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چکیده
علفهرزوتراکمگیاهیبرصفاتمورفولوژیکی،عملکردواجزایعملکردکنجد( Sesamum indicum
بهمنظوربررسیاثرطولدورهعاریاز 


،)L.آزمایشیبهصورتفاکتوریلدرقالبطرحبلوکهایکاملتصادفیباسهتکراردرمزرعهتحقیقاتیدانشگااهآزادواحگدبیرجنگدبگهاجگرادرآمگد 
علفهرزدرکلدورهرشد،عاریازعلفهرزتا40،20و60روزپگ ازسگ ز
علفهرزدرپنجسطح(عاریاز 
فاکتورهایآزمایششاملدورهعاریاز 
شدنوتداخلعلفهرزدرکلدورهرشد)وسهتراکمکنجد(14،7و28بوتهدرمترمربع)بود نتایجتجزیهواریان نشاندادکهاثگردورهعگاریاز
علفهرزبرارتفاعبوته،قطرساقه،تعدادانشعاباتساقهاصلیوطولکپسول،تعدادکپسولدرمترمربع،تعداددانهدرکپسول،وزنهزاردانه،عملکگرد
دانه،عملکردبیولوژیک،شاخصبرداشتدانهدربوتهکنجد،تعدادووزنخشکعلفهایهرزمعنیدارشدوتراکمبوتهنیزصفاتارتفاعبوتگه،تعگداد
معنیداریتحت
کپسولدرمترمربع،عملکرددانه،عملکردبیولوژیک،شاخصبرداشتدانهدربوتهکنجد،تعدادووزنخشکعلفهایهرزرابهطور 
وتراکمبوتهتنهابرعملکردبیولوژیککنجدمعنیدارشد مقایسهمیاناینهانشاندادکگهافگزایش

تاثیرقرارداد،امااثرمتقابلدورهعاریازعلفهرز
دورهعاریازعلفهرزباعثبه ودصفاتمورفولوژیکی،اجزایعملکردوعملکرددانهوبیولوژیککنجدوکاهشتعدادوبیوماسعلفهایهرزگردید

علفهایهگرزتگاانتهگایدورهرشگدو
بهطوریکهتعدادکپسولدرمترمربعدرتیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدنس تبهتیمارهایتداخل 
عاریازعلفهرزتا20و40روزپ ازس زشدنکنجدازبرتریبهترتیب2/45،3/98و1/1برابری،تعداددانهدرکپسولازبرتریبهترتیب،155
20/2و9/8درصدی،وزنهزاردانهازبرتریبهترتیب13/6،20/3و8/9درصدیبرخورداربود همچنینبیشترینعملکرددانهبگامیگاناین913/62
کیلوگرمدرهکتارمربوطبهتیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدبودکهنس تبهتیمارهایتداخلعلفهایهرزتاانتهگایدورهرشگدوعگاریاز
تعدادعلفهایهرزدرتیمار

علفهرزتا40،20و60روزپ ازس زشدنکنجدازبرتریمعنیداربهترتیب1/8،4،15/5و1/3برابریبرخورداربود 
تداخلعلفهرزدرکلدورهرشدازبرتریمعنیدار3/7،22/6و2/4برابریووزنخشکعلفهایهرزدرتیمارتداخلعلفهرزدرکلدورهرشداز
برتریمعنیدار8،40و2/8برابریبهترتیبنس تبهتیمارهایعاریازعلفهرزتگا40،60و20روزپگ ازسگ زشگدنکنجگدبرخگورداربودنگد 
همچنینمقایسهمیاناینهانشاندادکهباافزایشتراکماز7به28بوتهدرمترمربع،تعدادکپسولدرمترمربعوعملکرددانهبهترتیب76/4و72/7
درصدافزایشوتعدادعلفهایهرزووزنخشکعلفهایهرزبهترتیب26/4و45/3درصدکاهشپیداکرد بهطورکلیدرشرایطاینتحقیقبرای

افزایشعملکرداقتصادیدرکنجد،تیمارعاریناهداشتنمزرعهازعلفهرزدرکلدورهرشدوتراکم28بوتهکنجددرمترمربعپیشنهادمیشود

واژههای کلیدی:اجزایعملکرد،تداخلعلفهرز،تراکمبوته،عملکرد،کنجد 
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دانههایروغنیبهعنوانیکیازمنابععظگیمانگرژیوپگروت ین
1و -2دانشجویسگابقکارشناسگیارشگدودانشگیارواحگدبیرجنگد،دانشگااهآزاد
اسالمی،بیرجند،ایران 
(*-نویسندهمس ول )Email:s_reza1350@yahoo.com :
-3استادیارگروهزراعتواصگالحن اتگات،دانشگکدهکشگاورزیسگرایان،دانشگااه
بیرجند،سرایان،ایران
DOI: 10.22067/jpp.v33i2.68641

شناختهمیشوندکهپ ازغگالتدومگینیخیگرهغگ اییجهگانرا
تشکیلمیدهند ایندانهها بهمنظوراستخراجروغنپرورشمییابند
وهمچنینبهعنوانمن عباارزشپروت یننیزمطرحهستندکهبقایای
محصولبعدازروغنکشیبدینمنظگوربگهکگارمگیرود( )35گیگاه
کمتوقگع
بهعنوانیکگیاهروغنی 
کنجد( (Sesamum indicum L.
وکمنهادهنهتنهاازلحاظاقتصگادیدرکشگاورزیمعیشگتیمنگاطق
یمهخشکحائزاهمیتاست،بلکهازنظرخصوصیاتزراعی
خشکون 
نیزمهممیباشد اینگیاهسازگاریخوبیبگهشگرایطاقلیمگیایگران
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داردوتحملآنبهتنشخشکینیزباالمیباشد( )19

ایجادشرایطالزمبرایاستفادهحداکثرگیگاهازعوامگلمگ ثربگر
رشدونموگیاهباهدفدستیابیبهعملکردمطلوبدرگیاهگانحگائز
اهمیتمیباشد ازآنجاکهعلفهایهرزدسترسیگیاهگانبگهایگن
عواملرامحدودکردهوس بکاهشکمیوکیفیمحصولمیشوند
(،)10کنترلعلفهایهرزدرمزارعبهعنگوانیکگیازموانگعتولیگد
حداکثری،امریضروریمحسوبمگیشگود( )7ازطرفگیبگهدلیگل
پیامدهایناشیازمصرفبیرویهعلفکگشهگا،محققگانبگهدن گال
یافتنروشهایجایازینهستندتاضمنکاهشمصرفعلفکگش-
ها،اثراتسوءعلفهایهرزراکاهشدهنگدوازاینگروتعیگینتگاثیر
دورههایعاریازعلفهرزبرعملکردمگیتوانگدنقگشمهمگیرادر
مدیریتعلفهایهرزداشتهباشد( )1
کنجدبهدلیلسرعترشدپاییندرمراحلاولیهرشدبگهعلگف-
هایهرزحساساستوبههمیندلیگلکنتگرلعلگفهگایهگرزدر
اوایلاستقرارگیاهدرمزرعهضروریاست( )17اسگواتیوهمکگاران
)بابررسیاثرکنترلعلفهایهرزبرعملکردکنجگددرشگرایط

(41
آبیاریبیانداشتندکهکنترلیکمرحلهایعلفهایهرزدر4هفته
پ ازس زشدننس تبهتداخلکاملعلفهایهگرزتگأثیرمث گت
معنیداریبرعملکردکنجدداشتوباعگثافگزایشعملکگرداز639
کیلوگرمدرهکتاردرتمیارشاهدبه758کیاوگرمدرهکتگاردرتیمگار
دورهعاریازعلفهگایهگرزدرهفتگه هگارمپگ ازکشگتشگد 
)بابررسیاثردووسهباروجینعلفهگای

تاکهتساباوهمکاران(43
هرزوتیمارشاهد(تداخلکامل)برعملکردواجزایعملکگردکنجگد
گزارشداشتندکهصفاتتعدادکپسولدرگیاه،تعدادب ردرکپسگول،
یداری
وزنهزاردانه،عملکردب ر،ووزنخشکعلفهرزبطورمعنگ 
تحتتأثیرتیماروجینقرارگرفتندوتیمگاردورهعگاریازعلگفهگرز
باعثبیشترینمیزانعملکگردبگ ر(96.381کیلگوگرمدرهکتگار)در
مقایسهباسایرتیمارهاشد زبیگروهمکگاران()45دربررسگیاثگرات
علفهرزشاملعاریازعلفهرزتا6،5،4،3و7هفتگه
دورهرقابت 
پ  ازس زشگدنوتگداخلدرکگلدورهرشگدبگرعملکگردواجگزاء
عملکردکنجدنتیجهگرفتندکهافزایشدورهتداخلعلفهرزازهفته

سومبهبعدس بروندکاهشیتعدادکپسولدربوتگه،تعگداددانگهدر
کپسول،وزنهزاردانهوعملکرددانهشدهاست حقانیانوهمکگاران
()17گزارشکردندکهعملکرددانهکنجدباکنترلتمامفصلعلف-
هایهرزبهطورمعنیداروبهمیزان75/3درصگدنسگ تبگهتیمگار
تداخلتمامفصلعلفهایهرزبرتریداشت عارفوهمکگاران()5
بابررسیدورهبحرانیکنترلعلفهایهرزدرکنجددریافتندکگهبگا
افزایشدورهعاریازعلفهرزاز2به4و8هفتهپ ازس زشگدن

عملکرددانهبهطورمعنیداروبهترتیب37/6و43/4درصدافگزایش
یافتامابینتیمارهایعاریازعلفهرزتا12،10،8هفتگهپگ از
س زشدنوتیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدتفگاوتمعنگی-
داریدرعملکرددانهمشاهدهنشد همچنیندراینتحقیقباافزایش
دورهعاریازعلفهرزاز2به12هفتهپ ازس زشدنوزنخشک
کلعلفهایهرزاز753/5به45/17گرمبرمترمربعکاهشیافت
وتداخلتمامفصلعلفهایهرز،منجربهتولید1625گرمبگرمتگر
مربعوزنخشککلعلفهایهرزباعملکرد40گرمبرمتگرمربگع
گردید  
کیامرثیوکاظمینی()24دریافتندکهافزایشطولدورهتگداخل
علفهایهرز،باعثکاهشمعنیدارتعداددانگهدرط گقوعملکگرد
دانهآفتاباردان 1شد درمطالعهدانشیانوجنوبی()11بهازایهر10
درصدافزایشوزنمادهخشکعلفهایهگرزیگکسگالهدرمزرعگه
آفتاباردان،عملکرددانه 12درصدکاهشیافگت گگزارشبنیگادیو
2

همکاران()9درتعییندورهبحرانیگلرنگ پاییزهنشگاندادکگهبگا
افزایشطولدورهتداخلعلفهایهرزعملکرد،تعدادط قدربوتگه
وتعداددانهدرط قبهطورمعنگیداریوبگهترتیگب61/5،31/4و
 23/9درصدکاهشپیداکرد محمگدعلینگ اد وموسگوی()30تگأثیر
طولدورهتداخلعلفهایهرزبرصفاتزراعیوعملکردیسهرقم
گلرنگراموردبررسیقراردادندوگزارشکردنگدکگهافگزایشدوره
تداخلتاپایاندورهرشد،منجربهکاهشعملکردواجگزایعملکگرد
ارقاممختلفگلرنگشد کاهشمعنیدارشاخصسطحبگر،،تعگداد
کپسولدربوته،عملکرددانهوعملکردبیولوژیکباافزایشدورههای
3

تداخلعلفهرزتوسطرضوانیمقدموسیدی()34درسگیاهدانه نیگز
گزارششدهاست دربررسیدیاریکاهشتعدادعلفهگایهگرزو
افزایشوزنخشکآنهادرواحدسطح،باافزایشطگولدورهتگداخل
دریرت4گزارششدهاست( )39قمریواحمدوند()16دریافتندکگه
باافزایشدورهعاریازعلفهرزاز10به50روزپ ازس زشدن،
5

ارتفاعبوتهوعملکرددانهلوبیاقرمز بهترتیب9/5و104/8درصدو
باکنترلعلفهایهرزدرتمامدورهرشدمقداراینصفاتبهترتیگب
18/8و145/6درصدنس تبهتیمارتداخلدرکلدورهرشدافزایش
یافت حشمتنیاوآرمین()19گزارشکردندکهافزایش طگول دوره
تداخل علفهای هرزتا8هفتهپ ازس زشدن،س ب کاهش،17/2
77/2،34/4و54/3درصدیبگهترتیگبارتفگاعبوتگه،تعگدادشگاخه
1- Helianthus annuus L.
2- Carthamus tinctorius L.
3- Nigella sativa L.
4- Zea mays L.
5- Phaseolus vulgaris L.
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میگردد  
جان ی،عملکرددانهوعملکردبیولوژیکنخود  
انتخابتراکممناسبگیاهزراعیباتوجهبهشرایطهرمنطقگهو
مشخصاتارقامموردنظر یکیازعواملمهگمبگرایتولیگدحگداکثر
محصولوقابلیترقابتگیاهزراعیبگاعلگفهگرزمگیباشگد( )3بگا
افزایشتراکمبوتهزمانیکهپوششگیاهیکامالًزمینرامیپوشگاند
دوحالتپیشمیآید،اولباافزایشتراکممقدارمحصگولتگاحگدی
افزایشوبعدکاهشپیدامیکندکگهبیشگتردرمگوردعملکگرددانگه
صدقمیکندودومباافزایشتراکممقدارمحصولتاحدیافگزایش
وبعدثابتمیماندکهبیشتردرموردمادهخشک(عملکردبیولوژیک)
صدقمیکند( )43بااینوجودافزایشتعدادبوتهدرواحدسطح(تگا
حدمطلوب)،کاهشعملکردتکبوتهراج گرانوعملکگرددرواحگد
سطحراافزایشمیدهد( )39
کو کیوهمکاران()23گزارشکردندکگهبگا افگزایش تگراکم
کنجد از  30به  50بوته در مترمربع ،وزن هزار دانه 13درصدکاهش
یافتوشاخص برداشتنیزاز  31بگه  28درصگد کگاهشپیگداکگرد 
فروغیوهمکاران()15باارزیابیاثرتراکمعلفهگرزبگرعملکگردو
اجزایعملکرددورقمکنجدبهایگننتیجگهرسگیدندکگهاثگرتگراکم
علفهایهرزبرتعدادکپسولدربوتگه،تعگداددانگهدرکپسگول،وزن
کنجدمعنیداربگودایسگالموهمکگاران

هزاردانهوشاخصبرداشت
()20بابررسیاثرتراکمبوته(،9،8،7،6و10کیلگوگرمبگرهکتگار
ب ر)وم ارزهباعلفهایهرز(دورهعاریازعلفهگایهگرز،دوبگار
م ارزهباعلفهایهرزویک ارم ارزهباعلفهایهرز)درکنجدبیان
داشتندکههردوفاکتوربهطگورمعنگیداریبگرتمگامصگفاتمگورد
بررسیازق یلارتفاعبوته،تعدادشاخه،تعگدادگگلهگایغیربگارورو
تعداددانهدرکپسول،وزنهزاردانه،وعملکرددانهتأثیرداشگتندهگر
ندکهاثرمتقابلایندوفاکتوربربیشترصفاتموردبررسیمعنگی-
دارن ود 
رئوفیوآلابراهیم()33افزایشمعنیدارمگادهخشگکوسگطح
2

بر،راباافزایشتراکمبوتگهوکنتگرلعلگفهگایهگرزدریونجگه 
گزارشکردند نتایجبررسیهایانجامشدهتوسگطنیرومنگدتومگاجو
3

همکاران()32درخلر بیانارافزایشعملکرددانهدرواحدسگطحدر
اثرافزایشتراکماز30به50بوتهدرمتگرمربگعاسگت دهقانیگانو
نصرالهزاده()12بابررسیاثرتراکمبوتهودورهتداخلعلفهایهرز
برخصوصیاتمورفولوژیکوعملکردیرتبهایننتیجهرسیدندکهبا
افزایشتراکمبوته،عملکرددانهافزایشیافت،اماطگولبگالل،قطگر
1- Phaseolus vulgaris L.
2- Medicago sativa L.
3- Lathyrus sativus L.
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بگگاللوشگگاخصبرداشگگترونگگدکاهشگیداشگگتهاسگگت سگگلیمانیو
4

همکاران()40گزارشکردندکهباافزایشتراکمسورگوم از10بگه
50بوتهدرمترمربگع،طگولپگانیکولاز24/2بگه21/1سگانتیمتگر
کاهشیافتاماعملکرددانهبهمیزان2/4برابگرافگزایشیافگتواز
2/31به5/55تندرهکتاررسید  
علیرغمقدمتگیاهکنجددرکشوردرمقایسهبگاسگایرگیاهگان

زراعی،درارت اطبااثراترقابتیعلفهایهرزباتراکمهایمختلگف
انجامشدهاست،بنابراینبررسیحاضربهمنظور
کنجدتحقیقاتکمی 
هایتداخلعلفهرزوتراکمبوتهبرعملکرد،اجزای


یردوره
مطالعهتأث
وصفاتعلفهرزدربیرجنداجراگردید 

عملکردکنجد


مواد و روشها
اینآزمایشبهصورتفاکتوریلدرقالبطرحبلگوکهگایکامگل
تصادفیدرسهتکراردرمزرعهتحقیقاتیدانشگااهآزادواحگدبیرجنگد
واقعدر 5کیلومتریجادهبیرجندبهزاهدانبگاطگولجارافیگایی59
درجهو13دقیقهشرقیوعگر جارافیگایی32درجگهو52دقیقگه
شمالیو1491مترارتفاعازسطحدریاانجامشد
تیمارهایآزمایششاملدورههایتداخلعلفهایهرزدرپگنج
علفهرزدرکلدورهرشد،عاریازعلگفهگرزتگا،20
سطح(عاریاز 
علفهرزدرکلدورهرشگد)و
40و60روزپ ازس زشدن،تداخل 
سهتراکمکنجد(شامل14،7و28بوتهدرمترمربع)بود طگولهگر
کرتآزمایشی هارمتر،تعدادخطوطکاشتدرهرکرت هارخگط،
فواصلبینردیفهایکاشت50سانتیمتر،فاصگلهبگینکگرتهگای
یمتروفاصلهبینتکرارهایکمتردرنظرگرفتهشد 
مجاور50سانت 
عملیاتآمادهسگازیزمگینشگاملشگخم،دیسگکوتسگطیحدر
اواسطاردی هشتماهانجامشد بگرایتعیگینخصوصگیاتفیزیکگیو
شیمیاییخاکق لازاقدامبهفاروزنیوایجادجویپشگته،ازعمگق
مترنمونهبرداریانجاموجهتتجزیهخاکبهآزمایشااه

0-30سانتی
ارسالشدکهنتایجآندرجدول1نشاندادهشدهاست بگ ورمگورد
استفادهکنجدازرقمبومیبیرجندبودوق لازکشگتبگاقگار کگش
بنومیلبهنس تدودرهزارضدعفونیگردیدوسپ درعمگق2-3
سانتیمتریدرشیارهایایجادشدهدر17خردادکشتگردیدوبرای
جوانهزنیرویب رهاباخاکنرمپوشاندهشد 
سهولت 
اولین نوبتآبیاری(خاک آب) بالفاصله بعداز کاشت انجامشدو
پ ازس زشدنبوتهها آبیاریهگای بعگدی بسگتهبگهشگرایطآبو
هواییونیازگیاهبافواصل هر10-12روز انجام شد 

4- Sorghum bicolor L.
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش 
فسفر

Table 1- Soil physical and chemical properties of experiment site
هدایت
درصد
اسیدیته
بافت
نمونهبرداری
الکتریکی
ازت کل
خاک
EC
N total
Soil texture
pH
Sampling depth
)(mmhos/cm
)(%
لومیرسی clay
0-30 cm
4.14
7.24
0.038
 loam
منگنز
درصد
درصد
درصد
روی
مس
آهن
قابل جذب
رس
شن
سلیت
قابل جذب
قابل جذب
قابل جذب
Absorbable Mn
Clay
Sand
Silt
Zn
Cu
Fe
))mg/kg
)(%
)(%
)(%
)(mg/kg
)(mg/kg
)(mg/kg
39.2
26.5
34.3
5.59
0.38
0.58
2.32
عمق

قابل جذب
Absorbable P
)(ppm
7.21
پتاسیم
قابل جذب
Absorbable K
)(mg/kg
223.5

کنترلعلفهایهرزمطابقسطوحکنترلصورتگرفگت ایجگاد
تراکمهایموردنظردرتحقیقدرمرحله3تا4برگیکنجگد(2مگاه
تراکمهای14،7و28بوتهدر
پ ازکاشت)اعمالشدوبرایایجاد 
مترمربع،فاصلهبوتههایکنجگدرویردیگفبگهترتیگب10،5و20
سانتیمتردرنظرگرفتهشد الزمبهیکراسگتکگهعلگفهگایهگرز
1

2

3

4

وسلمهتگره تشگکیل

عمدهمزرعهشاملسوروف ،پیچک ،خارشتر 
بودند
برداشتدرزمانرسیدگیکاملکپسولهاانجامگرفگت درایگن
مرحلهبوتههادردومترمربعازقسمتمیانیکرتهاوبارعایتاثگر
حاشیهایکفبرشد درزمانبرداشت،تعداد8بوتهکنجدازهرکرت
بهصورتتصادفیوبارعایتاثرحاشیهایانتخگابوبگراسگاسآن

صفاتمورفولوژیکیاندازهگیریگردید برداشتنهاییدرپایانفصل
رشد،برایتعیینعملکردواجزایآنازمساحتیمعادلدومترمربگع
ازدوخطمیانیهرواحدآزمایشیبارعایتاثرحاشیهایانجامشگدو
عملکرددانهوعملکردبیولوژیکبرحسبکیلوگرمدرهکتارمحاس ه
شد وزنهزاردانهازتگوزیندونمونگههزارتگاییبگ رکگهبگهطگور
تصادفیاز تودهب وربوجاریشدههگرتیمگارشگمارششگدهبگودبگا
اسگتفادهازتگرازویدیجیتگال()AND SCALE FX300Iبگادقگت
0/01گرمبهدستآمد الزمبهیکراستکهح فعلفهایهرزدر
تیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدبهطورمتناوببافواصلهر
7روزیکبارانجامشد ودرسایر تیمارها،وجینعلفهگایهگرزبگا
توجهبهسطوحتعریفشده انجامگردید جهتتعیگینتگراکمووزن
خشکعلفهایهرزدرپایاندورهبارعایتاثرحاشگیهایازدومتگر
مربعمیانیهرکرتآزمایشیاستفادهشد برایتعیگینوزنخشگک،
1- Echinochloa crus-galli
2- Convolvulus arvensis
3- Alhagi maurorum
4- Chenopodium album L.

علفهایهرزدرآونبادمگای72درجگهسگانتیگگرادبگهمگدت48
ساعتقرارگرفتهوپ ازخشکشدن باترازویدیجیتالبگادقگت
0/01گرمتوزینشدند  
نرمافزارآماریSASاستفادهشدومقایسگه
برایتجزیهدادههااز 
میانایندادههانیزبراساسآزمگون نگددامنگهایدانکگندرسگطح
احتمال%5انجامشد  

نتایج و بحث
صفات مورفولوژیکی

نتگایجتجزیگهواریگان نشگاندادکگهاثگرسگادهدورهعگگاریاز
علفهرز برارتفاعبوته،قطرساقه،تعدادانشعاباتساقهاصلیوطول

کپسولکنجددرسطحیکدرصدمعنیدارشداماتراکمبوتهتنهابگر
علفهگرزو
ارتفاعبوتهمعنیدارشد همچنین اثرمتقابلدورهعاریاز 
تراکمبوتهبرصفاتمورفولوژیکیکنجدمعنیدارنشد(جدول )2این
نتایجحاکیازایناستکهسطوحموردبررسیدوعاملتراکمبوتهو
کنترلعلفهایهرزروندثابتیرابگرایهیچکگدامازصگفاتمگورد
مطالعهازخودنشانندادهوسطوحمختلفایندوعاملدرتکرارهای
مختلفنتایجمتفاوتینشاندادهاست بهنظرمیرسدکگهدوعامگل
تراکمبوتهوکنترلعلفهایهرزبهتنهاییمیتوانندبررویصفات
موروفولوژیکیموردمطالعهکنجدتأثیرداشگتهباشگندولگیدرحالگت
ترکی یعاملهایدیارمیتوانندصفاتمورفولوژیکیراتحگتتگأثیر
قراردهند 
مقایسهمیاناینهانشاندادکهبیشترینارتفاعبوتهبگامیگاناین
 70/35سانتیمترمربوطبهتیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشگد
بودکهازبرتریمعنیدار75/2و38/3درصدیبهترتیبنسگ تبگه
تیمارهایتداخلباعلفهرزدرکلدورهرشدوعاریازعلفهگرزتگا
20روزپ ازس زشدنبرخورداربود 

تأثیر دورههاي عاري از علف هرز و تراكم كشت بر صفات ظاهري ،عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد...
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بااینوجود درتیمارهایعاریازعلفهرزتا40و60روزپگ 
ازس زشدن(شروعتداخلاز40و60روزپ ازس زشدن)،کاهش
معنیداریدرارتفاعبوتهنس تبهتیمارعگاریازعلگفهگرزدرکگل

دورهرشدمشاهدهنشد(جدول )3همچنینقطرساقهدرتیمارعاری
ازعلفهرزدرتمامطولدورهرشدنسگ تبگهتیمارهگایتگداخلبگا
علفهرزدرکلدورهرشدوعاریازعلگفهگر زتگا40،20و60روز

تأثیر دورههاي عاري از علف هرز و تراكم كشت بر صفات ظاهري ،عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد...

پ ازس زشدنازبرتریمعنیداربگهترتیگب2/2،2/6،6/1و1/8
برابریبرخورداربود همچنینباشروعدورهتداخلاز20روزپگ از
س زشدنوتداخلباعلفهرزدرکلدورهرشد،قگدرتشگاخهزایگی
کنجدبگهطگورمعنگیداروبگهترتیگب60/2و82/4درصگدوطگول
کپسولبهطورمعنیداروبهترتیب26/7و18/2درصگدنسگ تبگه
تیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدکاهشیافت باایگنوجگود
تیمارهایعاریازعلفهرزتا40و60روزپ ازس زشدنکنجگد
تفاوتمعنیداریباتیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدازنظگر
تعدادانشعاباتساقهاصلیوطولکپسولنداشتند(جدول  )3
بهنظرمیرسدافزایشدورهتداخلعلفهایهرز(کگاهشدوره
عاریازعلفهایهرز)ازطریقرقابتوسایهاندازیعلفهایهرزو
کاهشتوانفتوسنتزیگیاهومحدودیتم دا،باعثکگاهشصگفات
رویشیکنجدشدهاست تعدادشاخه جان ی رابطه مستقیمی با ارتفاع
بوته دارد()19و ازآنجاییکهدراینتحقیق ارتفاع بوتگهکنجگدبگا
کاهشدورهعاریازعلفهرز کاهشیافته است ،کاهش تعداد شاخه
جان ی موردانتظارمیباشد همچنینباافزایشدوره تداخلعلفهای
هرز به دلیل رقابت شدید علفهای هرز با گیاه و بیشتر بگودن تگوان
رقابتی علفهایهرز ،مواد غ ایی موجود در خاک برای رشد مناسگب
گیاه کاهش مییابد()19واین امر نیزمیتواندمنجربه کاهش رشد
وساقهنازکتگرشگود.

کنجد و در نهایت تولید شاخههای جان ی کمتر
بهعالوهاحتماالازآنجاکهساقهبهعنگوانیگکمن گعثانویگهمهگم
یخیرهکربوهیدراتدرگیاهبهحسابمگیآیگد،تحگتشگرایطرقابگت
علفهرزبخشعمدهموادغ اییموردنیازسایراندامهابهوی هاندام-
هایزایشیازموادیخیرهشدهدرساقهتامینمیشودکهایگنعمگل
نیزدرکاهشقطرساقهنقشموثریدارد علتکاهشمعنیدارطول
کپسولباافزایشدورهتداخلعلفهایهرزرانیزمیتوانبهکگاهش
پتانسیلفتوسنتزیکنجددرشرایطحضورعلفهایهرزدرطیدوره
رشدویکنوععک العملگیاهبرایبرقگراریبگینم گداومخگزن
(تولیددانهکمتردرکپسول)مربگوطدانسگت امیگریوهمکگاران()4
کاهش27/7درصدیطولباللیرترادرشرایطتداخلعلفهگای
هرزتا120روزپ ازس زشدنولطفیماویوهمکاران()26نیگز
کاهش15/3درصدیطولپانیکولسورگومرادرشرایطتداخلتمام
فصلعلفهایهرزگزارشکردند شاالنوهمکاران()38درکنجد،
بختیاریمقدموهمکاران()8درنخگودوقمگریواحمدونگد()16در
لوبیاقرمزنیزکاهشارتفاعبوتهراباافزایشدورهتداخلعلفهگرز
گزارشکردند ایننتایجبانتایجاصاریوآرمین()6م نیبرکاهش
قدرتشاخهدهیگیاهبگاافگزایشدورهتگداخلعلگفهگایهگرزنیگز
مطابقتدارد 
ارتفاعبوتهوارتفاعاولینکپسولازسطحزمینباافزایشتگراکم
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از7به28بوتهدرمترمربعبگهطگورمعنگیداروبگهترتیگب29/1و
 22/9درصدافزایشیافت(جدول )3دربررسیموسویوهمکگاران
()31باافزایشتراکماز12به50بوتهدرمترمربعدرسورگومدانه-
ای،ارتفاعبوته 23/5درصدافزایشیافت اینمحققگیندلیگلآنرا
افزایشرقابتبینبوتهایبرسرنورونیگزکیفیگتوکمیگتنگوردر
درونکانوپیدانستند هر هتعدادبوتهافزایشیابگد،نگوریکگهبگه
الیههایپائینکانوپیمیرسدکمشدهورقابتبیناندامهگایگیگاه
برایج ببیشترتشعشعافزایشمییابدوازطرفگیتخریگبنگوری
اکسیننیزصورتنمیپ یردکهمجموعهاینعواملمیتوانگدباعگث

افزایشطولمیانارههاوافزایشارتفاعبوتهوارتفاعاولینکپسولاز
سطحزمینگردد ایننتیجهبانتایجعلگویوسگعید()2درسگورگوم
مطابقتدارد 


اجزاء عملکرد

نتگایجتجزیگهواریگان نشگاندادکگهاثگرسگادهدورهعگگاریاز
علفهرز،تعدادکپسولدرمترمربع،تعداددانهدرکپسولووزنهزار

دانهرابهطور معنیداری()p<0/01تحتتأثیرقراردادامااثگرسگاده
تراکمتنهابرصفتتعدادکپسولدرمتگرمربگعمعنگیدارشگدواثگر
متقابلدورهعاریازعلفهرزوتراکمبوتهنیز،بجزصگفتعملکگرد
بیولوژیک،برسایراجزاءعملکردمعنیدارنشد(جدول)4
بیشترینتعدادکپسولدرمترمربعبگامیگاناین640/72عگدداز
تیمارعاریازعلفهرزدرکلدورهرشدبهدستآمدکگهنسگ تبگه
تیمارهایتداخلعلگفهگایهگرز تگاانتهگایدورهرشگدوعگاریاز
علفهرز تا20و40روزپ ازس زشدنکنجدازبرتریبهترتیگب

2/45،3/98و1/1برابریبرخورداربود(جگدول )5همچنگینتعگداد
دانهدرکپسولباافزایشطولدورهتداخلعلفهگایهگرز(کگاهش
طوریکگه
داریکاهشیافت،به 

علفهرز)بهطورمعنی
دورهعاریاز 
تعداددانهدرکپسولدرتیمارعاریازعلگفهگرزدرکگلدورهرشگد
نس تبهتیمارهایتداخلعلفهایهرزتاانتهگایدورهرشگدودوره
علفهرزتگا40،20و60روزپگ ازسگ زشگدنکنجگداز
عاریاز 
برتریبگهترتیگب9/8،20/2،155و10/1درصگدیبرخگورداربگود
(جدول )5بیشترینوزنهزاردانهبامیاناین3/67گرمنیزازتیمگار
عاریازعلفهرزدرکلدورهرشدبدستآمدکههگر نگدبگاتیمگار
علفهرزتا60روزپ ازس زشگدنکنجگدتفگاوتآمگاری
عاریاز 
نداشتامانس تبهتیمارهایتداخلتاانتهایدورهرشگدوعگاریاز
علفهرزتا20و40روزپ ازس زشدندارایبرتریمعنیداروبه

ترتیب13/6،20/3و8/9درصدیبود(جدول  )5

200

نشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع كشاورزي) ،جلد  ،33شماره  ،2تابستان 1398

تأثیر دورههاي عاري از علف هرز و تراكم كشت بر صفات ظاهري ،عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد...
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احتماالافزایشطولدورهتداخلعلفهایهرزباکاهشدسترسی
گیاهزراعیبهمنابعمحیطیموجبمیشودتادورهگلدهیکوتاهترشده
وتولیدگل هایباروروکپسولدرمحدودهزمانیکمتریصورتگیردو
درنهایتمنجربهکاهشتعدادکپسولدرواحدسگطحوتعگداددانگهدر
کپسولگردد همچنینکاهشتعداددانهدرکپسولرامیتوانبهرقابت
طوالنیمدتعلف هایهرزباکنجدومحدویتمن ع(توانفتوسگنتزی
کمترکنجد)ونیزکاهشطولکپسولباافزایشدورهتداخلعلفهگای
هرز(جدول)3مربوطدانست سارانیوموسگوی()35دربررسگیتگأثیر
رقابتعلفهایهرزدرسورگومدانهایگزارشکردندکهتیمارعاریاز
علفهرزنس تبهتیمارتداخلتاانتهایدورهرشگدازبرتگریمعنگیدار
20/3و30/4درصدیبهترتیبدرتعدادپانیکولدرمترمربگعوتعگداد
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1- Glycine max L.
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درصدیعملکرددانهکنجدگردیدبااینوجودبینتگراکمهگای14و
28بوتهدرمترمربعتفاوتمعنیداریدرعملکرددانهمشگاهدهنشگد
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دادند 

عملکرد بیولوژیک

نتایجتجزیهواریان نشگاندادکگهاثگراتسگادهدورهعگاریاز
علفهگرزوتگراکمبوتگه،عملکگردبیولوژیگکرابگهطگورمعنگیداری

علفهگر زو
( )p<0/01تحتتأثیرقراردادواثرمتقابلدورهعاریاز 
تراکمبوتهنیزبراینصفتدرسطح5درصدمعنیدارشد(جدول )4
علفهگرز وتگراکم
مقایسهمیاناینهایاثرمتقابلدورهعاریاز 
بوتهنشاندادکهتیمارهایعاریازعلگفهگرزدرکگلدورهرشگدو
عاریازعلفهرزتا60روزپ ازس زشگدندرتگراکم28بوتگهدر
مترمربعبامیاناینهایبهترتیب5659و6038کیلوگرمدرهکتگار،
بابیشترینعملکردبیولوژیکدرگروهآماریبرترقرارگرفتندوتیمار
عدمکنترلعلفهرزدرکلدورهرشدوتراکم7بوتهدرمترمربعبگا
میاناین 51/1کیلوگرمدرهکتار،کمترین عملکردبیولوژیک کنجدرا
بهخوداختصاصداد(شکل )3همانطورکهدرشکل1مشاهدهمی-
گردددرهریکتراکمهگایمگوردمطالعگهبگینتیمارهگایعگاریاز
علفهرزدرکلدورهرشدوکنترلعلفهایهرزتگا60روزپگ از

س زشدنکنجدتفاوتآماریازنظرتولیدبیومگاسکنجگدمشگاهده
نشد 
اینموضوعمیتواندبهعلتتشکیلسگایهانگدازمگ ثرکنجگددر
مزرعهوعدمامکانحضورورشدمگ ثرعلگفهگایهگرزدرشگرایط
عاریناهداشتنمزرعهازعلگفهگرزتگا60روزپگ ازسگ زشگدن
(جدول)5باشد 
همچنینافزایشمعنیدارعملکردبیولوژیکراباافزایشتراکماز
7به28بوتهدرمترمربعدرتیمارهایعگاریازعلگفهگرزدرکگل
دورهرشدوکنترلعلفهایهگرزتگا40،20و60روزپگ ازسگ ز
شدنکنجدرامیتوانمربوطبهتسریعدرتشکیلسایهاندازوبرتری
رقابتیکنجدباعلفهایهرزدانست ایندرحالیاستکهدرتیمگار
عدمکنترلعلفهرزدرکلدورهرشدبهعلترقابتشدیدعلفهای
هرزوسایهاندازیآنهابربوتههایکنجدامکانرشگدوتولیگدمگاده
خشکدرکنجدبهشدتکگاهشیافتگهوافگزایشتگراکمبوتگهنیگز
نتوانستهاستباعثافزایشمعنیدارعملکردبیولوژیککنجگدگگردد
(شکل )3امیریوهمکاران()3دریرتوقمریواحمدوند()16در
لوبیاقرمزنیزکاهشعملکردبیولوژیکگیاهزراعیراباکاهشطگول
دورهعاریازعلفهرزگزارشکردند
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شکل  -1تجزیه رگرسیون اثر سطوح مختلف عامل کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
Figure 1- Regression analysis of different levels of weed control on yield and yield components of sesame

شکل  -2تجزیه رگرسیون اثر سطوح مختلف عامل تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد
Figure 2- Regression analysis of different levels of plant density on yield and yield components of sesame
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تأثیر دورههاي عاري از علف هرز و تراكم كشت بر صفات ظاهري ،عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد...



شکل  -3مقایسه میانگین های اثر متقابل دوره عاری از علف هرز و تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک کنجد



Figure 3- Comparison of means of interaction between weed free periods and plant density on biological yield of sesame
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علفهرزوتراکمبوتهبرصفاتم کورمعنیدارنشد(جدول )4

مقایسهمیاناینهانشاندادکهبگاافگزایشطگولدورهتگداخل،
یابدبهطوریکهتیمگار

تعدادووزنخشکعلفهایهرزافزایشمی
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علفهایهرزباافزایشطولدورهعاریازعلفهرزبهدلیلداشگتن
فرصتبیشتربرایرشدکنجدوسایهاندازیسگریعتروبیشگترآنبگر
سطحمزرعهوکاهشکیفیتنور(افزایشنس تنورقرمزدوربهنور
قرمز)میباشدکهدرنهایتباعثممانعتازس زشدنعلفهایهرز
وکاهشتعدادووزنخشکآنهادرواحدسطحمیگگردد بگهنظگر
میرسدهر هتعدادروزهایعاریازعلفهرزدرابتگدایدورهرشگد
کمترباشد،رشدعلفهایهرزدرابتدایدورهرشدیبارقابتدرون
گونهایوبینگونهایکمتریمواجهشدهوباداشتنفرصتبیشترو
قدرتدسترسیبهنوربیشترمیتوانندضمنافزایشبیوماسخگوداز
قدرتبازدارندگیبیشتریبررشدوعملکردکنجدنیزبرخوردارشوند 
نتایجیعقوبیوهمکاران()40نشاندادکهمقدارمادهخشکوتراکم
گونههایمختلفعلگفهگرزبگاافگزایشطگولدورهتگداخلدرکلگزا
افزایشمعنیدارینشانداد محمدیوهمکاران()28نیزبیانکردند
کهکاهشطولدورهکنترلعلفهایهرزنخودمنجگربگهافگزایش
وزنخشکعلفهایهرزشدکهنتایجتحقیقحاضرراتأییدمیکند 
باافزایشتراکماز7به14و28بوتهدرمترمربع،تعدادووزن
خشکعلفهایهرزبهطورمعنیداریکاهشیافت،بگهطگوریکگه
هر نددرتراکمهای14و28بوتهدرمتگرمربگعتفگاوتآمگاریدر
موردصفاتم کورمشاهدهنشداماباافزایشتراکماز7به14و28
بوتهدرمترمربع،تعدادعلفهایهرزبهترتیب21/9و26/4درصگد
ووزنخشکعلفهایهرزبهترتیب35/1و45/3درصدکاهشپیدا
کرد(جدول )5بدیهیاستکهدرتراکمهایبیشگترکنجگددرواحگد
سطح،فضاوامکانکمتریبرایج بنور،آبوموادغ اییتوسگط
علفهرزفراهمشدهوتشدیدسایهاندازیبوتههایکنجدرویعلف-
هایهرز،کاهشتعدادووزنخشکعلفهایهرزدرواحدسطحرا
باعثمیگردد بهع ارتیباکاهشتراکمبوتهکنجددرواحگدسگطح
بهعلتدسترسیبیشترعلفهایهرزبهمنابع(نور،آب،موادغگ ایی)

وباالرفتنقدرترقابتیعلفهایهرزباگیاهزراعی،برتعدادعلف-
هایهرزدرمترمربعافزودهشدکهدرنهایتمنجربهافگزایشوزن
خشککلعلفهایهگرزدرمتگرمربگعنیگزمگیشگود ماکاریگانو
همکاران()27نتیجهگرفتندکهباافزایشتراکمیرتاز7/1بگه9/5
بوتهدرمترمربع،بیوماسعلفهرزکاهشیافت سگارانی وموسگوی
()35نیزگزارشکردکهباافزایشتراکماز10بگه20و30بوتگهدر
مترمربع،وزنخشکعلفهایهرزبهترتیب17/9و16/8درصدو
بهطورمعنیداریکاهشیافت همچنینبیشترینتعدادکلعلفهرز
درمترمربعمربوطبهتراکم10بوتهدرمترمربعبگودکگهازبرتگری
معنیدار44/8و38/2درصدیبهترتیبنس تبهتگراکمهگای20و
30بوتهسورگومدرمترمربعبرخورداربگود بگاایگنوجگودتاییگردر
تراکماز20به30بوتهسورگومدرمتگرمربگع،تگأثیرمعنگیداریبگر
تراکمعلفهایهرزدرواحدسطحنداشت 

نتیجهگیری
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Effect of Weed Free Periods and Crop Density on Morphological Traits, Yield,
and Yield Components of Sesame (Sesamum indicum L.)
M. Bahador1- S.G.R. Moosavi2*- S.H.R. Ramazani3
Received: 09-12-2017
Accepted: 26-06-2019
Introduction: Oilseeds such as sesame (Sesamum indicum L.)are one of the rich sources of energy and
protein that form the second most important food resource of the world after cereals. The factors like suitable
plant density and weeds control are important for maximum economical yield. This crop is highly adapted to the
climatic conditions of Iran and is highly tolerated to the drought. Therefore, the objective of the present study
was to investigate the effect of weed free periods and plant density of sesame on yield, yield components and
agronomic traits of sesame in Birjand, Iran.
Materials and Methods: The present study was carried out in research farm of Islamic Azad University of
Birjand (Long. 59°13' E., Lat. 32°52' N., Alt. 1491m.). This experiment was performed as factorial based on
Randomized Complete Blocks Design with three replications in 2013. Treatments were including weed free
periods at five levels (weed free until 20, 40, and 60 days after sesame emergence, perfect weed interference and
perfect weed free) and plant density at three levels (7, 14, and 28 plant m-2). In this research morphological traits,
yield and yield components of sesame and dry weight and number of weeds per m2 were measured. The texture
of the soil in research farm was clay loam with the pH of 7.24, electrical conductivity of 4.14 mmhos cm -1 and
total N, P and K content was 0.038%, 7.21 and 223.5 ppm at the depth of 0-30 cm, respectively. Data were
analyzed by SAS statistical software and means were compared by Duncan's Multiple Range test at 5%
probability level.
Results and Discussion: Analysis of variance showed that yield and yield components traits were
significantly influenced by plant density and weed free period. In addition, plant height, stem diameter, branches
number of main stem, length capsule were significantly influenced by weed free period, but plant density
affected only on plant height and first capsule height from the soil. The interaction between weed free period and
sesame plant density was not significant on all traits except biological yield. Means comparison showed that
increasing of weed free period had positive effect on morphological traits, yield and yield components of
sesame, so that capsule number per m2 increased 3.98, 2.45 and 1.1 times, respectively in perfect weed free
treatment compared to the treatments of the perfect weed interference and weed free until 20 and 40 days after
sesame emergence. In addition, seed number per capsule increased 155, 20.2, and 9.8%, respectively and 1000seed weight increased 20.3, 13.6, and 8.9%, respectively. The highest of seed yield (913.62 kg ha -1) belonged to
the perfect weed free treatment that in comparison with treatments of perfect weed interference and weed free
until 20, 40 and 60 days after sesame emergence had superiority of 15.5, 4, 1.8 and 1.3 times, respectively.
Moreover, results indicated that in the perfect weed interference, weeds number per m2 had superiority of 22.6,
3.7 and 2.4 times, and weeds dry weight per m2 had superiority of 40, 8 and 2.8 times, respectively as compared
with treatments of weed free until 60, 40 and 20 days after sesame emergence. These findings can be attributed
to the increase in competition between crop plant and weeds for growth resources with prolonged weed growth.
However, increasing the weed free period caused lower weeds emergence and growth and hence greater
resources uptake by sesame plants that finally increased yield component and seed yield of sesame. Means
comparison showed that the increase in plant density from 7 to 28 plants m-2 increased capsule number per m2
and seed yield by 76.4 and 72.79%, respectively and decreased weeds number and dry weight by 26.4 and
45.39%, respectively. It is seems that higher plant density per unit area caused maximum usage of production
parameters and on the other hand, suitable density (28 plant m-2) increased the ability of crop competition with
weeds.
Conclusion: The results of this study showed that both weed interference and plant density, are the affecting
factors on yield and yield components of sesame. The lowest yield was achieved at the highest level of weed
1 and 2- Gratuated M.Sc. Student and Associate Professor, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
(*- Corresponding Author Email: s_reza1350@yahoo.com)
3- Assistant Professor of Department of Agronomy and Plant Breeding, Agricultural Collage of Sarayan, University of
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interference and the lowest density of plants per square meter. High plant density is effective in crop yield due to
reduced weed interference. Also, since the plant is susceptible to weed growth in the early stages, increasing the
free weed period causes rapid plant growth and increases performance. According to the obtained results in this
study, the best treatment for high yield production was perfect weed free and density of 28 plant per square
meter.
Keywords: Plant density, Sesame, Weed interference, Yield, Yield components

