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  چکیده
 Foeniculum vulgare) عملکرد رازیانهتولید بذر آن و بر شاخص  ( .Chenopodium album L)  ترهسلمهمنظور ارزیابی تأثیر تداخل به 

L.)،  91دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در سـال زراعـی   در تکرار  سههاي کامل تصادفی در فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوكبه صورت آزمایشی-
و  در هر متر از طول ردیف کاشـت چهار، شش، هشت، بوته  ،دوفر، صتره شامل سلمه تراکم فاکتور دوو با صورت افزایشی  بهآزمایش . اجرا شد 1390
در تمامی  ظهور برگ هشتم رازیانه شان داد کهنتایج ن.  شد انجام رازیانهسبز شدن از  پسروز  30و  20، 10، شامل همزمان  آن شدن بزنسبی س زمان

در هر متر از ردیف  ترهبوته سلمه چهارصفر تا  در فاصله تراکم ن برگ در رازیانهمیزمان تا ظهور دوازده. روز بعد از سبز شدن اتفاق افتاد 4/35تیمارها 
با کاهش تراکم و تـأخیر در   .افتادتأخیر روز به  9/11طور میانگین  هرز به در دو سطح بعدي تراکم علفکه روز طول کشید، در حالی 50کاشت متوسط 

موجـب کـاهش    تـره،  کاهش تراکم و تأخیر در زمان سبز شدن سلمههمچنین . رازیانه افزایش یافتعملکرد  بذر و اسانس   ،ترهزمان سبز شدن سلمه
، 10که در تیمارهاي درصد بود، در حالی 8/9سبز شده بودند، شاخص تولید بذر  هایی که  همزمان با رازیانهترهدر سلمه. تولید بذر این گیاه شدشاخص 

باالترین تولید  دارايتیمارهاي در این مطالعه . درصد کاهش یافت 8/3و  6/3، 8/5مقدار این شاخص به ترتیب تا  روز پس از سبز شدن رازیانه 30و  20
-تواند در مدیریت این علفو در مقابل کمترین عملکرد بذر در رازیانه بودند که این امر میتره  سلمهتره، داراي بیشترین تولید بذر در زیست توده در سلمه

  . رع رازیانه مورد توجه قرار گیردهرز در مزا
  

  هرز، زیست توده، سرعت ظهور برگ، عملکرد اسانس، فیلوکرون علف تراکم: هاي کلیديواژه
  

    1 قدمهم
تـرین موانـع تولیـد    هرز با گیاهان زراعی از مهمهايرقابت علف

هاي تحقیقاتی مؤثر در افزایش و یکی از زمینهبوده محصوالت زراعی 
اجـراي  . (Martin et al., 2000)رود د غذایی به شمار مـی تولید موا
متقابل بـین  روابط  مبتنی برهرز با مطالعات هايکنترل علفعملیات 

. (Martin et al., 1981)شـود  شـروع مـی   هـرز  علـف زراعی و گیاه 
-یکهرز هايیکی از علف  (.Chenopodium album L)تره  سلمه

گونـه   12است و به عنوان یکی از  2ناجیانبرگ از تیره اسفساله پهن
شود و در مزارع گیاهـانی  هرز در سراسر جهان شناخته می علفغالب 
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2- Chenopodiaceae 

قابـل  هـاي   ها با فصل تابستان همراه است، خسارتکه دوره رشد آن
 & Scheepens et al., 1997; Gupta)آورد بـه بـار مـی    تـوجهی  

Reed, 2012) . با نام علمی رازیانه گیاهFoeniculum vulgare L.  
است که بذر  3ترین گیاهان دارویی متعلق به تیره چتریانیکی از مهم

رود و در صـنایع عطرسـازي،   کار میآن براي تولید صنعتی اسانس به
  . (Mirshekari, 2011)غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارد 

 هرز علفبا در نظر گرفتن توأم دو عامل تراکم و زمان سبز شدن 
-اي و درون گونه تر رقابت برونمطالعه دقیق ،بت به گیاه زراعینس

به دلیل وجود اختالف در . (Zimdahl, 1980)شود اي ممکن میگونه
سبز شدن  هرز یک گونه خاص، که از تفاوت در زمانهاياندازه علف

 ،هـاي مختلـف  هرز سبز شده در زمـان هايشود، علفها ناشی میآن

                                                        
3 - Apiaceae 
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برخی . (Bosnic and Swanton, 1997)تی دارند قدرت رقابت متفاو
و دانسـته    هرز علفتر از تراکم از محققان اثر زمان سبز شدن را مهم

توان در مـورد ضـرورت   عقیده دارند که با در نظر گرفتن آن بهتر می
 ,Swanton & Murphy)گیـري کـرد   هرز تصـمیم يهاکنترل علف

1996).  
خـروس ریشـه قرمـز    جتـا  طی یک تحقیق در مـورد تولیـد بـذر   

)Amaranthus retroflexus L. (کشتی و رقابـت بـا   در شرایط تک
که توانایی تولید بذر در مشاهده گردید ، ).Zea mays L( ايدانهذرت 

. گرفـت قـرار   هـرز  علـف زمـان سـبز شـدن    تأثیر  تاج خروس تحت 
 ،، تولید بذر در هر بوته آن کاهشهرز علفهمچنین با افزایش تراکم 

. (Aghaalikhani, 2002)یافت  افزایشی تولید بذر در واحد سطح ول
میزان تولید بذر تاج خروس در تراکم یک بوته آن  ،در آزمایشی دیگر

و  کاشت و تاریخ سبز شدن همزمان با ذرت ردیفدر هر متر از طول 
-عدد بود، در  26600و  24600ترتیب  به) .Glycine max L(سویا 
- ، تولید بذر آن بـه هرز علفشدن یک ماهه در سبز  که با تأخیرحالی

عدد در هر متر از طول ردیف کاشت کاهش  1500و  3500ترتیب به 
 ،مشخص گردید که بـا افـزایش تـراکم ذرت    در همین مطالعه .یافت

. یافـت  انـداز کـاهش    هاي پایینی سـایه شدت جریان فوتون در الیه
 هـرز  علـف ر هـر بوتـه   تعداد بـذر د  ،همچنین با کاهش دسترسی نور

کاهش یافت، ولی وزن هزار دانه آن کمتر تحت تأثیر شـدت نـور در   
 ,Clarence & Swanton)هاي پایینی سایه انداز قـرار گرفـت   الیه

2002).  
تـراکم و زمـان سـبز شـدن     هدف از این تحقیـق ارزیـابی تـأثیر    

ظهور برگ و عملکـرد  فیلوکرون، بر شاخص تولید بذر آن و تره  سلمه
   .بود در شرایط آب و هوایی تبریز یانهراز

  
  هامواد و روش

 15تبریـز واقـع در   واحـد  دانشـگاه آزاد اسـالمی   این آزمایش در 
و طـول  دریـا  متـر از سـطح    1360کیلومتري شرق تبریز بـا ارتفـاع   

شمالی در سال  o38 5/شرقی و عرض جغرافیایی  o46 17" جغرافیایی
. سرد استخشک  نیمهقه از نوع اقلیم منط. اجرا شد 1390-91زراعی 

-قلیـایی  محدودة در اسیدیته خاك  و خاك از نوع لومی شنی  بافت
  . بود درصد  7/0و میزان مواد آلی آن ) 8/7-2/7(ضعیف  
آزمایش به صورت طرح افزایشی اجرا شـد کـه در آن تـراکم        

رت صـو  این تحقیق به. بود متغیر هرز علفثابت و تراکم  رازیانهگیاه 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار بلوكطرح پایه بر فاکتوریل آزمایش 
دو، چهـار،   صـفر، (بر اساس تعداد بوتـه  تره  سلمه تراکمعامل و با دو 

به ترتیب معادل صفر، ) در هر متر از ردیف کاشتبوته شش و هشت 
 سـبز شـدن  نسـبی  بوته در متر مربع و زمان  2/13و  9/9، 6/6، 3/3

به  رازیانه سبز شدنروز پس از  30و  20، 10شامل همزمان،  ترهسلمه
از اصفهان تهیه شده و قبل از اجراي آزمایش  رازیانهبذر  .اجرا در آمد

متر مربع  3×4مساحت هر کرت آزمایشی . شد آزموناز نظر قوه نامیه 
هاي فاصله ردیف و نیمه اول اردیبهشت ماه رازیانه تاریخ کاشت. بود

. متر بودسانتی 20و  60روي ردیف به ترتیب ها  له بوتهکاشت و فاص
خاکورزي بـا گـاوآهن   در پاییز سال قبل سازي زمین، به منظور آماده

در اوایـل  صورت گرفتـه و   يمترسانتی 25-30دار  در عمق برگردان
اوره و فسفات آمونیـوم بـه ترتیـب بـه     بهار با اضافه نمودن کودهاي 

دیسک  ،بر اساس نتایج تجزیه خاكهکتار  کیلوگرم در 60و  70مقدار 
  50همچنین مقدار  .توسط فاروئر احداث شدندها  جوي و پشته. زده شد

روز پس از سبز  50کیلوگرم در هکتار اوره به صورت سرك در مرحله 
  .شدن رازیانه به خاك داده شد

به مدت  بذرهاي این گیاه ،ترهخواب بذور سلمهبه منظور شکستن 
ــاعت در 48 ــول  سـ ــانده   ppm 100محلـ ــک خیسـ ــید جیبرلیـ اسـ

بـذور  سـپس  .  (Akhavan Sales & Moshfeghi, 2008)دشـدن 
کاغـذي کاشـته شـده و    هـاي   در شرایط گلخانـه در گلـدان  تره  سلمه

. شدند ءهاي مورد نظر در مزرعه نشاهاي دو برگی آن در زمانگیاهچه
صورت  به ورازیانه هاي کاشت ها در دو طرف ردیفنحوه استقرار آن

متر از وسط خطوط کشت با تراکم مورد سانتی 15زیگزاك و به فاصله 
  80شامل آبیاري بر اساس  در طول دوره رشد عملیات داشت. نظر بود

 اضافی رازیانههاي  و تنک گیاهچه Aمتر تبخیر از تشتک کالس میلی
آفـت و بیمـاري    .انجام شدبوته در متر مربع  3/8تا رسیدن به تراکم 

  .خاصی در مزرعه مشاهده نگردید
که زمان تا ظهور برگ هشـتم رازیانـه در تمـامی    با توجه به این

بنـابراین مبنـا در    ،همزمان اتفـاق افتـاده بـود    طور تقریباًه تیمارها ب
همچنین چون تفکیک . ها برگ هشتم در نظر گرفته شدشمارش برگ

لـذا جهـت    ،زمان ظهور تک برگ آنچنان با دقت قابل شمارش نبود
ام مـد نظـر    12هاي هشتم تا کاهش خطاي آزمایش فیلوکرون برگ

هاي چهـارم، هشـتم و دوازدهـم رازیانـه     زمان ظهور برگ .بوده است
درصد گیاهان یک کرت وارد این مراحل شدند، در نظر  50موقعی که 
 محاسـبه شـد  )1(معادلـه  سرعت ظهور برگ با اسـتفاده از  . گرفته شد

(Warrington & Kanemasu, 1983)    .  
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 سرعت ظهور برگ =1/فیلوکرون                              )  1(معادله 

تره  هاي سلمه بوته، هاي هواییبه منظور تعیین وزن خشک اندام 
از نزدیکی سطح زمین قطع و بعد از خشک کـردن در آون در دمـاي   

نسبت (تره  مهسلشاخص تولید بذر . توزین شدند گرادسانیتیدرجه  78
بر وزن کـل  هر بوته بذر وزن با تقسیم میزان ) وزن بذر به وزن گیاه

هاي بذراستخراج اسانس . (Mahmoudi, 2005) دبوته محاسبه گردی
گرم بذر خرد شده و با استفاده از دستگاه کلونجر صورت  15از  رازیانه
 بـر ) لیتر در متر مربـع بر حسب میلی(عملکرد اسانس محاسبه  .گرفت

.  (Mirshekari, 2011)تعیین شد اساس عملکرد بذر و درصد اسانس
رسـم   انجـام و  Mstat-cآماري افزار تجزیه واریانس با استفاده از نرم

بـا  هـا   مقایسـه میـانگین داده  . انجام شـد  Excelافزار نمودارها با نرم
  .درصد صورت گرفتپنج در سطح احتمال   LSDاستفاده از آزمون 

  
  نتایج و بحث

صفات زمان تا ظهور دوازدهمین بر تره  سلمه هرز علفاثر تراکم   
برگ، فیلوکرون هشتمین تا دوازدهمین برگ و سرعت ظهور هر برگ 

  .)1جدول ) (≥01/0P( دار بودمعنی در رازیانه
زمان تا ظهور دوازدهمین برگ در رازیانه در فاصله تراکمی صفر 

روز طـول   50تقریباً  ف کاشتدر هر متر از ردیتره  سلمهبوته  چهارتا 

به طور میانگین  ،هرزکه در دو سطح بعدي تراکم علفکشید، در حالی
تواند ناشی از کـاهش  این امر می). 2جدول (خیر افتاد أروز به ت 9/11

وته دو و چهار بروز در سطوح  بر 07/0سرعت ظهور برگ در رازیانه از 
وته آن در هر متر بشش و هشت روز در سطوح بر  04/0به  هرز علف

در اثر تنش مواد غذایی و محدودیت ) 2جدول (از طول ردیف کاشت 
باشد و همان فتوسنتز کانوپی و به تبع آن کاهش  تابش نور به داخل

کـه در ایـن آزمـایش مالحظـه شـد، فیلـوکرون هشـتمین تـا         طوري
تـا   هـرز  علـف بوته دو چهار  هاي روز در تراکم 15دوازدهمین برگ از 

افزایش %) 70معادل (آن بوته هاي شش و هشت  وز در تراکمر 5/25
، هشتم تا دوازدهم رازیانـه هاي  که زمان از ظهور برگیافت، در حالی

). 1شـکل  (روز اتفاق افتاد  11بعد از   هرز علفدر شرایط عدم حضور 
و تره  سلمههاي هوایی  رسد این نتیجه از تداخل نسبی اندامنظر میبه 

مارهاي مربوطه و جذب درصدي از سـهم نـوري رازیانـه    رازیانه در تی
-Abd)در مطالعه عبدالخلیل و ریـد  . ناشی شده باشدتره  سلمهتوسط 

EL-Khalil & Ride, 2011)  با افزایش شدت نـور،  که مشاهده شد
 (.Carum copticum L)سرعت ظهور برگ در گیاه دارویـی زنیـان   

 . فزونی یافت درصد 11
  

 
 هشتم تا دوازدهم رازیانههاي  بر فیلوکرون برگ هرز علفثیر تراکم تأ - 1 شکل

Fig. 1- Phyllochron of 8-12th leaves of fennel as affected by lambsquarters density 
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  رازیانه بر عملکرد بذر هرز علفثیر تراکم تأ - 2شکل 

Fig. 2- Seed yield of fennel as affected by lambsquarters density 
  

 
 رازیانه بر عملکرد بذرتره  سلمهثیر زمان سبز شدن تأ - 3شکل 

Fig. 3- Seed yield of fennel as affected by lambsquarters emergence time  
 

و بریچ و همکاران  (Pokovai et al., 2004)پوکواي و همکاران 
(Brich et al., 2008)  از مطالعه همبستگی فیلوکرونی برگ با تابش

شدت  ، فیلوکرون برگ بهشدت نورنور در ذرت دریافتند که با کاهش 
هاي باالي تـابش نـور    ترین فیلوکرون به شدت و کوتاهیافت افزایش 

  .اختصاص داشت
روي عملکرد بـذر   تره سلمه هرز علفاثر تراکم و زمان سبز شدن 

هـاي اعمـال   محدودیت .)1جدول ) (≥05/0P( دار بودمعنی رازیانه
تأثیر منفی بیشـتري بـر رشـد زایشـی و تولیـد       ،ترهشده توسط سلمه

کاهش فاصله زمانی بین سبز (و با شدت گرفتن رقابت  داشترازیانه 
، دامنۀ ایـن  )ترهسلمهو گیاه زراعی و یا افزایش تراکم  هرز علفشدن 

با کاهش تراکم و تأخیر در زمان نسـبی سـبز شـدن    . شدثیر بیشتر أت
  .)3و  2هاي شکل(رازیانه افزایش یافت  بذرتره عملکرد سلمه

رازیانـه   تـوده   بـر زیسـت  مـورد مطالعـه   عوامل ثیر أتکه حالی در
رازیانـه   گیـاه  آزمـایش ایـن  در . )1جـدول  ) (≤05/0P(نبود  دار معنی

در هر متر از ردیـف کاشـت و نیـز    تره  سلمهبوته  تراکم چهارتوانست 
به بعد بدون  روز پس از سبز شدن رازیانه 20-30 را ازتره  سلمهحضور 
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افزایش ). 3و  2هاي  شکل(تحمل کند  بذردار در عملکرد معنیکاهش 
در بوته هشت به شش و  ششبه  چهار، چهاربه  دواز  هرز علفتراکم 

، %6رازیانه را به ترتیـب حـدود    بذرعملکرد  ، هر متر از ردیف کاشت
داد که نشـان   کاهش هرز تیمار بدون علفدر مقایسه با % 27و % 25
هاي شـش بوتـه و    بر عملکرد رازیانه در تراکمتره  سلمهدهد تأثیر  می

   . شود باالتر از آن ظاهر می
تـره روي عملکـرد    سلمه هرز علف و زمان سبز شدن اثر تراکم    

شـش و  هاي تراکم). 1جدول ( )≥05/0P(دار بود اسانس رازیانه معنی
تیمـار  داري بـا  از نظر این صفت اخـتالف معنـی  تره  سلمهبوته هشت 
که در این محدوده تراکم، به طوري .)2جدول (داشتند  هرز علفبدون 
لیتر در متر مربع از عملکـرد  میلی 36معادل  هرز علفهر واحد  ءبه ازا

نسبت به  هرز علفسبز شدن  خیر درتأبا  همچنین. اسانس کاسته شد
که از طوريه ب. س رازیانه روند افزایشی نشان دادعملکرد اسان ،رازیانه

 بـه   هـرز  علف لیتر در متر مربع در شرایط رقابت تمام فصلمیلی 203
روز  30 هـرز  علـف صورت سبز شدن لیتر در متر مربع در میلی 5/261

ابوزید و هاي  با یافته این امر. )4جدول ( )≥01/0P(بعد از رازیانه رسید 
 هرز علفاثر رقابت  خصوص در (Abu Zeid & Balba, 2006)بالبا 

بـا گیـاه دارویـی     .Soghum bicolor L)شبیه سازي شده سـورگوم  
 3-15تراکم در محدوده  (.Valeriana officinalis L)الطیب سنبل
ـ . مطابقت دارددر هر متر مربع از کرت  هرز علف بوته ن مطالعـه  در ای

درصد بـه   8/0الطیب تا هاي سنبلدرصد ترکیب والپوتریات در ریزوم

  .افت پیدا کرد هرز علفویژه در سطوح باالي تراکم 
روي تـره   سـلمه  هرز علفاثر متقابل تراکم و زمان سبز شدن     

  هـرز  علـف و شـاخص تولیـد بـذر     تعداد بذر در متر مربع، زیست توده
با افزایش تراکم و زودتر سبز شدن ). 3جدول ( )≥05/0P( دار بودمعنی
نسبت به رازیانه، تعداد بذر آن در هر متر مربع افزایش نشان تره  سلمه
بذر در گیاهان به واسطه درصد تخصـیص مـواد   تولید ). 4شکل (داد 

توانایی . گیرد فتوسنتزي به بخش هاي زایشی گیاه تحت تأثیر قرار می
هاي زایشـی گیاهـان، در   تغییر در تخصیص مواد فتوسنتزي به بخش

هـرز بیشـتر از   هايشرایط مختلف فراهمی مواد غذایی خاك، در علف
با توجه به نتـایج  . (Colquhoun et al., 2005)گیاهان زراعی است 

باید در نظر داشت که  ،(Ronald & Smith, 2000)رونالد و اسمیت 
 سهولت بههرز به دلیل برخورداري از بذرهاي کوچک  هايفبرخی عل

ها کمتر بودن تعداد آن رغمعلییابند و در نقاط مختلف انتشار پیدا می
کـاربرد   ،بنـابراین . کننـد هاي مجدد را فراهم میامکان ایجاد آلودگی

هـرز برخـوردار از بـذر زیـاد،     هـاي هاي خسارت در علفعملی آستانه
 هاي کمتر از آستانه خسارت،تولید بذر بیشتر در تراکممحدود است و 

تـر از  هرز را در سطوح پـایین هايتواند در برخی موارد کنترل علفمی
یري براي اجرا و عـدم  گتصمیم ،بنابراین. آستانه اقتصادي توجیه کند

در شرایط فوق بایستی بر اسـاس اثـر    هرز علفاجراي عملیات کنترل 
اهش عملکرد گیاه زراعی ناشـی از رقابـت و نیـز    متقابل بین مقدار ک

  .  انجام شود هرز علف بذرمیزان تولید 
  

  
بر تعداد بذر آنتره  سلمهثیر تراکم و زمان سبز شدن تأ - 4شکل   

Fig. 4- Seed number of lambsquarters as affected by its density and emergence time 
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 بر برخی از صفات مورد مطالعهتره  سلمه هرز علفاثر تراکم  - 2ول جد
Table 2- Effect of weed density on some of the studied traits 

هرز تراکم علف  
Weed density 

(Plants per meter 
row) 

برگ  زمان تا ظهور دوازدهمین
 )روز(

Time to 12thleaf 
appearance (day) 

بر (سرعت ظهور برگ 
)روز  

Leaf appearance 
rate 

(day-1) 

 عملکرد اسانس
-رتلیتر در ممیلی(

)مربع  
Essential oil 

yield  
(mL.m-2) 

ترهتولید بذر سلمه  
)مربعگرم در متر(  

Lambsquarters seed 
production 

(g.m-2) 

0 47 c 0.09 a 270.8 a 0 a 
2 51 bc 0.07 a 257.2 a 0.71 b 
4 51 bc 0.07 a 254.6 a 0.82 b 
6 60 a 0.04 b 202.3 b 1.01 bc 
8 63 a 0.04 b 196.5 b 1.22 c 

  .ندارند  پنج درصد داري در سطحاختالف معنی ،داراي حداقل یک حرف مشابه در هر ستونهاي  میانگین                
                            Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% probability level.                      

  
 در تیمارهاي مختلف تره  سلمه هرز علفصفات مورد مطالعه میانگین مربعات  - 3جدول 

Table 3- Analysis of variance (mean squares) of studied characteristics of lambsquarters in different treatments  
  شاخص تولید بذر

Seed production 
index 

زیست 
 توده

Biomass 

 مترمربع تولید بذر در
Seed 

production.m-2 

  وزن هزار دانه
1000-seed 

weight 

  بذرتعداد 
Seed 

number 

درجه 
 آزادي

df 

 منابع تغییر
S.O.V. 

 تکرار  2  666.12 0.78 60.55 **599.00  874.21
Replication   

 تره  سلمهتراکم   4  **5897.89 1.26 **589.89 *300.03  **58800.77
Lambsquarters density 

500000.78**  308.51* 95.10* 1.66 3200.00*  3  
 تره  سلمهزمان سبز شدن 

Lambsquarters emergence 
time  

  تراکم ×زمان   12  *3579.14 2.55 *86.40 *324.00  **38950.39
Density × emergence time 

 خطا  38  789.22 8.87 21.81 81.81  4630.48
Error 

 (%) CV  )درصد( ضریب تغییرات  -  22.19 25.25 29.25 25.00  23.58

 and **: represent significant difference at 5% *.              پنج و یک درصد دار در سطوح احتمالمعنی به ترتیب**: و * 
and 1% probability levels, repectively  

  
 روي برخی از صفات مورد مطالعهتره  سلمه هرز علفاثر زمان سبز شدن  - 4جدول 

Table 4- Effect of weed emergence time on some of the studied traits 
   هرز زمان سبز شدن علف

  )روز پس از رازیانه(
Weed emergence time  

(days after fennel emergence) 

 عملکرد اسانس 
)مربعلیتر در متریلیم(  

Essential oil yield (mL.m-2) 

  تره  سلمهتولید بذر 
  )مربعگرم در متر(

Lambsquarters seed production (g.m-2) 

 همزمان با رازیانه
Simultaneously sown 

203.1 c 0.90 c 

پس از رازیانهروز  10  
10 DAE 

239.1 b 0.76 b 

  پس از رازیانهروز  20
20 DAE 

241.5 ab 0.67 b 

  پس از رازیانهروز  30
30 DAE 

261.5 a 0.55 a 

           DAE: days after fennel emergence                                                           رازیانهاز سبز شدن  روز پس :DAE   
 

 گرم بـود  72/0و مقدار این صفت در تمامی تیمارها حدود ) 3جدول (دار نشد تره معنی سلمهمورد مطالعه روي وزن هزار دانه عوامل اثر 
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رسد این نتیجه ناشـی از شـدت   به نظر می.  )ها ارائه نشده است داده(
بـذر   کـل تولیـد  . (Horak, 1997)کنترل ژنتیکی انـدازه بـذر باشـد    

تولیدي آن در هـر  بذر نیز با همان روندي که در مورد تعداد تره  سلمه
کـاهش   ءبه ازا. اشاره شد، در تیمارهاي مربوطه تغییر یافتمتر مربع 

هر یـک روز   نیزدر هر متر از ردیف کاشت و  هرز علفهر واحد تراکم 
 15/0به ترتیب حدود  هرز علفمقدار تولید بذر  ،تأخیر در سبز شدن آن

ولـی، بـا   ). 4و  2هاي  جدول(گرم در متر مربع کاهش یافت  02/0و 
قبل از برداشت، تره  سلمهلی درصدي از بذرهاي توجه به ریزش احتما

ممکن است محاسبه تعداد بذر و کـل تولیـد بـذر آن از دقـت کـافی      
 (Aghaalikhani, 2002)مطالعه آقاعلیخـانی  نتایج . برخوردار نباشد
زمان سبز شـدن   توانایی تولید بذر در تاج خروس توسطنشان داد که 

یش تراکم، تولید بذر در هر بوته که افزاتحت تأثیر قرار گرفت و با این
این محقق . را کاهش داد، ولی تولید بذر در واحد سطح افزایش یافت

خروس در ابتداي دوره رشد به منظور کاهش تولید بذر، بر کنترل تاج
کاهش افت عملکرد گیاه زراعی و محدود شدن دامنـه انتشـار آن در   

همکـاران   در آزمـایش ماسـینگا و  . سال هـاي بعـدي تأکیـد داشـت    
(Massinga et al., 2001)    خـروس  نیز تولید بذر در هـر بوتـه تـاج

همراه با افزایش تراکم آن در کشت ذرت کاهش یافت، ولی تولید بذر 
 Colquhoun)کلگوهون و همکاران . در واحد سطح افزایش نشان داد

et al., 2005)  در تـره   سلمهاظهار داشتند که مقدار تولید بذر هر بوته
در . خالص چندین برابر بـیش از شـرایط رقابـت بـا ذرت بـود     کشت 

هـزار بـذر تولیـد     150مطالعه ایشان، هر بوته در کشت خالص حدود 
 3600که بذر تولیدي هر بوته در شرایط رقابت بـا ذرت  کرد، در حالی

حتـی در  تـره   سـلمه این پژوهشگران تولید زیاد بـذر توسـط   . عدد بود
  . هاي آن دانستندر ضرورت کنترل جمعیتهاي پایین را دلیلی بتراکم

تره، مقدار شدن سلمه سبزنسبی با کاهش تراکم و تأخیر در زمان 
ر می رسـد  ظبه ن). 5شکل ) (≥05/٠P(توده آن افت پیدا کرد   زیست

به دلیل تسخیر فضـاي  تره  سلمههاي  تحت شرایط فوق از اندازه بوته
اي کـه  ین شـرایطی گونـه  در چن. کاسته شده است رازیانهرشد توسط 

زودتر سبز شده و یا سرعت رشد بیشتري داشته باشد، در واحد زمـان  
و  روهریس. دهداز فضاي رشد را به خود اختصاص میسهم بیشتري 

نیـز در مطالعـه خـود روي     (Rohris & Stunzel, 2001)اسـتانزل  
ي اافته و آن را به رقابت درون گونهبه نتایج مشابهی دست یتره  سلمه

در مطالعه حاضر تیمارهاي سبز . و کاهش اندازه گیاهان نسبت داده اند
روز پـس از رازیانـه بـه     10در تـره   سلمهبوته دو، چهار و شش شدن 

چهار، شش برابر تیمارهاي سبز شدن  2/1و  8/1، 8/1ترتیب به اندازه 
تولید کرد  زیست تودهروز پس از رازیانه  20در تره  سلمهبوته و هشت 

تـره   سـلمه این نتیجه نشان از تأثیر بیشتر زمان سبز شدن ). 5 شکل(
این امر از شیب خطوط . آن دارد تودهزیست نسبت به تراکم بر تولید 

شدن مربوطه نیز مشخص است، حاکی است که با تأخیر در زمان سبز 
  .شودهرز کاسته می علفزیست توده از شدت تأثیر تراکم روي 

  

  
  آنزیست توده بر تره  سلمهثیر تراکم و زمان سبز شدن أت - 5شکل 

Fig. 5- Biomass of lambsquarters as affected by its density and emergence time  
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آن شاخص تولید بذربر تره  سلمهثیر تراکم و زمان سبز شدن أت - 6شکل   

Fig. 6- Seed production index of lambsquarters as affected by its density and emergence time 
  

، موجب کاهش هرز علفکاهش تراکم و تأخیر در زمان سبز شدن 
). 6  شـکل (تولید بذر آن در رقابت بـا رازیانـه شـد    دار شاخص معنی

شـده بـه طـور     هاي سبزتره سلمهکه در حالی محاسبات نشان داد، در
داد، در وزن کـل بوتـه را بـذر تشـکیل مـی     % 8/9همزمان با رازیانه، 

% 6/3، %8/5دوم، سوم و چهارم سبز شدن آن به ترتیب تا هاي  زمان
مـاده  دار وزن این امر با توجه به کاهش معنی. تکاهش یاف% 8/3و 

در سطوح بعدي نسبت به سبز شدن تره  سلمههوایی هاي خشک اندام
بستگی مثبت بین وزن ماده خشک و مقدار تولید همزمان و وجود هم

  .قابل انتظار بود) r =76/0( هرز علفبذر در 
  

  گیري نتیجه
بـذر   توانستند باال تودهزیست  هاي داراي ترهسلمهدر این مطالعه 

 ها نیـز  رازیانههاي مشابه،  در کرت. کننددر واحد سطح تولید  بیشتري
از میـزان تولیـد    .بودنـد  کمتـر ه و عملکرد دان بیشترداراي فیلوکرون 
 درآن توان براي تخمین پتانسیل تولید بـذر  میتره  زیست توده سلمه

بهره گرفت که آن نیز خواهد توانست در مدیریت ایـن   مزرعه رازیانه
   .  مورد توجه قرار گیرد هرز علف
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