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چكيده
بهمنظور ارائه روش تلفیقی برای مدشرشت علفهای هرز رازشانه ززماشیی در مزرعه تحقیقاتی دانیكده کیاورزی دانیوگاه زنجوان در
بهار سا 1391 ،انجا گرفت .تیمارها شامل نوع علفکش (ﭘندشمتالین و ترشفلورالین) دز علفکش (صوفر  75 50و  100درصود دز
توصیه شده در ساشر گیاهان زراعی) و کنتر ،تكمیلی (بدون کنتر ،تكمیلی ش بار وجین دستی  50روز ﭘوس از کاشوت و موالچ کواه و
کلش گند به مقدار دو کیلوگر در متر مرب ) بودند .هم نین ش

تیمار وجین علف هرز در کل رو ،فصل نیز بهعنووان تیموار شواهد

درنظر گرفته شد .کاهش زشستتوده علفهای هرز عملكرد و اجزای عملكرد رازشانه بهرور میناداری تحوت توأثیر تیمارهوای کنتور،
علف هرز ارار گرفتند .ﭘندشمتالین نسیت به ترشفلورالین علفهای هرز را بهتر کنتر ،کرد .هم نین کاربرد علوفکوشهوا زشسوتتوود
علفهای هرز را کاهش داد اما بدون افزودن کنتر ،تكمیلی نتوانست به مد

رو نی در رو ،فصل رشد علفهای هرز را کنتر ،کند.

بهرورکلی دز توصیهشده ﭘندشمتالین ( 1320گر ماده مؤثره در هكتار) واتی با شو بوار وجوین  50روز ﭘوس از کاشوت اسوتفاده شود
بییترشن عملكرد ( 3561کیلوگر در هكتار) و بییترشن کاهش در زشستتوده علفهای هرز ( 92درصد) حاصل شد.
كلیدواژهها :ﭘندشمتالین ترشفلورالین دز توصیهشده زشستتود علفهای هرز مالچ.

* نوشسنده مسئو،

Email: rahimi_mr61@yahoo.com

محمدرضا رحیمی و همکاران

 .1مقدمه

فیزشكی مختلفی را برای میارزه با علف های هرز در رازشانه

رازشانووه 1از مهوومتوورشن و اوودشمیتوورشن گیاهووان داروشووی و

می توان به کار گرفت .در تحقیقی سرکوب علفهای هورز

ادوشه ای است که در تما دارونامههای میتیر از زن بهعنوان

با استفاده از زفتابدهی عملكرد اشن گیواه را توا  91درصود

نوعی گیاه داروشی ﭘراهمیت شاد شده است  .]5مرد شونان

نسیت به شاهد افوزاشش داد  .]16روی ززماشیوی در چنود

و رو باستان از خواص داروشی زن ارالع کاملی داشوتند و

گونۀ گیاهی از جمله رازشانه با اسوتفاده از چنگو

گوردان

برای درمان برخی بیماریها از زن اسوتفاده مویکردنود .]1

کنتر ،خوبی بر علفهای هورز ایول و بیود از سویز شودن

رازشانه شكی از چهار گیاه ادوشهای بسیار مهم اسوت کوه در

بهدست زمد .کنتر ،مكانیكی علفهای هورز در رازشانوه بوا

سراسوور نووواحی میتوود ،و نیمووه گرمسوویری جهووان کیووت

اشن روش بسیار خوب و امیدوارکننده توصویف شود .]26

میشوود  .]27اسوتانهوای عموده تولیدکننوده زن همودان

وجین علف های هرز رازشانه در فصل بهار یروری اسوت.

خراسان کهكیلوشه و بوشراحمد لرسوتان تهوران کرموان و

تیداد وجین مورد نیاز در سا ،او ،کیت بییتر از سا،های

گلستان می باشند با سطح زشرکیتی در حدود  1066هكتار

بیدی است  .]5علت اشن مسئله رشد روشیی کند رازشانه

و همدان بییوترشن میوزان عملكورد بوذر در واحود سوطح

در سا ،او ،است که سیب میشود گیاه اادر به راابوت بوا

( 2535کیلوگر در هكتار) را داراست  .]5شكوی از د شول

علف های هرز نیاشد .اما از سا ،دو به بید بهعلوت رشود

عمده محدودشت توسیه سطح زشرکیت رازشانوه در اشوران

وسی بر روی علفهای هرز

کمیود تحقیقا

سرش گیاه و اشجاد انییابا

به زراعی و بهنوژادی بوا بوودن هزشنوه و

ساشه میافكند و عمالً بر زنها الیه میکند .ازاشنرو نیواز بوه

ﭘاشین بودن بازده تولید است .]5

وجین و میارزه با علف هرز به حداال خواهد رسید .]5

علفهای هرز جزء جداشیناﭘذشر بو نظا های زراعی و

از جمله علفکشهای اابل استفاده در رازشانه میتووان

ایرزراعی بوده و تهدشدی جدی برای کیاورزان محسووب

بوووه مرکوووازشن 2زرزشووون 3لینوووورون 4کلروگوووزرون 5و

میشوند  .]25بهدلیل اشنكه رشد رازشانوه در مراحول اولیوۀ

کلروبرومورن 6اشاره کرد  .]5از بین علفکشهای موذکور

رشد بسیار کند است علفهوای هورز فراوانوی در مزرعوۀ

فقط لینورون در اشران ثیوت شوده و زن هوم اودشمی  ]4و

رازشانه بهچیم می خوورد  .]6هم نوین اسوتقرار یوییف

کمیاب است .متأسفانه بقیۀ علفکشهای مذکور در کیوور

عد اشجاد ﭘوشش گیاهی مطلوب دوره رشدی روو نی و

ثیت نیدهاند و درنتیجه وارد شا تولید نمیشوند.

وشژگیهای مورفولوژشكی خاص نظیر داشتن برگهواشی بوا

در ززماشیی تأثیر چند علف کش مختلف بر علفهوای

 ]5که اجاز عیور نور در تاجﭘوش

هرز رازشانه بررسی شود .روی اشون ززمواشش کمتورشن وزن

برای علفهای هرز را میدهد موجب شده کوه اشون گیواه

خی

علفهای هرز با اسوتفاده از ﭘنودشمتالین 7بوه مقودار

رایب بسیار یییفی در برابر علفهای هرز باشد .ازاشونرو

 495گوور موواد مووؤثره در هكتووار بووهدسووت زموود .]33

حفاظت از اشن گیاه در برابر علفهوای هورز بورای مود

ﭘندشمتالین به مقادشر  2و  3لیتر در هكتار بییوترشن توأثیر را

کنگرههای بسیار عمی

رو نی در رو ،فصل رشد یروری است.
ارالعا

بسیار کمی در مورد کنتر ،علفهای هورز در

2 . Merkazin
3. Aresin
4. Linuron
5. Chloroxuron
6. Choloro bromurron
7. Pendimethalin

رازشانه در دسترس است  .]33بوا وجوود اشون روشهوای
1 . Foeniculum vulgare Mill.

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1088

تأثیر مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه

در کنتر ،علفهوای هورز در گوجوهفرنگوی داشوت .]32

 .2مواد و روشها

کاراشی ترشفلورالین 1نیوز در کنتور ،علوف هوای هورز گیواه

اشن تحقی بهصور

داروشی زنیسون 2تأشید شده و اشن گیاه حتی به دزهای با تر

بلوهای کامل تصادفی در سه تكرار در بهار سوا 1391 ،در

از مقدار توصیه شد اشن علف کش نیز تحمل مناسیی نیوان

مزرعه تحقیقاتی دانیكده کیاورزی دانیگاه زنجوان وااو

داده است .]38

در عرض جغرافیاشی  35درجه و  25دایقه شمالی و روو،
 47درجه و شو

در مدشرشت تلفیقی علفهای هرز بر استفاد صحیح از

فاکتورشل اسپلیتﭘال

در االب رر

دایقوه شورای و در ارتفواع  1634متور از

تما روش های فیزشكوی زراعوی بیولووژشكی و شویمیاشی

سطح درشا انجا گرفت .زمین محل ززماشش دارای خواکی

علف های هرز تأکید مویشوود .]11

با بافت لومی رسی با هداشت الكترشكی  0/72دسیزشمونس

مدشرشت تلفیقی علفهای هرز با تأکید بر استفاده از ترکییی از

بوور متوور بووود .عاموول او ،نوووع علووفکووش در دو سووطح

چندشن روش مدشرشتی با شكدشگر یمن کاهش سهم اسوتفاده

(ﭘندشمتالین و ترشفلوورالین) عامول دو دز علوف کوش در

از علفکشها منجر به مدشرشت کارزمود و ﭘاشودار در کنتور،

چهار سطح (صفر  75 50و  100درصد مقدار توصیهشده

علوفهوای هورز مویشوود  .]15 17 20مودشرشت تلفیقوی

در ساشر گیاهان زراعی) و عامل سو کنتر ،تكمیلی در سه

بووده کوه مویتوانود

سطح (بدون کنتر ،تكمیلی ش بار وجین  50روز ﭘوس از

راهگیای مناسیی در حل میكل علفهوای هورز بوا حوداال

کاشت و مالچ کاه وکلش گند ) بود .هم نوین شو

تیموار

مصرف علفکوش باشود  .]10تلفیو روشهوای مودشرشتی

شاهد وجین کامل علف های هرز در رو ،فصل رشود نیوز

بهعنوان نمونه مالچ و علفکش با دزهای کاهششافته میتواند

درنظر گرفته شد .دز توصیهشده ﭘنودشمتالین 1320 4گور و

کنتر ،علفهای هرز را بهرور مؤثری بهیود بخید .]39 40

ترشفلووورالین 1440 5گوور موواد مووؤثره در هكتووار اسووت.

در بررسی تأثیر مالچ کلش گند در کنتر ،علفهای هورز در

کر های اصلی در ابیادی بوه روو 10 ،و عورض دو متور

عناب 3گزارش شد که هیچ علف هرز ت لپهای  40و  80روز

درنظر گرفته شد .فاصله بین ردشفها  50و فاصله بوتوههوا

بید از اعما ،تیمار مالچ کلش گند میاهده نیود .بوا وجوود

از هم بر روی ردشفها  20سانتیمتور تییوین شود .فاصوله

اشن  120روز بید از اعموا ،تیموار برخوی علوفهوای هورز

کر های هر بلوک از هم  50سانتیمتر و فاصله بلوکها از

ت لپه و دولپه گسترش ﭘیدا کردند .]34

هم چهار متر بود.

برای کاهش خسار

علفهای هرز شو

راهكوار اکولوژشو

بید از عملیا

هیچ تحقیقی در مورد کنتر ،علف های هرز رازشانوه در

زمادهسازی تكمیلی زمین (دشس زنی و

نگرفته است؛ ازاشنرو بوا توجوه بوه مطالوب

لولر) و بلوکبندی زمین در ابتدا علف کش ترشفلورالین بوا

ذکرشده اشن تحقی بهمنظور بررسی توأثیر دزهوای کواهش

توجه به دزهای کاهش شافته ای که تییین شوده بوود بودشن

شافته علفکشهای ترشفلورالین و ﭘنودشمتالین در تلفیو بوا

صور

بهکار برده شد که دزهای مختلف ترشفلوورالین (در

وجین دستی و مالچ کاه و کلش گند در کنتر ،علفهوای

مقادشر  1080 720و  1440گر ماده مؤثره در هكتار) ﭘیش

هوورز و تووأثیر زن بوور عملكوورد و اجوورای عملكوورد رازشانووه

از کاشت سمﭘاشی گردشده و بالفاصله توسط شونکوش بوا

کیور صور

صور

خاک مخلو شد .در ادامه در تارشخ هفدهم اردشیهیت ماه

ﭘذشرفت.
1. Trifluralin
2. Pimpinella anisum L.
3. Zizyphus mauritiana Lam.

4. Stomp, Ec, 330 g L-1, BASF
5. Treflan, Ec, 480 g L-1, Dow Agro Sciences
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سا 1391 ،عملیا

کاشت بهصور

ززماشیی به مساحت  2متر مرب برداشت شد .بورای تییوین

دستی انجوا گرفوت.

علفکش ﭘنودشمتالین (در مقوادشر  990 660و  1320گور

انتخاب

اجزای عملكرد  10بوته بهرور تصادفی از هر کر

ماده مؤثره در هكتار) نیز بید از کاشت محصوو ،و ایول از

شد و صفا

زبیاری او ،بهکار برده شود .سومﭘاشوی بوا اسوتفاده از شو

چتر و تیداد دانه در چتر در زنها اندازهگیوری شود .بورای

سمپاش ﭘیتی کتابی با ناز ،شرهای با فیوار دو بوار انجوا

تییین وزن هزاردانه از هر واحد ززماشیی با دو تكرار هزار

گرفت .در ادامه هر کر
تقسیم گردشد که ش

در جهت عورض بوه سوه بخوش

عدد بذر شمارش و سپس وزن زنها با ترازوی دای با دات

بخش بودون کنتور ،تكمیلوی بوود و

 0/001توزشن شده و به عنوان وزن هزار دانه برای هر واحد

عمل وجین شا ﭘراکندن مالچ کاه وکلش در اشن بخش انجا

ززماشیی منظور شد.

نگرفووت بخووش دشگوور بیوود از  50روز ﭘووس از کاشووت
بهصور

شامل تیداد چتردر بوتوه تیوداد چتورک در

بهمنظور محاسیۀ بازده تیمارهای ززماشیی از رابطۀ زشور
استفاده شد:

دستی وجین شد و در بخوش سوو موالچ کواه و

) × 100

𝐵𝐴−

(=𝑅

کلش گند به مقدار دو کیلوگر در متر مرب بوا یوخامت

()1

 10سانتی متور بالفاصوله ﭘوس از کاشوت در فاصوله بوین

در اشن رابطه  Rدرصد کاهش زشستتوده علوفهوای

خطو کاشت ﭘراکنده شد.

هرز درنتیجه اعما ،تیمار  Aزشست توده علف های هرز در

زبیاری مزرعه در ابتدا هر سوه روز شو بوار و بیود از
استقرار گیاه هها هر شش روز ش بار بهصوور

شراشط عد اعما ،تیمار (شاهد) و  Bزشستتوده علفهای

اطورهای

هرز در نتیجه اعما ،تیمار مورد نظر است.

از نوع تیپ انجا گرفت .برای رسیدن بوه تیوداد مطلووب
بوته در واحد سطح ( 10بوته در متر مرب ) عملیوا
ری ش

𝐴

ایل از تجزشهوتحلیول داده هوا ویوییت نرموا ،بوودن

تنو

تمامی دادهها با استفاه از نر افزار  Minitabبررسی گردشود.

مرحله به هنگا  3توا  4برگوی شودن گیاه وههوا

برای تجزشه وارشانس داده های به دسوت زموده از نور افوزار

انجا گرفت .در رو ،فصل رشد کود اوره در سه مرحلوه
هنگا کاشت سااهدهی و ایول از گلودهی بوه مقودار 200

زماری  SASاسوتفاده شود و مقاشسوۀ میوانگین تیمارهوا بوا

کوود متصول بوه سیسوتم

گرفت .هم نین برای رسم

کیلوگر در هكتار توسوط تانو

استفاده از ززمون  LSDصور

نمودارها از نر افزار اکسل استفاده شد.

زبیاری اطرهای به زمین داده شد و سه لیتور در هكتوار نیوز
کود کامل محتوی رشزمغوذی هوا داده شود .بوه دلیول عود
خسار

زفا

و بیماری ها از هیچ سم زفتکیوی اسوتفاده

 .3نتایج و بحث
 .1 .3پوشش علفهای هرز محل آزمایش

نید.
در ﭘاشان فصل بهمنظور نمونه برداری از علفهایهورز

ریف علف هرزی مزرع ۀ ززماشیی به نسویت متنووع و

کلیه

االب شامل گ ونه ها ی :تواج خوروس رشیوه

و تییین زشست توده علف های هرز در داخل هر کر
علفهای هرز از داخل ش

به صور
1

ارمز سووروف د روبواهی سولمه توره تواج خوروس

کادر  0/5در  0/5متر بهتفكی

گونه کفبر شد و در زون در دمای  75درجه به مود

2

3

4

48

ساعت ارار گرفت و سپس توزشن شد .بورای انودازهگیوری

1. Amaranthus retroflexus L.
2. Echinochloa crus-galli L.
3. Setaria viridis (L.) P. Beauv
4. Chenopodium album L.

عملكرد در ﭘاشوان فصول بوا حوذف حاشویه از هور کور
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خوابیده 1توق 2نوک ل

لكی 3علف شوور 4شویرتیغی

5

توصیه شوده  +موالچ ﭘنودشمتالین بوه مقودار  75درصود دز

تاجرشزی 6و ﭘنیرک 7بود.

توصیهشده  +ش بار وجین دسوتی ﭘنودشمتالین بوه مقودار
 100درصد دز توصویهشوده بوه تنهواشی و ترشفلوورالین بوه

 .2 .3کییارای

تيمارهییای اعمییال شییده در کنتییرل

مقادشر  75و  100درصد دز توصیهشوده +شو بوار وجوین

مجموع علفهای هرز
نتاشج تجزشه وارشانس نیان داد که اثورا

دستی نیز بوا تیموار ﭘنودشمتالین بوه مقودار  100درصود دز

متقابول هور سوه

توصیه شده  +ش بار وجین دستی در ش

فاکتور (نوع علفکش دز علفکش و کنتر ،تكمیلوی) بور

گرفتنوود .امكووان کنتوور ،مطلوووب علووفهووای هوورز توسووط

زشستتوده مجموع علفهای هرز مینادار شد.
مقاشسۀ میانگین اثورا

مقادشری کمتر از توصیه تولیدکننده ایالً نیز توسط تیودادی

متقابول هور سوه فواکتور (نووع

از محققان گزارش شده بود  .]14 24 35 40بهرورکلی

علفکوش دز علوفکوش و کنتور ،تكمیلوی) بور کواهش

نتاشج ززماشش حایر ﭘیینهاد میکند برای کنتر ،مؤثر علف

زشست توده مجمووع علوف هوای هورز در زموان رسویدگی
فیزشولوژش

محصو ،نیوان داد کوه وزن خیو

هرز در رازشانه ﭘندشمتالین اگر با ش بار وجین دستی تلفیو

مجمووع

شود میتوان دز کاهششافتۀ  75درصد زن را استفاده کورد.

علف های هرز در تیمارهای مختلف نسیت به شاهد زلووده

تأثیر ﭘندشمتالین به تنهاشی شا در تلفی با ش

به علف هرز به رور میناداری کاهش داشوته اسوت (شوكل

بوار وجوین در

کنتوور ،علووفهووای هوورز در نخووود  ]37و در بوورنج ]31

 .)1در شراشط عد کاربرد علف کش و کنتر ،های تكمیلوی

گزارش شد .تیمارهای ترشفلورالین به تنهاشی و شا تلفیو بوا

(تیمار شاهد) مقدار زشست توده تولید شده توسط مجمووع

کنتر،های فیزشكی نسیت بوه تیمارهوای ﭘنودشمتالین کنتور،

علفهای هرز به  1618گر در متر مرب رسید .تجم اشون

یییفتری را بر مجموع علفهای هرز نیان دادند و بازده

مقدار زشست توده در واحد سطح احتما ً بوه تووان راوابتی

کمتری داشتند.

بسوویار ﭘوواشین رازشانووه مربووو موویشووود .هم وۀ تیمارهووای

ساشر محققین نیز بوه توأثیر بهتور ﭘنودشمتالین در کنتور،

اعما،شده اختالف میناداری را نسیت به شاهد بدون کنتر،

علفهای هرز نسیت بوه ترشفلوورالین اشواره کردنود .]37

نیان دادند .بازده تیمارهای مختلف بین  30توا  92درصود

هم نین تلفی روشهای شیمیاشی با ش بار وجوین دسوتی

متغیر بوده و در اشن میان با ترشن درصد کاهش زشستتوده

بازده کنتر ،با تری را نسیت به تلفی با مالچ کواه و کلوش

مربووو بووه تیمووار ﭘنوودشمتالین بووه مقوودار  100درصوود دز
توصیه شده  +ش

گروه زماری ارار

اشجاد کردند .مالچ کلش گند نتوانسوت کنتور ،خووبی بور

بار وجین دستی و کمترشن زن بوه تیموار

علف های هرز کلم بروکلی فراهم کند  .]36کواربرد موالچ

کاربرد مالچ کاه و کلش گند به تنهاشی تیل داشته اسوت.

به تنهاشی بدون استفاده از علف کوش هوا نموی توانود کنتور،

تیمارهووای ﭘنوودشمتالین بووه مقووادشر  75و  100درصوود دز

مطلوبی بر علفهای هورز فوراهم کنود .اشون نتیجوهگیوری
منطی با میاهدا

1. Amaranthus blitoides S. Wats
2. Xanthium strumarium L.
3. Erodium cicutarium L.
4. Salsola kali L.
5. Sonchus oleraceus L.
6. Solanum nigrum L.
7. Malva neglecta wallr

محققین دشگر است  .]31برعكس مالچ

به تنهاشی بدون تلفی با علفکشهامی تواند کنتر ،مطلوبی
بر علفهای هرز فراهم کند .]29 30
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مالچ

بدون کنترل تکمیلی
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پندیمتالین (درصد از دز توصیه شده)

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی
شکل  .1مقایسۀ میانگین اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی ،بر كاهش زیستتوده مجموع علفهای
هرز در آخر فصل .ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

اشن تفاو ها در نتاشج کاراشی مالچ در کنتر ،علفهوای

وجین دستی بهعنوان کنتر ،تكمیلی بهکار برده شده اسوت

هرز میتواند تحت تأثیر عواملی نظیر ریف علفهای هورز

تأثیری بهمراتب بهتر از مالچ کاه و کلش گنود در افوزاشش

محل ززماشش یخامت مالچ و نوع مالچ باشد .هم نین از

تیداد چتر در بوته و تیداد چترک در چتور داشوته و بودشن

زنجاشی که گیاهان مختلف هم از نظر نوع ماده زللوﭘاتی
هم مقودار زن بوا هوم متفواو

لحاظ اختالف میناداری نسیت به مالچ کواه و کلوش گنود

و

هسوتند درنتیجوه توانواشی

اشجاد کرده است .تیمار مالچ کاه و کلوش گنود هور چنود

بازدارندگی مالچها میتواند تحت تأثیر منیو گیواهی زنهوا

نسیت به وجین دستی تأثیر کمتری در افزاشش تیوداد چتور

نیز ارار گیرد.

در بوته و چترک در چتر داشت ولی با تیمار بدون کنتور،
تكمیلی اختالف میناداری داشت و باعوث افوزاشش تیوداد

 .3 .3اجزای عملكرد رازیانه

چتر و چترک شد (شكل  .)2اثر متقابل نوع علفکش و دز

 .1 .3 .3تعداد چتر در بوته و چترک در چتر

علفکش تیداد چتر در بوته را بهرور میناداری نسیت بوه

نوووع علووفکووش دز علووفکووش و کنتوور ،تكمیلووی توأثیر

دز صفر علفکش افزاشش داد بهروریکه بییوترشن تیوداد

میناداری بر تیداد چتر در بوتوه و تیوداد چتورک در چتور

چتر در بوتوه در تیموار اثور متقابول ﭘنودشمتالین بوا دز 100

داشتند ( )P≤0/01و هم نین اثر متقابل تأثیر نوع علفکش
و دز علفکش نیز بر اشن صفا

درصد مقدار توصیهشده بهدسوت زمود درحوالیکوه تیموار

مینادار شد.

ﭘندشمتالین با  75درصد دز توصیهشده و ترشفلورالین با 100

مقاشسۀ میانگین تأثیر تیمارهای کنتر ،تكمیلی بر تیوداد

درصد دز توصیهشده در ش

چتر در بوته و تیداد چترک در چتور نیوان داد کوه واتوی

گروه زمواری اورار گرفتنود و

بییترشن تأثیر را در افزاشش تیداد چتر در بوته بید از تیمار
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برتر داشتند .ترشفلورالین با  50درصد دز توصیهشده نیز هر

که نسیت به بقیه تیمارها اختالف میناداری داشت .هم نین

چند نسیت به تیمار دز صفر علفکش اخوتالف مینواداری

ﭘندشمتالین با  75درصد دز توصیهشده و ترشفلورالین با 100

داشت ولی کمترشن تأثیر را در افزاشش تیداد چتور در بوتوه

درصد دز توصیه شده نیز بید از تیمار برتور در شو

گوروه

داشت .بهرور میابه بییترشن تیداد چترک در چتور نیوز در

زماری ارار گرفتند (شكل .)3

تیمار ﭘندشمتالین با  100درصد دز توصیه شده میاهده شود
60

a

40

b

30

c

چتر در بوته
چترک در چتر

a

تعداد چتر در بوته و چترک در چتر
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b
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c
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0
وجین دستی

بدون کنترل تکمیلی

مالچ

شکل  .2مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترل تکمیلی علف هرز بر تعداد چتر در بوته و چترک در چتر
ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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شکل  .3مقایسۀ میانگین تیمار اثر متقابل نوع علفكش با دز علفكش بر تعداد چتر در بوته و چترک در چتر نقاط دارای حروف
مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.
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ترشفلورالین با  50درصد دز توصیهشوده نیوز بوهعنووان
یییفترشن تیمار با دز صفر علفکش در ش

تییینکننده ﭘتانسیل عملكرد است زشورا چتور در برگیرنوده
تیداد چترک و دانهها است .]3

گروه زماری

ارار گرفت (شكل  .)3تیداد چتر و چترک در گیاه به مقدار
زشادی بوه عوواملی کوه بورای رشود سورش گیواه مناسویند

 .2 .3 .3تعداد دانه در چتر

به خصوص عناصر اذاشی و رروبت کافی وابسته است .بوا

تیداد دانه در چتر بهرور میناداری تحت تأثیر دز علفکش

افزاشش تداخل علف هورز اشون عوامول (عناصور اوذاشی و

ارار گرفت ( .)P≤0/05هم نین کنتور ،هوای تكمیلوی نیوز

رروبت) و هم نین درشافت نور بهروور مینواداری کواهش

بهرور میناداری تیداد دانه در چتر را تحت تأثیر ارار دادند

می شابد .از ررف دشگر اشن محدودشت ها در مراحل زاشیی

( .)P≤ 0/01ولی نوع علفکش و اثور متقابول هویچشو

گیاه می تواند از ررش کاهش فتوسنتز جاری و سونتز موواد

عوامل مورد بررسی بر اشن صفت مینادار نید.

از

ﭘوورورده موجووب کوواهش توووان گیوواه در اختصوواص مووواد

مقاشسۀ میانگین تأثیر دز علفکش بر تیداد دانه در چتر

فتوسنتزی به تولید واحدهای زاشیی شده و درنهاشت منجر

نیان داد که بییترشن تیداد دانه در چتور ( )126در دز 100

به کاهش تیداد چتر در بوته و چترک در چتر میشود .به

درصد علفکش بهدست زمود درحوالیکوه دز  75درصود

نظر میرسد که تیداد چتر در تیره چترشان شكوی از اجوزای

علفکش نیز با تیداد ( )123دانه در چتر اختالف میناداری

اصلی و تییینکننده عملكرد نهاشی اشون گیاهوان اسوت کوه

با دز  100درصد نداشت (شكل .)4
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a
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140

بدون کنترل تکمیلی

تیمارهای كنترل تکمیلی

شکل  .4مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترلهای تکمیلی علف هرز (الف) و دزهای مختلف علفكشها (ب) بر تعداد دانه در
چتر ستونها و نقاط دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

دز  50درصد علف کش نیز هر چنود بوا دز  75درصود

می تواند کاهش تراکم علوف هوای هورز در اثور کواربرد دز

علف کش اخوتالف مینواداری نداشوت ولوی بوا دز صوفر

بییتر درنتیجه کاهش راابت بین بوته ای و توزش مناسوب

گروه زماری ارار گرفوت (شوكل .)4

تییی در ساشهانداز گیاهی باشد  .]13وجوین دسوتی نیوز

علت افزاشش تیداد دانه در چتر بوا افوزاشش دز علوفکوش

با اختالف میناداری نسیت به مالچ کاه و کلش گند باعوث

علف کش نیز در ش
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وزن دانه کم بوده اسوت.

افزاشش تیداد دانه در چتر شد .مالچ کاه و کلش گنود نیوز

مواد کاهش شافته و درنتیجه تغییرا

با وجود تأثیر کمتر نسیت به وجین با تیموار بودون کنتور،

شاشد دلیل دشگور اشون باشود کوه صوفت وزن هزاردانوه جوزء

تكمیلی اختالف میناداری داشت (شكل .)4

صفاتی است که به میزان کمی تحت تأثیر شراشط محیطی ارار
میگیرد و نحوه توارث اشن صفت موجوب مویگوردد کوه در

 .3 .3 .3وزن هزاردانه رازیانه

شراشط محیطوی متفواو وزن هزاردانوه متفواوتی بورای شو

در بین تیمارهای مورد بررسی فقط کنتر،های تكمیلی توأثیر

ژنوتیپ در محیطهای مختلف دشده نیود .]12

میناداری بر وزن هزاردانه داشتند ( )P≤0/05و نوع علفکش

مقاشسووۀ میووانگین تووأثیر کنتوور،هووای تكمیلووی بوور وزن

تأثیر مینواداری

هزاردانه نیان داد کوه تیموار بودون کنتور ،تكمیلوی دارای

بر وزن هزاردانوه نداشوتند .مینوادار نیودن وزن هزاردانوه در

بییترشن وزن هزاردانه ( 4/24گر ) است و هم نین تیمار

تیمارهای مختلف احتما ً به اشن دلیل است که در تیمارهواشی

مالچ کاه و کلش گند نیز با تیمار بدون کنتر ،تكمیلوی در

که علف هرز خوب کنتر ،نیده بهدلیل راابت با علف هرز و

ش

گروه زماری ارار گرفت .تیمار ش بار وجین دستی نیز

در تیمارهاشی که عملكرد دانه زشاد داشتهاند بوه دلیول توزشو

کمتوورشن مقوودار وزن هزاردانووه را داشووت و از اشوون لحوواظ

و دز علفکش و اثرا

متقابل زنها هیچش

مواد فتوسنتزی بین تیداد زشادی دانه سوهم تو

اختالف میناداری را با دو تیمار مذکور نیان داد (شكل .)5

دانوه از اشون

وجین دستی

مالچ

بدون کنترل تکمیلی

وزن هزاردانه (گرم)

b

a

a

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

تیمارهای کنترل تکمیلی
شکل  .5مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارهای كنترلهای تکمیلی علف هرز بر وزن هزاردانه
ستونهای دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد اختالف معناداری ندارند.

کاهش وزن هزاردانه در تیمار وجین دستی احتموا ً بوه

بییتر از تیداد سنیله تأثیر ﭘذشرفته بود درحوالی کوه عكوس

دلیل زشاد بودن تیداد چتر و دانه در چتر در اشن تیمار بوده

اشن حالت در تراکم های با ی علف هرز میاهده شده بود.

که باعث شده مواد فتوسنتزی بین تیداد بییتری دانه توزش
شود و درنتیجه وزن ت

به عیار

دانه کمتور شوود .در توراکم هوای

دشگر وزن دانه در حضور جوارو علفوی سوترون

افزاشش شافت .در توجیه اشن میواهده ﭘژوهیوگران اظهوار
داشتند که راابت در اواشل زنودگی گیواه زراعوی صوور

ﭘاشین جارو علفی سترون در گنود تیوداد دانوه در سونیله
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گرفته است به نحوی که به دنیا ،ﭘیوری علوف هورز تنهوا

فصل با کواهش عملكوردی در حودود  98درصودی فقوط

واکنش جیران کنندگی ممكن افزاشش اندازه بذر بوده است

توانست  62کیلوگر دانه در هكتار تولید کند.

 .]18وزن هزاردانه گند در تراکمهای مختلف علوفهورز
در مقاشسه با ساشر اجزای عملكرد ثیا

مقاشسۀ میانگین اثورا

بییتری دارد .]23

علف کش دز علفکش و کنتور ،تكمیلوی) نیوان داد کوه

هم نین بین تیمارهای مختلف گند در راابت بوا چواودار
از لحاظ وزن هزاردانه تفاو

متقابول هور سوه فواکتور (نووع

تیمار تلفی ﭘندشمتالین با  100درصد دز توصیهشده با شو

میناداری وجود نداشت .]2

بار وجوین بیود از شواهد عواری از علوف هورز بییوترشن

میزان تأثیر تراکم علف های هرز بر وزن هزاردانوه گنود از

عملكرد دانه ( 3561کیلوگر در هكتوار) را داشوت .تیموار

دشگور بوین

کاربرد مالچ کاه و کلش گند به تنهاشی نیز عملكرد بسویار

روند میخصی تیییت نمی کنود و بوه عیوار

کمی ( 213کیلوگر در هكتار) داشوت و بوا تیموار شواهد

تراکم های مختلف علف هوای هورز و وزن هزاردانوه گنود

تداخل علف هرز در ش

همیستگی میاهده نید .]9

گروه زماری ارار گرفوت (شوكل

 .)6علفکش ترشفلورالین در تلفیو بوا دزهوای مختلوف و
 .4 .3عملكرد دانه رازیانه

کنتر،های تكمیلی نسیت به ﭘندشمتالین عملكرد دانه کمتری

نتاشج تجزشه وارشانس نیان داد که نوع علفکوش دزهوای

داشت .به عنوان مثا ،ترشفلورالین به مقدار  100درصود دز

متقابول

بار وجین دستی عملكورد دانوه

علف کش و کنتر ،های تكمیلی و هم نوین اثورا

توصیه شده در تلفی با ش

عوامل مذکور تأثیر میناداری بر عملكرد دانه رازشانه داشتند

( 2600کیلوگر در هكتار) کمتری نسیت به ﭘندشمتالین بوه

( .)P≤0/01حداکثر عملكرد دانه رازشانه ( 3816/5کیلووگر

مقدار  75درصد دز توصیهشده در تلفی با ش

در هكتار) در تیمار شاهد (عاری از علف هورز) بوهدسوت

دستی ( 2999کیلوگر در هكتار) داشت (شكل .)6

بوار وجوین

زمد درحالیکه تیمار شواهد توداخل علوف هورز در روو،

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی

شکل  .6مقایسۀ میانگین عملکرد دانه رازیانه تحت تأثیر اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی نقاط
دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDاختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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در ارتیا با شد

اجزای عملكرد  ]19و تخصیت بییوتر موواد فتوسونتزی بوه

کاهش عملكرد در تیمار شاهد تداخل

علف هرز میتوان گفت که به علوت توداخل روو نیمود

رشد روشیی (به دلیل ساشهاندازی علوفهوای هورز) شود

علفهای هرز و زشستتوده بییتر علفهای هرز تخلیوه زب

کاهش در میزان سطح برگ  ]28و زمان سیز شدن علفهای

و عناصر اذاشی بییتر صور

هرز  ]21نسیت داد.

گرفته و عملكورد دانوه بییوتر

کاهش شافته است که اشن نتیجه با شافتوههوای سواشر محققوین
 .5 .3عملكرد زیستتوده رازیانه

مطابقت دارد  .]7 8تحقیقی در مورد تداخل علف هورز در
نیان داد زمانی کوه گیواه زراعوی توا زموان فصول

نتاشج تجزشه وارشوانس نیوان داد کوه نووع علوفکوش دز

برداشت در راابت با علف هرز باشد عملكرد دانه تقرشیواً بوه

علفکش و کنتر ،تكمیلی و هم نین اثرا

متقابل عوامول

میزان  77درصد کاهش خواهود شافوت  .]22کواهش شودشد

مذکور توأثیر مینواداری بور عملكورد زشسوتتووده داشوتند

عملكرد دانه در رازشانه در تداخل با علفهای هرز احتما ً به

( .)P≤0/01مقاشسۀ میانگین اثرا

دلیل اشن است که اشن گیاه رشد اولیه کند و سطح برگ کموی

(نوع علف کش دز علفکش و کنتر ،تكمیلوی) نیوان داد

زشوادی

که حداکثر زشستتوده رازشانه ( 8611کیلووگر در هكتوار)

جهت تكمیل ساشهانداز خود نیاز داشته و همین عامول باعوث

در تیمووار شوواهد (عوواری از علووف هوورز) بووهدسووت زموود

الیه علفهای هرز بور اشون گیواه مویگوردد .ازاشونرو لوزو

درحووالیکووه تیمووار تلفی و ﭘنوودشمتالین بووا  100درصوود دز

گیاه ذر

داشته و به دلیل سرعت رشد ﭘواشینی کوه دارد مود

تحقیقا

توصیه شده با ش

بییتر در زمینه بهزراعی و بهنژادی اشن گیواه جهوت

متقابول هور سوه فواکتور

بار وجین نیوز بوا عملكورد زشسوتتووده

افزاشش سطح زشرکیت زشكار است .میزان کواهش عملكورد

( 8568کیلوگر در هكتار) بیود از تیموار شواهد عواری از

دانه را میتوان به میزان ساشهاندازی علفهوای هورز کواهش

علف هرز بییترشن عملكرد را داشت (شكل .)7

تیمارهای تلفیق دزهای مختلف علفكشها با كنترلهای تکمیلی
شکل  .7مقایسۀ میانگین عملکرد زیستتوده رازیانه تحت تأثیر اثر متقابل تیمارهای نوع علفكش ،دز علفكش و كنترل تکمیلی
نقاط دارای حروف مشترک براساس آزمون  LSDاختالف معناداری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

دوره   17شماره   4زمستان 1394
1097

محمدرضا رحیمی و همکاران

تیمار کاربرد موالچ کواه و کلوش گنود بوه تنهواشی نیوز

شاهد عاری از علف هرز در ش

 6/7درصد نسیت به زن کاهش عملكرد داشت.

عملكرد زشستتوده بسیار ﭘاشینی ( 459کیلووگر در هكتوار)
داشت و با تیمار شواهد توداخل علوف هورز در شو

گروه زماری ارار گیورد و

گوروه

زماری ارار گرفت .عملكرد زشستتووده بسویار ﭘواشین (133

منابع

کیلوووگر در هكتووار) در تیمووار شوواهد تووداخل علووف هوورز

 .1امیدبیگی ر ( )1386تولید و فرزوری گیاهان داروشی .جلد
دو انتیارا زستان ادس ریوی میهد 438 .ص.

نیاندهند اشن است که احتما ً محدودشت مناب در مراحول

 .2امینی ر ا ( )1382تییین اودر

مختلف رشدی موجب کاهش سوطح بورگ کواهش جوذب

راوابتی بوین گنود و

نور فتوسنتز جاری و سونتز موواد ﭘورورده شوده و درنتیجوه

چاودار در تراکم های مختلف و تأثیر راابوت بور روی

میزان تجم زشستتوده کاهش ﭘیودا کورده اسوت .بییوترشن

زنالیزهووای رشوود .دانیووگاه تهووران .تهووران .ﭘاشوواننامووه
کارشناسی ارشد.

عملكرد زشستتوده در زمانی حاصل مویشوود کوه گیواه در
رو ،دوره رشد خود با بییترشن زمان عد حضور علفهای

 .3ریائیچیانه ا زهتاب سلماسی س ااسومی گلیوذانی

هرز مواجه بوده است که اشن حالوت میوابه زن وه در موورد

ک و د ،زذر ع ( )1391اثوور تیمارهووای زبیوواری بوور

عملكرد دانه مطر است است  .]7چنین مویووعی دور از

عملكرد و اجزای عملكورد سوه تووده بوومی رازشانوه.
دانش کیاورزی و تولید ﭘاشدار.57-70 :)4(22 .

انتظار نیست زشرا گیاه با عد وجود راابت علفهای هرز در

 .4زند ا بااستانی ع نظا زبادی ن و شیمی پ ()1390

رو ،رشد خود توانسته است از مناب موجوود بهتور اسوتفاده

علفکشها و علفهای هرز مهوم اشوران .مرکوز نیور

کند و اندا های هواشی بییتری را تولید کند.

دانیگاهی .تهران 143 .ص.
 .5صفاشی  ،افیونی د و زشنلی

 .4نتيجهگيری

( )1390گیواه داروشوی

کاربرد انفرادی علفکش هوا و کنتور ،هوای تكمیلوی توأثیر

رازشانه از دانستههای کهن توا شافتوههوای نووشن .نیور

مطلوبی در کنتر ،علف هوای هورز و درنتیجوه در افوزاشش

نصو  .اصفهان 147 .ص.

عملكوورد نداشووت درحووالیکووه تلفیو روشهووای مووذکور

 .6صوویامی ر ( )1387اصووو ،و موودشرشت تولیوود گیاهووان

علفهای هرز را به خووبی کنتور ،کورد و باعوث افوزاشش

زراعی .ترجمه مرکز نیر سپهر تهران 400 .ص.

عملكرد رازشانه شد .ﭘندشمتالین نسیت به ترشفلورالین توأثیر

 .7حسینی ا راشود محصول

به مراتب بهتری داشت .هم نوین کواربرد شو بوار وجوین

نصویری محالتوی و

حاج محمدنیا االیباف ک ( )1387بررسی تأثیر میوزان

دستی با علفکشها به عنوان کنتر ،تكمیلوی توأثیر بهتوری

نیتروژن و مد

نسیت به مالچ کواه و کلوش گنود داشوت .درکول از نظور

زمان تداخل علف هرز بر عملكورد و

اجزای عملكرد ذر

عملكرد دانه و کاهش زشستتوده علفهای هرز تیموار دز

دانهای ( .)Zea mays L.حفاظت

گیاهان (علو و صناش کیاورزی).97-105 :)1(23 .

توصیهشده ﭘندشمتالین ( 1320گر ماده مؤثره در هكتار) در

 .8عیاسﭘور و ریوانی مقد پ ( )1383دوره بحرانوی

تلفی با ش بار وجوین دسوتی بوه عنووان تیموار برتور اشون

کنتوور ،علووفهووای هوورز ذر

ززماشش میرفی می شود هرچند که اشن تیمار نتوانسوت بوا

در شووراشط میووهد.

ﭘژوهشهای زراعی اشران.182-195 :)2(2 .
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on Timing Field Production of Vegetable Crops.
Acta Horticulturae. Pp. 249-255.

)1384(  ارخلو ج مظاهری د انیوری ع و انادهوا ر.9
بررسی راابت چند گونوه ای علوف هورز در گنود در

17. Chikoye D, Schulz S and Ekeleme F (2004)
Evaluation of integrated weed management
practices for maize in the northern Guinea Savanna
of Nigeria. Crop Protection. 23: 895-900.

. اولین همواشش علوو علوف هوای هورز.منطقه میهد
.218  ص.اشران
و نووخفووروش ع ر

18. Cousins R, Peters BN and Marshal CJ (1998)
Models of yield loss-weed density relationships.
In: Proceeding 7th International Colloquium on
Weed Ecology, Biology and Systematics. Pp.
367-374.

 کوووچكی ع ر ظرشووف کتووابی.10

) رهیافت های اکولوژشكی مدشرشت علوف هوای1380(
دانیووگاه فردوسووی میووهد

 ترجمووه انتیووارا.هوورز
. ص457 .میهد

.) زراعت نوشن1387(  کوچكی ع ر و خواجهحسینی.11

19. Fellows GH and Roeth FW (1992) Shatter cane
(Sorghum bicolor L.) interference in soybean
(Glycine max L.). Weed Science. 40: 68-73.

. ص712 .جهاد دانیگاهی میهد میهد
و جهانسووز

20. Hatcher PE and Melander B (2003) Combining
physical, cultural and biological methods:
prospects for integrated non-chemical weed
management strategies. Weed Research. 43:
303-322.

رحیمیان

انتیارا

 شوسفی ع ا محمدعلیزاده.12

) ارزشووابی تووأثیر کوواربرد جداگانووه و تلفیقووی1386(
علفکشهای مختلف بر عملكورد و اجوزای عملكورد
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.73-84 :)8(1
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