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  مقدمه
هاي هرز بر عملكرد  ميزان خسارت وارده توسط علف

هاني كه داراي بسته به نوع گياه زراعي متفاوت است و گيا
توانند  تري مي به نحو مطلوبو تري هستند  توان رقابتي باال

هاي هرز را كنترل كنند افت عملكرد كمتري  علف
 ,.Wilcult & Richburg, 1994; Rehman et al) بينند مي

موثر بر هاي به زراعي  از جمله عوامل و روش. (2001
تفاده هاي هرز و گياهان زراعي اس  رقابت بين علفكاهش

اگر  .باشد از تراكم بوته و آرايش كاشت مناسب مي
 شوندهاي گياه زراعي همزمان سبز  هاي هرز و بوته علف

كنند، اما در صورت سبز شدن  مينرقابت معموال براي فضا 
اي كه ابتدا فضا را اشغال كرده   گونه،هاي متفاوت در زمان

كاشت بنابراين لزوم . در رقابت موفق تر خواهد بودباشد 
بذر در زمين عاري از علف هرز در هر زراعتي احساس 

. (Bell et al., 1993; Barry et al., 1996) شود مي
زميني به علت اينكه از رشد اوليه كندي برخوردار  بادام

هاي هرز  است از همان اوايل رشد به شدت تحت تاثير علف
هاي هرز در  گيرد و در صورت كنترل نامطلوب علف قرار مي

ين زمان خسارت غيرقابل جبراني به محصول وارد خواهد ا
 ,.Kochaki et al., 1994; Rashed Mohassel et al)شد 

1996; Andriw & Wilcut, 2002) . علت آسيب پذير بودن
در اين گياه ) پايك دهي(پگ دهي  اين است زميني بادام

افتد به شدت از حضور  كه بعد از گلدهي اتفاق مي
پذيرد به طوري كه عمالً از تشكيل  اثير ميهاي هرز ت علف

غالف جلوگيري كرده و در نهايت تعداد غالف رسيده در 
از جمله . (Patel et al., 1985) يابد گياه كاهش مي

هاي هرز استفاده از  هاي مديريتي مبارزه با علف روش
تر و  هاي متراكم تراكم مناسب بوته از طريق رديف

اندازي گياه زراعي در ابتداي  هگيري توان باالي ساي بكار
 & Hauser & Buchanan, 1981; Jaffar) استرشد

Gardner, 1988; Kasai et al., 1997). بين عملكرد گياه 
هاي هرز رقيب نوعي رابطه  زراعي و تراكم علف
هاي پايين  بر اين اساس در تراكم. سيگموئيدي وجود دارد

راعي علف هرز مقدار كمي كاهش محصول در گياه ز
هاي هرز  ، اما افزايش بيشتر تراكم علفگردد مشاهده مي

باعث كاهش سريعي در عملكرد گياه زراعي خواهد شد و 
رسد كه افزايش بيشتر تراكم علف  اي مي در نهايت به نقطه

 هرز با عملكرد گياه زراعي همبستگي نخواهد داشت
(Gardner & Auma, 1989; Barry et al., 1996; Kasai 

et al., 1997) . برخي از محققين تراكم گياه زراعي را به
در . هاي هرز معرفي كردند عنوان اهرمي براي غلبه بر علف

اين حالت با افزايش شاخص سطح برگ كه ناشي از تراكم 
زياد گياه زراعي است عبور نور از كانوپي و رسيدن آن به 

 زيرين در حال رشد و هایبخشهاي هرزي كه در  علف
 ,.Bell et al., 1987; Bell et al)يابد ند كاهش مينمو هست

هاي هرز و رقابت آنها با گياه  وجود علف. (1993
زميني سبب افزايش ارتفاع و ورس در گياه گرديده و  بادام

گردد  باعث افت در شاخص برداشت و عملكرد مي
(Bridges et al., 1992) . تحقيقات انجام شده نشان داد كه

هاي رسيده  داري تعداد غالف طور معنيهاي هرز به  علف
 Tahbaz & Sanee Shariat)زميني را كاهش داد بادام

Panahi, 1992; Kochaki et al., 1994; Andriw & 
Wilcut, 2002) .هاي  گزارشات حاكي از اين است كه علف

هرز شاخص سطح برگ، تعداد انشعابات اوليه ساقه، تعداد 
ده در هر بوته را كاهش گل و در نتيجه تعداد غالف رسي

 Bull et al., 1987; Tahbaz & Sanee Shariat)داد

Panahi, 1992) . كه ارتباط مستمر بيان كردند محققين
هاي هرز تا پايان دوره رشد گياه  گياه زراعي با علف

دهد   درصد كاهش مي٧٧زميني را به ميزان  عملكرد بادام
(Choudhury et al., 1997) .ن انجام چهار برخي از محققي

زميني براي  هاي هرز را در بادام مرحله وجين علف
كنند  دستيابي به عملكرد مطلوب الزم دانسته و توصيه مي

 روز ٩٠ يا ٦٠ روز پس از كاشت شروع و تا ٢٠ يا ١٥كه از 
در . (Ghosh & Biswas, 1995) يابد پس از كاشت ادامه

اي ه ترين مرحله براي وجين علفمنابع مختلف حساس
زميني بين دو هفته تا چهار هفته پس از  هرز در بادام

 و شش تا هشت هفته پس از (Kasai et al., 1997)كاشت 
، (Jaffar & Gardner, 1988; Fiebig et al., 1991)كاشت 

تحقيقات نشان داد كه انجام وجين . گزارش گرديد
 در دتوان  روز پس از كاشت مي٧٠هاي هرز تا  علف

هش عملكرد مفيد و سودمند باشد جلوگيري از كا
(Bridges et al., 1992) . طبق نتايج به دست آمده از

 روز پس از كاشت در ٤٥هاي هرز تا  تحقيقات وجين علف
 ,.Bridges et al)عملكرد دانه افزايش چشمگيري نداشت

هاي هرز ضمن كاهش عملكرد، باعث  وجود علف. (1992
ه طوري كه گردد ب كاهش وزن خشك تك بوته نيز مي

هاي هرز تا سه ماه پس از كاشت وزن خشك  حضور علف
 Raghvani et) درصد كاهش داد٥٤تك بوته را به ميزان 
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al., 1984) . مطالعات انجام شده حاكي از اين مطلب است
هاي  تر جمعيت علف هاي بوته فشرده كه با بكارگيري تراكم

ن  درصد كاهش و عملكرد غالف به ميزا٤٥هرز به ميزان 
هاي  علف (Rehman et al., 2001) درصد افزايش يافت ٣٩

هرز وزن غالف رسيده، تعداد غالف رسيده، تعداد دانه در 
د اما با افزايش نده غالف و تعداد انشعابات را كاهش مي

ها طول  رقابت براي كسب نور و افزايش فاصله بين ميانگره
 كاهش عملكرد غالف در اثر. دنده ساقه را افزايش مي

 درصد ١٠٠ تا ٨٠هاي هرز در اين تحقيق  حضور علف
  زميني  بادام عملكرد  . (David et al., 2001) گرديد  برآورد

عالوه بر تراكم بوته تحت تاثير آرايش كاشت نيز قرار 
تحقيقات نشان داد كه استفاده از فواصل كاشت . يردگ مي

هاي هرز  زميني در كاهش وزن خشك علف يكسان در بادام
ر اهاي هرز به مقد ثر است به طوري كه وزن خشك علفمؤ
. (Gardner & Auma, 1989)  درصد كاهش يافت٢٠‐ ٢٥

تر  استفاده از الگوي كاشت دو رديفه با ايجاد پوشش بسته
در فاصله زماني كمتر نسبت به الگوي كاشت يك رديفه در 

 & Hauser)تر عمل نمود هاي هرز موفق كنترل علف

Buchanan, 1981). در تحقيقات انجام شده استفاده از 
الگوي كاشت مربعي نسبت به الگوي كاشت متداول در 

هاي هرز بهتر عمل  در كنترل علف) مستطيلي(منطقه 
هاي هرز در اين دو آرايش كاشت با  نمود و بيوماس علف
 ,.Choudhury et al)داري داشتند هم اختالف معني

اً تحت تاثير هاي هرز قوي توليد بيوماس علف). (1997
انتخاب تراكم بوته، فواصل رديف و درجه رقابت 

 Hausar et)گيرد  زميني  قرار مي هاي مختلف بادام ژنوتيپ

al., 1979; RAO, 1992) . اين تحقيق به منظور يافتن
بهترين آرايش كاشت و تراكم بوته بر كنترل جمعيت 

  . گرديدزميني انجام بادامكاشت هاي هرز در  علف

  
  ها  روشمواد و

اين آزمايش در قطعه زميني در شهرستان بندر 
 به اجرا در ١٣٨١كياشهر در استان گيالن در سال زراعي 

به ترتيب با (خاك محل انجام آزمايش از نوع لومي . آمد
  معادلی  pH   و )رس  درصد سيلت، شن و ١٦ و ١٨، ٦٦
. برمتر بودزيمنس دسي٢٩/٠الكتريكي  هدايت و   ٧/٦

 ١ شيميايي خاك محل آزمايش در جدول خصوصيات
اين بررسي به صورت آزمايش فاكتوريل دو  .آمده است

 ٣هاي كامل تصادفي با  فاكتوري و در قالب طرح بلوك
فاكتور اول آرايش كاشت در دو سطح . تكرار انجام شد

 فاكتور دوم  (٣×١  و آرايش مستطيلي ١×١آرايش مربعي(
 هزار ١٤٨ و ٨٣، ٥٣، ٣٠(تراكم كاشت در چهار سطح 

بدين ترتيب تعداد چهار . در نظر گرفته شد) بوته در هكتار
، ٥/٣٤×٥/٣٤، ٢٦×٢٦تيمار با آرايش كاشت مربعي 

وچهار تيمار با آرايش كاشت  ٥/٥٧×٥/٥٧و  ٥/٤٣×٥/٤٣
 ١٠٠×٣٣و  ٧٥×٢٥، ٦٠×٢٠، ٤٥×١٥مستطيلي به ابعاد 

  .متر ايجاد گرديد سانتي
  

   شيميايي خاك محل آزمايش برخي از خصوصيات‐١جدول 
سولفات 
محلول 
  خاك

كلسيم 
محلول 
  خاك

كلسيم تبادلي 
  خاك

روي قابل 
  جذب

آهن 
قابل 
  جذب

پتاسيم 
قابل 
  جذب

فسفر 
قابل 
  جذب

 ازت كل

٥/٠  
meq/lit 

٦/٣  
meq/lit

٩/٣١  
meq/100 gr 

٥/٠  
mg/kg 

٢٩  
mg/kg

١٣٠  
mg/kg 

٣   
mg/kg 

٦٥/٠ 
  درصد

  
ح كاشت آرايش مربع با بنابراين تراكم بوته در هر سط

عمليات .آرايش مستطيلي برابر در نظر گرفته شد
 انجام گرفت ١٣٨١ساري زمين در فروردين ماه  آماده

متر  ٦×٥هايي به ابعاد  سپس جهت اجراي نقشه طرح كرت
متر و بين   سانتي٨٠ها   بين كرت  فاصله. ايجاد گرديد

پس از . ها يك متر فاصله در نظر گرفته شد بلوك
كش تيرام به نسبت دو در  دعفوني كردن بذور با قارچض

زميني   عمليات كاشت بادام(Bell et al., 1993)هزار 
قبل از كاشت با . بصورت مسطح و در شرايط ديم انجام شد

 كيلوگرم ٢٠٠توجه به نتايج تجزيه شيميايي خاك مقدار 
در هكتار از كود سوپرفسفات تريپل بصورت نواري در 

كود اوره به نسبت  .هاي كاشت پخش گرديد فواصل رديف
 كيلوگرم در ٢٠ كيلوگرم در هكتار در موقع كاشت و ٨٠

. هكتار به صورت سرك بعد از وجين اول به خاك داده شد
هاي واقع در  اي، بوته به منظور از بين بردن اثرات حاشيه

هايي كه در ابتدا و انتهاي  هاي كناري و نيز بوته رديف
 طول در شتند در محاسبات منظور نگرديدندها قرار دا كرت

 روز ٩٠، ٦٠، ٣٠تحقيق چهار بار عمل وجين در فواصل 
قبل از هر . پس از كاشت و قبل از برداشت انجام شد

هاي   متر مربعي علف١×١وجين با استفاده از يك كوادرات 
بندي و آوري، دسته برداري جمع هرز واقع در منطقه نمونه

هاي هرز پس از هوا خشك  فسپس عل .شمارش شدند
 ساعت ٤٨ درجه سانتيگراد به مدت ٧٠شدن به آون 
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منتقل و پس از رسيدن به وزن خشك ثابت با ترازوي با 
ارتفاع بوته با استفاده از  .دقت يك صدم توزين گرديدند

كش ميليمتري از يك ماه پس از سبز شدن گياه  يك خط
گيري  اندازه روز يكبار تا زمان برداشت ١٥با فواصل هر 

نحوه گسترش عرضي و طولي بوته نيز با فواصل هر . شد
هاي كاشت و   روز يكبار به ترتيب در فاصله بين رديف١٥

جهت . گيري و ثبت گرديد فاصله بين دو بوته اندازه
 روزه حدود ١٥گيري شاخص سطح برگ با فواصل  اندازه
ري بردا هاي هر كرت در منطقه نمونه  متر مربع از بوته٥/٠

هاي هر بوته را جدا نموده و با استفاده  برگ. برداشت شدند
هاي   سطح برگ بوته،از دستگاه شاخص سطح برگ سنج

برداشت شده محاسبه سپس با در نظر گرفتن تراكم هر 
تعداد . بوته در هر تيمار شاخص سطح برگ محاسبه شد

انشعابات اوليه ساقه و تعداد پگ نفوذ كرده به خاك نيز 
و قبل از برداشت  ٩٠، ٦٠با وجين در مراحل همزمان 

براي تعيين تعداد غالف رسيده . شمارش و ثبت گرديدند
هاي رسيده از غالف نارس  در هر بوته ابتدا بايد غالف

اي شدن قسمت دروني  شدند كه مالك قهوه تمييز داده مي
 كه از تقسيم كل (Bell et al., 1993)ها بود   غالف
ست آمده از منطقه برداشت هر كرت هاي رسيده به د غالف

شاخص بر تعداد گياهان واقع در منطقه برداشت اين 
هاي رسيده منطقه   پس از جداسازي غالف.محاسبه شد

براي كاهش (برداشت، آنها به مدت دو هفته در هواي آزاد 
قرار داده شدند سپس تا رسيدن به وزن خشك ) رطوبت

 ٤٨راد به مدت گ  درجه سانتي٦٠دماي (ثابت داخل آون 
پس از آن با ترازوي داراي دقت . داري شدند نگه) ساعت

آنگاه مقدار عملكرد غالف . يك صدم گرم توزين گرديدند
عملكرد دانه نيز از حاصلضرب . در واحد سطح محاسبه شد

در عملكرد غالف ) وزن دانه به وزن غالف(درصد مغز دهي 
ها از  ليز دادهجهت آنا. (Bell et al., 1993) محاسبه گرديد

ها با  مقايسه ميانگين داده.  استفاده شدSASافزار  نرم
براي ترسيم . اي دانكن انجام شد آزمون چند دامنه

  . استفاده شدEXCELافزار  ها نيز از نرم نمودار
  

  نتايج و بحث
  هاي هرز شناسايي و دسته بندي علف

هاي هرز زيادي در مزرعه  در طول تحقيق علف
وزن خشك ( شاهده شد كه بر حسب اهميتزميني م بادام

بندي دسته در سه گروه) هرز در هر تيمارهاي و تعداد علف

، (.Amaranthus retofelexus L) تاج خروس. گرديدند
 Portolaca)، خرفه ).Chenopodium album L(تره  سلمه

oleracea L.)  و تاجريزي سياه(Solanum nigrum L.) 
 ابتداي تا انتهاي دوره در هر هاي هرزي بودند كه از علف

كرت مشاهده شده و از لحاظ تعداد و وزن خشك نسبت 
درمنه . بندي شدند به سايرين غالب و در گروه اول دسته

)Artemisia biennis Willd.(مرغ ،(Cynodon dactylon 

L.)پنجه مرغي ، )Digitaria sanguinalis L.( ،  
 Datura) اتورهد  و(.Eleusine indica L) مرغ خوشه سرخ

stramonicum L.)ها حضور داشتند و از   كه در اكثر كرت
تعدادي از . بندي شدند لحاظ اهميت در گروه دوم دسته

ها  هاي هرز نيز بطور پراكنده در بعضي از كرت علف
مشاهده گرديدند كه از لحاظ وزن خشك و تعداد 

بندي شدند كه  چشمگير نبودند و لذا در گروه سوم دسته
سيزاب ) .Daucus carota L(رتند از هويج وحشي عبا

 Paspalum)پاسپالوم) Veronica persica poir(وحشي 

dilatatum poir) و اويارسالم زرد (Cyperus esculantus 

L.) .  
  هاي هرز وزن خشك علف

هاي  از نتايج حاصل از تجزيه واريانس وزن خشك علف
شود كه  ياينگونه استنباط م) ١جدول(هرز در وجين اول 

هاي هرز  آرايش كاشت و تراكم بوته بر وزن خشك علف
. دار نگرديد تاثيري نداشته و اثر متقابل بين آنها نيز معني

هاي هرز در حدود يك ماه پس از  اين مرحله از وجين علف
 و چون در اين مرحله از زميني انجام شد كاشت گياه بادام

كرد غالف هاي هرز تاثير سويي بر عمل حضور علفوجين 
   انجام وجين نيز صرفه اقتصادي نداردشتهندا

(Barry et al., 1996) . آرايش كاشت بر وزن خشك
هاي هرز در وجين دوم كه در حدود دو ماه پس از  علف

كه  ، بطوري)١جدول(كاشت صورت گرفت تاثير داشت 
 درصد نسبت به آرايش ١٠آرايش كاشت مربع حدود 
علت . هرز را كاهش دادهاي  كاشت مستطيل بيوماس علف

هاي هرز در آرايش كاشت مربعي را  كاهش بيوماس علف
تر بودن شاخص سطح برگ، درصد پوشش  توان به باال مي

ها نسبت داد كه باعث  سبز و گسترش عرضي باالتر بوته
زميني در تيمار با آرايش كاشت مربعي  گرديد كانوپي بادام

 گياهان وجيني زميني از جمله بادام. تر بسته شودسريع
است و خصوصيت گياهان وجيني نيز ايجاد انشعابات و 

بنابراين بعد از . باشد گسترش به فضاهاي خالي اطراف مي
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هاي كاشته شده  وجين اول و بوجود آمدن شرايط الزم بوته
با آرايش كاشت مربع به دليل گسترش عرضي بيشتر و 

تر تر با بسته شدن سريع همچنين درصد پوشش سبز باال
 هاي هرز را كاهش دهد كانوپي توانست جمعيت علف

Andriw & Wilcut, 2002)( . كه تعداد دنشان داتحقيقات
انشعابات ساقه تا دو ماه پس از كاشت تحت تاثير حضور 

گيرد بطوري كه پس از دو ماه از  هاي هرز قرار مي علف
داري در  هاي هرز تاثير معني زميني وجود علف كاشت بادام

  تواند داشته باشد انشعابات فرعي ساقه نميتعداد 
(Fiebig et al., 1991) .  
مصادف با ( روز پس از كاشت ٩٠آرايش كاشت در 

و در مرحله قبل از ) هاي هرز انجام مرحله سوم وجين علف
چون . هاي هرز نداشت برداشت تاثيري بر وزن خشك علف

كانوپي در دو آرايش كاشت مربع و ها  زمان ايندر
ل به حداكثر مقدار خود رسيد و اين امر باعث مستطي

كه كاهش نفوذ نور  كاهش نفوذ نور به داخل كانوپي گرديد
 زهاي هر به سطح خاك باعث كاهش جوانه زني بذر علف

هاي   در اين مراحل اختالفي در بيوماس علف بنابراينشد
 اما به لحاظ مشاهده نگرديدهرز بين دو آرايش كاشت 

تر  هاي هرز موفق ربعي در كنترل علفكمي آرايش كاشت م
هاي هرز در  اثر تراكم بوته بر وزن خشك علف. عمل نمود

گردد با  همانطور كه مشاهده مي.  آمده است١جدول 
هاي هرز كاسته  افزايش تراكم بوته از ميزان بيوماس علف

زميني كه  چون در اين مرحله از دوره رشد گياه بادام. شد
هنوز به گياه ه پس از كاشت است در فاصله زماني يك ما

مرحله رشدي مطلوبي نرسيده است و با توجه به اين 
زميني از رشد كند اوليه  ها بادام مطلب كه در بين لگومينوز

هاي  هاي هرز در تراكم برخوردار است كنترل بهتر علف
بوته باال صرفاً به افزايش تعداد بوته در واحد سطح 

 بيشتر در واحد سطح اجازه گردد كه با اشغال فضاي برمي
 كه (Barry et al., 1996) هاي هرز را نداده است رشد علف

ها پيداست فقط بين  البته همانطور كه از مقايسه ميانگين
 بوته در متر مربع از لحاظ آماري ٣ و ٨/١٤تيمار با تراكم 

هاي  در مرحله دوم وجين علف. شود اختالف مشاهده مي
پس از كاشت انجام شد بين هرز كه در حدود دو ماه 

هاي مختلف نسبت به  هاي هرز در تيمار بيوماس علف
در منابع . تر بود مرحله اول وجين اختالفات چشمگير
هاي هرز در جهت  مختلف حساسترين مرحله وجين علف

 روز پس از ٦٠ تا ٥٠جلوگيري از كاهش عملكرد غالف 

   دهي و شروع تشكيل پگ كاشت يعني مصادف با زمان گل
  باشد و نفوذ آنها به خاك مي

(Jaffar & Gardner, 1988; Fiebig et al., 1991) . در اين
هاي در حال تشكيل در نقش  ها و غالف ها، پگ مراحل گل

هاي فتوسنتزي به  هاي قوي بوده و بيشتر فراورده مخزن
بنابراين اگر در اين مراحل . شود ها منتقل مي اين مكان

ته باشند و با گياه زراعي رقابت هاي هرز حضور داش علف
يابد و نهايتاً  كنند تعداد گل و پگ تشكيل شده كاهش مي

هاي هرز با گياه  رقابت علف. يابد عملكرد غالف كاهش مي
تواند از طريق چند عامل عملكرد غالف را تحت  زراعي مي

هاي هرز  تحقيقات نشان داد كه حضور علف. تاثير قرار دهد
د انشعابات شاخص سطح برگ تك از طريق كاهش تعدا
دهد و با توجه به ارتباط قوي بين  بوته را كاهش مي

  شاخص سطح برگ با عملكرد غالف ، اين پارامتر به 
 ٨٠كند كه در منابع مختلف به ميزان افت  شدت افت مي

  درصد٧٧ (David et al., 2001)  درصد١٠٠تا 
(Choudhury et al., 1997) ،درصد٤٤/٤١ (Hausar et al., 

.  شداشاره (Fiebig et al., 1991)  درصد٩٤/٢١ و (1979
هاي هرز با گياه زراعي باعث افزايش فاصله بين  رقابت علف

زميني به  بادام. شود ها و در نتيجه افزايش ارتفاع مي گره
دود، با تغيير در تراكم حواسطه داشتن سيستم رشد نام

با توجه . پذيرد كاشت تعداد غالف در هر بوته نيز تاثير مي
زميني را  به گزارشات محققين كه كاهش عملكرد در بادام

هاي هرز در نتيجه كاهش تعداد  در صورت وجود علف
، (Ghosh & Biswas, 1995) دانند هاي رسيده مي غالف

لذا الزم است در زمان تشكيل و پر شدن غالف مزرعه 
رد رميني عملك در گياه بادام. هاي هرز باشد عاري از علف

كه از آنجايي . تابع تعداد غالف رسيده در هر بوته است
 ١٥تر از  هاي تشكيل شده در ارتفاع باال شانس تبديل گل

باشد  هاي نفوذ كرده به خاك كم مي متر به پگ سانتي
هاي رسيده و در نهايت عملكرد غالف  بنابراين تعداد غالف

  . )(Andriw & Wilcut, 2002 يابد كاهش مي
هاي هرز تحت  وم از وجين بيوماس علفدر مرحله س

اين مرحله ). ١جدول(ثير تراكم كاشت قرار گرفت أت
بندي  ها دانه همزمان با مراحل رشد و پر شدن غالف

بسياري از محققين انجام وجين را در اين مرحله . باشد مي
زيرا در اثر حضور علف هرز در اين . دانند الزم و ضروري مي
هاي  هاي قوي و علف عنوان مخزنها به  مرحله بين غالف

هرز بر سر منابع موجود رقابت بوجود آمده در نتيجه وزن 
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 Gardner & Auma, 1989; David)يابد ها كاهش مي غالف

et al., 2001) . برخي ديگر از محققين وجود علف هرز در
دانند  اين مرحله را در كاهش وزن خشك تك بوته موثر مي
زني  بطوريكه حضور علف هرز به مدت سه ماه بعد از جوانه

 درصد ٥٤زميني وزن خشك تك بوته را به ميزان  بادام
در مرحله . (Raghvani et al., 1984)دهد  كاهش مي

هاي هرز تحت تاثير تراكم  علفچهارم از وجين بيوماس 
 ٨/١٤ هاي به طوري كه تراكم) ١جدول(كاشت قرار گرفت 

 بوته در متر مربع نسبت به دو تراكم ديگر در كنترل ٣/٨و 
در هنگام براشت . تر عمل نمودند هاي هرز موفق علف
زميني كه معموالً با دست در منطقه گيالن انجام  بادام
 هرز كمتري باشد شود هرچه مزرعه داراي علف مي

در كليه مراحل .شود برداشت نيز با سهولت بيشتر انجام مي
فوق اثر متقابل بين آرايش كاشت و تراكم بوته بر وزن 

  .دار نگرديد هاي هرز معني خشك علف
  

هاي هرز در مراحل   تجزيه واريانس وزن خشك علف‐ ۲ جدول

  ني كاشت بادام زميهاي مختلف مختلف وجين در آرايش و تراكم
  ميانگين مربعات

 وجين اول  وجين دوم وجين سوم  وجين چهارم

درجه 

 آزادي
  منبع تغييرات

٢٨/٣٣٥ ns ٧٩/٥٢٠٧ ** ٤٤/٢١٠٤ ns ٣٨/٣٤٦ ns بلوك  ٢  

٠٧/٦٤٩٨ ns ٧٢/١٨٣٨ ns ٩/٨٦٦٥ * ٠٣/٢ ns آرايش كاشت  ١  

٤٤/٥١٧٩ * ٠٦/٣١٦٠ * ٣٦/١٦٧٨٨ * ٥٨/٧٠٤ ns تراكم بوته  ٣  

٧٤/٩٩٥ ns ٢٩/٤٦٨ ns ٢٢/٣٢٠٩ ns ١١/١٠١ ns اثر متقابل  ٣  

٥٦/١٤٦٠  ٦٩/١١٨٧ ٠٧/١٨٥٧  ٩٣/٢٢٧   خطا  ١٤ 

٩٩/١٤  ٢٦/١٠  ٩٩/١١  ٣/١٧   )%(ضريب تغييرات   

ns ،** درصد٥و ١دار در سطح  دار، معني به ترتيب فاقد تفاوت معني * و   

  
  هاي هرز تعداد علف

تجزيه واريانس حاصل از اثر آرايش كاشت و تراكم بوته 
ي هرز در مراحل مختلف وجين در جدول ها بر تعداد علف

هاي هرز در مرحله اول وجين  تعداد علف.  آمده است٢
اين امر بخاطر رشد . تحت تاثير آرايش كاشت قرار نگرفت

   زماندتي مشود كه  بادام زميني مربوط مياوليه كند
  الزم دارد تا بوته شكل واقعي خود را به دست آورد

(Hausar et al., 1979) .حله دوم از وجين تعداد در مر
هاي هرز تحت تاثير آرايش كاشت قرار گرفت به  علف

طوري كه آرايش كاشت مربع نسبت به آرايش كاشت 
. تر عمل نمود هاي هرز موفق مستطيل در كنترل علف

آرايش كاشت مربع نسبت به آرايش كاشت مستطيل با در 

روي و بين رديف (اختيار داشتن فضاي يكسان از اطراف 
امكان توليد و گسترش انشعابات به اطراف را ) شتكا

اندازي بيشتر توان رقابت  بيشتر در اختيار داشته و با سايه
هاي  هاي هرز داشته در نتيجه تعداد علف باالتري با علف

هرز سبز شده در اين آرايش كاشت در اين مرحله از وجين 
 ,.Choudhury et al., 1997; David et al)كمتر گرديد

هاي  در مرحله سوم و چهارم از وجين تعداد علف. (2001
  . هرز تحت تاثير آرايش كاشت قرار نگرفتند

هاي هرز در وجين اول  اثر تراكم كاشت بر تعداد علف
هاي استفاده  دار گرديد كه علت آن صرفاً به تراكم معني

به طوري كه با افزايش تراكم بوته به . شود شده مربوط مي
هاي گياه زراعي  اشغال شده توسط بوتهعلت افزايش فضاي 

از جمله . هاي هرز در هر تيمار كاسته شد از جمعيت علف
هاي هرز استفاده از  هاي مديريتي مبارزه با علف روش

هي  تراكم مناسب كاشت گياه زراعي از طريق رديف
ها و بكارگيري توان  تر روي رديف تر و كاشت فشرده متراكم
معموالً . در ابتداي فصل رشد استاندازي گياه زراعي  سايه

دهد كه  در نتيجه آن كاهش عملكرد زماني رخ مي رقابت و
در اين مرحله اگر . منابع بصورت محدودي در اختيار باشد

گياه زراعي با تراكم مطلوبي كاشته شود و داراي توان 
هاي هرز بهتر  اندازي مناسبي باشد در رقابت با علف سايه

هاي  حله دوم از وجين بيوماس علفدر مر. نمايد عمل مي
وجين اول از بعد . هرز تحت تاثير تراكم كاشت قرار گرفت

ها فراهم گرديد   شرايط مناسبي جهت رشد و گسترش بوته
هاي با تراكم كاشت باال با ايجاد پوشش  به طوري كه تيمار

هاي هرز بيشتر  زني و رشد علف تر از جوانه سبز متراكم
هرز كمتري برخودار  تعداد علفجلوگيري كرده و از 

گرديدندكه اين امر به وضوح در وجين دوم، سوم و چهارم 
  .)۷ و ۶جدول (شود مشاهده مي

اثر متقابل بين تراكم بوته و آرايش كاشت بر تعداد 
   .دار نگرديد هاي هرز در كليه مراحل وجين معني علف

پگ نفوذ كرده به تعداد تعداد انشعابات اوليه ساقه و 
  هاي هرز  علف در مراحل مختلف وجينخاك

نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر تراكم بوته و آرايش 
هاي مذكور در  كاشت در مراحل مختلف وجين بر پارامتر

 روز پس از ٦٠در .  نشان داده شده است٤ و ٣ جدول
 پگتعداد ساقه و اوليه تعداد انشعابات ) وجين دوم(كاشت 

 ١ و ٥ب در سطح احتمال نفوذ كرده به خاك به ترتي
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  كاشت   آرايش  هر دو پارامتر مذكور آرايش كاشت مربع بر  آرايش كاشت قرار گرفتند و در تاثير درصد تحت 
 زميني هاي هرز در بادام گي علف  مقايسه ميانگين اثرآرايش كاشت و تراكم بوته بر درصد فراواني و درصد چيره‐۳جدول

 وجين قبل از برداشت م وجينمرحله سو مرحله دوم وجين
 تيمار

 گي درصد چيره درصد فراواني گي درصد چيره درصد فراواني گي درصد چيره درصد فراواني
آرايش 
 كاشت

  تاج
 خروس

  سلمه
 تره

 خرفه
  تاج
 خروس

  سلمه
 تره

 خرفه
  تاج
 خروس

  سلمه
 تره

 خرفه
تاج 
 خروس

  سلمه
 تره

 خرفه
تاج 
خروس

  سلمه
 تره

 خرفه
  تاج
 خروس

  سلمه
 تره

 خرفه

٤٣/٢٩ مربع b٣٥/٢٦ b ٣٥/٢٢ b ٢٢/٢٨ b ٩٨/٢٣ b٨/١٩ b٣٥/٢٢ b٣١/١٨ b٩٥/١٤ b٥١/١٩ b٦٦/١٦ b ٤١/١٨ b ٦٢/١٩ b ٧/١٦ b ١٢/١٥ b ٠٨/٢٠ b ٤٧/١٧ b ٣٣/١٣ b 
٩٥/٣٣ مستطيل a٩٥/٣٠ a ٢٥/٢٧ a ٤٧/٣٠ a ١٤/٢٦ a٥٨/٢٠ a٢٥/٢٧ a٩٢/٢١ a٠٥/١٧ a٣/٢١ a ٦٦/١٨ a ٢٥/٢٠ a ٣/٢١ a ٠٥/١٨ a ١٣/١٧ a ٨١/٢١ a ٠٨/١٩ a ٠٣/١٥ a 
                  تراكم بوته

٠٧/٣٨ ٣ a٣٥a ٧٣/٣٠ a ٥١/٣٧ a ٨٣/٣١ a٣٧/٢٤ a٧٣/٣٠ a٤/٢٥ a٢٣/٢٠ a٢١/٢٧ a٦٦/٢٣ a ٦٦/٢٥ a ٥٧/٢٤ a ٥٧/٢٠ a ٥٧/١٩ a ٤١/٢٧ a ٠٥/٢٤ a ١٩a 
٣٣/٣٣ ٣/٥ ab٣٣/٣٠ ab ٣٣/٢٦ ab ٢٤/٢٩ b ٥٤/٢٤ b٥/٢٠ b٣٣/٢٦ ab٦٦/٢٠ ab٧٦/١٦ b٩٦/٢٠ b٨٦/١٧ b ٨٣/١٩ b ٩٣/٢٠ b ٤٣/١٨ b ٧٦/١٦ b ٩٧/٢٠ b ٦٦/١٨ b ٦٦/١٤ b 
٠١/٢٩ ٣/٨ bc٠٨/٢٦ bc ٣٤/٢٢ bc ٢٩/٢٧ b ٥٢/٢٣ b٨٣/١٨ c٣٤/٢٢ bc٩٣/١٧ bc٥٩/١٤ bc٢٤/١٨ c٦٨/١٥ c ٩٧/١٦ c ٠٩/١٩ c ٤٣/١٦ c ٥٩/١٤ bc ٢٩/١٩ b ٤٤/١٦ c ٦٦/١٢ bc 
٣٥/٢٦ ٨/١٤ c٩/٢٣ c ٧٩/١٩ c ٣٤/٢٣ c ٣٦/٢٠ c٨٣/١٥ d٧٩/١٩ c٤٥/١٦ c٤٢/١٢ c٢٢/١٥ d٤٤/١٣ d ٨٥/١٤ c ٢٥/١٧ d ٠٨/١٤ d ٥٨/١٣ c ١١/١٦ c ٩٤/١٣ d ٥/١٠ c 

  .دباشن داري نمي اعداد داراي حروف مشترك از لحاظ آماري داراي اختالف معني

  
  

هاي هرز در مراحل مختلف   تجزيه واريانس تعداد علف‐۴جدول 
   كاشت بادام زمينيهاي متفاوت وجين در آرايش و تراكم 

  ميانگين مربعات
 وجين دوم  وجين سوم وجين چهارم

درجه 
 آزادي

  منبع تغييرات

٥٤/١ ns ٧٩/٥ ns ٣٧/١٨   بلوك  ٢ **
٣٧/٣ ns ٠٤/١ ns ٠٤/٥   آرايش كاشت  ١ *
٢٦/٣١ ** ٤٨/٣٠ ** ٧/٥٣   تراكم  ٣ **
١٥/٠ ns ٤٨/٠ ns ٠٤/١ ns اثر متقابل  ٣  
١٦/١  ٧٤/١  ٨٩٨/٠   خطا  ١٤ 
٣٢/٧  ٦/١٠  ٩٧/٥   (%)ضريب تغييرات   

ns ،** درصد٥و ١دار در سطح  دار، معني فاقد تفاوت معنيبه ترتيب  * و  
  

 ٣٠(بعد از انجام وجين مرحله اول . مستطيل برتري داشت
هاي  شرايط خوبي براي رشد بوته) روز پس از كاشت

هاي با  زميني در دو آرايش كاشت فراهم شد و بوته بادام
از طرف روي (آرايش كاشت مربع با داشتن فضاي يكسان 

. انشعابات بيشتري ايجاد نمود) ديف كاشترديف و بين ر
زميني از حدود يك ماه پس از  دهي در بادام از آنجا كه گل

هاي با آرايش كاشت مربعي به  د لذا بوتهيگرد كاشت آغاز 
دليل داشتن انشعابات بيشتر تعداد گل و به تبع آن تعداد 

رقابت . توليد نمودندپگ نفوذ كرده به خاك بيشتري 
زميني عالوه بر اينكه از  هاي بادام  با بوتههاي هرز علف

كند  كسب مطلوب مواد غذايي، نور و رطوبت جلوگيري مي
بنابراين در اين مرحله . كنند دهي نيز جلوگيري مي از پگ

تواند در كاهش عملكرد  هاي هرز مي از رشد حضور علف
 ;Jaffar & Gardner, 1988) نقش مؤثري داشته باشد

Munda & Patel, 1989) . نتايج حاصل از اين تحقيق نيز

نشان داد كه آرايش كاشت مربعي با ايجاد پوشش 
ها، شاخص سطح  تر از طريق گسترش عرضي بوته مناسب
تر عمل  هاي هرز مؤثر تر توانسته در كنترل علف برگ باال

تر در  توان عملكرد باال بنابراين مي. )۸ و ۷، ۶جدول  (كند
 آرايش مستطيلي تا حدودي اين آرايش كاشت را نسبت به

به دليل اينكه اين دوره از رشد در گياه . توجيه كرد
زميني تعيين كننده ظرفيت مخازن كه همان تعداد  بادام

البته برخي از . باشد گل و پگ تشكيل شده است مي
محققين انجام وجين در دو هفته بعد از كاشت را نيز الزم 

ن مرحله از وجين كه اي (Barry et al., 1996)دانند  مي
ر ظجهت جلوگيري از كاهش عملكرد قدري بعيد به ن

) وجين مرحله سوم( روز پس از كاشت ٩٠در . رسد مي
تعداد انشعابات اوليه ساقه و پگ نفوذ كرده به خاك تحت 

به دليل اينكه در اين . تاثير آرايش كاشت قرار گرفت
ها  تحقيق حداكثر درصد پوشش سبز، گسترش عرضي بوته

همچنين شاخص سطح برگ در اين مرحله از رشد و 
و آرايش كاشت مربع نيز نسبت به  زميني حاصل شد بادام

آرايش كاشت مستطيل برتري داشت، دو پارامتر مذكور در 
آرايش كاشت مربعي نسبت به آرايش كاشت مستطيلي 

با توجه به اينكه در اين مرحله بين دو . بيشتر به دست آمد
هاي هرز  ظ وزن خشك و تعداد علفآرايش كاشت از لحا
شود ولي تعداد انشعابات اوليه ساقه و  تفاوتي مشاهده نمي

تعداد پگ نفوذ كرده به خاك تحت تاثير آرايش كاشت 
. قرار گرفت و برتري در آرايش كاشت مربع مشاهده گرديد

زميني  توان توجيه كرد كه در بادام اين مطلب را اينگونه مي



 ۱۳۸۸، ۴، شماره ۴۰  ايران، دورهعلوم گياهان زراعیمجله   ۱۳۰

 ٦٠ تا ٣٠م وجين در فاصله زماني احل انجارمهمترين م
   عاري   مزرعه روز پس از كاشت است كه در اين زمان بايد

 گل، انشعابات اوليه زمان اين  درچون. از علف هرز باشد
به عنوان   كهگردد توليد ميساقه و پگ نفوذ كرده به خاك 

هاي   باشد و حضور علف ترين مرحله توليد مخازن مي اصلي
رحله تفاوتي در تعداد انشعابات اوليه هرز پس از اين م

ساقه و پگ نفوذ كرده به خاك نخواهد داشت و يا تاثير 
نتايج حاصل از اثر تراكم بوته و آرايش كاشت . كمي دارد

بر تعداد انشعابات اوليه ساقه و پگ نفوذ كرده به خاك در 
در سه .  آمده است ٤و ٣ مراحل مختلف وجين در جدول

هاي مذكور اثر بسيار  كم بوته بر پارامترمرحله از وجين ترا
در اثر افزايش تراكم بوته تعداد انشعابات . داري داشت معني

ها فضاي الزم را براي  چون بوته. فتيا اوليه ساقه كاهش
ها و  از طرفي رقابت بين بوته. گسترش به اطراف ندارند

خروس،  هاي هرز پا بلند مثل تاج ها با علف همچنين بوته
شود كه ارتفاع  ريزي سياه باعث مي ره، داتوره و تاجسلمه ت
تر تشكيل  ها در ارتفاع باال زميني افزايش يافته و گل بادام

 و از فتيا شده و تعداد پگ نفوذ كرده به خاك كاهش 
تراكم بوته . ها گرديد بوتهورس باعث طرفي افزايش ارتفاع 

 بوته در متر مربع با اينكه در كنترل جمعيت ٨/١٤
هاي هرز موفق عمل نمود ولي مسئله رقابت بين خود  فعل
ها ارتفاع زيادي  زميني باعث گرديد كه بوته هاي بادام بوته

. يابد داشته باشند و تعداد پگ نفوذ كرده به خاك كاهش
 بوته در متر مربع با كنترل مناسب ٣/٨اما تراكم بوته 

وب و هاي هرز و توليد تعداد انشعابات اوليه ساقه ومطل علف
همچنين تعداد پگ نفوذ كرده به خاك باال به عملكرد 

  . يافتمطلوب دست 
  
  
 در مراحل  اوليه ساقه تجزيه واريانس تعداد انشعابات‐۵جدول

  هاي هرز مختلف وجين علف

  ميانگين مربعات

  وجين 

  چهارم

وجين 

  سوم

  وجين

  دوم

درجه 

  آزادي
  منبع تغييرات

٠٤/٢ * ٦٣/١ ** ٣٨/١   بلوك  ٢ *

٠٤/٢ * ٧٦/١ ** ٣٤/٢   آرايش كاشت  ١ *

١٩/٢٠ ** ٢٦/١٧ ** ٥٣/١٥   تراكم بوته  ٣ **

١٢٥/٠ ns ١٢/٠ ns ٠١/٠ ns اثر متقابل  ٣  

۲۱/۷  ٣٥/٦  ٧٥/٥   خطا  ١٤ 

   (%)ضريب تغييرات  ٦١/٣  ٦٦/١  ٥٨/٢
ns ،** درصد٥و ١دار در سطح  دار، معني به ترتيب فاقد تفاوت معني * و  

در فوذ كرده به خاك نپگ تعداد  تجزيه واريانس ‐۶جدول
  هاي هرز مراحل مختلف وجين علف

  ميانگين مربعات
  وجين دوم   وجين سوم وجين چهارم

درجه 
 آزادي

  منبع تغييرات

٥٣/١٠  ٦٣/٢٠ * ٨٧/٣   بلوك  ٢ *
٨٤/٣٣ * ٠١/٤٤ * ٣٧/١٨   آرايش كاشت  ١ **
٢٦/١١١٢ ** ٢٠/٨٧٢ ** ٩٠/٥٥٤   تراكم بوته  ٣ **

٧٨٥/٤ ns ٩٥/٨ ns ١٢/١ ns تقابلاثر م  ٣  
١٩/٧  ٥٤/٦  ٦٣/٥   خطا  ١٤ 
٠٦/٧  ٨٤/٦  ٠٧/٤    (%)ضريب تغييرات 

ns ،** درصد٥و ١دار در سطح  دار، معني به ترتيب فاقد تفاوت معني * و   

 
تعداد و اوليه ساقه  مقايسه ميانگين تعداد انشعابات ‐۷جدول

  هاي هرز در مراحل مختلف وجين علفنفوذ كرده به خاك پگ 
 نفوذ كرده به خاكتعداد پگ  ليه ساقهتعداد انشعابات او

آرايش 
  كاشت

وجين 
  دوم

وجين 
  سوم

وجين قبل
 از برداشت

وجين 
  دوم

وجين 
  سوم

وجين قبل 
 از برداشت

٥٨/١٣  مربع a ٧٩/١٦ a ٤٥/١٧ a ٧٥/١٨ a ٥٨/٢٩ a ٢٥/٣١ a 
٩٥/١٢  مستطيل b ٢٥/١٦ b ٨٧/١٦ b ١٧b ٨٧/٢٦ b ٨٧/٢٨ b 
       تراكم بوته

١٥  ٣a ٤١/١٨ a ٢٥/١٩ a ٥/٢٨ a ١٦/٤٢ a ٦٦/٤٦ a 
٨٣/١٣  ٣/٥ b ١٦/١٧ b ٨٣/١٧ b ٥/٢٢ b ٣٣/٣٢ b ١٦/٣٤ b 
٠٨/١٣  ٣/٨ b ٠٨/١٦ c ٦٦/١٦ c ٩١/١٣ c ٦٦/٢٣ c ٦٦/٢٤ c 
١٦/١١  ٨/١٤ c ٤١/١٤ d ٩١/١٤ d ٥٨/٦ d ٧٥/١٤ d ٧٥/١٤ d 

باشند از نظر آماري در  اختالف اعداد هر ستون كه داراي حرف مشترك مي
  .باشند دار نمي  درصد معني٥سطح 
  

  عملكرد 

اثر آرايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد غالف در 
مشاهده همانطور كه .   نشان داده شده است٢ و ١شكل 
داري بر عملكرد   آرايش كاشت اثر بسيار معنيگردد  مي

زميني داشت و بيشترين عملكرد از  غالف و دانه بادام
با توجه به اين ). ١شكل(آرايش كاشت مربع به دست آمد 

رايش كاشت مربع از مزايايي از قبيل توزيع بهتر نور كه آ
ها و كاهش رقابت  در كانوپي، توزيع فضايي مناسب بوته

ها براي استفاده از عوامل محيطي برخوردار بوده و  بين بوته
هايي نظير شاخص سطح برگ، گسترش  همچنين پارامتر

عرضي بوته و درصد پوشش سبز در اين آرايش كاشت به 
توجهي بيشتر از آرايش كاشت مستطيلي طور قابل 

باشد بنابراين عملكرد در آرايش كاشت مربعي بيشتر  مي
هاي مؤثر در افزايش عملكرد در  از جمله فاكتور. گرديد
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تر  توان به كنترل مناسب آرايش كاشت مربعي را مي
 ٦٠ تا ٣٠كاشت در مراحل   آرايش اين هاي هرز در  علف

زيرا در اين مراحل تعداد . تمرتبط دانسروز پس از كاشت 
گل، تعداد انشعابات و تعداد پگ نفوذ كرده به خاك تعيين 

هاي هرز در آرايش  گردند و با توجه به كنترل بهتر علف مي
بنابراين افزايش . كاشت مربع عملكرد نيز افزايش يافت

توان ناشي از  عملكرد غالف در آرايش كاشت مربع را مي
   .ذكر شده دانستهاي  افزايش در پارامتر
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   اثر آرايش کاشت بر عملکرد غالف بادام زمينی‐۱شکل 
  

زميني بسيار  اثر تراكم كاشت نيز بر عملكرد غالف بادام
دار بود و در بين چهار تراكم كاشت بيشترين عملكرد  معني

 بوته در متر مربع و كمترين آن ٣/٨غالف و دانه از تراكم 
   روند ).٢شكل (  بوته در متر مربع به دست آمد٣ز تراكم ا

افزايش عملكرد غالف با توجه به افزايش تراكم كاشت به 
اين صورت است كه با افزايش تعداد بوته در واحد سطح از 

 بوته در متر مربع عملكرد غالف ٣/٨ بوته در متر مربع به ٣
تر تراكم زميني افزايش پيدا كرد اما با افزايش بيش بادام

غالف   بوته در متر مربع عملكرد٨/١٤  بوته به٣/٨بوته از 
اثر متقابل بين آرايش كاشت و تراكم . كاهش پيدا كرد

  .دار نگرديد بوته بر عملكرد غالف و دانه معني
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   اثر تراکم بوته بر عملکرد غالف بادام زمينی‐۲شکل 

  
  سپاسگزاري

از كليه عزيزاني كه به نوعي در اجراي اين نگارندگان 
  .نمايندتحقيق همكاري نمودند تشكر و قدرداني مي
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