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  چکیده

اي رقم سراوان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب کرد و اجزاي عملکرد سورگوم دانهثیر تراکم بوته و تداخل علف هرز بر عملأبه منظور بررسی ت
با سه تکرار اجرا گردید. تیمارهاي آزمایشی شامل سـه   1392هاي کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در سال طرح بلوك

برگی، تداخل تا  8-6هرز (تیمار شاهد عاري از علف هرز، تداخل تامرحله چهار سطح تداخل علف بوته در متر مربع) و 30و  20، 10سطح تراکم بوته (
بوته در متر مربع، طول پانیکول، تعداد پانیکول در بوته، تعداد  30به  10مرحله ظهور پانیکول و تداخل تمام فصل) در نظر گرفته شد. با افزایش تراکم از 

 و 6/27، 3/12، 2/16، 5/12، 5/45، 1/7دار و به ترتیب به طور معنی وزن خشک علف هرز در متر مربع هرز ونه، تعداد علفدانه در پانیکول، وزن هزار دا
هرز نسبت به تیمار درصد افزایش یافت. تیمار عاري از علف 7/56و  3/54درصد کاهش یافت اما تعداد پانیکول در متر مربع و عملکرد بیولوژیک  8/16

درصدي به ترتیب در طول پانیکول، تعداد پانیکول در متر مربع،  3/149و  122، 7/270 ،4/30، 3/20 ،3/14دار تهاي دوره رشد از برتري معنیتداخل تا ان
ین موضوع که با توجه به اتعداد دانه در پانیکول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک برخوردار بود. به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیق 

هاي هرز بوته در متر مربع و عاري نگهداشتن مزرعه از علف 30گردد تیمار تراکم اي) است، پیشنهاد میعلوفه -ايرقم سراوان یک رقم دو منظوره (دانه
  براي زراعت این گیاه مورد توجه قرار گیرد.

  
  هزار دانهوزن ، تعداد بوته، رقابتپانیکول، هرز، بیوماس علف هاي کلیدي:واژه

 
    1 مقدمه

سورگوم از گیاهان مهم خانواده گرامینه است که تحمل باالیی به 
آبی داشته و از توان فتوسـنتزي بـاالیی برخـوردار اسـت و     شرایط کم

باشـد و  خشک گیاه مناسبی مـی براي کشت در مناطق خشک و نیمه
وماس رقم سراوان از ارقام سورگوم است که با توجه به تولید دانه و بی

تواند به اي کیمیا، پیام و سپیده میباالتر نسبت به ارقام سورگوم دانه
  ).6عنوان یک گیاه دو منظوره در بیرجند و مناطق مشابه کشت گردد (

هاي هرز به علت داشتن خاصیت دگرآسیبی و قدرت رقابتی علف
با گیاهان زراعی به عنوان یکی از عوامـل محدودکننـده رسـیدن بـه     

باشند و عدم کنترل آنها نتیکی عملکرد در گیاهان زراعی میپتانسیل ژ
اي کاهش تولید را به دنبال دارد. امروزه به علت درصد قابل مالحظه

                                                        
 بیرجنـد،  واحـد  زراعـت،  گـروه  دانشیار و کارشناسی ارشد دانش آموخته -2 و  1
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هـا،  کـش افزایش مشکالت زیست محیطی و بروز مقاومت بـه علـف  
استفاده از تکنیک افزایش تراکم بوته گیاه زراعی بـه عنـوان یکـی از    

هاي هرز یش قدرت رقابتی گیاهان با علفهاي زراعی براي افزاروش
). با این وجود تراکم بـیش از حـد نیـز    3مورد توجه قرار گرفته است (

اي در گیاهـان زراعـی   تواند از طریق افـزایش رقابـت بـین بوتـه    می
اي منجر به کاهش عملکرد اقتصـادي گـردد. از   خصوصا گیاهان دانه

گیاهان زراعـی و واریتـه   اینرو پیدا کردن مناسبترین تراکم بوته براي
هرز را به دنبـال  اي که هم کنترل مطلوب علفهاي مختلف به گونه

داشته باشد و هم عملکرد اقتصادي حداکثر را باعث گردد، بسیار حائز 
باشد. تراکم بوته سـورگوم در مراحـل اولیـه رشـد گیـاه از      اهمیت می

ي اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سطح بـرگ قابـل دسـترس بـرا    
جذب انرژي خورشید تابعی از تراکم بوتـه اسـت. همچنـین، تشـکیل     

تواند انداز سورگوم با توجه به ارتفاع زیاد رقم سراوان میتر سایهسریع
هاي هرز به نور، قدرت رقـابتی علـف  از طریق کاهش دسترسی علف

هاي هرز را کاهش دهد. از طرفی باید توجه داشـت کـه طـول دوره    
هـا  ثیرگذاري آننیز از مسائلی است که میزان تأ هاي هرزتداخل علف
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  دهد.ثیر قرار میأرا بر عملکرد گیاهان زراعی تحت ت
) گزارش نمودند که طول پانیکول و 13لطفی ماوي و همکاران (

هـاي هـرز   عملکرد دانه در سورگوم جارویی در شـرایط وجـین علـف   
-معنیدرصد و به طور  4/19و  3/15نسبت به عدم وجین به ترتیب 

هاي تداخل دوره ) در بررسی1داري افزایش یافت. امیري و همکاران (
هرز در ذرت گزارش کردند که با افزایش طـول دوره تـداخل تـا    علف
روز پس از سبز شدن، صفات طول بالل، تعـداد دانـه در بـالل،     120

هـرز بـه   وزن هزار دانه و عملکرد دانه نسبت به تیمار عاري از علـف 
درصد کاهش یافت. کاهش معنی 5/57و  6/20، 5/39، 7/27ترتیب 

دار شاخص سطح برگ، تعدا میوه در بوته، عملکـرد دانـه و عملکـرد    
مقـدم و  هرز توسط رضوانیهاي تداخل علفژیک با افزایش دورهبیولو

) در سیاهدانه نیز گزارش شده است. در بررسـی دیگـري،   19سیدي (
هاي ایش طول دوره رقابت علفکاهش عملکرد دانه لوبیا قرمز با افز

ثیر أهرز گزارش شد. با این وجود، در این تحقیق وزن صد دانه تحت ت
) در بررسی 10جمالی و همکاران (). 11طول دوره رقابت قرار نگرفت (

هاي هرز در ذرت نشان دادند که بـا افـزایش طـول    ثیر حضور علفتأ
کـاهش و   هاي هرز، عملکـرد بـه ترتیـب   دوره تداخل و کنترل علف

که عملکرد نهایی ذرت در تیمارهاي تداخل و افزایش یافت، به طوري
کیلـوگرم در   12000و  7320هاي هرز بـه ترتیـب   کنترل کامل علف

هاي همچنین محققین بیان داشتند که در تیمار رقابت علف هکتار بود.
هرز با سویا در سراسر فصل رشد، عملکرد دانه، تعداد غالف در بوتـه،  

دانه در غالف و وزن صد دانه به میزان قابـل تـوجهی کـاهش     تعداد
ها نشان داد که با افزایش طول دوره تداخل، ). برخی بررسی15( یافت

). 7و  4هاي هرز در واحد سطح افزایش یافـت ( وزن خشک کل علف
هاي هرز و افزایش وزن خشـک  در بررسی دیگري کاهش تعداد علف

ول دوره تداخل در ذرت گزارش شده آنها در واحد سطح، با افزایش ط
  ).12است (

هـاي بوتـه در ارقـام    ثیر تـراکم ) در بررسی تأ2عربی و صفاري (
بوته در متر  30به  20گیري کردند که افزایش تراکم از سورگوم نتیجه

هـرز و افـزایش عملکـرد    هايدار وزن خشک علفمربع کاهش معنی
) نیز نشان دادند که بـا  23سورگوم را به دنبال دارد. زند و همکاران (

بوته در متر مربع، عملکرد دانه سورگوم بـه   20به  8افزایش تراکم از 
هاي انجام شده توسط درصد افزایش یافت. نتایج بررسی 9/39میزان 

) در خلر بیانگر افزایش عملکرد دانه در 17نیرومند توماج و همکاران (
وته در متر مربع اسـت.  ب 50به  30واحد سطح در اثر افزایش تراکم از 

) گزارش کردند که افزایش تراکم بوته ذرت 20نژاد و صفاري (سعیدي
دار تعداد دانه در بالل هرز کاهش معنیهايو مدت زمان تداخل علف

را به دنبال دارد. این محققین اظهار داشتند که افزایش تراکم هر چند 
د امـا افـزایش   کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد را در بوته باعث گردی

عملکرد دانه را در واحد سطح به همراه داشت. دهقانیان و نصرا... زاده 
بوتـه در متـر    16به  5) گزارش کردند که با افزایش تراکم ذرت از 8(

مربع و افزایش دوره تداخل تا پایان فصل رشد طول بـالل، عملکـرد   
  داري کاهش یافت.دانه و بیولوژیک به طور معنی

ثیر أطالب فوق و اینکه مطالعات محدودي در زمینه تبا توجه به م
ه اسـت،  هرز و تراکم بوته در ارقام سورگوم انجام شدهايرقابت علف

ثیر تغییرات تـراکم بوتـه رقـم سـراوان     این تحقیق با هدف بررسی تأ
هرز بر صفات عملکردي آن در هايسورگوم و طول دوره تداخل علف

  بیرجند انجام شد.
 

  اهمواد و روش
در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـگاه آزاد     1392این آزمایش در سـال  

زاهدان با عرض  –کیلومتري جاده بیرجند 14اسالمی بیرجند واقع در 
درجه و  59دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  52درجه و  32جغرافیایی 

  متر از سطح دریا به اجرا درآمد.  1480دقیقه شرقی و با ارتفاع  13
هاي کامل ورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوكاین آزمایش به ص

تکـرار بـه اجـرا در آمـد. در ایـن تحقیـق        3تیمـار و   12تصادفی بـا  
 30و  20، 10هـاي  فاکتورهاي تراکم بوته در سه سطح شامل تـراکم 

هاي هرز در چهار سـطح  بوته در متر مربع و فاکتور دوره تداخل علف
برگی،تداخل تـا   6-8حله شامل تداخل در کل دوره رشد، تداخل تا مر

مرحله ظهور پانیکول و عدم تداخل (وجین تا انتهاي فصل رشد) مورد 
ردیـف   4 متر طـول و  5 مطالعه قرار گرفت. هر کرت آزمایشی داراي

هاي کاشت بود و فاصله بین متر بین ردیفسانتی 60 کاشت با فاصله
ـ سانتی 180 هاي اصلیو کرت 60 هاي فرعیکرت ین متر و فاصله ب
  .متر در نظر گرفته شد 5/1ها تکرار
برداري از خاك مزرعه انجام شد کـه  قبل از انجام آزمایش نمونه 

آمـده اسـت. مزرعـه     1نتایج تجزیه فیزیکوشیمیایی در جدول شماره 
پس از عملیات  1392اردیبهشت ماه  12سال قبل آیش بود. در تاریخ 

کش بنومیـل بـا   ارچسازي بستر کاشت بذور ضدعفونی شده با قآماده
سانتی 4تا  3نسبت دو در هزار با تراکم زیاد داخل شیارهایی با عمق 

متر ریخته و روي آن با خاك پوشانده شد. آبیـاري سـورگوم مطـابق    
روز انجـام شـد.    10عرف منطقه و با استفاده از سیفون با دور آبیاري 

ظر بـا  هاي مورد نبرگی تراکم 3پس از سبز شدن سورگوم، در مرحله 
هاي هرز بر اسـاس نـوع تیمـار    تنک کردن ایجاد گردید. وجین علف

هرز در مزرعه به صورت دستی انجام شد. همچنـین، بـه   تداخل علف
کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صـورت سـرك و طـی دو     200میزان 

مرحله از منبع کود اوره به مزرعه داده شد. قبل از ظهور گلدهی جهت 
در هـزار سـم پاشـی     2کش دیمیتوات به نسبت فتمبارزه با شته با آ

روبـاهی، خرفـه،   هاي هرز غالب مزرعه دممزرعه صورت گرفت. علف
  پیچک و سلمه تره بودند.

ــر مــاه   ــورگوم در مه ــیدگی   1392برداشــت س ــا رس ــان ب همزم
ها و ظهور الیه سیاه رنگ در قسمت پایین بذرها و فیزیولوژیکی دانه
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اي صورت گرفت. با انتخاب ده پانیکول از با در نظر گرفتن اثر حاشیه
کش میانگین طول پـانیکول در هـر   قسمت میانی و با استفاده از خط

گیـري شـد. بـراي    کرت آزمایشی در اواخر مرحله پر شدن دانه اندازه
  متر مربع میانی هر کرت 2تعیین صفات عملکردي از 

  
 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش - 1جدول 

Table 1- Soil physical and chemical properties of experiment site  
فسفر قابل 

 جذب
Absorable P 

(ppm)  

درصد 
  ازت کل
N total 

(%) 

  اسیدیته 
  
 
pH 

هدایت 
 الکتریکی

EC  
)1-(ds m   

  بافت 
 خاك

Soil texture  

  عمق
 بردارينمونه 

Sampling depth  
  clay   0-30 cm رسی  2.97  7.8  0.021  3.17

  پتاسیم
  قابل جذب

Absorable   
K 

)1-kg mg(   

  آهن
  قابل جذب

Absorable Fe 
)1-kg mg( 

  مس
  قابل جذب

Absorable Cu 
)1-kg mg(  

  روي
  قابل جذب

Absorable Zn 
)1-kg mg(  

  منگنز
  قابل جذب

AbsorableMn 
)1-kg mg(  

185.5  2.11  0.48  0.96  4.82  
 

ها از بوتهي پانیکولها کف بر شده وپس از جداسازآزمایشی بوته
ها و شمارش آنها، تعداد پانیکول در متر مربع محاسبه شد. یک نمونه 

گرمی از ساقه و برگ تر هر کرت جهت تعیین وزن خشـک بـه    250
 75ساعت در آون با دمـاي   48آزمایشگاه منتقل گردید و براي مدت 

و گراد قرار گرفت. سپس با توجه به وزن شاخ و برگ تر درجه سانتی
گرمی با استفاده از تناسب، وزن خشک ساقه  250وزن خشک نمونه 

  و برگ در واحد سطح به دست آمد.
عملکرد بیولوژیک در واحد سطح نیز از حاصل جمع وزن خشـک  
ساقه و برگ، وزن خشک کاه و کلش پانیکول و عملکرد دانه در واحد 

 1000نه سطح به دست آمد و وزن هزار دانه نیز با استفاده از یک نمو
تایی بذر که به طور تصادفی از توده بوجاري شـده بـذور هـر کـرت     
آزمایشی با استفاده از دستگاه بذرشمار جدا شده بود، توسـط تـرازوي   

گیري گردید. تعداد دانه در پانیکول گرم اندازه 01/0دیجیتال با دقت 
پانیکول از هـر کـرت محاسـبه شـد.      5نیز با استفاده از بوجاري بذور 

هـاي هـرز،   نین قبل از پایان فصل زراعی و خشک شدن علـف همچ
هاي هرز با برداشت و شمارش تعـداد علـف  تعداد و وزن خشک علف

متر مربع میانی هر کرت آزمایشی و خشـک کـردن آنهـا     2هرز هاي
گـراد بدسـت   درجه سـانتی  75ساعت در آون با دماي  48براي مدت 

  آمد. 
-MSTATافزار ا استفاده از نرمها بدر پایان تجزیه واریانس داده

C  انجام گرفت و پس از آن میانگین صفات مورد مطالعه با استفاده از
  مورد مقایسه قرار گرفت.  درصد 5اي دانکن در سطح آزمون چنددامنه

  
  نتایج و بحث
  طول پانیکول

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثـرات سـاده تـراکم بوتـه و     

داري داشت، اما اثر متقابـل  پانیکول اثر معنیهرز بر طول تداخل علف
  ).2دار نبود (جدول هرز بر این صفت معنیتراکم بوته و تداخل علف

ها نشان داد که طول پانیکول سورگوم با افزایش مقایسه میانگین
 1/7دار و به میزان بوته در متر مربع به طور معنی 30به  10تراکم از 

رسد افزایش تـراکم باعـث   ه نظر می). ب3درصد کاهش یافت (جدول 
هاي مجاور، سـهم مـواد   شده است تا به علت تشدید رقابت بین بوته

فتوسنتزي اختصاص یافته بـه پـانیکول و در نتیجـه طـول پـانیکول      
نـژاد و صـفاري   اي و سعیدي) در سورگوم دانه3کاهش یابد. عارفی (

  ) در ذرت نیز به نتایج مشابهی رسیدند.20(
هرز تا انتهاي فصل رشد، طـول پـانیکول را   ه تداخل علفافزایش دور

که طـول پـانیکول در تیمـار    داري کاهش داد، به طوريبه طور معنی
درصـد   5/12 هـرز، تداخل تمام فصل نسبت به تیمار عـاري از علـف  

تـوان بـه کـاهش    ). علت این موضـوع را مـی  4کاهش یافت (جدول 
هاي هرز در مداوم علفپتانسیل فتوسنتزي سورگوم در شرایط حضور 

براي برقراري بین مبـدا و  العمل گیاه طی دوره رشد و یک نوع عکس
مخزن (تولید دانه کمتر در پانیکول) مربوط دانست. امیري و همکاران 

درصدي طول بالل ذرت را در شرایط تداخل علـف  7/27) کاهش 1(
روز پس از سبز شـدن و لطفـی مـاوي و همکـاران      120هاي هرز تا 

درصدي طول پانیکول سـورگوم را در شـرایط    3/15) نیز کاهش 13(
  هاي هرز گزارش کردند.تداخل تمام فصل علف

  
  اجزاي عملکرد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثـرات سـاده تـراکم بوتـه و     
هرز بر تعداد پانیکول در متر مربع، تعداد دانه در پانیکول و تداخل علف

شد و تعداد پانیکول در بوته نیز تنها تحـت  داري وزن هزار دانه معنی
اما اثر متقابل تراکم بوته و تداخل علـف  ثیر تراکم بوته قرار گرفت،أت

  ).2دار نشد (جدول هرز بر اجزاي عملکرد معنی
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ها نشان داد که بیشترین تعداد پانیکول در بوته با مقایسه میانگین
بوتـه در متـر مربـع بـود و      10ه تـراکم  عدد مربوط ب 02/2میانگین 

بوته در متر مربع، تعداد پانیکول در بوته را  30به  10افزایش تراکم از 
). بدیهی است که در تراکم پایین 3 کاهش داد (جدول 5/45به میزان 
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زنی سـورگوم  به علت وجود فضاي کافی براي هر بوته پتانسیل پنجه
ر نیز به علت وجود منابع غذایی و هاي باروافزایش یافته و تولید پنجه

محیطی الزم بیشتر بوده و در نهایت تعداد پانیکول در بوتـه افـزایش   
 10یابد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که با افزایش تـراکم از  می
درصـد   3/54بوته در متر مربع، تعداد پـانیکول در متـر مربـع،     30به 

چند افزایش تـراکم بوتـه بـه    ). به عبارتی هر 3 افزایش یافت (جدول
دار تعداد پانیکول اي باعث کاهش معنیعلت افزایش رقابت بین بوته

در بوته شده است اما سه برابر شدن تعداد بوتـه در نهایـت نـه تنهـا     
جبران کاهش تشکیل پانیکول در بوته را کرده اسـت بلکـه افـزایش    

داشـته اسـت.   دار تعداد پانیکول در متر مربـع را نیـز بـه دنبـال     معنی
کاهش تعداد خوشه در بوته و افـزایش تعـداد    ) در شاهدانه9فرهمند (

بوتـه در متـر    2/22بـه   4/7خوشه در متر مربع را با افزایش تراکم از 
دار تعداد نیام در بوته و افزایش تعـداد  مربع گزارش کرد. کاهش معنی

مربـع در   بوته در متر 45به  25نیام در متر مربع، با افزایش تراکم از 
) نیز گزارش شده است که با 21نخود توسط سیدشریفی و همکاران (

  نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
درصدي تعداد دانه در پانیکول با افزایش  2/16دار و کاهش معنی

توان به کـاهش تـوان   بوته در متر مربع را نیز می 30به  10تراکم از 
اي و همچنـین  بـین بوتـه  ها به علت افزایش رقابـت  فتوسنتزي بوته

دار تعداد ). کاهش معنی2کاهش طول پانیکول مربوط دانست (جدول 
) بـا  20) و کاهش تعـداد دانـه در بـالل ذرت (   21دانه در نیام نخود (

هـاي ایـن   افزایش تراکم بوته در واحد سطح، از نتایج همسو با یافتـه 
  باشد.تحقیق می

گرم مربوط به تـراکم   69/26بیشترین وزن هزار دانه با میانگین 
درصدي به  14و  7/21دار بوته در متر مربع بود که از برتري معنی 10

بوته در متر مربع برخوردار بـود.   30و  20هاي ترتیب نسبت به تراکم
بوته در متـر مربـع از نظـر     30و  20 هايالزم به ذکر است که تراکم

). به نظر می3 وزن هزار دانه در یک گروه آماري قرار گرفتند (جدول
بوتـه در   10پانیکول در تراکم  رسد با وجود بیشتر بودن تعداد دانه در

متر مربع، کمتر بودن تعداد پانیکول در متر مربع در نهایت منجر بـه  
کاهش تعداد مخازن فیزیولوژیکی (دانه) در واحد سطح گردید و ایـن  

بیشـتر و  ها به علـت نـورگیري   ثرتر بوتهؤموضوع به همراه فتوسنتز م
دار وزن هزار دانه در تـراکم  تنفس نگهداري کمتر باعث افزایش معنی

) اظهار داشتند که با افزایش تـراکم از  23حداقل شد. زند و همکاران (
گـرم   34به  42بوته در متر مربع، وزن هزار دانه سورگوم از  20به  8

ایج یابد که نتداري کاهش میدرصد و به طور معنی 19یعنی به میزان 
) و 9کند. نتایج مشـابه دیگـري در شـاهدانه (   این تحقیق را تائید می

  ) نیز گزارش شده است.21نخود (
ها بیانگر آن است که هر چند بـا افـزایش طـول    مقایسه میانگین

دوره تداخل از تعداد پانیکول در متر مربـع و تعـداد دانـه در پـانیکول     
ـ  کاسته شد، اما تیمارهاي عاري از علف  8-6داخل تـا مرحلـه   هـرز، ت

برگی شدن و تداخل تا ظهور پانیکول در صفات تعداد پانیکول در متر 
مربع و تعداد دانه در پانیکول در یک گروه آماري قرار گرفتند. با ایـن  

هرز نسبت به تیمار تداخل تـا انتهـاي دوره   وجود تیمار عاري از علف
در این صفات  درصدي 4/30و  3/20دار به ترتیب رشد از برتري معنی

هـاي رسد تداخل تمام فصل علف). به نظر می3برخوردار بود (جدول 
)، 4هرز عمدتا به علت کاهش میانگین تعداد پانیکول در بوته (جدول 

دار تعداد پانیکول در متر مربع را به دنبال داشـته اسـت.   کاهش معنی
توان به رقابت طـوالنی  همچنین کاهش تعداد دانه در پانیکول را می

هاي هرز با سورگوم و محـدویت منبـع (تـوان فتوسـنتزي     مدت علف
کمتر سورگوم) و نیز کاهش طول پانیکول در تیمار تداخل تمام فصل 

) نیز نشان دادند که افزایش طول 1مربوط دانست. امیري و همکاران (
روز پـس از سـبز شـدن، کـاهش      120هاي هرز تا دوره تداخل علف

  درصدي تعداد دانه در بالل را به دنبال دارد. 5/39
هـرز  گرم) از تیمار عاري از علف 78/31بیشترین وزن هزار دانه (

درصـدي بـه   7/122و  44، 8/13دار بدست آمد کـه از برتـري معنـی   
برگی شدن، تـداخل   8-6ترتیب نسبت به تیمارهاي تداخل تا مرحله 

). به نظر 4ر بود (جدول تا ظهور پانیکول و تداخل تمام فصل برخوردا
رسد با افزایش دوره تداخل علف هرز به دلیـل رقابـت شـدیدتر و    می

کاهش تولید مواد فتوسنتزي (ضعیف شدن منبـع)، مـواد فتوسـنتزي    
ها منتقل شده و در نتیجـه وزن هـزار دانـه    کمتري به پانیکول و دانه

ي و هاي محمدیافته است. نتایج بدست آمده با یافتهسورگوم کاهش 
) در سویا مبنی بر این که رقابت موجب افزایش تنش براي 15امیري (

هاي ذرت شده و لذا جذب آب و عناصر غذایی در مرحله پر شدن دانه
  یابد، مطابقت دارد.داري کاهش میوزن هزار دانه به طور معنی

  
  عملکرد دانه و بیولوژیک 

م بوتـه بـر   نتایج این تحقیق نشان داد که هر چند اثر ساده تـراک 
هرز بـر ایـن   دار نشد اما تداخل علفعملکرد دانه در واحد سطح معنی

دار شـد. همچنـین اثـر تـراکم بوتـه و      درصد معنی 5صفت در سطح 
دار شد ولی هرز بر عملکرد بیولوژیک در واحد سطح معنیتداخل علف

دار نبـود  هرز بر این صفات معنـی اثر متقابل تراکم بوته و تداخل علف
  ). 2ل (جدو

سطوح مختلف تراکم بوته نشان مقایسه عملکرد دانه سورگوم در 
بوتـه در متـر مربـع،     30بـه   10که هر چند با افـزایش تـراکم از   داد 

عملکرد دانه سورگوم به لحاظ عددي افزایش یافت اما به لحاظ آماري 
سه سطح تراکم مورد مطالعه در گـروه آمـاري مشـابه قـرار گرفتنـد      

ضـرب اجـزاي عملکـرد    نجایی که عملکرد دانه حاصل). از آ3(جدول 
وزن هـزار دانـه)    متر مربع، تعداد دانه در پانیکول و(تعداد پانیکول در 

رسد با وجود بیشتر بودن تعداد دانه در پانیکول و باشد، به نظر میمی
هاي کمتر، افزایش تعداد پانیکول در متر مربع وزن هزار دانه در تراکم
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باعث شده است تا عملکرد دانـه در سـطوح مختلـف     در تراکم بیشتر
-تراکم بوته تفاوت چندانی نداشته و در نتیجه عملکرد دانه در تـراکم 

  هاي مختلف در یک گروه آماري قرار گیرد.
ها نشان داد که هر چنـد عملکـرد بیولوژیـک در    مقایسه میانگین

گرفت،  بوته در متر مربع در یک گروه آماري قرار 20و  10هاي تراکم
 7/56بوتـه در متـر مربـع افـزایش      30به  10اما تغییر تراکم بوته از 

بوتـه در   30دار این صفت را به دنبال داشت و تراکم درصدي و معنی
گرم ماده خشک در متـر مربـع،    43/2695متر مربع با میانگین تولید 

). به نظر 3بیشترین عملکرد بیولوژیک را به خود اختصاص داد (جدول 
بوته در متر مربع باعث شده  10و  20به  30سد کاهش تراکم از رمی

تا شاخص سطح برگ براي جذب تابش خورشیدي و فتوسنتز در واحد 
سطح کاهش یافته و در نتیجه تولید ماده خشک (عملکرد بیولوژیک) 

بـه   1560دار عملکرد بیولوژیک سورگوم از کاهش یابد. افزایش معنی
بوتـه در متـر    20بـه   8با افزایش تراکم از گرم در متر مربع  3/4183

) نیز گزارش شده است. نیرومند توماج 23مربع توسط زند و همکاران (
) در خلر نیز افزایش عملکرد بیولوژیک را بـا افـزایش   17و همکاران (

  تراکم بوته در واحد سطح گزارش کرد.
گردد با افزایش طـول دوره  مشاهده می 4همانطور که در جدول 

داري هرز عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنـی ل علفتداخ
هاي کاهش یافت و بیشترین عملکردهاي دانه و بیولوژیک با میانگین

گرم در متر مربـع از تیمـار عـاري از     43/2695 و 04/350به ترتیب 
برگـی   8-6هاي هرز تا مرحلـه  علف هرز بدست آمد و با تداخل علف

، 9/18نیکول و تداخل تمام فصل بـه ترتیـب   شدن، تداخل تا ظهور پا
 4/36، 3/16درصد از پتانسیل تولید دانه در واحد سطح و  73و  6/47
درصد از عملکرد بیولوژیک کاسته شد. بدیهی اسـت تـداخل    9/59و 

هاي هرز و طوالنی شدن دوره تداخل به علـت ایجـاد رقابـت و    علف
جهت گسترش سطح  هایی را براي گیاه سورگومتشدید آن، محدودیت

برگ و استفاده از منابع (آب، مواد غذایی و نور) و بنا بـر ایـن انجـام    
فتوسنتز مطلوب ایجاد کرده و به همین علت بـا افـزایش طـول دوره    

هاي هرز افزایش و عملکرد بیولوژیک سـورگوم  تداخل، بیوماس علف
) در 13داي کـاهش یافـت. لطفـی مـاوي و همکـاران (     به طور معنی

) در سورگوم شیرین، امیري و 22م جارویی، سیلوا و همکاران (سورگو
) در لوبیـا قرمـز نیـز    11) در ذرت و قمـري و احمدونـد (  1همکاران (

کاهش عملکرد بیولوژیک را با افـزایش طـول دوره تـداخل گـزارش     
  کردند.
  

  هرزتراکم علف
هرز نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم بوته و تداخل علف

ـ داري صفت تعداد علفر معنیبه طو ثیر أهرز در واحد سطح را تحت ت
هـاي هـرز بـر ایـن     قرار داد، اما اثر متقابل تراکم بوته و تداخل علف

  .)2(جدول دار نشد صفت معنی

در متـر   هرزتعداد کل علفها بیشترین بر اساس مقایسه میانگین
 3/148گین بوته در متر مربع بـا میـان   10مربوط به تیمار تراکم  مربع

درصدي به ترتیب نسبت  2/38و  8/44دار عدد بود که از برتري معنی
بوته سورگوم در متر مربع برخوردار بود (جدول  30و  20هاي به تراکم

رسد که با افزایش تراکم گیاه زراعـی، فضـا و امکـان    ). به نظر می3
کمتري براي جذب نور، آب و مواد غذایی توسط علف هرز فراهم شده 

اي بیشتري وجود داشته و در نتیجه تعداد رقابت درون و برون گونه و
). با این وجود تغییـر  18یابد (کل علف هرز در واحد سطح کاهش می

داري بـر  ثیر معنیأبوته سورگوم در متر مربع، ت 30به  20در تراکم از 
 ). 3هاي هرز در واحد سطح نداشت (جدول تراکم علف

گیري نمـود کـه افـزایش طـول     نتیجهتوان می 4براساس جدول 
هرز در واحد سطح را به دنبال هرز، کاهش تعداد علفدوره تداخل علف
برگـی   8-6که با افزایش طول دوره تداخل از مرحله داشت به طوري

هرز در متر مربع به طور معنـی شدن به تداخل تمام فصل، تعداد علف
رسـد کـه بـا    مـی درصد کاهش یافت. به نظـر   7/29دار و به میزان 

هاي هرز با سورگوم به دلیـل پدیـده   طوالنی شدن دوره تداخل علف
داري کاهش یافت به هاي هرز به طور معنی) تعداد علف7( خودتنکی

هرز در واحد سـطح در اوایـل فصـل و    طوري که بیشترین تعداد علف
کمترین آنها در انتهاي فصل مشاهده شد. نتایج اصغري و همکـاران  

) در نخود نیز بیانگر کـاهش  5تابگردان و اصغري و آرمین () در آف4(
هـرز  هرز در واحد سطح با افزایش طول دوره تداخل علـف تعداد علف

 بود.
  

  هرزوزن خشک علف
هرز نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تراکم بوته و تداخل علف

ـ داري وزن خشک علفبه طور معنی ثیر أهرز در واحد سطح را تحت ت
هـاي هـرز بـر ایـن     داد، اما اثر متقابل تراکم بوته و تداخل علفقرار 

  .)2(جدول دار نشد صفت معنی
وزن خشک علف هرز با ها نشان داد که بیشترین مقایسه میانگین

بوته در متر مربع بدست  10از تراکم گرم در متر مربع  5/399میانگین 
وزن مربـع،   بوتـه در متـر   30و  20بـه   10آمد و با افزایش تراکم از 

درصد و به طور معنـی  8/16و  9/17به ترتیب هاي هرز خشک علف
هـاي بـاال   ). بدیهی است کـه در تـراکم  3داري کاهش یافت (جدول 

هاي سـورگوم  اندازي بوتههاي سورگوم و سایهتشدید رقابت بین بوته
هاي هرز در واحد سطح وزن خشک علفهاي هرز، کاهش روي علف
ارتی با کاهش تراکم بوته سورگوم در واحد سـطح  شد. به عبرا باعث 

آب، مواد غذایی)  هاي هرز به منابع (نور،به علت دسترسی بیشتر علف
هاي هرز با گیاه زراعی، بر تعداد علفو باال رفتن قدرت رقابتی علف

هاي هرز در متر مربع افزوده شد که در نهایت منجر به افزایش وزن 
مربع در تراکم پایین سـورگوم شـد.    هاي هرز در مترخشک کل علف

) نیز نتیجه گرفتند که با افزایش تراکم ذرت 14ماکاریان و همکاران (
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  هرز کاهش یافت.بوته در متر مربع، بیوماس علف 5/9به  1/7از 
وزن خشـک  گردد بیشترین مشاهده می 4همانطور که در جدول 

بوط به تیمار مرگرم در متر مربع  4/645هاي هرز با میانگین علف کل
 6-8تداخل تا پایان فصل رشد بود که نسبت به تیمار تداخل تا مرحله 

برابري برخوردار بود اما با تیمار تداخل تا مرحلـه   8/2برگی از برتري 
رسـد  نظـر مـی  داري نداشـت. بـه   ظهور پانیکول تفاوت آماري معنـی 

هاي هرز از طریق افزایش سطح برگ افزایش طول دوره تداخل علف
ـ     ) و فرصت ماده19هاي هرز (لفع زایش سـازي بیشـتر منجـر بـه اف

نتـایج اصـغري و   هاي هرز در واحد سطح شـده اسـت.   علفبیوماس 
هاي هرز در ابتداي ) در آفتابگردان نیز نشان داد که علف4همکاران (

رشد خود، بدون تداخل با یکدیگر به سهولت از منـابع غـذایی و نـور    
ند ولی با گذشت زمان بـه دلیـل افـزایش    کناستفاده کرده و رشد می

اي، افـزایش وزن خشـک   اي و نیز رقابت بین گونهرقابت درون گونه
گیرد که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. به روند کندتري به خود می

هاي هرز در اوایل فصل رشد به خـاطر رقابـت کمتـر در    عبارتی علف
ا با سـرعت بیشـتري   جذب نور، آب و مواد غذایی، وزن خشک خود ر

  اند.افزایش داده

  کلی گیرينتیجه
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش افزایش تراکم بوته سورگوم 

دار عملکرد دانه این گیاه زراعـی را بـه دنبـال    نتوانست افزایش معنی
داري افـزایش  داشته باشد اما عملکرد بیولوژیک گیاه را به طور معنـی 

ي هرز در شرایط ایـن تحقیـق حتـی تـا     هاداد. همچنین تداخل علف
برگه شـدن سـورگوم، از طریـق تـنش رقابـت و ایجـاد        8-6مرحله 

معنـی  هاي سورگوم، کـاهش محدودیت منابع براي رشد مطلوب بوته
داري اجزاي عملکرد و در نهایت عملکرد دانه و بیولوژیک ایـن گیـاه   

ه بـه ایـن   شود بـا توجـ  زراعی را به دنبال داشت. از اینرو پیشنهاد می
اي) است، علوفه-ايموضوع که رقم سراوان یک رقم دو منظوره (دانه

بوته در متر مربع و عاري نگهداشتن مزرعـه از علـف   30تیمار تراکم 
هاي هرز براي زراعت این گیاه در بیرجنـد مـورد توجـه قـرار گیـرد.      

برگه شدن  6ثیر تداخل تا قبل از مرحله أهمچنین در مطالعات بعدي ت
 8-6هرز تا مرحلـه  داشتن مزرعه از علفوم سراوان و عاري نگهسورگ
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