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 چكيده

لیتگر در هكتگار،    6اگشآ گویفوویگت    لوف ورویآ شخم و بدون شخم و شدۀ نواری با دو لامل خا  های خرد صورت ارت آومایشی به

لیتر در هكتار و تكرار بعگد او رشگد    3لیتر در هكتار(، گویفوویت  2   6لیتر در هكتار، گویفوویت   توفوردی ) 2آ  پی سی توفوردی   اک

ر در هكتار( و تكرار بعد او لیت 1   3لیتر در هكتار و تكرار بعد او رشد پینك، گویفوویت   توفوردی ) 1آ  پی سی پینك، توفوردی   اک

دشت ارج انجاک گرفت. تگراام   پاشكی اشور در مشكین گیا  رشد پینك و شاهد بدون اعترل با سه تكرار، در مارل  مؤسس  تحقیقات

پاشی، تعیین شد. بهار سال دوک،  روو پس او آخرین سم 45پاشی و وون خشك آن  روو پس او هر سم 45و  30، 15انداک هوایی پینك 

ها بر لموكرد چغعدرقعد ارویابی شگد. بهتگرین تیمگار بگرای اگاهش تگراام پینگك، گویفوویگت            اش چغعدرقعد اشت شد و اثر لوف

شدۀ آن، سبب بیشترین ااهش وون خشگك پینگك نیگا شگدند. تفگاوت       لیتر در هكتار( بود. تیمار اخیر و دوو تقسی  2   6)  توفوردی

م او نظر اثر بگر تگراام و وون خشگك پینگك مشگاهد  نشگد. وون خشگك پینگك بگا لگدک           مععاداری بین تیمارهای شخم و لدک شخ

وروی افاایش بیشتری نشان داد. در مجموع، بهترین تیمار برای ااهش تگراام و   وروی ااهش بیشتر، و لموكرد چغعدرقعد با خا  خا 

 آن بود. شدۀ تقسی  لیتر در هكتار( و سپس دوو 2   6)  وون خشك پینك، ابتدا گویفوویت   توفوردی

 اش، لوف هرو چعدساله، مدیریت شیمیایی.  وروی، دوو تقسیطی، لوف خا  ها: واژه كلید
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 مقدمه. 1

، لوگگف هگگرو چعدسگگال  Convolvulaceaاو تیگگرۀ  1پینگگك

های لمیق است اگه نخسگتین بگار در     خاند  و دارای ریشه

لوگف   10در ویرجیعیا گاارش شگد و یكگی او    1739سال 

. پینگك در  ]15[شگود   هرو خطرنگا  دنیگا محسگوب مگی    

شود و او طریگق جعسگی    سراسر نواحی معتدل دنیا دید  می

صگورت رویشگی بگا     با تولید بذرهای با لمر طگوتنی و بگه  

، 14[اعگد    ای گسترد  تولید مثل مگی  ستفاد  او سیستم ریشها

ای لمیگگق دارای توانگگایی تولیگگد مثگگل  . سیسگگتم ریشگگه]12

. ]20[اعگد   رویشی سری ، مگدیریت پینگك را دشگوار مگی    

لعوان لوف هرو مهم ماارع گعگدک، جگو،    پینك در ایران به

های روغعی، حبوبات، سگبای و   چغعدرقعد، پعبه، ذرت، دانه

هگا  فرنگی و بگاغ ولفران، ویر ، لووفه، توتون، توت صیفی،

وروی، مدیریت ورالگی، شگیمیایی و    . خا ]4[مطرح است 

هگگای مگگدیریت پینگگك محسگگوب بیولگگوژیكی او جموگگه را 

 . ]8[شوند  می

های اولیه دربارۀ مگدیریت پینگك بگر شگخم و      بررسی

تعاوب اشت متمراا بود. اشف توفوردی افق جدیگدی را  

ها برای اعتگرل پینگك بگاو اگرد     اش   او لوفبرای استفاد

هگگای  اگگش . بسگگیاری او محققگگان بگگه اگگاربرد لوگگف  ]10[

. اعترل شگیمیایی  ]23[رویشی در اعترل پینك معتقدند  پس

شگود.   پینك در ومان آیگش، بهتگرین نتیجگه را سگبب مگی     

تگا   56/0اامبگا   ، دی]22[لیتر در هكتگار   5/2تا  2توفوردی 

لیتر در هكتگار   8تا  6و گویفوویت ایووگرک در هكتار  28/0

سگولفورون   ، پارااوآت، مگت ]11[همرا  سولفات آمونیوک  به

ایوگوگرک در   4/0ایووگرک در هكتگار، ایمگاواپیر    2/1تا  6/0

متگالین،   هگای خگا  او جموگه پعگدی     اش و لوف ]9[هكتار 

پیگر اگه    اش فوورواسگی  ، لوف]21[پرودیامین و اوریاالین 

هگایی نظیگر    عتقل و سبب بروو نشگانه سرلت در گیاهان م به

                                                           

1  .  Convolvulus arnensis 

، ]13[، تگرفالن  ]16[شگود   طویل و ضخیم شدن سگاقه مگی  

 3لیتگر در هكتگار، پیكوگوراک    5)باستا(  2گویفوویعات آمونیوک

آ بگرای   پگی  سگی  ایووگرک در هكتار و اک 12تا  10)توردون( 

شود. پیكووراک با وجگود خطرنگا    اعترل پینك توصیه می

. ]7[آیگش دارد   رای اعترل پینك در بودن، اارایی ویادی ب

ای برای اعترل پینك در محصگوتت   شد  اش توصیه لوف

ومیعی  تاوگی پینك در سیب ورالی در دست نیست. البته به

اگش سولفوسگولفورون )آپیگروس( تگا      با اسگتفاد  او لوگف  

 .]19[حدودی اعترل شد  است 

در ایران نیا محققان به مگدیریت پینگك توجگه نشگان     

وروی بر اعترل پینك طی آیگش بررسگی    ند. اثر خا ا داد 

شد و وون تر پینك تحت تأثیر دیسك اگاهش مععگاداری   

. اگارایی  ]6[نشان داد، اما رویش مجگدد آن تحریگك شگد    

گویفوویت در اعترل پینگك پگس او ترایگب بگا توفگوردی      

افاایش یافت. بهترین تیمار برای اعترل پینك، مخووطی او 

لیتر در هكتار در توفیگق بگا    5/2   2گویفوویت   توفوردی 

دیسك بود. ضمن بررسی اعترل شیمیایی پینگك در آیگش   

لیتر در هكتار قادر به اعترل  10گاارش شد  اه گویفوویت 

. بررسی اعترل پینگك قبگل او   ]5[درصدی پینك بود  79

لیتگر در   2آ  پی سی برداشت گعدک نشان داد اه توفوردی   اک

. بگا  ]1[ر برای اعتگرل پینگك بگود    ترین تیما هكتار معاسب

بررسگگی اعتگگرل شگگیمیایی پینگگك در آیگگش، مخوگگو       

فوگگورفن و توفگگوردی    هگگای تگگرفالن، ااسگگی اگگش لوگگف

آ در اعترل پینگك مگؤثرتر او اگاربرد هگر یگك او       پی سی اک

 . ]2[ها به تعهایی بود  اش لوف

هدف پژوهش حاضر، معرفگی راهكگاری لموگی بگرای     

ومگان آیگش بگا هگدف اگاهش      اعترل شگیمیایی پینگك در   

خسارت آن در محصوتت ورالی بااروشی نظیر چغعدرقعد 

 ومیعی و افاایش لموكرد آنهاست. و سیب

                                                           
2 . Glyfosinate-ammonium 

3 . Picloram (Tordon) 
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 ها مواد و روش. 2

پاشكی اشور  این آومایش در مارل  مؤسس  تحقیقات گیا 

درجگه و   51دشت ارج با طول جغرافیایی  واق  در مشكین

دقیقگه و   48 درجگه و  35صفر دقیقه و لگر  جغرافیگایی   

متری او سطح دریا در ومیعی با سابق  آلودگی  1360ارتفاع 

هگای ورالگی    نسبت یكعواخت به پینك، طی سال ویاد و به

  اجرا شد. سال اول آومایش یععی اردیبهشت 1391و  1390

اش المال شگدند. ابعگاد هگر اگرت      تیمارهای لوف 1390

متگر   1هگا   متر مربگ  و فاصگو  بگین اگرت     4در  2آومایشی 

شگدۀ   هگای خگرد   صورت ارت درنظر گرفته شد. آومایش به

های اامل تصادفی بگا دو لامگل    نواری در قالب طرح بوو 

لعوان لامگل اصگوی در دو سگطح )شگخم بگا       وروی به خا 

لعوان لامل فرلگی   اش به روتیواتور و بدون شخم( و لوف

لیتر در هكتگار   سگولفات    6. گویفوویت 1در هفت تیمارآ 

لیتر در هكتار،  2آ  پی سی . توفوردی   اک2درصد،  2 آمونیوک

 6درصد   توفگوردی )  2. گویفوویت   سولفات آمونیوک 3

لیتگگر در هكتگگار    3. گویفوویگگت 4لیتگگر در هكتگگار(،  2  

پاشگی بعگد او رشگد     درصد و تكرار سم 2سولفات آمونیوک 

لیتگر در هكتگار و    1آ  پی سی . توفوردی   اک5مجدد پینك، 

. گویفوویگت    6پاشی بعد او رشد مجدد پینك،  سم تكرار

لیتگگر در  1   3درصگگد   توفگگوردی ) 2سگگولفات آمونیگگوک 

. 7پاشی بعد او رشد مجگدد پینگك، و    هكتار( و تكرار سم

 پاشی پینك با سه تكرار انجاک گرفت. شاهد بدون سم

پگاش پشگتی ماتگابی    پاشی با استفاد  او سملمویات سم

بار پس او االیبراسیون  2-5/2ی و فشار امجها به ناول شر 

لیتر آب مصرفی در هكتار انجگاک گرفگت. بگا     400با میاان 

همگرا    توجه به ایعكگه در پگژوهش حاضگر، گویفوویگت بگه     

معظگور جوگوگیری او احتمگال رسگوب      سولفات آمونیوک )به

واسط  وجود امالح در آب و افگاایش اگارایی    اش به لوف

ای بگه سگولفات    دامگه اشگار   اگار رفگت، در ا   اش( بگه  لوف

شگگد  بگگه گویفوویگگت نخواهگگد شگگد. تیمگگار  آمونیگگوک اضگگافه

متری و  سانتی 10اش در مرحو  حدود  وروی و لوف خا 

هگگا در  المگگال شگگد. ارویگگابی    قبگگل او گوگگدهی پینگگك،  

های نیم در نیم متری درون هر ارت انجاک گرفت.  اوادرات

هگای   اد سگاقه برای تعیین اثر تیمارها بر تراام پینگك، تعگد  

پاشگی شگمارش و    روو پس او هر سم 45و  30، 15پینك 

پاشی، وون خشك پینك نسبت  روو پس او آخرین سم 45

 به شاهد بدون اعترل سعجید  شد. 

هگای   (، در همان ارت1391در سال دوک آومایش )بهار 

های ویگر   آومایش سال قبل، چغعدرقعد اشت شد و ارویابی

تعداد انگداک هگوایی پینگك    صورت گرفتآ الف( شمارش 

طی سه مرحو  رویشگی چغعدرقعگد )شگروع حجگیم شگدن      

سگگاوی قعگگد )ابتگگدای ریشگگه( )ابتگگدای تیگگر، شگگروع ذخیگگر 

هگای نگیم در    شهریور( و انتهای فصل رویشی در اگوادرات 

های  نیم متری درون هر ارت  ب( تعیین وون خشك انداک

 48بگر اگردن او سگطح خگا  و      هوایی پینك پس او اگف 

گگراد  ج( تعیگین وون    سگانتی  75لت نگهگداری در آون  سا

 های چغعدرقعد پس او برداشت آنها.  غد 

هگای آومگایش، بگا      پس او اطمیعان او نرمگال بگودن داد   

( تجایه و مقایس  9)نسخ   SASافاار آماری  استفاد  او نرک

 ای دانكن انجاک گرفت. ها با آومون چعددامعه میانگین

 

 نتاکج. 3

 کج سال اول. نتا1. 3

پاشی بر تراام  روو پس او سم 45و  30، 15اثر لامل شخم 

پاشی بر وون خشك پینگك   روو پس او سم 45و همنعین 

پاشگی   روو پس او سگم  15اش  مععادار نبود. اثر لامل لوف

پاشگی   روو پس او سگم  30اما  بر تراام پینك مععادار نبود، 

ن خشگك  پاشی بر وو روو پس او سم 45بر تراام پینك و 

اگش تعهگا بگر     پینك مععادار بود. اثر متقابل شخم و لوگف 

پاشی مععادار بود.  روو پس او سم 45تراام پینك و آن هم 

اش و بوو  بگر   اثر متقابل شخم و بوو  و اثر متقابل لوف

  (.1تراام و وون خشك پینك مععادار نبود )جدول 
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 در سال اول . تجزیۀ واریانس درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل1جدول 

 درج  آوادی معاب  تغییرات

 وون خشك پینك تراام پینك

 روو 15

 پاشیپس او سم

 روو 30

 پاشیسمپس او 

 روو 45

 پاشیپس او سم

 روو 45

 پاشیپس او سم

 ns23/467 ns67/159 ns82/7 ns70/312 2 بوو 

 ns72/417 ns003/0 ns80/827 ns54/476 1 شخم

 a 2 57/60 42/419 00/136 43/56خطای 

 ns37/5291 **68/802 **23/1221 **76/5218 5 اش لوف

 b 10 46/309 32/386 12/142 35/263خطای 

 ns08/960 ns72/308 **31/839 ns353/234 5 اش لوف× شخم 

 10 22/154 40/307 64/81 57/98 (abباقیماند  )خطای 

 19/11 19/13 45/19 31/25  ضریب تغییرات )%(

 دار.درصد و غیرمععا 1دار در سطح مععا -آ nsو  **

 

 كش بر تراكم پیچک  الف( اثر تیمارهای علف

و  6گویفوویگگت  پاشففی: روز پففس از سففم 30صفففر تففا 

لیتر در هكتار، بهترین تیمار بگود و   2آ  پی سی توفوردی   اک

درصگد اگاهش تگراام پینگك شگد. البتگه        88سبب حدود 

تیمارهای دیگر بدون تفاوت مععگادار بگا ایگن تیمگار برتگر،      

ی تگگراام پینگگك شگگدند. درصگگد 73تگگا  63سگگبب اگگاهش 

لیتر در هكتار و تكگرار آن   3ترین تیمار، گویفوویت  ضعیف

 52پس او رشگد مجگدد پینگك بگود اگه موجگب اگاهش        

 (.2درصدی تراام پینك شد )جدول 

 

 در سال اول . مقایسۀ میانگین درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل2جدول 

 اش تیمار لوف

 وون خشك پینك تراام پینك

 روو 30
 پاشیپس او سم

 روو 45
 پاشیپس او سم

 روو 45
 پاشیپس او سم

44/70 لیتر در هكتار( 6گویفوویت ) ab 73/63 a 45/94 a 

69/63 لیتر در هكتار( 2آ ) پیسی توفوردی   اک ab 41/39 c 46/40 c 

51/87 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) a 48/58 ab 12/98 a 

15/52 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) b 12/28 d 58/35 cd 

 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد  1آ ) پیسی توفوردی   اک
 مجدد پینك

34/69 ab 95/53 b 01/83 b 

 و تكرار آن بعد او رشد لیتر در هكتار(  1   3گویفوویت   توفوردی )
 مجدد پینك  

49/72 ab 93/34 c 100a 

 درصد ندارند. 5ای دانكن، تفاوت آماری در سطح احتمال  اند، براساس آومون چعددامعه ام در یك حرف مشتر  هایی اه دستستون
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لیتگر در   6گویفوویت پاشی:  روز پس از سم 45صفر تا 

و تكرار آن پس او رشگد مجگدد پینگك و ترایبگی او     هكتار 

لیتر در هكتار(، بدون تفگاوت    2   6)  گویفوویت   توفوردی

درصگد(   58و  64ترتیگب   مععادار سبب بیشترین اگاهش )بگه  

لیتر در  3ترین تیمار، گویفوویت  تراام پینك شدند. نامعاسب

هكتار و تكرار آن پس او رشد مجگدد پینگك بگود اگه تعهگا      

 (.2درصد ااهش تراام پینك شد )جدول  28سبب 

 

 كش بر وزن خشک پیچک ب( اثر تیمارهای علف

لیتر در هكتگار( و تكگرار آن    1   3)  گویفوویت   توفوردی

پس او رشد مجدد پینك موجب اعترل اامل پینگك شگد   

  2   6)  اه البته تفاوت مععاداری با گویفوویت   توفگوردی 

لیتگگر در هكتگگار  6گویفوویگگت لیتگگر در هكتگگار( و همنعگگین 

لیتگر در هكتگار و تكگرار آن پگس او      3نداشت. گویفوویت 

ترین تیمار سبب ااهش  لعوان ضعیف رشد مجدد پینك به

 (.2درصدی وون خشك پینك شد )جدول  36

 نتاکج سال دو 

های تیر، شگهریور و  اثر لامل شخم بر تراام پینك طی ما 

و اثگر متقابگل شگخم و    اگش   مهر مععادار نبود، اما اثر لوگف 

هگای تیگر، شگهریور و مهگر     اش بر این صفت در مگا   لوف

مععادار بود. اثر متقابل شخم و بوو  و همنعین اثر متقابگل  

اش و بوو  بر این صفات مععادار نبود. اثگر شگخم و    لوف

های تیر، شهریور و  اش بر وون خشك پینك طی ما  لوف

ایگن صگفات   اگش نیگا بگر     مهر و اثر متقابل شخم و لوگف 

مععادار بود. اثر متقابل شخم و بوو  و همنعین اثر متقابگل  

با (. 3اش و بوو  بر این صفات مععادار نبود )جدول  لوف

  وروی، اگش و خگا    توجه به مععادار شدن اثر متقابل لوف

مقایس  میانگین اثر متقابل این دو لامل نیا بر تراام و وون 

و  4های  در جدولخشك پینك انجاک گرفت اه نتایج آن 

 ارائه شد  است. 5

 

 

 . تجزیۀ واریانس درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم3جدول 

 معاب  تغییرات
 درج 

 آوادی

 وون خشك پینك  تراام پینك

 مهر شهریور تیر  مهر شهریور تیر

  ns98/515  ns51/204  ns62/516   **77/516 ns39/30  ns38/176 2 بوو 

 ns03/293  ns33/1564  ns60/26   *48/2538 *17/1982 *87/1999 1 شخم

  a 2 15/174 40/291  81/1166   06/22  62/43  48/24خطای 

  704/480* 07/4322* 77/2847*  50/1292* 62/1617* 12/652* 5 اش لوف

  b 10 96/178  13/201  27/802   56/187  48/100  88/386خطای 

  075/560* 13/468* 10/1739**   91/209* 24/1722* 91/843* 5 اش لوف× شخم 

  10 33/130 88/245 29/256  09/55 40/96 ns47/337 (abماند  )خطای  باقی

 41/23 51/17 56/12  75/27 28//66 20/20  ضریب تغییرات )%(

 درصد و غیرمععادار 1و  5مععادار در سطوح احتمال  -آ  nsو  **، *
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 كش بر درصد كاهش تراكم پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم  علف×. مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل شخم4جدول 

 اش تیمار لوف وروی خا 
 تراام پینك

 مهر شهریور تیر

 

 شخم

21/61 لیتر در هكتار  6گویفوویت  b 22/27 c 17/66 a 

54/37 لیتر در هكتار  2آ  پیسی توفوردی   اک d 11/46 bc 76/47 b 

92/57 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) bc 33/88 a 89/21 c 

28/80 لیتر در هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت  a 22/82 a 31/39 bc 

73/71 هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك لیتر در 1آ ) پیسی توفوردی   اک ab 89/33 c 82/35 bc 

40/47 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت   توفوردی ) c 55/25 c 31/38 bc 

 لدک شخم

01/67 درصد  2لیتر در هكتار(   سولفات آمونیوک  6گویفوویت ) b 3/47 bc 65/54 b 

59/72 لیتر در هكتار( 2آ ) پیسی اکتوفوردی    ab 56/44 bc 39/63 a 

23/48 لیتر در هكتار(   2   6گویفوویت   توفوردی ) c 4/51 b 31/21 c 

70/46 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) cd 13/15 d 74/65 ab 

88/58 او رشد مجدد پینك لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد 1آ ) پیسی توفوردی   اک bc 77/52 b 43/34 bc 

43/28 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت توفوردی ) de 07/13 d 05/30 c 

 درصد ندارند. 5ای دانكن، تفاوت آماری در سطح احتمال  اند، براساس آومون چعددامعه ام در یك حرف مشتر  هایی اه دستستون
 

 كش بر درصد كاهش وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم  علف× . مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل شخم 5جدول 

 اش تیمار لوف وروی خا 
 وون خشك پینك

 مهر شهریور تیر

 

 شخم
 

83/73 لیتر در هكتار  6گویفوویت  b 26/65 c 24/48 cd 

73/25 هكتار(لیتر در  2آ ) پیسی توفوردی   اک e 63/57 d 08/56 bc 

8/71 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) b 04/9 f 98/45 d 

42/96 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) a 03/94 a 84/47 d 

08/95 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 1آ ) پیسی توفوردی   اک a 68/63 c 31/24 e 

06/42 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت   توفوردی ) d 54/22 e 14/53 c 

  
 
 

 لدک شخم

6/74 درصد  2لیتر در هكتار(   سولفات آمونیوک  6گویفوویت ) b 32/87 a 57/62 b 

09/64 لیتر در هكتار( 2آ ) پیسی توفوردی   اک c 09/81 b 09/84 a 

87/14 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) ef 13/19 e 96/56 bc 

46/78 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) ab 03/82 ab 97/54 bc 

55/49 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 1آ ) پیسی توفوردی   اک d 57/69 c 25/62 b 

58/22 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت توفوردی ) e 1/62 cd 18/39 de 

 درصد ندارند. 5ای دانكن، تفاوت آماری در سطح احتمال  اند، براساس آومون چعددامعه ام در یك حرف مشتر  هایی اه دستستون
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 كش بر تراكم پیچک  الف( اثر تیمارهای علف

در مرحو  شروع حجیم شدن ریشه، مصادف با اوایگل تیگر،   

لیتگگر در  3وروی و دو تیمگگار گویفوویگگت  ترایبگگی او خگگا 

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و توفگوردی    

لیتر در هكتار و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد     1آ  پی سی اک

و  80ترتیب  نك را بدون تفاوت مععادار بهپینك، تراام پی

درصد ااهش داد. پگس او آن بیشگترین اگاهش تگراام      72

وروی  درصد( در پاسم به ترایبی او لدک خگا   73پینك )

لیتگر در هكتگار مشگاهد  شگد.      2آ  پگی  سگی  و توفوردی   اک

لیتر در هكتار  2آ  پی سی وروی و توفوردی   اک ترایب خا 

وروی و گویفوویگگت    خگگا  و همنعگگین ترایگگب لگگدک  

لیتر در هكتار( و تكگرار آن بعگد او رشگد     1   3توفوردی )

ترتیب سگبب   ترین تیمارها به لعوان ضعیف مجدد پینك، به

  (.4درصد ااهش تراام پینك شدند )جدول  28و  38
ساوی قعد در ریشگه در اوایگل    طی مرحو  شروع ذخیر 

وروی و   تگگرین تیمارهگگا، ترایبگگی او خگگا شگگهریور، موفگگق

لیتگگر در   2   6هگگای گویفوویگگت   توفگگوردی ) اگگش لوگگف

لیتگر در هكتگار و تكگرار آن بعگد او      3هكتار( و گویفوویت 

ترتیگب   رشد مجدد پینك بود اه بدون تفاوت مععگادار بگه  

درصگگد اگگاهش تگگراام پینگگك شگگدند.   82و  88موجگگب 

وروی،  تیمارهگگای معاسگگب بعگگدی در شگگرای  لگگدک خگگا  

لیتر در هكتگار و تكگرار    1آ  پیسی ی   اکلبارتعد او توفورد

   6آن بعد او رشد مجدد پینك، گویفوویت   توفگوردی ) 

لیتر در هكتار، توفگوردی     6لیتر در هكتار(، گویفوویت   2

وروی  همنعین ترایبی او خا  لیتر در هكتار و 2آ  پی سی اک

لیتر در هكتار اه بگدون تفگاوت    2آ  پی سی و توفوردی   اک

درصگدی تگراام پینگك     50ار سگبب اگاهش حگدود    مععاد

لیتگر در   3وروی و گویفوویگت   شدند. ترایبی او لدک خگا  

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و گویفوویت   

لیتر در هكتار( و تكگرار آن بعگد او رشگد     1   3توفوردی )

درصگد اگاهش    13و  15ترتیب تعها سبب  مجدد پینك، به

 (. 4ول تراام پینك شدند )جد

در مرحوگگ  انتهگگای رشگگد رویشگگی در اواسگگ  مهگگر،    

وروی    تیمارهگای برتگر در اگاهش تگراام پینگك، خگگا      

وروی   توفوردی    لیتر در هكتار، لدک خا  6گویفوویت 

لیتگر در هكتگار و    3لیتر در هكتار و گویفوویت  2آ  پی سی اک

تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد پینگك بگا توانگایی اگاهش        

درصگگدی تگگراام پینگگك بودنگگد.  65و  63، 66ترتیگگب  بگگه

طور تقریبی در یگك گگرو  آمگاری قگرار      تیمارهای دیگر به

ترین تیمارهگا لبگارت بودنگد او ترایبگی او      گرفتعد. ضعیف

لیتگگر در   2   6وروی و گویفوویگگت   توفگگوردی )  خگگا 

وروی و گویفوویگگت    هكتگگار( و ترایبگگی او لگگدک خگگا  

و تكگرار آن بعگد او رشگد     لیتر در هكتار( 1   3توفوردی )

لیتر   2   6مجدد پینك و همنعین گویفوویت   توفوردی )

 21و  30، 22ترتیگگب  در هكتگگار( بگگا توانگگایی اگگاهش بگگه  

 (. 4درصدی تراام پینك )جدول 

 

 كش بر وزن خشک پیچک ب( اثر تیمارهای علف

وروی بگر وون   اش و خا  مقایس  میانگین اثر متقابل لوف

تیرمگگا  نشگگان داد اگگه تیمارهگگای برتگگر، خشگك پینگگك در  

لیتر در هكتار و  3همرا  گویفوویت  وروی به ترایبی او خا 

پاشی بعد او رشد مجگدد پینگك و توفگوردی      تكرار سم

پاشگی بعگد او رشگد     لیتر در هكتار و تكرار سم 1آ  پیسی اک

درصگد اگاهش وون    95مجدد پینك بود اه سبب حگدود  

وروی  ایبگی او لگدک خگا    خشك پینگك شگدند. البتگه تر   

پاشگی بعگد    لیتر در هكتار و تكرار سم 3همرا  گویفوویت  به

درصد اگاهش وون   78او رشد مجدد پینك نیا با توانایی 

خشك پینك تفگاوت مععگاداری بگا ایگن تیمارهگای برتگر       

نداشگگت. تیمارهگگای ضگگعیف لبگگارت بودنگگد او ترایگگب    

در هكتگار   لیتر 2آ  پیسی همرا  توفوردی   اک وروی به خا 

همگرا  گویفوویگت      وروی به و همنعین ترایب لدک خا 

رشد  پاشی بعد اولیتر در هكتار( و تكرار سم 1   3توفوردی )

 لیتر در هكتار(  2   6مجدد پینك و گویفوویت   توفوردی )
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درصگدی وون   15و  23، 26ترتیگب موجگب اگاهش    اه به

 (. 5جدول  خشك پینك شدند )

همرا   وروی به ن تیمار، ترایبی او خا بهتری در شهریور، 

لیتر در هكتار و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد     3گویفوویت 

درصد ااهش وون خشك پینگك بگود.    94پینك با توانایی 

البتگگه تفگگاوت مععگگاداری بگگین ایگگن تیمگگار و ترایبگگی او لگگدک 

لیتر در هكتار و گویفوویگت   6همرا  گویفوویت  وروی به خا 

و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد پینگك بگا       لیتر در هكتار 3

درصگدی وون خشگك    82و  87ترتیگب   توانگایی اگاهش بگه   

لیتگر در    2   6پینك مشاهد  نشد. گویفوویت   توفگوردی ) 

وروی  وروی و نیا شرای  بدون خا  هكتار( در شرای  خا 

 19و  9ترتیب سبب اگاهش   ترین تیمارها، به لعوان ضعیف به

 (.5جدول  دند )درصدی وون خشك پینك ش

همگگرا   وروی بگگه در مهرمگگا ، ترایبگگی او لگگدک خگگا   

لعوان بهترین تیمار  لیتر در هكتار به 2آ  پیسی توفوردی   اک

درصد اگاهش وون خشگك پینگك شگد. تیمگار       84سبب 

همگگرا   وروی بگگه معاسگگب بعگگدی، ترایبگگی او لگگدک خگگا  

لیتر در هكتار بود اگه وون خشگك پینگك را     6گویفوویت 

تگگرین تیمگگار، ترایبگگی او  اگگاهش داد. نامعاسگگب درصگگد 63

آ یگك لیتگر در    پگی سگی  همرا  توفگوردی   اک  وروی به خا 

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینگك بگود اگه وون    

درصگد اگاهش داد اگه تفگاوت      24خشك پینك را تعهگا  

همگرا  گویفوویگت      وروی به مععاداری با ترایب لدک خا 

هكتار( و تكگرار آن بعگد او رشگد     لیتر در 1   3توفوردی )

درصگد اگاهش وون خشگك     39مجدد پینك بگا توانگایی   

 (.5جدول  پینك نداشت )

 

 چغندرقندكش بر  ج( اثر تیمارهای علف

اش و اثر متقابگل آنهگا بگر لموكگرد      اثر لامل شخم و لوف

چغعدرقعد مععادار بود. اثر متقابل شخم و بوو  و همنعگین  

  بر ایگن صگفات مععگادار نبگود     اش و بوو اثر متقابل لوف

 (.6)جدول 

 

 . تجزیۀ واریانس )میانگین مربعات( عملکرد و درصد تغییر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم6جدول 

 معب  تغییرات
 درج 

 آوادی

 لموكرد چغعدرقعد

(t/h) 

 درصد لموكرد چغعدرقعد

)%( 

 44/21716** 790/61** 2 بوو 

 59/143921** 33/650** 1 شخم

 a 2 60/8 59/2470خطای 

 20/69772** 37/194** 5 اش لوف

 b 10 39/6 89/2486خطای 

 01/20961** 44/59** 5 اش لوف× شخم 

 10 31/2 58/1010 (abباقیماند  )خطای 

 21/11 04/20  ضریب تغییرات )%(

درصد و غیرمععادار.  1آ مععادار در سطح احتمال   ns  و ** 
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لیتگر در هكتگار و    6در پاسم بگه ترایبگی او گویفوویگت    

لعوان بهترین تیمار،  لیتر در هكتار، به 2آ  پی سی توفوردی   اک

تن در هكتار رسید و درصد  25لموكرد چغعدرقعد به حدود 

برابگگر افگگاایش یافگگت. تیمگگار معاسگگب بعگگدی،  7/3لموكگگرد 

لیتر در  1آ  پی سی لیتر در هكتار و توفوردی   اک 3گویفوویت 

هكتار و تكرار آن پس او رشد مجدد پینك بود اه لموكگرد  

تن در هكتار رسگید و   20چغعدرقعد تحت تأثیر آن به حدود 

برابر شاهد بدون  35/2درصد لموكرد در پاسم به این تیمار 

لیتگر در   1آ  پگی  سی ترین تیمار توفوردی اک ترل بود. ضعیفاع

 (.7هكتار و تكرار آن پس او رشد مجدد پینك بود )جدول 
 

 . مقایسۀ میانگین عملکرد و درصد تغییر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم7جدول 

 اش تیمار لوف
 لموكرد

(t/h) 

 درصد لموكرد
)%( 

282/12 لیتر در هكتار  6گویفوویت  c
 50/242 c

 

477/12 لیتر در هكتار( 2آ ) پیسی توفوردی   اک c
 81/223 cd

 

618/24 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) a
 25/471 a

 

002/12 مجدد پینكدرصد و تكرار آن بعد او رشد  2لیتر در هكتار(   سولفات آمونیوک  3گویفوویت ) c
 85/265 c

 

898/9 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 1آ ) پیسی توفوردی   اک c
 50/162 d

 

562/19 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت   توفوردی ) b
 44/335 b
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 كش بر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم علف× . مقایسۀ میانگین اثرات متقابل شخم 8جدول 

 اش تیمار لوف وروی خا 
 لموكرد چغعدرقعد

(t) )%( 

 شخم  

51/14 لیتر در هكتار  6گویفوویت  c
 83/164 f

 

91/14 لیتر در هكتار  2آ  پیسی توفوردی   اک bc
 47/169 f

 

37/11 لیتر در هكتار(   2   6گویفوویت   توفوردی ) cd
 5/192 ef

 

54/30 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) a
 5/595 a

 

94/16 آن بعد او رشد مجدد پینكلیتر در هكتار( و تكرار  1آ ) پیسی توفوردی   اک bc
 347bc

 

لیتر در هكتگار( و تكگرار آن بعگد او رشگد مجگدد        1   3گویفوویت   توفوردی )
 پینك 

07/28 a
 55/402 b

 

 لدک شخم 

06/10 درصد  2لیتر در هكتار(   سولفات آمونیوک  6گویفوویت ) cd
 17/320 cd

 

88/4 لیتر در هكتار(  2آ ) پیسی توفوردی   اک e
 15/129 f

 

64/12 لیتر در هكتار(  2   6گویفوویت   توفوردی ) c
 12/255 de

 

7/18 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 3گویفوویت ) b
 03/319 cd

 

01/8 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك 1آ ) پیسی توفوردی   اک d
 54/155 f

 

05/11 لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك   1   3گویفوویت توفوردی ) cd
 85/351 bc
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اش روشن شد  وروی و لوف متقابل خا با مقایس  اثر 

تگن در هكتگار(    30اه بیشترین لموكرد چغعدرقعد )حدود 

لیتگر در   3وروی   گویفوویگت   در پاسم بگه ترایگب خگا    

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و گویفوویت   

لیتر در هكتار( و تكگرار آن بعگد او رشگد     1   3توفوردی )

تگرین لموكگرد چغعدرقعگد    دسگت آمگد. ام  مجدد پینك به

همگرا  توفگوردی      وروی به مربو  به ترایبی او لدک خا 

لیتر در هكتار( و تكرار آن بعد او رشد مجگدد   1آ ) پی سی اک

لیتگر در هكتگار( یععگی     2آ ) پگی  سی پینك و توفوردی   اک

تن در هكتگار بگود. نتگایج مشگابهی دربگارۀ       5و  8ترتیب  به

 (.8ست آمد )جدول ددرصد لموكرد چغعدرقعد به

د( مقایسۀ اثر تیمارهای شخم و عدم شخم بفر تفراكم و   

 وزن خشک پیچک

اثر دو لامل شگخم و لگدک شگخم بگر تگراام پینگك طگی        

اما اثر   های تیر، شهریور و مهر تفاوت مععاداری نداشتعد، ما 

آنها بر وون خشك پینك تفاوت مععاداری نشگان داد. وون  

روی بیشگتر او ومگان   و خشك پینك در صورت لدک خا 

المال شخم بود و برلكس، لموكرد چغعدرقعد در صورت 

وروی  وروی افاایش مععاداری نسبت بگه لگدک خگا     خا 

 (.9نشان داد )جدول 

 

 كنترل در سال دوم. مقایسۀ میانگین درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک و عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون 9جدول 

 اش تیمار لوف

 لموكرد چغعدرقعد وون خشك پینك تراام پینك

 )%( (t/h) مهر شهریور تیر مهر شهریور تیر

347/59 شخم a
 556/50 a

 54/41 a
 693/50 b

 032/52 b
 931/45 b

 3900/19 a
 79/346 a

 

641/53 لدک شخم a
 372/37 a

 26/43 a
 487/67 a

 872/66 a
 838/60 a

 8894/10 b
 33/220 b
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 بحث. 4

در سال اول، بهترین تیمار برای ااهش تراام و وون خشگك  

دوو لیتر در هكتگار( و   2   6)  پینك گویفوویت   توفوردی

شدۀ آن بود. محققان دیگر نیا به اارایی گویفوویت در  تقسی 

تگرین تیمارهگا در اگاهش     [. ضعیف8اعترل پینك معتقدند ]

لیتگر در هكتگار و    3تراام و وون خشك پینك گویفوویگت  

لیتر در هكتار بگود. تفگاوت    1آ  پی سی همنعین توفوردی   اک

اثگر بگر   مععاداری بین تیمارهای شخم و لگدک شگخم او نظگر    

تراام و وون خشك پینك مشاهد  نشگد. در مقایسگه بگا دو    

اگش در   اگارایی تیمارهگای لوگف     اگش،  لامل شخم و لوف

 اعترل پینك بیش او شخم بود.

در سال دوک نیا بهترین تیمار برای ااهش تراام و وون 

لیتگگر در  2   6)  خشگگك پینگگك، گویفوویگگت   توفگگوردی

مگگار و همنعگگین شگگدۀ ایگگن تی هكتگگار( بگگود. دوو تقسگگی  

لیتگگر در هكتگگار نیگگا جگگاو تیمارهگگای برتگگر   6گویفوویگگت 

لیتر در هكتگار،   1آ  پی سی شوند. توفوردی   اک محسوب می

امترین اارایی را در ااهش تراام پینك او خود نشان داد. 

دو تیمار با امتگرین توانگایی اگاهش وون خشگك پینگك      

هكتگار و   لیتگر در  1آ  پگی  سی لبارت بودند او توفوردی   اک

وروی و  لیتر در هكتار. مشابه سال اول، خگا   6گویفوویت 

وروی تفاوت مععاداری بگر تگراام پینگك نشگان      لدک خا 

وروی،  ندادند، اما وون خشك پینك در پاسم به لدک خا 
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وروی ااهش بیشگتری نشگان داد. البتگه،     در مقایسه با خا 

ری وروی افاایش بیشت لموكرد چغعدرقعد در پاسم به خا 

 وروی نشان داد.   در مقایسه با لدک خا 

هگگای همگگاهعگی دربگگارۀ اگگارایی  گگگاارش  در مجمگگوع،

وروی در اعتگگرل پینگگك در دسگگت نیسگگت و نتگگایج  خگگا 

به فواصگل دو هفتگه     متفاوتی بیان شد  است. شخم طوتنی

هگای پینگك اگارایی دارد.     برای تخوی  ذخایر غذایی ریاوک

طریق ریاوک نیا تولیگد مثگل   قادر است او  اوآنجا اه پینك

وروی یا هر لمویات دیگری اه موجگب  اعد، لمویات خا 

توانگد بگه   ها و پرااعش آنها شود، میقطعه شدن ریاوک قطعه

[. اگاهش اولتیواسگیون   3انتشار و تكثیر پینك امك اعد ]

  شگخم، موجگب افگاایش شگیوع پینگك      یا سیسگتم بگدون   

 ، دفعات اگاربرد و  شود. در اعترل مكانیكی ومان استفاد می

وروی او لوامل بسیار مهم برای اعترل رضگایت  لمق خا 

بخش پینك هستعد. اوایگل بهگار اگه رشگد پینگك آغگاو       

 شود، ومان معاسبی برای المال برنام  مدیریتی است.  می

دربارۀ دفعات اعترل نظرهای متفاوتی وجگود دارد، امگا   

پگس او  روو  12روو )او  18معاب  لومی، شخم به فواصگل  

لمق( یگا   های اممدت دو سال )برای خا  سبا شدن( و به

هگای لمیگق( را روش معاسگبی ذاگر     سه سال )برای خگا  

متگر   سگانتی  15تا  10وروی نیا  اند. لمق لمویات خا  ارد 

های هگوایی او  طور اوی، قط  مكرر انداکشود. به توصیه می

تخوی  های هوایی جدید و طریق تحریك گیا  به تولید انداک

ای ریشه موجگب تضگعیف و درنهایگت او بگین      مواد ذخیر 

شگود. شگخم متگراام او فگروردین تگا آبگان       رفتن گیگا  مگی  

 10تواند پینك را اعترل اعد. لمق معاسب برای شگخم   می

توان فاصو  بین دفعات  تر می متر است. با شخم لمیق سانتی

عگد  توانگد مان  لمق نیا می [. خراش ام17تر ارد ] را طوتنی

شخم مؤثر باشد، امگا بایگد دفعگات بیشگتری تكگرار شگود.       

و شگخم   10مقایس  شخم توس  هرس پای اردای با لمق 

متگر سگبب    سگانتی  30تگا   20دار با لمق  با گاوآهن برگردان

شگود. توفیگق شگخم بگا      افاایش شخم بین دو تا پعج دفعه مگی 

محصول رقیب روش خوبی برای اعترل پینك اسگت. شگخم   

شود.  ها می هش مواد غذایی و ااهش مقدار ریشهویاد سبب اا

ای فراوانگی دارنگد،    های لمیق مگواد اندوختگه   اوآنجا اه ریشه

 [. 18اععد  است ] ها فرایعدی طوتنی و خسته تخوی  ریشه

 12توانگد پینگك را اعتگرل اعگد.      چعد شخم متوالی می

روو روش  18روو پس او ظهور پینك، شخم بگه فواصگل   

اهش فاصو  بین دو شگخم سگبب بهبگود    مطووبی است و ا

شگود. طگوتنی اگردن فواصگل بگین شگخم نیگا         اعترل نمی

[. توانگایی  7دهگد ]  های توک برای اعترل را افاایش می سال

های دی، بهمگن و  های پینك در ما  قطعه شدن ریاوک قطعه

یابد. شخم  اسفعد ویاد است، اما در خرداد و مهر ااهش می

امگا   میایی نتیجگ  مطوگوبی دارد،   قبل او ااشت و اعترل شگی 

شگود، ویگرا بگه محصگول      شخم بعد او ااشت توصیه نمگی 

ونیم تگا   [. شخم ومین آیش پینك را یك18وند ] صدمه می

صگورت   اعد، اما رها اگردن ومگین بگه    سه سال را اعترل می

 –آیش مقرون به صگرفه نیسگت. اسگتفاد  او تعگاوب آیگش      

 92ه سال پینگك را  گعدک با استفاد  او شخم متراام طی س

اعگد. طگی یگك پگژوهش، ااشگت گعگدک        درصد اعترل مگی 

مدت دو تا سه سال و آیش با شخم متراام نتیج  خگوبی   به

داد، اما ااشت سورگوک و شخم بگین آنهگا نتیجگ  مطوگوبی     

[. نتایج بررسی مدیریت پینك در همدان نشگان  9نداشت ]

هگم  داد اه دو بار شخم لمود بر هم با فاصو  یگك مگا  او   

برتری خگوبی نسگبت بگه دیگگر تیمارهگای شگخم داشگت.        

لیتگر در   1لیتر در هكتار   توفوردی  6همنعین گویفوویت 

لعوان تیمار برتر لمل اگرد و اثگر متقابگل ایگن دو      هكتار به

تیمار نیا برتری چشمگیری نسبت به دیگر تیمارها او خود 

درصگگد  75تگگا  60نشگگان داد و توانسگگت تگگراام پینگگك را 

 هد.ااهش د
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 گيري نتيجه. 5

براساس نتایج مربو  به سال اول آومایش و مععادار بودن اثگر  

اش بر درصد ااهش تراام و وون خشك پینگك   لامل لوف

اگگش و  روو پگگس او اگگاربرد لوگگف 45و  30در بگگاوۀ ومگگانی 

نظگر   غیرمععادار بودن اثر لامگل شگخم در شگرای  مشگابه، بگه     

آمیاتگر او  فقیگت رسد اعترل شگیمیایی پینگك در آیگش مو    می

(. البته برای رسیدن به نتیج  1وروی باشد )جدول  المال خا 

قطعی، بررسی تكمیوی دیگری با تأایگد بگر مرحوگ  فعولگوژی     

رسد اه  نظر می وروی ضروری به پینك، لمق و دفعات خا 

 شود. اجرای چعین تحقیقاتی برای آیعد  توصیه می
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