دوره   17شماره   1بهار 1394
صفحههای 13-26

تعیین آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشي در رقابت با چهار رقم گندم در
منطقۀ گرگان
3

حسین رضوانی ،1جعفر اصغری* ،2سید محمدرضا احتشامی ،2بهنام کامکار

 .1دانشجوی دکترای زراعت ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2بهترتیب استاد و استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .3دانشیار ،گروه زراعت ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1393/10/22 :

تاریخ وصول مقاله1392/9/29 :

چكيده
بهمنظور تعیین آستانۀ خسارت اقتصادی چهار رقم گندم در تراکمهای مختل

خردل وحشی ،آزمایش باه صاورت فاکتوریال در قالاب

طرح پایۀ بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و در دو سال زراعی ( 1389-90و  ،1390-91در م رعۀ تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات
کشاورزی گرگان وابسته به مرک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان اجرا شاد .فاکتورهاای آزماایش شاامل ارقاام گنادم
(‘آرتا’‘ ،تجن’‘ ،مغان’ و ‘مروارید’ ،و تراکم خردل وحشی (صفر 16 ،8 ،4 ،و  32بوته در متر مربع ،بود .برای توصی

کاهش عملکارد

ناشی از رقابت خردل وحشی از معادلۀ هذلولی کازنس استفاده شد .حداکثر تلفات عملکرد مربو به تراکمهای بااتی خاردل وحشای
بود و در بین ارقام ،رقم ‘آرتا’ بیشترین و رقم ‘مروارید’ کمترین تلفات عملکرد را داشتند .شاخصهای رقابتی محاسبه شده نشان داد که
رقم ‘مروارید’ در شرایط رقابت با خردل وحشی ،توانایی زیادی در جلوگیری از کاهش عملکرد خود داشت (تحمل زیااد ،و از طارف
دیگر ،وزن خشک و مقدار بذر عل

هرز را نی تا حد زیادی کاهش داد .با استفاده از مدل بساط داد ه شادۀ هاذلولی کاازنس و فرماول

ادونوان ،آستانۀ خسارت اقتصادی در دو سال زراعی برای ارقام گندم تراکمهای  2/33 ،3/68 ،4/11و  2/11بوته در متر مربع باه ترتیاب
در ارقام ‘مروارید’‘ ،مغان’‘ ،تجن’ و ‘آرتا’ در شرایط آبوهوایی گرگان تعیین شد.
كلیدواژهها :آستانۀ خسارت ،توابع کاهش عملکرد ،خردل وحشی ،رقابت ،گندم.

* نویسنده مسئول

Email: Jafarasghari7@gmail.com

حسین رضوانی و همکاران

 .1مقدمه

که این برتری بهدلیل سرعت زیاد توسعۀ برگ ،تجمع اولیۀ

کشاورزی صنعتی بیش از نیم قرن در جهت حذف کامل

بیشتر بیوماس در اندام هوایی و بسته شدن سریعتر کانوپی

عل های هرز تالش کرده ،اما بهرغم همۀ تالشها نتایج

بود [ .]38همچنین بهترین تصمیمگیری برای مدیریت

عکس حاصل شده است .جایگ ینی گونههای حساس

عل هرز ،راهکاری است که به کاهش استفاده از عل -

ازبینرفته با گونههای مقاوم ،بروز مقاومت در گونههای

کشها و کاربرد مؤثر در یک نظام زراعی منجر شود [.]5

موجود ،مخاطرات زیستمحیطی و غیره از عوارض دیدگاه
تن نظرانۀ ریشهکنی عل

تراکمی از عل

هرز است [ .]6یکی از مهمترین

هرز که در آن خسارت اقتصادی

حادث میشود ،بسیار مهم است و مطالعۀ رقابت بین

1

عل های هرز پهنبرگ م ارع گندم ،خردل وحشی است.

عل های هرز و گیاهان زراعی راهگشای یافتن این آستانه

خردل وحشی گیاهی یکساله زمستانه ،علفی ،ایستا و به

است .آستانههای اقتصادی فرصتی برای کاهش می ان

ارتفاع  30تا  250سانتیمتر است که توسط بذر تکثیر

مصرف عل کش فراهم میکنند .آستانۀ اقتصادی بهصورت

میشود .این گیاه از تیرۀ شببو و دارای الگوی رشد

شده که در آن ه ینۀ کنترل

تراکمی از عل

هرز تعری

نامحدود است [ .]36خردل وحشی بهدلیل قدرت رقابت

عل

زیاد برای کسب نور و داشتن اسید اروسیک زیاد از جمله

اینرو ،آستانۀ اقتصادی معیاری است که در آن عوامل

گونههای نامطلوب و مضر محسوب میشود [.]26

بیولوییک و اقتصادی برای تصمیمگیری سودمند در زمینۀ

هرز معادل سود حاصل از کنترل است [ .]28از

تبین فلسفۀ مدیریت عل های هرز و شناخت راهبردها

مدیریت عل های هرز بهکار گرفته شده است [ .]12آستانۀ

و راهکارهای مواجهه با آنها از مهمترین اولویتهای

اقتصادی با کمک به کشاورزان در تصمیمگیری صحیح

هرز است [ .]6یکی از راههای مؤثر

برای کنترل مقرونبهصرفۀ اقتصادی عل های هرز ،عامل

در کنترل عل های هرز در سیستم مدیریت تلفیقی

مهمی در مدیریت تلفیقی محسوب میشود .اگر تراکم

عل های هرز ،IWM( 2استفاده از ارقامی است که قدرت

عل های هرز زیر آستانۀ خسارت اقتصادی باشد ،هیچ

رقابتپذیری زیادی دارند .رقمی که توانایی رقابتی آن زیاد

راهبردی برای کنترل آنها توصیه نمیشود [.]36

پیشروی علم عل

هرز ضمن حفظ عملکرد

بهنظر میرسد که آستانۀ خسارت عل های هرز تحت

است ،باید در رقابت با عل

هرز را نی کاهش دهد [.]21

تأثیر عوامل مدیریت زراعی تغییر مییابد .آستانههای

نتایج دیگر تحقیقات ،تفاوت در توانایی رقابتی

هرز

خود ،رشد و تولید بذر عل
طب

گونههای مختل

خسارت اقتصادی بسته به شرایط محیطی ،گونۀ عل

یک گونه مستند است که نشان میدهد

و زمان ظهور نسبی ،رقم و تراکم گیاه زراعی تغییر مییابند

میتوان از طری بهنژادی ،ارقامی با قدرت رقابتپذیری

[ .]22سطوح آستانۀ سوروف Echinochloa crus-galli

زیاد در برابر عل های هرز تولید کرد [ .]39قدرت رقابتی

تحت تأثیر کود نیتروین ،رقم و تراکم برنج قرار گرفت

کل ا در برابر یوتف وحشی بررسی شد و

هرز سوروف در کشت

ارقام مختل

[ .]7آستانۀ خسارت اقتصادی عل

مشاهده شد که ارقام هیبرید بهدلیل هتروزیس نسبت به

برنج  2/93بوته در متر مربع برآورد شده است [ .]7طب

ارقام آلوگام ،قابلیت رقابت زیاد و عملکرد بیشتری داشتند

گ ارشها ،آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشی در کل ا،
سه بوته در متر مربع گ ارش شده است [ .]1سطح آستانۀ

1 .Sinapis Arvensis
2. Integrated Weed Management

خسارت کل ا در گرگان یک بوته خردلوحشی در متر
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مربع تعیین شد [ .]26همچنین در مطالعاتی در ترکیه

میگذارد [ .]31تعیین تراکم آستانه نیازمند آگاهی از رابطاۀ

مشخص شده است که رقابت خردل وحشی در م رعۀ

بین تلفات عملکرد گیاه زراعی و تراکم علا

هارز اسات

گندم در تراکم های  16تا  32بوته در متر مربع بهترتیب

[ .]16محاساابۀ آسااتانههااای اقتصااادی مسااتل م اسااتفاده از

سبب کاهش  36و  82درصدی عملکرد گندم زمستانه و

معادتت رگرسیونی یا تواباع خساارتی اسات کاه کااهش

آستانۀ خسارت اقتصادی آن معادل  5/38بوته در متر مربع

عملکرد گیاه زراعی را به برخی خصوصیات کمی آلاودگی
عل

تعیین شد [.]23

هرز از زمان کنترل پاسرویشای مرباو مایساازند.

مدیریت عل های هرز بر مبنای آساتانههاا ،ناخواساته

توابع خسارت عمدتاً بر مبنای تراکم عل

هارز اساتوارند.

هارز در سیساتم کشااورزی

معادلهای که به طور معمول برای توصی

خسارت مرباو

بهمعنای باقی گذاشاتن علا

است .از جمله م ایای باقی گذاشتن عل های هرز میتوان

به عل هایهرز استفاده می شود ،تابعی است که کازنس در

به کاهش تبعات محیطی ناشی از عملیات کنترلی شادید و

سال  1985ارائه داده است [ .]11استفاده از مادل تجربای

در

هذلولی برای برآورد تلفات عملکرد به ج ء استانداردی در

درازمدت اشاره کرد [ .]20باتوجه به تنوع و انعطافپذیری

هارز تبادیل شاده

حفظ ینوتیبهاای حسااس باه ابا ار کنترلای مختلا
جوامع عل

پژوهشهای تداخل گیاه زراعی  -عل

هرز ،مدیریت آنها ناه اماری حصاولی ،بلکاه

است [ .]22هدف پژوهش حاضر ،تعیین آساتانۀ خساارت

فرایندی مستمر است .بهجای مقابلۀ مستقیم باا علا هاای

اقتصادی تراکم های مختل

عل هارز خاردل وحشای در

هرز ،باید از تهااجمپاذیری سیساتمهاای زراعای کاسات.

رقابت با ارقام گندم در شرایط آبوهوایی گرگان است.

اجرای سناریوی پیشنهادی در مورد مدیریت عل های هرز
 .2مواد و روشها

مسااتل م پااذیرش رهیافاات ماادیریت تلفیقاای مبتناای باار
آستانههاست؛ آستانههایی که هم پویایی جوامع عل

آزمااایش در دو سااال زراعاای  1389–90و 1390-91در

هارز

و هم پیامدهای زیستمحیطی عملیات کنترل در آنها (نظیر

ایسااتگاه تحقیقااات کشاااورزی گرگااان وابسااته بااه مرک ا

آستانۀ بهینۀ اقتصادی ،منظور شده باشد.

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعای اساتان گلساتان انجاام

آستانۀ خساارت اقتصاادی باه پتانسایل عملکارد گیااه

گرفت .ارتفاع محل آزمایش از سطح دریا پنج متار و طاول

هارز وابساته

جغرافیاااایی 54 ،درجاااه و  25دقیقاااۀ شااارقی و عااارض

زراعی ،کارامدی کنترل و ه ینۀ کنترل علا

جغرافیایی  36درجه و  45دقیقۀ شمالی بود.

است .هر تغییری در این متغیرها بار آساتانۀ اقتصاادی اثار

جدول  .1خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک محل آزمایش در عمق  0-30سانتیمتر
هدایت
الکتریکی
()dS.m-1
0/6

اسیدیته گل

کربن آلی

ازت کل

فسفر قابل جذب

پتاسیم قابل جذب

اشباع

(،%

(،%

)(ppm

)(ppm
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1/55
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منگن قابل
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میانگین بارندگی سالیانه  400-450میلیمتر بود که

سانتیمتر در عم  3-5سانتیمتر در اواخر آذر ماه  1389و

دارای اقلیم

 1390کشت شد .اندازۀ هر کرت  6/65 × 2/4متر و

مدیترانهای گرم و نیمهمرطوب است .برای شناسایی

متشکل از  12ردی

بود .هم مان با کاشت گندم ،بذرهای

وضعیت خاک محل انجام آزمایش ،نمونۀ مرکب از عم

خردل وحشی نی پس از مخلو کردن با ماسۀ بادی در

صفر تا  30سانتیمتری تهیه و کلیۀ خواص فی یکی و

مقادیر مورد نظر در بین و روی ردی ها و بهصورت کامالً

شیمیایی خاک در آزمایشگاه تج یۀ خاک مرک تحقیقات

تصادفی و یکنواخت در هر کرت پخش شدند .بهمنظور

کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بهشرح جدول زیر

شکستن خواب بذر خردل وحشی و اطمینان از حصول

تعیین شد .براساس نتایج حاصل ،بافت خاک از نوع لوم

تراکمهای مورد نظر ،بذرها بهمدت  24ساعت قبل از

کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بهشرح جدول زیر

کاشت در محلول جیبرلیک اسید با غلظت  1500میلیگرم

تعیین شد .بر اساس نتایج حاصل بافت خاک از نوع لوم

در لیتر تیمار شدند [.]3

براساس دستهبندی آبوهوایی کوپن

1

رسی سیلتی بود.

پس از اطمینان از درصد سب مطلوب برای گندم و

آزمایش بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایۀ

خردل وحشی عملیات تنک در مرحلۀ سهبرگی گندم انجام

بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد .عامل اول

گرفت .عل های هرز م رعه بهج خردل وحشی ،بهطور

گندم (‘آرتا’‘ ،تجن’‘ ،مغان’ و

مستمر وجین شدند .این آزمایش در شرایط عدم

‘مروارید’ ،و عامل دوم تراکم خردل وحشی (صفر،8 ،4 ،

محدودیت آب ،عناصر غذایی و کنترل آفات ،بیماریها و

 16و  32بوته در متر مربع ،بود .بهعالوه برای اینکه امکان

عل های هرز صورت گرفت .بنابراین در طول فصل رشد

شامل رقمهای مختل

مقایسۀ صفات مورد بررسی بین عل

هرز خردل وحشی

با ارقام گندم در شرایط خالص و مخلو

بهمنظور حفظ رطوبت خاک در وضعیت مطلوب ،آبیاری

وجود داشته

بهصورت بارانی صورت گرفت .سایر عملیات داشت نظیر

باشد ،کشت خالص خردل وحشی در تراکمهای مختل

سمپاشی علیه آفات و بیماری گندم بهطور یکسان در همۀ

نی انجام گرفت .عملیات آمادهسازی شامل شخم ،دیسک و

تیمارها بر طب عرف منطقه انجام شد .نمونهبرداری گندم و

تسطیح زمین در پایی همان سال زراعی انجام گرفت و پس

خردل وحشی ،طی فصل رشد و بر اساس مراحل فنولویی

از آن نقشۀ آزمایشی تهیه شد .کود توصیهشده بهمقدار 160

گیاه گندم و مقیاس کدبندی زیداکس و همکاران [ ]31در

کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل 160 ،کیلوگرم سولفات

پنج مرحله ،پنجهزنی (کد  ،،2ساقهدهی (کد  ،،3سنبلهدهی

پتاسیم و  50کیلوگرم اوره قبل از کاشت مصرف شد.

(کد  ،،5گلدهی (کد  ،6و خمیری شدن دانه (کد  ،8انجام

همچنین دو بار کود نیتروین بهصورت سرک در طول دورۀ

گرفت .در هر مرحله نمونهگیری پس از ثبت مراحل

رشدی ،یک بار در ابتدای ساقه رفتن و بار دیگر در ابتدای

فنولویی گیاه  10بوته گندم و پنج بوته خردل وحشی از

پیدایش سنبلهها به نسبت  50کیلوگرم کود اوره در هکتار

ردی های میانی با رعایت اثر حاشیهای بهطور تصادفی

استفاده شد .بذرهای گندم پس از ضدعفونی با قارچکش

انتخاب و برداشت شد .در هر مرحله ،صفاتی نظیر وزن

کربوکسین تیرام به نسبت دو در ه ار توسط ماشین بذرکار
مخصوص آزمایشهای غالت با تراکم کاشت توصیهشده

خشک ساقه ،وزن خشک برگ سب و زرد ،وزن خشک کل

20

و سطح برگ بهتفکیک برای گندم و خردل وحشی

 350بوته در متر مربع [ ]31و با فواصل ردی

اندازهگیری شد.
1. Koppen
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در پایااان فصاال رشااد و در مرحلااۀ رساایدگی نهااایی،
(،3

بهمنظور محاسبۀ عملکرد دانه و وزن خشک کل ارقام گندم
پس از حذف حاشایههاا ،عملیاات برداشات در مسااحتی

 Yinfest
Y
cls   maen
sinfest

s mean


معادل  1/2متر مربع از خطو وسط (دو خاط وساط ،هار

در این رابطه Yinfest ،و Ymeanبه ترتیاب عملکارد داناۀ

کرت آزمایشی انجام گرفت .در این مرحله ،پنج بوته خردل

رقم  iدر حضور عل

هرز و متوساط عملکارد داناۀ هماۀ

وحشی نی بهطور تصادفی انتخاب و صفاتی مانند بیومااس

ارقام در حضور عل

هرز؛ و  Sinfestو Smeanبهترتیب مقدار

و عملکرد بذر عل

بذر عل

هرز خردل وحشی در حالت خاالص

و مخلو در تراکمهای مختلا

هرز مربو به رقم  iو میانگین مقدار بذر علا

انادازهگیاری شاد .بارای

هرز تولیدشده در تمامی ارقام است .برای تخماین کااهش

اندازهگیری تحمل گیاه زراعی در رقابت با عل های هارز

عملکرد گندم در سطوح تراکم عل

هرز خردل وحشی ،از

از شاخصی بهنام توانایی تحمل رقابات) 1 (AWCاساتفاده

مدل هذلولی راستگوشۀ کازنس [ ]11استفاده شد.

شد [.]35
] × 100

(،1

Yinfest
Ypure

YL  Id
1  Id
A

(،4
[ = 𝐶𝑊𝐴

در این رابطه Yinfest ،عملکرد رقم  iدر شرایط آلوده باه

در این رابطاه YL،درصاد کااهش عملکارد گنادم؛ d

عل

هرز؛ و  Ypureعملکرد همان رقم در شرایط عااری از

تراکم عل

هارز خاردل (بوتاه در متار مرباع،؛  Iکااهش

عل

هرز است .ب رگ تر بودن این شااخص ،نشااندهنادۀ

عملکرد گندم به ازای تکبوتۀ عل

توانایی بیشتر گیاه زراعی برای تحمل به عل

هرز وقتی که تراکم آن

به سمت صفر میل کند؛ و  Aحداکثر کاهش عملکرد گنادم

هارز اسات.

برای اندازهگیری توانایی جلوگیری از رشد بیومااس علا

در تراکمهای زیاد عل

هرز نی از شاخصی به نام شااخص رقاابتی  ،CI(2اساتفاده

آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشی از معادلاۀ ادوناوان

شد.

[ ]28استفاده شد.

 Yinfest
Y
clB   maen
Binfest

Bmean


در این رابطه ET ،آستانۀ خسارت اقتصاادی؛  Cه یناۀ

در این رابطه Yinfest،عملکرد رقم  iدر شرایط آلاودگی

هرز خردل وحشای ( 500000ریاال در







(،2

به عل
عل

هرز بود .همچنین به منظور محاسبه

(،5

ریالی کنترل عل

هرز؛  Ymeanمتوسط عملکرد همۀ ارقام در حضاور
هرز؛  Biبیومااس علا

 Bmeanمتوسط بیوماس عل

هکتار،؛  Pقیمت هار کیلاوگرم گنادم ( 5500ریاال،؛ Ywf

هارز مرباو باه رقام  i؛ و

متوسط عملکرد محصول گندم در شارایط عااری از علا

هرز در مخلو باا کال ارقاام

هرز (کیلوگرم در هکتار،؛ و  Iو Aنی مؤلفههاای تخمینای

است .برای ارزیابی توانایی جلوگیری از تولیاد باذر علا

حاصل از معادلۀ کااهش عملکارد بودناد .تج یاهوتحلیال

هرز در یک رقم از شاخص دیگری به نام  ،CIS(3که در آن
مقدار بذر تولیدشده توسط عل

C
I*YWF *P I*C

100
A

ET 

آماری دادهها با استفاده از نرمافا ار آمااری  ،SASو رسام

هرز در نظر گرفتاه شاده

نمودارها نی با استفاده از نرماف ار اکسل انجام گرفت.

است ،استفاده شد [.]13
1. Ability of Withstand Competition
2. Competition index
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نتایج و بحث

عل

ارزیابی توانایی رقابتی ارقام گندم

مراحل بعدی ،از نظر بیوماس عل

براساس نتایج تج یۀ مرکب بهدست آماده از ایان مطالعاه،

بین واریتههای گندم ظاهر شاد (دادههاا نشاان داده نشاد.،

عملکرد دانۀ گندم در تاداخل باا خاردل وحشای باه طاور

کمترین و بیشاترین بیومااس علا

هارز خاردل وحشای

معناداری تحت تاأثیر رقام و تاراکم خاردل وحشای قارار

بهترتیب در جاوار ارقاام ‘مرواریاد’ و ‘آرتاا’ حاصال شاد

گرفت .همچنین اثر متقابل رقم و تراکم خردل وحشای بار

(جدول  .،3از نظر عملکرد داناه ،اخاتالف معنااداری باین

عملکرد دانه معنادار بود .این امر نشان می دهد کاه واکانش

هارز ،و مخلاو باا

هرز و هم برای گیاه زراعی در این مرحله بود ،اما در
هرز اختالف معنااداری

حالت خالص (شاهد عاری از علا

ارقام مورد بررسی به تراکم خاردل وحشای متفااوت باود.

عل

همچنین نتایج تج یۀ واریانس نشان داد که اثر سال و سایر

اثر سال معنادار نباود؛ باه نحاوی کاه در حالات خاالص و

آثار متقابل دوگانه و سهگانه معنادار بودند (جدول .،2

مخلو در دو سال آزمایش بیشترین عملکرد داناه مرباو

در نمونهبرداری اول که مصادف باا مرحلاۀ پنجاهزنای
گندم بود ،اختالفی در بیوماس علا

هرز (حداکثر تراکم خردل وحشی ،مشاهده شد ،اماا

به رقم ‘مروارید’ و کمترین عملکرد مربو به رقام ‘آرتاا’

هارز در میاان ارقاام

بود (جدول .،3

گندم مشاهده نشد .این مسائله احتمااتً باه دلیال دسترسای
کافی به منابع رشدی شامل نور و ماواد غاذایی هام بارای
جدول  .2نتایج تجزیۀ واریانس مركب میانگین مربعات عملکرد دانۀ گندم در رقابت با خردل وحشی در دو سال زراعی 1389-91
درجۀ

عملکرد دانه

عملکرد دانه

درصد افت

بذر

بیوماس

آزادی

(خالص،

(تداخل،

عملکرد

خردل وحشی

خردل وحشی

سال

1

59544/12ns

45321/12ns

132/51ns

33490/7ns

46640/9ns

بلوک در سال

3

23528/8ns

12138/18ns

151/62ns

1896/2ns

2/70ns

رقم

3

**592668/4

**713044/4

**2508/37

**47358/7

**23458/7

تراکم خردل

4

**417123/1

**381132/4

**1405/23

**13355/6

**88232/4

رقم × سال

3

16997/2ns

12320ns

134/42ns

3399/8ns

31206/9ns

تراکم× سال

4

12152/6ns

11211ns

45/42ns

51839/7ns

46238/6ns

رقم × تراکم

12

**2620332/2

**64521/04

**87/32

**21993/9

**23912/7

رقم × تراکم× سال

12

32153/5ns

1325ns

21/31ns

24620/6ns

2141/2ns

خطا

114

4120/6

0/0158

152/3

428/5

3425/7

-

5/93

8/92

17/9

14/44

7/43

منابع تغییرات

ضریب تغییرات (،%

 :nsغیرمعنادار و ** :معنادار در سطح احتمال  1درصد.
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جدول  .3مقایسۀ میانگین عملکرد دانۀ گندم ،بیوماس و بذر خردل وحشی در رقابت گندم با خردل وحشی
در دو سال زراعی 1389-91
عملکرد دانه

بیوماس خردل

(خالص،

عملکرد دانه (تداخل،

درصد افت

بذر خردل وحشی

)(kg/ha

عملکرد

)(kg/ha

آرتا

4163/2d

851/195d

81/7a

325 a

2251a

تجن

4799/6c

1103/45c

80/3b

321b

2190a

مغان

b

b

ارقام

)(kg/ha

5201/2

6110/7a

مروارید

c

1551/23

2201/60a

وحشی
)(kg/ha

c

74/21

61/23 d

b

300

16089

274 d

1448c

اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل در یک حرف مشترکاند ،فاقد تفاوت معنادار در سطح  1درصد بر اساس

آزمونLSD

هستند.

جدول  .4نتایج تجزیۀ واریانس مركب شاخصهای رقابتی گندم در رقابت با خردل وحشی در دو سال زراعی
شاخص تحمل

شاخص تداخل

شاخص تداخل

AWC

CIB

CIS

سال

1

12/51ns

0/0016ns

0/0021ns

تکرار

3

15/62ns

0/251ns

0/281ns

رقم

3

**508/17

**0/94

**0/75

تراکم خردل

4

**315/61

**0/47

**0/81

رقم × سال

3

27/2ns

0/013ns

0/0028ns

تراکم × سال

4

4/26ns

0/055ns

0/67ns

رقم × تراکم

12

**25/2

**0/004

**0/0091

رقم × تراکم × سال

12

1/35ns

0/83 ns

0/76ns

خطا

114

131/6

0/152

0/135

-

14/9

8/4

11/9

منابع تغییرات

ضریب تغییرات (،%

درجۀ آزادی

 :nsغیرمعنادار و ** :معنادار در سطح احتمال  1درصد.

منداب 1و نی رقابت ارقام گندم در برابر عل

نتایج نشان میدهد که ارقام از لحاظ شاخص تحمل

هرز یوتف

(شاخص  ،AWCمتفاوت بودند (جدول  ،،4بهطوری که

وحشی نتایج مشابهی بهدست آمد [ .]19،13برعکس ،بین

بین عملکرد دانه در شرایط خالص و تحمل ارقام گندم در

عملکرد دانۀ ارقام هیبرید کل ا در شرایط خالص و تحمل

هرز خردل وحشی در دو سال آزمایش

هرز ،رابطۀ منفی وجود دارد

رقابت با عل

گیاه زراعی در برابر عل

رابطۀ مثبت و معنادار وجود داشت (جدول  .،6در بررسی
قدرت رقابت ارقام مختل

گندم در برابر عل

هرز

1. Eruca sativa

دوره   17شماره   1بهار 1394
19

حسین رضوانی و همکاران

[ .]26یکی دیگر از شاخصهای توانایی رقابتی ،شاخص
( ،CIBاست که مبتنی بر جلوگیری از رشد عل

شاخص نشانۀ توانایی گیاه زراعی در کاهش تولید بذر

هرز

هرز است.

عل

بهواسطۀ کاهش بیوماس آن است .نتایج تج یۀ واریانس

نتایج نشان داد که ارقام ‘مروارید’ و ‘آرتا’ بهترتیب

نشان داد که این شاخص بهطور معناداری تحت تأثیر ارقام

دارای بیشترین و کمترین شاخص  CISبودند (جدول .،5

گندم قرار گرفت (جدول  .،4مقایسۀ میانگین بین ارقام

نتایج مقایسۀ  CIBو  CISنشان داد که همبستگی مثبت و

نشان داد که بیشترین شاخص ( ،CIBبه رقم ‘مروارید’

معناداری (** ،r=0/82بین کاهش بیوماس عل

هرز و

( ،1/42و کمترین آن به ‘آرتا’ ( ،0/54تعل داشت (جدول

کاهش بذر عل

 .،5توانایی رقابتی زیاد رقم ‘مروارید’ را میتوان به کاهش

عملکرد خالص ،عملکرد مخلو

بیشتر بیوماس خردل وحشی در حضور این رقم و عملکرد

محاسبه شده نشان داد که رقم ‘مروارید’ بهدلیل عملکرد

بهنسبت زیاد این رقم تحت شرایط رقابت نسبت به سایر

بهنسبت زیاد در شرایط رقابت با خردل وحشی و درصد

دارای

افت عملکرد کمتر نسبت به سایر ارقام بهعنوان رقم دارای

کمترین عملکرد دانه در شرایط رقابت بود و بیشترین

رقابتپذیری زیاد شناسایی شد و ‘آرتا’ بهعنوان رقم

ارقام دانست .رقم ‘آرتا’ نی بهعنوان یک رقم ضعی

بیوماس خردل وحشی در حضور این رقم تولید شد
(جدول  .،5طب

ضعی

نتایج دیگر تحقیقات ،ممکن است

هرز وجود دارد (جدول  .،6در مجموع
و شاخصهای رقابتی

انتخاب شد (شکل  1و جدول .،7

درصد کاهش عملکرد در حضور عل

هرز نسبت به

هرز ،تحمل محصول به عل

هرز

شاخصهای  CIBو  AWCتوسط راهبردهای متفاوتی در

شرایط عاری از عل

گیاه تعیین شوند ،ازاینرو این دو مفهوم باید از هم تفکیک

نامیده میشود .هرچه درصد کاهش عدد ب رگتر باشد

شوند [ .]12همچنین این دو شاخص ممکن است ل وماً در

تحمل محصول کمتر و هر چه عدد کوچکتر باشد تحمل

یک رقم وجود نداشته باشند.

محصول بیشتر است [ .]28ازاینرو ،بهنظر میرسد که

ارقام ‘مروارید’ و ‘مغان’ ضمن داشتن تحمل زیاد از

میتوان ارقامی را شناسایی یا اصالح کرد که با داشتن

هرز

توانایی تحمل زیاد از عملکرد دانۀ زیادی نی در شرایط

برخوردار بودند .همبستگی قوی میان  AWCو  CIBدلیل

خالص برخوردار باشند که این حالت در مورد ارقام

صحت این موضوع است (** .،r=0/81در هیچکدام از

‘مروارید’ و ‘مغان’ صاد است .در بررسی قدرت رقابت

شاخصهای رقابتی مذکور  CIBو  AWCمقدار تولید بذر

هرز منداب به نتیجهای

توانایی بهنسبت خوبی در جلوگیری از رشد عل

عل

ارقام مختل

گندم در برابر عل

هرز در نظر گرفته نشده است ،درحالیکه مقدار بذر

مشابه بهدست آمد [ .]29نی نتایج مشابه در مورد رقابت

هرز از دیدگاه اکولوییک حائ اهمیت

ارقام هیبرید کل ا در برابر یوتف وحشی گ ارش شد و بین

است ،چراکه ممکن است در آینده جمعیت بانک بذر،

عملکرد دانه در شرایط خالص و تحمل گیاه زراعی در

هرز در خاک و نهایت ه ینۀ تولید را بهواسطۀ مبارزه

هرز رابطۀ مثبت وجود داشت [ .]38در شرایط

تولیدی توسط عل
عل
با عل

برابر عل

تداخل با چاودار ،بین ارقام گندم از نظر عملکرد

هرز اف ایش دهد .بر این اساس ،برای ارزیابی

زیستتوده و دانه تفاوت معناداری وجود داشت [.]15

توانایی ارقام عالوه بر دو شاخص یادشده ،از شاخص
دیگری بهنام  CISکه در آن مقدار بذر تولیدشده توسط
عل

هرز در نظر گرفته میشود استفاده شد .زیاد بودن این
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جدول  .5مقایسۀ میانگین شاخصهای ارزیابی ارقام گندم در رقابت با خردل وحشی در دو سال زراعی 1389-91
شاخص تحمل

شاخص تداخل

شاخص تداخل

AWC

CIB

CIS

مروارید

29a

1/23a

1/44a

مغان

26b

0/78b

0/83b

تجن

c

c

c

آرتا

20c

رقم

22

0/56

0/54c

0/62

0/59c

 :AWCتوانایی تحمل رقابت :CIB ،شاخص رقابتی بیوماس :CIS ،شاخص رقابتی بذری
اعداد هر گروه در هر ستون که حداقل در یک حرف مشترک اند ،فاقد تفاوت معنادار در سطح احتمال  1و  5درصاد براسااس
آزمون

LSD

هستند.

جدول  .6ضرایب همبستگی بین شاخصهای رقابت و عملکرد دانۀ ارقام گندم در رقابت با خردل وحشی
در دو سال زراعی 1389-91
صفت

CIB

CIS

عملکرد دانه

AWC

**0/81

**0/79

**0/84

CIB

1

**

**

0/77

0/82

**0/72

1

CIS

** :معنادار در سطح احتمال  1درصد
 :AWCتوانایی تحمل رقابت

 :CIBشاخص رقابتی بیوماس

افت عملكرد گندم
باارای توصاای

 :CISشاخص رقابتی بذری

‘مروارید’ به وقوع پیوست .روند تغییرات پارامتر  Aاز ایان

کاااهش عملکاارد ناشاای از رقاباات خااردل

جهت حائ اهمیت است که این پارامتر پتانسایل خساارت

گندم از معادلۀ  2استفاده شاد .باا

را نشاان

وحشی در ارقام مختل

توجه به تأثیر تراکمهای مختل

عل

خردل وحشی بر عملکارد

هرز در تراکمهاای زیااد در ارقاام مختلا

میدهد .ازاینرو نقش رقم در کاهش خسارت عل

هارز،

ارقام گندم ،درصد کاهش عملکرد در هار رقام نسابت باه

بهویژه در شرایطیکه کنترل شیمیایی صورت نگیارد ،حاائ

عملکرد حداکثر ( ،Ymaxبرآوردشده براساس معادلۀ هذلولی

اهمیت است.

کازنس (معادلۀ  ،1بهطور جداگانه سنجیده شد .باا افا ایش

کانوپی متراکم حاصل از رقم ‘مروارید’ نسبت به ساایر

تراکم خردلوحشی ،درصد کاهش عملکرد گندم به صورت

ارقام ،سبب کاهش فراهمی نور ،عناصر غاذایی و رطوبات

مجانبداری اف ایش یافت (شاکل  .،1براسااس معاادتت

قابل وصول برای عل

هرز خردلوحشی شد که ایان امار

برازش داده شده حداکثر کاهش عملکرد ناشی از تراکمهاای

سبب رقابتپذیری زیاد این رقم شده است .بهطور معماول

زیاد خردل وحشی ( ،Aبه می ان  82درصد در رقم ‘آرتا’ و

هرچه تراکم عل

هرز بیشتر باشد ،درصد کاهش عملکارد

کمترین مقدار پارامتر Aبه می ان  61/8درصد در تیمار رقم

نی متناسب با آن بیشتر خواهد بود و ایان روناد تاا جاایی
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هرز به سطحی مای رساد کاه

نتایج دیگر تحقیقات نی حاکی از خسارت بیشتر تکبوتاه-

دیگر سبب کاهش معناادار تولیاد گیااه زراعای نمایشاود

های ترب وحشی نسبت به علا هاای هارز باریاک بارگ

(شکل  ،2که این مطلب با نتایج تحقیا زیمادال مطابقات

چچم ایرانی بر عملکرد گندم است [ 16 .]19بوتاه خاردل

دارد [.]39

وحشی در متار مرباع عملکارد داناۀ گنادم را بایش از 56

تداوم مییابد که تراکم عل

درصد کاهش داد [ .]5رقابت عل

در دو سال آزماایش ،میا ان کااهش عملکارد در رقام

هرز با دو رقم دیاررس

رقیب ‘مرواریاد’ از  30تاا  60درصاد و در رقام ضاعی

و زودرس پنبه در اوایل فصل رشد موجب کاهش عملکرد

‘آرتا’ از  55تا  82درصاد متغیار باود .باا توجاه باه افات

آنها شد ،اما ایان کااهش در رقام زودرس بیشاتر از ارقاام

عملکرد ارقام (جدول  ،،7بهترتیب کمترین و بیشاترین افات

دیررس بود [.]10

عملکرد به رقمهای ‘مروارید’ و ‘آرتاا’ تعلا داشات .علات
برتری رقم ‘مروارید’ در رقابت با خردلوحشی را میتوان به
صفاتی همچون ارتفاع بیشتر ،ثبات زیاد سطح برگ و پروفیل
مناسب کانوپی (دادهها ارائه نشده است ،ارتبا داد کاه ایان
رقم با داشتن این ویژگیها توانسته با دسترسی بیشتر به ناور
و به دنبال آن جذب مواد غذایی و تسخیر فضا ،کمتر از دیگر
ارقام تحت تأثیر رقابتی عل

هرز خردلوحشی قارار گیارد

که با نتایج دیگر تحقیقات مطابقت دارد [.]5
در ایاان تحقیاا  ،رقاام ‘آرتااا’ دارای ویژگاایهااای
تضعی کنندۀ رقابتپاذیری نظیار ارتفااع کمتار ،شااخص
سطح برگ پایین و توزیع سطح برگ در پایین کانوپی باود
که با اف ایش تراکم عل

هرز سبب تشادید رقابات بارای

جذب نور و سایهاندازی برگهاای علا

شکل  .1اثر تراكمهای مختلف خردل وحشی بر میانگین كاهش

هارز روی گیااه

عملکرد دانۀ ارقام گندم

زراعاای و در نهایاات موجبااات کاااهش شاادید عملکاارد
رقم‘آرتا’ شدند [ .]14کمتارین و بیشاترین افات عملکارد

آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشی

بهترتیب به ارقام ‘مروارید’ و ‘آرتا’ تعل داشت (جدول.،4

نتایج نشان داد که آساتانۀ خساارت اقتصاادی علا

کمترین و بیشترین ضاریب ( aخساارت باه ازای ورود
اولین عل

خردل وحشی در ارقام مختل

هرز ،متعل باه رقام هاای ‘مرواریاد’ و ‘آرتاا’

گندم تفاوت معناداری دارد

که این اختالف ناشی از تفاوت خصوصیات مورفولوییکی

بهترتیب با  1/12و  2/71درصد بود .در بررسی تأثیر رقابت

و فی یولوییکی هار رقام اسات کاه در نهایات در قادرت

تراکمهای خردل وحشی بر عملکرد دانۀ ارقام گندم ‘الوند’

رقابت آنها مؤثر است و این گونه است که رقم باا قادرت

و‘سایسون’ ،عملکرد به ترتیب  0/8و  1/2درصد به ازای هر
بوته عل

هارز

رقابت کم ،نیاز به طوتنی شدن دورۀ عاری از عل

هرز افت داشت ،درحالیکه این کاهش به ازای هار

کاهش تراکم آستانۀ خسارت عل

بوته چاودار وحشی به ترتیاب  0/4و  0/55درصاد باود[.]34
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جدول  .7پارامترهای تخمینی مدل كاهش عملکرد دانۀ ارقام گندم در رقابت با خردل وحشی در دو سال زراعی 1389-91
ارقام

YWFa

I ± SEb

A ± SEc

2

آرتا

4800

1/60 ± 25/0

81/7 ± 25/6

0/98

**

330

تجن

5100

1/59 ± 0/16

80/3 ± 28/9

0/98

**

408

2/33

مغان

5300

1/13 ± 0/29

74/21 ± 42/6

0/96

**131

3/68

مروارید

6200

1/13 ± 0/71

61/23 ± 31/4

0/97

**

4/11

 :d ،c ،b ،aبه ترتیب متوسط عملکرد دانۀ گندم در شرایط عاری از عل

R

F

ETd

2/11

192

هرز ،کاهش عملکرد دانۀ گندم به ازای ورود اولین بوتاۀ خاردل وحشای،

حداکثر کاهش عملکرد دانۀ گندم و آستانۀ خسارت خردل وحشی (بوته در متر مربع،

عاادهای از محققااان معتقدنااد تنهااا  5درصااد کاااهش

بوته در متر مربع به عنوان آستانۀ خساارت تاو  1در ساویا

هرز قابال چشامپوشای

مشاهده شد [ ،]37اما آساتانۀ خساارت اقتصاادی تاو در

است و میتوان از آن به عنوان آستانۀ خسارت نام برد [.]24

لوبیا در دو سال متاوالی یاک و چهاار بوتاه در متار مرباع

با توجه به قیمت تجاری گندم که  5500ریاال باهازای هار

مشاهده شد [ .]20آستانۀ خسارت اقتصادی تاجریا ی 2در

کیلوگرم است و ه ینۀ علا کاش و کااربرد آن (500000

لوبیا کمتر از یک بوته بهدست آمده است [.]5

عملکرد در گندم در حضور عل

ریال در هکتار ،و باا اساتفاده از ضاریب  Iو Aحاصال از

آستانۀ خسارت اقتصادی گندم برای خردل وحشای در

مدل کازنس و به کمک مدل پیشنهادی ادونوان [ ،]28آستانۀ

دو سطح کودی  150و  225کیلاوگرم نیتاروین باه ترتیاب

خسارت اقتصادی ارقام گندم تعیین شد.

 0/85و  0/82تعیااین شااده اساات [ .]25تااراکم خسااارت

تراکم آستانۀ خساارت اقتصاادی بارای ارقاام مختلا

اقتصادی یوتف  13/5بوته ،پیچک  12/2بوته و سلمه تاره

گندم در این آزمایش در دو سال زراعی تاراکمهاای ،3/71

معااادل  19/65بوتااه در متاار مربااع گا ارش شااد [ .]18در

 2/11 ،2/33 ،3/18بوته در متار مرباع باه ترتیاب در ارقاام

تحقیقات در ترکیه ،آستانۀ خسارت اقتصادی خردل وحشی

‘مروارید’‘ ،مغان’‘ ،تجن’ و ‘آرتاا’ باهدسات آماد .مقاادیر

در رقابت با گندم  5/38بوته در متر مربع تعیین شاد [.]23

پارامترهای  Iو Aدر مدلهای تعیین آساتانۀ خساارت کاه

همچنین ضمن تأکید کاهش عملکرد گندم ناشی از تاداخل

بیانگر شاخص رقابتی گوناههاای رقیاب اسات ،از عوامال

هرزی چاون

مختل

خردلوحشی ،بیان شد که حتی تداخل عل

از جمله گونههای رقیب تأثیر می پذیرد و بر آستانۀ

سلمهتره در گلدان نی سبب کاهش ارتفااع گنادم ،کااهش

اقتصادی خسارت تأثیرگذار است؛ بنابراین نتایج آزمایشها

وزن خوشه در هر گیاه ،کاهش تعاداد داناه و کااهش وزن

از مکانی به مکانی دیگر و از گونهای به گونۀ دیگر متفاوت

صددانه در هر گیاه میشود [.]2

خواهد بود [ ،]11اما به هر حال گونههاای باا تاوان رقاابتی

آستانۀ خسارت یوتف وحشی در آمریکا از  9تا 15

بیشتر ،آستانههای کمتری نسبت به سایر گونههای کمرقابت

بوته در متر مربع در جو و  3تا  30بوته در متر مربع در

با محصول خواهناد داشات و بادیهی اسات باه کنتارل و

گندم متغیر است [ .]27درحالی که در انگلیس این آستانه

مدیریت بیشتری نیاز است [ .]17بارای مثاال ،تاراکم 0/66

برای یوتف وحشی در غالت  8تا  12بوته در متر مربع
1. Xanthium strumaonium
2. Solanum sarrachoides
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گ ارش شده است .طی آزمایشی ،تراکمهای آستانۀ

(آستانههای خسارت بهینه ،و غنی بودن بانک بذر آنها

خسارت اقتصادی خردلوحشی در گندم در سطح کم،

مشکل مدیریت عل های هرز را دوچندان کند .نتایج این

مطلوب و زیاد نیتروین 0/79 ،0/94 ،و  0/14بهدست آمد

مطالعه بر آسیبپذیری شدید ارقام مورد مطالعۀ گندم به

خردل وحشی در

هرز فو دتلت دارند .همچنین با توجه به اینکه

[ .]8با بررسی رقابت تراکمهای مختل

عل

چهار رقم کل ا در گرگان تراکم  0/93 ،1/32 ،2/7و 0/36

تولید بذر فراوان یکی از عوامل موفقیت عل

بوته در متر مربع ،آستانۀ خسارت این عل هرز بهترتیب

وحشی در سیستمهای زراعی است ،کنترل و مدیریت دقی

در ارقام ‘زرفام’‘ ،هایوت ‘،’330آرجی اس  ’003و ‘آپشن

عل های هرز گندم بهویژه خردل وحشی در م ارع آلوده

 ’500گ ارش شد [ .]26اختالف بین نتایج این آزمایش و

بهخصوص در گرگان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

آزمایشهای مشابه در کشور با نتایج آزمایشها در سایر
نقا

جهان را میتوان از طری

هرز خردل

منابع
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