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بر رشد و )  Solanum nigrum(هرز تاجریزي  علفهاي هوایی و زمینی  بررسی رقابت اندام

 ) .Vigna radiate L(ماش  عملکرد گیاه زراعی
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  چکیده

بنـابراین شـناخت دقیـق نـوع رقابـت انـدام هـوایی، ریشـه         . شوند محصوالت زراعی محسوب می تولید  کنندهدودمحجمله عوامل هاي هرز از  علف
 هـاي هـوایی و زمینـی    اثرات رقابـت انـدام   بررسیبه منظور این مطالعه . باشد ها با گیاه زراعی حائز اهمیت می هاي هرز و مطالعه اثرات تداخلی آن علف
. هـاي کامـل تصـادفی اجـرا شـد      در قالب طرح بلـوك  ).Vigna radiate L(، بر عملکرد گیاه زراعی ماش )Solanum nigrum(هرز تاجریزي  علف
 هوایی و عدم جداسازي ، جداسازي اندامریشهجداسازي  وضعیت رقابتی بوته در متر مربع و سه 6و  4، 2هاي این آزمایش شامل سه تراکم تاجریزي  تیمار

نشـان داد   نتایج. بود بوته در متر مربع 30 براي تمام تیمارها گیاه ماشتراکم  در این آزمایش. اجرا شد )هرز بدون علف(اهد تیمار ش ریشه و اندام هوایی و
در  عملکـرد بیولوژیـک   ، وزن شاخه هاي جانبی، وزن دانه درتک بوته، عملکرد دانه در متـر مربـع،  دانه در بوتهتعداد  در بوته،ارتفاع بوته، تعداد غالف که 

هـرز تـاجریزي    علـف  داشت به طوریکه با افزایش تراکم) p≥05/0(داري  تفاوت معنیهاي هرز تراکم هاي مختلف علفبین  تر مربع و شاخص برداشتم
بوتـه  بـین تـراکم دو و چهـار    . کاهش یافـت  ماشگیاه ارتفاع بوته، تعداد غالف و تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت 

داري بدسـت   دار حاصل نشد، ولی نسبت به تراکم شش بوته در متر مربع اختالف معنـی  علف هرز در متر مربع در اکثر صفات مورد بررسی اختالف معنی
مارهاي رقابتی کمتر ریزي تاثیر رقابت ناشی از ریشه بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش نسبت به سایر تی هرز تاج در این آزمایش با افزایش تراکم علف. آمد
هاي اندام هوایی و ریشه به صورت جداگانه، کاهش عملکـرد دانـه مـاش در     همچنین در رقابت توام اندام هوایی و ریشه نسبت به هر کدام از رقابت. شد

انـدام هـوایی و ریشـه، ارتفـاع بوتـه      به طوریکه در تراکم دو بوته در متر مربع علف هرز تـاجریزي، در رقابـت تـوام    . اکثر صفات مورد ارزیابی بیشتر بود
 .متر از تیمار رقابت اندام هوایی در همان تراکم علف هرز کمتر بودسانتی 34/11متر از تیمار رقابت ریشه و سانتی38/11

  
 ، تداخل، تراکم گیاههرز علف، حبوبات: کلیدي هايواژه

 
  1مقدمه

 هاي کشـاورزي  هاي هرز موضوعی کلیدي در نظام مدیریت علف
ذار بر توسعه کشاورزي گ ها از جمله عوامل تاثیر کش کاربرد علف. است

افـزایش مقاومـت   . دوشـ  هاي گذشـته محسـوب مـی    فشرده طی دهه
هـا و نگرانـی    ها، لزوم کاهش هزینه نهـاده  کش هرز به علف هاي علف

ها منتج به افزایش فشار  کش عمومی راجع به اثرات جانبی کاربرد علف
در  ).17( هـا شـده اسـت    کـش  کاهش اتکا به علفبر کشاورزان براي 

هاي هرز، بیشتر به شـناخت دقیـق روابـط     نگرش جدید مدیریت علف
حـذف کامـل    شـود تـا   می معطوفهرز و گیاه زراعی  هاي پویاي علف

                                                
گروه زراعت و اصالح یار، دانشجوي دکتري و استاد دانشبه ترتیب  -3و  2، 1

  دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده کشاورزينباتات، 
 )Email: morteza_goldani@yahoo.com      :نویسنده مسئول -*(

درك صحیح و توسعه سیسـتم مطلـوب مـدیریت تلفیقـی     ). 20(ها  آن
لعـه اثـرات   هـرز و مطا  هاي هاي هرز، نیازمند شناخت دقیق علف علف

افـزایش  ). 10( باشـد  رقابت با گیاهان زراعی می ها خصوصاً تداخلی آن
توان رقابتی گیاه زراعی به عنوان یکی از راهکارهاي کلیدي مـدیریت  

رقابـت را بـه صـورت اسـتفاده از     ). 7(شود  هرز محسوب می هاي علف
مشترك به وسـیله دو یـا چنـد گونـه گیـاهی تعریـف        و منابع محدود

شود  به عبارت دیگر رقابت به صورت مکانیسمی تعریف می و کنند می
نماید،  برداري می که یک گیاه، از منابع محیطی مورد نیاز دیگري بهره

به طوري که سطح آن منبع افت کـرده و رشـد گیـاه مجـاور محـدود      
اي از عوامل محیطی و خاکی  درجه رقابت به وسیله مجموعه د،گرد می

ها، افـزایش اختصـاص    اساس بسیاري از یافتهبر  ).18( شود تعیین می
هـا یـک واکـنش     هاي هوایی نسبت به ریشـه  مواد فتوسنتزي به اندام

هـا قـرار    هایی است که در معرض رقابت با سایر گونـه  طبیعی در گونه
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به طور کلی براي بیان تاثیر یک گیاه بر محیط مجاور خـود  ). 9(دارند 
ارت است از اثر متقابلی کـه بـین   شود که عب از واژه تداخل استفاده می

و این ). 15(هاي مختلف گیاهی و یا افراد یک جمعیت وجود دارد  گونه
هـا   در حالی است که گزارشات برخی دیگر از محققـان بـا ایـن یافتـه    

هـاي محیطـی، گیـاه     مغایرت دارد به عنوان مثال در گزارشی در تنش
دهـد تـا    اي اختصـاص مـی   ماده خشک بیشتري را به سیسـتم ریشـه  

براسـاس گـزارش مـارتین و    ). 7(ها افـزایش یابـد    توانایی جذب ریشه
هـاي   زمینی نسـبت بـه تـداخل انـدام     ، تداخل اندام زیر)20(همکاران 

  .Lو گنـدم  (.Lolium multi florum Lهوایی بین دو گیـاه چچـم   
Triticum aestivum(، ساختاري در ساقه  هاي غیر درصد کربوهیدرات

و نسبت ریشـه بـه سـاقه در گنـدم بـا افـزایش تـراکم        گندم زیاد شد 
هرز روند صعودي داشت و بیشترین میزان این نسبت گنـدم   هاي علف

زمینـی و تـداخل    هـاي هـوایی و زیـر    مربوط به تداخل کامـل بخـش  
هـاي   اي و کمترین میزان افـزایش در تـداخل انـدام    هاي ریشه بخش

مـایش روي اثـرات   در یـک آز ) 27(زیمرز و فراد . هوایی مشاهده شد
بـا نخـود    ) ( Zea maizeزمینـی ذرت  هاي هوایی و زیر رقابتی بخش

اي  مشخص کردنـد کـه تـداخل ریشـه     ) Pisum sativum  (فرنگی
. دار تعداد برگ و سطح برگ در هـر دو گیـاه شـد    موجب کاهش معنی

مـارون  . داري به همـراه نداشـت   ولی تداخل اندام هوایی کاهش معنی
در رقابت بـا  ) Lupinus arboreus(که اگر لوپین  مشاهده کرد) 19(

هاي گیاهی رشد کند، در مقایسه با شرایط عاري از رقابـت،   سایر گونه
  .از نسبت اندام هوایی به ریشه باالتري برخوردار خواهد بود

ها از جمله گیاهان داراي ارزش غذایی بـاال بـوده، و بعـد از     لگوم 
از جملـه گیاهـان   ). 5( باشـند  یغالت دومین منبع غذایی مهم بشر مـ 

شود،  خانواده بقوالت که در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا کشت می
که به عنوان یـک منبـع سرشـار از    است  )(.Vigna radiate Lماش 

ي مـردم کـم درآمـد     و نقـش مهمـی در تغذیـه   بـوده   پروتئین مطرح
رش ، گزا)29(شوکال و دیکسیت ). 11( هاي در حال توسعه دارد کشور

سبب افزایش سرعت رشد ماش  يها کاهش فاصله بین بوتهکردند که 
محصول در دوره رشد رویشی و زایشی، جذب بیشتر نور در فصل رشد 

هاي هـرز و بیشـتر    افزایش رقابت ماش با علف. و عملکرد دانه گردید
کاشت ماش افزایش تراکم در بوته در اثر  هاي فرعی شاخهشدن تعداد 

درصـد   یـک هاي هرز بـیش از   اگرچه علف). 9( تنشان داده شده اس
شوند، اما بعلت مزاحمت در تولیـد غـذا،    هاي گیاهی را شامل نمی گونه

سالمتی، پایداري اقتصادي و آسـایش، مشـکالت متعـددي را ایجـاد     
توانـد در  ، لذا مطالعه تاثیر آنها بـر عملکـرد گیـاه زراعـی مـی     کنند می

   ).2(ا موثر باشد هاي تولید غذافزایش محصوالت سیستم
هاي هـرز عمـومی    یکی از علف ) Solanum nigrum( تاجریزي

سـانتی   60-30گیاهی است یکساله، علفی، به ارتفـاع  . باشد مزارع می
با توجه به مطالعات اندکی کـه  . )25( یابد متر، که توسط بذر تکثیر می

هـرز تـاجریزي    در زمینه رقابت اندام هوایی و زیر زمینی ماش و علـف 

اندام هوایی  از این مطالعه بررسی اثرات رقابتی انجام شده است، هدف
عملکـرد و   بـر  ،علـف هـرز تـاجریزي    هاي مختلـف  و ریشه در تراکم

  .باشد خصوصیات ماش می
  

 ها مواد و روش

در گلخانـه تحقیقـاتی دانشـکده     1387-88این تحقیق در سـال  
 الب طرحدر ق به صورت فاکتوریل کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد

 .در سه تکرار اجرا گردیـد و  يتیمار ترکیب10بلوك کامل تصادفی با 
و  4، 2عوامل آزمایش شامل تراکم علف هرز تاجریزي در سـه سـطح   

مربع و شرایط رقابت، شامل رقابت ریشـه، رقابـت انـدام     بوته در متر 6
که همـراه بـا   ) رقابت توام ریشه و اندام هوایی(هوایی، و رقابت کامل 

کاشت گیاهان . اجرا شد) هرز گیاه زراعی ماش بدون علف(ار شاهد تیم
پـس از پیـاده کـردن  نقشـه     . متر انجام شد  5 6در زمینی به ابعاد 

متـر در نظـر    1 1طرح و انجام عملیات خاکورزي کرتهایی بـا ابعـاد   
بوتـه در   40تیمارها به تعـداد یکسـان    ماش در تمام تراکم. گرفته شد

 بـا فاصـله   10/2/1388شـت در تـاریخ   اک. ر گرفته شدمتر مربع در نظ
 متـر و عمـق   سـانتی  20 متر، فاصله روي ردیـف  سانتی 20هاي  ردیف

در تیمارهـایی کـه رقابـت    . انجام گرفت سانتی متر 5/0-1 کاشت بذر
هرز مطرح بود، قبل از کاشـت بـر    هاي هوایی گیاه زراعی و علف اندام

هاي آلومینیوم بـا عمـق    ورقه روي هر ردیف در داخل خاك موانعی از
سانتی متر ایجاد شد تا ریشه گیاهان بـا یکـدیگر تمـاس نداشـته      50

باشند و در تیمارهایی که فقط رقابت ریشه مطـرح بـود پـس از سـبز     
شدن گیاهان موانعی با استفاده از پالستیک شفاف براي جلـوگیري از  

ها ایجاد  ردیف متر در طول سانتی 60هاي هوایی به ارتفاع  رقابت اندام
از پـس  و . الگوي کاشت علف هاي هرز به صورت بین ردیفی بود .شد

عملیات تنک کردن به منظـور رسـیدن بـه     ،هاي هرزسبز شدن علف
آبیاري به روش نشـتی  . تراکم مورد نظر علف هرز تاجریزي انجام شد

پس از رسیدگی کامل مـاش،  . انجام شدیکبار روز  سهو با دور آبیاري 
هـاي   فات از جمله ارتفاع بوتـه، تعـداد و وزن خشـک شـاخه    برخی ص

دانه در هـر   100جانبی، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن 
عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شـاخص برداشـت    .تیمار تعیین شد

در مـورد تـاجریزي نیـز بیومـاس      .متر مربع محاسـبه شـد  1در سطح 
بـا اسـتفاده از   هاي حاصل از آزمایش  داده. دگیري گردی هرز اندازه علف
در سـطح   دانکنو از آزمون  شدتجزیه و تحلیل  SASآماري  افزارنرم

  .ها استفاده شد درصد جهت مقایسه میانگین 5احتمال 
 

  نتایج وبحث
  ماش ارتفاع بوته

هاي هوایی،  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در اثر رقابت اندام 
چنین رقابت توام اندام هوایی و ریشه، ارتفاع بوته در رقابت ریشه و هم



  599    ...هرز تاجریزي علفهاي هوایی و زمینی  بررسی رقابت اندام

) مربـع  بوته در متـر  6و  4، 2(هرز تاجریزي  سطوح مختلف تراکم علف
در بین تیمارهاي . )≥05/0p(داري داشت  نسبت به شاهد کاهش معنی

بـود،  آزمایش، تیمار شاهد که هیچ گونه رقابـت بـر آن اعمـال نشـده     
رقابت تـوام انـدام   و تیماري که ) متر انتیس 37( بیشترین ارتفاع داراي

بوتـه در   6 هوایی و ریشه در آن وجود داشت و تراکم تاجریزي در آن
بـا افـزایش   . به دست آمـد ) متر سانتی18(کمترین ارتفاع بود، مربع  متر

هـا رقابـت انـدام     هایی کـه در آن  تراکم علف هرز تاجریزي بین تیمار
داري  رقابت ریشـه تفـاوت معنـی    هوایی اعمال شد و تیمارهاي داراي

رقابت توام انـدام  (از طرفی در تیمار داراي دو نوع رقابت . مشاهده نشد
با افزایش تراکم تاجریزي، کاهش ارتفاع بوتـه نسـبت   ) هوایی و ریشه

رسد  به نظر می ).1جدول (ها به تنهایی بیشتر بود  به هر کدام از رقابت
تواند در اثـر   دو نوع رقابت می کاهش بیشتر ارتفاع بوته در بر همکنش

هـاي   رقابت براي نور، آب و مواد غذایی باشد که در رقابت تـوام انـدام  
هوایی و ریشه رشد گیاه را تحت تاثیر قـرار دهـد و بـه همـین دلیـل      

ها نسبت به تیمارهاي رقابتی که انـدام هـوایی یـا     ارتفاع در این تیمار
، )4(گلـوي  . نشـان داد ریشه به تنهایی اعمال شـدند، بیشـتر کـاهش    

هایی توانستند سریعتر ارتفاع، اندام هوایی و سیسـتم   اظهار داشت  بوته
هـا را   هایی که این ویژگـی  اي منشعبی تولید کنند، نسبت به بوته ریشه

نامبرده در این مطالعه اظهار داشـت  . تر بودندنداشتند، در رقابت موفق
 2با تراکم )  Amaranthus chlorostachys  (که وقتی تاج خروس

بوتـه در متــر مربــع کاشــته شــد، وزن خشــک ریشــه و ارتفــاع بوتــه  
و صفر درصد کـاهش   9/1و  3/12به ترتیب   ( Glycine max)سویا
، اظهار داشت که افزایش تراکم تاج خروس )4( همچنین گلوي  یافت

اي و مصرف منابع غذایی سبب کاهش  گونه بعلت افزایش رقابت درون
ساختار کانوپی گیـاه بـه ویـژه ارتفـاع     . بت به شاهد شدطول ریشه نس

گیاه، محل قرار گرفتن انشعابات جانبی و حداکثر سـطح بـرگ، عمـده    
هاي هوایی است که تحـت تـاثیر رقابـت     ترین عوامل مربوط به اندام

عنوان کردند مکانیزم ) 28(شاینسکی و رادوسویچ ). 16(گیرند  قرار می
ي منبع که مـرتبط  توان به صورت تخلیهیهاي رقابت براي منابع را م

با میزان فراوانی گیاهـان مجـاور، تغییـرات مورفولـوژي و فیزیولـوژي      
هــاي بـین گیاهـان مجــاور و   مـرتبط بـا تغییــرات منـابع، همبسـتگی    

  . هاي رشد حاصل از آنها نشان داد واکنش
  

  جانبی هايشاخهو وزن تعداد 
شاخه فرعی در هر بوته تیمارهاي مورد بررسی از نظر صفت تعداد 

بـا ایـن وجـود، در    ). ≥05/0p( داري نشان ندادند با شاهد تفاوت معنی
زمینـی   زیـر  هـاي  اندامجداسازي مربع و  بوته در متر 6تراکم تاجریزي 

هـاي هـوایی وجـود داشـت،      که تنهـا رقابـت انـدام   ماش و تاجریزي 
تـراکم   و هاي هوایی بین اندام رقابت دربیشترین تعداد شاخه جانبی و 

 شاخه جانبی به دسـت آمـد  هرز کمترین تعداد  علف مربع بوته در متر 4
  . )1جدول (

هاي مختلـف علـف هـرز     هاي فرعی در تراکم اختالف وزن شاخه
 2هاي فرعی در تراکم  به طوري که بیشترین وزن شاخه. معنی دار بود

و ) گـرم  41/0(بوته علف هرز در متـر مربـع در تیمـار رقابـت ریشـه      
بوته در متر مربع در تیمار رقابت اندام هـوایی   6ترین آن در تراکم کم

مربـع بیشـترین وزن    بوته علف هرز در متـر  4براي تراکم . حاصل شد
جـدول  (به دست آمد ) 17/0(هاي فرعی در رقابت ریشه  خشک شاخه

لذا تاثیر رقابت ناشی از ریشه نسبت به تیمارهاي دیگر بر کـاهش  ). 1
هـاي   سـاقه تعداد در حبوبات . ي جانبی کمتر بودوزن خشک شاخه ها

بیشترین میزان تاثیر را در  ها موجود در آن تعداد غالف به دلیل جانبی
هـاي   ، ولی محققین اظهار داشتند کـه تعـداد شـاخه   عملکرد دانه دارد

 .)3(گیـرد   هـاي مختلـف قـرار نمـی     جانبی تحت تاثیر رقابت و تـنش 
ش کاهشی در اثر رقابت گیاه زراعـی و  اگر در عملکرد دانه ما بنابراین

 هـاي جـانبی   طول و وزن شـاخه علف هرز مشاهده شود باید آن را به 
هـرز   رسد در گیاه ماش با افزایش تـراکم علـف   لذا بنظر می. نسبت داد

میزان و سرعت رشد و فتوسنتز کاهش یابد بـه طـوري کـه ایـن امـر      
ن علف هرز ها نسبت به شرایط بدو منجر به کاهش وزن خشک شاخه

انـدازي بیشـتر و رشـد     گردید، و افزایش تراکم علف هرز باعـث سـایه  
. گـردد  کندتر، اختصاص کمتر مـواد فتوسـنتزي و تضـعیف گیـاه مـی     

بطوریکه در این آزمایش رقابت در اندام هوایی بیشترین و رقابت ریشه 
ایـن  . هاي جانبی داشـت  کمترین تاثیر را در کاهش وزن خشک شاخه

هرز تاج ریزي، سرعت  آن است که با افزایش تراکم علف امر حاکی از
توانـد در   شود و گیاه زراعی ماش نیز نمی تخلیه منبع موجود زیادتر می

بنظـر  . تر از آن منبع بـه رشـد طبیعـی خـود ادامـه دهـد       سطوح پایین
رسد انعطاف پذیري فتوسنتز علف هرز تاج ریزي در سطوح مختلف  می

هـاي   تـراکم (که در شـرایط نـور پـایین     نوري متفاوت بوده به طوري
هـاي جـانبی گیـاه مـاش و      موجب کاهش وزن خشک شاخه) مختلف

از طرفی به نظر می رسد در شرایط . برتري علف هرز تاج ریزي گردید
تراکم باالي علف هرز که محیط رشد گیاه بـا کمبـود عناصـر غـذایی     

یژه ریشـه  ها بوده و طول و روبرو است، عمده اختصاص منابع به ریشه
  ).6( شود یابد  لذا رشد اندام هوایی محدودتر می افزایش می

  
  تعداد غالف در بوته 

هرز  هاي مختلف علف اختالف تعداد غالف در بوته ماش در تراکم
 تعـداد کـه تیمـار شـاهد بیشـترین      به طوري). ≥05/0p(دار بود  معنی

در وتـه  و کمترین تعداد غـالف در ب  را داشت) عدد 26( در بوته غالف
بدون جداسازي بین اندام هوایی و بین ریشـه گیـاه   (رقابت توام تیمار 

) عـدد  8( متر مربعدر علف هرز بوته  6 و 4 با تراکم)  هرز ماش و علف
بوتـه علـف    2بیشترین تعداد غالف در متر مربع در تراکم . بدست آمد

 15( بوته علف هرز در مترمربـع  4، در تراکم )عدد 21(هرز بر مترمربع 
در تیمـار  ) عـدد  11(بوته علـف هـرز در مترمربـع     6و در تراکم ) عدد

  . )1جدول (رقابت ریشه اتفاق افتاد 
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  601    ...هرز تاجریزي علفهاي هوایی و زمینی  بررسی رقابت اندام

  
نتایج حاصل در این آزمایش نشان داد که تیمار رقابت ریشـه اثـر   
کمتري بر کاهش تعداد غالف در تک بوته نسبت به سـایر تیمارهـاي   

قوي بـین قابـل دسـترس    در مقوله رقابت یک رابطه . آزمایش داشت
هاي مورفولوژیکی یا فیزیولوژیکی گیـاه   بودن عناصر غذایی و کارکرد

 وجود دارد به طوري که در رقابت براي آب، تغذیه کافی براي رشـد و 
نمو ریشه مهـم اسـت، از طرفـی افـزایش حاصـلخیزي خـاك باعـث        
افزایش رشد اندام هاي هوایی گیاه شده و رقابت براي نـور را تشـدید   

ترکم زیـاد   در هرز  هاي علف ، اظهار داشت که)19(مارون ). 6(کند  یم
باعث  و عناصر غذایی رطوبتیهاي محیطی از جمله تنش  همانند تنش

در این آزمایش نیز در تیمارهاي رقابـت   .شوند کاهش تعداد غالف می
توام کاهش تعداد غالف بیشتر بود که احتمـاال دلیـل آن محـدودیت    

یی در هنگام رشد زایشی در اثر رقابت علف هرز بـا  اختصاص مواد غذا
نشان دادند که الگوهاي رشد   ،)14(گوردون و رایس . گیاه ماش باشد
زمینی، سبب اختصاص منابع خاك به طریقـی شـد کـه     اندام هاي زیر

آنها اظهار داشتند که . پتانسیل آب خاك از تراکم کل گیاهی متاثر شد
همانطور که در  .ن گیاهان موثر استتقسیم رطوبت خاك در رقابت بی

شـود، وجـود علـف هـرز تـاجریزي و       مشاهده مـی یک جدول شماره 
افزایش تراکم آنها باعث جذب شدید عناصر غذایی شده به طوري که 

اي  گیاه ماش را از دسترسی به این عناصر بـه میـزان قابـل مالحظـه    
د محروم ساخته که این امر سبب رشـد کنـدتر، اختصـاص کمتـر مـوا     

غذایی به اندام هوایی، کاهش دریافت نور و در نهایـت کـاهش تعـداد    
  .غالف در بوته گردید

 
  دانه در بوتهتعداد 

تیمارهاي مورد آزمایش تاثیر معنی داري بـر تعـداد دانـه در بوتـه     
به طوري که تعداد دانـه در بوتـه در تیمـار شـاهد     ). ≥05/0p(داشتند 
بوتـه   6تعـداد دانـه در تـراکم     و کمترین. نشان داد) عدد 47(افزایش 

حاصل شد ) عدد 5(مربع وتیمار رقابت توام  علف هرز تاج ریزي در متر
بوته  2بیشترین تعداد دانه در بوته در متر مربع براي تراکم  ).1جدول (

بوتـه   4، براي تـراکم  )عدد 46(علف هرز در تیمار رقابت اندام هوایی 
بوتـه در   6و بـراي تـراکم   ) عـدد  40( علف هرز در تیمار رقابت ریشه

نتـایج ایـن   ). 1جـدول  (بـه دسـت آمـد    ) عـدد  37(تیمار رقابت ریشه 
آزمایش نشان داد که با افزایش تـراکم تـاثیر رقابـت ناشـی از ریشـه      
نسبت به سایر تیمارهاي رقابتی، تعداد دانه در بوتـه را کمتـر کـاهش    

است که گیاهان فقط ، حاکی از آن )6(مطالعات انجام شده توسط . داد
دهنـد کـه    زمانی قابلیت دسترسی عناصر غذایی یکدیگر را کاهش می

تراکم گیاه زیاد باشد، لذا این رابطه بین تراکم گیاه، حاصلخیزي خاك 
تواند تعداد دانـه و عملکـرد دانـه را تحـت      و محدودیت منابع دیگر می

ذایی ، بـا تجزیـه محتـواي عناصـر غـ     )31(گـریس  ون. تاثیر قرار دهد

هاي هرز و گیاهان زراعی، اظهار داشت کـه   هاي علف موجود در بافت
استفاده از عناصر غذایی خاك توسط این گیاهان موجب افـت میـزان   
ازت و پتاسیم در ذرت شد، در حـالی کـه در مجمـوع حضـور ذرت در     

هـاي هـرز تـاثیري     هاي هرز، در میران عناصر غذایی علـف  کنار علف
نشان دهنده این است که در هنگـام رقابـت بـا     این امر .نداشته است

هاي هرز مـواد غـذایی کمتـري در دسـترس گیـاه زراعـی قـرار         علف
  رسد که در شـرایط تـراکم بـاالي علـف     در نتیجه به نظر می. گیرد می

افشانی و بـاروري   هرز و رقابت توام اندام هوایی و ریشه در زمان گرده
هـاي   باشـد، تعـداد تخمـک    می ها که نیاز به مواد غذایی بیشتر تخمک

این امر احتماال به دلیل تـوان رقـابتی   . عقیم و سقط شده افزایش یابد
هرز تاج ریزي نسبت به گیاه زراعی ماش باشد، که باعـث    باالي علف

  . کاهش تعداد دانه در تک بوته ماش گردید
 

 وزن دانه در بوته 
زمایشی اثـر  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اعمال تیمارهاي آ

داري بر وزن دانه در بوته و عملکرد دانه در متر مربع گیاه زراعی معنی
به طوري که وزن دانه در بوته در تیمار شاهد ). ≥05/0p(ماش داشت 

و کمتـرین وزن  . نشان داد) گرم 73/1(نسبت به سایر تیمارها افزایش 
مـار رقابـت   مربع در تی بوته علف هرز تاج ریزي در متر 6دانه در تراکم 

بیشترین وزن دانه در بوتـه در   ).1جدول (حاصل شد ) گرم 21/0(توام 
، )گرم 4/1(بوته علف هرز در تیمار رقابت توام  2متر مربع براي تراکم 

) گـرم  41/1(بوته علف هرز در تیمار رقابت اندام هوایی  4براي تراکم 
بـه  ) رمگـ  71/0(بوته علف هرزدر تیمار رقابت ریشـه   6و براي تراکم 

نتایج حاکی از آن است کـه بـا افـزایش تـراکم     ). 1جدول (دست آمد 
علف هرز تاثیر رقابت ریشه نسبت به سایر تیمارها از نظر وزن دانه در 

و افزایش وزن دانه در تیمار رقـابتی تـوام احتمـاال بـه     . بوته کمتر بود
علت کاهش تعداد دانه در تک بوته و اختصاص مواد فتوسنتزي بیشتر 

افشانی مقـداري از   با افزایش سن گیاه پس از گرده. باشد ها می ه دانهب
هایی که  هاي دیگر به ویژه برگ مواد محلول برگ به تدریج به قسمت

رود، گیاه بخشی از ازت غیر ساختمانی خـود را   رو به زردي هستند، می
 این امر بـا افـزایش  . کند هاي دیگر بویژه به دانه منتقل می نیز به اندام

گیرد، بطوریکه عـالوه بـر انتقـال     تراکم بیش از حد مطلوب شدت می
شود در  اي می مواد به دانه، مقداري از انرژي نیز صرف رقابت بین بوته

یابـد و تـنفس و پیـري برگهـا      نتیجه آن طول دوره رشد کـاهش مـی  
از طرفی گیاه به علت جثه کوچکتر و سایه انـدازي از  . شود سریعتر می

  ).21(رخوردار است تابش کمتري ب
 

 دانه ماش 100وزن 
دانه ماش تحت تاثیر اثر رقابتی بین دو گیـاه زراعـی و    100وزن 
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با این وجود مشاهده شد کـه تیمـار   ). 1جدول (علف هرز قرار نگرفت 
بوته در متر مربع علف هرز تاجریزي، چه در صورتی که موانع  6تراکم 

رقابـت تـوام انـدام    (شـود  هاي هـوایی و زمینـی قـرار داده ن   بین اندام
هاي هوایی در گیاه حایـل  و چه در صورتیکه بین بخش) ریشه+هوایی

دانـه را بـه خـود     100، بیشـترین وزن  )رقابـت ریشـه  (قرار داده شود 
بوته در متر  2اختصاص داد و در تیماري که تراکم علف هرز تاجریزي 

 100ن ، کمتـرین وز )رقابـت ریشـه  (مربع و اندام هوایی جداسازي شد 
دانـه در   100رسد که علـت افـزایش وزن   به نظر می.  دانه بدست آمد

بوته در متر مربع به دلیل تعداد دانه کمتـر و اختصـاص مـواد     6تراکم 
  .هاي باقی مانده باشدفتوسنتزي بیشتر به دانه

 
  عملکرد دانه در متر مربع

 اختالف تیمارهاي مختلف تراکم از نظر عملکرد دانه در متر مربـع 
بیشترین و کمترین عملکرد دانه در متر مربـع  ). 1جدول (دار بود معنی

بوته علـف هـرز تـاج    6و تراکم ) گرم 66/8(به ترتیب در تیمار شاهد 
بیشـترین  ). 1جدول (بود ) گرم 08/1(ریزي در متر مربع در تیمار توام 

بوته علف هـرز در متـر مربـع در     2عملکرد دانه در متر مربع در تراکم 
بوته علف هرز در متـر مربـع    4، در تراکم )گرم 4/7(ار رقابت توام تیم

بوته علف هرز در متر مربع در تیمار رقابـت   6و در تراکم ) گرم 09/7(
به طور کلی افزایش ). 1جدول (به دست آمد ) گرم 5/3(ناشی از ریشه 

تراکم علف هرز باعث کاهش عملکرد دانه شـد و بـا افـزایش تـراکم     
ر تیمار رقابتی توام بیشتر و تاثیر رقابت ناشی از ریشه بر علف هرز تاثی

اهمیت تسـریع در رشـد رویشـی، تولیـد انـدام      . عملکرد دانه کمتر بود
فتوسنتز کننده کافی براي حصول به حداکثر محصول و ایجاد گیـاهی  

لذا چنانچه در هنگـام  . نسبتا قوي، براي تولید و حفظ دانه بیشتر است
شی، گیاه براي انجام حداکثر فتوسنتز بـه انـدازه   تکمیل شدن رشد روی

کافی بزرگ شده باشد، اختصاص مواد فتوسنتزي به دانه زیاد شده که 
از آنجاکه باروري و  .شودمنجر به افزایش تعداد و وزن دانه در گیاه می

ها تحت تاثیر فتوسـنتز انـدام هـوایی اسـت، و از طرفـی      پر شدن دانه
ج ریـزي باعـث کـاهش جثـه و انـدام      افزایش تـراکم علـف هـرز تـا    

رسـد کـاهش عملکـرد دانـه در     فتوسنتزي گیاه ماش شد، به نظر مـی 
تیمارهاي رقابتی اندام هوایی و توام نسبت به رقابـت ناشـی از ریشـه    

عملکرد بذر سـویا   ،)12(طی تحقیق انجام شده  .طبیعی و منطقی باشد
لیـه  کـاهش یافـت و میـزان تخ    درصـد  52در حضور علف هرز تـوق  

رطوبت خاك در طی فصل رویش براي سویا، توق و مخلوط دو گونـه  
سـانتی   650و  620، 550سانتی متري خاك به ترتیـب   137در عمق 

مترآب بود که نشانگر محدودیت آب براي گیاه سویا در رقابت با علف 
در یک بررسـی دیگـر   . است( Xanthium strumarium) هرز توق 

هـاي هـرز، اختصـاص مـواد     علـف  مشخص شدکه با افزایش تـداخل 
کمتـر   ) (Phaseolus vulgaris ها در گیـاه لوبیـا    فتوسنتزي به دانه

هاي  هاي هرز بر تعداد شاخه تواند از تاثیر سوء علف این مساله می. شد
لوبیـا   بارور و اجزاي عملکرد، به ویژه تعداد نیام در بوته و وزن دانـه در 

  ). 8( ناشی گردد
 

  ماشعملکرد بیولوژیک 
داري از نظـر عملکـرد    اعمال تیمارهاي مورد آزمایش تاثیر معنـی 

حـداکثر عملکـرد بیولـوژیکی در    ). ≥05/0p(بیولوژیکی ماش داشـت  
بوته علف هرز تاج ریزي در متر مربع و رقابت ناشی از ریشـه   2تراکم 

مربـع و  بوته علف هـرز در متـر   6و حداقل آن در تراکم ) گرم 73/57(
بیشـترین عملکـرد   . بـه دسـت آمـد   ) گـرم  47/17(م تیمار رقابت تـوا 

مربع نیـز در رقابـت    بوته علف هرز در متر 6و  4بیولولوژیکی در تراکم 
). 1جـدول  ( گرم حاصل شد  37/20و  64/23ناشی از ریشه به ترتیب 

توانـد بـه    هـا مـی   عملکرد بیولوژیکی تولید شده توسط هر یک از گونه
گیاهان در بهره برداري از منـابع  عنوان شاخصی براي سنجش توانایی 

اسـتیو و   ).15( هـاي رقیـب بـه شـمار رود    یا قابلیت رقابـت بـا گونـه   
در مطالعه تداخل تاجریزي و لوبیا، کـاهش عملکـرد را    ،)30(همکاران 

اي کـه بـر روي رقابـت گوجـه      در مطالعـه . درصد ذکر کردند 30-40
عملکـرد  انجـام شـد، نشـان دادنـد کـه       فرنگی و علف هرز تاجریزي

هاي  برداري از منابع یا قابلیت رقابت با گونه فرنگی با میزان بهره گوجه
از آنجاکه تـوازن انـرژي گیاهـان بـه میـزان      ). 15(رقیب به شمار رود 

زیادي توسط تشعشع تعیین می شود، لذا می توان گفت کـه فتوسـنتز   
اي در تعـامالت بـین    عامل اصلی تولید بیوماس باشد که نقش عمـده 

نشـان داده اســت کــه  ) 6(تحقیقــات . هــرز دارد ه زراعــی و علـف گیـا 
هاي با نـور بـاال سـازگاري     ریزي به محیط هاي هرز از جمله تاج علف

خوبی دارند و همچنین در برابر تغییرات شـدید نـور محـیط، بـه ویـژه      
 اسـتیون و همکـاران  . دهنـد  سایه زیاد سازگاري مناسبی را نشان مـی 

شع رسیده به کانوپی آن همبستگی مثبت گزارش کردند که تشع )30(
 .با تراکم علف هرز تاجریزي همبستگی منفی دارد

 
  شاخص برداشت

اعمال رقابت اندام هـوایی، ریشـه و رقابـت     هاى مختلف باتراکم
داري بر شاخص برداشت داشـتند  توام اندام هوایی و ریشه، تاثیر معنی

)05/0p≤ .(اد آلی ساخته شـده  شاخص برداشت بیانگر میزان انتقال مو
بـدیهی اسـت هـر چقـدر میـزان مـواد       . باشـد از منبع به مخـزن مـی  

هاي سبز گیاه به دانه منتقل شود، سـبب  کربوهیدراته بیشتري از اندام
رسد کاهش شرایط تنش ناشی بنظر می. گرددافزایش عملکرد دانه می

از تراکم در مرحله پـر شـدن دانـه باعـث افـزایش شـاخص برداشـت        
به طوري که در تیمار شاهد بـه دلیـل ایجـاد شـرایط تـراکم       .شود می

حاصل شـد و کمتـرین   ) درصد 36(مطلوب بیشترین شاخص برداشت 
 6(بوته در متر مربع علـف هـرز و تیمـار رقابـت تـوام       6آن در تراکم 
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هایی کـه در محـیط رشـد گیـاه     تنش). 1جدول (به دست آمد ) درصد
هـاي  د فتوسـنتزي در قسـمت  وجود دارند می توانند بر اختصاص مـوا 

که عمدتا باعث کاهش اختصاص مـواد  . مختلف گیاه تاثیر داشته باشد
هاي زایشی شده و عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولـوژیکی  به اندام

دهد و این نیز کاهش شـاخص برداشـت را در   را نیز بیشتر کاهش می
هـاي  آنچه که در تعیین شاخص برداشت مهم است، واکـنش . پی دارد

در شـرایط رقابـت علـف    ). 13(گیاه در برابر محدودیت منابع می باشد 
هرز با گیاه زراعی، منابع در دسترس گیاه مانند نور، آب و مواد غـذایی  

یابد و گیاه مواد فتوسنتزي بیشتري را به اندام و سایر منابع کاهش می
دانه  بنابر این در زمان رشد زایشی، عملکرد. زیر زمینی منتقل می کند

یابد و این کاهش بیشتر در تعداد و عملکرد بیولوژیکی گیاه کاهش می
، دریافتند که پنبه )26(ساندراس و همکاران . افتدو وزن دانه اتفاق می

و تـراکم بـاال در مقایسـه بـا     ) کمبود منابع محیطـی (در شرایط تنش 
  .شودشرایط مساعد از شاخص برداشت باالتري برخوردار می

  

  
  گیرينتیجه 

تیمارهاي رقابتی دار بین تراکم هاي مختلف و  وجود اختالف معنی
جداسازي اندام هوایی، جداسازي ریشه و جداسازي توام اندام هـوایی  (

و تـراکم  افـزایش  مطالعه نشـان داد کـه    از نظر صفات مورد ،)و ریشه
تیمار رقابتی توام بیشترین تـاثیر را در کـاهش صـفات انـدازه گیـري      

ارتفـاع بوتـه،   هرز تاجریزي  علف که با افزایش تراکم وريبه ط .داشت
تعداد غالف و تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه، عملکـرد بیولـوژیکی و   

از طرفی بـا افـزایش تـراکم    . کاهش یافت ماشگیاه شاخص برداشت 
ریزي تاثیر رقابـت ناشـی از ریشـه بـر عملکـرد و اجـزاء        هرز تاج علف

همچنـین در  . تیمارهاي رقابتی کمتر شد عملکرد ماش نسبت به سایر
هاي انـدام   رقابت توام اندام هوایی و ریشه نسبت به هر کدام از رقابت

هوایی و ریشه به صورت جداگانه، کاهش عملکرد دانه مـاش در اکثـر   
  .صفات مورد ارزیابی بیشتر بود
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