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  چکیده
در  در سه تکرار صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی هاي هرز کنجد، آزمایشی به ترین دوره کنترل علف منظور تعیین مناسب به
کنجد (توده بومی کالت و  هاي ژنوتیپشامل  آزمایشدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهاي  1387سال 

هاي هرز  با علف تداخلروز پس از سبز شدن) و  70و 55 ،40،30،20هرز ( ايه هاي عاري از علف عنوان فاکتور اصلی و دوره رقم اصالح شده اولتان) به
. جهت تعیـین دوره  بودند عنوان فاکتور فرعی هاي هرز به تمام فصل علف و کنترل همراه دو تیمار رقابت روز پس از سبز شدن) به 70و 55 ،20،30،40(

و در اواخر فصل رشـد تـاج    پیچک صحرایی و در اوایل فصل رشد خرفهج نشان دادند که نتای .بحرانی کنترل، از توابع گامپرتز و لجستیک استفاده شد
طور متوسط  هاي هرز، به فوزن خشک عل روز پس از سبز شدن 44هرز تا در تیمارهاي عاري از علف .هاي هرز غالب بودند خروس، سلمه و سوروف علف

هرز در اول و آخر فصل، عملکرد اقتصادي کاهش یافت  هاي با افزایش دوره تداخل علف نسبت به شاهد در رقابت تمام فصل کاهش یافت. درصد 85تا 
کامل رشد و با طوالنی شدن دوره وجین بر عملکرد اقتصادي افزوده شد. با این وجود، با افزایش طول دوره وجین در اوایل فصل رشد و یا در طی دوره 

ا کاهش طول دوره وجین در اواخر فصل رشد و یا عدم وجین در طی دوره کامل رشد کنجـد، وزن  هاي هرز کاسته شد در حالیکه ب کنجد، از وزن علف
و  48تا  27ترتیب  هدرصد کاهش عملکرد ب 10و  5با احتساب هاي  نتایج این آزمایش دوره بحرانی کنترل علف بر اساسهاي هرز زیاد شد.  خشک علف

  .روزپس از سبز شدن براي رقم اصالح شده اولتان برآورد شد 58تا  34و  72تا  22ت و روزپس از سبز شدن براي توده بومی کال 40تا  30
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  1مقدمه
هاي زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویـه   با توجه به آلودگی

ها و ضرورت ارتقاء کیفی تولیدات کشاورزي کاهش مصرف  کش علف
هـاي   باشد. مدیریت تلفیقی علـف  ناپذیر می ها امري اجتناب کش فعل
هـا   کـش  توان راهی براي کاهش مصـرف علـف   را می(IWM) 5ز هر

هاي  بدون کاهش چشمگیر عملکرد به حساب آورد و یکی از رهیافت
ها در طـول دوره   کشتوان کاربرد بهنگام و درست علف را نیز می آن

هـاي تولیـد نیـز     دانست که از هزینـه  هاي هرز بحرانی مبارزه با علف
  . Hall et al., 1992)خواهد کاست (

مـدیریت   از مهمتـرین اجـزاي  هـرز   هايعلف مهاردوره بحرانی 
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است که در طی آن  زمانیبیانگر طول  که استهاي هرز تلفیقی علف
کاهش عملکـرد گیـاه    صورت گیرد تا ازهاي هرز  مبارزه با علفباید 

  .Hall et al., 1992)(از جلوگیري شود زراعی بیش از حد مج
مؤثر  کنترلبهترین فاصله زمانی براي  ،دوره بحرانیبه بیان دیگر 

که مبارزه زود  ،هاي هرز در یک محصول زراعی است و مناسب علف
تـداخل  هاي هـرز و   از این دوره به دلیل رشد مجدد علف قبل ،هنگام

طور مؤثري  هبش عملکرد و از کاه نداشتهکارایی  ،گیاه زراعی مجدد با
 ي دوره منظـور تعیـین   بـه  ).Oliver, 1988( نخواهـد کـرد  جلوگیري 

انجـام  زیادي مطالعات گیاهان زراعی، در  هرزهاي  علفمهار بحرانی 
شده است که بسته به شـرایط و نـوع گیـاه نتـایج متفـاوتی در پـی       

ــد داشــته  ;Evans et al., 2003; Halford et al., 2001)ان
Kenzevic et al., 2002; Norsworthy and Oliveira, 2004).   

اند کـه   گزارش کرده (Beltrao et al., 1997)بتري و همکاران 
روز بعـد از اولـین آبیـاري     35-30هرز کنجد در  در شرایط مهار علف

در شرایط دیم در هند مؤثرترین  کمترین کاهش عملکرد مشاهده شد.
حاصل کنجد روز پس از کاشت  30تا  20هاي هرز،  علف مهاري  دوره
 Eagleton et( الگاتون و همکـاران ). Narkhede et al., 1999( شد

al.,1987(  در  هـرز  زیست توده علـف  کنجد، روز بعد از کاشت 48در
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کـه در   برابر کنجد اعالم کردنـد در حـالی   ششرا  شرایط عدم کنترل
برابر  3/1روز بعد از کاشت  42 هرز هاي بیوماس علف دیگري  مطالعه

  .(Bennett, 1993) کنجد بود
ارقام مختلف یک گیاه زراعی نیز از نظر استفاده از منابع مشترك، 

ت رشـد شـعاعی) و گسـترش سیسـتم     سرعت پوشاندن کانوپی (سرع
 هاي اي با هم متفاوت بوده و بنابراین از نظر قدرت رقابت با علف ریشه

زیمـدال  ). Geragory et al., 1995( باشـند  هـرز نیـز متفـاوت مـی    
)Zimdahl, 1988( هاي هرز با گیاهان زراعی  در بررسی رقابت علف

که ارقام مختلف داراي توان رقابتی متفاوت بـوده و کـم    مشاهده شد
بحرانی  ي تر شدن دوره باعث طوالنیدر گیاه زراعی بودن رشد اولیه 

شود و لذا قـدرت رقابـت گیاهـان زراعـی بـا       هاي هرز می علف مهار
 باالتراي هرز یکی از عوامل مؤثر در رشد و نمو بهتر و عملکرد ه علف

هاي هرز در اوایل فصل رشد، عملکرد ارقام زودرس  است. رقابت علف
دلیـل سـرعت    هأثیر قرار داد که بپنبه را بیشتر از ارقام دیررس تحت ت

  . رشد نسبی کمتر آنها نسبت به ارقام دیررس بود
 و کمیت بودن باال دلیل به که است زراعی گیاهان از یکی کنجد

 روغنی گیاهان بین در اي ویژه جایگاه از آن استحصالی روغن کیفیت
طـور غیرمعمـول داراي روغـن زیـادي      . بذور کنجد بـه است برخوردار

% وزن دانه در مقایسه با سویا کـه فقـط   50حدود  که طوري هب هستند
نجـد  گیـاه ک  )،Langham, 2007( اش روغـن اسـت   % وزن دانه 20
عنوان یک گیاه روغنی کم توقـع و کـم نهـاده نـه تنهـا از لحـاظ         به

خشـک حـائز    اقتصادي در کشاورزي معیشتی مناطق خشـک و نیمـه  
باشد. این گیاه  اهمیت است، بلکه از نظرخصوصیات زراعی نیز مهم می

سازگاري خوبی به شرایط اقلیمی ایـران دارد و تحمـل آن بـه تـنش     
رقـم اولتـان   ). Rashid et al., 1992( باشـد  خشکی نیز مناسب مـی 

 و دانـه  بـه ریـزش   مقاوم نیمه خوابیدگی، به مقاوم زیاد، شاخه (تعداد
باشـد   بـاال) یکـی از ارقـام کشـت شـده در ایـران مـی        دانـه  عملکرد

)Mehrabi Zadeh and Ehsan Zadeh, 2000.(     تـوده کـالت نیـز
سـبز   هاي قابل کشـت در اسـتان خراسـان (کاشـت تـا      یکی از توده

روز و  62روز، دوره زایشـی   2/71روز، دوره رشد رویشـی   6/22شدن
) 3/1روز و تعداد شـاخه   3/22روز، ارتفاع بوته  2/133کل دوره رشد 

، 1389. ایـران در سـال   )Fazeli pour Kakhaki, 2012( باشـد  مـی 
هـزار هکتـار سـطح زیـر کشـت       40ود تن تولید داشت و حد 31848

که استان خراسـان در تولیـد دیـم کنجـد      صورت آبی و دیم داشت به
، با توجه بـه نیـاز   )Joseph, 2006(د باش رتبه اول در ایران میداراي 

شدید ایران به روغن، کشـت کنجـد یکـی از ضـروریات اسـت و در      
هـاي هـرز عامـل مهمـی      راستاي افزایش عملکرد آن مدیریت علـف 

فصل زراعی دلیل کندي رشد در اوایل  ههاي کنجد ب باشد. گیاهچه می
هاي هرز دارند. به همـین دلیـل در    توان رقابتی کمی نسبت به علف

ي رشدي یا قبل از کاشت نیاز اسـت کـه زمـین عـاري از      اوایل دوره
هاي هرز گردد و تا زمان رشد سریع کنجد که توان رقابتی باالیی  علف

 ,Khajehpour(هاي هرز وجـود دارد   کند نیاز به کنترل علف پیدا می
با وجود اهمیت کنجد، اطالعات انـدکی در ارتبـاط بـا تـأثیر     . )2006
هـاي بحرانـی رقابـت     هاي هرز بر رشد و عملکرد آن و نیز دوره علف
رو بررسـی حاضـر    هاي هرز در این گیاه در دسترس است، از این علف

دو ژنوتیپ کنجد  هاي هرز در منظور تعیین دوره بحرانی رقابت علف به
(رقم اصالح شده اولتان و توده بومی کـالت)   رایج در استان خراسان

  انجام شد.
  

  ها مواد و روش
در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده     1387آزمایش در سـال زراعـی   

کیلومتري شرق مشهد  10کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد، واقع در 
شمالی و  36˚15′شرقی و عرض جغرافیایی 59˚28′با طول جغرافیایی

 255 ریا اجرا شد. متوسط بارنـدگی منطقـه  متر از سطح د 985ارتفاع 
 - 7/27و  42ترتیب  متر و بیشینه و کمینه دماي مطلق ساالنه به میلی

راد است. آب و هواي منطقه براساس روش آمبرژه، سرد گ درجه سانتی
 ).1389شناسـی کشـور،    و خشک تعیین شده است (مرکز هوا و اقلـیم 

هـاي کامـل    بلـوك صورت اسپلیت پـالت در قالـب طـرح     آزمایش به
هـاي  ژنوتیـپ  شـامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عوامـل آزمـایش   

عنـوان فـاکتور    (توده بومی کالت و رقم اصالح شده اولتان) بهکنجد 
روز پس  70و 55، 40 ،30 ،20هاي عاري از علف هرز (اصلی و دوره

و  55، 40، 30، 20( هـاي هـرز   علفهاي تداخل  دورهاز سبز شدن) و 
تمام فصل کنترل  و همراه دو تیمار رقابت به پس از سبز شدن) روز 70

. مراحـل  در نظـر گرفتـه شـدند   فرعـی   عاملعنوان  هاي هرز به علف
سازي زمین شامل شخم عمیق در پاییز سال قبل و کولتیواتـور،   آماده

بـه  شناسی کود اوره  دیسک و لولر در بهار بود. براساس آزمایش خاك
کیلـوگرم   150 به میزانفسفات آمونیم  ،کتارکیلوگرم در ه 50 میزان

کیلوگرم کود بعد از دیسـک   120به میزان در هکتار و نیترات پتاسیم 
 50هـاي کاشـت بـا فاصـله    زدن به زمین داده شـد و سـپس ردیـف   

 3×4هاي آزمـایش   شدند. ابعاد کرت ایجادوسیله فاروئر  متر، به سانتی
متـر و   سـانتی  پـنج  متر، شامل شش ردیف بود که فاصله روي ردیف

متر در نظـر   دوها از یکدیگر  متر و فاصله بلوك 1ها  فاصله بین کرت
صورت دستی و در عمق  خرداد ماه به15گرفته شد. عملیات کاشت در 

هـا، جهـت    متر انجام شد و پس از سبز شـدن بوتـه   سانتی دو الی سه
تنک هاي اضافی  بوته در متر مربع)، بوته 40رسیدن به تراکم مطلوب (

روز و تا  7فاصله بعد از کاشت و بعد از آن هر  شدند. اولین آبیاري بال
ها زرد  درصد بوته 25ه زردي رفته و حدود ها رو ب اي که کپسول مرحله

شدند ادامه یافت. در طول انجام آزمایش از سموم شـیمیایی اسـتفاده   
 نشد. 

هاي هرز بـا کنجـد تـا فواصـل زمـانی       در تیمارهاي رقابت علف
روز) بـه   70و  55، 40، 30، 20( شخص پس از سـبز شـدن کنجـد   م
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) و بعـد از  1(شکل  هاي هرز اجازه داده شد با کنجد رقابت کنند علف
هاي هرز وجین و پس  علف هاي مورد نظر زمانرسیدن به هر کدام از 

هاي هرز نگه داشته شدند.  ها تا پایان فصل عاري از علف از آن کرت
هاي هرز از زمان سـبز   ي حذف یا کنترل) علفدر گروه دوم (تیمارها

وجین شدند  هاي مورد نظر زمانشدن تا هنگام رسیدن به هر کدام از 
هاي هرز اجازه داده شد که تـا پایـان فصـل بـا      و پس از آن به علف

هـاي هـرز از    برداري از علف ). براي نمونه1کنجد رقابت کنند (شکل 
برداري در تیمارهاي  ده شد. نمونهمتر استفا 5/0 ×5/0 کوادرتی با ابعاد

تداخل در آخرین زمان مجاز رقابـت و قبـل از وجـین انجـام شـد در      
گیـري در پایـان    هاي هرز، نمونه که در تیمارهاي عاري از علف حالی

هاي هـرز پـس از تفکیـک بـر      فصل رشد کنجد صورت گرفت. علف
 ساعت 72به مدت  ها نمونهحسب نوع و گونه، شمارش شدند. سپس 

با تـرازو تـوزین   خشک و سپس گراد  درجه سانتی 70در آون با دماي 
 ها، سطحی معادل . براي تعیین عملکرد دانه، پس از حذف حاشیهندشد
و پـس از خشـک شـدن و بوجـاري،      متر مربع از هر کرت برداشت 6

  عملکرد دانه تعیین شد.
هاي هرز از روش رگرسیون  براي تعیین دوره بحرانی کنترل علف

هاي حاصل به توابـع گـامپرتز و لجسـتیک     دادهخطی و از برازش غیر
 ,.Van Acker and Kenzevic, 2002; Singh et alاستفاده شد (

تـوان درصـد افـزایش یـا کـاهش       با استفاده از این روش می )1996
  هرز را محاسبه نمود.  عملکرد ناشی از هر روز وجین یا تداخل علف

                       Y= Aexp (-Bexp(-KT)گامپرتز)      عادله )  (م1(
Y    ،عبارت است از عملکرد بر حسب درصدي از تیمـار شـاهدA 

کننده شکل منحنی،  پارامترهاي تعیین Kو Bمجانب باالیی منحنی، 
T .زمان پس از سبز شدن (درجه روز) است  
              Y= ((C+D)/(1+exp (-A+B T))))معادله لجستیک)  (2(

Y است از عملکرد بر حسب درصدي از تیمار شاهد،  عبارتB  و
A کننده شکل منحنی،  پارامترهاي تعیینC  ،مجانب پایینی منحنیD 

زمان پس از سـبز شـدن    Tاختالف مجانب باالیی و پایینی منحنی، 
  (درجه روز) است.

  
  تیمار 20 30 40 55 70  برداشت

 Control until 20 days)( روز 20کنترل تا  ////////////  ////////////  ////////////  ////////////   ////////////

  Control until 30 days)( روز 30نترل تا ک ////////////   //////////// ////////////  //////////// 
 Control until 40 days)( روز 40نترل تا ک   ////////////  ////////////  //////////// 

 Control until 55 days)( روز 55نترل تا ک  //////////// //////////// 

 Control until 70 days)( روز 70نترل تا ک //////////// 
 Control whole season)( نترل تمام فصلک

  Interference until 20 days)( روز 20 تداخل تا //////////// 
  Interference until 30 days)( روز 30 تداخل تا ////////////   ////////////

 Interference until 40 days)( روز 40 تداخل تا ////////////  ////////////  //////////// 

 Interference until 55 days)( روز 55 تداخل تا  //////////// ////////////   //////////// //////////// 

 Interference until 70 days)( روز 70 تداخل تا ////////////  ////////////  ////////////  ////////////   ////////////

 Interference whole season)( تمام فصلتداخل   ////////////   ////////////  ////////////  ////////////  //////////// //////////// 
(Weed interference)  علف هرزتداخل  ////////////  

(Weed control) کنترل علف هرز    
  از تیمارهاي آزمایش در طول فصل رویش کنجد ینمای -1 شکل

Figure 1- View of The experimental treatments during the growing season sesame  
 

عملکرد درصد کاهش  10و  5ي بحرانی، مقادیر  براي تعیین دوره
نسبت به تیمار شاهد فاقد رقابت، در نظر گرفته شد و با قرار دادن این 

دست آمده، فاصله زمانی بـین دو نقطـه حاصـل     هنقاط در معادالت ب
هاي هرز بـراي درصـد خسـارت     ي بحرانی کنترل علف عنوان دوره به

گـامپرتز و لجسـتیک،   با اسـتفاده از معـادالت    مربوطه تعیین گردید.
هاي هرز بر مبناي درجـه روزهـاي رشـد     حرانی کنترل علفي ب دوره

(GDD)1 .نیز تعیین گردید  
                                                        
1- Growtg degree days 

)3       (                          GDD = ((Tmax + Tmin)/2) -Tb  
: Tmin: حـداکثر درجـه حـرارت روزانـه،     Tmaxکه در ایـن معادلـه   

درجـه   15رجـه حـرارت پایـه کـه     د Tbحداقل درجه حرارت روزانه و 
  ).Fazeli pour Kakhaki, 2012اد در نظر گرفته شد (گر سانتی

با توجه به اینکه زمان کاشت بذر در نقاط مختلف کشور متفاوت 
دهـد کـه    هاي تجمعی این امکان را می است، استفاده از درجه حرارت

هـاي مختلـف تعیـین دوره     دست آمـده در آزمـایش   هنتایج مختلف ب
براي تجزیه واریانس شوند.  بحرانی به نحو بهتري با یکدیگر مقایسه
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و براي ترسـیم نمودارهـا     MSTAT-Cافزار آماري ها از نرم سایر داده
  استفاده شد. Sigmaplot ver 5 و  Excelافزارهاي نیز از نرم

  
  نتایج و بحث

براسـاس نتـایج آزمـایش     هـاي هـرز:   تراکم و فراوانی علف
 30یاه زراعی هاي هرز در شرایط تداخل آنها با گ بیشترین تراکم علف

 روز پس از سبز شدن کنجد مشاهده شد و پس از آن کـاهش یافـت  
هاي هرز  که در شرایط مذکور تعداد علف طوري هالف و ج)، ب 2(شکل 

ترتیب در توده بومی کـالت و رقـم    هبوته در متر مربع (ب 74و  76از 
بوته در زمان برداشت  24و  29روز پس از سبز شدن به  30اولتان) در 

دلیل وجود فضاي کافی، تعداد  رسد در ابتداي فصل به نظر می د. بهرسی
شود، ولـی بـا آغـاز بسـته شـدن       هرز در مزرعه سبز می زیادي علف

هاي هرز تعداد آنها  کانوپی گیاه و بروز رقابت بین گیاه زراعی و علف
روز ابتداي رشد،  30هرز در  هاي  یابد. در تیمار تداخل علف کاهش می

بوته در متر مربـع در تـوده بـومی     50فه با تراکم حدود هرز خر علف
الف و ج) و پس  2کالت و رقم اولتان بیشترین تراکم را داشت (شکل 

که در تیمـار تـداخل    طوري  هرز کاهش یافت، به از آن تراکم این علف
هاي هرز تراکم آن در پایان فصل رشد در دو ژنوتیپ  تمام فصل علف

 2در متر مربع شد (شکل بوته  8/1و  5رتیب ت هکنجد کالت و اولتان ب
  الف و ج). 

ــرو   ــاج خ ــرز ت ــف ه در ) retroflexus Amaranthusس (عل
تیمارهاي تداخل از نظر تراکم در طـول فصـل رشـد تغییـر چنـدانی      

ل فصل رشد ولی از نظر وفور نسبی در طو ،الف و ج) 2نداشت (شکل 
دو هـر  درصـد در   3/5که فراوانی آن از طوري روند افزایشی داشت، به

درصـد   1/20و  5/13ترتیب به  هژنوتیپ کنجد در ابتداي فصل رشد ب
در توده بـومی کـالت و رقـم اولتـان در تیمـار تـداخل تمـام فصـل         

هـرز تـاج    الف و ج). فراوانی بیشتر علـف  3هرز رسید (شکل هاي علف
توان بـه دوره   خروس در رقم اولتان نسبت به توده بومی کالت را می

 هـرز سـوروف    ). علـف 1یشتر رقم اولتان نسـبت داد (جـدول   رشدي ب
(Echinochloa crus-galli)   روز پـس از سـبز    20در تیمار تـداخل

 2و  1ترتیب تراکمی معادل  هکنجد کالت و اولتان ب ژنوتیپشدن دو 
درصـد   7/5و  8/2الـف و ج) و فراوانـی    2بوته در متر مربع (شـکل  

ش طـول فصـل رشـد تـراکم آن     الف و ج) داشت و با افـزای  3(شکل
هاي هـرز،   که در تیمار تداخل تمام فصل علف طوري افزایش یافت، به

 1/24و  1/27بوته در متر مربع و فراوانی آن بـه   6و  8تراکم آن به 
ترتیب در توده بومی کالت و رقم اصالح شده اولتان رسید.  هدرصد، ب

ي تـداخل  در تیمارها (Chenopodium album)ه علف هرز سلمه تر
یکسـانی داشـت و بـا     هاي هرز در طول فصل رشد تراکم نسبتاً علف

هـاي هـرز    افزایش طول فصل رشد در تیمار تداخل تمام فصل علـف 
درصد بیشترین فراوانی را در توده بومی کالت  2/6و  1/5ترتیب با  هب

الـف،   3الف، ج و شکل 2هاي  و رقم اصالح شده اولتان داشت (شکل
روز پس از سبز شدن کنجـد بیشـترین تـراکم     70اه ج). تاجریزي سی

ترتیب  هدرصد را ب 36و  34بوته در مترمربع) و وفور نسبی  22و  16(
در توده بومی کالت و رقم اولتان داشت، ولی در تیمار تـداخل تمـام   

، الـف و  2-4، 1-4فصل تعداد و وفور نسبی آن کاهش یافت (شکل 
  ج). 

دوره عاري از علف هرز، تعداد کل در تیمارهاي کنترل با افزایش 
یکنواخـت داشـتند، بـا وجـود ایـن در       ًهاي هرز رونـدي تقریبـا   علف

هـاي هـرز متفـاوتی     گونـه  ،تیمارهاي کنترل اول و آخر فصـل رشـد  
روز پـس از سـبز    20 تـا  که در تیمار کنتـرل  طوري مشاهده شدند، به

مربـع  بوته در متر 6با تراکم  (Portulaca oleraceae)ه شدن، خرف
هاي هرز را در توده بومی کالت و رقم اولتـان   درصد از کل علف 17

هاي هرز در این  که بیشترین تراکم و وفور علف شد، در حالی شامل می
ب و د). از سـوي   ،3و  2هرز پیچک بود (شکل  زمان متعلق به علف

روز پس از سبز شدن تراکم و وفـور نسـبی    70تیمار کنترل  دیگر در
به شدت  (Convolvolus arvensis) ک خرفه و پیچ هاي هرز علف

 Solanum) سیاه هرز تاجریزيروند تراکم و وفور علف  .کاهش یافت
nigrum) صـورت   در طول دوره رشد گیاه کنجد بهیز در این شرایط ن

بز شـدن  سـ روز پس از  70که در تیمارکنترل  صورتی به ،افزایشی بود
هـر  درصد) را در  48و فراوانی ( بوته در مترمربع) 22بیشترین تعداد (

  کنجد به خود اختصاص داد.  ژنوتیپدو 
روز پـس   20کنترل  در تیمار (.Orobanch sp)تراکم گل جالیز 

روز پس از سبز شدن کنجد به بعـد   30از سبز شدن صفر بود، ولی از 
که در تیمـار   طوري هروند افزایشی در تراکم و وفور آن مشاهده شد، ب

تراکم و فراوانی آن به شدت افزایش  پس از سبز شدنروز  70کنترل 
هاي هرز سلمه و سوروف در طـول   که جمعیت علف در صورتی .یافت

هاي  تعداد علف فصل در تیمارهاي کنترل مشابه بود و درصد کمی از
   ، ب و د).3و  2هرز را به خود اختصاص دادند (شکل 

نـد نیـز   بـر روي چغندرق  )Nad Ali, 1999(در بررسـی نـادعلی   
هاي هرز با افزایش طول دوره تـداخل تـا    مشاهده شد که تراکم علف

روز پس از کاشت افزایش و بعد از آن کاهش یافت و در تیمارهاي  53
هـاي هـرز    کنترل علف هرز کاهش شدیدي در تراکم و فراوانی علف

) Kiani friz, 1997( هفته پس از کاشت مشاهده شـد. کیـانی   10در
 28هرز تا  دوره عاري از علففرنگی مشاهده کرد که  نیز در گیاه گوجه

هاي هرز در پایان  روز پس از سبز شدن سبب کاهش شدید تعداد علف
  فصل رشد نسبت به شاهد شد.

هـاي   با افزایش دوره تداخل علـف  :هاي هرز وزن خشک علف
، کنجــد افــزایش یافــت ژنوتیــپ دوهــر در  آنهــاهــرز وزن خشــک 

وزن  ،هاي هرز با کنجـد  خل تمام فصل علفتداتیمار که در  طوري به
گـرم در متـر مربـع     788و  712خشک آنها به بیشترین مقدار خـود ( 
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ترتیب در توده بومی کالت و رقم اصالح شده اولتان) رسید (شکل  به
هاي هرز در تیمارهاي کنترل  ، الف و ج). از سوي دیگر کنترل علف4

تیمار درکه  طوري به ،هاي هرز گردید منجر به کاهش وزن خشک علف
(شکل  حاصل شدهاي هرز  تمام فصل حداقل وزن خشک علف شاهد

بیشترین مـاده  هاي هرز هرچند علف، ب و د). در تیمارهاي تداخل 3
خـود اختصـاص    خشک تولید شده را تاج خروس، سلمه تره و خرفه به

غالبیـت هـر   هاي هـرز  علف دادند، با وجود این بسته به زمان کنترل
روز پس از سبز  55عنوان مثال در تیمار تداخل تا  هفاوت بود، بکدام مت

حدود بود (گرم در متر مربع  300حدود وزن خشک خرفه شدن کنجد 
هـاي هـرز)، در    درصد کل ماده خشک تولیـد شـده توسـط علـف     50

هرز تاج خروس شد  روز سبب غالبیت علف 70که تداخل بیش از  حالی
هـرز تـاج    م فصل، وزن خشـک علـف  که در تیمار تداخل تما نحوي به

از سوي هاي هرز بود.  درصد وزن خشک کل علف 35خروس بیش از 
وزن خشک سلمه نیز در طول فصـل رشـد افـزایش یافـت بـه      دیگر 
روز پس  55درصد در تیمار تداخل تا  10از آن که وزن خشک  نحوي

  درصد در تیمار تداخل کل فصل رشد رسید. 23به حدود  سبز شدناز 
غم تعداد کم تاج خروس در انتهاي فصل رشد در مقایسه با ر علی

، الف و ج)، اما تولید ماده خشک آن 3و  2هاي هرز (شکل  سایر علف
خصوص در تیمارهاي آخر فصل بسـیار زیـاد بـود. در ایـن ارتبـاط       هب

گـزارش کـرد، رشـد رویشـی سـریع و       )Hosseini, 1997(حسـینی  
باعث غلبه گونه مـذکور بـر   هاي هوایی در تاج خروس  گسترش اندام

با مطالعه ) Hadizadeh, 1996(هادیزاده  شود. هاي هرز می سایر علف
بحرانی سویا گزارش کرد کـه بـا طـوالنی شـدن دوره       بر روي دوره

هاي هرز افزایش یافت و بـه   تداخل از ابتداي فصل وزن خشک علف
مبرده گرم بر متر مربع در رقابت تمام فصل آن رسید. نـا  654حداکثر 

هـرز خرفـه بیشـترین     همچنین گزارش کرد که در ابتداي فصل علف
هاي هرز داشت،  درصد) را نسبت به سایر علف 62سهم وزن خشک (

درصد) به شدت افـزایش   91ولی در انتهاي فصل سهم تاج خروس (
  یافت. 

 
  هاي هرز در توده ) علفد وج) و کنترل (ب  وهاي هرز در تیمارهاي تداخل (الف  تغییرات جمعیت علف -2شکل

  1388 ،کنجد در مشهد د) و(ج  اولتان و رقم  )ب و(الف بومی کالت 
Figure 2- Changes in weed population in interference (A, C) and control (B, D) treatments of weeds  in Kalat landrace (A, B) 

and Oltan cultivar (C, D) of sesame, Mashhad, 2009 
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رقم اولتان  هاي هرز در توده کالت و د) علف وج) و کنترل (ب  وهاي هرز در تیمارهاي تداخل (الف  تغییرات وفور نسبی علف -3شکل 

  1388کنجد در مشهد، 
Figure 3- Changes in relative frequency of weeds in interference (A, C) and control treatments (B, D) in Kalat landrace (A, B) 

and Oltan cultivar (C, D) of sesame, Mashhad, 2009 
  

روز پس  20هاي هرز، در تیمار وجین تا  در تیمارهاي کنترل علف
هاي هرز خرفه، تاج خروس، سلمه و سوروف  از سبز شدن کنجد، علف

بیشترین مقدار ماده خشک را به خود اختصاص دادنـد و بـا افـزایش    
کـه   طـوري  هاز وزن خشک تمامی آنها کاسته شد. بطول دوره کنترل 

روز پس از سبز  55وزن خشک علف هرز تاج خروس در تیمار کنترل 
هـاي   شدن و خرفه، سلمه و سوروف در تیمار کنترل تمام فصل علف

، ب و د). از سوي دیگـر وزن خشـک   5، 4هرز به صفر رسید (شکل 
فـزایش یافـت،   هرز تاجریزي و گل جالیز در طول فصل رشـد ا   علف

 70که سهم وزن خشک تاجریزي و گل جالیز در تیمار کنترل  طوري هب
درصد وزن خشک  10و  65ترتیب به بیش از  روز پس از سبز شدن به

  ، ب و د).5هاي هرز رسید (شکل  علف
  
  

  هاي هرز در کنجد دوره بحرانی مبارزه با علف
 دانـه  ردهاي حاصل از عملک بر اساس نتایج حاصل از برازش داده

ارقام کنجد به معادالت توابع گامپرتز و لجستیک ضرایب حاصل بـه  
 باشند. می 2و  1 شرح جدول

روز پس از سبز شـدن کنجـد،    20هرز  هاي  در تیمار کنترل علف
ترتیب در  به 2/41و  6/36هاي هرز باعث افت عملکردي معادل  علف

افزایش طول دو توده بومی کالت و رقم اصالح شده اولتان شدند. با 
روز، افت عملکرد براي توده بومی کالت به کمتر از  40دوره کنترل تا 

درصد رسید و افزایش طول  30درصد و در رقم اولتان به کمتر از  10
روز پس از سبز شـدن کنجـد    70و  55هاي هرز تا  دوره کنترل علف

ر که د به صفر رساند، در حالی افت عملکرد توده بومی کالت را تقریباً
روز پس از سبز شدن بود تـا کـاهش    70رقم اولتان نیاز به وجین تا 

 ).7و  6هاي  عملکرد آن به صفر برسد (شکل
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 د) و(ج  و رقم اولتان ب) و(الف  د) در توده کالت و(ب  هاي هرزعلفج) و کنترل  وهاي هرز در تیمارهاي تداخل (الف  وزن خشک علف -4 شکل

  1388، کنجد در مشهد
Figure 4- Dry weight of weeds in interference (A, C) and control treatments (B, D) in Kalat landrace (A, B) and Oltan 

cultivar (C, D) sesame , Mashhad, 2009  
  

سبز شدن دو توده بومی  س ازپ مقادیر برآورد شده ضرایب تابع گامپرتز براي درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد بر مبناي روزهاي -1جدول
  1388 ، در مشهد کالت و رقم اصالح شده اولتان

Table 1- Estimated values for the coefficients of the gompertz function for Oltan and Kalat sesame genotypes based on days 
after emergence in Mashhad, 2009  

R2  K  B   A  ژنوتیپ)Genotype( 
**0.92  0.05 )SE ± 0.32 (1.4     )SE ±3.4 (101   کالت (Kalat)  

**0.97 0.34  )SE ±0.43 (1.16   )SE ±2.1( 102 اولتان (Oltan)  
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2030405570120

گل جالیز تاج ریزي سوروف سلمه تاج خروس پیچک خرفه

  
 و(ج  رقم اولتان و ب) و(الف  هاي هرز در توده کالت د) علف وج) و کنترل (ب  ودر تیمارهاي تداخل (الف  هاي هرز وزن خشک نسبی علف -5شکل 

  1388 ،کنجد در مشهد د)
Figure 5- Dry weight of weeds (percent to control) in interference (A, C) and control (B, D) treatments in Kalat landrace (A, 

B) and Olten cultivar (C, D) of sesame, Mashhad, 2009  
  

لجستیک براي عملکرد نسبت به شاهد بر مبناي روزهاي پس از سبز شدن دو توده بومی کالت و رقم  مقادیر برآورد شده ضرایب تابع -2 جدول
  1388 ،در مشهد اصالح شده اولتان

Table 2- Estimated values for the coefficients of the logistic function for Oltan and Kalat sesame genotypes based on days 
after emergence in Mashhad, 2009   

R2 B A D C  ژنوتیپ)Genotype(  
**0.97  0.04  2.4  60.82   )SE ±2.8 (60.83  کالت(Kalat) 
**0.98 0.02  0.96  77.5 )SE ±3.4 (77.5   اولتان(Oltan)  
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  1388، مشهد کنجد توده بومی کالت بر اساس روزهاي پس از سبز شدن در هاي هرز بحرانی کنترل علف ي دوره -6 شکل

Figure 6- The critical period of weed control for Kalat landrace of sesame based on days after emergence in Mashhad, 2009  
  

  
  1388، در مشهد هاي هرز کنجد رقم اصالح شده اولتان بر اساس روزهاي پس از سبز شدن دوره بحرانی کنترل علف -7شکل 

Figure 7 - The critical period of weed control for Oltan cultivar of sesame based on days after emergence in Mashhad, 2009  
 

درصد کاهش عملکرد  5بر اساس نتایج آزمایش با در نظر گرفتن 
هرز براي تـوده بـومی    (افت مجاز عملکرد)، دوره بحرانی کنترل علف

درجه روز رشد) و با در نظر  679تا 265روز ( 48تا  27ترتیب  کالت به
 30درصد کاهش عملکرد (افت مجاز عملکرد)، دوره مذکور  10گرفتن 

درجه روز رشد) تعیین شـد.  1063تا  753روزپس از سبز شدن ( 40تا 
درصد کاهش عملکـرد   5در رقم اصالح شده اولتان با در نظر گرفتن 

بز شـدن  روز پس از سـ  72تا  22هاي هرز  دوره بحرانی کنترل علف
درصد کـاهش   10درجه روز رشد) و با در نظر گرفتن  1859تا  562(

 1542تـا   869پس از سبز شدن ( روز 58تا  34عملکرد، دوره مذکور 
  ).4درجه روز رشد) برآورد شد (جدول 

بیشتر محصوالت زراعی در هفته هاي اول پس از ظهور گیاهچه 
دون اینکه مقـدار  کنند، ب هاي هرز را تا حدودي تحمل می وجود علف



  1396 تابستان، 2، شماره 15، جلد زراعی ایراننشریه پژوهشهاي      240

محصول آنها به میزان قابل توجهی کاهش یابد و پـس از ایـن دوره   
دهنـد   هـاي هـرز تولیـد محصـول را کـاهش مـی       ادامه حضور علـف 

). از آنجا که دوره رشدي توده بومی کالت نسبت به 2004پور،  (خواجه
) و کانوپی آن سریعتر کامل شد، یـک بـار   4 اولتان کمتر بود (جدول

که در رقم اصالح شـده   رسد، در حالی نظر می هرز کافی به وجین علف
انوپی آن دیرتر کامل شـد و لـذا   اولتان طول دوره رشد بیشتر بود و ک

بار وجـین   2رسد که براي جلوگیري از افت عملکرد نیاز به  نظر می به
هرز  بحرانی کنترل علف  هاي هرز دارد. محققین در مطالعات دوره علف

 Beltrao et)فاوتی را ارائه کردند. بتري و همکاران کنجد گزارشات مت
al., 1997) روز  30-35هرز کنجـد را   ي بحرانی علف در برزیل دوره

ــالی    ــد، در ح ــزارش کردن ــاري گ ــین آبی ــد از اول ــه   بع ــه در مطالع ک
ــورثی   ــان مـ ــنان و نـ  Venkatakrishnan and(ونکاتاکریشـ

Gnanmurthy, 1998 (30-45هند  هرز کنجد در بحرانی علف  دوره 
نیـز  ) Langham, 2007( روز بعد از کاشت ذکر شده اسـت. النگمـن  

روز پس از کاشت درکشت  50-60هرز معادل یک دوره عاري از علف
گـزارش   )Balyan, 1993( مکانیزه کنجد پیشنهاد کرده است. بلیـان 

 135هاي هرز، عملکـرد کنجـد را تـا     کرد که کنترل تمام فصل علف
دهد و این گیاه به  رقابت تمام فصل افزایش می تیمار درصد نسبت به

روز پس از کاشت نیاز دارد. نتـایج   50هرز تا  یک دوره عاري از علف
هـاي هـرز بـر     ثیر رقابت اول فصل علفأدهد که ت نامبرده  نشان می

بارتر از مراحل بعدي رشد آن است و ایـن مسـأله    عملکرد کنجد زیان
رسد  نظر می دهد. به یه رشد نشان میلزوم کنترل آنها را در مراحل اول

هاي هرز در ابتـداي دوره رشـد بـه دلیـل      قدرت رقابت کنجد با علف
سرعت رشد کند آن، نسبت به مراحل بعدي کمتر اسـت، لـذا رقابـت    

شـود. بـر    هاي هرز در این دوره سبب کاهش شدید عملکرد مـی  علف
نجد افت هاي هرز با ک اساس نتایج آزمایش در رقابت تمام فصل علف

 71درصد و در رقـم اولتـان حـدود     81عملکرد در توده بومی کالت 
  ).7درصد بود (شکل 

  
و درجه روز  بر مبناي روزهاي پس از سبز شدن اي کالت و اولتان کنجد هاي هرز براي توده رقابت علفبحرانی   زمان آغاز و پایان دوره -3جدول 

1388 ،در مشهد رشد  
Table 3- The beginning and the end of the critical period of weed competition for Oltan and Kalat sesame genotypes based on 

days after emergence and  growing degree days in Mashhad, 2009  
  

  )Genotype( ژنوتیپ (Oltan)اولتان  )Kalat(کالت 

  کاهش مجاز عملکرد  10 5 10 5
Acceptable yield reduction (percent) 

 درجه روز روز
Degree day   

Day   
 درجه روز روز

Degree day  Day  

 درجه روز روز
Degree  day 

Day   

 درجه روز روز
Degree  day 

Day 
  )Period(دوره  

c˚d  c˚d  c˚d  c˚d   

679        27  
 

753            30      

 

   562          22 

 

869             34 

 

  ي بحرانی شروع دوره
The beginning of critical period 

  ي بحرانی پایان دوره   58           1542 72        1859    40          1063   48         1265
The end of the critical period 

  
  1388 ،در مشهد مراحل فنولوژي آنهابا درجه روز رشد و  هاي کنجد ژنوتیپتطابق روزهاي پس از سبز شدن  -4جدول 

Table 4- The match of days after emergence of sesame genotypes with GDD and their phonological stages in Mashhad, 2009 

120 95 70 55 40 30 20 
  روز پس از سبز شدن

Days after emergence.  
 )Degree day( درجه روز 500 742 1022 1455 1814 2391 2683

- 
رسیدگی 

 اواسط گلدهی  پایان گلدهی   فیزیولوژیکی
شروع 
  گلدهی

  استقرار  رشد رویشی 
 

 دوره رشد توده بومی کالت

  Physiological 
maturity  

End of 
flowering  

Mid 
flowering  

Flowering 
initiation  

Vegetative 
growth  Establishment  Growth period of Kalat 

native genotype  
 شروع گلدهی  اواسط گلدهی  - رسیدگی فیزیولوژیکی

اواخر رشد 
 رویشی

 دوره رشد رقم اصالح شده  اولتان  استقرار رشد رویشی  

Physiological 
maturity  -  End of 

flowering  
Mid 

flowering  
End of 

Vegetative 
growth 

Vegetative 
growth  Establishment  Growth period of Oltan   

cultivar  
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  گیري  نتیجه

 معکوسی که رابطه داد نشان ها برداري نمونه در دانه عملکرد مقدار
 کنجد با هرز هاي علف رقابت هاي دوره افزایش و محصول میزان بین

 گیـاه  ایـن  بـا  هـاي هـرز   علف رقابت هرچه که طوري به داشت، وجود
بحرانـی کنتـرل   دوره  .گردد می کمتر محصول میزان باشد، تر طوالنی

درصـد   10و  5هاي هرز با احتساب  هاي بحرانی علف دورههاي  علف

پس از سبز شـدن   روز 40تا  30و  48تا  27ترتیب  هکاهش عملکرد ب
پس از سبز شدن  روز 58تا  34و  72تا  22براي توده بومی کالت و 

با توجه به نتایج این آزمایش  .براي رقم اصالح شده اولتان برآورد شد
رسد که وجین توده کالت نسبت بـه ژنوتیـپ اولتـان بایـد      نظر می هب

  زودتر صورت گیرد.
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Introduction: In order to improve the efficiency of weed management and reducing herbicide application, 

determining the most sensitive weed-crop competition period is very important.  There is a special period in 
plant life cycle, that if the crop is kept free of weeds, yield reduction has not significant economically and also 
weed control after that will not affect crop yield improvement. This period is known as the critical period 
competition affected by climate, weed species dominance, field management methods and crop type and their 
cultivars. Sesame is one of the important crops due to its high oil quality. This low input crop is very 
considerable in terms of economic in arid and semi-arid subsistence farming area. Despite the importance and 
antiquity of sesame cultivation in Iran, there is low information about the effects of weed on its growth and yield 
and also critical period of weed competition. So, the present study was carried out to determine the critical 
period of weed in two Common genotypes of sesame (Oltan cultivar and kalat Landrace) in Khorasan Razavi 
province. 

Material and Methods: This study was conducted at Research Farm of College of Agriculture, Ferdowsi 
University of Mashhad with 36º 15' N latitude and 59º 28' E longitude and 985 m above the sea level, during 
2009 growing season, Mashhad, Iran. The experiment was carried out as split plot based on the randomized 
complete block design with three replications. Treatments were sesame genotypes (Olten cultivar and Kalat 
landrace) as main plot and weed-free periods (20, 30, 40, 55 and 70 days after emergence (DAE)) and weed 
interference -periods (20, 30, 40, 55 and 70 DAE) with two full season weed control and full season weed 
competition, were considered as sub plots. Sampling from weeds was conducted before weeding and before the 
end of sesame growing season in interference and weed free treatments, respectively. Sesame plants harvested at 
physiological maturity stage, after eliminating the border effect area, from six m-2 and after drying in natural 
condition, sesame seed yield was reordered. To determine the critical period of weed, non-linear regression was 
used by fitting the data to Logistic and Compertz models. MSTAT-C software also was applied for analysis of 
variance and means comparison. 

Results and Discussion: Results showed that, the highest weed density was 
recorded in weed interference conditions 30 days after sesame emergence and reduced after that. The dominant 
weeds were Portulaca oleraceae, Convolvolus arvensis, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album and 
Echinochloa crus-galli. Weed dry weight was decreased on average by 85 percent in weed free treatments up to 
44 days after emergence compared to full season weed interference control treatment. Sesame yield was 
decreased with increasing the weed interference periods, but it was increased with increasing weed free period 
treatments. Weed dry weight decreased significantly by increasing weeding duration. It was estimated that the 
critical period of weed control in Kalat landrace were 27-48 and 30-40 days after emergence with considering 5 
% and 10 % acceptable yield losses, respectively, while in Oltan cultivar were 22-72 and 34-58 days after 
emergence, respectively. So the critical period of weed control in Kalat landrace was shorter than Oltan cultivar. 
It seems that in kalat genotype once weeding during its critical period of weed control is enough, while it is 
necessary at least twice in oltane cultivar. Short critical period of weed control in kalat landrace sesame may be 
due to its shorter growing season and its faster canopy closure than Oltan cultivar. 
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