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پ ازغگالتدومگینیخیگرهغگ اییجهگانراشوندکهشناختهمی
یابندپرورشمیمنظوراستخراجروغنبهها ایندانهدهندتشکیلمی
بقایایکهنیزمطرحهستندعنوانمن عباارزشپروت ینبهوهمچنین
گیگاه( 35)رودکگارمگیهکشیبدینمنظگوربگولبعدازروغنمحص
توقگعکمیکگیاهروغنیعنوانبه.Sesamum indicum L)کنجد)

اقتصگادیدرکشگاورزیمعیشگتیمنگاطقلحاظازتنهانهوکمنهاده
خشکحائزاهمیتاست،بلکهازنظرخصوصیاتزراعییمهنخشکو
باشد اینگیاهسازگاریخوبیبگهشگرایطاقلیمگیایگراننیزمهممی
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( 19باشد)داردوتحملآنبهتنشخشکینیزباالمی
ایجادشرایطالزمبرایاستفادهحداکثرگیگاهازعوامگلمگ ثربگر

کردمطلوبدرگیاهگانحگائزرشدونموگیاهباهدفدستیابیبهعمل
هایهرزدسترسیگیاهگانبگهایگنباشد ازآنجاکهعلفاهمیتمی

شوندعواملرامحدودکردهوس بکاهشکمیوکیفیمحصولمی
هایهرزدرمزارعبهعنگوانیکگیازموانگعتولیگد(،کنترلعلف10)

( ازطرفگیبگهدلیگل7شگود)حداکثری،امریضروریمحسوبمگی
هگا،محققگانبگهدن گالکگشرویهعلفیامدهایناشیازمصرفبیپ

-کگشهایجایازینهستندتاضمنکاهشمصرفعلفیافتنروش

هایهرزراکاهشدهنگدوازاینگروتعیگینتگاثیرها،اثراتسوءعلف
توانگدنقگشمهمگیرادرهرزبرعملکردمگیهایعاریازعلفدوره

( 1شد)هایهرزداشتهبامدیریتعلف
-کنجدبهدلیلسرعترشدپاییندرمراحلاولیهرشدبگهعلگف

هگایهگرزدرهایهرزحساساستوبههمیندلیگلکنتگرلعلگف
( اسگواتیوهمکگاران17اوایلاستقرارگیاهدرمزرعهضروریاست)

هایهرزبرعملکردکنجگددرشگرایط(بابررسیاثرکنترلعلف41)
هفته4هایهرزدرایعلفهکنترلیکمرحلهآبیاریبیانداشتندک

ثیرمث گتأهایهگرزتگپ ازس زشدننس تبهتداخلکاملعلف
639داریبرعملکردکنجدداشتوباعگثافگزایشعملکگردازمعنی

کیاوگرمدرهکتگاردرتیمگار758کیلوگرمدرهکتاردرتمیارشاهدبه
رمپگ ازکشگتشگد هگایهگرزدرهفتگه هگادورهعاریازعلف

هگای(بابررسیاثردووسهباروجینعلف43تساباوهمکاران)تاکه
هرزوتیمارشاهد)تداخلکامل(برعملکردواجزایعملکگردکنجگد
گزارشداشتندکهصفاتتعدادکپسولدرگیاه،تعدادب ردرکپسگول،

دارییوزنهزاردانه،عملکردب ر،ووزنخشکعلفهرزبطورمعنگ
هگرزثیرتیماروجینقرارگرفتندوتیمگاردورهعگاریازعلگفأتحتت

کیلگوگرمدرهکتگار(در96.381باعثبیشترینمیزانعملکگردبگ ر)
(دربررسگیاثگرات45مقایسهباسایرتیمارهاشد زبیگروهمکگاران)

هفتگه7و3،4،5،6هرزتاشاملعاریازعلفهرزعلفدورهرقابت
ازس زشگدنوتگداخلدرکگلدورهرشگدبگرعملکگردواجگزاءپ 

هرزازهفتهعملکردکنجدنتیجهگرفتندکهافزایشدورهتداخلعلف
سومبهبعدس بروندکاهشیتعدادکپسولدربوتگه،تعگداددانگهدر
کپسول،وزنهزاردانهوعملکرددانهشدهاست حقانیانوهمکگاران

-عملکرددانهکنجدباکنترلتمامفصلعلف(گزارشکردندکه17)

درصگدنسگ تبگهتیمگار3/75داروبهمیزانهایهرزبهطورمعنی
(5عارفوهمکگاران) هایهرزبرتریداشت تداخلتمامفصلعلف

هایهرزدرکنجددریافتندکگهبگابابررسیدورهبحرانیکنترلعلف
هفتهپ ازس زشگدن8و4به2هرزازافزایشدورهعاریازعلف

درصدافگزایش4/43و6/37داروبهترتیبعملکرددانهبهطورمعنی
هفتگهپگ از8،10،12هرزتایافتامابینتیمارهایعاریازعلف
-هرزدرکلدورهرشدتفگاوتمعنگیس زشدنوتیمارعاریازعلف

قباافزایشداریدرعملکرددانهمشاهدهنشد همچنیندراینتحقی
هفتهپ ازس زشدنوزنخشک12به2هرزازدورهعاریازعلف

مربعکاهشیافتگرمبرمتر17/45به5/753هایهرزازکلعلف
گرمبگرمتگر1625هایهرز،منجربهتولیدوتداخلتمامفصلعلف
گرمبرمتگرمربگع40هایهرزباعملکردمربعوزنخشککلعلف

گردید 
(دریافتندکهافزایشطولدورهتگداخل24کیامرثیوکاظمینی)

دارتعداددانگهدرط گقوعملکگردهایهرز،باعثکاهشمعنیعلف
1دانهآفتاباردان

10(بهازایهر11شد درمطالعهدانشیانوجنوبی) 
سگالهدرمزرعگههایهگرزیگکدرصدافزایشوزنمادهخشکعلف

گگزارشبنیگادیودرصدکاهشیافگت 12انهآفتاباردان،عملکردد

پاییزهنشگاندادکگهبگا2(درتعییندورهبحرانیگلرنگ9همکاران)

هایهرزعملکرد،تعدادط قدربوتگهافزایشطولدورهتداخلعلف
و4/31،5/61داریوبگهترتیگبوتعداددانهدرط قبهطورمعنگی

یرتگأث(30وموسگوی)ادنگ علیمحمگددرصدکاهشپیداکرد 9/23
هرزبرصفاتزراعیوعملکردیسهرقمیهاطولدورهتداخلعلف

کگهافگزایشدورهراموردبررسیقراردادندوگزارشکردنگدگلرنگ
تداخلتاپایاندورهرشد،منجربهکاهشعملکردواجگزایعملکگرد

دارشاخصسطحبگر،،تعگداد کاهشمعنیارقاممختلفگلرنگشد
هاییکباافزایشدورهژکپسولدربوته،عملکرددانهوعملکردبیولو

3(درسگیاهدانه34مقدموسیدی)هرزتوسطرضوانیتداخلعلف
نیگز 

هگایهگرزوگزارششدهاست دربررسیدیاریکاهشتعدادعلف
افزایشوزنخشکآنهادرواحدسطح،باافزایشطگولدورهتگداخل

(دریافتندکگه16قمریواحمدوند)( 39ست)گزارششدها4دریرت
روزپ ازس زشدن،50به10باافزایشدورهعاریازعلفهرزاز

درصدو8/104و5/9بهترتیب5ارتفاعبوتهوعملکرددانهلوبیاقرمز

هایهرزدرتمامدورهرشدمقداراینصفاتبهترتیگبباکنترلعلف
تیمارتداخلدرکلدورهرشدافزایشدرصدنس تبه6/145و8/18

 دوره طگول (گزارشکردندکهافزایش19نیاوآرمین)یافت حشمت

،2/17کاهش هفتهپ ازس زشدن،س ب8هرزتا هایعلف تداخل
درصدیبگهترتیگبارتفگاعبوتگه،تعگدادشگاخه3/54و4/34،2/77

                                                           
1- Helianthus annuus L. 

2- Carthamus tinctorius L. 

3- Nigella sativa L. 

4- Zea mays L. 

5- Phaseolus vulgaris L. 
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گردد می1جان ی،عملکرددانهوعملکردبیولوژیکنخود

انتخابتراکممناسبگیاهزراعیباتوجهبهشرایطهرمنطقگهو
یکیازعواملمهگمبگرایتولیگدحگداکثرنظرموردمشخصاتارقام

( بگا3)باشگدیمگهگرزمحصولوقابلیترقابتگیاهزراعیبگاعلگف
پوشگاندزمینرامیکامالًافزایشتراکمبوتهزمانیکهپوششگیاهی

آید،اولباافزایشتراکممقدارمحصگولتگاحگدییمدوحالتپیش
کندکگهبیشگتردرمگوردعملکگرددانگهافزایشوبعدکاهشپیدامی

کندودومباافزایشتراکممقدارمحصولتاحدیافگزایشیمصدق
ماندکهبیشتردرموردمادهخشک)عملکردبیولوژیک(یموبعدثابت
دافزایشتعدادبوتهدرواحدسطح)تگاوجوینابا( 43کند)صدقمی

حدمطلوب(،کاهشعملکردتکبوتهراج گرانوعملکگرددرواحگد
( 39دهد)سطحراافزایشمی

 تگراکم افگزایش (گزارشکردندکگهبگا23کو کیوهمکاران)

 درصدکاهش 13دانه هزار وزن مترمربع، در بوته 50 به 30 از کنجد

کگاهشپیگداکگرد  درصگد 28 بگه 31 ازبرداشتنیز یافتوشاخص
عملکگردوبگرهگرزتراکمعلفاثرارزیابی(با15فروغیوهمکاران)

راکمبهایگننتیجگهرسگیدندکگهاثگرتگاجزایعملکرددورقمکنجد
وزن،هرزبرتعدادکپسولدربوتگه،تعگداددانگهدرکپسگولهایعلف

ایسگالموهمکگارانداربگود کنجدمعنیوشاخصبرداشتهزاردانه
کیلگوگرمبگرهکتگار10،و6،7،8،9(بابررسیاثرتراکمبوته)20)

هگایهگرز،دوبگارهایهرز)دورهعاریازعلفب ر(وم ارزهباعلف
هایهرز(درکنجدبیانهایهرزویک ارم ارزهباعلفم ارزهباعلف

تمگامصگفاتمگوردداریبگرداشتندکههردوفاکتوربهطگورمعنگی
هگایغیربگاروروبررسیازق یلارتفاعبوته،تعدادشاخه،تعگدادگگل

تعداددانهدرکپسول،وزنهزاردانه،وعملکرددانهتأثیرداشگتندهگر
- ندکهاثرمتقابلایندوفاکتوربربیشترصفاتموردبررسیمعنگی

دارن ود 
مگادهخشگکوسگطحدار(افزایشمعنی33ابراهیم)رئوفیوآل

2هگایهگرزدریونجگهبر،راباافزایشتراکمبوتگهوکنتگرلعلگف

هایانجامشدهتوسگطنیرومنگدتومگاجونتایجبررسیگزارشکردند 

3(درخلر32همکاران)
بیانارافزایشعملکرددانهدرواحدسگطحدر 

بوتهدرمتگرمربگعاسگت دهقانیگانو50به30اثرافزایشتراکماز
هایهرز(بابررسیاثرتراکمبوتهودورهتداخلعلف12)زادهنصراله

برخصوصیاتمورفولوژیکوعملکردیرتبهایننتیجهرسیدندکهبا
یافت،اماطگولبگالل،قطگریشافزاافزایشتراکمبوته،عملکرددانه

                                                           
1- Phaseolus vulgaris L. 

2- Medicago sativa L. 

3- Lathyrus sativus L. 

یداشگگتهاسگگت سگگلیمانیوکاهشگگبگگاللوشگگاخصبرداشگگترونگگد

بگه10از4ارشکردندکهباافزایشتراکمسورگوم(گز40همکاران)

متگرسگانتی1/21بگه2/24بوتهدرمترمربگع،طگولپگانیکولاز50
برابگرافگزایشیافگتواز4/2کاهشیافتاماعملکرددانهبهمیزان

تندرهکتاررسید 55/5به31/2
رغمقدمتگیاهکنجددرکشوردرمقایسهبگاسگایرگیاهگانعلی

هایمختلگفهایهرزباتراکمراعی،درارت اطبااثراترقابتیعلفز
منظوربهاست،بنابراینبررسیحاضرشدهانجامکنجدتحقیقاتکمی

عملکرد،اجزایهرزوتراکمبوتهبرهایتداخلعلفیردورهتأثمطالعه
هرزدربیرجنداجراگردید وصفاتعلفعملکردکنجد



 ها روشمواد و 

هگایکامگلفاکتوریلدرقالبطرحبلگوکصورتبهاینآزمایش
تصادفیدرسهتکراردرمزرعهتحقیقاتیدانشگااهآزادواحگدبیرجنگد

59کیلومتریجادهبیرجندبهزاهدانبگاطگولجارافیگایی5واقعدر
دقیقگه52درجگهو32دقیقهشرقیوعگر جارافیگایی13درجهو
 ازسطحدریاانجامشد مترارتفاع1491شمالیو
هایهرزدرپگنجهایتداخلعلفتیمارهایآزمایششاملدوره

،20هگرزتگاعلگفهرزدرکلدورهرشد،عاریازعلفسطح)عاریاز
هرزدرکلدورهرشگد(وعلفتداخل،س زشدنروزپ از60و40

رطگولهگمربع(بود بوتهدرمتر28و7،14سهتراکمکنجد)شامل
کرتآزمایشی هارمتر،تعدادخطوطکاشتدرهرکرت هارخگط،

یهگاکگرتمتر،فاصگلهبگینیسانت50هایکاشتفواصلبینردیف
متروفاصلهبینتکرارهایکمتردرنظرگرفتهشد یسانت50مجاور

سگازیزمگینشگاملشگخم،دیسگکوتسگطیحدرعملیاتآماده
ماهانجامشد بگرایتعیگینخصوصگیاتفیزیکگیوی هشتارداواسط

شیمیاییخاکق لازاقدامبهفاروزنیوایجادجویپشگته،ازعمگق
برداریانجاموجهتتجزیهخاکبهآزمایشااهمترنمونهیسانت30-0

مگورددهاست بگ ورشنشانداده1ارسالشدکهنتایجآندرجدول
کگشقگار بیرجندبودوق لازکشگتبگاکنجدازرقمبومیاستفاده

2-3بنومیلبهنس تدودرهزارضدعفونیگردیدوسپ درعمگق
خردادکشتگردیدوبرای17شدهدریجادامتریدرشیارهایسانتی
یرویب رهاباخاکنرمپوشاندهشد زنجوانهسهولت
شدوانجام کاشت بعداز بالفاصله آب( نوبتآبیاری)خاک اولین

بسگتهبگهشگرایطآبو بعگدی هگایآبیاری هاپ ازس زشدنبوته
 شد  انجام روز10-12هر هواییونیازگیاهبافواصل

 

 

                                                           
4- Sorghum bicolor L. 
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خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 
Table 1- Soil physical and chemical properties of experiment site 

 فسفر

قابل جذب   

Absorbable P 

(ppm) 

 درصد

ازت کل   
N total 

(%) 

 اسیدیته
  
 

pH 

 هدایت

الکتریکی   

EC 
(mmhos/cm) 

 بافت 

 خاک

Soil texture 

 عمق

بردارینمونه   

 

Sampling depth 

7.21 0.038 7.24 4.14 
 clay لومیرسی

loam 
0-30 cm 

 پتاسیم 

 قابل جذب
Absorbable K  

(mg/kg) 

 آهن

 قابل جذب 
Fe 

(mg/kg)  

 مس

 قابل جذب 
Cu 

(mg/kg)  

 روی

 قابل جذب 
Zn 

  (mg/kg) 

 منگنز

 قابل جذب 
Absorbable Mn 

mg/kg))    

درصد 

 سلیت

Silt 

(%) 

 درصد

شن   

Sand 

(%) 

 درصد

رس   
Clay 

(%) 

223.5 2.32 0.58 0.38 5.59 34.3 26.5 39.2 
 

 ایجگادگرفگتصورتکنترلسطوحمطابقهرزیهاعلفکنترل
مگاه2برگیکنجگد)4تا3هایموردنظردرتحقیقدرمرحلهتراکم

بوتهدر28و7،14یهاتراکمپ ازکاشت(اعمالشدوبرایایجاد
20و5،10هایکنجگدرویردیگفبگهترتیگب،فاصلهبوتهمترمربع
هگایهگرزمتردرنظرگرفتهشد الزمبهیکراسگتکگهعلگفیسانت

تشگکیل4تگرهوسلمه3،خارشتر2،پیچک1مزرعهشاملسوروفعمده

 بودند 

هاانجامگرفگت درایگنبرداشتدرزمانرسیدگیکاملکپسول
وبارعایتاثگرهاکرتازقسمتمیانیمربعمترهادردومرحلهبوته
بوتهکنجدازهرکرت8برشد درزمانبرداشت،تعدادایکفحاشیه

ایانتخگابوبگراسگاسآنبهصورتتصادفیوبارعایتاثرحاشیه
برداشتنهاییدرپایانفصلگیریگردید صفاتمورفولوژیکیاندازه
لکردواجزایآنازمساحتیمعادلدومترمربگعرشد،برایتعیینعم

ایانجامشگدوازدوخطمیانیهرواحدآزمایشیبارعایتاثرحاشیه
عملکرددانهوعملکردبیولوژیکبرحسبکیلوگرمدرهکتارمحاس ه

 طگوربگهکگههزارتگاییبگ رنمونگهتگوزیندوازدانههزاروزنشد 
بگاشگدهبگودشگمارشتیمگارهگرتودهب وربوجاریشدهازتصادفی

(بگادقگتAND SCALE FX300Iاسگتفادهازتگرازویدیجیتگال)
درهایهرز الزمبهیکراستکهح فعلفآمددستبهگرم01/0

هرفواصلباطورمتناوبهبهرزدرکلدورهرشدتیمارعاریازعلف
تیدروشدانجامبارکیروز7 بگاهگرزهگایعلفنیوجمارها،سایر
انجامگردید جهتتعیگینتگراکمووزنشدهفیتعرسطوحبهتوجه

ایازدومتگرهایهرزدرپایاندورهبارعایتاثرحاشگیهخشکعلف
خشگک،وزنتعیگینبرایمربعمیانیهرکرتآزمایشیاستفادهشد 

                                                           
1- Echinochloa crus-galli 

2- Convolvulus arvensis 

3- Alhagi maurorum 

4- Chenopodium album L. 

48مگدتبگهگگرادیسگانتدرجگه72یدمگاباآوندرهرزهایعلف
باترازویدیجیتالبگادقگتشدنخشکازپ وهگرفتقرارساعت
 شدندتوزینگرم01/0

استفادهشدومقایسگهSASآماریافزارنرمازهادادهبرایتجزیه
ایدانکگندرسگطحهانیزبراساسآزمگون نگددامنگهمیاناینداده
%انجامشد 5احتمال

 

 نتایج و بحث
 مورفولوژیکیصفات 

عگگاریازنتگایجتجزیگهواریگان نشگاندادکگهاثگرسگادهدوره
برارتفاعبوته،قطرساقه،تعدادانشعاباتساقهاصلیوطولهرزعلف

دارشداماتراکمبوتهتنهابگرکپسولکنجددرسطحیکدرصدمعنی
وهگرزعلفعاریازدورهاثرمتقابل دارشد همچنینارتفاعبوتهمعنی

( این2دارنشد)جدولتراکمبوتهبرصفاتمورفولوژیکیکنجدمعنی
نتایجحاکیازایناستکهسطوحموردبررسیدوعاملتراکمبوتهو

هایهرزروندثابتیرابگرایهیچکگدامازصگفاتمگوردکنترلعلف
مطالعهازخودنشانندادهوسطوحمختلفایندوعاملدرتکرارهای

رسدکگهدوعامگلیجمتفاوتینشاندادهاست بهنظرمیمختلفنتا
هایهرزبهتنهاییمیتوانندبررویصفاتتراکمبوتهوکنترلعلف

ثیرداشگتهباشگندولگیدرحالگتأموروفولوژیکیموردمطالعهکنجدت
توانندصفاتمورفولوژیکیراتحگتتگأثیرهایدیارمیترکی یعامل
 قراردهند 

هانشاندادکهبیشترینارتفاعبوتهبگامیگاناینمیاناینمقایسه
درکلدورهرشگدهرزعلفعاریازمترمربوطبهتیمارسانتی35/70

درصدیبهترتیبنسگ تبگه3/38و2/75داربودکهازبرتریمعنی
تگاهگرزعلفعاریازهرزدرکلدورهرشدوتیمارهایتداخلباعلف

 دنبرخورداربود روزپ ازس زش20

 



 197      ...و تراكم كشت بر صفات ظاهري، عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد علف هرزهاي عاري از  تأثیر دوره

 

 
 



 1398 تابستان، 2 شماره، 33 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     198

 
 

روزپگ 60و40تاهرزعلفدرتیمارهایعاریازبااینوجود
روزپ ازس زشدن(،کاهش60و40ازس زشدن)شروعتداخلاز

درکگلهگرزعلگفداریدرارتفاعبوتهنس تبهتیمارعگاریازمعنی

عاری( همچنینقطرساقهدرتیمار3دورهرشدمشاهدهنشد)جدول
درتمامطولدورهرشدنسگ تبگهتیمارهگایتگداخلبگاهرزعلفزا

روز60و20،40تگاهگرزعلگفعاریازهرزدرکلدورهرشدوعلف



 199      ...و تراكم كشت بر صفات ظاهري، عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد علف هرزهاي عاري از  تأثیر دوره

8/1و1/6،6/2،2/2داربگهترتیگبپ ازس زشدنازبرتریمعنی
روزپگ از20برابریبرخورداربود همچنینباشروعدورهتداخلاز

زایگیهرزدرکلدورهرشد،قگدرتشگاخهباعلفس زشدنوتداخل
درصگدوطگول4/82و2/60داروبگهترتیگبکنجدبگهطگورمعنگی
درصگدنسگ تبگه2/18و7/26داروبهترتیبکپسولبهطورمعنی

درکلدورهرشدکاهشیافت باایگنوجگودعلفهرزعاریازتیمار
پ ازس زشدنکنجگدروز60و40تاعلفهرزعاریازتیمارهای
درکلدورهرشدازنظگرعلفهرزعاریازداریباتیمارتفاوتمعنی

( 3تعدادانشعاباتساقهاصلیوطولکپسولنداشتند)جدول
)کگاهشدورههایهرزرسدافزایشدورهتداخلعلفبهنظرمی
هایهرزواندازیعلفهایهرز(ازطریقرقابتوسایهعاریازعلف

کاهشتوانفتوسنتزیگیاهومحدودیتم دا،باعثکگاهشصگفات
 ارتفاع با مستقیمی رابطه جان ی رویشیکنجدشدهاست تعدادشاخه

 بوتگهکنجگدبگا ارتفاع ازآنجاییکهدراینتحقیق (و19دارد) بوته

 شاخه تعداد کاهش است، کاهشیافته هرزشدورهعاریازعلفکاه

 هایتداخلعلف همچنینباافزایشدوره باشد موردانتظارمی جان ی

 تگوان بگودن بیشتر و گیاه با هرز هایعلف شدید رقابت دلیل به هرز

 مناسگب رشد برای خاک در موجود غ ایی مواد هایهرز،علف رقابتی

 رشد کاهش تواندمنجربهنیزمی امر (واین19)یابدمی کاهش گیاه

.تگرشگودوساقهنازک کمتر جان ی هایشاخه تولید نهایت در و کنجد
بهعالوهاحتماالازآنجاکهساقهبهعنگوانیگکمن گعثانویگهمهگم

آیگد،تحگتشگرایطرقابگتیخیرهکربوهیدراتدرگیاهبهحسابمگی
-هابهوی هاندامردنیازسایراندامهرزبخشعمدهموادغ اییموعلف

شودکهایگنعمگلهایزایشیازموادیخیرهشدهدرساقهتامینمی
دارطولعلتکاهشمعنینیزدرکاهشقطرساقهنقشموثریدارد 

توانبهکگاهشهرزرانیزمیهایکپسولباافزایشدورهتداخلعلف
هایهرزدرطیدورهپتانسیلفتوسنتزیکنجددرشرایطحضورعلف

العملگیاهبرایبرقگراریبگینم گداومخگزنرشدویکنوععک 
(4)تولیددانهکمتردرکپسول(مربگوطدانسگت امیگریوهمکگاران)

هگایدرصدیطولباللیرترادرشرایطتداخلعلف7/27کاهش
(نیگز26روزپ ازس زشدنولطفیماویوهمکاران)120هرزتا
درصدیطولپانیکولسورگومرادرشرایطتداخلتمام3/15کاهش

(درکنجد،38شاالنوهمکاران)هایهرزگزارشکردند فصلعلف
(در16قمگریواحمدونگد)(درنخگودو8مقدموهمکاران)بختیاری

لوبیاقرمزنیزکاهشارتفاعبوتهراباافزایشدورهتداخلعلفهگرز
(م نیبرکاهش6تایجبانتایجاصاریوآرمین)گزارشکردند اینن

هگرزنیگزهگایدهیگیاهبگاافگزایشدورهتگداخلعلگفقدرتشاخه
مطابقتدارد 

باافزایشتگراکمارتفاعبوتهوارتفاعاولینکپسولازسطحزمین

و1/29داروبگهترتیگببوتهدرمترمربعبگهطگورمعنگی28به7از
( دربررسیموسویوهمکگاران3فت)جدولدرصدافزایشیا9/22
-بوتهدرمترمربعدرسورگومدانه50به12(باافزایشتراکماز31)

درصدافزایشیافت اینمحققگیندلیگلآنرا5/23ای،ارتفاعبوته
برسرنورونیگزکیفیگتوکمیگتنگوردرایبینبوتهافزایشرقابت

دبوتهافزایشیابگد،نگوریکگهبگهدرونکانوپیدانستند هر هتعدا
هگایگیگاهرسدکمشدهورقابتبیناندامهایپائینکانوپیمیالیه

یابدوازطرفگیتخریگبنگوریبرایج ببیشترتشعشعافزایشمی
توانگدباعگثپ یردکهمجموعهاینعواملمیاکسیننیزصورتنمی
رتفاعاولینکپسولازاهاوافزایشارتفاعبوتهوافزایشطولمیاناره

(درسگورگوم2گردد ایننتیجهبانتایجعلگویوسگعید)سطحزمین
 مطابقتدارد 



 اجزاء عملکرد 
عگگاریازنتگایجتجزیگهواریگان نشگاندادکگهاثگرسگادهدوره

،تعدادکپسولدرمترمربع،تعداددانهدرکپسولووزنهزارهرزعلف
یرقراردادامااثگرسگادهتأثتحت(>01/0p)داریمعنیطوربهدانهرا

دارشگدواثگرتراکمتنهابرصفتتعدادکپسولدرمتگرمربگعمعنگی
وتراکمبوتهنیز،بجزصگفتعملکگردعلفهرزعاریازمتقابلدوره

 ( 4دارنشد)جدولبیولوژیک،برسایراجزاءعملکردمعنی

عگدداز72/640ینبیشترینتعدادکپسولدرمترمربعبگامیگانا
کگهنسگ تبگهآمدهرزدرکلدورهرشدبهدستتیمارعاریازعلف

عگاریازتگاانتهگایدورهرشگدوهگرزیهگاعلگفتداخلتیمارهای
روزپ ازس زشدنکنجدازبرتریبهترتیگب40و20تاهرزعلف
همچنگینتعگداد( 5جگدول)برابریبرخورداربود1/1و98/3،45/2

هگایهگرز)کگاهشدانهدرکپسولباافزایشطولدورهتداخلعلف
کگهطوریداریکاهشیافت،بهبهطورمعنی(هرزعلفعاریازدوره

هگرزدرکگلدورهرشگدتعداددانهدرکپسولدرتیمارعاریازعلگف
دورهتاانتهگایدورهرشگدوهرزیهاعلفتداخلنس تبهتیمارهای

روزپگ ازسگ زشگدنکنجگداز60و20،40تگاهرزعلفیازعار
درصگدیبرخگورداربگود1/10و155،2/20،8/9برتریبگهترتیگب

گرمنیزازتیمگار67/3بیشترینوزنهزاردانهبامیاناین( 5جدول)
هرزدرکلدورهرشدبدستآمدکههگر نگدبگاتیمگارعاریازعلف
روزپ ازس زشگدنکنجگدتفگاوتآمگاری60تاهرزعلفعاریاز

عگاریازتاانتهایدورهرشگدوتداخلنداشتامانس تبهتیمارهای
داروبهروزپ ازس زشدندارایبرتریمعنی40و20تاهرزعلف
( 5درصدیبود)جدول9/8و3/20،6/13ترتیب
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دسترسیهایهرزباکاهشاحتماالافزایشطولدورهتداخلعلف
ترشدهشودتادورهگلدهیکوتاهگیاهزراعیبهمنابعمحیطیموجبمی

هایباروروکپسولدرمحدودهزمانیکمتریصورتگیردووتولیدگل
درنهایتمنجربهکاهشتعدادکپسولدرواحدسگطحوتعگداددانگهدر

قابتتوانبهرهمچنینکاهشتعداددانهدرکپسولرامیکپسولگردد 
هایهرزباکنجدومحدویتمن ع)توانفتوسگنتزیطوالنیمدتعلف

هگایکمترکنجد(ونیزکاهشطولکپسولباافزایشدورهتداخلعلف
ثیرأ(دربررسگیتگ35(مربوطدانست سارانیوموسگوی)3هرز)جدول
ایگزارشکردندکهتیمارعاریازهایهرزدرسورگومدانهرقابتعلف
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 1398 تابستان، 2 شماره، 33 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     204

 
 تجزیه رگرسیون اثر سطوح مختلف عامل کنترل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد -1شکل 

 Figure 1- Regression analysis of different levels of weed control on yield and yield components of sesame 

 

 
 تجزیه رگرسیون اثر سطوح مختلف عامل تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد -2شکل 

Figure 2- Regression analysis of different levels of plant density on yield and yield components of sesame 
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 بیولوژیک کنجد عملکردمقایسه میانگین های اثر متقابل دوره عاری از علف هرز و تراکم بوته بر  -3شکل 

Figure 3- Comparison of means of interaction between weed free periods and plant density on biological yield of sesame  
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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 m
2
 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 m

2 
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 1000-
seed 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 m

2
 had superiority of 22.6, 

3.7 and 2.4 times, and weeds dry weight per m
2
 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 m

2
 

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 
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 211      ...و تراكم كشت بر صفات ظاهري، عملکرد و اجزاي عملکرد كنجد علف هرزهاي عاري از  تأثیر دوره

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. 
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