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  1چکیده
زیست، کارایی استفاده از  تواند ضمن ایجاد توازن در محیطشناختی میکشاورزي پایدار با رعایت اصول بوم :سابقه و هدف

کاربرد کودهاي آلی با هدف جایگزینی یا . )43 ( انسان فراهم آوردتر را براي وري طوالنی بهرهبع را افزایش دهد و زمینه امن
 از یکی کنجد. شودمالحظه در مصرف کودهاي شیمیایی، موجب افزایش کیفیت و عملکرد در تولید پایدار گیاهان می کاهش قابل

 مواد و باال پروتئین و روغن درصد داشتن دلیلبه  کهرودمی شمار به گرم کشاورزي نواحی در مهم دارویی و روغنی دانه گیاهان
هاي مختلف امانهمنظور ارزیابی س  این پژوهش بهبنابراین. شودمی استفاده صنعت و دارو غذایی، هايمکمل در غذا، اکسیدان آنتی

  .هاي هرز انجام شدبا علفو عدم رقابت تغذیه آلی و زیستی بر عمکرد و اجزاي عملکرد کنجد در شرایط رقابت 
  

 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 1394 در سال آزمایش حاضر :ها و روشمواد 
 عامل اصلی رقابت گیاه زراعی و اجرا شددر سه تکرار   بلوك کامل تصادفی طرح در قالبهاي خردشدهکرتصورت  به

، کمپوست کود کبوتر، ورمی ،کود دامی: ی منابع کودي شاملعامل فرع و )هرز و وجین  علفآلودگیدر دو سطح ( هرز هاي علف
 و کود زیستی، کود شیمیایی اوره+ کمپوست  کود زیستی، ورمی+ کود زیستی، کود کبوتر + ، کود دامی  نیتروکاراکود زیستی

توده   زیست، تراکم و کنجدعملکرد و اجزاي عملکرد:  صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل.ددر نظر گرفته ششاهد 
  .بود هاي رقابتی  و همچنین شاخصهاي هرز علف

  

در تیمار تلفیقی کود دامی و کود )  کیلوگرم در هکتار2992(باالترین عملکرد دانه در واحد سطح نتایج نشان داد که  :ها یافته
هاي  بدون رقابت با علف کمپوست و کود زیستی در تیمار تلفیقی ورمی)  درصد44( باالترین شاخص برداشت و همچنینزیستی 

 همچنین .هاي هرز مشاهده گردید رقابت با علفشرایط ترین عملکرد در تیمار شاهد و در  کم که، حالی ؛ در مشاهده شدهرز
در بررسی . داري را نشان داد ثیر منابع نیتروژن نسبت به تیمار شاهد اختالف معنیأت هاي هرز تحت توده علف زیستتراکم و 

 باالترین کبوتري تیمار کودهاي هرز  نتایج نشان داد که از نظر توانایی تحمل رقابت با علف)AWC (رقابتتوانایی تحمل 
تر  ها بیش کنجدي که با کود کبوتري تغذیه شده بود نسبت به سایر تیماربوته قدرت رقابتی . هرز را داشتتوانایی رقابت با علف 

   .ها با باال بردن عملکرد گیاه کنجد، قدرت رقابتی را نیز افزایش داد برد تلفیقی کودبوده و مشاهده شد که بعد از کود کبوتري، کار
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 ضمن تلفیقی کودهاکارگیري   بهتوان این گونه نتیجه گرفت که در نهایت با استناد به نتایج حاصل از این پژوهش می :گیري نتیجه
 هرز موجب کاهش خسارت علف هاي اهش وزن خشک علفبا ک محیطی، زیست سوء عواقب نیز نداشتن باال بردن رشد کنجد و

 محصوالت گونه این پایدار و سالم تولید مناسبی براي کش گردیده، به همین دلیل روش طور کاهش مصرف علف هرز و همین
  .باشد می
  

  آلی کود،  زیستیکنجد، کودتنش رقابتی،  : کلیديهاي هواژ
  

  مقدمه
اسی در تغذیه مواد عمده و اس ها ازها و چربی روغن

منابع . روند شمار می انسان و تامین سوخت و ساز بدن به
اصلی تامین روغن و چربی مورد نیاز انسان، حیوانات و 

  سویاهاي گیاهی گیاهان بوده و در این میان روغن
)Glycine max L.(، نادبگراآفت) Helianthus 

annuus L.(، کنجد) Sesamum indicum L.( و 
دلیل دارا  به ).Carthamus tinctorius L (گلرنگ

بودن مقادیر زیادي از اسیدهاي چرب غیراشباع نقش 
ها در زنجیره غذایی انسان و مهمی در تعادل چربی

  ).22(کاهش مقدار کلسترول خون دارد 
باشد  میو روغنی کنجد از جمله گیاهان دارویی 

هاي  عنوان یک غذاي سالم و سنتی در کشور به که
 مداوم مصرف. شودژاپن استفاده میخاورمیانه و 

 .باشد تأثیرگذار حافظه تقویت بر تواند می کنجد
 در طعم و عطر کنندهتقویت یک عنوانبه کنجد روغن

 روغن این .دارد کاربرد شرقی جنوب آسیاي غذاهاي
 یکی همچنین و آسیا در روغن ترینمحبوب عنوان به
  ). 8 (است شده شناخته روغنی محصول ترین اصلی از

 هاي دانه خصوص به زراعی گیاهان کیفیت و کمیت
 و خاك حاصلخیزي تأثیر تحت زیادي تا حدود روغنی
 ایران هاي خاك تر بیش. )12 (دباش می غذایی عناصر

 نیتروژن پایین سطوح داراي آلی مواد کمبود دلیل به
 کودهاي طریق از نیتروژن تأمین بنابراین ؛)5( باشند می

   استفاده .باشد می ضروري ییستز و آلی شیمیایی،
بر ایجاد   عالوهبیش از حد کودهاي شیمیایی،

، )16 (یشناخت بوم و صدمات محیطی هاي  آلودگی
موجب افت عملکرد گیاهان زراعی شده که این 

هاي  شدن خاك، کاهش فعالیت رخداد نتیجه اسیدي
فیزیکی خاك و همچنین عدم   و خصوصیاتیزیست

باشد   میNPK اي شیمیایی در کودهوجود ریزمغذي
، براي کاهش این مخاطرات باید از منابع بنابراین). 6(

هاي  تأمین نیاز بر استفاده کرد که عالوه هایی و نهاده
 مدت هاي کشاورزي در دراز منظافعلی گیاه به پایداري 

 فالح و همکاران راستا همین در .نیز منجر شود
 یا و تمام ندتوا می کود دامی که کردند رشگزا) 2013(

 و همچنین گیاه نیاز مورد نیتروژن زیادي از بخش
 و نماید تأمین نیز را ریزمغذي عناصر و پتاسیم فسفر،
 بهبود به منجر گیاه، اي تغذیه نیاز تأمین بر عالوه

 شود خاك یزیست و شیمیایی فیزیکی، خصوصیات
 ينوعی تاجریز در آلی هاي کود کاربرد  همچنین.)14(
)Solanum retroflexum Dun. (افزایش باعث 

 کودهاي کاربرد به نسبت محصول توده این زیست
 و آلی کودهاي انواع تأثیر همچنین، ).3(شد  شیمیایی

 گیاه فرعی و شاخه اصلی تعداد افزایش در یزیست
 ).Foeniculum vulgare Mill (رازیانه دارویی

 مشابه یپژوهش در ).25( است شده گزارش دار معنی
 ).Ocimum basilicum L (نریحا گیاه روي که

 کمپوست ورمی دکو برتري بیانگر نتایج گرفت صورت
 این در فرعی هاي شاخه تعداد افزایش در مرغی کود و

 این در شده اعمال هايتیمار سایر به نسبت گیاه
  ). 41 (بود آزمایش
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 هاي نظام در اصلی موانع از یکی هرز  هاي  علف
 طور به شدید، کنترل وجود با  کهباشند می زراعی
 جهان کشاورزي تولیدات کاهش از درصد ده متوسط

 رقابت توان به اثر هاي کشاورزي می سامانه اکثر در را
 رو، این از. نسبت داد هرز با گیاهان زارعی  هاي علف

توان رقابتی  افزایشاز جمله هرز   هاي علف مدیریت
 رت بیش در کلیدي گیاه زراعی، یکی از عناصر

باشد که در کشاورزي پایدار از آن  می زراعی هاي  سامانه
نباتات، مدیریت  بهره جسته و از طریق اصالح

 پوشش تاجحاصلخیزي خاك و تغییر آرایش فضایی 
ثر ؤبا توجه به نقش م .دباش زراعی قابل حصول می گیاه

ها و افزایش عملکرد از  نیتروژن در ساختمان پروتئین
 در هاي هرز ریت پایدار علفمدی طرف و اهمیت یک

 این ،تحقق اهداف کشاورزي پایدار از سوي دیگر
 ،هاي زیستی منظور ارزیابی اثر تلفیقی کود آزمایش به

ترین ترکیب  آلی و شیمیایی براي معرفی مناسب
 در تیماري در راستاي افزایش عملکرد گیاه کنجد

  . اجرا شدهاي هرز علفو عدم حضور زمان حضور 
  

  ها وشمواد و ر
 در هاي خردشدهکرتصورت  این آزمایش به

قالب طرح بلوك کامل تصادفی در مزرعه آموزشی و 
پژوهشی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري با 

 دقیقه شمالی و طول 33´ و 34°عرض جغرافیایی 
 -15 دقیقه شرقی و ارتفاع 6´ درجه و 52°جغرافیایی 

عامل اصلی، . داجرا ش 1394 در سال متر از سطح دریا
در دو سطح (هاي هرز رقابت گیاه زراعی و علف

و عامل فرعی، منابع کودي ) وجود علف هرز و وجین
 5/0(، کود کبوتر ) تن در هکتار40(کود دامی : شامل

کود ، ) تن در هکتار5(کمپوست  ، ورمی)تن در هکتار
، کود )لیتر در هکتار  میلی100) (نیتروکارا( 1زیستی
لیتر   میلی50(کود زیستی ) +  در هکتار تن20(دامی 

کود ) +  تن در هکتار25/0(، کود کبوتر )در هکتار
 5/2(کمپوست  ، ورمی)لیتر در هکتار  میلی50(زیستی 

، )لیتر در هکتار  میلی50(کود زیستی ) + تن در هکتار
عدم (و شاهد )  کیلو در هکتار100(کود شیمیایی اوره 

  .د تکرار اجرا شباشد که در سهمی) مصرف کود
سازي و اجراي نقشه قبل از انجام عملیات آماده

منظور تعیین بافت خاك و وضعیت عناصر  آزمایش به
 نتایج حاصل از  کهگیري شدغذایی از خاك نمونه

تجزیه  و همچنین 1 در جدول  مزرعهتجزیه خاك
 .قابل مشاهده است 2کودهاي مورد استفاده در جدول 

سازي  ورزي و آماده خاكبعد از انجام عملیات
و ایجاد جوي با )  متر2×4ابعاد (بندي  زمین، کرت

فاصله . متر در هر کرت انجام شد سانتی50فاصله 
  متر و فاصله بین  سانتی50ها از هم به اندازه  کرت

  عملیات کاشت . هر تکرار یک متر در نظر گرفته شد
 2-3صورت دستی و در عمق  ماه، به در اردیبهشت

  .متري خاك انجام شد یسانت

  
  1.خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برخی از -1جدول 

Table 1. Some of the soil physical and chemical properties. 

  بافت
Texture 

هدایت الکتریکی 
  )زیمنس بر متر دسی(

EC (ds.m-1) 

  اسیدیته
pH  

   کل نیتروژن
 )درصد(

Total N (%)  

  فسفر 
  )مگرم بر کیلوگر میلی(

P (mg.kg-1) 

  پتاسیم 
  )گرم بر کیلوگرم میلی(

K (mg.kg-1)  
   سیلتی -رسی

Clay-silty  
1.35  7.6  0.25  13.53  300  
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  . برخی از خصوصیات شیمیایی کودهاي آلی مورد استفاده در آزمایش-2جدول 
Table 2. Some of the chemical properties of organic fertilizers used in experiment.  

  نوع کود
Fertilizer type 

هدایت الکتریکی 
  )زیمنس بر متر دسی(

EC (ds.m-1)  

  اسیدیته
pH  

  نیتروژن 
 )درصد(

N (%) 

  فسفر 
 )درصد(

P (%) 

  پتاسیم 
 )درصد(

K (%) 

  ي کود گوسفند
Sheep manure 

12.5  7.62  1.4  0.56 1.52  

  ت کمپوس ورمی
Vermicompost  

6.54  5.07  1.51  0.75  0.53  

  ي وترکود کب
Pigeon manure  

12.6  6.41 2.14 1.35 0.78 

  
براي کاشت کنجد از رقم ناز چندشاخه استفاده 

هاي  در زمان کاشت کلیه کودها به کرت. گردید
همچنین کود زیستی در دو مرحله، . مربوطه اضافه شد

صورت  یک مرحله در زمان کاشت و دیگري به
د استفاده هاي کنجپاشی در زمان ده برگی بوته محلول
ها بین  کردن در زمانی که ارتفاع بوته  عمل تنک.گردید

 30ها به متر بود انجام و فاصله بوته  سانتی10 تا 7
  . متر روي هر ردیف رسانده شد سانتی

 10در مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی از هر کرت 
طور تصادفی انتخاب و صفات تعداد کپسول  هبوته ب

دانه سول و وزن هزار تعداد دانه در کپدر بوته،

براي تعیین عملکرد دانه و عملکرد . گیري شد اندازه
  مربع  ی در واحد سطح نیز، مساحت دو مترزیست
ها  نظر گرفتن اثر حاشیه  با درکنجدهاي  ردیفاز 
هاي  کل بوتهسپس . بر برداشت گردیدند  کفصورت به

 و توسط ترازوي حساس وزن شدندبرداشت شده 
منظور  به.  محاسبه شدیزیستد ترتیب عملکر بدین

 ،ها ارزیابی عملکرد دانه، پس از هوا خشک کردن بوته
 بعد .ها پاك و توسط ترازوي حساس وزن شدند دانه

 در واحد یزیستاز تعیین عملکرد دانه و عملکرد 
 1ه رابطسطح اشغالی درصد شاخص برداشت با 

   :محاسبه شد
  

  شاخص برداشت)= انهعملکرد د / زیستیعملکرد ( ×100                                                                    )1(
  

هاي   هرز در کرتهاي عملیات وجین علف
 مشاهدهصورت دستی و هر هفته به محض  نظر بهمورد
هاي هرز  برداري از علف نمونه. هرز انجام گردید علف

   اصلی  رویشی گیاهمرحلهدر دو مرحله، یکی در 
ها   خمیري دانهو دیگري در مرحله)  برگی10(
مربع  رمت سانتی 30×30هایی به ابعاد  توسیله کوادرا هب

 توده ادفی صورت گرفت و فراوانی و زیستصورت تص به
قابل ذکر است .  محاسبه شدهاي هرز هر کرت علف

  شده در مزرعه  هاي هرز غالب شناسایی که علف

، ).Abutilon theophrasti Medic (هگاوپنب: شامل
 پنجه ،) LEchinochloa crusgalli. (سوروف

  خربزه وحشی و)Cynodon dactylon( مرغی
)Cucumis melo var. Agrestis(بودند . 

گیري تحمل گیاه زراعی به رقابت با  براي اندازه
 1هاي هرز از شاخص توانایی تحمل رقابت علف

)AWC ( استفاده گردید  2رابطه)42(.  

                                                
1- Ability to Withstand Competition 
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)2(                                                                                                            AWC = Vi/ VP × 10  
  

 عملکرد گیاه زراعی در شرایط آلوده Viکه در آن، 
 عملکرد همان گیاه در شرایط VPبه علف هرز و 

 AWCهرچه مقدار . باشد عاري از علف هرز می
تر گیاه زراعی   توانایی بیشدهنده  نشان،اشدتر ب بیش

همچنین براي . براي تحمل به علف هرز است
توده  گیري توانایی جلوگیري از رشد زیست اندازه

 استفاده 3رابطه ) CI( 1علف هرز از شاخص رقابت
  ).10(شد 

  

)3(                                                                                   CI = (Vinfest / Vmean) / (Winfest / Wmean)  
  

آلوده  عملکرد گیاه زراعی در شرایط Vinfestکه در آن، 
ها در   متوسط عملکرد همه تیمارVmeanبه علف هرز، 

توده علف هرز   زیستWinfestحضور علف هرز، 
ده تو  متوسط زیستWmeanمربوط به گیاه زراعی و 

   .باشد ها می کل تیمارعلف هرز در مخلوط با
افزار  ها توسط نرمدر نهایت تجزیه واریانس داده

(Ver. 9.2) SASمنظور مقایسه  به.  انجام گرفت
 پنج يآمار سطح در LSDها از آزمون میانگین داده

 Excelافزار  ها نیز از نرم  براي ترسیم نمودارو درصد
  .استفاده گردید

  
  نتایج و بحث

  نتایج نشان داد که : هرز فلتوده ع تراکم و زیست
هاي هرز در هر دو مرحله  توده علف تراکم و زیست

ثیر تیمارهاي آزمایشی قرار أت برداري، تحت نمونه
بر اساس نتایج، ). ها نمایش داده نشدند داده(گرفت 

هاي هرز در مرحله اول  ترین تراکم علف بیش
مربوط به تیمار ) مربع بوته در متر64(ري بردا نمونه

زیستی بود که با تیمار شیمیایی و دامی × فیقی دامی تل
که  حالی در). 3جدول (تفاوت آماري چندانی نداشت 

هاي هرز در مرحله  ترین تراکم علف ترین و کم بیش
یمار شیمیایی ترتیب مربوط به ت برداري به دوم نمونه

 بوته در 66/18(شاهد و ) مربع بوته در متر33/73(
  ).3دول ج(بوده است ) مربعمتر

  

ترین  برداري بیش همچنین در مرحله اول نمونه
) مربع  گرم در متر216(هاي هرز  وزن خشک علف

  مربوط به تیمار دامی بوده که از لحاظ آماري با 
کمپوست تفاوت  زیستی و ورمی× تیمار تلفیقی دامی 

که، در مرحله دوم  آن حال). 3جدول (چندانی نداشت 
) مربع  گرم در متر164(یی برداري تیمار شیمیا نمونه

هاي هرز بوده  ترین وزن خشک علف رکورددار بیش
× کمپوست  زیستی و ورمی× که با تیمارهاي دامی 
  ).3جدول (زیستی تفاوت نداشت 

نتایج حاصل از بررسی دیگر نیز نشان داد که تراکم 
با  )Triticum aestivum(هاي هرز مزرعه گندم  علف

کمپوست و کود دامی کاربرد کودهاي شیمیایی، 
معصومی و همکاران گزارش ). 9(یابد  افزایش می

ریزي مربوط  ترین تراکم علف هرز تاج کردند که بیش
 نظر به). 24( درصد کود اوره بوده است 100به تیمار 

 بهبود باعث نیتروژنه شیمیایی کود افزایش رسد می
. است شده هايعلف زنی جوانه افزایش و شرایط
 هرز هاي علف که دهد می نشان ها پژوهش برخی نتایج

 صورت به نیتروژن از باالیی میزان کننده مصرف معموالً
 دسترس در نیتروژن شود می باعث که هستند لوکس

  1 .شود محدود زراعی گیاه

                                                
1- Competitive Index 
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  .برداري هاي هرز طی دو مرحله نمونه توده علف  بر تراکم و زیست اثر منابع کودي مختلف-3جدول 
Table 3. Effect of different fertilizer sources on weed density and weed biomass in two stage of sampling. 

  )مربعگرم در متر(وزن خشک علف هرز 
Weed dry weigh (g m-2) 

  )مربعبوته در متر(تراکم علف هرز 
Weed density (g m-2) 

2مرحله   

Stage 2 
1مرحله   

Stage 1 

 
2حله مر  

Stage 2 
1مرحله   

Stage 1 

  تیمار
Treatment  

69.33de  121.33de   20d  37.33cd   کود زیستی  
Bio-fertilizer  

77.33d  202.66ab   37.33bc  48bc ت کمپوسورمی  
Vermicompost  

141.33b  216a   41.33bc  52ab   کود دامی  
Manure 

114.66c  166.66c   36bc  42.66bcd   کود کبوتري  
Pigeon manure  

164a  193.33b   73.33a  54.66ab  ی شیمیای  
Chemical NPK 

153.33ab  205.33ab   42.66bc  64a  
  زیستی × دامی 

Bio-fertilizer ×  Manure  

150.66ab  129.33d   49.33b  48bc  زیستی × کمپوست  ورمی  
Vermicompost × Bio-fertilizer 

74.66d  126.66d   32cd  37.33cd   زیستی × کبوتري  
Pigeon manure × Bio-fertilizer 

57.33e  109.33e   18.66d  32d  شاهد  
Control  

  داري سطح معنی  **  **   **  **

  )درصد(ضریب تغییرات   16.63  20.23   5.83  8.55
C.V. (%)  

  .ندارند دار نیمع تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

  
 گزارشی خود هاي در پژوهش عزیزي و همکاران

توده علف هرز  ثیرگذاري منابع غذایی بر زیستأاز ت
هاي  لفتوده تولیدي ع که مقدار زیستطوريدادند؛ به

تر از کود آلی  هرز در شرایط کاربرد کود شیمیایی بیش
. )4 (بود، که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت

هاي هرز توده علف البته گزارش شده است که زیست
با تغییر در مقدار مواد غذایی خاك بسته به نوع گیاه 

تواند افزایش و یا کاهش یابد زراعی و علف هرز می
 که داد نشان نتایج). 18(ییر باقی بماند و یا بدون تغ

 شیمیایی کود افزایش به هرز هايعلف خشک ماده
 ها پژوهش سایر نتایج. است داده مثبت پاسخ نیتروژنه

 مقادیر عناصر .است پژوهش این نتایج ییدأت در نیز
غذایی وارد شده به خاك توسط کودها، ترکیب و 

). 44(هد دهاي هرز را تغییر میلفعتنوع جوامع 
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توگاي و همکاران بیان کردند که با افزایش مقدار 
 کیلوگرم در هکتار وزن 120نیتروژن از صفر به 

 داري افزایش یافت طور معنی هاي هرز به خشک علف
)40(.  

نتایج تجزیه : کنجد و اجزاي عملکرد عملکرد
واریانس نشان داد که اثر متقابل تیمارهاي آزمایش 

  ملکرد و اجزاي عملکرد کنجد داري بر ع ثیر معنیأت
  ). 4جدول (جز تعداد دانه در کپسول داشته است  به

  
  .هاي هرز رقابت با علفشرایط  در  کنجداجزاي عملکردعملکرد و بر  مختلف منابع کودي اثر  نتایج تجزیه واریانس-4جدول 

Table 4. Analysis of variance effect of different fertilizer sources on yield and yield components of sesame in 
competition with weeds. 

وزن هزاردانه 
  )گرم(

1000 seeds 
weight (g) 

  تعداد دانه در کپسول
Number of seeds 

per capsule 

  تعداد کپسول در بوته
Number of 

capsules per plan 

شاخص برداشت 
  )درصد(

Harvest index 
(%) 

  عملکرد دانه
Grain yield 

(kg ha-1) 

درجه 
  يآزاد

Df 

  منابع تغییرات
S.O.V 

0.00513ns 3.907ns 21.907ns 15.58ns 30734ns 2 
 بلوك

Block  

0.10097** 500.240** 3320.754** 191.338** 1333525.88** 8 
 )A (زهاي هر علف

Weeds  

0.0038ns 11.157ns 62.449ns 13.849ns 35203.044ns 16 
  )a (خطاي

Error (a) 

0.7549** 3833.796** 47644.74** 1920.431** 21938288.17** 1 
 )B (منابع کودي

Fertilizer sources (B) 
0.0307** 48.796ns 1767.53** 50.866** 241097.54** 8 A×B 

0.00052 24.351 48.277 8.751 30673.5 18 
  خطا آزمایش

Error 

3.33 6.56 8.64 8.98 12.2  
  )صددر(ضریب تغییرات 

C.V. (%)  
ns باشد می درصد یک احتمال سطح در دار معنی و داري معنی غیر دهنده نشان ترتیب  به** و. 

ns and ** are non-significant and significant at 1% probability levels, respectively. 

  
هاي مختلف  سامانه: عملکرد دانه در واحد سطح

جد نداري روي عملکرد کثیر معنیأاي توانستند ت تغذیه
ترین عملکرد  بیشکه  طوري ه ب؛)4جدول (باشند  داشته

مربوط )  کیلوگرم در هکتار2992 (دانه در واحد سطح
به تیمار تلفیقی کود دامی و کود زیستی در شرایط 

ترین میزان در تیمار  هاي هرز بود و کمحذف علف
گرم در  کیلو209(هاي هرز  شاهد و با حضور علف

رسد  نظر می چنین به ).1شکل (رویت گردید ) رهکتا
هاي آلی با آزادسازي تدریجی عناصر غذایی که کود

 گیاه است، افزایش میزان آب که مطابق با رشد

  دسترس گیاه، و بهبود ساختمان فیزیکی خاك  قابل
، سرعت و مدت فتوسنتز توسط گیاه کنجد )38 و 33(

انه در را سرعت بخشیده و باعث افزایش عملکرد د
مونیر و همکاران که با نتایج واحد سطح شدند 

مقدم و همکاران  رضوانی). 26(مطابقت داشت 
 شیمیایی کود و دامی کود کمپوست، گزارش کردند که

 عملکرد درصد 41 و 32، 21 حدود ترتیب به کدام هر
در . )32(دادند  افزایش شاهد تیمار به نسبت را دانه

دلیل   بهمال زیاداحتبه هاي هرز  شرایط حضور علف
 ،نور و رطوبت رقابت براي جذب عناصر غذایی،
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 دارد وجودنسبت به حالت عدم رقابت کاهش عملکرد 
 زارش کردند که در شرایطگن و همکارا عبداللهی ).13(

 )Cicer arietinum (نخود بدون علف هرز عملکرد
فروغی و  .)2 (با علف هرز بود دو برابر شرایط

هاي هرز  دند که با ورود علفبیان کر همکاران
عملکرد دانه کنجد کاهش یافت و علت آن حساسیت 

تر اندام زایشی گیاه به تنش رقابت و به دنبال آن  بیش
  ).13(هاي بوته بوده است  کاهش در تعداد کپسول

  

  
  

  . )کیلوگرم در هکتار( اثر متقابل منابع کودي و رقابت علف هرز بر عملکرد دانه کنجد -1شکل 
 تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین

  .ندارند دار معنی
Fig. 1. The interaction effect of fertilizer sources and competition with weed on grain yield of sesame (kg ha-1). 
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

 
باالترین میزان شاخص برداشت : شاخص برداشت

کمپوست و کود ترتیب در تیمار تلفیقی ورمی به
 درصد و تیمار کود شیمیایی 44 میزان زیستی به

هاي هرز و  درصد با حذف علف35/43میزان  به
 درصد 44/12میزان  ترین میزان در تیمار شاهد به کم

جدول  (هاي هرز مشاهده شددر زمان آلودگی با علف
بعد از شاهد، کاربرد کود دامی در حضور . )5

 درصدي شاخص 2/53هاي هرز منجر به کاهش  علف
  هاي هرز نسبت به شرایط وجین علفبرداشت 

علت وجود   بهزیادمال احتبه شد که در همین تیمار 
  ).5جدول (هاي هرز در کود دامی بود  بذر علف

 دانه عملکرد شدن تر بیش سبب که عاملی هر
 این افزایش سبب گردد، گیاه کل خشک وزن ه بنسبت

 تخصیص دهنده نشان خود که شود می شاخص
 دانه به غذایی عناصر و فتوسنتزي مواد تر مناسب

 سبب آلی کود لفمخت تیمارهاي از استفاده. باشد می
 فصل طول در غذایی عناصر متعادل و مناسب فراهمی

 .شوند می گیاه متعادل رشد و زایشی فاز در ویژه به رشد
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 . هاي هرز  در شرایط رقابت با علفجزاي عملکرد کنجدشاخص برداشت و ابر  مختلف مقایسه میانگین اثر منابع کودي -5جدول 
Table 5. Mean comparison effect of different fertilizer sources on yield components of sesame in competition 
with weeds. 

 )گرم(دانه  وزن هزار
1000 seeds weight (g) 

 تعداد کپسول در بوته
Number of capsules per plan 

  )درصد(شاخص برداشت 
Harvest index (%) 

  تیمار
Treatment 

2.02h 59f 21.94i  زیستی کود  
Bio-fertilizer  

2.11g 45.33h 26.58h 
  ت کمپوسورمی

Vermicompost  

2.02h 51.66j 16.52j 
  کود دامی 
Manure 

2.16f 56.66f 34.42ef 
  کود کبوتري 

Pigeon manure  

2.18f 66.47h 31.22g 
  ی شیمیای

Chemical NPK 

2.11j 79e 32.61g 
  زیستی × دامی 

Bio-fertilizer ×  Manure  

1.95i 43.66h 32.32g 
  زیستی × کمپوست  ورمی

Vermicompost × Bio-fertilizer 

2.03h 39i 34.64def 
  زیستی × کبوتري 

Pigeon manure × Bio-fertilizer 

1.86j 34.33j 12.44k 
  شاهد 

Control  

 بدون وجین
Weedy  

2.08g 94.66d 36.23d 
  کود زیستی 

Bio-fertilizer  

2.27de 94d 40.58b 
  ت کمپوسورمی

Vermicompost  

2.25e 94.33d 35.34de 
  کود دامی 
Manure 

2.38c 96d 37.90c 
  کود کبوتري 

Pigeon manure  

2.44b 122c 43.35a 
  ی شیمیای

Chemical NPK 

2.31d 168.33a 40.26b 
  زیستی × دامی 

Bio-fertilizer ×  Manure  

2.18f 142b 44.00a 
  زیستی × کمپوست ورمی

Vermicompost × Bio-fertilizer 

2.62a 143.66b 39.46b 
  زیستی × کبوتري 

Pigeon manure × Bio-fertilizer 

2.02h 35.66ij 32.95fg 
  شاهد 

Control  

 وجین با
Weed free 

  .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل داراي هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 
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) 2014(فیلی و همکاران  در همین راستا مومنی
 تن در هکتار 15گزارش کردند که مصرف 

رصد، داراي  د82/29کمپوست با میانگین  ورمی
). 23(ترین شاخص برداشت در گیاه سویا بود  بیش

   بانیز بیان کردند ) 2015(تصدیقی و همکاران 
 بابونه برداشت شاخص کمپوست ورمی سطوح افزایش

)Matricaria chamomilla L. (؛ یافت افزایش
 10 تیمار در برداشت شاخص ترین بیش که طوري هب

 در رداشتب شاخصن تری کم و کمپوست ورمی تن
). 39(دست آمد  ه بکمپوست ورمی کاربرد عدم تیمار

هاي هرز با گیاه کنجد،  در اثر ایجاد عامل رقابت علف
این ). 5جدول  (شاخص برداشت کنجد کاهش یافت

 آن است که با ورود علف هرز دهنده کاهش نشان
 کاهش توده یستزعملکرد اقتصادي به نسبت عملکرد 

تر  لیل آن حساسیت بیشتري داشته است، که د بیش
رشد زایشی گیاه به رقابت در مقایسه با رشد رویشی 

که، برخی از پژوهشگران  حالی در. باشدگیاه می
  معتقدند که در بسیاري از موارد شاخص برداشت 
  در شرایط رقابت با علف هرز ثابت مانده است 

   ).45 و 37(
دست آمده، بر طبق نتایج به: تعداد کپسول در بوته

دار تعداد اعمال تیمارهاي کودي موجب افزایش معنی
 تیمار شاهد سولتعداد کپ کپسول در بوته نسبت به

باالترین میزان این جزء از عملکرد در تیمارهاي  .شد
در شرایط کنترل کود زیستی به همراه  تلفیقی دامی

نظر  چنین به .)5 جدول(مالحظه گردید هاي هرز  علف
 ربرد کود دامی و زیستی، میزان فراهمیرسد که کا می

 و زایشی مرحله در گیاه خاك براي در موجود نیتروژن
 و گیاه رشد بهبود باعث و داده را افزایش باروري

 شده غالف تولید به تر بیش مواد فتوسنتزي اختصاص
 از استفاده که دریافتند نیز دیگري  پژوهشگران.است

 الوبی بوته در در نیام تعداد افزایش سبب زیستی کود
)Phaseolus vulgaris (د گردی)خزادي ور). 21 

 نخود بذور که تلقیح کردند زارش گ)2008 (نهمکارا
 باعث افزایش سودوموناس و ازتوباکتر هاي باکتري با

 و جهان. )31 (شد بوته در غالف تعداد دار معنی
از  استفاده که دریافتند کنجد در )2013 (نهمکارا

از  اي مجموعه(ر بیوفسف نیتروکسین، زیستی کودهاي
 حاوي(ر بیوسولفو و )فسفات کنندهحل هاي باکتري
 افزایش سبب )تیوباسیلوس جنس از هایی باکتري

پژوهش  در .)19 (گردید بوته در تعداد غالف دار معنی
 بوته در نیام تعداد ترین که بیش شد مشخص دیگري

 حاوي لهگرانو فسفر کود زیستی تلفیقی تیمار در لوبیا
 کود مصرف با تریپل شیمیایی سوپرفسفات کود با روي

آلودگی  ).27 (دآم دست هب درصد 70 شیمیایی
داري نسبت به ثیر معنیأهاي هرز نیز توانست ت علف

 آرمین اصغري و). 4 جدول(عدم آلودگی ایجاد نماید 
گزارش کردند تعداد غالف در بوته در  )2015(

 کاهش شدید ،نهاده کمشرایط عدم کنترل علف هرز و 
 باال بودن ،که علت این کاهش شدید دهدرا نشان می

سو و اعمال  تراکم و وزن خشک علف هرز از یک
آبیاري  دوره افزایش( هاي محیطی مانند خشکی تنش

مواد  شود می است که سبب )نهاده در سطوح کم
فتوسنتزي الزم براي باروري غالف یا حفظ آن کاهش 

 کاهش تعداد غالف در بوته ه آنکه نتیج پیدا کند
  .)1 (افتد اتفاق می

با استناد به نتایج حاصل از این : دانهوزن هزار
هاي  پژوهش مشخص شد که حذف آلودگی علف

 دانه شدهوزن هزارروي دار  معنیثیرأتهرز موجب 
هاي تلفیقی باعث باال رفتن این  و تیمار)4جدول (

ها نشان داد که مقایسه میانگین طوري صفت شدند؛ به
 ود کبوتري و کود زیستی وزن هزاردانهتیمار تلفیقی ک
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 که ؛)5جدول  (به خود اختصاص دادندتري را  بیش
ل تحریک فرایندهاي متابولیسمی گیاه دلی تواند به می

در مرحله رشد زایشی براي تولید مقادیر باالي 
نتیجه افزایش  ها به دانه و در کربوهیدرات و انتقال آن

 .اردانه باشدوزن هز

با بهبود  آبیخصوص در شرایط کمبه کود زیستی
رشد ریشه و افزایش آسیمیالسیون مواد فتوسنتزي 

علت افزایش سطح برگ و افزایش ظرفیت  به
تواند در مرحله فتوسنتزي در دوره قبل از گلدهی، می

پس از گلدهی با انتقال مجدد این مواد فتوسنتزي از 
  از  .انه را بهبود ببخشدمنبع به مخزن وزن هزارد

 محیط مناسبی را براي ،طرفی، کود دامی با حفظ آب
ها و جذب کودهاي شیمیایی فراهم  فعالیت باکتري

  اي   در ذرت دانه)2011 (قاسمی و همکاران. کند می
)Zea mays L.(  پیردشتیبهاري و و) در )2013 

دانه گیاهان مذکور  گزارش کردند که وزن هزارگندم 
نظر  به .یابد می افزایش مصرف نوع کود ثیرأت تحت

رسد با ایجاد شرایط رقابتی سهم هر گیاه از منابع  می
 7 (کند تري تولید می یابد و در نتیجه دانه سبک کاهش می

 گزارش )2008 (نهمکارا و لنگرودي صفاهانی. )15و 
) .Brassica napus L (کلزا دانه هزار وزن که کردند
خردل  هرز علف با تداخل تیمارهاي تأثیر تحت

 ).34 (گرفت قرار )Sinapis arvensis (وحشی
 گندم دانه هزار وزن همچنین در مطالعات دیگر کاهش

 وزن کاهش و )2007 (همکاران و دیانت توسط
 پی در )2011 (غدیري و نادري توسط کلزا هزاردانه
 است شده گزارش نیز وحشی خردل تراکم افزایش

  ).28 و 11(

با توجه به نتایج حاصل از :  در کپسولتعداد دانه
ها مشخص گردید که در مورد تجزیه واریانس داده

هاي تیمارساده صفت تعداد دانه در کپسول اثرات 
دار بوده، اما هاي هرز معنیکودي و رقابت با علف
، )4جدول  (دار نبوده است برهمکنش دو عامل معنی

ن داد که هاي کودي نشاهمچنین بررسی اثر ساده تیمار
کمبود عناصر غذایی در تیمار شاهد باعث کاهش 

 درصدي تعداد دانه در کپسول به نسبت تیمار 7/44
 گردید) تلفیق کود دامی و کود زیستی(دار  رکورد

رسد که  نظر می در آزمایش حاضر به .)6جدول (
اي  گونه افزایش رقابت از طریق افزایش رقابت برون

ه در کپسول را کاهش علف هرز با کنجد، تعداد دان
  . )6جدول  (داده است
   ورود با کپسول در دانه تعداد کاهش علت

 با که کرد توان توجیه می گونه این را هرز علف
 پوشش تاج باالي و درون در اندازي سایه افزایش
   قدرت منظور افزایش به و یافته کاهش فتوسنتز کارایی
 به آسیمیالت تخصیص میزان نور، دریافت در رقابت

طی پژوهشی دیگر . یابد می کاهش زایشی اندام
 توق تراکم افزایش با گزارش کردند که پژوهشگران

)Xanthium strumarium( کپسول در دانه تعداد 
 که طوري به یافت، کاهش داري طور معنی بهگیاه کنجد 

 در اولتان رقم به متعلق کپسول در دانه تعداد ترین بیش
 مقدار ترین کم و توق رزه علف نداشتن شرایط حضور

تعلق  مترمربع در توق بوته 8 تراکم و یکتا رقم به آن
   .)13 (داشت
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  .هاي هرز بر تعداد دانه در کپسول کنجد ثیر منابع کودي مختلف و علفأ ت-6جدول 
Table 6. Effect of different fertilizer resources and weeds on number of seeds per capsule of sesame. 

 تیمار
Treatment  

  تعداد دانه در کپسول
Number of seeds per capsule 

  کود زیستی
Bio-fertilizer  

77a  

  تکمپوس ورمی
Vermicompost  

78.66bc  

  کود دامی
Manure  

69d 

  کود کبوتري
Pigeon manure  

71.66d  

  یشیمیای
Chemical NPK 

81.66b  

  زیستی× دامی 
Bio-fertilizer × Manure 87.33a  

  زیستی× کمپوست  ورمی
Vermicompost × Bio-fertilizer 

80bc 

  زیستی× کبوتري 
Pigeon manure × Bio-fertilizer 

76c 

  منابع کودي
Fertilizer sources  

  شاهد
Control  

55.5e 

  باوجین
Weed free  

83.63a 
  هاي هرز علف

Weeds بدون وجین  
Weedy  

66.76b 

  .ندارند دار معنی تفاوت یکدیگر با درصد 5ال احتم سطح در LSD آزمون از استفاده با آماري نظر از مشترك، حرف یک حداقل ارايد هاي میانگین
Means which follow the same letter are not statistically different at 5% probability level based on LSD test. 

  
 هاي رقابتی شاخص

هاي انجام  با بررسی ):AWC ( رقابتتوانایی تحمل
شده بر شاخص توانایی تحمل رقابت مشخص گردید 

ها توانایی  که تیمار کود کبوتري نسبت به دیگر تیمار
جزء  هاي هرز دارد و به تري در رقابت با علف بیش

، بودتیمار شاهد که از توانایی رقابت پایینی برخوردار 
اري قرار گرفته و ها با هم در یک گروه آم سایر تیمار

  ).7جدول  (بودنددار  فاقد اختالف معنی
شدن، قدرت رشد گیاهچه، سرعت اولیه سبز

سرعت رشد برگ، سرعت توسعه برگ، تجمع 

اولیه در ریشه و اندام هوایی، بسته شدن  توده زیست
تر بعضی از عواملی   و ارتفاع بیشپوشش تاجتر  سریع

گیاهان هستند که سبب اختالف قدرت رقابتی در 
 معتقدند سطح برخی پژوهشگران .شوند مختلف می

تر  اي از کود نیتروژن، سبب رشد سریع معین و بهینه
 و باالتر رفتن توان رقابتی محصول )29(گیاه زراعی 

گردد ولی مقادیر باالتر هاي هرز میدر برابر علف
نفع علف هرز نیتروژن باعث افزایش توان رقابتی به

 اند  اشاره نموده)2013 ( و همکارانسیدي). 17(شود  می
ثر نیتروژن در افزایش توان ؤکه با توجه به نقش م
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رقابت گیاه زراعی و نیز کاهش طول دوره کنترل 
هاي هرز، کاهش نیتروژن موجود در خاك ناشی  علف

تواند باعث  هاي هرز، می هاي رقابت علف از افزایش دوره
با  ).Nigella sativa L (کاهش توان رقابت سیاهدانه

در ) 2013 (سلیمانی و همکاران. )35 (علف هرز شود
منظور ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا و خردل  پژوهشی به

وحشی در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو 
گونه، گزارش نموند که افزایش مصرف نیتروژن تا 

 200( گرم نیتروژن خالص در گلدان 25/1سطح 
جب افزایش قابلیت رقابت مو) کیلوگرم در هکتار

  .)36 (نسبی کلزا شد

  
  .رقابتی هاي بر شاخص آزمایش تیمارهاي ثیرأت -7جدول 

Table 7. Effect of experimental treatments on competitive indices. 
  )درصد(شاخص رقابت 

Competitiveness index (%) 

  )درصد(شاخص تحمل 
Ability to withstand competition (%) 

  تیمار
Treatment 

0.96bc 34.30b 
  کود زیستی

Bio-fertilizer  

0.68cd 36.16b 
  تکمپوس ورمی

Vermicompost  

0.30e 19.66c 
  کود دامی
Manure  

1.77a 67.50a 
  کود کبوتري

Pigeon manure  

0.97cb 42.83b 
  یشیمیای

Chemical NPK  

1.61a 34.24b 
  زیستی× دامی 

Bio-fertilizer × Manure 

1.06b 40.18b 
  زیستی× کمپوست  ورمی

Vermicompost × Bio-fertilizer 

1.52a 45.95b 
  زیستی× کبوتري 

Pigeon manure × Bio-fertilizer  

0.39ed 17.57c 
  شاهد

Control  

** ** 
  داري سطح معنی

Significance level 

  )درصد(ضریب تغییرات  17.57 19.25
C.V. (%)  

 . باشد می درصد کی احتمال سطح در دار معنی دهنده نشان **
** are significant at 1% probability levels.  
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 CIبا بررسی شاخص  ):CI (شاخص رقابت
ترین  کم)  درصد39/0(مشخص شد که تیمار شاهد 

توان به   را دارا بود که این امر را نیز میCIمیزان 
در کل . عملکرد پایین کنجد در این تیمار نسبت داد

یمارهاي تلفیقی با عملکرد باالتر قدرت رقابتی ت
خصوص تیمار  بهها و بهتري را نسبت به سایر تیمار

همکاران   کلوپر و.)7جدول (شاهد دارا بودند 
جو  به نسبت چاودار که کرد گزارش) 2003(
)Hordeum vulgare L. (قدرتمندتري رقیب گندم و 

 همچنین. )20(باشد  هرز می هايعلف مقابل در
 هاي گونه رقابت قدرت و توانایی ارزیابی میزان

   وحشی یوالف هرز علف زراعی با مختلف
)Avena fatua L. (جو رقابتی قدرت که نشان داد 
)Hordeum vulgare L. (چاودار و) Secale cereal( 

 )Linum usitatissimum (کتان و گندم به نسبت
  ).30(است  تر بیش

  
   کلیگیري نتیجه

ثیر أهاي آزمایش ت داد که تیمارنتایج نشان 
داري بر عملکرد و اجزاي عملکرد کنجد داشت،  معنی

ها  هاي تلفیقی در مقایسه با سایر تیمارهمچنین تیمار
تري بر عملکرد و اجزاي عملکرد  ثیر بهتر و بیشأت

که باالترین عملکرد دانه در  طوري به. کنجد داشت
ود زیستی واحد سطح در تیمار تلفیقی کود دامی و ک

و باالترین شاخص )  کیلوگرم در هکتار2992(
کمپوست و کود زیستی  برداشت در تیمار تلفیقی ورمی

. در زمان عدم آلودگی مشاهده شد)  درصد44(
ترین عملکرد در تمامی صفات نیز در تیمار شاهد  کم

سایر . هاي هرز مشاهده گردید و در رقابت با علف
 در بوته، تعداد دانه صفات نیز از جمله تعداد کپسول

ثیر عوامل آزمایش أت دانه تحت وزن هزارو در کپسول 
در . داري را نسبت به شاهد نشان دادند اختالف معنی

 نتایج نشان داد )AWC (بررسی توانایی تحمل رقابت
هاي هرز تیمار  که از نظر توانایی تحمل رقابت با علف

ز را هر ي باالترین توانایی رقابت با علفکبوتر کود
کنجدي که با کود کبوتري بوته قدرت رقابتی . داشتند

تر بوده و  ها بیش تغذیه شده بود نسبت به سایر تیمار
مشاهده شد که بعد از کود کبوتري، کاربرد تلفیقی 

ها با باال بردن عملکرد گیاه کنجد، قدرت رقابتی  کود
با استناد به نتایج حاصل در نهایت . را نیز افزایش داد

فت که استفاده از رگنتیجه توان  ن پژوهش میاز ای
صورت تلفیقی کمک شایانی به باال  منابع کودي به

کند، اما  رفتن عملکرد کمی و کیفی محصول می
 کاهش  ضمنکاربرد تلفیقی کبوتري و کود زیستی

از طریق تواند   میهاي هرز مزرعه، فراوانی علف
کاهش مصرف کودهاي شیمیایی به جلوگیري از 
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