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  تأثیر فاصله ردیف کاشت و تداخل علف هرز توق
  بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم کنجد  در گرگان

  
  2فر و فرشید قادري 2، جاوید قرخلو1عباس فروغی*

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، ،زراعتگروه ارشد  ي کارشناسیودانشج1
  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،استادیار گروه زراعت2

  23/11/91: ؛ تاریخ پذیرش 25/05/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده
نجد منظور ارزیابی اثرات فاصله ردیف و تراکم توق روي عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم ک به

صورت  در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان به 1389آزمایشی در سال 
 5 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم توق در 3هاي کامل تصادفی با  فاکتوریل در قالب طرح بلوك

اصله ردیف کاشت مربع)، دو رقم کنجد (اولتان، یکتا) و سه فبوته در متر 8و  6، 4، 2ح (صفر، سط
ها بر روي  متر) بود. نتایج نشان داد که تأثیر رقم، تراکم توق و اثر متقابل آن سانتی 55و  45، 35کنجد (

دار بود. شاخص برداشت  دانه کنجد معنیتعداد دانه در کپسول و وزن هزار تعداد کپسول در بوته،
یر فاصله ردیف روي اجزاي عملکرد تأثیر تیمار تراکم علف هرز قرار گرفت. تأث تحت محصول تنها

داري  طور معنی توده کنجد با افزایش تراکم توق به دار بود. عملکرد دانه و زیست جز وزن هزاردانه معنی به
تري  شاخه) از حساسیت کم دار) نسبت به رقم یکتا (تک کاهش یافت و از این نظر رقم اولتان (شاخه

تأثیر رقابت با توق قرار گرفت.  تر از عملکرد بیولوژیک تحت بود. همچنین عملکرد دانه بیش برخوردار
علف هرز در رقم اولتان  پارامتره هذلولی راست گوشه میزان خسارت عملکرد را با ورود اولین مدل سه
و براي  39/46و  91/43، 70/44ترتیب برابر   متر به سانتی 55و  45، 35دار) در فواصل ردیف  (شاخه

  درصد برآورد کرد. 66/51و  40/53، 68/48ترتیب معادل  به شاخه) رقم یکتا (تک
  

  .مدلکاهش عملکرد،  ،رقابتتراکم علف هرز،  هاي کلیدي: واژه

                                                
  abbasfrooghi@yahoo.comمسئول مکاتبه:  *
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  مقدمه
کشورمان  مین روغن و پروتئین جمعیت رو به افزایشأتواند نقش مهمی در ت هاي روغنی می تولید دانه

ویژه مشرق  ی از کشاورزي کشورهاي جهان بهمهمباز بخش هاي روغنی از دیر داشته باشد. کاشت دانه
(ناصري،  ها در جهان گواه اهمیت این گیاهان است داده است و افزایش تولید آن زمین را تشکیل می

) از .Sesamum indicum L( و نام علمی sesameبا نام انگلیسی  در میان این گیاهان، کنجد. )1997
درصد روغن و  50 و با دارا بودن گونه است 60حدود جنس و  16خانواده پدالیاسه است که داراي 

اکسیدانی قوي و  دلیل ترکیبات آنتی کیفیت باالي روغن خوراکی بهنیز و  درصد پروتئین 19-17
. یکی از عوامل )2009ناندیتا و همکاران، ( اي برخوردار است مقاومت آن به دما، از اهمیت ویژه

خصوص طی  هباشد. رشد این گیاه در مراحل ابتدایی ب می هاي هرز علف ،کاهنده عملکرد دانه کنجد
 و به همین دلیل قدرت رقابت با استباشد که علت، ریز بودن بذر آن  روز اول بسیار کند می 25

شده رسد رشد آن سریع  متر می سانتی 10هاي هرز را ندارد. موقعی که ارتفاع این گیاه زراعی به  علف
روز بعد  20- 25باشد. به این دلیل مزرعه باید  هاي هرز می برابر علفو این زمان آغاز پایداري در 

هاي هرز از عوامل ضروري  مدیریت علف .)2002نام،  بی( هاي هرز باشد از کشت عاري از علف
ها و  کش هاي هرز به علف براي موفقیت یک سیستم تولید کشاورزي است. افزایش مقاومت علف

ها  محیطی مصرف بیش از اندازه آن هاي گسترده در مورد اثرات زیست ها و نگرانی نیز افزایش هزینه
شود را  ها می کش هایی که سبب کاهش مصرف علف هاي هرز روش باعث شده تا متخصصان علف

هاي هرز  هاي مدیریت تلفیقی علف کار راهرو  از این .)1996سوانتون و مورفی، (توجه قرار دهند  مورد
)IWM(1 ها در محیط مورد  ها و کاهش مصرف آن کش گیري از علف ایی بهرهدر جهت افزایش کار

عنوان یک علف هرز تابستانه یکی از معضالت کشت و کار کنجد  توق به توجه قرار گرفته است.
هاي هرز سویا مورد توجه  عنوان یکی از بدترین علف باشد. این علف هرز براي مدت طوالنی به می

گونه معمول در مزارع پنبه در بسیاري  10 و). این علف هرز جز2003قرار داشت (ترانل و همکاران، 
تواند باعث اختالل و کاهش کارایی  که می طوري ) به2007هاي آمریکا بوده (وبستر و دیویس،  از ایالت

عملیات برداشت، کیفیت محصول و در نتیجه کاهش شدید بازده اقتصادي شود (واسون و همکاران، 
درصد از عملکرد  80 تواند تا این علف هرز میمربع بوته در متر 10تراکم  ).2004؛ اسکمیدت، 2002

                                                
1- Integrated Weed Management 
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) خسارت آن را در پنبه با تراکم 2007، (وبستر و دیویس ).2007هد (نورثورثی و اولیویرا، سویا را بکا
مبارزه  زمان ها کاربرد هم کش پدیده مقاومت به علفدرصد گزارش کردند.  80مربع بوته در متر 8

هاي زراعی را ضروري ساخته است.  در سیستم یکی و شیمیایی را در کنترل توق و اجراي تناوبمکان
تر شده است، به شکلی که  ها پیچیده کش به علف هاي مقاوم کنترل علف هرز توق با ظهور جمعیت

 هاي بازدارنده سنتز استوالکتات ثبت تر رده و بیش هاي گروه آرسنیک کش هاي مقاوم به علف جمعیت
). استفاده 1997؛ اسپراگو و همکاران، 1993و همکاران،  ؛ اشمیتزر1988هیگلر و همکاران، شده است (

هاي هرز مقاوم شده  هاي هرز باعث کاهش فراوانی جمعیت علف هاي مختلف در کنترل علف از روش
ثر در هاي مؤ ). یکی از راه1992پترسون و نالواجا، (کند  ها جلوگیري می و از گسترش سریع آن

پذیري باالیی دارند.  هاي هرز استفاده از ارقامی است که قدرت رقابت سیستم مدیریت تلفیقی علف
ژي مؤثر در رقابت هاي اکوفیزیولو پذیري باال و ویژگی شناسایی ارقامی با قدرت رقابت بنابراین

سوانتون و  ؛2002زند و بیکی، (شود  هاي هرز مفید واقع نژادي و مدیریت علف تواند در به می
تر ماده خشک در اندام  تجمع اولیه بیشدلیل سرعت باالي توسعه برگ،  ). این ارقام به1996مورفی، 

کمک زیادي به جلوگیري از گسترش  )،2002زند و بیکی، تر کانوپی ( هوایی و بسته شدن سریع
یوالف وحشی  اي قدرت رقابتی ارقام مختلف کلزا در برابر در مطالعه هاي هرز خواهد کرد. علف

مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که ارقام هیبرید نسبت به ارقام آلوگام قابلیت رقابت باال و 
تر بیوماس  برگ، تجمع اولیه بیش هدلیل سرعت باالي توسع عملکرد باالتري داشتند که این برتري به

همچنین کاهش فاصله ردیف یا ) 2002(زند و بیکی،  تر کانوپی بود در اندام هوایی و بسته شدن سریع
نی و همکاران، نظر را افزایش دهد (موردتواند قدرت رقابت رقم  یف میها روي رد کاهش فاصله بوته

) گزارش کرد که بسته شدن سریع کانوپی ذرت در تراکم باال و فاصله ردیف 1995تسدال ( ).2000
زمینی  شان دادند که بادام) ن1980( ن و هوسرابوچان .علف هرز شدباریک سبب کاهش خسارت 

تر منجر به  هاي عریض نسبت به ردیف هاي باریک هاي چندگانه با فاصله ردیف کشت شده در گروه
با توجه به حضور  .هاي هرز شد درصدي عملکرد محصول و منجر به کاهش بیوماس علف 12افزایش 

ظور بررسی کاهش عملکرد من به این پژوهشانند سویا، پنبه و کنجد علف هرز توق در محصوالتی م
و نیز و مقایسه دو رقم کنجد از نظر توانایی رقابت با توق  این محصول در تداخل با علف هرز توق

  انجام گرفت. تعیین اثر فاصله ردیف کنجد روي رقابت کنجد و توق
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  ها مواد و روش
بع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزي و منا 1در مزرعه پژوهشی شماره  1389در سال  این پژوهش

درجه  13متر، میانگین دماي  میلی 607گرگان انجام شد. منطقه گرگان با میانگین بارندگی 
مرطوب است،   اي گرم و نیمه بندي آب و هوایی کوپن داراي اقلیم مدیترانه بر طبق تقسیمگراد،  سانتی

متر از  13درجه شمالی و ارتفاع  37درجه شرقی و عرض  54داراي مختصات جغرافیایی با طول 
صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه  آزمایش به. )2008صفاهانی و همکاران، باشد ( سطح دریا می

سطح  3شامل فاصله ردیف گیاه زراعی در  ها عاملتکرار انجام شد.  3هاي کامل تصادفی با  بلوك
تراکم علف هرز  شاخه)) و دار)، یکتا (تک سطح (اولتان (شاخه 2متر)، رقم در  سانتی 55و  45، 35(

 .در نظر گرفته شدندبوته در مترمربع)  8، و 6، 4، 2، 0سطح ( 5در  )Xanthium strumarium( توق
کود اوره انجام شد. در اردیبهشت  تسطیح زمینسازي زمین شامل شخم، دیسک و  عملیات آماده

کاشت و بقیه آن  صورت پیش ه) که ثلث آن بمترمربع 1400کیلوگرم (مساحت کل زمین  16میزان  به
(داراي  سوپر فسفات تریپلل جوانه گل کنجد به خاك اضافه شد. (سرك) در هنگام شروع تشکی

گرم قبل از کاشت و در موقع کیلو 14میزان  به فسفر ، براي تأمیندرصد اکسید فسفر) 46حدود 
پیاده کردن براي  سازي زمین آمادهبعد از عملیات  مورد استفاده قرار گرفت. زمین سازي عملیات آماده

و کشت کنجد انجام  متر ایجاد سانتی 55و  45، 35هایی با فواصل ردیف  نظر، جوي پشته طرح مورد
، 35ترتیب در فواصل ردیف  مترمربع به 50/16و  50/13، 50/10کرت با ابعاد  30هر بلوك شامل  د.ش

 ایجاداصله ردیف یاد شده ف 3متر در  6ردیف کشت به طول  5در هر کرت  متر بود. سانتی 55و  45
بعد از سبز در فواصل  متر بود. 50/0ها حدود  ها بدون فاصله از هم و فاصله بین بلوك کرتگردید. 

فاصله  3در  متري بر روي ردیف سانتی 10فواصل برگی به  4در مرحله  هاي کنجد شدن، گیاهچه
زیاد در مزرعه سبز شده بود  صورت خودرو و با تراکم به اشت تنک شدند. علف هرز توق کهکردیف 

 .طور کامل وجین شدند هاي هرز دیگر نیز به ه علفو هم طور تصادفی) (به نظر تنکهاي مورد به تراکم
بوته  10اجزاي عملکرد در زمان رسیدگی از هر کرت عملکرد بیولوژیک، عملکرد و  گیري اندازه براي

تعداد دانه در کپسول و وزن  سول در بوته،طور تصادفی انتخاب و اجزاي عملکرد شامل تعداد کپ به
سازي واکنش عملکرد دانه در مقابل  براي کمیگیري و عملکرد نهایی محاسبه شد.  دانه اندازههزار

  ) استفاده شد:1 ) (رابطه1985، تراکم علف هرز توق از مدل هذلولی راست گوشه (کوزنس
  

)1                                               (          )))]A/DI((/()DI([YY wf  11001  
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 عملکرد دانه در شرایط عاري از علف هرز: Ywf، (کیلوگرم در هکتار) عملکرد دانه: Yکه در آن، 
: درصد خسارت عملکرد دانه ناشی از حضور اولین علف Iتراکم علف هرز،  :D ،(کیلوگرم در هکتار)

  باشد. لف هرز میخسارت عملکرد در باالترین تراکم ع : حداکثرAهرز و 
و محاسبه   برازش مدل و براي SASافزار  و تجزیه واریانس با استفاده از نرم هاي آماري محاسبه

  استفاده شد. Sigmaplotافزار  ضرایب مربوطه از نرم
  

  ج و بحثینتا
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تراکم توق و رقم بر عملکرد بیولوژیک : عملکرد بیولوژیک

دار) در شرایط  ). باالترین عملکرد بیولوژیک متعلق به رقم اولتان (شاخه1دار بود (جدول  د معنیکنج
شاخه) در  ترین عملکرد بیولوژیک به رقم یکتا (تک متر و کم سانتی 35بدون علف هرز و فاصله ردیف 

. بین ارقام از متر تعلق داشت سانتی 55مربع و فاصله ردیف کاشت بوته در متر 8تراکم علف هرز توق 
شاخه) نسبت به رقم یکتا  دار وجود داشت و رقم اولتان (چند نظر عملکرد بیولوژیک تفاوت معنی

دار  ). همچنین بین سه فاصله ردیف نیز تفاوت معنی2و  1 هاي شاخه) برتري نشان داد (شکل (تک
توان نتیجه  و رقم میمشاهده شد. با مقایسه میزان کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در هر د

تري در مقایسه با عملکرد بیولوژیک نسبت به تنش رقابت  گرفت که عملکرد دانه از حساسیت بیش
ها و  ها در قیاس با رشد رویشی آن تر رشد زایشی گیاهان به تنش دارد که علت آن حساسیت بیش

صفاهانی و باشد ( ک میکوتاه بودن طول دوره تشکیل اجزاي عملکرد دانه نسبت به عملکرد بیولوژی
ي ها مالحظه بود اما در تراکم ). با ورود اولین بوته توق کاهش عملکرد بیولوژیک قابل2008همکاران، 

هاي توق کندتر شد  اي بوته گونه دلیل رقابت درون مربع) شیب کاهش بهبوته در متر 8و  6باالتر توق (
عموماً با یک منحنی خطی توضیح داده  ). رابطه بین تراکم علف هرز و عملکرد2و  1 هاي (شکل

دست  بهکم علف هرز  نسبت هاي به ترین مقدار کاهش عملکرد در تراکم شود. در این منحنی بیش می
که این امر در  هاي باال مشاهده شد ازاي هر علف هرز در تراکم تري به متقابالً کاهش عملکرد کم و آمد

توده دو رقم کنجد در شرایط  د. کاهش زیستآی دست می هاي هرز به اي علف گونه نتیجه رقابت درون
دلیل رقابت براي جذب عناصر غذایی، نور و رطوبت بوده است  هرقابت با علف هرز توق احتماالً ب

هاي فرعی فراوان و  علت چندشاخه بودن و تولید شاخه ). رقم اولتان به2003تینگل و همکاران، (
  تري نسبت به رقم یکتا نشان داد. د، افت عملکرد کمها در رقابت دارن نقشی که این شاخه
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 .هاي مختلف توق و فواصل ردیف کنجد روند تغییرات عملکرد بیولوژیک کنجد رقم اولتان در تراکم -1شکل 

)99/0=2R  2=99/0، متر سانتی 35فاصله ردیفR  2=99/0، متر سانتی 45فاصله ردیفR  متر سانتی 55فاصله ردیف(  

  

  
  

 هاي مختلف توق و فواصل ردیف کنجد. روند تغییرات عملکرد بیولوژیک کنجد رقم یکتا در تراکم -2شکل 

)98/0=2R  2=99/0، متر سانتی 35فاصله ردیفR  2=98/0، متر سانتی 45فاصله ردیفR  متر سانتی 55فاصله ردیف(  
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م اولتان متعلق ترین عملکرد دانه کنجد رق در شرایط عاري از علف هرز توق، بیش: عملکرد دانه
ترین عملکرد دانه متعلق به  کیلوگرم در هکتار) و کم 42/1544متر ( سانتی 35به فاصله ردیف 

کیلوگرم در هکتار) بود. همچنین در شرایط عاري از  49/1214متر ( سانتی 55فاصله ردیف 
کیلوگرم  38/1329متر ( سانتی 35ترین عملکرد دانه در رقم یکتا به فاصله ردیف  هرز، بیش علف

کیلوگرم در هکتار) تعلق داشت  52/876متر ( سانتی 55ترین به فاصله ردیف  در هکتار) و کم
تعداد دانه در کپسول و  ). عملکرد دانه در کنجد تابعی از تعداد کپسول در بوته،4و  3 هاي (شکل

طریق کاهش دانه بوده و با وجود این که کاهش فاصله ردیف کاشت (افزایش تراکم) از وزن هزار
ها بر سر عوامل محیطی سبب  دلیل رقابت بین بوته تعداد کپسول در بوته و تعداد دانه در کپسول به

و بوته را جبران نموده،  ها کمبود عملکرد تک بوته شد؛ اما افزایش تعداد بوته کاهش عملکرد تک
زمایش با نتایج آمده از این آدست  هدر نهایت، عملکرد در واحد سطح افزایش یافت. نتیجه ب

) 2007) روي کنجد و یزدیفر و همکاران (2009ناندیتا و همکاران ( هاي دست آمده از پژوهش به
زیادي عملکرد کنجد را کاهش روي کلزا مطابقت داشت. رقابت توق در طی فصل رشد به مقدار 

با افزایش تراکم علف هرز توق، عملکرد اقتصادي کاهش یافت  ).4و  3هاي  شکلداد (
کیلوگرم در هکتار) و  44/1364ترین عملکرد در رقم اولتان و بدون علف هرز ( که بیش طوري به

کیلوگرم در هکتار)  59/38مربع توق (بوته در متر 8قم یکتا و در حضور ترین عملکرد در ر کم
داري مشاهده  هاي مختلف تفاوت معنی هاي باالي توق بین فواصل ردیف دست آمد. در تراکم هب

  نشد.
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  .هاي مختلف توق در فواصل ردیف مختلف کنجد رابطه بین عملکرد رقم اولتان و تراکم -3شکل 
)99/0=2R  2=99/0، متر سانتی 35فاصله ردیفR  2=97/0، متر سانتی 45فاصله ردیفR  متر سانتی 55فاصله ردیف(  

  

  
  

  مختلف کنجد. اصل ردیفهاي مختلف توق در فو رابطه بین عملکرد رقم یکتا و تراکم -4شکل 
)99/0=2R  2=99/0، متر سانتی 35فاصله ردیفR  2=98/0، متر سانتی 45فاصله ردیفR  متر سانتی 55فاصله ردیف(  
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 .اجزاي عملکرد دانه و شاخص برداشت در دو رقم کنجد ،تجزیه واریانس عملکرد -1جدول 

 مربعات میانگین
درجه 
 آزادي

  شاخص منابع تغییرات
 برداشت

  وزن
 هزاردانه

  تعداد دانه
 در کپسول

  تعداد کپسول
 در بوته

  عملکرد
 اقتصادي

  عملکرد
 بیولوژیک

460/17 ns 050/0 ns 180/45 ns 310/83 ns *040/25417 300/88562 ns 2 بلوك 

200/1 ns 002/0 ns *260/137 **460/620 **090/131972  **200/5235355  2 فاصله ردیف 

620/26 ns **790/2 **100/387  170/247 ns **060/236275 **000/4756039 1 رقم 
 تراکم علف هرز 4 500/90632170** 860/4315967** 710/10505** 260/1586** 430/1**  570/625**

520/5 ns 009/0 ns 030/18 ns 840/91 ns 660/5154 ns 500/26918 ns 2 
اثر متقابل فاصله 

 رقم×  ردیف

790/5 ns 050/0 ns 020/41 ns 870/63 ns **650/41721 **000/1702241  8 
اثر متقابل فاصله ردیف 

 تراکم علف هرز× 

370/4 ns *120/0  **140/129 **760/330  **990/34679 500/446143 ns 4 
×  اثر متقابل رقم

 علف هرزتراکم 

950/7 ns 030/0 ns 540/30 ns 340/16 ns 620/2894 ns 300/122943 ns 8 
 ×اثر متقابل فاصله ردیف

  زتراکم علف هر×  رقم
950/7  040/0  220/35  810/58  250/7721  800/309996  خطا 60 

100/23  120/7  600/16  710/14  500/19  260/21  ضریب تغییرات  
  دار. معنیغیر ns و درصد 1دار بودن در سطح احتمال  معنی** درصد،  5دار بودن در سطح احتمال  معنی* 
  

 .ر رقابت با توقمقایسه میانگین اجزاي عملکرد ارقام کنجد د -2جدول 
  عملکرد اقتصادي

  (کیلوگرم بر هکتار)
  دانهوزن هزار
  (گرم)

تعداد دانه در 
 کپسول

  د کپسولتعدا
 در بوته

  تراکم علف هرز توق
  (بوته در مترمربع)

 رقم

44/1364 a 54/3 a 99/51 a 22/86 a 0 

 اولتان
b37/638  a57/3  b36/38 b69/75 2 
c49/315 b14/3  b11/42 c06/47 4 

d39/94 b11/3 c83/29 d18/31 6 
d24/51 b00/3  d02/24  d30/27 8 

a96/1126 a30/3 a82/46 a36/86 0 

 یکتا
b97/489 b11/3 b17/38 b44/56  2 
c99/226 b03/3 c95/28 b20/49 4  

d39/56 c50/2 c94/25 c15/31 6 
d59/38 c50/2 d78/20 c16/27 8 

 باشند. دار نمی معنیدرصد  5در سطح احتمال  LSDاساس آزمون رف مشترك هستند، برستون داراي ح هایی که در هر میانگین
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تعداد کپسول در بوته مشابه عملکرد بیولوژیک و اقتصادي با ورود علف هرز  :تعداد کپسول در بوته
داري مشاهده نشد  ). بین دو رقم از نظر تعداد کپسول در بوته تفاوت معنی2توق کاهش یافت (جدول 

دهنده این  تراکم علف هرز نشان× دار شدن اثر متقابل فاصله ردیف گیاه زراعی  ). معنی1ل (جدو
مطلب است که تعداد کپسول در فواصل ردیف کاشت کنجد در حضور علف هرز توق به یک نسبت 

که بین فواصل  طوري کاهش نداشت. با افزایش فاصله ردیف، تعداد کپسول در بوته افزایش یافت، به
تر بودن  توان به بیش داري مشاهده شد که علت آن را می متر از نظر آماري تفاوت معنی سانتی 55و  35

دهی نسبت داد. کاهش تعداد کپسول با  اي در فواصل ردیف کم و محدودیت شاخه گونه رقابت درون
انداز گیاهی  خش پایینی سایهبتوان به محدودیت منابع و کاهش میزان نور در  افزایش تراکم توق را می

) کاهش تعداد کپسول در 2009( دهنده کپسول نسبت داد. شهبازي هاي تشکیل جوانهنکردن فعالیت  و
شاو و  ) گزارش کرد. بلکAmeranthus retroflexusخروس ( بوته را در رقابت بین کنجد و تاج

) را در اثر رقابت با خردل Brasica napus) کاهش تعداد خورجین در بوته کلزا (2002( همکاران
  مطابقت دارد. زارش کردند که با نتایج این پژوهش) گSinapis arvensisوحشی (

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر فاصله ردیف، رقم کنجد و تراکم توق بر : تعداد دانه در کپسول
طور  وق تعداد دانه در کپسول به). با افزایش تراکم ت1دار بود (جدول  روي تعداد دانه در کپسول معنی

 متعلق به رقم اولتان در شرایطترین تعداد دانه در کپسول  که بیش طوري داري کاهش یافت، به معنی
مربع تعلق بوته توق در متر 8یکتا و تراکم  ترین مقدار آن به رقم علف هرز توق و کمنداشتن حضور 

توان  ورود علف هرز توق را این گونه می ). علت کاهش تعداد دانه در کپسول با2داشت (جدول 
منظور  اندازي در درون و باالي کانوپی کارایی فتوسنتز کاهش یافته و به توجیه کرد که با افزایش سایه

ابد. بین ی سیمیالت به اندام زایشی کاهش میآافزایش قدرت رقابت در دریافت نور، میزان تخصیص 
  ).1داري مشاهده شد (جدول  کپسول تفاوت معنی تعداد دانه در فواصل ردیف کنجد از نظر

)، یکی دیگر از 1دانه (جدول رز روي وزن هزارشدن اثر علف ه دار با توجه به معنی: دانهوزن هزار
توان کاهش وزن هزاردانه دانست زیرا وزن  لف هرز را میدالیل کاهش عملکرد در شرایط رقابت با ع

دانه در بین فواصل باشد. وزن هزار بر عملکرد دانه کنجد میدانه یکی از اجزاي مهم تأثیرگذار هزار
 وزن عموماً که داده است نشان مختلف هاي آزمایشداري نداشت.  گیاه زراعی تفاوت معنی  ردیف

 هزاردانه گیاه وزن بر داري معنی تأثیر هرز علف تراکم و گیرد قرار می رقابت تأثیر تحت تر کم هزاردانه
دانه ). کاهش وزن هزار1995و همکاران، ؛ دیوید 2003؛ میرزایی، 2001اداتی، (ساست  نداشته زراعی
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هرز توق با  رقابت علفباشد. در مجموع  در این مطالعه نشان از رقابت شدید و محدودیت منابع می
تعداد دانه در  که تعداد کپسول در بوته، طوري تأثیر قرار داد. به عملکرد دانه را تحت شدت کنجد به
کننده عملکرد دانه در بوته هستند در شرایط رقابت کاهش  دانه که اجزاي تعیینو وزن هزار کپسول

  فتند و به افت عملکرد منجر شدند.یا
). این 2اهش یافت (جدول هرز توق شاخص برداشت کنجد ک در اثر رقابت علف :شاخص برداشت

ت به عملکرد بیولوژیک کاهش هرز توق عملکرد اقتصادي نسب آن است که با ورود علف کاهش بیانگر
تر رشد زایشی گیاهان به رقابت در مقایسه با رشد  تري داشته است، که دلیل آن حساسیت بیش بیش

 در برداشت شاخص موارد از بسیاري اعتقاد دارند که در گران پژوهش از بعضیباشد.  رویشی گیاهان می
؛ زند و همکاران، 1984(اسپیت و همکاران، یابد  یکاهش م یا و مانده ثابت هرز علف با رقابت شرایط
  ).1داري بین شاخص برداشت مشاهده نشد (جدول  بین فواصل ردیف کاشت تفاوت معنی ).2004

افت عملکرد ناشی از رقابت توق با کنجد محاسبه شد و نتایج  در این پژوهش: مدل افت عملکرد
). رقابت توق در 4و  3 هاي یافت (جدول نشان داد که با افزایش تراکم توق افت عملکرد نیز افزایش

که کاهش عملکرد را در  Iطی فصل رشد به مقدار زیادي عملکرد کنجد را کاهش داد. پارامتر 
ترتیب برابر  متر در رقم اولتان به سانتی 55و  45، 35  کند در فواصل ردیف هاي پایین توق بیان می تراکم

بود که تفاوت  66/51 و 40/53، 68/48ترتیب برابر  کتا بهدرصد و در رقم ی 39/46و  91/43، 70/44با 
خسارت  Aپارامتر مجانب  .)4و  3 هاي مشاهده نشد (جدول فاصله ردیف یاد شده 3داري در  معنی

درصد منطقی  100تر از  چه خسارت عملکرد بزرگکند. اگر هاي باالي توق بیان می عملکرد را درتراکم
حالت  ) و این1997شاو،  گزارش شده است (اودنوان و بلک گران پژوهشباشد، اما این مورد توسط  نمی

  .)1985هاي علف هرز استفاده شده باشد (کوزنس،  دهد که دامنه محدودي از تراکم موقعی روي می
دهد که این علف هرز قدرت رقابتی بسیار باال  خسارت عملکرد باال در تراکم پایین توق نشان می

طور گسترده  تواند به ) پیشنهاد کردند که توق می1994. وبستر و همکاران (در رقابت با کنجد دارد
اندازي کند. این  هاي پایین سویا سایه فصل رشد بر روي برگ دهی کند و در اوایل تا اواسط شاخه

نور دریافت با سویا براي  ،هاي خود درون و باالي کانوپی علف هرز قادر است با قرار دادن برگ
نشان  Iاز این طریق در رقابت براي منابع نسبت به سویا فائق آید. مقادیر برآورد شده رقابت کند و 

شاخه) داشته است  دار) قدرت رقابت باالتري را نسبت به رقم یکتا (تک دهد که رقم اولتان (شاخه می
زي اي که شهبا دهی و کارایی بهتر در مصرف نور بوده است. در مطالعه دلیل شاخه که احتماالً به

) بر روي کنجد انجام داد در بین ارقام مورد مطالعه کارایی مصرف نور در رقم اولتان هم در 2009(
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تر از سایر ارقام بود. در مجموع باالتر  هرز بیش هرز و هم در باالترین تراکم علف شرایط عاري از علف
تر  ور توق حساسن معنی است که این رقم به حضه آشاخه) ب در رقم یکتا (تک Iبودن پارامتر 

شاخه بودن این رقم و توانایی این رقم در تولید  خاطر چند باشد. دلیل مقاومت رقم اولتان احتماالً به می
  باشد. تر می تر و دریافت نور بیش شاخه و برگ بیش

  
تره پارام ) سهrectangular hyperbolaمقادیر برآورد شده براي پارامترهاي مدل هذلولی راست گوشه ( -3 جدول

  .هاي مختلف توق کنجد در مقابل تراکمدو رقم ) براي میزان افت عملکرد دانه 1 کازنس (تابع

  رقم
  فاصله ردیف

  I A Ywf 2R  متر) (سانتی

  اولتان
35  34/7±70/44  62/10±54/137  15/50±5/1549 99/0 

45  80/10±91/43  14/7±95/135 99/28±54/1336 99/0 

55  09/5±39/46  74/13±06/132 61/54±2/1213 97/0 

  یکتا
35  85/5±68/48 70/11±9/132 88/52±83/1332 99/0 

45  18/6±4/53 93/9±16/130 55/43±12/1178 99/0 

55  95/6±66/51 80/8±34/128 32/28±81/875 98/0 

I(درصد) ازاي ورود اولین علف هرز : خسارت به ،A(درصد) : حداکثر افت عملکرد ،Ywf عاري از : عملکرد در شرایط
  .: ضریب تبیین2R و (کیلوگرم در هکتار) علف هرز

  
پارامتره  ) سهrectangular hyperbolaمقادیر برآورد شده براي پارامترهاي مدل هذلولی راست گوشه ( - 4جدول  

  .کنجد دو رقم ) براي میزان افت عملکرد بیولوژیک1کازنس (تابع 

 رقم
  فاصله ردیف

 I A Ywf  متر) (سانتی
2R  

  اناولت
35 37/7±98/37  52/11±19/135  30/244±79/7944  99/0  

45 80/3±49/40  17/18±55/124  78/381±86/6815  99/0  

55 83/4±22/39  55/12±98/114  58/214±04/5276  99/0  

  یکتا
35 25/3±08/50 48/15±62/114 48/424±54/6924 98/0 

45 82/5±98/43 53/11±66/126 12/221±54/5881 99/0 

55 68/3±35/46 30/15±04/118 98/262±52/4725 98/0 

Iازاي ورود اولین علف هرز (درصد)،  : خسارت بهA ،(درصد) حداکثر افت عملکرد :Ywf عملکرد در شرایط عاري از :
  .: ضریب تبیین2R و علف هرز (کیلوگرم در هکتار)



 و همکاران عباس فروغی

 113

 گیري کلی نتیجه
اي بر روي ارقام کنجد  مالحظه ثیر قابلهاي مختلف توق تأ نشان داد که تراکم نتایج این پژوهش

روي عملکرد هر دو رقم کنجد اي  مالحظه داشتند. نتایج مدل افت عملکرد نشان داد که توق تأثیر قابل
، 35هاي  کند در فواصل ردیف هاي پایین توق بیان می که کاهش عملکرد را در تراکم Iپارامتر داشت. 

کاشت فاصله ردیف  3داري در  تفاوت معنی امابود ر از رقم یکتا ت متر در رقم اولتان کم سانتی 55و  45
تري داشت که  بنابراین رقم اولتان نسبت به رقم یکتا افت عملکرد کم مشاهده نشد. کنجد در هر دو رقم

خاطر  تر این رقم در برابر توق بود. دلیل مقاومت رقم اولتان احتماالً به بیشدهنده توان رقابتی  نشان
  باشد. می تر تر و دریافت نور بیش بودن این رقم و توانایی این رقم در تولید شاخه و برگ بیش شاخه چند

، تعداد نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر توق بر اجزاء عملکرد کنجد (تعداد کپسول در بوته
ت با کنجد دار بود. توق از طریق رقاب دانه) و نیز شاخص برداشت معنیدانه درکپسول و وزن هزار

  .باشد می اثر مستقیم کاهش اجزاي عملکردشود که نتیجه  در کنجد می عملکرد باعث کاهش
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Abstract1 

In order to investigate the effect of row spacing and cocklebur (Xanthium 
strumarium) densities on yield and its components of two sesame cultivars, a Field 
experiment was conducted at Research Farm of University of Agricultural Science 
and Natural Resources of Gorgan, Iran in 2009-2010 growing season. The 
experiment was established as factorial arrangement using a randomized complete 
block design with three replications. The factors included different densities of 
cocklebur (0, 2, 4, 6 and 8 plant m-2) and two cultivars of sesame (Oltan, Yekta) 
and three sesame row spacings (35, 45 and 55 cm). The results showed that number 
of capsul per plant, seed per capsul, and 1000-seed weight were significantly 
affected by cocklebur density, sesame cultivars, and their interactions. Harvest 
index was only affected by weed density. Row spacing affected significantly on all 
yield components except of 1000-seed weight. Grain yield and biomass of sesame 
cultivars reduced significantly with increasing cocklebure density and Oltan 
cultivar was less sensitive than Yekta cultivar. Grain yield was affected more than 
biological yield in competition with cocklebur. According to regression analysis, I 
parameter (yield reduction with entering the first weed) was estimated as 44.7, 
43.91 and 46.39 for Oltan and about 48.68, 53.4 and 51.66 for Yekta in 35, 45 and 
55 cm row spacing, respectively. 
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