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چكيده
بهمنظور بررسی اثر كاربرد دوزهاي يلفكش هالوكسی فو -آر-متیل استر در مراحل مختلف رشد يلتفهتاي هترز بترگباریتک در
گلرن

)(Carthamus tinctorius L.آ آزمایش مزريهاي در سال زرايی  91-1390در ایستگاه تحقیقتاتی دانشتکدۀ كشتاورزي دانشتگاه

شیراز بهصور

كر هاي دو بار خردشده در قالب طرح بلوک كامل تصادفی با سه تکرار اجترا شتد .تیمارهتا شتامل دوز يلتفكتش

هالوكسی فو -آر-متیل استر 0/6آ  0/8و  1لیتر در هکتارپ فاكتور اصلی كاربرد مویان سیتوویت دو در هزار حجمیپ و يدم استفاده
از مویان فاكتور فريی و زمان ايمال يلف كش مراحل دوبرگیآ ششبرگی و پنجه زنی يلف هاي هرز برگباریکپ يامل فريتی فريتی
بودند .با افزایش هر واحد دوز يلفكشآ وزن خشک یو ف وحشی و دمروباهی بهترتیتب  35/7و  12/6گترم در متتر مربتع كتاهش
یافت .نتایج نشان داد كه با تأخیر در زمان كاربرد يلف كش و همچنیه كاهش دوز يلف كشآ يملکرد دانه و اجزاي آن كاهش یافتت و
بیشتریه كاهش يملکرد دانه با كاربرد  0/6لیتر يلف كش هالوكسی فو -آر-متیل استر در مرحلة پنجه زنی يلف هاي هرز بهدست آمد.
كاربرد مویان در مقایسه با يدم استفاده از آنآ وزن خشک يلفهاي هرز را كاهش و يملکترد دانته را بتهطتور معنتاداري افتزایش داد.
به منظور بهدست آوردن بیشینة يملکرد دانة گلرن آ كاربرد  1لیتر در هکتتار هالوكستی فتو -آر-متیتل استتر در مرحلتة اولیتة رشتد
يلفهاي هرز دوبرگیپ بههمراه مویان سیتوویت بهدلیل كنترل بهتر يلفهاي هرز توصیه میشود.
كلیدواژهها :پنجهزنیآ دوز يلفكشآ سیتوویتآ گا نت سوپرآ یو ف وحشی.

* نویسنده مسئول

Email: kazemin@shirazu.ac.ir
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 .1مقدمه

بررستتی تتتأثیر برختتی از باریتتکبتترگكتتشهتتا بتتر صتتفا

گلرن  1گیتاهی روغنتی استت كته بتهدلیتل خصوصتیا

فیزیولوژیتتک و مورفولوژیتتک برومتتوس 2نشتتان داد كتته

مورفولوژیکی ویههآ توانایی تولید مقدار مناسبی روغه را در

يلفكشهتاي هالوكستی فتو -آر-متیتل استتر گا نتت

شرایط آبوهوایی ایران دارد و برخی ارقام آن تا حدود 45

سوپرپآ فوزیلیتد و آپیتروس ستبب كتاهش  100درصتدي

در كشتور

تعداد بوتهآ ارتفاع بوتهآ پنجهدهتی و ستاقهدهتی برومتوس

 6000هکتار با متوسط يملکرد  1ته در هکتار است [.]15

شدند و پس از يلفكشهتاي گا نتت ستوپرآ فوزیلیتد و

یکی از مه تریه يوامل افزایش هزینتة تولیتد و كتاهش

آپیروس با  100درصد تأثیرآ فوكوس و توتال بیشتریه تأثیر

درصد روغه دارند [ .]3سیح زیركشت گلرن

كمیت و كیفیت محصول گلرن آ وجتود يلتفهتاي هترز

و يلفكشهاي تاپیکآ سافیکس و گراسب كمتریه تتأثیر

است .رشد اولیة ایه گیاه كند استآ بهطوريكته در اوایتل

را بر صفا

دورۀ رشد توسط انواع يلفهاي هرز تهدید میشود [.]12

[ .]10نتایج بررسی كارایی دوز پاییه هالوكسی فتو -آر-

مزريه هرچه شدیدتر مورد هجوم يلف هاي هرز قرار گیرد

متیل استر با مقتادیر  0/5و  0/7لیتتر در هکتتار در مراحتل

واردشده بیشتر خواهتد بتود.

سهبرگی و ششبرگی يلفهاي هرز باریکبرگآ نسبت بته

و دیرتر كنترل شودآ خسار

فیزیولوژیک و مورفولوژیک بروموس داشتتند

رقابت يلف هاي هرز سبب كاهش  10درصتدي تولیتدا

دیگر باریکبرگكشهاي ثبتشتده در كلتزا نشتان داد كته

كشاورزي می شوند و بدون كنترل يلف هاي هرزآ يملکترد

 0/7لیتر در هکتار از گا نت سوپر نه تنها بیشتر يلف هتاي

گیاه زرايی بسته به توان رقابتی آنها بیه  10تا  100درصتد

هرز باریک برگ را كنترل می كندآ بلکته ستبب افتزایش 87

كاهش می یابد [ .]18بررسی تأثیر زمان وجتیه بتر تركیتب

درصدي يملکرد كلزا میشود [.]7

گونه ايآ تراك بوته و وزن خشک يلف هاي هترز گلرنت

پس از كشف مواد افزودنی و مویان ها يلف كتش هتا از

پاییزه نشان داد كه با افزایش طول دورۀ تداخل يلتف هتاي

اهمیت بیشتري برخوردار شدند [ ]5و از آنها متی تتوان در

هرز با گلرن آ تراك و وزن خشک يلف هاي هرز افزایش

جهت كاهش میزان يلف كش مصرفی كه یکی از اولویتها

و يملکرد دانه كاهش پیدا كرد [ .]1يلف هاي هرز با توجه

استآ استفاده كرد [ .]13استفاده از مواد افزودنی یا يوامتل

به گونه و تراك آ سبب كاهش يملکرد دانة گلرن

تا بیش

فعال سیحی با تغییتر دادن ستاختار و تركیتب كوتیکتولی

از  75درصد خواهند شد [.]11
هالوكسی فو

سبب افزایش نفوذ روزنه اي و كوتیکولی و ستبب افتزایش

آر-متیتل-استتر گا نتت ستوپرپ یتک

كارایی يلف كش می شود [ .]16اثتر يلتف كتش هتاي پتس

يلف كش انتختابی و سیستتمیک و از ختانوادۀ آریلوكستی

رویشی اغلب با افزودن مویان افزایش متی یابتد كته ستبب

فو پ است كته يمتدتاً بتراي كنتترل

افزایش نگهداري و ج ب يلف كش هتا روي ستیح بترگ

يلف هاي هرز یکستاله دم روبتاهی و یتو ف وحشتیپ و

می شود و ایه احتما ً می تواند در بهینه كردن كنترل يلتف

چندستاله ستوروفآ مترغ و قیتتا پ باریتکبترگ استتتفاده

هرز تأثیر داشتته باشتد [ .]17در بررستی اثتر مویتان هتاي

می شود .نقش ایه يلف كش در بازدارندگی فعالیتت آنتزی

سیتوگیت و فریگیت در كارایی يلف كش شوالیه بتهمنظتور

استیل كوآنزی آكربوكسیالز ACCaseپ است كته یکتی از

كنترل یو ف وحشی نشان داده شد كه با افتزایش دوز هتر

آنزی هاي اولیه در ساخت استیدهاي چترب استت .نتتایج

دو مویانآ فعالیت شاخ و برگی شوالیه افتزایش یافتت [.]4

1 . Carthamus tinctorius L.

2 . Bromus tectorum

فنوكسی پروپیونا
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كمتریه دوز پروپاكوئیزافو

وحشی 1و دم روباهی 2بودند كه از تراك یکنواخت در تمام

همراه با مویان سیتوویتآ براي

كر ها برخوردار بودند .مراحل رشد يلف هترز براستاس

حداكثر كنترل يلفهاي هرز در كلزا توصیه شد [.]19
هدف پتهوهش حايترآ بررستی اثتر كتاربرد دوزهتاي

بازدید روزانه از مزريه تعییه و ايمال تیمار يلتفكتش در

آر-متیل-استتر گا نتت

دستی با نازل تختت

مختلف يلفكش هالوكسی فو

مراحل مورد نظر با استفاده از س پا

سوپرپ در كنترل مراحل مختلف رشتدي يلتف هتاي هترز
باریکبرگ بر يملکرد و اجزاي يملکرد دانة گلرن

بتتتادبزنی نتتتوع  Hardyبتتتا زاویتتتة  110-02و فشتتتار 3
كیلوپاسکال صور

است.

گرفت.

براي تعییه اجزاي يملکرد دانة گلرن

تعداد طبق در

هر بوتهآ تعداد دانه در طبقآ وزن هزاردانهپ هشت بوتته در

 .2مواد و روشها
به منظور بررسی تأثیر زمان و دوز كاربرد يلف كش گا نت

انتهاي فصل رشد به طور تصادفی از هر كر

سوپر با كاربرد مویان در كنترل يلف هرز باریتک بترگ بتر

انتخاب و سپس میانگیه آنها محاسبه شتد .بتراي محاستبة

رقت ستینا پتاییزهآ

وزن خشتتک يلتتفهتتاي هتترزآ يملکتترد دانتته و يملکتترد

ختتاردار و داراي طتتول فصتتل رشتتد طتتو نیپ آزمایشتتی

از نزدیک سیح خاک یتک متتر مربتع از

يملکرد و اجزاي يملکرد دانة گلرن
به صور

بیولوژیک گلرن
هر كر

كر هاي دو بار خردشده در قالب طترح بلتوک

فريی فريی برداشت و در آون بهمد

فريی فريتی

 36سايت

كامل تصادفی با سته تکترار در ستال  91-1390در محتل

در دماي  70درجة سانتی گراد قرار داده و سپس توزیه شدند

مزرية تحقیقاتی دانشکدۀ كشاورزي دانشگاه شیراز واقع در

و متغیرهاي يملکرد بیولوژیکآ يملکرد دانتهآ وزن هزاردانتهآ

باجگاه به اجرا درآمد .فاكتور اصلی دوز يلف كش گا نتت

شاخ

برداشت و وزن خشک يلفهاي هرزآ تعداد طبق در

ستتوپر بتته مقتتدار 0/6آ  0/8و  1لیتتتر در هکتتتار داراي

بوته و تعداد دانه در طبقآ با تجزیة واریانس پارامتري ارزیابی

فرمو سیون امولسیون ) (EC=10.8%, 108 g ai/Lو فاكتور

شده و به منظور تجزیة واریانس داده ها با استفاده از نترم افتزار

فريی شامل كاربرد مویان سیتوویت 2/1000 v/vپ و يتدم

آماري  SASنسخة 9/1پ ابتدا از نرمال بودن توزیع داده هتاي

استفاده از مویان ستیتوویت و فتاكتور فريتی فريتی زمتان

خام اطمینان حاصل شد و در متواردي كته داده هتا از توزیتع

ايمال يلف كش در مراحل دوبرگیآ شش برگی و پنجه زنی

نرمال تبعیت نمی كردندآ از رو

تبدیل داده ها استفاده شتد و

يلفهاي هرز باریکبرگ بود .دريمه در هر تکترار یتک

مقایسة میانگیه داده ها از رو

كر

چنددامنه اي دانکته در ستیح

اطمینان  5درصد صور گرفت.

بهينوان شاهد حضور يلفهاي هرز در تمام مراحل

رشدپ درنظر گرفته شد.
يملیا

.3نتايج و بحث

زرايی شامل شخ و دیستک و لتولر و ایجتاد

خیوط با فاصلة  60ستانتیمتتر بته كمتک فتارور و ایجتاد

 .1. 3وزن خشک علفهاي هرز

كر هایی بته ابعتاد  3 × 2متتر مربتع بتود .كتود نیتتروژن

زمان كاربرد و مقدار مصترف يلتف كتش هتر دو بته طتور

براساس  300كیلوگرم اوره در هکتار در دو نوبت نصتف

معناداري بر وزن خشک يلتف هتاي هترز تتأثیر گ اشتتند
جدول 1پ.

در زمان كاشت و بقیه در زمان ساقه رفته گلرن پ بته هتر
كر

داده شد .يلف هاي هرز غالب مزريه شتامل یتو ف
1 .Avena fatua
2 . Alopecurus myosuroides
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شکل  .1اثر كنترل علفهاي هرز در مراحل مختلف رشد بر وزن خشک نهايی علفهاي هرز
ستونهاي با حرف مشابه اختالف معناداري ندارند (دانکن )%5

دمروباهی بهترتیب  10/27و  23/32درصد افزایش یافت.

با تأخیر در زمان كنترل يلفهاي هرز یو ف وحشی و

به طور كلیآ نتایج تغییرا

دم روباهی با كاربرد يلتف كتش گا نتت ستوپر از مرحلتة

وزن خشک يلف هاي هترز

دوبرگی به شش برگی و پنجته زنتی يلتف هتاي هترزآ وزن

یو ف وحشی و دم روباهی با مقتادیر مختلتف يلتف كتش

خشک یو ف وحشی و دمروبتاهی افتزایش یافتت و ایته

گا نت سوپر نشان داد كه با افزایش مقدار يلف كتش وزن

افزایش وزن از مرحلة دوبرگی به مرحلة پنجه زنی به ترتیب

خشک يلف هاي هرز كاهش یافتآ به صورتی كته بته ازاي

 23/37و  25درصتتد بتتود شتتکل 1پ .در واقتتع تتتأخیر در

هر واحد افزایش يلف كشآ وزن خشک یو ف وحشتی و

كاربرد يلف كش سبب افزایش توانایی رقتابتی يلتف هتاي

دم روباهی به ترتیب  35/7و  12/6واحد كتاهش پیتدا كترد.

هرز با گیاه زرايی می شود و درنتیجه يلف هرز بته شتد

توجه به معادلة براز دادهشتده روي دادههتاي مربتوط بته

تأثیر منفی رقابتی خود را بر گیاه زرايی ايمال می كند .دوز

وزن خشک یو ف وحشی و دم روباهی نشان می دهتد كته

كاربردي يلفكش اثر معناداري بر وزن خشک يلتفهتاي

به ترتیتب  99/6و  98درصتد از تغییترا

مربتوط بته وزن

هرز گ اشت .در مقایسه با تیمار حضور يلف هرز استفاده

خشک يلف هاي هرز به تغییر دوز يلف كش بستتگی دارد

از يلف كش گا نت سوپر به دلیل كنتترل يلتف هتاي هترز

 R2=%99/6و R2=%98پ .به نظر می رسد با افتزایش مقتدار

برگ باریک توانست وزن خشک يلفهاي هترز مربتوط را

يلتتفكتتش وزن خشتتک ی تو ف وحشتتی در مقایستته بتتا

كتتاهش دهتتد و كمتتتریه وزن خشتتک ی تو ف وحشتتی و

دم روباهی بیشتر كاهش یافته است و ایه بته منزلتة تتأثیر و

دم روباهی با كاربرد  1لیتتر يلتف كتش گا نتت ستوپر در

كنترل بیشتر گا نت سوپر بر یو ف وحشی است شکل 2پ.

هکتار به دست آمد و با كاهش دوز مصرفی يلف كتش از 1

در واقع كاهش دوز يلف كتش در متوقتف كتردن ستاخت

به  0/8و  0/6لیتر در هکتتار وزن خشتک یتو ف وحشتی

غشا كه براي رشدونمو ستلول هتاي يلتف هترز يتروري

به ترتیب  24/48و  42/10درصد افزایش یافت و وزن خشک

استآ مؤثر نبوده است.
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شکل  .2رابطۀ بین كاربرد دوزهاي مختلف علفكش سوپرگاالنت و وزن خشک علفهاي هرز

 .2. 3تعداد طبق در بوته

استفاده از مویان به دست آمد كه خود نشان دهنتدۀ اثربخشتی

نتایج مقایسة میانگیه تتأثیرا اصتلی تیمارهتا و بترهمکنش

مویان در كنترل بهتر يلف هرز حتی در دوزهاي اندک است

دوگانة دوز يلف كش و مویانآ تعداد طبق در بوته را

دیگترآ مویتان از طریتق تتأثیر و نفتوذ

تأثیرا

جدول 2پ .به يبار

تحت تأثیر قرار داد جدول 1پ .به طور كلیآ تعتداد طبتق در

بیشتر يلف كش و كنترل بهتر و بیشتر يلف هاي هرزآ شرایط

در هر سیحی از يلف كش در تیمار با مویان به طتور

فتراه كترد و بتا افتزایش تعتداد

گلرن

را براي رشدونمو گلرن

معنتتاداري افتتزایش یافتتت و بیشتتتریه تعتتداد طبتتق در بوتتتة
گلرن

شاخة فريی موجب افزایش تعداد طبق در بوتة گلرن

 24/88يددپ در تیمار كاربرد گا نت سوپر با دوز 1

شتد.

يلف كش انووک با دوزهاي  15و  20گرم در هکتار همراه با

لیتر در هکتار همراه مویتان و كمتتریه تعتداد طبتق 11/66

مویان سبب افزایش تعداد غوزه در بوتة پنبه شد [.]6

يددپ از تیمتار  0/6لیتتر در هکتتار گا نتت ستوپر و بتدون
جدول  .2اثر برهمکنش دوز علفكش گاالنت سوپر و مويان بر اجزاي عملکرد و عملکرد دانۀ گلرنگ

دوز يلفكش
)(l/ha

مویان

0/6
0/8

با مویان

1
0/6
0/8
1

بدون مویان

تعداد طبق

وزن هزاردانه

يملکرد دانه

يملکرد بیولوژیک

در بوته

)(g

)(kg/ha

)(kg/ha

)(%

14/00cd

29/21cd

1001/20cd

3157/30c

31/71c

20/00b

31/11ab

2000/00b

5820/70b

34/36b

24/88a

32/58a

3157/60a

8121/00a

38/80a

d

11/66

d

c

d

15/33c

29/9bc

b

19/33

d

28/11

cd

29/44

776/80

شاخ

27/28

1233/40bc

3614/50b

33/84c

b

b

c

2202/40

ايداد داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکه سیح  5درصدپ معنادار نیستند.
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2846/70

برداشت

5550/20

38/60
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جدول  .3اثر برهمکنش دوز علفكش گاالنت سوپر و زمان كاربرد علفكش بر اجزاي عملکرد گلرنگ و عملکرد گلرنگ

دوز

مرحلة رشد

يلفكش

يلفهاي هرز

)(l/ha

برگ باریک

تعداد دانه

وزن هزاردانه

يملکرد دانه

در طبق

)(g

)(kg/ha

بیولوژیک

برداشت

)(kg/ha

)(%

3530/00ed

31/18c

5698/00bc

35/10ab
40/51a

28/07cd

29/33bcd

30/68b

30/75bc

2000/00b

1

34/24a

33/33a

3587/90a

8855/00a

0/6

23/88e

28/50cd

852/00d

2779/70e

30/65cd

26/17d

30/50bc

1850/10c

5447/50c

33/96ab

1

33/25a

31/17b

2696/80b

6718/00b

40/14ab

0/6

16/46f

28/25d

714/20d

2696/50e

26/48d

23/99e

30/00bc

1000/00d

3007/50e

33/25bc

29/90bc

30/15bc

1755/30c

4393/80cd

35/57bc

0/6
0/8

0/8

دوبرگی

ششبرگی

پنجهزنی

0/8
1

1100/80d

يملکرد

شاخ

ايداد داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون دانکه سیح  5درصدپ معنادار نیستند.

 .3. 3تعداد دانه در طبق
تأثیرا

در زمان كنترلآ تعداد دانه در طبق گلرن

كاهش یافت .در

اصلی تیمارها و برهمکنش دوز يلف كش و زمتان

واقع يلف هاي هرز در مرحلة دوبرگی به دلیل رشد فعال و

كاربرد يلف كش بر تعداد دانه در طبق معنادار بود جتدول

حساس بودنشان به يلف كشآ قادر به ج ب يلف كش انتد

1پ .بیشتریه تعداد دانه در طبق 34/24پ در تیمار مصترف

و به خوبی كنترل می شوند و درنتیجه بیشتریه تعداد دانه در

 1لیتر در هکتار گا نت سوپر و در زمانیكه يلف هاي هرز

طبق گلرن

با كنترل يلف هاي هرز در ایه مرحله به دست

در مرحلة دوبرگی بودندآ به دست آمد كه با تیمتار گا نتت

آمدآ درصورتیكه يلفهاي هرز در مرحلة پنجهزنی بهدلیل

سوپر با دوز  1لیتر در هکتار در مرحلتهاي كته يلتف هتاي

هوا و نیمهحساس بودنشان بته دوز

هرز شش برگی بودندآ تفاو

ك بودن درجة حرار

معناداري نداشتت .همچنتیه

ك يلف كشآ رقیب گیاه گلرن

محستوب شتده و ستبب

كمتریه تعداد دانه در طبق 16/46پ با كتاربرد  0/6لیتتر در

كاهش تعداد دانه در طبق گلرن

شدهاند.

هکتار گا نت سوپر در مرحلة پنجه زنتی يلتف هتاي هترز
به دست آمد جدول 3پ .نتایج آزمایشی نشان داد كه تعتداد
دانه در بالل حساس تریه جتزء يملکترد ذر

 .4. 3وزن هزاردانه
وزن هزاردانه به طور معناداري تحت تأثیرا

بته تتداخل

اصلی تیمارها

يلف هاي هرز و نیتروژن بودآ به طتوري كته افتزایش زمتان

و بتترهمکنش دوگانتتة دوز يلتتفكتتش و مویتتان و دوز

تداخل يلف هاي هرز و نیتروژنآ سبب كاهش تعتداد دانته

يلفكش و مرحلة رشد يلفهاي هرز قرار گرفت جدول

در بالل شد [.]14

1پ .نتایج برهمکنش كاربرد مویان و دوز يلف كتش نشتان
داد در هر سیحی از دوز يلف كش با كاربرد مویان به دلیتل

به طور كلیآ در هر دوزي از كاربرد يلف كش با تتأخیر
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كنترل بهتر يلف هاي هرز وزن هزاردانته افتزایش یافتت و

تیمارها و برهمکنش دوگانه آنها قترار گرفتت جتدول 1پ.

به طور كلیآ بیشتریه وزن هزاردانه از تیمار مصرف  1لیتر در

هتتر گونتته تتتأخیر در زمتتان كتتاربرد يلتتفكتتش و كنتتترل

هکتار گا نت سوپر همراه با مویان به دست آمد كه بتا تیمتار

يلف هاي هرز به معناي استقرار طو نی تر و تثبیتت بیشتتر

 0/8لیتر در هکتار تفاو معناداري نداشتت و كمتتریه وزن

يلف هاي هرز در مزريه و درنتیجة تشدید رقابت بتر ستر

هزاردانه از تیمار مصرف  0/6لیتر در هکتار گا نت سوپر در

منابع است كه با تأثیر بر رشدونمو گلرن

به طتور معنتادار

شرایط يدم استفاده از مویان بهدست آمد جدول 2پ.

يملکتترد و اجتتزاي يملکتترد را كتتاهش متتیدهتتد .نتتتایج

با افزایش دوز يلف كش به دلیل كنترل بهتر يلف هتاي

برهمکنش يلف كش و مویان نشان داد كه استفاده از مویان

هرز وزن هزاردانه افزایش یافتآ ولی با توجته بته مرحلتة

با افزایش كارایی يلتف كتش در هتر دوزي از يلتف كتش

شد كه در دوز  0/6لیتر يلف كشآ با تتأخیر

مصرفی در مقایسه با يدم استفاده از مویانآ يملکرد دانه را

مرحلتتة كنتتترل يلتتف هتترز از دوبرگتتی بتته شتتشبرگتتی و

معنتادار

رشد مشخ

افزایش داد جدول 2پ .از طرف دیگرآ نبود تفاو

پنجه زنی وزن هزاردانه به ترتیب  14/9و  41درصد كتاهش

يملکرد دانة به دست آمده در تیمار برهمکنش بدون استفاده

یافتآ درحالیكه با افزایش دوز يلفكتش درصتد كتاهش

از مویان و دوز  1لیتر يلف كش در هکتار با تیمار دوز 0/8

وزن هزاردانه كمتر بودآ بته گونته اي كته بتا كتاربرد  1لیتتر

لیتر در هکتار و استفاده از مویان ختود نشتان دهنتدۀ تتأثیر

يلف كش در هکتتار در مرحلتة پنجته زنتیآ وزن هزاردانته
 12/6درصد كاهش یافتت .بته يبتار

مثبت مویان در كاهش دوز مصرفی است .به يبار

دیگترآ در صتور

حصتول يملکتردي مشتتابه در تیمتار دوز كتاهشیافتتته در

تأخیر در كنترل يلف هرزآ باید دوز يلف كتش را افتزایش

مقایسه با دوز بیشتر در شرایط استفاده از مویان امکان پت یر

داد جدول 3پ.

خواهد بود.

تأخیر در كنترل يلفهاي هرز به معناي رشد بیشتتر و

تحقیقی بر روي چغندرقند نشان داد كاربرد پیترامیه +

افزایش بیوماس يلف هاي هرز و رقابت با گیاه زرايتی بتر

بتانال آ ام همراه مویان در مقایسه با يدم استفاده از مویتان

سر جت ب منتابع مختلتف نظیتر نتور استت كته بته دلیتل

به میزان  9درصتد در افتزایش يملکترد ریشتة چغندرقنتد

سایه اندازي با تأثیر بر تولید مواد فتوسنتزي و نیتز احتمتا ً
كاهش مد

كارایی بیشتر داشته استت [ .]9بترهمکنش مقتدار و زمتان

زمان پر شدن دانهآ مواد پروردۀ كتافی جهتت

كاربرد يلف كش نشان داد كه به طور كلتی بتا افتزایش دوز

پر كردن دانه ها فراه نشدآ ازایه رو وزن هزاردانه بته طتور
معناداري كاهش یافته است .در تحقیقا

دیگترآ

يلف كش در هر مرحله از كنترل يلف هرزآ يملکترد دانته

بر روي سه رقت

بهطور معناداري افزایش یافتآ بهگونهاي كه بیشینة يملکرد

كلزاي پاییزهآ كاهش وزن دانته كته بتر اثتر افتزایش زمتان

دانة گلرن

حضور يلف هاي هرز رخ می دهدآ مربوط بته كمتتر بتودن

 3587/90كیلوگرم در هکتارپ با كاربرد دوز 1

لیتر يلفكش در هکتار و در مرحلة دوبرگی بهدستت آمتد

سريت تجمع مواد در دانه و كوتاه تر شدن طول دورۀ مؤثر

جدول 3پ .ازایه رو به نظتر متی رستد امکتان دستتیابی بته

پر شدن دانه بوده است [.]2

يملکتترد دانتتة بهینتته در شتترایط كتتاربرد دوز كتتاهشیافتتتة
يلف كشآ در صور

 .5. 3عملكرد دانه
يملکرد دانة گلرن

به طور معناداري تحت تأثیرا

بهيبار

اصتلی

دیگرآ كنترل بهموقع يلف هرز است جدول 3پ.
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تأخیر و كاهش دوز يلف كش مصرفی موجب افزایش

نتتتایج بتترهمکنش دوز يلتتفكتتش و زمتتان كتتاربرد

رشد و تولید بیوماس يلتف هتاي هترز و درنهایتت ستبب

يلف كش نشان داد كه بیشتریه يملکرد بیولوژیک در تیمار

دیگرآ هرچند در

مصرف  1لیتر در هکتار گا نت سوپر و در مرحلة دوبرگی

هر مرحله از رشد يلف هاي هرزآ با افزایش دوز يلف كش

يلف هاي هرز به دست آمد جتدول 3پ .بته يبتار

دیگترآ

مصرفی يملکرد دانه افزایش یافتآ بهتتریه مرحلته بتراي

بهنظر میرسد هرچند يملکرد بیولوژیک در شرایط كتاربرد

كنترل يلتف هترز مرحلتة دوبرگتی و بتا مصترف  1لیتتر

دوز با تر يلف كش به دلیل كنتترل بهتتر يلتف هتاي هترز

يلف كش بود .در سویا بیشتریه يملکترد دانتة ستویا را از

افزایش یافتآ بتا تتأخیر در كنتترل يلتف هترز اثربخشتی

كاربرد  0/75لیتر در هکتتار اكستی فلتورفه در مرحلتة V2

يلف كش حتی در دوز با تر در مقایسه با كنتترل بته موقتع

كاهش يملکرد دانه خواهد شد .به يبار

سویا گزار

شد [.]8

مرحلة رشد دوبرگیپ كاهش نشان داد و تفاو

با دوز كمتر در مراحل كنترل به موقع يلف هرز نشان نتداد

 .6. 3عملكرد بيولوژيک
تأثیرا

جدول 3پ.

اصلی تیمارها و برهمکنش دوگانة دوز يلف كتش

و مویان و دوز يلف كش و مرحلة رشد يلف هاي هرز بتر
يملکرد بیولوژیک گلرن

 .7. 3ااخص برداات

معنادار بود جدول 1پ .افتزایش

شاخ

كارایی كنترل يلف هرز در اثر برهمکنش كتاربرد مویتان و

برداشت بیانگر چگونگی تسهی مواد پرورده بتیه

اجزاي رویشی گیاه و دانه است .از آنجا كه یکی از اجتزاي

دوز يلف كتش گا نتت ستوپر بته طتور معنتادار يملکترد

برداشتتآ يملکترد دانته استت تغییترا

محاسبة شاخ

بیولوژیک را تحت تأثیر قرار داد و با افزایش دوز مصترفیآ

شاخ

يملکرد بیولوژیک به بیشینة خود رستید جتدول 2پ .نبتود

دانه دار و يریب همبستگی  0/65با شاخ

تفاو

معنادار بیه دوز  0/8و  1لیتر كاربرد يلتف كتش در

برداشت وابستتگی زیتادي بته تغییترا

برداشت نشان

مرحلة دوبرگی به پنجه زنی يلف هاي هرزآ میزان شتاخ

در شترایط

برداشت را بهطور معنادار كاهش داد.

استفاده از مویان با افزایش هر سیحی از يلف كش مشاهده
شد و يملکرد بیولوژیک را بهطور معناداري افزایش داد.
جدول  .4ضرايب همبستگی شاخص برداشت با عملکرد دانه و عملکرد بیولوژيک

صفا
يملکرد دانه
يملکرد بیولوژیک
شاخ

برداشت

يملکرد دانه
٭٭
٭٭

يملکترد

داده است جدول 4پ .تأخیر در زمان كاربرد يلتف كتش از

شرایط يدم استفاده از مویان خود نشان دهنتدۀ اثربخشتی و
نقش مه مویان استآ درحالی كه ایته تفتاو

معناداري

يملکرد بیولوژیک

شاخ

برداشت

1
0/942

٭٭

0/656
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برداشتت

بهتریه زمان كنترل يلف هاي هرز برگ باریک با توجه بته

نتایج مقایسة میانگیه نشان داد كته شتاخ

تحت تأثیر برهمکنش مقدار يلفكش و مویان قرار

همزمان بودن مراحتل رشتد یتو ف وحشتی و برومتوسپ

 38/80درصدپ

مرحلة دوبرگتی يلتف هتاي هترز استت و تتداوم حضتور

در تیمار كاربرد گا نت سوپر با غلظت  1لیتر در هکتتار و

بته خصتوت در طتول

گلرن

برداشت گلرن

گرفت و بیشتریه شاخ

همراه مویان و همچنیه كمتریه شاخ

يلف هاي هرز باریکبرگ گلرنت
دورۀ مرحلة استراحت گلرن

برداشتت گلرنت

كه از قدر

رقابت كننتدگی

 27/28درصدپ نیز در تیمار گا نت سوپر با دوز  0/6لیتتر

يعیفی در مقابل يلفهاي هرز برخوردار استآ متیتوانتد

در هکتار و بدون استفاده از مویان به دستت آمتد .ازایته رو

به سركوب كردن گلرن

منجر شود .ازایتهروآ در هتر دوز

نتایج نشان داد كه بیه تیمارهاي  0/6لیتر گا نت ستوپر در

مصرفی يلفكش گا نتت ستوپرآ تتأخیر در زمتان كنتترل

شرایط با استفاده از مویان و تیمارهاي  1و  0/8لیتر گا نت

يلف هرز برگ باریک به كاهش يملکرد دانته منجتر شتدآ

معنتاداري

به طوري كه حتی در دوز  1لیتر گا نت سوپر در هکتتار بتا

سوپر در شرایط بدون استفاده از مویتان تفتاو

تأخیر زمان كنترل يلف هرز از دوبرگی بته شتش برگتی و

مشاهده نشد جدول 2پ.
به طور كلی استفاده از مویتان در مخلتوط بتا گا نتت

پنجه زنی يملکرد دانه به ترتیب  24/8و  51درصتد كتاهش

سوپر  0/6لیتتر در هکتتار نتوانستته استت اثتر دوز پتاییه

یافتآ ازایه رو يمه كاربرد دقیق مقدار مصرف يلف كشآ

يلف كش را در كنترل يلف هاي هرز جبران كند و درنتیجه

تعییه زمان كنترل يلف هرز از اهمیت ویتهه اي برختوردار

بیه ایه دوز و تیمارهتاي  0/8و  1لیتتر در شترایط بتدون

است.

معنتاداري مشتاهده نشتد .بته نظتر

كاربرد مویان در هر دوز از يلتف كتش مصترف شتده

استفاده از مویان تفاو

می رسد مخلوط كتردن مویتان بتا دوز  0/6لیتتر در هکتتار

سبب افزایش يملکرد دانه شدآ ولی نبتود تفتاو

معنتادار

سبب افزایش كارایی ایه دوز از يلف كتش بته مقتدار 0/8

يملکرد دانه بیه كاربرد دوز  /8لیتر با مویان و  1لیتر بدون

لیتر در هکتار در شرایط بدون استفاده از مویان شده استت

استفاده از مویان نیز می تواند نشان دهندۀ نقش ایه متاده در

و ایه امر نشان دهندۀ افزایش كارایی دوز يلف كش در اثتر

افزایش كارایی يلف كش و توجیته كننتدۀ كتاهش مصترف

يمل مویان است .نتایج برهمکنش دوز يلف كتش و زمتان

يلف كش نیز باشد .ازایه رو به طتور كلتیآ اختتالط مویتان

كاربرد يلفكش بر شاخ

برداشت گلرن

معنتادار بتودآ

سیتویت با يلف كش و كاربرد آن در مرحلة دوبرگی يمه

به طوري كه بیشتریه شاخ

برداشت در تیمتار مصترف 1

افزایش كارایی يلف كش به حصول بیشتینة يملکترد دانتة

لیتر در هکتار گا نت سوپر و در مرحلة دوبرگی يلف هاي

منجر شد.

گلرن

هرز بهدست آمد جدول 3پ.
مسابع
 .1بنیادي مآ یدوي عآ موحدي دهنوي م و فالح هکی م

 .4نتيجهگيري
3587/90

ح 1387پ تأثیر زمان وجیه بر تركیب گونهايآ تتراك

بتتهطتتور كلتتیآ بیشتتینة يملکتترد دانتتة گلرن ت

كیلوگرم در هکتارپ با كنترل يلف هرز در مرحلة دوبرگتی

بوته و وزن خشک يلتفهتاي هترز گلرنت

پتاییزه

و كاربرد  1لیتر يلف كش گا نت سوپر در هکتار به دستت

) .(Carthamus tinctorius L.خالصه مقا

پنجمتیه

آمد كه نسبت به دوزهاي پاییه تر يلف كتش معنتادار بتود.

همایش يلوم يلفهاي هرز ایران.
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