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   ).Arachis hypogaea L( ینیهرز بادام زم يها ت علفیریش کاشت بر مدیر تراکم و آرایتاث یابیارز

  4نسب ي، عادل دباغ محمد3ییشکایصفر زاده و ید نق، محم2ي، جعفر اصغر1یمعصوم یلیده لی، س1ن راسخیحس
ار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه یاستاد 3الن، یار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه گیدانش 2راز، یش یدانشگاه علوم پزشک يکاربرد یمرکز اموزش علم 1

  زیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تبریاستاد 4واحد رشت،  یزاد اسالمآ

 دهیچک
ل در قالب طرح یش فاکتوریآزمابصورت  یقیتحق ینیهرز بادام زم يها ت علفیریش کاشت بر مدیر تراکم و آرایتاث یابیارزبه منظور 
در (ش کاشت یفاکتور اول آرا. انجام گرفت 1381در سال  اشهریر کواقع در شهرستان بند ینیزمبا سه تکرار در  یکامل تصادف يها بلوك

در نظر گرفته ) هزار بوته در هکتار 148و  83، 53، 30در چهار سطح (و فاکتور دوم تراکم بوته ) لیش مستطیش مربع و آرایدو سطح آرا
 ینیهرز غالب مزرعه بادام زم يها علف. ک متر مربع بودیهرز در سطح  يها ن علفی، شمارش و توزییشامل شناسا یابیارز. شد
 يزیو تاج ر ).Portolaca oleracea L(، خرفه ).Chenopodium album L(، سلمه تره ).Amaranthus retroflexus L(خروس تاج
خشک و  بر وزن يدار یر معنین تاثیش کاشت و تراکم بوته در مرحله اول وجیج نشان داد آراینتا. بودند ).Solanum nigrum L(اه یس

ش کاشت و تراکم بوته یر آرایهرز در هر کرت تحت تاث يها ن، وزن خشک و تعداد علفیدر مرحله دوم وج. هرز نداشت يها تعداد علف
که تراکم یدر حال ،هرز نداشت يها بر وزن خشک و تعداد علف يدار یر معنیش کاشت تاثین آرایدر مرحله سوم و چهارم وج. قرار گرفت
بوته در متر مربع در کنترل  3/8 و 8/14 يها ن تراکمیش کاشت مربع و همچنیدر مجموع آرا. داشتن صفات یبر ا يارد یاثر معن کاشت
که حداکثر یبطور ،ش کاشت و تراکم بوته قرار گرفتیر آرایتحت تاث ینیزم عملکرد غالف بادام .تر عمل نمودند هرز موفق يها علف

  .بوته در متر مربع به دست آمد 3/8م کاشت ش کاشت مربع و تراکیعملکرد غالف از آرا
  .هرز علفت یری، عملکرد و مدتراکم بوته : يدیکل يها واژه

  

Evaluation of the effects of plant density and planting pattern on weed management of  
peanut (Arachis hypogaea L.)  

 Hosein Rasekh, H1.,  Seyyedeh  Leila  Massoumi1 ., Jafar Asghari, Mohammad naghi Safarzadeh wishkahi3 , Adel 
Dabbagh Mohammadi Nasab4 

1 Instructor, Medical Plant of Kavar Scientific and Applied Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran,  2 
Associate Professor of Department of Agronomy, Guilan University, Rasht, Iran. 3 Assistant Professor of eslamic Azad of 

University of Rashat. 4 Assistant Professor  of Agronomy, Dept. of Agronomy. Faculity of Agriculture, University of Tabriz, 
Iran. 

Abstract 
An experiment was conducted in order to evaluate the effects of plant density and planting pattern on weed 
management of peanut (Arachis hypogaea L.) in Bandar Kyashahr Research Field in 2002. The experiment was a 
randomized complete block design with three replications. A factorial trial with two factors including planting pattern 
(square and rectangular arrangement) and plant density (3, 5.3, 8.3 and 14.8 plants per m2) was used. Dominant weeds 
spesies in peanut field were Amaranthus retroflexus L, Chenopodium album L., Portolaca oleracea L. and  Solanum 
nigrum L.. In first weeding period, planting pattern and plant density had no effect on dry weight and the numbers of 
weeds. In contrast, in the second weeding period, planting pattern and plant density had a cosiderable and significant 
effect on dry weight and the number of weeds, while in the third and fourth weeding periods, although planting pattern 
had no effect on dry weight and the number of weeds, plant density had.  The 14.8 and 8.3 plants/m2 and square pattern 
of arrangement were more competitive than other treatment densitiy of on weed control.  
Keywords:  Plant density, Yield and Weed management.  

  مقدمه
ازمند استفاده از علفکش یهرز داشته و اغلب ن يها با علف يقدرت رقابت کمتر یاهان زراعیر گیاست که نسبت به سا یاهیگ ینیبادام زم

د دقت الزم انجام شود یز باینها  در استفاده از علفکش. باشد یم هرز يها از کنترل علف یدن به سطح قابل قبولیره رشد تا رسل دویاوا یط
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اه در رقابت یگ ییابد توانایکاهش  ینیاز حمله حشرات که سبب شوند رشد بادام زم یا ناشیمثل خسارت توسط علفکش  يرا هر فاکتوریز
ق یک تر کاشت از طریبار يها فیرد). 1(دهند  یم عملکرد را کاهش یافتد و همگ یم ریاه به تاخیفته، نمو گایهرز کاهش  يها با علف

هرز شده  يها و رشد علف یزن جوانهاز  يریر از سطح خاك باعث جلوگیل رشد ضمن کاهش تبخیفشرده تر خصوصا در اوا یجاد کانوپیا
ج در یمطالعه انجام شده نشان داد استفاده از فواصل کاشت فشرده تر نسبت به کشت را). 5(د کن یم جاد رقابت بهتر فراهمیا ينه را برایو زم

هرز  يها هرز را فراهم کرد و باعث کاهش وزن خشک علف يها ش قدرت رقابت با علفینه افزایبسته تر زم یجاد کانوپیق ایمنطقه از طر
ش کاشت یجاد شده در استفاده از آرایه کند ایسا. ز توجه شودیش کاشت نیاد به آریضمن استفاده از تراکم کاشت مطلوب با). 6(د یگرد

در ). 9(رقابت کنند  یاه زراعیشود که در طول فصل رشد حضور داشته و با گ یم ن اجازه دادهیهرز ا يها به علف ینینامطلوب در بادام زم
کاهش نفوذ نور به ). 5(درصد کاهش داد  25تا  20ن یرز را به يها ک تر وزن خشک علفیمطالعه انجام شده استفاده از فواصل کاشت بار

ق یاز طر یاگر زمان بسته شدن کانوپ). 6(هرز را کاهش دهد  يها توانند رشد و نمو علف یم کیبار يها فیاهان در ردیگ یدرون کانوپ
  ). 8، 4(ابد ی یم هرز کاهش يها کنترل علف يبرا یرد دوره بحرانیک زودتر صورت بگیبار يها فیرد يریبکار گ

  مواد و روش ها
ش از یخاك محل انجام آزما. به اجرا در آمد 1381 یالن در سال زراعیاشهر در استان گیدر شهرستان بندر ک ینیش در قطعه زمین آزمایا

و در  یعاملو ل دیش فاکتوریبه صورت آزما ین بررسیا. منس بر متر بودیز یدس 29/0 یکیت الکتریو هدا 7/6معادل  pHو ) ینوع لوم
  یلیش مستطیو آرا 1×1یش مربعیآرا(ش کاشت در دو سطح یاول آرا عامل. تکرار انجام شد 3با  یکامل تصادف يها قالب طرح بلوك

مار یب تعداد چهار تین ترتیبد. در نظر گرفته شد) هزار بوته در هکتار 148و  83، 53، 30(دوم تراکم کاشت در چهار سطح  عامل  و) 3×1
، 60×20، 45×15به ابعاد  یلیش کاشت مستطیمار با آرایوچهار ت 5/57×5/57و  5/43×5/43، 5/34×5/34، 26×26 یش کاشت  مربعیبا آرا

 80ها  ن کرتیب   فاصله. دیجاد گردیمتر ا 6×5به ابعاد  ییها نقشه طرح کرت يجهت اجرا. دیجاد گردیمتر ا یسانت 100×33و  75×25
در طول . م انجام شدیط دیبصورت مسطح و در شرا ینیزم ات کاشت بادامیعمل. متر فاصله در نظر گرفته شد کیها  ن بلوكیمتر و ب یسانت
ک ین با استفاده از یقبل از هر وج. روز پس از کاشت و قبل از برداشت انجام شد 90، 60، 30ن در فواصل یق چهار بار عمل وجیتحق

هرز پس از  يها سپس علف. و شمارش شدند ي، دسته بنديآور جمع يبردار طقه نمونههرز واقع در من يها علف یمتر مربع 1×1کوادرات 
ک صدم یبا دقت  يدن به وزن خشک ثابت با ترازویساعت منتقل و پس از رس 48گراد به مدت یدرجه سانت 70هوا خشک شدن به آون 

 ده از نارسیص غالف رسیجدا شدند که مالك تشخ ده از غالف نارسیرس يها ابتدا غالفعملکرد غالف ن ییتع يبرا .دندین گردیتوز
ده به دست آمده از منطقه یرس يها م کل غالفیاز تقسن پارامتر یاکه ) 2( ده بودیرس يها در غالفها   غالف یشدن قسمت درون يا قهوه

ش رطوبت به مدت دو هفته در کاه يبراابتدا  دهیرس يها غالف .محاسبه شد در منطقه برداشت موجوداهان یبرداشت هر کرت بر تعداد گ
دقت  يدارا يپس با ترازوس. شدند منتقلساعت  48گراد به مدت  یدرجه سانت 60 يدمابا سپس به داخل آون  ه آزاد قرار داده شد يهوا
 .دیگردعملکرد غالف در واحد سطح محاسبه  و دندین گردیتوزها  غالفک صدم ی

  ج و بحثینتا
 يها علفن یوجمرحله اول در .آمده است 1مشاهده شدند در جدول  ینیل رشد در مزرعه بادام زمکه در طول فص يهرز يها ه علفیکل

ز ین آنها نینداشته و اثر متقابل ب يریهرز تاث يها علفو تعداد ش کاشت و تراکم بوته بر وزن خشک یآرا) ک ماه پس از کاشتی(هرز 
د و یگرددار  یمعن هرز يها علفو تعداد ش کاشت بر وزن خشک یآرا اثر) دو ماه پس از کاشت(ن یدر مرحله دوم وج. دیدار نگرد یمعن
ع تر ین امر به بسته شدن سریهرز موفق تر عمل نمود که ا يها در کنترل علف یلیش کاشت مستطینسبت به آرا یش کاشت مربعیآرا
هرز  يها علفو تعداد بر وزن خشک  يریتاثن یمرحله سوم و چهارم وجش کاشت در یآرا. باشد یم یش کاشت مربعیدر آرا یکانوپ
ن امر باعث کاهش نفوذ نور به یو ا هدیل به حداکثر مقدار خود رسیش کاشت مربع و مستطیدر دو آرا یکانوپها  زمان نیاچون در. نداشت
وماس یدر ب یتالفن مراحل اخیدر ا نیبنابرا شد زهر يها بذر علف یزن جوانهکه کاهش نفوذ نور به سطح خاك باعث کاهش  دیگرد لداخ
 تر عمل نمود هرز موفق يها در کنترل علف یش کاشت مربعیآرا یاما به لحاظ کم دیمشاهده نگردش کاشت ین دو آرایهرز ب يها علف
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ز وزن ینن یدر مرحله دوم وج .ر تراکم بوته قرار گرفتین تحت تاثیهرز در مرحله اول وج يها وزن خشک و تعداد علف.  )2جدول (
در منابع مختلف . ر تر بودین اختالفات چشمگیر تراکم بوته قرار گرفت و نسبت به مرحله اول وجیهرز تحت تاث يها د علفخشک و تعدا

مصادف با زمان  یعنیروز پس از کاشت  60تا  50از کاهش عملکرد غالف  يریهرز در جهت جلوگ يها ن علفین مرحله وجیحساستر
ر یهرز تحت تاث يها علف وزن خشک و تعدادن یدر مرحله سوم از وج). 7 ،4(باشد  یبه خاك مو نفوذ آنها    ل پگیو شروع تشک یده گل

ن ین در این انجام وجیاز محقق ياریبس. باشد یم يبند دانهو ها  ن مرحله همزمان با مراحل رشد و پر شدن غالفیا. قرار گرفت بوتهتراکم 
ر تراکم کاشت قرار یهرز تحت تاث يها علف ز وزن خشک و تعدادینن یم از وجدر مرحله چهار. )5، 2( دانند یم يمرحله الزم و ضرور

جدول ( تر عمل نمودند هرز موفق يها گر در کنترل علفیبوته در متر مربع نسبت به دو تراکم د 3/8و  8/14 يها که تراکم يگرفت به طور
2.(  

  یاسم علم  ینام فارس  فیرد 
  .Amaranthus retroflexus L  *خروس تاج  1
 .Cynodon dactylon L  مرغ  2

 .Cyperus esculantus L  ارسالم زردیاو  3

  .Chenopodium album L  *تره سلمه  4
  .Portolaca oleracea L  *خرفه  5
  .Paspalum dilatatum poir  پاسپالوم  6
  Daucus carota L.  یج وحشیهو  7
  .Solanum nigrum L  *اهیس يزیتاجر  8
  .Veronica persica poir  یزاب وحشیس  9
  .Artimisia biennis Willd  درمنه  10
  .Digitaria sanguinalis L  یپنجه مرغ  11
  .Eleusine indica L  مرغ خوشه سرخ  12
  .Datura stramonicum L)  داتوره  13

  هرز غالب مزرعه يها علف *

از جمله ). 1شکل(ش کاشت مربع به دست آمد یآرا ن عملکرد ازیشتریبر عملکرد غالف داشت و ب يدار یار معنیش کاشت اثر بسیآرا
ش کاشت در مراحل ین آرایهرز در ا يها تر علف توان به کنترل مناسب یرا م یش کاشت مربعیش عملکرد در آرایمؤثر در افزا يها فاکتور

گردند  ین میینفوذ کرده به خاك تعن مراحل تعداد گل، تعداد انشعابات و تعداد پگ یرا در ایز. مرتبط دانستروز پس از کاشت  60تا  30
ز بر عملکرد غالف یاثر تراکم کاشت ن. افتیش یز افزایش کاشت مربع عملکرد نیهرز در آرا يها و با توجه به کنترل بهتر علف) 7، 4، 3(

 3ن آن از تراکم یمربع و کمتربوته در متر  3/8ن عملکرد غالف از تراکم یشترین چهار تراکم کاشت بیدار بود و در ب یار معنیبس ینیزم بادام
  ). 2شکل(بوته در متر مربع به دست آمد 

  

  کاشت مختلف يها ش و تراکمین در آرایهرز در مراحل مختلف وج يها علفو تعداد وزن خشک  نیانگیسه میمقاه یتجز - 2جدول 
  ن چهارمیوج  ن سومیوج  ن دومیوج  ن اولیوج  ماریت
وزن   ش کاشتیآرا

  خشک
تعداد 
  هرز علف

تعداد   خشک وزن
  هرز علف

تعداد   وزن خشک
  هرز علف

تعداد   وزن خشک
  هرز علف

 8/87a 62/12a 21/340b 41/15b 42/221a 25/12a 36/238a 33/14a  مربع

 39/88a 49/12a 22/378a 33/16a 93/238a 66/12a 27/271a 08/15a  لیمستط

                  تراکم بوته
3  35/100a  42/16a  04/411a 33/19a 83/253a 33/15a 04/290a 5/17a 

3/5  34/91a 59/16a 39/390ab 17b 17/232a 5/12b 31/264ab 16/15b 

3/8  99/86ab 76/16a 12/343bc 83/14c 96/230a 16/12b 8/243ab 16/14b 

8/14  02/74ab 85/16a 3/292c 33/12c 76/200b 83/9c 09/221b 12c 

   .دباشن ینم يدار یالف معناخت يدارا يحروف مشترك از لحاظ آمار ياعداد دارا
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  ینیاثر تراکم بوته بر عملکرد غالف بادام زم - 2شکل            ینیش کاشت بر عملکرد غالف بادام زمیاثر آرا -1شکل 
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