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  چکیده
و  ).Ricinus communis L( رچکهاي رشد کبر شاخص ).Amaranthus retroflxus L( خروس ریشه قرمز تاج به منظور بررسی اثر تداخل

 يهـا طرح بلـوك در قالب  لیبه صورت فاکتورخروس از نظر تجمع وزن خشک و سطح برگ در رقابت با کرچک آزمایشی  تاج العملگیري عکساندازه
، صـفر، سـه  ( سـطح  پنجدر شامل دو فاکتور تراکم کاشت کرچک  شیآزما .اجرا شد تکرارسه با  1390-91سال شهرستان ارومیه در در  یکامل تصادف

رشد نشان داد که حداکثر  هیتجز جینتا. بود) بوته در مترمربع 15و  10، پنج، صفر( خروس در چهار سطح تاج و تراکم) بوته در مترمربع شش و پنج، چهار
لص بود که با افـزایش  هر چهار تراکم کرچک مربوط به کشت خا درو سرعت رشد نسبی  سرعت رشد محصول ، شاخص سطح برگ،ماده خشک دیتول

درجه روز رشد به ترتیب در تراکم شش بوتـه کشـت    1046حداکثر و حداقل شاخص سطح برگ کرچک در . کاسته شد هاخروس از مقدار آن تاج تراکم
محصول در همان  بیشترین و کمترین مقادیر سرعت رشد. به دست آمد 90/0و  06/4خروس برابر  تاج بوته 15خالص کرچک و تراکم سه بوته کرچک و 

گـرم در   114/0و  317/0خروس برابـر بـا    تاج بوته در مترمربع 15درجه روز رشد به ترتیب در تراکم پنج بوته کشت خالص کرچک و تراکم سه بوته و 
عت رشـد و  خروس حاکی از کاهش شاخص سطح برگ، تجمع ماده خشـک، سـر   تاج گیري صفاتنتایج اندازه .مترمربع در درجه روز رشد مشاهده شد

 که در باالترین تراکمبه طوري. خروس در حضور کرچک بود و با افزایش تراکم کرچک کاهش بیشتري در این صفات ایجاد شد تاج سرعت رشد نسبی
خروس  تاج درصد افت بیشتر در سطح برگ، ماده خشک و سرعت رشد 134و  40، 44افزایش تراکم کرچک به ترتیب ) بوته در مترمربع 15(خروس  تاج
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  تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ: هاي کلیدي واژه
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از تیره ) Ricinus communis L(. گیاه دارویی و روغنی کرچک

ه هاي منحصر بو بومی افریقاي شمالی است به دلیل ویژگی 4فرفیون
ی یم بـه شـرایط آب و هـوا   فرد خود به عنوان یکی از گیاهـان مقـاو  

کاربردهـاي متعـدد   ). Oguniyi, 2006( مختلف شناخته شـده اسـت  
روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاص آن در صنایع 
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4- Euphorbiaceae 

در صنایع غذایی  دارویی، شیمیایی، بهداشتی، آرایشی، بیودیزل و اخیراً
 هـاي زیـادي روي آن انجـام بگیـرد    باعث شـده اسـت تـا پـژوهش    

)Naseri, 1996; FAO, 2005 .(  
گیاهان زراعـی  از  C3ساله با مسیر فتوسنتزي گیاهی یک کرچک

هاي هرز نیسـت و علـت آن را در   کننده قوي با علفاست که رقابت
و رشد کنـد  ) روز پس از کاشت 10-21(طوالنی بودن ظهور گیاهچه 

ـ گیاهچـه در اوا  ). Opinger et al., 1990( داننـد ل دوره رشـد مـی  ی
نیز طی تحقیقات خـود  ) Shinggu et al., 2011( همکاران شینگو و

هاي به این نتیجه رسیدند که در چهار هفته اول بعد از ظهور گیاهچه
درصد کاهش عملکرد می 10-15هاي هرز سبب حداقل کرچک علف
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دهد نتایج یک بررسی در آزمایش علفکش در کرچک نشان می. گردند
کش باال اسـت، ولـی    برگهاي باریککه تحمل کرچک به علفکش

کـاهش   کش موجـب خسـارت بـه کرچـک و     برگهاي پهنعلفکش
 هـا شـده اسـت   گردند و توصـیه بـه عـدم اسـتفاده از آن    عملکرد می

)Grichar et al., 2012 .(  والـدینی و همکـاران )Valdinei et al., 

هـاي هـرز بـراي زراعـت کرچـک در اراضـی        مدیریت علـف ) 2012
   .دانندت میکشاورزي را یک ضرور

سـاله  هرز یکعلف (.Amaranthus retroflexus L) خروس تاج
برگ رشد نامحدودي است که در بسیاري از نواحی کشاورزي دنیا پهن

هرز چهار کربنه در شرایط گرم، رطوبت پـایین و  این علف. شایع است
 ,Knezevic(شدت نور زیاد از توان رقابتی بـاالیی برخـوردار اسـت    

در ) Klingman & Oliver, 1994(نـک مـن و اولیـور    کلی). 2001
هـاي   خروس حتـی در تـراکم   هرز تاج علف مطالعات خود دریافتند که

پایین نیز قدرت رقابت بیشتري نسبت به تراکم پنج بوته در هر متر از 
و سـرعت رشـد   ) RGR( 1سرعت رشد نسبی. ردیف کاشت ذرت دارد

صیات فیزیولوژیکی که معیاري کمی از تمام خصو) CGR( 2محصول
تواند به عنوان مبنایی بـراي مقایسـه قـدرت رقابـت     گیاه هستند می

شاخص سطح برگ و وزن ). Radosevich, 1987(قرار گیرد ها  گونه
هـاي   عواملی هستند کـه در تعیـین شـاخص   ترین  خشک گیاه از مهم

عوامل تأثیر  هاي آن تحترشد و شاخص. باشند مؤثر می رشدي گیاه
یر گونه گیاهی، عملیات داشت، شرایط محیطی و از همـه  مختلفی نظ

نشان ها  بررسی). Russel, 1984(گیرند  می تر شرایط رقابتی قرارمهم
توانـد بـه عنـوان    دهند که خصوصیات فتوسنتزي گیاهان نیز مـی می

  . باشدها مؤثر  اساس فیزیولوژیکی رقابت در توان رقابتی گونه
سـرعت   هسـتند معمـوالً   C4 زيگیاهانی که داراي مسیر فتوسنت

 ,Radosevich(دارنـد   C3 فتوسـنتزي خـالص بـاالتري از گیاهـان    

هاي رقیب تقسیم شده و  گونهبا تغییر تراکم، منابع موجود بین). 1987
). Harper, 1977(گردد هاي مختلف در رشد می منجر به بروز واکنش

ورودي،  بت بر سر تشعشـع هرز، رقادر مخلوطی از گیاه زراعی و علف
تغییر متغیرهاي سیستم . پیوندد می ی خاك و آب به وقوععناصر غذای

از جملـه اهـداف   هـرز   علـف  زراعی به نفع رشد گیاه زراعی و به ضرر
 ,.Tollenaar et al(شود  می هاي هرز محسوب مدیریت تلفیقی علف

گـزارش کردنـد    )Hagood et al., 1981(گود و همکاران ها  ).1994
                                                        
1- Relative growth rate (RGR) 
2  - Crop growth rate (CGR) 

) .Glycine max L(هـاي هـرز بـا سـویا     رقابت علـف  که با افزایش
کـاهش قابـل   هـرز   علف شاخص سطح برگ نسبت به شاهد عاري از

نیـز  ) Mosier & Oliver, 1995( موزیر و اولیور. یابداي میمالحظه
هاي هرز بـه   کاهش سطح برگ سویا را در اثر رقابت تمام فصل علف

ماسـینکا و همکـاران    ايدر مطالعـه . درصد گزارش نمودند 32میزان 
)Massinga et al., 2003(       عنـوان کردنـد کـه بـا افـزایش تـراکم 

 3شاخص سطح بـرگ   ردیف بوته در متر هشتبه  5/0خروس از  تاج
)LAI ( ذرت (Zea mays L.)خروس به ترتیب کاهش و افزایش  تاج

اي در اثر گونهقیق نشان داد که تشدید رقابت بیننتایج یک تح. یافت
داري باعـث کـاهش   خروس و ذرت به طور معنی زمان تاج هم رویش
خـروس   تـاج  دار شاخص سطح برگ ذرت و افزایش سطح بـرگ معنی

 Yadavi( یدوي و همکـاران   ).Rahimi & Alikhani, 2010( شد

et al., 2006 (  طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شـاخص
رد ذرت سطح برگ، تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصول و عملک

کـه افـزایش   خروس کاهش پیدا کرد در حـالی  هرز تاج علف در حضور
هـرز   علف تراکم ذرت ضمن افزایش کلیه صفات مذکور اثرات رقابتی

  . خروس را کاهش داد تاج
هـاي هـرز در مـزارع کرچـک     با توجه به خسارت علفبنابراین، 

)Shinggu et al., 2011 Grichar et al., 2012; ( ــود و کمب
کرچـک، هـدف از ایـن مطالعـه      هاي رشدات در زمینه شاخصتحقیق

بـا اسـتفاده از   خـروس بـا کرچـک     تـاج  هرز تعیین اثرات تداخلی علف
بـراي   اسـتفاده از تـراکم کاشـت   هاي رشدي و بررسی امکان شاخص

 . بوده استهرز  علف کاهش اثرات تداخلی این
  

  هامواد و روش
بایجـان غربـی   این آزمـایش در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي آذر    

دقیقه  10درجه و  45ایستگاه تحقیقات کشاورزي ساعتلو با مختصات (
متـر از   1338دقیقـه شـمالی و ارتفـاع     44درجه و  37طول شرقی و 

قبـل از کشـت و پـیش از    . انجام شـد  1390-91در سال ) سطح دریا
برداري از نقاط مختلف خاك محل اجراي طـرح  شروع آزمایش نمونه

هاي الزم جهت تغذیه بینیمتري انجام شد تا پیشیسانت 40تا عمق 
 21/0رسی بـا  -نوع خاك مزرعه آزمایشی لومی. مناسب صورت گیرد

قسمت  425قسمت در میلیون فسفر قابل جذب و  12درصد نیتروژن، 

                                                        
3- Leaf area index (LAI) 
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آزمایش به صورت فاکتوریل بـا دو  . در میلیون پتاسیم قابل جذب بود
ل تصادفی در سه تکرار پیاده هاي کام عامل در قالب طرح پایه بلوك

شـش بوتـه در   و  پـنج ، چهار، سههاي  عامل اول شامل تراکم. گردید
بوتـه در   15و  10پنج، ، صفرهاي  مربع کرچک و عامل دوم تراکممتر
در این تحقیق از کرچک رقم مبارکه اصفهان  .خروس بود تاج مربعمتر

یشه قرمز خروس ر تاج کشت بذور کرچک به همراه بذور. استفاده شد
بـذور  . کاري و با دست انجام گرفـت زمان به صورت هیرمبه طور هم

آوري و تـا  خروس سال قبل از مزارع اطـراف جمـع   تاج هاي هرز علف
قبل . داري شده بودندگراد نگهچهار درجه سانتیزمان کشت در دماي 

براي این منظور پـس  . زنی ارزیابی شدنداز کاشت در یک تست جوانه
هاي مورد نظر، توسط فوکا در روي دن بذور کرچک در کرتاز پوشان

متري از دو طـرف محـل کاشـت کرچـک     سانتی 10پشته به فاصله 
خروس در شـیارهاي ایجـاد شـده     تاج شیاري ایجاد شد و سپس بذور

پس از سـبز شـدن   . کاشته و روي آن را با خاك نرم پوشش داده شد
 م مورد نظر کرچک وخروس با انجام عملیات تنک تراک تاج کرچک و

هاي هرز نیز با دسـت  خروس در هر تیمار حاصل شد و سایر علف تاج
براي سبز شدن بهتر بذرها بالفاصله بعد از کاشت اولین . وجین شدند

هاي بعدي با توجه  آبیاري. بیاري به روش جوي و پشته صورت گرفت آ
ف هر کرت داراي شش ردی. به وضعیت خاك و نیاز گیاه انجام گرفت

. متر از یکدیگر و به طـول پـنج متـر بـود    سانتی 60کاشت با فاصله 
ها  هاي هرز در طول فصل رشد به دفعات به روش دستی از کرت علف

هـاي  به منظور بررسی رونـد رشـد و تعیـین شـاخص    . حذف گردیدند
نـده  کنخروس از هر کرت مزرعه سه بوته رقابت تاج رشدي کرچک و

، 45، 30( هفـت مرحلـه   ها در برداريهنمون. به تصادف انتخاب شدند
روز پـس از سـبز    30و ) روز پس از کاشت 120و  115، 90، 75، 60

 15خروس انجـام و هـر    تاج روز پس از سبز شدن 15شدن کرچک و 
. بار تا مرحله رسیدگی بعد از حذف اثرات حاشیه انجام گرفـت روز یک

گیـري سـطح   دازهها با دستگاه ان گیري سطح برگ نمونهپس از اندازه
هـاي   هاي هر تیمار در پاکت، ساقه و خوشهها ، برگ)Delta-T( برگ

گراد خشک و درجه سانتی 75ساعت در آون با  48جداگانه و به مدت 
هـاي رشـد   هاي مربوطه بـراي محاسـبه شـاخص   وزن خشک قسمت

جهت کاهش وابستگی واریانس با میانگین از لگاریتم . گیري شداندازه
). Hunt, 1982( هر کدام از صفات استفاده به عمل آمـد  )Ln( نپرین

رشـد بـا   ه طـول دور  حصول و سرعت رشـد نسـبی در  سرعت رشد م
). Karimi & Azizi, 1988(زیر محاسبه شدند  هايمعادلهاستفاده از 

در واحد  )w(سرعت تولید ماده خشک  )CGR(سرعت رشد محصول 
 رشـد بـر  ) RGR(و سرعت رشـد نسـبی   ) t(در واحد زمان ) s(سطح 

 شودبیان می) t(در واحد زمان ) w(حسب سرعت افزایش ماده خشک 
 )dw /dt در . )تغییرات وزن ماده خشک گیاهی نسبت به تغییرات زمان

  .استفاده شد GDD(1( این روابط به جاي روز از درجه روز رشد
 )1                (                               )CGR= (1/S)×(dw / dt  
 )2             (                               ) dw / dt RGR= (1/w)×(  

-هـا نیـز از نـرم   هـاي آمـاري و ترسـیم شـکل    براي تجزیه داده
هــاي کلیــه شــاخص. اســتفاده شــدExcel  و SAS  9.1افزارهــاي

هاي حرارتی درجه روز رشد  بیـان  فیزیولوژِیک رشد بر اساس شاخص
شد براي هر روز از کاشت تـا تـاریخ هـر نوبـت     درجه روزهاي ر. شد

 & Talatala(محاسـبه گردیـد   ) 3( معادلـه برداري بـه کمـک   نمونه

Ranches, 1990.(  
 )3(GDD= [(T max+ T min)/2] - Tb                                                     

 30حداکثر دماي روزانه با یک حد بـاالي   Tmax: ،در این معادله
درجه  10 ینحداقل دماي روزانه با یک حد پای :Tminگراد، جه سانتیدر

تـر از آن رشـد   نیدمایی که پـای (درجه حرارت پایه  :Tb گراد وسانتی
 2/12و  12خروس به ترتیب  تاج که براي کرچک و) گیردصورت نمی

 ,Taherifard & Gerami(گـراد در نظـر گرفتـه شـد     درجه سـانتی 

2011; Roberta et al., 2010( . در نهایت نمودارهاي تغییرات ماده
خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشـد محصـول و سـرعت رشـد     

 . خروس ترسیم گردید تاج نسبی بر حسب درجه روز رشد در کرچک و
  

  نتایج و بحث

  هاي کرچکویژگی -1
  وزن خشک محصول  -1-1

دهند نتایج روند تجمع ماده خشک در طول فصل رشد نشان می
لت کلی روند تجمع وزن خشک در کلیه تیمارها به صـورت  که در حا

میزان این تجمع در اوایل دوره رشد سـرعت کمتـري   . افزایشی است
. تر شدن هوا سرعت آن به تدریج افزایش یافته استداشته ولی با گرم

درجه روز رشد  1291بیشترین و کمترین میزان تجمع ماده خشک در 
و تراکم سه بوته ) کشت خالص(چک به ترتیب در تراکم پنج بوته کر

گرم در  405و  982خروس در مترمربع برابر با  تاج بوته 15کرچک و 

                                                        
1- Growth degree days 



  185    ... خروس هاي مختلف تاج بررسی اثرات تداخلی تراکم

 نظر از تراکم کرچـک، حضـور  صرف). 1 شکل(مترمربع به دست آمد 
بوته در مترمربـع بـه ترتیـب     15و  10، پنجهاي  خروس در تراکم تاج

 نتـایج (درصد کاهش وزن خشـک کرچـک شـد     41و  34، 16باعث 
-شکل (در تراکم سه بوته در مترمربع کرچک ). نشان داده نشده است

A1 ( هـاي   درجه روز رشد تجمع ماده خشک در کلیـه تـراکم   500تا
خروس روند مشابهی داشـته امـا بعـد از آن تجمـع مـاده       تاج مختلف

خشک در کشت خالص کرچک تا شروع رسیدگی از سرعت بیشـتري  
: خـروس  تـاج  تراکم(ود و تیمارهاي نسبت به سایر تیمارها برخوردار ب

هـاي   از این نظر به ترتیـب در رده  3:15و  3:10، 3:5) تراکم کرچک
هـاي کرچـک بـا     نتـایج حاصـل در دیگـر تـراکم    . بعدي قرار داشتند

خروس نیز حاکی از ایـن واقعیـت بـود کـه بـا       تاج هاي مختلف تراکم
 خروس از میـزان تجمـع مـاده خشـک کرچـک در      تاج افزایش تراکم

ترائـور و  ). 1شـکل  ( مراحل مختلف رشد و نمـو کاسـته شـده اسـت    
هـاي   نیز نشان دادنـد کـه کشـت    )Traore et al., 2003(همکاران 

ـ  ) .Sorghum halepense L. Pers(خالص سـورگوم   ا در مقایسـه ب
 Chenopodium album( تـره سورگوم و سلمه(هاي مخلوط  کشت

L.( (  سـتند و بـا افـزایش    از تجمع ماده خشک بیشـتري برخـوردار ه
سرعت تجمع ماده خشک، اختالف بین تیمارهاي کشـت خـالص بـا    

  . یابد می کشت مخلوط افزایش

  

  
خروس  تاج هايبوته کرچک با تراکم) D( ششو ) C( پنج، )B( چهار، )A( سههاي روند تغییرات تجمع ماده خشک کرچک در تراکم - 1شکل 

  در کشت مخلوط) بوته در مترمربع) ×( 15و ) ( ،10 )( پنج، )(صفر (  ریشه قرمز
Fig. 1- The trend of variation in dry matter accumulation in 3(A), 4(B), 5(C) and 6(D) castor (plants.m-2) densities with 

redroot pigweed densities (0(), 5(), 10() and 15(×) plants.m-2) 
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سورگوم گزارش شده هرز  علف بت سویا بانتایج مشابهی نیز در رقا

جامعه گیـاهی در   کهج این پژوهش مطابقت دارد به طوريکه با نتای
 هاي پایین تولیـد  هاي باال وزن خشک بیشتري نسبت به تراکم تراکم

دهد نتایج یک بررسی دیگر نشان می ).Raei et al., 2007(کند  می
 Hypericum( راعـی داري بر تجمع ماده خشک گل تراکم اثر معنی

perforatum L.( هاي باال وزن خشک  دارد و جامعه گیاهی در تراکم
 & Lebaschy(کنـد  هاي پایین تولیـد مـی  بیشتري نسبت به تراکم

Sharifi, 2004.(  
  

 شاخص سطح برگ -1-2
یکی از اثرات تراکم، افزایش سطح برگ در واحد سطح زمـین یـا   

هاي واریانس بین تراکم نتایج تجزیه. همان شاخص سطح برگ است
خروس از نظـر متوسـط شـاخص سـطح بـرگ       تاج مختلف کرچک و

نتایج نشان داده (نشان داد  پنج درصدرا در سطح داري  اختالف معنی
هاي کرچک در تمـام   تغییرات شاخص سطح برگ تراکم). نشده است

تیمارها روند مشابهی داشت، یعنی با گذشت زمان مقدار آن افـزایش  
نزدیک به مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی به حداکثر خود  هایتاًیافت و ن

). 2 شـکل (هـا کـاهش یافـت    رسید و بعد از آن به دلیل ریزش برگ
در هر یک از سطوح تراکم کرچـک بـه تیمـار کشـت      LAIبیشترین 

خـروس اختصـاص داشـت و     هرز تـاج  علف خالص کرچک و عاري از
دنبال داشت به  کرچک را به LAIخروس کاهش  هرز تاج علف حضور
خروس  هرز تاج علف نظر از تراکم کرچک در اثر رقابتکه صرفطوري

بوته در مترمربع حداکثر شاخص سـطح بـرگ    15و  10، پنجبا تراکم 
درصد کاهش نسبت بـه تیمـار    8/25و  6/21، 5/8کرچک به ترتیب 

بیشـترین و  ). نتایج نشان داده نشـده اسـت  (پیدا کرد هرز  علف بدون
درجـه روز رشـد بـه ترتیـب در      884اخص سطح برگ در کمترین ش

 15تراکم شش بوته کشت خالص کرچک و تراکم سه بوته کرچک و 
در . حاصـل شـد   90/0و  06/4خـروس برابـر بـا     تاج بوته در مترمربع

هاي شش و پنج بوته کرچک در مترمربع میزان شاخص سـطح   تراکم
به عبارت دیگر . یدهاي چهار و سه به حداکثر رس برگ زودتر از تراکم

اکم پایین اگرچه دیرتر به حد حداکثر شاخص سطح برگ کرچک در تر
 تیمارهاي با تـراکم بـاالي  . رسد ولی مقدار آن بیشتر استی مینهای
خروس زودتر به شـاخص سـطح بـرگ حـداکثر رسـیدند و علـت        تاج

 کرچــک در اثـر افــزایش تـراکم آن در حضــور   LAIافـزایش بیشـتر   
 ی رقابـت کرچـک بـا   یتوان به بهبود توانـا  می س راخرو هرز تاج علف
پوشـش در اثـر تـراکم     تـاج   خروس و همچنین زودتر بسته شدن تاج

 .کرچک نسبت داد
شاخصی مهم  LAI توان عنوان کرد که با توجه به این نتایج می

هاي هرز آن را به شـدت   براي برآورد میزان رقابت بوده و تراکم علف
کاهش شاخص سطح برگ در اثر رقابـت بـا   . دانقرار دادهتأثیر  تحت
همین  هاي هرز توسط محققین دیگر نیز گزارش گردیده است در علف

هـاي هـرز ضـمن     راستا نتایج تحقیقی نشان داد رقابت سویا با علـف 
کاهش سطح برگ، افت عملکرد و وزن خشک سویا را نیز سبب شده 

 Cox( در بررسی دیگر کوکس و همکـاران ). Dekker, 1997(است 

et al., 2005 ( کـاهش شـاخص سـطح بـرگ را در اثـر تـداخل        نیـز
بـه ویـژه   هـا   هاي هرز که موجب پیري زودرس و ریـزش بـرگ   علف
 .اندینی گیاه زراعی سبب شده گزارش کردهپایهاي  برگ

  
  سرعت رشد محصول -1-3

بررسی روند تغییرات سرعت رشد محصول بر مبنـاي درجـه روز   
کلیـه تیمارهـا    آزمـایش نشـان داد کـه در    رشد بعد از کاشت در این

سرعت رشد گیاه زراعی در طول فصل رشد افزایش داشـته و مقـارن   
ایـن شـاخص در   . درجه روز رشد به حداکثر رسـید  800-1000حدود 
کـه  به طـوري  ،وس با یکدیگر تفاوت داشتخر تاج هاي مختلفتراکم

بـه  درجـه روز رشـد    1046حداکثر و حداقل سرعت رشد محصول در 
ترتیب در تراکم پنج بوته کشت خـالص کرچـک و تـراکم سـه بوتـه      

گرم در مترمربع  114/0و  317/0خروس برابر با  تاج بوته 15کرچک و 
خـروس   هـرز تـاج   علف حضور ).3شکل ( درجه روز رشد به دست آمد

نظـر از  فکه صربه طوري ،موجب کاهش سرعت رشد کرچک گردید
بوته  15و  10، پنجهاي  تراکم کرچک در CGRتراکم کاشت حداکثر 

 7/42و  8/36، 5/24در مترمربع نسبت به کشت خـالص بـه ترتیـب    
باالتر بودن سرعت رشـد محصـول کرچـک در    . درصد کاهش داشت

تیمار کشت خالص بیشتر به علت باال بودن شـاخص سـطح بـرگ و    
میزان سرعت رشد . باشد می متعاقب آن باال بودن وزن خشک تولیدي

خروس  تاج بوته 15تراکم پنج بوته در مترمربع کرچک و محصول در 
  .در اوایل رشد بیشتر ولی در انتهاي رشد منفی گردید
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خروس  تاج هايکرچک با تراکم بوته) D( ششو ) C( پنج، )B( چهار، )A( سههاي روند تغییرات شاخص سطح برگ کرچک در تراکم - 2شکل 

  در کشت مخلوط) بوته در مترمربع) ×( 15و ) ( ،10 )( پنج، )(صفر (  ریشه قرمز
Fig. 2- The trend of variation in leaf area index in 3(A), 4(B), 5(C) and 6(D) castor (plants.m-2) densities with redroot pigweed 

densities (0(), 5(), 10() and 15(×) plants.m-2) 
 

ه واسطه کـاهش نفـوذ نـور و    این امر مبین کاهش ماده خشک ب
سـرعت   تغییرات). C3-شکل ( در اواخر رشد بوده استها  ریزش برگ

دهد با افـزایش   می هاي مختلف کرچک نشان رشد محصول در تراکم
خـروس   تـاج  یابد و با افزایش تـراکم افزایش می CGRتراکم کرچک 

 ناشی از افـزایش  یابد که احتماالً می کاهش میزان این شاخص شدیداً
در همـین  ). D4-شـکل  (باشد می ايگونهاي و برونگونهرقابت درون

نشان داد با ) Javadi et al., 2006(راستا تحقیق جوادي و همکاران 
سرعت جذب  جزه اي پارامترهاي رشدي بافزایش تراکم سورگوم دانه

از  NAR و RGRافزایش یافت و بیشترین RGR  و NAR(1( خالص
  . ل شدترین تراکم حاصپایین

                                                        
1- Net assimilation rate  
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خروس  تاج هايبوته کرچک با تراکم) D( ششو ) C( پنج، )B( چهار، )A( سههاي  در تراکم) کرچک(روند تغییرات سرعت رشد محصول  - 3شکل 

  در کشت مخلوط) بوته در مترمربع )×( 15و ) ( ،10 )(، پنج )(صفر ( ریشه قرمز 
Fig. 3- The trend of variation in crop growth rate 3(A), 4(B), 5(C) and 6(D) castor (plants.m-2) densities with redroot pigweed 

densities (0(), 5(), 10() and 15(×) plants.m-2) 
 

  سرعت رشد نسبی -1-4
کننـده افـزایش نسـبی مـاده     یا سرعت رشد نسبی بیان نرخ رشد

ت نـرخ رشـد   نتایج مربوط بـه تغییـرا  . باشدخشک در طول زمان می
دهنده کاهش سـرعت  خروس نشان تاج هاي مختلفکرچک در تراکم

چـه رونـد    اگـر ). 4شکل (باشد  می رشد نسبی کرچک در طول زمان
هاي کرچک مشابه بود اما  تغییرات سرعت رشد نسبی در تمامی تراکم

ر تیمارهاي کشت خالص سرعت افزایش ماده خشک در واحد زمان د

گونه که همان. دهندر تیمارها برتري نشان میدار از دیگبه طور معنی
شود با افزایش سن گیاه سرعت رشد نسبی کاهش نشان مالحظه می

هاي داخـل   اندازي گیاه در میان برگعلت آن افزایش سایهدهد و می
 در فتوسـنتز مـؤثر   هاي ساختمانی و غیر پوشش و افزایش قسمت تاج
درجـه   309رشد نسبی در بیشترین و کمترین میزان سرعت . باشد می

هاي سه بوته کشت خالص و تراکم شش  روز رشد به ترتیب در تراکم
گرم بر گرم  022/0و  078/0خروس برابر  تاج بوته 15بوته کرچک و 

هاي زیاد و متوسـط داراي سـرعت   تراکم. درجه روز رشد مشاهده شد
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شـیب  ). C, D3-هـاي   شـکل (رشد نسبی کمتري به تراکم کم بودند 
ی نزولی سرعت رشد نسبی نسبت به درجه روزهاي رشد سرعت منحن

سرعت رشد نسبی با تغییرات وضعیت گیاه . دهدزوال گیاه را نشان می
یابد و به همین دلیل در کشت خالص سه بوتـه کرچـک بـا     می تغییر

گذشت زمان، سرعت رشد گیاه در اواخر دوره رشد به علـت افـزایش   

در همین راسـتا تحقیقـات   ). A3- شکل(گردد هاي پیر منفی می برگ
تـأثیر   نشـان داد کـه   )Chaniago et al., 2006( چانیاقو و همکاران

 Cyperus rotundus( خروس و اویارسالم تاج هاي هرزي مانندعلف

L. (  در کاهش رشد سویا از طریق کاهش رشد نسبی و سرعت جذب
  .بوده استمؤثر  خالص

  

  
خروس  تاج هايبوته کرچک با تراکم) D( ششو ) C( پنج، )B( چهار، )A( سههاي د نسبی کرچک در تراکمروند تغییرات سرعت رش - 4شکل 

  در کشت مخلوط) در مترمربع بوته) ×( 15و ) ( ،10 )(، پنج )(صفر ( ریشه قرمز 
Fig. 4- The trend of variation in relative growth rate 3(A), 4(B), 5(C) and 6(D) castor (plants.m-2) densities with redroot 

pigweed densities (0(), 5(), 10() and 15(×) plants.m-2) 
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  خروس هرز تاج علف هاي ویژگی -2
  خروس تاج وزن خشک -2-1

تجمع ماده خشک در حقیقت راندمان تولید گیـاه در طـول دوره   
رونـد   دهند که در حالـت کلـی  نتایج نشان می. دهدرشد را نشان می

که تولید طوريبه  ؛زن خشک در کلیه تیمارها یکسان استافزایش و
درجـه روز رشـد رونـد     869ماده خشک از زمان سبز کردن تا حـدود  

خروس بـا   تاج هاي مختلف نتایج حاصل در تراکم. افزایش یافته است
هاي مختلف کرچک حاکی از این واقعیت بود کـه بـا افـزایش     تراکم

هـاي   خروس در تـراکم  تاج ن تجمع ماده خشکتراکم کرچک از میزا
حـداکثر و حـداقل تجمـع مـاده     . مختلف رشد و نمو کاسته شده است

خـروس در   تـاج  بوتـه  15درجه روز رشد به ترتیب در  869خشک در 
خروس و شـش بوتـه کرچـک در     تاج کشت خالص و تراکم پنج بوته

 ,A شـکل (گرم در مترمربع به دست آمد  70و  300مترمربع برابر با 

C-5 .(خـروس در اثـر    تـاج  در این آزمایش کاهش تولید ماده خشک
، پنجافزایش تراکم کرچک از صفر به شش بوته در مترمربع در تراکم 

نتـایج  . درصد بـود  57و  40، 36خروس به ترتیب  تاج بوته 15و  10
خـروس در اثـر کـاهش     تـاج  دهد ماده خشـک یک بررسی نشان می
 5/9به  1/7پوشش با افزایش تراکم ذرت از   تاج تشعشع عبور کرده از

 ). Mokarian et al., 2002(بوته در مترمربع کاهش پیدا کرد 
  

  خروس تاج شاخص سطح برگ -2-2
 LAI دهنـده رونـد مشـابه تغییــرات   نتـایج ایـن آزمـایش نشــان   

روس در طول فصل رشد براي تمامی تیمارهاي آزمایشـی بـود   خ تاج
که در ابتداي فصل بـا گذشـت زمـان    به طوري. )D, E, F-5شکل (

LAI خروس به کندي افزایش و در ادامه فصل، افزایش و سـپس   تاج
. در پـیش گرفـت  رونـد نزولـی    LAIها به دلیل پیري و ریزش برگ

درجـه روز   1028بیشترین و کمترین میزان شاخص سـطح بـرگ در   
خروس در کشـت خـالص و    تاج بوته 15هاي  رشد به ترتیب در تراکم

و  37/1خروس و تراکم شش بوته کرچـک برابـر    تاج کم پنج بوتهترا
 شـش و  پـنج ، چهـار ، سهرقابت کرچک در تراکم . مشاهده شد 32/0

خروس را بـه ترتیـب    تاج بوته در مترمربع متوسط شاخص سطح برگ
ــرگ   62و  7/39، 4/19، 5/8 ــطح ب ــاخص س ــه ش ــبت ب ــد نس  درص

ماسـینکا و   ايدر مطالعـه . خروس در کشـت خـالص کـاهش داد    تاج
عنوان کردنـد کـه بـا افـزایش     ) Massinga et al., 2003(همکاران 

ذرت  LAIبوتـه در متـر ردیـف     هشـت بـه   5/0خروس از  تاج تراکم

  .خروس افزایش یافت تاج LAIکاهش و 
  

  خروس تاج سرعت رشد -2-3
-شاخص جهت تجزیه و تحلیل رشـد مـی  ترین  سرعت رشد مهم

ها در مراحل اولیه رشد به یه تراکمخروس در کل تاج سرعت رشد. باشد
ین بودن شاخص سطح برگ و دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی و پای

نمو و توسعه برگ . ین بوده جذب کمتر نور به وسیله گیاه پایدر نتیج
در تیمارهـاي  . خروس گردیـد  تاج سبب افزایش شدید در سرعت رشد

خـروس   تـاج  کشت خالص با افزایش تراکم گیاه کرچک سرعت رشـد 
خـروس داراي   تـاج  بوته 15کاهش یافت به نحوي که تراکم گیاهی 

گرم در مترمربـع در  075/0(درجه روز رشد  1028در  CGRبیشترین 
 در این آزمایش کاهش سرعت رشد). C6-شکل (بود ) درجه روز رشد

خروس در اثر تراکم کرچک از صفر به شش بوتـه در مترمربـع در    تاج
درصـد بـود    134و  122، 109ه بـه ترتیـب   بوت 15و  10، پنجتراکم 

 ,.Hosseini et al(گزارش حسینی و همکاران ). A, B, C 6-شکل(

خروس در کشت مخلوط کمترین شاخص سطح  تاج نشان داد) 2011
برگ، وزن خشک تجمعی و سرعت رشد را در مقایسه بـا تیمارهـاي   

  .کشت خالص داشت
  

  خروس تاج سرعت رشد نسبی -2-4
خـروس   تـاج  دهنده سرعت رشـد نسـبی  نشان D, E, F-6شکل 

، این نگاره حاکی از آن است که در مراحل اولیه رشد چون تمام است
در  RGRباشـد بنـابراین مقـدار    ماده خشک حاصل تولید بـرگ مـی  

. یابدکاهش می RGRمراحل اولیه رشد باال است و پس از این مرحله 
د نسـبی در  شود سرعت رشـ دیده می D-6که در شکل طوري همان
یکسان بوده و خطـوط بـرازش    هاي چهار و پنج کرچک تقریباً تراکم

-که البته این انطباق در تراکماند روي یکدیگر قرار گرفته ها تقریباًآن
حـداکثر  . شودخروس نیز دیده می تاج بوته در مترمربع 15و  10هاي 
RGR بـه   ،داد هـاي خـالص رخ  خروس در کرت تاج در هر سه تراکم

بوته  15و  10پنج، هاي که مقادیر سرعت رشد نسبی در تراکميطور
، 0047/0درجه روز رشـد بـه ترتیـب     157خروس در  تاج در مترمربع

نتـایج  . گرم بر گرم درجه روز رشد به دست آمـد  0034/0و  0041/0
خروس  تاج این آزمایش همچنین نشان داد کاهش سرعت رشد نسبی

فر بـه شـش بوتـه در مترمربـع در     در اثر افزایش تراکم کرچک از صـ 
 176و  142، 8/70خـروس بـه ترتیـب     تاج بوته 15و  10، پنجتراکم 



  191    ... خروس هاي مختلف تاج بررسی اثرات تداخلی تراکم

   .درصد بود

  

  

  
 )F( 15و ) D( ،10 )E(پنج هاي و شاخص سطح برگ در تراکم) C( 15و ) A( ،10 )B(پنج هاي روند تغییرات تجمع ماده خشک در تراکم - 5شکل 

  }بوته در مترمربع) ( ششو ) ×( پنج، )( چهار، )(سه ، )( صفر{چک هاي کر خروس با تراکم تاج
Fig. 5- The trend of variation in dry matter accumulation in 5(A), 10(B), and 15(C) and leaf area index in 5(D), 10(E) and 

15(F) of pigweed densities with castor bean densities {0(), 3(), 4(), 5(×) and 6() plants.m-2} 
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و ) D( ،10 )E(پنج هاي در تراکمسرعت رشد نسبی و ) C( 15و ) A( ،10 )B(پنج هاي در تراکمتاج خروس  روند تغییرات سرعت رشد - 6شکل 

15 )F( صفر{هاي کرچک با تراکمخروس  تاج )( ، سه)( ،چهار )( ،پنج )× ( ششو ) (بوته در مترمربع{  
Fig. 6- The trend of variation pigweed growth rate in 5(A), 10(B), and 15(C) and relative growth rate in 5(D), 10(E) and 15(F) 

of pigweed densities with castor bean densities {0(), 3(), 4(), 5(×) and 6() plants.m-2} 
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بـا  ) Mirzaei et al., 2006 (ی و همکـاران  در این مورد میرزای
خروس با ذرت گزارش نمودند کـه   هرز تاج علف مطالعه اثرات تداخلی

بر سرعت رشد نسبی داري  خروس اثر معنی هرز تاج علف افزایش تراکم
    . ذرت داشته است

  
  گیرينتیجه

هاي هرز نتایج این پژوهش با توجه به اهمیت کنترل تلفیقی علف
پایدار جهت ارائه راهکارهایی براي کـاهش  هاي کشاورزي در سیستم

کاهش آلودگی محیط زیست نشان داد کـه   مصرف سموم شیمیایی و
خـروس را   هرز تـاج  علف افزایش تراکم، توان رقابتی کرچک در مقابل

که سرعت رشد، شاخص سطح برگ و تجمع بهبود بخشیده به طوري
روس از تولید خ تاج هرزبا وارد شدن علف. یابدماده خشک افزایش می

. ماده خشک، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول کاسته شـد 
کاهش یافتن ماده خشک تجمعی، ارتفاع بوته، سطح برگ و سـرعت  

هاي برتـر ایـن   خروس داللت بر ویژگی تاج رشد کرچک در رقابت با
خـروس و   تاج رسد که توان باالي رقابت دربه نظر می. هرز داردعلف
طـوري کـه دیلمـن و    همـان  C4یر فتوسـنتزي  مندي آن از مسـ بهره

اند موجب کید داشتهنیز بر آن تأ) Dieleman et al., 1999(همکاران 
گردیده است تا این گیاه در صحنه رقابت با کرچـک ضـمن افـزایش    
عملکرد بیولوژیک خود وزن ماده خشک گیاه زراعی را نیـز بـه طـور    

ی رشد ر مراحل ابتدایکه کرچک دبا توجه به این. دار کاهش دهدمعنی
باشد بنابراین پس از استقرار گیاه سرعت رشـد آن  داراي رشد کند می

ی رشـد  هاي هرز در مراحل ابتـدای زیاد شده و در صورت کنترل علف
هـاي یـاد شـده    از مجموع پـژوهش . ها حداقل خواهد بودخسارت آن

شود که تراکم بوته یکی از عوامـل بـه زراعـی    گیري میچنین نتیجه
بر پارامترهاي رشد دارد بـه نحـوي    باشد که اثر قابل توجهی می همم

هاي  توان به ترکیب متعادلی از شاخص می که با انتخاب تراکم مناسب
 . انداز گیاهی رسید و موجبات بهبود عملکرد را فراهم آوردرشد در سایه
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Introduction 
Growth analysis has been widely used in breeding programs to identify the important plant developmental 

phases and components related to higher yield under a particular set of environmental conditions. Castor bean 
(Ricinus communis L.) is an important commercial crop. Castor oil based by products is used in manufacturing 
of several commercially important commodities like surfactants, coatings, greases, pharmaceuticals, cosmetics, 
polyesters, polymers, etc. Interference (Interactive effects among species on inter-species populations) is one of 
the main issues on the eco-physiology of plant populations where weeds impose negative effects by approaching 
the plant to compete in light, water and nutrient elements availability and results in reduced growth and yield 
(Shinggu et al., 2011). Growth indices are useful for interpreting plant reactions to the crop and weed density. 
Various reasons have been attributed for the low productivity among the most important is weed competition 
(Radosevich, 1987). The aim of the present experiment was evaluating the interference effects of redroot 
pigweed on growth indices of castor bean in northwest of Iran. 

Materials and methods 
This experiment was conducted in Urmia, Iran (Agricultural Research of West Azarbayjan, Saatlo Station 

N Latitude and 45° 10 ״18´37°44)  ́  E Longitude, at 1338 m above sea level)) in 2012. The soil of the ״53
experimental field was sandy - loam, with pH of 7.2. Competitive pattern of experiment was in two-factor based 
on a randomized complete block design (RCBD) with three replications arranged in four castor plant densities 
(3, 4, 5 and 6 plants.m-2) and four redroot pigweed densities (0, 5, 10 and 15 plants.m-2). Redroot pigweed and 
castor seeds were simultaneously directly planted on the 22th May in 2012. Redroot pigweed plants were weeded 
at the times related to the treatments level. Irrigation and intercultural operations were performed whenever 
necessary. Plots were 3m×5m with 60 cm between rows. Seven times during plant growth stage castor plants 
were harvested from each plot considering marginal effects. The plants were transferred to the laboratory for 
evaluating of dry matter. Excel (Microsoft Office, 2007) was used for drawing of diagrams.  

Results and discussion 
 The results showed that the highest dry matter (DM), leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and 

relative growth rate (RGR) of castor were observed in pure stands of castor. Among pure stands, the highest and 
the lowest DM and CGR were achieved in castor densities of 5 and 3 plants.m-2, respectively. The highest (4.06) 
and lowest (0.90) of castor LAI were observed in 6 plants.m-2 of castor density and 3 plants.m-2 of castor with 15 
plants.m-2of pigweed at 1046 GDDs, respectively. The Maximum (0.317 g.m-2.g.d.d-1) and minimum (0.114 g.m-

2. g.d.d-1) of  crop growth rate for castor plants were achieved at the same GDDs in 5 plants.m-2 of castor, and 3 
plants.m-2 of castor with 15 plants.m-2 of pigweed, respectively. These parameters were decreased by increasing 
pigweed densities. Therefore, it can be concluded that DM and CGR are decreased, due to increasing pigweed 
density; these parameters are slightly affected by castor density. Measurement results of pigweed characteristics 
indicated reduction in LAI, DM, Weed Rate Growth (WRG) and RGR of pigweed in presence of castor bean. 
Increasing in castor density caused a greater reduction in the mentioned characteristics whereas in the highest 
density of pigweed (15 plants.m-2), increasing in castor density caused 44, 40 and 134 % decrease in LAI, DM, 
WRG, respectively.  
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Conclusion 
The results of this study showed that increasing plant density to 6 plant.m-2 increased LAI, DM, CGR and 

RGR. Therefore, it (6 plants.m-2 of Castor bean density) can be recommended for reducing redroot pigweed 
damage in Castor bean field. 
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