
 حسینی و محمد خواجه مسعود زرندي

31 

  
 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،اول شماره ،و سوم بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir 

  

   هاي مختلفتوده هاي رشديشاخص و پرایمینگ بذور برهاي هرز علف کنشاثر برهم
  )Citrullus lanatus( بذريه هندوان

  
  2حسینی و محمد خواجه 1مسعود زرندي*

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد،  ارشد آموخته کارشناسی دانش1
  ، دانشگاه فردوسی مشهد، زراعت و اصالح نباتاتاستادیار گروه 2

6/10/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 18/5/1393 تاریخ دریافت:  
 1چکیده

ز عنـوان کشـت دوم بعـد ا    از جمله گیاهان اسـت کـه بـه   ) Citrullus lanatus(بذري هندوانه  :سابقه و هدف
شود. این محصول بـه دالیـل زمـان کوتـاه کاشـت تـا       بعضی از مناطق کشور کشت میدر محصوالت زمستانه 

هاي تولید کم و سودآوري بیشتر نسبت بـه سـایر گیاهـان بهـاره، امـروزه مـورد توجـه بیشـتر         رسیدگی، هزینه
بـر  بـذور  پرایمینـگ  و  زهـاي هـر  علـف  کـنش بـرهم بررسی اثر  منظور رو بهاز اینکشاورزان قرار گرفته است. 

 دانشـکده  تحقیقـاتی  در مزرعـه  1392آزمایشی در سـال   هنداوانه بذري هاي مختلفهاي رشدي تودهشاخص
  شد. اجرا  ددانشگاه فردوسی مشه کشاورزي،

  

 بـا کامل تصادفی  هايبلوكبر پایه فاکتوریل طرح  در قالب 1392: این آزمایش در سال زراعی هامواد و روش
عنـوان   بـه  )بجنوردنیشابور و  (کالله، هندوانه بذري توده انجام شد. تیمارهاي مورد بررسی شامل سهسه تکرار 

شامل سوم  عاملو  (بذور پرایم شده و بذور پرایم نشده) دو سطح در بذر هیدروپرایمینگدوم  عاملاول،  عامل
از طـول بوتـه،   بودنـد   تصفات مـورد مطالعـه عبـار    در این آزمایش بودهاي هرز و عدم حضور علف حضور

 شاخص سطح برگ، محیط میوه، تعداد میوه در هر بوته، تعداد دانه در هر میوه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه.
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ثیر بر رشد و اجزاي عملکرد دانه، در هر سه توده هندوانه بـذري  أبا ت هاي هرزنتایج نشان داد که علف: هایافته
. پرایمینگ بذر توانست تا حـدودي اثـرات مخـرب    نددرصد کاهش داد 79ا تا داري عملکرد دانه رطور معنی به

ثیر چندانی بر عملکرد دانه نداشت. أهاي هرز بر شاخص سطح برگ و وزن هزار دانه را کاهش دهد ولی تعلف
رم در کیلـوگ  1581ترتیب با  بیشترین عملکرد دانه و وزن هزار دانه به هاي مورد بررسیطور کلی در بین توده به

  گرم در توده نیشابور مشاهده شد.  144هکتار و 
  

هاي هرز تمـامی صـفات مـورد بررسـی     : بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش در اثر تداخل علفگیرينتیجه
هـاي هـرز تـا     توان بـا حـذف علـف   رو می طور قابل توجهی کاهش یافت که از این خصوص عملکرد دانه به به

هاي هرز نیز با انتخاب ارقامی مناسب (توده نیشابور) و یا در حضور علف ان کردبرها را جحدودي این کاهش
زنـی بـذور (پرایمینـگ    تیمار بذور همانند فراهم آوردن شرایط مناسب جوانـه و همچنین با انجام عملیات پیش

  توان به عملکرد بهینه این گیاه دست یافت.بذور) می
  

   هیدروپرایمینگ، بذري ، هندوانهنیشابور ،دانهعملکرد  هرز، هايعلف :کلمات کلیدي
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 مقدمه
گیـاهی یـک سـاله و از     Matsum & Nakai)Thunb( Citrullus lanatus  هندوانه با نام علمی    

هـاي گرمسـیري هسـتند کـه      عمومـاً از میـوه   ها . هندوانهباشدمی (Cucurbitaceae) نخانواده کدوییا
پکتـین و تولیـد    ژله، مصرف آب هندوانه، مارماالد، عنوان تولید مربا، مستقیم به غیرصورت مستقیم و  به

 3ن بـین  آو وزن بوده اي شکل  مرغی یا استوانه ن تخمآمیوه  گیرند. میقرار  استفادهتخمه آجیلی مورد 
ـ  ا سایهیباشد. رنگ پوست آن سرتاسر سفید  کیلوگرم می 25 تا ا راه راه هایی از سبز و شاید لکه دارو ی

 باشدمیدرصد قند  12 تا 8 درصد آب و 90از زرد تا قرمز که تا حدود  هندوانهباشد. رنگ گوشت می
باشـد کـه از لحـاظ تولیـد و     کشاورزي ایـران مـی   تعنوان یکی از مهمترین محصوال بههندوانه  ).32(

. همچنین این محصول صادرات این محصول، ایران در جایگاه برتر جهان بعد از کشور چین قرار دارد
ـ  36عامل مهمی در بهبود درآمد بیشتر کشاورزان بوده ( یـن منظـور در جهـت افـزایش تولیـد      ا ه) کـه ب

هاي هندوانه کشور باید به افزایش توان تولید و حفظ حداکثر توان موجود توجه داشت. مدیریت علف
اضـر خسـارت ناشـی از    هاي مؤثر براي حفظ توان تولیـد اسـت. زیـرا در حـال ح    هرز یکی از روش

با  هاي هرز). علف26باشد (درصد می 12تا  10درصد و در مقیاس جهانی  25هاي هرز در ایران  علف
درصد  50خصوص ذخیره رطوبتی خاك باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی تا  رقابت بر سر منابع به

شـود  ها می برداشت شدن آن قابل به نابودي محصول و غیر و افزایش هزینه تولیدات کشاورزي و بعضاً
)48.(  

و گیاهـانی گـه    بـوده هاي هرز بر عملکرد بسته به نوع گیاه زراعـی متفـاوت    میزان خسارت علف  
افـت  کـرده و   غلبـه هاي هـرز  علف بر توانندتري می داراي توان رقابتی باالتري هستند به نحو مطلوب

هاي هرز را تا حد  توان خسارت علفی میهاي به زراع که با روش )39 ،47( بینند عملکرد کمتري می
بـراي فضـا رقابـت     هاي هرز و گیاه زراعی همزمـان سـبز شـوند معمـوالً    اگر علف زیادي کاهش داد.

در رقابـت   کننداي که ابتدا فضا را اشغال گونه هاي مختلف، در صورت سبز شدن در زمان اما کنند، می
باعث افزایش  هاي هرز علفبذر  عاري از گیاهان زراعی روبذاستفاده از ین ابنابر تر خواهد بود.موفق

ـ     که شاخص توجه به اینبا  ).7(عملکرد محصول خواهد شد  ثیر رقابـت تغییـر   أهـاي رشـدي تحـت ت
تـوان  مـی  ها بوده که از آنگونه در طول دوره رشد   توانایی رقابت هربیانگر  ها آن گیريو اندازه کنند می

). بـه گـزارش   42(نمود هاي هرز استفاده  عملکرد ناشی از رقابت با علفبینی میزان کاهش  براي پیش
 ،گیـاه زراعـی   از طریق کاهش سطح برگ و دوام بـرگ  هاي هرز عمدتاًعلف )18( گراهام و همکاران
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رشد و عملکرد سویا نشان داد کـه   روي ثر تاتورهاد. بررسی نشوسبب کاهش عملکرد گیاه زراعی می
 ). وان آکرا و همکـاران 19( هاي رشد وجود دارد هاي هرز و شاخص قابت علفبین ر ستقیمیم رابطه

کـاهش مـاده خشـک و     هاي هرز،علفمختلف  هاي مخلوطی از گونه) در بررسی رقابت سویا با 46(
 باعـث زمینـی   ها با گیاه بادام هاي هرز و رقابت آن سرعت رشد محصول را گزارش کردند. وجود علف

هاي هرز در ابتداي  ). کنترل علف11( شودافت شاخص برداشت و عملکرد می ،افزایش ورس در گیاه
هاي هرز  ثیر علفأبه شدت تحت ت داشته واي کندي هندوانه رشد اولیه رشد هندوانه الزامی است زیرا

بـه محصـول    توجهیقابل  هاي هرز در این زمان خسارت کنترل علفعدم گیرد و در صورت قرار می
تواند بر سرکوب ) دریافتند که تراکم مطلوب گیاهان زراعی می23جانی و همکاران ( ).5(شود میوارد 

هاي گیري از روشطور کلی بهره داشته باشد. به هرز و عملکرد گیاهان نقشنمودن و کاهش توده علف
هاي افزایش کارکرد زراعی مانند تراکم مطلوب بوته، کشت ارقام سازگار، تاریخ کاشت مناسب و روش

  ). 3شود (به افزایش رقابت گیاهان زراعی می زنی) منجرذر (درصد و سرعت جوانهب
زنی از مراحل مهم و حساس در چرخه زندگی گیاه و یک فرایند کلیدي در سبز شدن  جوانه  

اي بر عملکرد دارد. این  باشد. مدت زمان بین کاشت تا استقرار گیاهچه تأثیر قابل مالحظه می هاگیاهچه
یکی از عوامل  ).9گیرد ( ویژه دما و رطوبت خاك قرار می ز رشد تحت تأثیر عوامل محیطی بهمرحله ا

نامناسب در  یشرایط آب و هوای شود،می پایینار ضعیف گیاهچه و عملکرد رکه باعث استقاي  عمده
زنی سریع بذر گیاهان، موجب تولید باشد. جوانهزنی و خروج گیاهچه از خاك میزمان جوانه

که این پدیده موجب استقرا  شود،ی خاك مییهاي باالهاي با ریشه عمیق قبل از سله بستن الیه هچهگیا
زنی را تسهیل کند، باعث استقرار شود. هر عاملی که جوانهگیاهچه و افزایش عملکرد می بهتر

کاشت است ، پیش تیمار بذر قبل از هاي استقرار بهتر یکی از روشنیز خواهد شد.  گیاهآمیز  موفقیت
شروع  در این روش بذر تا مرحله )20( باشد می )Hydro-priming( آّب که شامل خیساندن بذر در

زنی متوقف جوانه 2کند و در فاز ) آب جذب می1 زنی (فازهاي متابولیکی قبل از جوانه فعالیت
زنی در جوانه افزایش سرعت د،نشودر گیاهانی که با بذر تکثیر می روش ). مزیت این36( دنشو می

شرایط مختلف محیطی است. مزیت دیگر آن حصول یکسان رویش گیاهچه از بذر براي افزایش 
تکنیک متابولیسم بذر تا سطحی این ). در 35(ت قدرت گیاهچه و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه اس

 مجاز است. د،نچه از بذر خارج نشوچه و ساقهزنی فعال شوند ولی ریشهکه فرایند پیش جوانه
 در نتیجهو  bو  aتواند محتواي کل کلروفیل، محتواي کلروفیل همچنین هیدرو پرایمینگ بذور می
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را تحت عنوان  آزمایشی) 14دمیروهمکاران ( ).42 ،43 ،40( را افزایش دهد گیاهان حاصله فتوسنتز
که حاکی از آن بود  انجام دادند که نتایجدر دو رقم هندوانه  تولیدي روي نشاء بذر اثر پرایمینگ

 تا 68زنی و  ساعت سرعت جوانه 96 ات 60 زنی، درصد جوانه 22تا  19 بذور باعث افزایش پرایمینگ
) در بررسی اثر 50و  51زرندي و همکاران ( .شدنسبت به نمونه شاهد  نشاء،تر  گرم وزن میلی 82

نمودند که بذور پرایم شده زنی و سبز شدن هندوانه بذري بیان پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه
زنی (آزمایشگاه) و افزایش سرعت سبز شدن  نسبت به شاهد آن باعث افزایش درصد و سرعت جوانه

در شرایط گلخانه و زمین زراعی و در نهایت باعث تولید گیاهچه با بنیه قوي گردید. همچنین 
زنی  جه رسید که پرایمینگ جوانهاین نتی به، خربزهروي پرایمینگ بذر  در بررسی اثر) 22هورتالیگاس (

میزان افزایش عملکرد  ، کهشدنهایت باعث افزایش عملکرد  و در هکم افزایش داد بنیهرا در بذرهایی با 
گیاهانی مثل هندوانه و خربزه چسبندگی پوسته بذر به  . دربسته به رقم مورد آزمایش متفاوت بود

اي و کاهش یا عدم  هاي لپه ان باز شدن برگباعث عدم امک در مرحله سبز شدن اي هاي لپه برگ
منظور  به) نیز 16بارلو و هاگ (). 12( شود به مرگ گیاهچه می ها شده که این امر منجر نآفتوسنتز 

نشان داد که  فرنگی در مزرعه، رشد و عملکرد گوجه بررسی اثرات پرایمینگ بذر روي سبز شدن،
سبز  روز زودتر نسبت به بذور پرایم نشده، 5تا  4 دهبذور پرایم ش پرایمینگ بذر در شرایط مزرعه،

زودتر  دهی و رسیدگی میوه به گلدهی، سبز شدن زودتر بدون تغییر در عملکرد منجر و نیز شدند،
زنی، استقرار بوته و عملکرد و . گزارشات دیگر نیز حاکی از اثرات مثبت پرایمینگ بذر بر جوانهشدند

مختلف  هايتودهمقایسه  آزمایشهدف از این ). 51 ،21 ،43 ،24 ،16 ،6اجزاي عملکرد است (
هاي کنش علف برهم ثیرأتحت ت ، عملکرد و اجزاي عملکردهاي رشدي از نظر شاخصبذري هندوانه 

   (هیدرو پرایمینگ) بود. پرایمینگ بذر هرز و
  

  هامواد و روش
، واقع دنشگاه فردوسی مشهدا کشاورزي، دانشکده تحقیقاتی در مزرعه 1392در سال این آزمایش   
درجه  59 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 15درجه و  36 کیلومتري مشهد در عرض جغرافیایی 10در 

متر و  میلی 286متري از سطح دریا انجام شد. متوسط بارندگی سالیانه  985دقیقه شرقی با ارتفاع  28 و
بـود. بافـت    گراد درجه سانتی -8/28و  42ب ترتی حداکثر و حداقل دماي مطلق ساالنه در این منطقه به

و میـزان پتاسـیم، فسـفر و نیتـروژن      =3/1ECو  32/7خاك زمین مورد استفاده رسی لومی با اسیدیته 
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 هايبلوكبر پایه فاکتوریل قسمت در میلیون بود، آزمایش در قالب طرح  8/15و  7/13، 121ترتیب  به
)، بجنوردنیشابور و  (کالله، هندوانه بذري توده سهاول شامل  فاکتورشد. اجرا سه تکرار  باکامل تصادفی 

شامل سوم  فاکتورو  (بذور پرایم شده و بذور پرایم نشده) دو سطح در بذر هیدروپرایمینگدوم  فاکتور
ابتدا بذور (توده کالله، نیشابور و بجنورد) تهیه  بود.هاي هرز و عدم حضور علفهاي هرز علفحضور

زنی اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از مساعد بودن بذور از لحاظ از لحاظ جوانه شده از کشاورزان
و قدرت بذر، در شرایط آزمایشگاه عملیات پرایمینگ بذور هر  مشابه) زنی تقریباً(درصد جوانه زنیجوانه

ده تا به و سپس در دماي محیط خشک کر صورت هیدرو پرایمینگ انجام، ساعت به 48مدت  سه توده به
دار، دیسک زدن (دوبار و عمـود   عملیات زراعی شامل شخم با گاوآهن برگردان رطوبت اولیه برگردند.

، که در x 2 4هاي به ابعاد ها جهت آبیاري صورت گرفت. سپس کرتبندي و نیز نصب لوله برهم)، مرز
هـاي   بـین تیمـاري   حاشیه براي حذف اثراتکرت ایجاد گردید.  36کرت و در مجموع،  12هر تکرار 

کاشت  متر فاصله در نظر گرفته شد. 1متر فاصله و بین هر دو بلوك نیز به اندازه  نیم به اندازه مختلف،
متري با  سانتی 5تا  3عدد بذر با عمق  5اي که در هر کپه صورت کپه بذور هر سه توده هندوانه بذري به

ها تنگ و به حد مطلوب رسانده برگی بوته 6تا  4متر انجام شد، که بعد از مرحله  2هاي فاصله ردیف
صورت جوي و پشته انجام  بعد از گاورو شدن زمین به 1392اردیبهشت ماه سال  15شدند. کاشت در 

صورت وجین دستی در طول فصل رشد کنترل  هاي هرز بهدون علفبهاي هاي هرز در کرتشد. علف
) ده روز قبل از برداشت میوه از هر LAIسطح برگ ( گیري طول بوته و شاخص منظور اندازه به شدند.
گیري سطح برگ بعد از انتقال به آزمایشگاه بـا   طور تصادفی انتخاب شده و براي اندازه بوته به 3کرت 

گیـري   تعیین شد. براي انـدازه  LI-3100C) مدل Leaf Area Meter( گیري سطح برگ دستگاه اندازه
 r و =π 14/3 ) کـه 2πrبذري با استفاده از فرمول محیط دایـره (  وانهدلیل گرد بودن هند محیط میوه {به

شعاع دایره، محاسبه گردید}، تعداد میوه در هر بوته، تعداد دانه در هر میوه، وزن هزار دانه و عملکـرد  
صورت تصادفی از واحد آزمایشی برداشـت و مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد؛ و پـس از        بوته به 5دانه، 

توسط ترازوي دیجیتال بـا  ساعت وزن خشک کل  48مدت  درجه به 75ر آون در دماي خشک کردن د
اي در رقابـت بـین    اي و بـین گونـه  براي تعیین سهم نسبی رقابت درون گونـه  تعیین شد. 001/0ت دق

هاي عملکرد و اجـزاي عملکـرد    هاي هرز موجود در مزرعه از آنالیز شاخص هندوانه و علفهاي توده
 ازو تجزیه و تحلیـل   Minitabو  SASهاي  افزار آزمایش با نرماین هاي دادهین منظور ا هباستفاده شد. 

  رسم اشکال استفاده گردید. منظور به Excelافزار  نرم
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  نتایج و بحث
درصد بر طول  1هاي هرز در سطح نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تداخل علف :طول بوته

گیري بر این صفت اندازه ). ولی اثر پرایمینگ بذر و توده1بود (جدول  داربوته هندوانه بذري معنی
 67میزان  هاي هرز بهثیر حضور علفأ). طول بوته هندوانه بذري تحت ت1دار نبود (جدول  شده معنی
در این صفت  هاي مورد آزمایش). در بین هر سه توده2داري کاهش یافت (جدول طور معنی درصد به

) در بررسی اثر 34). نیکنام و همکاران (2از لحاظ آماري وجود نداشت (جدول تفاوت چندانی 
هاي هرز بر رشد و عملکرد گندم و نیز ناصري و همکاران به نقل از نیتروژن، میزان بذر و تداخل علف

) با بررسی رقابت یوالف وحشی با گندم دریافتند که با افزایش تراکم 2013نیکنام و همکاران (
هرز ارتفاع بوته کاهش یافت. همچنین نتایج این آزمایش با گزارش برخی از محققین در هاي  علف

هاي هرز در رسد علفنظر می ). به4 ،42هاي هرز همخوانی دارد ( کاهش ارتفاع بوته ناشی از علف
 طور کاراتري استفاده کرده و این باعث کاهش مواد غذايرقابت با گیاهان زراعی از منابع موجود به

). با توجه به نتایج، 34ها را کاهش داده است ( موجود، براي گیاه زراعی شده و طول بوته (ارتفاع) آن
) ولی تیمارهاي 1دار نبود (جدول اثر پرایمینگ بذر بر طول بوته در هر سه توده هندوانه بذر معنی

 افزایش دادند (جدول پرایم شده در هر سه توده کمی طول بوته را نسبت به شاهد (بذور پرایم نشده)
هاي رشدي بعدي مؤثر بود. در نتایجی مشابه با این  ثیرگذاري در شاخصأدلیل ت ه) که این افزایش ب2

) در بررسی اثر کودبیولوژیک، پرایمینگ بذر و کشت نشائی بر 50و  51آزمایش زرندي و همکاران (
ثیر چندانی بر طول بوته أر تهاي رشدي هندوانه بذري گزارش کردند که پرایمینگ بذبرخی شاخص

  هندوانه بذري نداشته است.
ثیر أهاي آزمایش حاکی از تنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده: )LAIنهایی ( شاخص سطح برگ

). در بین تیمارهاي مورد 1دار کلیه تیمارهاي آزمایش بر شاخص سطح برگ نهایی بود (جدول  معنی
هاي هرز) بیشترین میزان از پرایمینگ بذور و با کنترل علف (توده نیشابور حاصل Gمطالعه تیمار 

(توده بجنورد بدون اعمال پرایمینگ بذور  Bعنوان بهترین تیمار و تیمار  به 9/2شاخص سطح برگ با 
طور  ). به1داشت (شکل  25/0هاي هرز) کمترین میزان شاخص سطح برگ را با  و در حضور علف

هاي هرز با گیاهان زراعی و مهم در فرایند تداخل علفکلی شاخص سطح برگ یکی از صفات 
عنوان ابزاري براي پیشگویی کاهش عملکرد گیاهان زراعی  توان بهدهنده رقابت بوده و از آن می نشان

توان انتظار داشت توده بجنورد با کمترین شاخص سطح برگ در هر دو ). بنابراین می10بهره گرفت (
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تر از دو توده دیگر عمل کند هاي هرز ضعیفایم نشده در رقابت با علفحالت تیمار پرایم شده و پر
جایی که عملکرد دانه نیز تابعی از شاخص سطح برگ گزارش شده است، بنابراین  ). از آن1(شکل 

شاخص سطح برگ در رقابت گیاه با ). 3کمترین عملکرد دانه نیز در این توده مشاهده شد (جدول 
 شودتعرق در مطالعات فیزیولوژیکی استفاده می رب خالص مواد و مقداهاي هرز و سرعت جذ علف

علت داشتن تیپ رشدي و سطح برگ مناسب در شرایط کنترل و  رود رقم نیشابور به). انتظار می14(
) 41( همکاران وصادقی ). 1(شکل  عمل کندتر  موفق دیگر تودههاي هرز نسبت به دو  عدم کنترل علف

دریافتی  )PAR( چه سطح برگ گیاه زراعی بیشتر باشد میزان تشعشع فعال فتوسنتزيبیان کردند که هر 
افزایش هرز هاي  قابلیت رقابت گیاه زراعی با علفو در نتیجه  یابد،هرز کاهش می هايتوسط علف

 Vaccaria) و جغجغک (Lolium rigidumدر بررسی توان رقابتی گندم در برابر چچم ( یابد. می

hispanicaندم داراي سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی و سرعت رشد مطلق بیشتري ) گ
در  ).46ها شده است ( علف هرز بود که باعث افزایش توان رقابتی گندم در مقابل آن این دو نسبت به

توان به استفاده بیشتر از عناصرغذایی، رطوبت توجیه افزایش سطح برگ ناشی از پرایمینگ بذور می
)؛ و همچنین استقرار سریع و مطلوب، نسبت به بذور پرایم نشده اشاره 2تشعشع خورشیدي (خاك و 
) در بررسی اثر پرایمینگ بذر روي هندوانه بذري، دمیر و 50و  51زرندي و همکاران (داشت. 

فرنگی در بررسی اثر پرایمنگ  ترتیب بر روي هندوانه و گوجه ) به6() و بارلو و هایگ 5همکاران (
نتایجی مشابه با نتایج این آزمایش را گزارش کردند. همچنین در آزمایشی دیگر که روي کدو  بذور

محصول  منظور بررسی اثر پرایمینگ بذور بر شاخص سطح برگ، گلدهی، زمان رسیدگی و عملکرد به
انجام شد، بذور پرایم شده نسیت به بذور پرایم نشده شاخص سطح برگ و در نهایت گلدهی و 

  ).29کدو را افزایش داد (عملکرد 
درصد) را از نظر محیط میوه بین  1داري (سطح نتایج تجزیه واریانس اختالف معنی :محیط میوه

هاي هرز در مقایسه با شرایط ). همچنین عدم کنترل علف1هاي مورد بررسی نشان داد (جدول  توده
). محیط میوه در 1رار داد (جدول ثیر قأداري محیط میوه را تحت تطور معنی هاي هرز، بهکنترل علف

داري باهم نداشتند، هر دو شرایط پرایمینگ بذر (بذور پرایم شده و بذور پرایم نشده) تفاوت معنی
هاي هرز و پرایمینگ درصد)، علف 5داري بین توده و پرایمینگ بذر (در سطح چند اثر متقابل معنی

 1هاي هرز (در سطح علف xپرایمینگ بذر  x درصد) و همچنین اثرات متقابل توده 5بذر (در سطح 
  ). 1هاي مورد بررسی مشاهده شد (جدول درصد) بر محیط میوه توده
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هاي علف xپرایمینگ بذر  xنمایان است اثرات متقابل سه گانه (توده  2گونه که در شکل  همان  
). 1(جدول  درصد) بر صفت محیط میوه هندوانه بذري مشاهده شد 1داري (در سطح هرز) معنی

هاي مورد درصد) بر محیط میوه توده 1هاي هرز (در سطح علف xپرایمینگ بذر  xاثرات متقابل توده 
هاي هرز) با (توده نیشابور حاصل از پرایمینگ بذور و با کنترل علف Gبررسی نشان داد که تیمار 

له بدون اعمال پرایمینگ (توده کال Jمتر بیشترین مقدار این صفت و تیمارهاي  سانتی 60محیط میوه 
هاي (توده بجنورد حاصل از پرایمینگ بذور و در حضور علف Dهاي هرز) و بذور و در حضور علف

). 2متر کمترین میزان این صفت مورد مطالعه را داشتند (شکل   سانتی 14هرز) با محیط میوه برابر با 
لت مشابه بودن شرایط رشدي این توده با ع رسد زیاد بودن محیط میوه در توده نیشابور بهنظر می به

شرایط آب و هوایی محل آزمایش (مشهد) و همچنین داشتن شاخص سطح برگ باالتر این توده 
هاي بجنورد و کالله بیان کرد. از نظر همبستگی صفات مورد آزمایش نیز محیط میوه نسبت به توده

) داشت r=94/0**و عملکرد دانه () r=96/0**داري با شاخص سطح برگ (همبستگی مثبت و معنی
هاي هرز و پیش هاي گوناگون (کنترل علفرسد که هرچه با روشنظر می طور به ). این4(جدول 

تیمارهاي بذري مختلف)، بتوانیم فضاي الزم براي رشد و توسعه گیاهان زراعی را فراهم بیاوریم در 
ط میوه و عملکرد نهایی بیشتري تبع آن شاخص سطح برگ، محینتیجه رشد رویشی بیشتر و به 

طور قابل  هاي هرز به ) گزارش کردند که تداخل علف37خواهیم داشت. راشد محصل و همکاران (
زمینی را کاهش داد. در گزارشی دیگر قنبري مطلق و همکاران  توجهی اندازه میوه و عملکرد سیب

انداز بذر آن   هرز را ناشی از کاهشهاي ) نیز کاهش عملکرد میوه لوبیا قرمز در اثر تداخل علف17(
هاي هرز بر روي ) اثرات منفی تداخل علف30بیان کردند. همچنین محمدي نسب و همکاران (

  عملکرد سوخ و بیوماس پیاز با افزایش دوره تداخل را گزارش کردند.
ه تعداد میوه در نتایج تجزیه واریانس نشان داد ک: تعداد میوه در هر بوته (تعداد میوه در هر مترمربع)

هاي مورد آزمایش و هاي هرز قرار گرفت ولی تودهثیر علفأداري تحت تطور معنی هر بوته به
هاي هرز، تعداد ). حضور علف1داري در این صفت ایجاد نکردند (جدول پرایمینگ بذر تفاوت معنی

). با 2) کاهش داد (جدول 1/1در مقابل  8/1درصد ( 38میزان  میوه در هر بوته (در هر مترمربع) را به
دلیل داشتن خصوصیات رشدي  هاي هرز توده نیشابور بهتوجه به نتایج در شرایط عدم کنترل علف

هاي هرز از خود نشان داد، در (شاخص سطح برگ و طول بوته) بهتري که این توده در برابر علف
الله داشت. ماسیل و همکاران هاي بجنورد و کنهایت تعداد میوه در هر بوته بیشتري نسبت به توده
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هرز با هندوانه سبب کاهش عملکرد کمی هايکنش علف) در یک آزمایش مشابه دریافتند که برهم27(
) 45و کیفی این گیاه ناشی از کاهش تعداد میوه در هر بوته در مقایسه با شاهد شد. ترابی و همکاران (

نهایت کاهش عملکرد کمی و کیفی گیاه خربزه  نیز در آزمایشی دیگر افزایش درصد تلفات میوه و در
) و راستگو و 134نیکنام و همکاران ( هرز را گزارش نمودند. همچنینهايرا بر اثر تداخل با علف

) هر دو محقق در گیاه گندم در راستاي این آزمایش گزارش کردند که تعداد سنبله گندم 38همکاران (
هاي هرز کاهش یافت. در آزمایشی دیگر نیز کنش علفهمگیري بر اثر برطور چشم در مترمربع به

) هر چند که اثر 33داري کاهش یافت (طور معنی هاي هرز بهثیر علفأتعداد غالف ارقام نخود تحت ت
هاي مورد دار نبود ولی با اعمال پرایمینگ بذور در تودهپرایمینگ بذر بر تعداد میوه در هر بوته معنی

). در بین سه توده مورد بررسی نیز 2میوه در هر بوته را افزایش دادند (جدول  بررسی تا حدودي تعداد
  ).2از لحاظ این صفت توده نیشابور شرایط بهتري نسبت به دو توده دیگر از خود نشان داد (جدول 

درصد)، اثر ساده  5هاي هرز (در سطح احتمال علف xاثر متقابل توده  :تعداد دانه در هر میوه
درصد) بر تعداد دانه  5درصد) و پرایمینگ بذر (در سطح احتمال  1رز (در سطح احتمال هاي ه علف

بیشترین تعداد دانه در هر  3). با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 1دار بود (جدول در هر میوه معنی
ار تعداد دانه در هر میوه) و کمترین مقد 359هاي هرز (میوه در توده نیشابور در شرایط کنترل علف

 دانه در هر میوه) مشاهده گردید. 88هاي هرز (دانه در هر میوه در توده بجنورد در شرایط حضور علف
طور  هاي هرز، تعداد دانه در هر میوه بههاي هرز نسبت به تیمار تداخل علفطور کلی با کنترل علف به

درصد، در توده  75ه بجنورد طور که در تود هاي مورد آزمایش کاهش یافت بهقابل توجهی در توده
هاي هرز تعداد دانه در هر درصد نسبت به تیمار کنترل علف 67درصد و در توده کالله  71نیشابور 

). یکی از علل کاهش تعداد دانه توده بجنورد نسبت به دو توده دیگر را 3میوه کاهش یافت (جدول 
هش طول بوته موجب کاهش دسترسی گیاه توان به کاهش طول بوته این توده نسبت داد. چرا که کامی

) گزارش کردند 33). موسوي و همکاران (1گردد ( هاي هرز بلندتر از آن میبه نور در رقابت با علف
داري سبب کاهش تعداد دانه در غالف ارقام نخود گردید. طور معنی هاي هرز بهعلف که تداخل

ثیر چندانی أي هرز بر تعداد دانه در هر میوه تهاپرایمینگ بذر و اثر متقابل پرایمینگ بذر و علف
) در بررسی اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه 49). زرندي (1نداشتند (جدول 

ثیر چندانی بر تعداد دانه در هر أبذري در نتایج مشابه با این آزمایش گزارش کرد که پرایمینگ بذر ت
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محققین اظهار داشتند که پرایمینگ بذر بر روي بذور گیاهان دانه  میوه نداشته است. همچنین برخی از
  ).16ثیر چندانی ندارد (أدرشت همانند ذرت، سویا ت

درصد)، اثر ساده توده (در  5هاي هرز (در سطح احتمال علف xاثرات متقابل توده : وزن هزار دانه
ایمینگ بذر (در سطح احتمال درصد) و پر 1هاي هرز (در سطح احتمال درصد)، علف 1سطح احتمال 

). وزن هزار دانه در هر سه توده 1داري داشتند (جدول درصد) روي وزن هزار دانه تفاوت معنی 5
صورت قابل توجهی کاهش یافت که این کاهش در توده  هاي هرز بهمورد بررسی در اثر تداخل علف

رصد نسبت به تیمار شاهد بود د 2درصد و در توده کالله  13درصد، در توده نیشابور  5بجنورد 
ترتیب در گیاه گندم و خربزه بیان  ) به45) و ترابی و همکاران (34). نیکنام و همکاران (3(جدول 

هاي  هاي هرز وزن هزار دانه هر دو گیاه نسبت به تیمار شاهد بدون علفثیر علفأکردند که تحت ت
). 1دار بود (جدول درصد معنی 5سطح  هرز کاهش یافت. اثر پرایمینگ بذر بر وزن هزار دانه در

درصد نسبت به تیمار شاهد (بذور پرایم  4طوري که بذور حاصل از پرایمینگ بذر وزن هزار دانه را  به
ثیرگذاري أ) در گیاه برنج بیان کردند که علت ت8). بسرا و همکاران (2نشده) افزایش داد (جدول 

گلدهی و رسیدگی زودتر تیمار پرایم شده نسبت به تیمار  پرایمینگ بذر بر وزن هزار دانه را سبز شدن،
) در بررسی اثر پرایمینگ بذر روي ذرت گزارش 31شاهد آن نسبت دادند. مرادي دزفولی و همکاران (

دار وزن هزار دانه ذرت شد. همچنین مائورو میکاله و کردند که پرایمینگ بذور باعث افزایش معنی
گر اثر مثبت پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدو همسو با ) در آزمایشی دی29کاواالرو (

  این آزمایش را گزارش کردند.
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Figure 1. Interaction effects, seed lots X seed priming X weeds on leaf area index of seedy watermelon. 

a 
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 .) بر محیط میوه هندوانه بذريWهاي هرز ( علف X) Pپرایمینگ بذر V (X )اثرات متقابل، توده ( -2شکل 

Figure 1. Interaction effects, seed lots X seed priming X weeds on leaf area index of seedy watermelon. 
 )Aهاي هرز)، (= توده بجنورد پرایم نشده و بدون علفBهاي هرز)= توده بجنورد پرایم نشده و در حضور علف  

(A= seed lots of bojnourd non primed and non weed) (B= seed lots of bojnourd non primed and with weed) 
)Cهاي هرز)، (= توده بجنورد پرایم شده و بدون علفDهاي هرز)جنورد پرایم شده و در حضور علف= توده ب 

(C= seed lots of bojnourd with primed and non weed) (D= seed lots of bojnourd primed and with weed) 
)Eهاي هرز)، (= توده نیشابور پرایم نشده و بدون علفFهاي هرز)= توده نیشابور پرایم نشده و در حضور علف 

(E= seed lots of neishabour non primed and non weed) (F= seed lots of neishabour non primed and with weed) 
)Gهاي هرز)، (= توده نیشابور پرایم شده و بدون علفH= هاي هرز)توده نیشابور پرایم شده و در حضور علف 

(G= seed lots of neishabour primed and non weed) (H= seed lots of neishabour primed and with weed) 
)I= هاي هرز)، (توده کالله پرایم نشده و بدون علفJهاي هرز)= توده کالله پرایم نشده و در حضور علف 

(I= seed lots of kalaleh non primed and non weed) (J= seed lots of kalaleh non primed and with weed) 
)Kهاي هرز)، (دون علف= توده کالله پرایم شده و بLهاي هرز)= توده کالله پرایم شده و در حضور علف 

(I= seed lots of kalaleh primed and non weed) (J= seed lots of kalaleh primed and with weed) 
  

شود. اي محسوب میهاي اقتصادي در گیاهان دانهعملکرد دانه یکی از مهمترین شاخص: عملکرد دانه
 5هاي هرز، اثر ساده توده (در سطح احتمال علف xنشان داد که اثر متقابل توده  جزیه واریانسنتایج ت

بذور پرایمینگ  ولی دار بود.معنیعملکرد دانه درصد) بر 1هاي هرز (در سطح احتمال درصد) و علف
نبود ي داریمعن هاي مورد آزمایش روي عملکرد دانههاي هرز و تودهو اثرات متقابل آن با علف

ها در شرایط کنترل  بین تودههاي هرز بر عملکرد دانه نشان داد که  علف xتوده اثر متقابل  ).1(جدول 
هاي هرز  علف عدم حضورنیشابور در تیمار  داري وجود داشت و تودههاي هرز تفاوت معنی علف

قابل و کالله تفاوت  بجنورد تودهدو  را داشت که با کیلوگرم در هکتار) 2428( ملکرد دانهعبیشترین 
ماده  دلیل کمتر بودن تعداد دانه، ههاي کالله و بجنورد شاید ب توده ).3جدول ( توجهی را نشان داد

 هاي هرز داشتند  عملکرد کمتري در هر دو شرایط کنترل و عدم کنترل علف ،خشک و وزن هزار دانه
دلیل شاخص سطح  هدیگر ب تودهدو  نیشابور نسبت به تودهملکرد باالي عرسد نظر می ). به3جدول (
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مشابه بودن شرایط آب و هواي محل تحقیق (مشهد) با  احتماالًو  ، تعداد بذر، وزن هزاردانه باالبرگ
دلیل زیاد بودن عملکرد دانه گندم رقم  )15فربدنیا و همکاران ( محل تولید اصلی آن (نیشابور) باشد.

العه، باال بودن شاخص رقابتی این رقم با ارقام دیگر بیان رقم دیگر مورد مط 7نژاد در مقایسه با  نیک
هاي هرز عملکرد کنش علف) نیز بیان کردند که در شرایط برهم45همچنین ترابی و همکاران ( .کردند

باغستانی و  هاي هرز با خربزه قرار گرفت.کنش علف ثیر برهمأخربز بیشتر از سایر صفات تحت ت
بر کاهش بیوماس  رقمی از نظر قدرت رقابتی ایده آل است که عالوه) گزارش نمودند 4همکاران (

هاي هرز عملکرد باالي را نیز داشته باشد. در آزمایشی  هاي هرز بتواند در حضور و غیاب علف علف
زمینی نسبت مستقیم با درصد کنترل  ) بیان کردند که عملکرد سیب37دیگر راشد محصل و همکاران (

هاي هرز  توده علف زمینی، و رابطه معکوس با تراکم زیست طح برگ سیبهاي هرز و شاخص س علف
هاي هرز و در نتیجه کاهش تراکم و ماده  عبارت دیگر تیمار مدیریتی که کنترل بهتر علف دارد. به

دنبال داشته باشد افزایش شاخص سطح برگ و درنتیجه عملکرد را به دنبال دارد. با  ها را به خشک آن
هاي هرز در طی مراحل سبز شدن و رسد که با کنترل علفنظر میاین آزمایش چنین به توجه به نتایج

رشد باعث افزایش قدرت گیاهان زراعی در جذب عناصر غذایی، نور خورشید و سایر عوامل مؤثر بر 
به افزایش عملکرد هندوانه بذري  رشد، باعث افزایش فتوسنتز و اجزاي عملکرد شده و در نهایت منجر

اي طور قابل مالحظه هاي هرز به طور کلی علف هاي هرز خواهد شد. بهشرایط عدم حضور علفدر 
عملکرد دانه هر سه توده هندوانه بذري را کاهش دادند که با نتایج کارسون و هیل و یزدانی و 

د. خوانی دار) در گیاه لوبیا هم17) هر دو در گیاه گندم و قنبري مطلق و همکاران (2011همکاران (
 تودهرسد که  نظر می بههاي مورد بررسی تودهعملکرد دانه از بدین ترتیب با نتایج استخراج شده 

هاي هرز کنش علفدر شرایط برهم تودهترین  کالله و بجنورد حساس هايتودهترین و  نیشابور مقاوم
هاي مورد مطالعه  هدر تودلوده هاي آهرز در کرتي هاوجود علفطور متوسط  به ).3جدول ( باشند می

  ).2 (جدول هاي شاهد کاهش داددرصد نسبت به کرت 79دانه را د عملکر
) 4بر طبـق نتـایج جـدول (   : ضرایب همبستگی بین صفات عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه بذري

ضرایب همبستگی بین صفات عملکرد و اجـزاي عملکـرد هندوانـه بـذري، بـین صـفات طـول بوتـه         
)**84/0=r 88/0**سطح برگ ()، شاخص=r ) 94/0**)، محیط میـوه=r     و تعـداد دانـه در هـر میـوه (
)**93/0=r  داري را بـا عملکـرد دانــه داشـتند. وجـود رابطــه مثبـت بــین      ) همبسـتگی مثیـت و معنــی

هاي رشدي و اجزاي عملکرد با عملکرد دانه بیانگر این موضوع است که هر عاملی که سـبب   شاخص
) در 49بذري شود، عملکرد دانه را نیز افزایش خواهـد داد. زرنـدي (  افزایش شاخص رشدي هندوانه 
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کاري و کودهاي بیولوژیک بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانـه هندوانـه   بررسی اثر پرایمینگ بذر، نشاء
خصوص تعداد میوه در هر بوته و تعـداد دانـه در هـر     هبذري گزارش کرد که افزایش اجزاي عملگرد ب

) نیـز در  28ابل توجهی در عملکرد دانه هندوانه بذري شد. مناري فرد و سپهري (میوه باعث افزایش ق
پاشی روي بر عملکرد و اجزاي عملکرد دو رقم گنـدم پـاییزه بیـان     بررسی اثر پرایمینگ بذر و محلول

آل رشدي اجـزاي عملکـرد خـود را بهبـود     نموداند که هرچه گیاه بتواند با قرار گرفتن در شرایط ایده
)؛ قنبـري مطلـق و   25دل ( در نهایت سبب افزیش عملکـرد دانـه خواهـد شـد. همچنـین خـرم      بخشد 

  یید نمودند.أدار بین عملکرد دانه و اجزاي عملکرد آن را ت) رابطه مثبت و معنی17همکاران، (
  

هاي رشدي، عملکرد و اجزاي عملکرد شاخص هاي هرز برتجزیه واریانس اثر پرایمینگ بذر و علف -1جدول 
 هاي هندوانه بذري. ودهت

Table 1. Analysis of variance of effect of seed priming and weeds on growth Indices, yield and Yield 
Components of seed lots of seedy watermelon. 

  (Mean Square) میانگین مربعات
عملکرد 

 دانه
Seed 
yield 

وزن هزار 
 دانه

1000wei
ght  

در هر  تعداد دانه
 میوه

Seed number 
per fruit  

تعداد میوه در هر 
 بوته

Seed number 
per fruit 

محیط 
 میوه
Fruit 

setting 

سطح  صشاخ
 برگ

Leaf Area 
Index 

 بوتهطول 
plant 
height  

درجه 
 زاديآ

df 

 منابع تغییرات
SOV 

 )R( تکرار 2 4801 26236 0.69 0.77 6202 326 1519
Replication 

*1496 **482 *6095 0.76 ns **196 **979555 227 ns 2 هاي بذري توده 
Seed lots  

ns 312 *354 ns 67 ns 0.001 ns 14069 **385020 178 ns 1 بذر پرایمینگ 
Seed priming 

 هاي هرز علف 1 113120** 22091567** 8868** 5.44** 517201** 992** 326041**
Weeds 

218 ns 105 ns 551 ns 0.33 ns *35 **389904 2823 ns 2  تودهx پرایمینگ بذر 
Seed lot x seed priming 

*948 *247 *5085 0.45 ns **48 **524826 648 ns 2  توده xهاي هرز علف 
Seed lot  x weeds 

747 ns 78 ns 685 ns 0.112 ns *34  *102924 560 ns 1 هاي هرز علف x بذر پرایمینگ 
Weeds x seed priming 

836 ns 12 ns 446 ns 0.78 ns **78 *204919 3403 ns 2 
 علف هرز xبذر  پرایمیگ xتوده 

Seed lot x seed priming x 
weeds  

 خطا 22 1181 29357 7.87 0.33 2003 65 356
Error  

ns باشد.درصد می 5داري در سطح احتمال معنی *درصد و  1داري در سطح احتمال معنی **داري، عدم معنی 
Ns, and ** and * are indicative of non significant, significant at the probability level of 1% and 5% 
respectively. 
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 اجزاي عملکردعملکرد و هاي رشدي و شاخص برهاي هرز اثرات ساده توده، پرایمینگ بذر و علف -2جدول 
 .بذريه هندوان هاي توده

Table 2. Simple Effect of seed lot, seed priming and weeds on growth Indices, yield and Yield 
Components of seed lots of seedy watermelon. 

  تیمارها
Treatments 

  )cm( طول بوته
plant height (cm)  

 تعداد میوه در هر بوته
Fruit number per fruit  

 )grوزن هزار دانه (
1000 weight (gr)  

 توده
Seed lot 

      

 بجنورد
  Bojnourd  

108 a  1.2 a  124 b  

 نیشابور
 Neishabour  

11 5 a  1.7 a  144 a  

 کالله
 Kalaleh  

109 a  1.5 a  133 b  

 پرایمینگ بذر
 Seed priming 

      

 بذور پرایم نشده
 seed non primed 

107 a  1.4 a  134 b  

 بذور پرایم شده
 seed primed 

112 a  1.4 a  140 a  

 رزهاي هعلف
 Weeds  

      

 هاي هرزعدم حضور علف
Non weeds  

165 a  1.8 a  142 a  

 هاي هرزدر حضور علف
Weeds free  

53 b  1.1 b  132 b  

 داري ندارند.اختالف معنی LSDبر اساس آزمون  در هر ستون از نظر صفت مورد مطالعه هاي داري حروف مشتركمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered 
treatments based on LSD test in the level of 5%. 
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  .بذريه هندوانهاي رشدي، عملکرد و اجزاي عملکرد شاخصهاي هرز بر علف xاثرات متقابل توده  -3جدول 
Table 3. Interaction effect of seed lot x weeds on growth Indices, yield and Yield Components of seed 
lots  of seedy watermelon . 

   توده
Seed lo 

 هاي هرزعلف
Weeds  

 تعداد دانه در هر بوته
Seed number per fruit  

 )grوزن هزار دانه (
1000 weight (gr)  

  )kg/haعملکرد دانه (
 )kg/ha(  Seed yield 

 بجنورد
  Bojnourd  

 هاي هرزدم حضور علفع
Non weeds  358a 135b  2400a  

 هاي هرز در حضور علف
Weeds free  88b  130b  365c  

 نیشابور
Neishabour  

 هاي هرزعدم حضور علف
Non weeds  359a  155a  2428a 

 هاي هرز در حضور علف
Weeds free  104b 134b 725b  

 کالله
 Kalaleh  

 هاي هرزعدم حضور علف
Non weeds  286a 135b 2362a  

 هاي هرز در حضور علف
Weeds free  92b 131b 398c 

 داري ندارند.اختالف معنی LSDبر اساس آزمون  در هر ستون از نظر صفت مورد مطالعه هاي داري حروف مشتركمیانگین
Means which have common alphabets don’t have any significant difference in aspect of considered 
treatments based on LSD test in the level of 5%. 

  

 هاي هرز)علفx پرایمینگ بذر  xتوده  ضریب همبستگی ساده بین صفات مختلف هندوانه بذري تحت تأثیر ( -4جدول 
Table 4. Simple correlation coefficients between different treatments of seedy watermelon under the 
effect of (Seed lot x seed priming x weeds). 

 صفات
Treatment  

طول بوته 
)cm( 

plant 
height 
(cm)  

شاخص 
 سطح برگ

Leaf 
Area 
Index  

محیط میوه 
)cm( 

Fruit 
setting  

تعداد میوه در 
 هر بوته
Seed 

number per 
fruit  

تعداد دانه در 
 هر میوه
Seed 

number 
per fruit  

 )gr(وزن هزار دانه 
1000 weight 

(g) 

عملکرد دانه 
)kg/ha( 
)kg/ha( 

Seed yield  
 )cmطول بوته (

plant height (cm)  
1              

 شاخص سطح برگ
Leaf Area Index  

**0.79  1            

 )cmمحیط میوه (
Fruit setting  

**0.84  **0/96  1          

 تعداد میوه در هر بوته
Seed number per fruit  

**0.47  **0.62  **0.60  1        

 تعداد دانه در هر میوه
Seed number per fruit  

**0.86  **0.85  **0.91  **0.46  1      

 )grوزن هزار دانه (
1000weight (g) 

**0.48  **0.57  **0.53  **0.38  **0.49  1    

 )kg/haعملکرد دانه (
)kg/ha( Seed yield  

**0.84  **0.88  **0.94  **0.58  **0.93  **0.45  1  

ns درصد 1داري در سطح احتمال معنی **درصد،  5داري در سطح احتمال معنی *داري، عدم معنی. 
ns, and ** and * are indicative of non significant, significant at the probability level of 1% and 5% respectively. 
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  گیري نتیجه
در شده  گیري هپارامترهاي انداز تمامی ،زهاي هرعلف در اثر تداخل ،نتایج با توجه به طور کلی به  

هاي در برابر علف هاي مورد بررسیتودهبین طوري که  به. یافت کاهش توده هندوانه بذري،هر سه 
خصوصیات رشدي بهتر دلیل داشتن  هنیشابور ب توده ،این بین درداشت داري وجود یهرز تفاوت معن

به دالیل  نیزو هاي هرز نشان داد در برابر علف ي راقدرت رقابت بیشترنسبت به دو توده دیگر، 
نسبت به دو رقم کالله و  )مشهد( محل آزمایش شرایط آب و هواياین توده به  سازگاري بیشتر
در  تودهنیشابور را بهترین  تودهتوان می در مجموعبیشتري از خود نشان داد.  دانه بجنورد عملکرد

همراه با پیش  مشابه آزمایشر شرایط آب و هواي و براي کشت د هاي هرز دانستبرابر علف
منظور افزایش درصد و سرعت سبز شدن و افزایش رقابت هندوانه  (پرایمینگ بذر) بهتیمارهاي بذري 

هاي رشدي هاي هرز در کاهش روند شاخصاثرات تداخل علف. نمودتوصیه هاي هرز بذري با علف
تواند در ارتباط هاي هرز بوده که این موضوع میعلف هندوانه بذري نشانگر قدرت ضعیف این گیاه با

در مراحل ابتدایی رشد این گیاه ضروري باشد. بدین منظور  هویژ هاي هرز، بهبا اهمیت مقابله با علف
هاي هرز منظور افزایش اطالعات در رابطه با اثرات رقابتی علف هاي این آزمایش و بهبا توجه به یافته

منظور یافتن دوره  هاي هرز بههاي مختلف کنترل علفشود که زمانپیشنهاد میبا هندوانه بذري، 
 بحرانی این گیاه مورد آزمایش قرار گیرد.
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