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 هرز عروسک پشت پرده یک ساله در مزارع چغندرقندخسارت و فنولوژی مقایسه ایی علف

 3سید کریم موسوی 2حسن محمد علیزاده، 2حمید رحیمیان مشهدی، 1جمشید نظری عالم،

   عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان لرستان 3اساتید گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 2کارشناس ارشد علف های هرز دانشگاه تهران، 1

 6/6/93: تاريخ دريافت

 09/9/31: تاريخ پذيرش

 چکیده 

در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت سری هرز عروسک پشت پرده یک ساله در شهرستان الشتر آزمایشی به منظور تعیین میزان خسارت علف    

مورد بررسی   88-1381هرز، روی ردیف های چغندرقند، در سال زراعی علف( بوته در مترمربع 11و  8، 4، 2، 1، 5/0، 0) های افزایشی در تراکم های مختلف 

هرز بر اساس فنولوژی این علف. سانتی متری محاسبه شد 125از فاصله صفر تا  هرز بر تک بوته های چغندرقنددر آزمایش دوم میزان تاثیر این علف. قرار گرفت

. درصد به مزارع چغندرقند خسارت وارد می کند 34هرز، بوته در متر مربع این علف 2نتایج نشان داد که تراکم . و تاریخ ارزیابی شد( GDD)درجه روز رشد 

سانتی متری روی بوته چغندرقند  50دو برگی بود سبز شد و اندازه گیری در آخر فصل نشان داد که تا فاصله  هرز زمانی که چغندرقند در مرحلههمچنین این علف

هرز در نیمه دوم این علف. درصد خسارت روی تک بوته چغندرقند شد 41بطور میانگین باعث ( صفر سانتی متر)تاثیر معنی دار داشت و در نزدیک ترین فاصله 

 . درجه روز رشد وارد مرحله گلدهی شد و همچنین مشخص شد که این علف هرز نسبت به طول روز بی تفاوت می باشد 85تا  45/11خرداد با دریافت 

 تراکم، درجه روز رشد، تداخل، اثر همسایگی: واژه های کلیدی
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 مقدمه 

 خسارت، تراکم و اثر همسایگی

های هرز ها در ارتباط با زيست شناسی علفافزايش دانسته

هرز اولین مرحله در رويارويی با يك علف( رقابت و رشد)

-خصوصیات يك علفباشد، لذا شناخت جديد در منطقه می

هرز، در برنامه ريزی مديريتی آن مفید بوده و به توسعه برنامه 

شناخت میزان خسارت . کندهای کنترلی آنها کمك شايانی می

هرز به يك محصول منجر به افزايش وارده از طرف يك علف

های مديريتی و کنترلی آن اهمیت و توجه بیشتر به برنامه

حاضر در کشورهای پیشرفته در حال . هرز خواهد شدعلف

درصد و در کشورهای در  5میزان خسارت علف های هرز، 

درصد برآورد شده است           15حال توسعه بیش از 

(Hrig & Tzel,  2001 .) ،میزان خسارت بسته به شرابط محیطی

هرز، رقم و تراکم گیاه هرز، زمان ظهور علفگونه علف

محصول به تداخل علف  15حدود . زراعی تغییر می يابند

های هرز حساس هستند که چغندرقند يکی از حساس ترين 

های هرز يك ساله بطور کلی علف(. Williams, 2006)آنهاست 

درصد به چغندرقند  11در تراکم يك بوته در مترمربع حدود 

هرچه تراکم . Schweizer &  Dexter,  1987) )خسارت می زنند 

شتر باشد به همان نسبت هرز در سطح مزارع بیيك علف

میزان خسارت يك .  میزان خسارت آن افزايش پیدا می کند

هرز می تواند با توجه به شرايط آب و هوايی در هر سال علف

متفاوت بوده و برای مديريت خوب علف های هرز يك 

تخمین قابل اطمینان از اثرات مورد انتظار آنها بر روی 

هرز علف(. Pattrick & Tranela, 2003)محصول الزم می باشد 

يکی ( .Physalis divaricata L)عروسك پشت پرده يك ساله 

از علف های هرز يك ساله تابستانه رايج در منطقه الشتر 

بوده و تاکنون ( Solanaceae)است که از خانواده سیب زمینی 

تحقیقی بر روی بیولوژی و میزان خسارت وارده ناشی از آن 

 ,Mousavi & Ahmadi)نگرفته است در هیچ محصولی انجام 

و فقط روی خواص دارويی و درمانی آن و استخراج  (2009

اثر (. Lei  et al., 2007)چندين نوع دارو از آن کار شده است 

همسايگی اينگونه تعريف می شود که منطقه نزديك گیاه به 

وسیله عواملی مانند فراوانی گیاهان مجاور تحت تاثیر قرار 

وقتی که تك بوته نیاز بیشتری به منابع داشته باشد، گرفته و تا 

عرصه را بر گیاه مجاور تنگ می کند و در نتیجه، گیاه مجاور 

به دنبال فرايندهايی برای جذب بیشستر منابع می گردد 

(Buckelew et al., 2006 .) گیاهان به دلیل اينکه نیازمند منابع

شد کنند مشترکی برای رشد هستند، اگر در مجاورت هم ر

بنابراين . برای دريافت منابع غذايی با هم رقابت می کنند

اثر گیاه ( 0: )شدت اين رقابت تحت تاثیر دو عامل است

توانايی تك بوته ها به ( 1)همسايه بر منابع قابل دسترس و 

هرچه مواد غذايی توسط تك بوته . تحمل يا جبران اين اثرات

بیشتر از دسترس گیاه گیاه مجاور بیشتر جذب شود، آن منابع 

هرز عروسك علف(. Bazzaz, 1990) شودهمسايه خارج می

پشت پرده با توجه به اينکه داری بوته بزرگی می باشد و 

احتماال تاثیر زيادی بر گیاهان اطراف خود بگذارد از اين رو 

الزم به نظر می رسید که مشخص شود اين تاثیر بر گیاهان 

اعی چغندرقند، تا چه فاصله ايی مجاور خود، از جمله گیاه زر

 . معنی دار می باشد

 فنولوژی

هرز عامل مهمی در مديريت دانستن فنولوژی يك علف

تلفیقی علف های هرز است که نتیجه رقابت، دما و طول دوره 

با (. Swanton &  Murphy, 1996)است ( فتوپريود)روشنايی 

هرز را ترکیب دما و زمان می توان دوره فنولوژيکی يك علف

درجه روز رشد که تلفیق دما و مرحله رشدی . بدست آورد

گیاه است بطور موفقیت آمیزی برای پیش بینی مراحل رشدی 

(. Elmore, 1996)هرز و گیاه زراعی بکار برده می شود علف

معموال شش شاخص برای تعیین مراحل فنولوژيکی يك 

 هرز وجود دارد که از روی اين شاخص ها می توانعلف

اين . هرز را تعیین نمودمرحله رشدی و فنولوژيکی علف

سبز شدن، گیاهچه ايی، : شاخص های رشدی عبارتند از 



 9                                                                                             ...ای علف هرز عروسك خسارت و فنولوژی مقايسه

   

 ,.Hegazyaet al)جوانه گل، گل دهی، میوه دهی، پخش بذور 

برگی  4-9هرز مرحله بهترين زمان کنترل يك علف(. 2005

 است، با مشاهده جوانه زنی آن، سپس مطالعه تجمع دمايی آن

هرز در مرحله حساس می توانیم پیش بینی کنیم که علف

بنابراين دانستن درجه روز رشد . است و آن زمان، مبارزه کنیم

هرز مهم، کمك زيادی به برنامه های مديريتی آتی يك علف

 (.Fidanza et al., 1996)کند آن می

هرز عروسك پشت پرده که يکی از شايع ترين و مهم علف

رز محصوالت تابستانه در شهرستان الشتر ترين علف های ه

است و هر ساله مزارع جديدی را آلوده می کند تاکنون 

هرز انجام تحقیقی بر روی فنولوژی و خسارت اين علف

از اين رو، آزمايش فوق با هدف بررسی بیشتر . نگرفته است

هرز به خصوصیات فنولوژی و برآورد خسارت اين علف

بهتر آن در سطح مزارع منطقه  منظور دستیابی به مديريت

 .انجام شده است

 مواد و روش ها

 میزان خسارت 

مطالعات در شهرستان الشتر استان لرستان با موقیعت 

عرض شمالی،  951 -51"طول شرقی،  491-01"جغرافیايی 

متر، بیشترين و کمترين دما به  0591ارتفاع از سطح دريا 

 97-0996زراعی  درجه سانتی گراد در سال -05و  45ترتیب 

به دلیل ثبت دقیق تر دما و )خاک محل آزمايش . انجام گرفت

هرز مزرعه مورد نظر در نزديك ايستگاه بررسی فنولوژی علف

از نوع لومی رسی ( هواشناسی منطقه الشتر در نظر گرفته شد

کیلوگرم کود فسفات  151و بر اساس آزمون خاک مقدار 

ل از کاشت، به وسیله کیلوگرم کود پتاس قب 91آمونیم و 

بذر چغندرقند منوژرم رقم  . ديسك با خاک مخلوط شد

زرقان از سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تهیه شد 

 15بذور به فواصل (. بیشترين رقم بذر مصرفی در استان)

به تعداد نه بوته )سانتی متر از هم روی  رديف هايی کاشت 

از هم در اول فروردين سانتی متر  51به فواصل ( در مترمربع

اثرات تداخلی . کاشته شدند( تاريخ کاشت مرسوم منطقه)ماه 

هرز عروسك پشت پرده يك ساله با چغندرقند در طرح علف

بلوک های کامل تصادفی به صورت سری های افزايشی با سه 

تکرار با فواصل بلوک يك متر و فاصله بین کرت های مجاور 

یمارها شامل دامنه ايی از تراکم ت. متر، در نظر گرفته شد 5/1

( بوته در مترمربع 1و  5/1، 0، 1، 4، 9، 06)های مختلف 

هرز عروسك پشت پرده يك ساله روی رديف های علف

هرز در تراکم رو بذور اين علفاز اين. کاشت چغندرقند بود

های مورد نظر، بعد از کاشت چغندرقند، روی رديف ها، 

عروسك پشت پرده به صورت هرز بذور علف. کاشته شدند

سانتی متری از بذور چغندرقند روی  01رديفی و در فاصله 

به منظور دستیابی به تراکم مورد نظر . رديف ها کاشته شدند

هرز هرز در مترمربع، مقدار بذر بیشتری از اين علفعلف

چغندرقند هفته . های کاشت چغندرقند کاشته شدروی رديف

هرز در هفته اول ارديبهشت و علفسوم فروردين ماه سبز شد 

، 4، 9، 06)ماه شروع به جوانه زنی کرد سپس تراکم مورد نظر 

بوته در مترمربع علف هرز با تنك کردن آن ( 1و  5/1، 0، 1

رديف چغندرقند به  4هر کرت آزمايش شامل . بدست آمد

در هر کرت آزمايشی، همه . متر در نظر گرفته شد 5طول 

در . روسك پشت پرده حذف شدندعلف های هرز بجز ع

به . روز يکبار کرت ها آبیاری می شدند 04طول فصل رشد 

منظور تعیین اثرات تداخلی تراکم های مختلف علف هرز بر 

در هر تیمار، (  هاوزن تر غده)چغندرقند،  عملکرد چغندرقند 

در اول مهر ماه، هنگام برداشت چغندرقند، از دو رديف 

ال و پايین هر کرت حذف شد سپس برگ وسطی، نیم متر از با

های هر بوته چغندرقند حذف و عملکرد ريشه چغندرقند از 

مترمربع در هر کرت محاسبه  4دو رديف وسطی با مساحت 

 .شد
 اثر همسایگی 

هرز بر بوته های به منظور تعیین اثر همسايگی اين علف

چغندرقند، چهار رديف چغندرقند که با هم دارای يکنواختی 

سانتی متر و  15از نظر فاصله کاشت بذور )قابل قبولی بودند 
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در روی هر رديف، تعداد . انتخاب شد( هموار بودن رديف

به اين . هرز عروسك پشت پرده کاشته شديك بذر علف

متر، تعداد  1ل صورت که در روی رديف های کاشت به طو

در زمانی که بوته . بذر چغندرقند روی رديف کاشته شدند 3

های چغندرقند وارد مرحله دو برگ حقیقی شدند در روی 

بذر . هرز عروسك پشت پرده کاشته شدرديف، يك بذر علف

فاصله صفر )هرز در نزديکترين نقطه به بذر چغندرقند علف

رقند بعدی واقع در ، کاشته شد و بوته های چغند(سانتی متر

 015و  011، 75، 51، 15روی رديف به فواصل مساوی 

    Berger & Hilden)سانتی متری از بذر علف هرز رشد داده شد 

 brandt, 2000) . بدين ترتیب اولین بوته چغندرقند در فاصله

سانتی  015تا  15صفر و بوته های بعدی به فواصل مساوی از 

ه در اين آزمايش به دلیل اينکه البت. متری رشد داده شدند

واريانس ژنتیکی و محیطی زيادی  دارای چغندرقند در مزرعه

های چغندرقند زودتر از بذر است و با توجه به اينکه گیاهچه

هرز عروسك پشت پرده سبز شدند بنابراين رديف های علف

از چغندرقند برای اين طرح انتخاب شدند که از لحاظ رشدی 

زيادی بودند يعنی چغندرقند در مرحله دو  دارای يکنواختی

ها کاشته شد هرز روی رديفبرگ حقیقی بود که بذور علف

چون طول هر . هرز نیز سبز شدندروز بذور علف 4و بعد از 

رديف آزمايش کم بود و خصوصیات خاک تاثیری در نتیجه 

تکرار  4آزمايش نداشت طرح به صورت کامال تصادفی با 

بجز تك )از سبز شدن، تمام علف های هرز  بعد. انجام گرفت

موجود در روی رديف ها ( هرز عروسك پشت پردهبوته علف

هر دو هفته يك بار آبیاری در طول فصل رشد، . حذف شدند

در اول مهر ماه، به منظور برآورد . آبیاری صورت می گرفت

هرز تا فواصل بیشتر بر عملکرد میزان تاثیر تك بوته های علف

د، عملکرد تك تك بوته های چغندر قند تا فاصله چغندرقن

هرز عروسك هرز علفسانتی متری از تك بوته علف 015

 .پشت پرده محاسبه شد

 

 

 فنولوژی 

هرز عروسك پشت پرده، در به منظور بررسی فنولوژی علف

اول فروردين ماه بعد از کاشت چغندرقند، به منظور برآورد 

مزرعه چغندرقند در اوايل میانگینی از درجه روز رشد دو 

هکتار به طور تصادفی  5/1فروردين ماه به مساحت هر کدام 

مزرعه های انتخاب شده نزديك ايستگاه )انتخاب شدند 

هواشناسی منطقه الشتر انتخاب شدند تا تفاوت کمی بین 

دمای مزرعه و دمای ثبت شده در ايستگاه به منظور برآورد 

رعه چهار کوادرات يك در هر مز(. درجه روز رشد باشد

مترمربعی در نقاط مختلف آن ثابت قرار داده شد و سپس در 

هرز عروسك هر کوادرات اجازه داده شد که يك بوته علف

بنابراين فنولوژی هشت . پشت پرده همراه چغندرقند رشد کند

هرز در دو مزرعه متفاوت مورد ارزيابی قرار بوته اين علف

زمان از )هرز، تا مهر ماه علف از زمان سبز شدن اين. گرفت

، هر هفته مراحل رشدی اين علف (هرزبین رفتن بوته علف

هرز و چغندرقند در تمام کوادراتها بر اساس تاريخ ثبت می 

(. از ارديبهشت تا مهر ماه)هفته ادامه داشت  11اين کار .  شد

بر اين اساس، شش شاخص برای تعیین مراحل فنولوژيکی 

ايی،  جوانه گل، سبز شدن، گیاهچه: دارد هرز وجوديك علف

اطالعات هواشناسی منطقه . دهی، پخش بذورگل دهی، میوه

از ايستگاه ( دمای شبانه روز منطقه از فروردين ماه تا مهرماه)

هواشناسی که تا مکان آزمايش سه کیلومتر فاصله داشت، 

با استفاده از اطالعات هواشناسی و همچنین تاريخ . گرفته شد

بت مراحل رشدی، میزان تجمع دمايی الزم برای طی کردن ث

محاسبه ( GDD)مراحل فنولوژيکی بر اساس درجه روز رشد 

 5/04هرز عروسك پشت پرده دمای پايه برای علف. شد

و ( Mousavi & Ahmadi, 2009)باشد گراد میدرجه سانتی

باشد ولی درجه سانتی گراد می 9دمای پايه برای چغندرقند 

تحت شرايط طبیعی در زمان کاشت چغندرقند، بذور چون 

هرز عروسك پشت پرده وجود دارد به همین دلیل در در علف

تیمارها، همزمان با کاشت چغندرقند بذر اين علف هرز نیز 

 . کاشته شد
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 نتایج و بحث 

 میزان خسارت

در شکل يك درصد عملکرد گیاه زراعی چغندرقند در تراکم 

ز با استفاده از معادله معکوس هرهای مختلف اين علف

(Reciprocal equation ) نشان داده شده است(Hrig & Tzel. 

= Y،  (Y =1/( 0.0101 + 0.0027 * Nw))در معادله(. 2001

. هرز در مترمربع می باشدتعداد علف= Nw عملکرد محصول و

R2  = ضريب همبستگی معادله است که هر چه بیشتر باشد

هرز و نشان دهنده رابطه مستقیم و معنی دار بین تعداد علف

کاهش عملکرد است که در اين طرح ضريب همبستگی 

هرز عملکرد بود يعنی با اقزايش تعداد بوته علف 33معادله 

با استناد به اين معادله، عملکرد محصول . بیشتر کاهش يافت

هرچه تراکم . ا تعداد علف هرز در مترمربع رابطه عکس داردب

هرز عروسك پشت پرده در مترمربع افزايش يافت علف

بر اساس نتايج اين . عملکرد چغندرقند بیشتر کاهش يافت

 06بررسی و با افزايش تراکم اين علف هرز از صفر بوته به 

 درصد 03بوته در مترمربع، عملکرد چغندرقند به کمتر از 

 (. 0شکل)رسید ( بدون علف هرز)عملکرد شاهد 

 

 

 

 .تاثیر تراکم علف هرز عروسک پشت پرده بر عملکرد چغندرقند  -1شکل

Figure 1- Effect of ground cherry weed density on of sugar beet yield. 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Y
ie

ld
 (

0
/0

 o
f 

w
e
e
d

-f
re

e
) 

Weed density (plants/m2) 

Observed 

Reciprocal fitted 

Y =1/( 0.0101 + 0.0027 * Nw) R2=0.99  



 6                                                                                             ...ای علف هرز عروسك خسارت و فنولوژی مقايسه

   

چغندرقند در هفته سوم فروردين ماه وارد ورحله دو برگ 

هرز عروسك پشت پرده دو هفته بعد حقیقی شد ولی علف

يعنی در هفته اول ارديبهشت ماه شروع به جوانه زنی کرد ولی 

بوته در يك در تراکم با وجود عدم همزمانی سبز شدن، 

درصد عملکرد شاهد شد، در  77هرز باعث مترمربع اين علف

هرز در مترمربع باعث خسارتی نتیجه يك بوته اين علف

علف هرز عروسك پشت . ندرقند شددرصد به چغ 19معادل 

( Nazari et al., 2010)پرده به علت بزرگی بوته و رشد سريع 

با وجود اينکه دو هفته بعد از چغندرقند سبز شد تاثیر زيادی 

های اين نتیجه با يافته. روی کاهش عملکرد چغندرقند داشت

که يك بوته در متر مربع از علف ( Longden, 1989)لونگدن 

درصد به  11يك ساله باعث خسارتی معادل  های هرز

در تراکم هشت بوته  .شود نسبتا مطابقت داشتمحصول می

درصد عملکرد چغندرقند  91هرز، معادل در مترمربع اين علف

درصد خسارت به  71در تیمار شاهد بدست آمد يعنی باعث 

هرز در تراکم اين علف (. 0شکل)عملکرد چغندرقند شد 

بوته در هشت غندرقند شهرستان سلسله به بعضی از مزارع چ

مترمربع می رسید که با توجه به معادله برآورد شده از طرح 

 71توان انتظار خسارتی معادل می( 0شکل)سری افزايشی 

در شکل يك مشاهده  .درصد داشت که بسیار قابل توجه است

هرز، درصد افت می شود که در تراکم های پايین علف

تندتری بوده ولی با افزايش تراکم علف  عملکرد دارای شیب

علت اين امر اينست که در . هرز شیب منحنی کندتر می شود

تراکم های باالتر علف هرز، بوته های علف هرز عالوه بر 

به دلیل رقابت درون گونه ايی از اثرات رقابت با گیاه زراعی، 

و با يکديگر نیز رقابت کرده  رقابتی علف هرز کاسته می شود

نتیجه تا حدودی اثر همديگر را خنثی کرده و اين عامل  در

باعث می شود که شیب منحنی رقابت، با افزايش تراکم علف 

بنابراين در (. Berger & Hildenbrandt,  2000)هرز کندتر شود 

شکل يك مالحظه می شود که درصد خسارت در تراکم های 

 غندرقندمقايسه میانگین عملکرد محصول چ. باالتر مشابه است

با استفاده از آزمون در تیمارهای تراکم مختلف اين علف هرز 

LSD يك بوته در مترمربع و  5/1بین تیمارهای  نشان داد که

داری در سطح پنج درصد در اين علف هرز، تفاوت معنی

همچنین تفاوت معنی داری . عملکرد چغندرقند مشاهده نشد

بوته در  06تیمارهای هشت و  در عملکرد چغندرقند بین

 .(0جدول)مترمربع علف هرز عروسك پشت پرده ديده نشد 

داری در عملکرد چغندرقند بین تیمارهای يك، تفاوت معنی

عملکرد . دو و چهار بوته در مترمربع علف هرز ديده شد

بوته در مترمربع علف هرز، تفاوت  5/1چغندرقند در تراکم 

درصد  90ار داشت و در اين تیم( وجین)معنی داری با شاهد 

 .عملکرد شاهد بدست آمد

عملکرد چغندرقند در حضور تراکم های مختلف علف هرز -1جدول 

 .عروسک پشت پرده
Table 1- Sugar beet yield as affected by different densities of 

grand cherry . 

Weed density 

(Plant/m2) 

Yield  

(ton/ha) 

0 52.08a 

0.5 41.82b 

1 41.08b 

2 
33.05c 

4 24.83d 

8 
15.83e 

16 8.750e 
Mean with the same letter have no significant difference (Duncan α=5%) 

 

 اثر همسایگی 

هرز عروسك پشت پرده تا فواصل دورتر تاثیر همسايگی علف

 Exponential riseبر گیاه زراعی چغندرقند با استفاده از معادله 

: برآورد داده شد(  معادله افزايشی تشريحی)

Y=348.17+255.09*(1-exp(-0.032*x))  که در اين

از  xعملکرد تك بوته های چغندرقند در فواصل =  yمعادله، 

باشد                 هرز عروسك پشت پرده میعلف

(Bergerand & Hildenbrandt, 2000 .) 949در اين معادله عدد 

تك بوته چغندرقند در نزديکترين ( به گرم)د میانگین عملکر

به علف هرز عروسك پشت پرده می ( صفر سانتی متر)فاصله 

با افزايش فاصله تك بوته های چغندرقند از (. 1شکل)باشد 
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هرز در روی رديف ها تاثیر علف هرز روی تك بوته علف

رشد تك بوته های چغندرقند که در فاصله دورتر قرار داشتند 

علف هرز عروسك پشت پرده تا فاصله هر چند . کاهش يافت

متری از چغندرقند، محصول اين گیاه را تحت تاثیر سانتی 011

-سانتی متری اطراف علف 51گذاشت ولی اين تاثیر تا فاصله 

های چغندرقند در میانگین عملکرد تك بوته. دار بودعنیهرز م

هرز عروسك پشت های علفسانتی متری تك بوته 51فاصله 

میانگین عملکرد  تك بوته های (. 1شکل)گرم بود  557پرده 

سانتی متر تك بوته های اين علف  015چغندرقند در فاصله 

ن گرم بود و اين موضوع نشان داد که اي 611هرز بیش از 

علف هرز روی بوته چغندرقند تا اين فاصله تاثیر معنی داری 

 . ندارد

 
سانتی متری  121از فاصله صفر تا )علف هرز عروسک پشت پرده بر روی محصول تک بوته های چغندرقند های اثر همسایگی تک بوته   -2شکل 

 روی ردیف های کاشت( از تک بوته علف هرز

Figure 2- Neighbor effect of ground cherry on yield of sugar beet. 

 

 

 

سانتی متری از  121از فاصله صفر تا )درصد خسارت تک بوته های چغندرقند در اثر مجاورت با تک بوته علف هرز عروسک پشت پرده  -3شکل 

 روی ردیف های کاشت چغندرقند ( تک بوته علف هرز

Figure 3- Percent damage of sugar beet plants from a single adjacent ground cherry.    
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صفر )در نزديکترين فاصله بین اين علف هرز  و چغندرقند 

درصد  7/40، میزان خسارت وارده به چغندرقند (سانتی متر

سانتی متری  011تا  51صله اين علف هرز از فا(. 9شکل)بود 

کاهش جزيی و غیر معنی داری بر بوته های چغندرقند اطراف 

 011خود گذاشت و اين در حالی بود که بیشتر از فاصله 

سانتی متری، هیچ گونه تاثیری بر محصول چغندرقند مشاهده 

بر محور افقی  9نشد و عمال خط برآورد شده معادله در شکل 

ای چغندرقند از تك بوته های علف همحور فواصل تك بوته)

مماس شد و از اين نقطه به بعد ( هرز عروسك پشت پرده

درصد خسارت ناشی از تك ( سانتی متری به بعد 011فاصله )

تك .  بوته های اين علف هرز بر چغندرقند صفر درصد بود 

بوته های اين علف هرز نسبت به حالتی که تراکم آنها زياد 

اندازه بزرگتری هستند، بنابراين قادرند تا باشد دارای بوته و 

از فاصله . فاصله بیشتری بر گیاهان مجاور خود تاثیر بگذارند

سانتی متری به بعد عملکرد تك بوته های چغندرقند  011

ثابت ماند و يا به عبارت ديگر کاهشی در عملکرد آنها ديده 

درصد بود که  33ضريب همبستگی معادله نیز (. 1شکل)نشد 

جیه کننده همبستگی عملکرد با فاصله می باشد که هرچه تو

فاصله بیشتر شود عملکرد زيادتر و بر عکس هرچه فاصله 

با توجه به وجود . کمتر شود، عملکرد بیشتر کاهش می يابد

شاخ و برگ گسترده اين علف هرز، انتظار تاثیر آنرا تا فاصله 

یاهان احتماال تاثیر اين علف هرز بر گ. زياد منطقی است

مجاور خود، بیشتر  وابسته به شاخ و برگ می باشد تا قسمت 

 .های زير زمینی آن

 GDDفنولوژی بر اساس 

علف هرز عروسك پشت پرده در شهرستان الشتر در پنجم 

درجه روز رشد از زمان  1ارديبهشت ماه پس از دريافت 

و با ( 4شکل)ه جوانه زنی کردکاشت در فروردين ماه شروع ب

دمای پايه اين علف هرز )درجه روز رشد  55تا  9/43دريافت 

، در نیمه دوم ارديبهشت ماه (درجه سانتی گراد می باشد 5/04

مرحله رشد سريع و توسعه شاخ و ) وارد مرحله جوانی 

کمی درجه روز رشد برای جوانه زنی (. II مرحله)شد ( برگ

علف هرز عروسك پشت پرده سرعت به اين دلیل است که 

جوانه زنی بااليی داشته و پس از يك تا دو روز پس از کاشت 

اين مرحله که ( نظری و همکاران)قادر به جوانه زنی است 

حدود يك ماه طول کشید از نیمه دوم ارديبهشت تا نیمه اول 

 14از )اين علف هرز در نیمه دوم خرداد . خرداد ادامه داشت

درجه روز رشد وارد  75تا  45/60با دريافت ( خرداد به بعد

علف هرز (.  IIIمرحله ) مرحله جوانه گل و گلدهی شد 

تا  9/096عروسك پشت پرده در نیمه اول تیر با دريافت 

مرحله )درجه روز رشد وارد مرحله میوه دهی شد  5/033

IV .) درجه روز رشد را   5/033 - 9/096وقتی اين علف هرز

ولین سته ها در آن تشکیل شد و بذور چهار دريافت کرد، ا

درجه  915تا  65/904هفته پس از تشکیل سته ها، با دريافت 

. خود را بدست آوردند( قوه نامیه)روز رشد، قدرت زيستايی 

درجه  05/454اين علف هرز در نیمه اول مرداد ماه با دريافت 

(. Vمرحله )روز رشد شروع به پراکنش سته های خود کرد 

نطور که ذکر شد طول مرحله جوانی  اين علف هرز زياد هما

طبق يافته های . و به تولید شاخ و برگ اختصاص داده شد

Elmore, 1996  تولید شاخ و برگ زياد و رشد باالی نسبی، در

مرحله جوانی باعث افزايش رقابت علف هرز  با گیاه زراعی 

بوده که احتماال افزايش طول اين دوره به اين دلیل . می شود

بتواند در طول فصل رويش و در رقابت با چغندرقند  غالب 

شود و با رشد و توسعه سريع شاخ و برگ خود  بر ديگر 

روند تولیدگل، . علف های هرز و محصول زراعی غلبه کند

پیداست از نیمه  4میوه و پراکنش بذر، همانطور که از شکل 

ی نیمه اول دوم خرداد ماه شروع و تا اواخر فصل زراعی يعن

اين مدت طوالنی در تولید گل و به طبع آن . مهر ادامه داشت

تولید میوه و ادامه آن تا اواخر فصل زراعی نشان دهنده 

سازگاری ويژه و بالقوه اين علف هرز در  تولید بذر می باشد 

و بسیاری از علف های هرز دارای اين ويژگی مهم می باشند 

(Alm  et al., 1991 .)ولید گل، در طی فصل زراعی همچنین ت

، بقای آنرا تامین کرده، چون هر زمانی (از خرداد ماه تا مهرماه)

های آن سبز شوند، قادر است تولید از فصل زراعی که گیاهچه
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Figure 4- Growth stage of ground cherry based growth index. (I = sidling. II = juvenile. III = flower bud-flowering. IV = flower bud –

flowering- fruiting. V = flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse). 

  

اين موضوع نشان دهنده غیر حساس بودن اين گل کند و 

بررسی فنولوژی تطبیقی اين . باشدهرز به طول روز میعلف

علف هرز با چغندرقند  نشان داد که چغندرقند در مراحل 

اولیه رشد، زودتر از علف هرز عروسك پشت پرده وارد 

چغندرقند در (. 1جدول)مرحله دو و سه برگ حقیقی شد 

کاشته شد و جوانه زنی آن ( فروردين ماه) اوايل فصل بهار 

قبل از سبز شدن اين علف هرز بود اما با توجه به رشد کند 

چغندرقند، اين گیاه قادر به طی مراحل رشدی خود همانند 

چغندرقند در (. 1جدول)علف هرز عروسك پشت پرده نبود 

درجه روز رشد وارد  55تا  9/43نیمه اول خرداد با دريافت 

برگی خود شد در حالی که علف هرز عروسك  6 تا 5مرحله 

پشت پرده در همین زمان و با دريافت همین درجه روز رشد، 

، که دارای (شاخص فنولوژيکی 1مرحله )وارد مرحله جوانی 

شاخ و برگ و ارتفاع زيادی شده بود از اين رو طبعا می توان 

 انتظار داشت که اين علف هرز از لحاظ رقابتی بر گیاه زراعی

فائق آيد و باعث کاهش محصول تا مقدار زيادی شود 

(Bazzaz, 1990  .) مشخص است که اين علف  1در جدول

 01هرز از نیمه دوم خرداد، زمانی که چغندرقند دارای نه تا

مرحله )برگ حقیقی است وارد مرحله جوانه گل و گل دهی 

 . شده است( 4و  9

مرحله تولید اين علف هرز برای گذر از مرحله گلدهی  به 

علت اين پديده . میوه، به درجه روز رشد زيادی نیاز داشت

احتماال اينست که اين علف هرز بتواند به تولید گل بیشتری 

اين موضوع شايد يکی از راهکارهای مهم اين . ادامه دهد

در واقع اين . هرز باشد که بتواند بذر زيادی را تولید کندعلف

شاخ و برگ زيادی تولید و به علف هرز قبل از تولید سته، 

يك هفته بعد از گل دهی، سته . طبع آن گل زيادی تولید کرد

هرز از نیمه اول مرداد همچنین اين علف. ها تشکیل شدند

شروع به ريزش سته کرد ولی اکثر سته ها تا پايان رشد علف 

 .هرز روی بوته باقی ماندند
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 = III. مرحله جوانی = II. مرحله گیاهچه=  I)مراحل رشدی علف هرز عروسك پشت پرده بر اساس شاخص های فنولوژيکی . 4شکل 

 .(مرحله جوانه گل، گلدهی، میوه دهی و مرحله پراکنش بذر=  V. مرحله جوانه گل، گلدهی و میوه دهی=  IV. مرحله جوانه گل و گلدهی

Growth index 
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و شاخص های رشدی و همچنین مقایسه آن با فنولوژی   GDDفنولوژی علف هرز عروسک پشت پرده در مزرعه چغندرقندبر اساس  – 2جدول 

، (مرحله گلدهی=4)، (مرحله جوانه گل=3)، (مرحله جوانی=2)، (مرحله گیاهچه=1)اعداد به ترتیب . براساس شاخص های رشدی. چغندرقند

 (.حله پراکنش بذرمر=6)، (مرحله  میوه دهی=1)

Table 2- Comparative phenology of ground cherry based on GDD and growth indices  compared to sugar beet .   

Date GDD
1

 Growth stage of sugar beet Growth stage of Ground cherry Growth 

index 
first half 

May 
2 Cotyledon-two real leafs Seedling 

1 
second 

half may 
43.7 3 and 4 real leafs Juvenile 

2 
first half 

Jun 
49.8-55 5 and 6 real leafs Juvenile 

2 
second 

half Jun 
61.45-75 9 and 10 real leafs flower bud-flowering 

3-4 

first half 

Jul 
186.3-199/5 13 and 14 real leafs flower bud –flowering-fruiting 

3-4-5 

second 

half Jul 
314.65-325 14 and 15 real leafs flower bud –flowering-fruiting 

3-4-5 

first half 

Aug 
454.15 15 and 16 real leafs flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse 

3-4-5-6 

Second 
half Aug 

589.95 15 and 16 real leafs flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse 
3-4-5-6 

First half 

Sep 
708.45 15 and 16 real leafs flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse 

3-4-5-6 

Second 

half Sep 
795.95 15 and 16 real leafs flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse 

3-4-5-6 

First half 

Oct 
- 15 and 16 real leafs flower bud –flowering - fruiting -Seed disperse 

3-4-5-6 

Second 

half Oct 
-  Dead 

 

 

                                                 
1
.  Growing degree days 
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Comparative Phenology and Damage of Ground Cherry (Physalis divaricata 

L.) on Sugar Beet Crop 
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Abstract 

An expiment was conducted in Lorestan Province to investigate the effect of different densities (0, 1, 2, 4, 8, and 16 plant/ m2) of 

Ground cherry in sugar beet yield. Experimental design was complete randomized design with three replications. In another 

experiment the effect of single   was evaluated on neighbor sugar beet plants. Results indicated that 2 Ground cherry plants can 

reduce sugar beet yield as much as 34%. A single Ground cherry plant affects sugar beet plants as far as 50 cm away. When 

planted adjacent to sugar beet Ground cherry reduces the growth of sugar beet plants by 41%. Ground cherry seems to flower in 

mid May when acquired about 61 to 75 degree days.   

Key wards: Density, Interference, GDD, Neighborhood experiment 

 
 


