشترين مقـــدار آن 

در ). ۲جــدول ( بدســت آمــد ۱۳۸۵در ســال )  درصــد۴۴(
 در سال هاي مختلف تفـاوت     I برآوردهاي پارامتر    ،مقابل

اين موضوع حاكي از آن   ). P > ۰۵/۰(معني داري نداشت    
 هرز در سالهاي     علف رد بازاء تك بوته   است كه افت عملك   

اين موضوع در مورد علف هرز      . مختلف ثابت مانده است   
و ) ۲۰۰۵شـيرتليف و همكـاران      (يوالف وحشي در سويا     

نيز ديـده  ) ۱۹۹۷بوسنيك و اسوانتون    (ف در ذرت    وسور
 به  Cآزمون هاي آماري نشان داد كه پارامتر        . شده است 

با ايـن   . متفاوت است ار در سال هاي مختلف      طور معني د  
 نـشان مـي     ۱۳۸۵ در سـال     Cحال مقادير زيادتر پارامتر     

دهد كه زمان حذف علف قنـاري تـأثير بيـشتري بـر افـت          
  . عملكرد گندم داشته است

زمان حذف علف قناري اثر قابل تـوجهي بـر عملكـرد            
 تـا  ۲ و ۱۳۸۴ درصد در سال   ۴۱ تا   ۵/۲(دانه گندم داشت    

  ). ۱۳۸۵ درصد در سال ۴۵
ه ديرتـر حـذف    دسته از بوته هاي علـف قنـاري كـ     آن

). ۱شـكل   (شدند، افت عملكرد بيشتري را موجب گرديدند        
ــال    ــال در س ــوان مث ــه عن ــراكم ۱۳۸۴ب ــه در ۱۶۰، ت  بوت
 درجه روز پـس از سـبز        ۲۹۲مترمربع از علف قناري كه      

 درصد، در حاليكه در همـين  ۱۹شدن گندم ، حذف شدند،     
 درجة روز پـس از سـبز        ۸۰۴تراكم وقتي كه علف قناري      

 درصد موجب افـت عملكـرد       ۲۹شدن گندم، وجين شدند،     
زمان حذف علف قناري بر حسب درجـة روز   . گندم شدند 

در زراعــت گنــدم نيــز توســط آفنتــولي و الفترورينــوس  
مورد مطالعه قرار گرفته و تحقيق آنها نـشان داد          ) ۱۹۹۶(

در  بوتـه در مترمربـع       ۱۵۰وقتي كه علف قناري با تراكم       
اوايل آوريل وجـين شـود، افـت عملكـرد گنـدم معنـي دار          
نبود، اما حضور اين تعداد از علف هرز تا زمان برداشـت         

  .  درصد را به دنبال داشت۲۵افت عملكردي معادل 
 تـراكم مانـدگاري   نشان داد، در حاليكـه     نتايج همچنين

   تـا هنگـام برداشـت،    در متـر مربـع   بوته علف قناري ۱۰۸
 درصد  ۱۸ كاهش عملكرد گندم به ميزان       مي تواند موجب  

 درجة روز پس از سبز ۸۰گردد، حذف اين تعداد بوته در     
.  درصـدي را سـبب مـي گـردد         ۹شدن، تنها افت عملكـرد      

زمان حذف علف هرز نسبت بـه هنگـام سـبز شـدن گيـاه         
ــورف    ــداخل سـ ــز در تـ ــادي نيـ ــت زيـ زراعـــي از اهميـ

(Echinochloa crus – galli) و ذرت (Zea mays L.) 
ــوانتون  ( ــنيك و اســـ ــروس  )۱۹۹۷بوســـ ــاج خـــ ، تـــ

(Amaranthus retroflexus L.)  و سـويا (Glycine 

max L.))    و يـوالف وحـشي  ) ۱۹۹۵ديلمـن و همكـاران 

(Avena fatua) و جـــــو (Hordeum vulgare)           
  . داشته است) ۲۰۰۵شيرتليف و همكاران ( 

يـاد  با افزايش تراكم علف هـرز، افـت عملكـرد گنـدم ز          
 در متـر     بوتـه علـف قنـاري      ۱۶۰به طوريكه حضور    شد،  
 تا زمان برداشت كافي بود، تا در دو سـال عملكـرد             مربع

بـه طـور    ( دانه گندم را بـه طـور معنـي دار كـاهش دهـد               
ايـن   . )۲با اقتباس از معادله جـدول  ( ) درصد  ۳۱متوسط  

نتايج نشان مي دهد كه تداخل گندم و علف قنـاري عمـدتاً           
  در شـرايط  اتر تراكم علف هرز بـوده و اختالفـ  تحت تأثي 
تأثير چنداني بـر نتيجـه      ...) ميزان نزوالت، دما و      (محيطي
  .  نداردآن

 حـاكي از افـت   )۱۹۹۶ (تحقيق آفنتولي و الفترورينوس  
 بوتــه از ۱۵۲ درصـدي گنـدم بـه ازاء وجـود     ۲۸عملكـرد  

اثـر متقابـل تـراكم و زمـان حـذف           . علف قناري مي باشد   
 نيز بـر عملكـرد گنـدم در سـطح آمـاري يـك             علف قناري 

و تـأثير افـزايش تـراكم    ) ۴جـدول   (درصد معني دار بـود      
علف قناري در مراحل انتهايي رشد، بـه مراتـب خـسارت            
بيشتري نسبت به تراكم هاي مشابه در زمـاني كـه علـف             
قناري همزمان با سبز شدن گندم حذف شده اسـت، وارد         

وته علف قناري هنگـامي   ب۳۲۰به عنوان مثال تراكم  . نمود
 درجـة روز پـس از سـبز شـدن گنـدم حـذف              ۸۰۰كه در   

 درصـد  ۴۲گرديد، موجب كاهش عملكرد گندم بـه ميـزان          
   ).۱شكل ( شد
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ير مقاد. ۱۳۸۵ و ۱۳۸۴هاي زراعي بيني افت عملكرد گندم به عنوان تابعي از تراكم و زمان حذف علف قناري در سال درصد پيش– ۱شكل 
  .دست آمدندبه) ۳(ها توسط معادله بيني شده به صورت سطوح پاسخ با برازش دادهپيش

    
موضوع مي توانـد بـه دليـل كـاهش تعـداد سـنبله         اين  

گندم در واحـد سـطح ناشـي از مـرگ و ميـر پنجـه هـا و           
كاهش وزن هزار دانه ناشي از تشديد سايه اندازي علـف            

ي و الفترورينـوس    آفنتـول ). ۱۳۸۱صالحيان  (قناري باشد   
نيز كاهش عملكرد گندم در رقابت با علف قنـاري          ) ۱۹۹۶(

  .را در نتيجه كاهش تعداد سنبله در مترمربع بيان داشتند
 

 
  ۱ ساله در منطقة قائم شهر۲۷و در طول يك دورة  طور ماهانهه مقايسه متوسط بارندگي و دما ب-۳جدول 

  )oc تيگراد درجة سان(حرارت   )mm ميلي متر(بارندگي   ماه
   سال۲۷متوسط  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴   سال۲۷متوسط    ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  

  فروردين 
  ارديبهشت 

  خرداد 
  تير 

  مرداد 
  شهريور 

  مهر 
  آبان 
  آذر 
  دي 

  بهمن 
  اسفند 

۵/۱۹  
۸/۱۹  
۱/۳۸  
۸/۱۱  
۶/۱۹  
۵/۲۰  
۴/۲۱  
۸/۶۸  
۱/۷  
۲/۳۶  
۸/۲۱  

۱۲  

۴/۴  
۵  
۲/۷  
۴  
۸/۱  
۸/۲۸  
۹/۳۳  
۱/۳۳  

۳۵  
۱/۲۶  
۷/۱۶  
۵/۳۲  

۳/۱۷  
۳/۱۳  
۱/۱۳  
۲/۱۵  
۹/۱۶  

۲۹  
۳/۴۰  
۴/۳۳  

۳۰  
۸/۲۳  

۲۲  
۲۲  

۳/۱۳  
۷/۱۸  
۸/۲۳  
۸/۲۵  
۶/۲۸  
۷/۲۴  
۳/۲۲  
۵/۱۴  
۳/۱۲  
۹/۶  
۳/۷  
۹/۱۰  

۶/۱۴  
۱/۱۸  
۷/۲۴  
۴/۲۶  
۷/۲۷  
۱/۲۶  
۵/۲۲  
۳/۱۷  
۱/۹  
۱/۷  
۲/۹  
۹/۸  

۷/۱۳  
۵/۱۸  
۱/۲۳  
۵/۲۵  
۶/۲۶  
۷/۲۴  
۹/۱۹  
۲/۱۵  
۳/۱۰  

۸  
۴/۷  
۱/۹  

  .۱۳۸۷تان مازندران  اقتباس از مرکز آمار اداره کل هواشناسي اس-۱
 

نتايج اين آزمايش روشن مي سـازد كـه زمـان حـذف      
علف قناري در مزارع گندم داراي اهميـت تـداخلي بـسيار           
زيادي است و عدم ورود بذر اين گياه همراه بـذور گنـدم         

زيـرا بـذور    . نمي تواند تضمين كنندة حذف تـداخل باشـد        

ر علف قناري به دليـل قابليـت خـواب خـود، مـي تواننـد د           
درون بانك بـذر خـاك قـدرت جوانـه زدن خـود را حفـظ          

جوانــه و ) ۱۹۹۹ و۱۹۹۶الفترورينــوسآفنتــولي و (كــرده 
) تأمين نيـاز رطـوبتي  (همزمان با اولين بارندگي    زني آنها   
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    يـا اولـين عمليـات خـاك ورزي         ) ۱۹۸۳پيترز و ويلسون    (
ــي   ( ــه زن ــور جهــت جوان ــك ) (اســتفاده از ن ، ) ۲۰۰۷فران

رشد كرده و هنگامي كه گندم كاشـت مـي    شده و   تحريك  
شود از نظر مرحله رشدي علـف قنـاري جلـوتر از گنـدم             
بوده و خسارت شديد را به دنبال خواهد داشت و هر چـه   
ميزان تراكم اين علـف هـرز در مـزارع گنـدم هـم بيـشتر                
باشـد خــسارت وارد شـده بــه گيــاه زراعـي نيــز زيــادتر    

   .خواهد بود

نگام علف قنـاري جلـوي   به نظر مي رسد حذف زود ه   
از . افت عملكرد گنـدم را تـا انـدازه زيـادي خواهـد گرفـت       

نتايج بدست آمده مي توان استنباط نمـود كـه اسـتفاده از     
علف كش هاي غير انتخابي قبل از سـبز شـدن محـصول             
زراعي، به منظور كاهش اثرات منفي رقابت و اطمينـان از           

. اشـد پيشي گرفتن سبز شدن محصول، توصيه مناسبي ب      
همچنين انتخاب ارقامي از گندم كه از سرعت سـبز شـدن        
و اســتقرار بيــشتري برخوردارنــد، شــاخص مطلــوبي در 

  .برنامه هاي اصالح گياهي به نظر مي رسند
 

   تجزيه واريانس عملكرد دانه گندم و زيست تودة علف قناري-۴ جدول
ميانگين مربعات   درجه آزادي   منبع

  )عملكرد دانه گندم(
  ن مربعاتميانگي

  )زيست تودة علف قناري (
  ۱۰/۳۵٭  ۵۱/۷۱٭   ۱  سال

  ۸۴/۲۸٭٭  ۲۰/۵۷ ٭٭  ۵  تراكم علف قناري
  ۴۲/۳۰٭٭  ۱۱/۶۰٭٭  ۶  زمان حذف علف قناري

  ns۳۰/۱۶  ns ۵۰/۷   ۵  تراكم علف قناري× سال 
 ۳۲/۱۹٭ ns۱۲/۱۵   ۶  زمان حذف علف قناري× سال 

  ۸۱/۳۲٭  ۱۲/۴۴٭٭  ۳۰  زمان حذف علف قناري× تراكم 
  ns ۳۲/۱۶   ns ۹۲/۷   ۳۰  زمان حذف علف قناري× تراكم × سال 

  ۷۱/۸  ۶/۱۷  ۱۰۵  اشتباه آزمايشي
  . و يك درصدپنجبه ترتيب تفاوت معني دار در سطح ** : و              * 
ns             :تفاوت از نظر آماري معني دار نيست.  
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