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 چکیده

هاي هرز و میزان جذب عناصر غذایی توسط جهت بررسی جمعیت علفرویشی رویشی و پسهاي پیشمنظور بررسی علفکش به

در مزرعه شماره  1398-1399هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی طرح بلوكهاي هرز، پژوهشی به صورت گندم و علف

ارهاي این آزمایش شامل؛ یمت یک گروه مهندسی و تولید ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد.

تریفلورالین+متریبوزین، ، بدون کنترل، شاهد وجین دستی، پندیمتالین+آتالنتیس، پندیمتالین+متریبوزین، تریفلورالین+آتالنتیسشاهد 

 .مهرگان اعمال شدند ، تریفلورالین+توفوردي، کشت مخلوط ماش سبز+توفوردي وتوفوردي بر روي گندم رقمتوفورديپندیمتالین+

روز  60در مرحله  ،هاي هرز تنوع زیادي در بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده شد. بر این اساسدر بررسی وضعیت جمعیتی علف

هرز تغییرات تمامی تیمارهاي کنترل علف دربوته در مترمربع بود که  6/5هاي هرز برابر با پس از کاشت، میانگین تعداد علف

در این مرحله رشدي،  تیمارهاي پندیمتالین+آتالنتیس و  پندیمتالین+متریبوزین  ایج بدست آمدهبا توجه به نتمحسوسی را نشان داد. 

هاي هرز  در مقایسه با تیمار شاهد گردید. به طور کلی تیمارهاي وجین دستی، دار جمعیت علفباعث کاهش معنی

یزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اندام هاي هرز و افزایش مپندیمتالین+آتالنتیس، به واسطه کاهش میزان تداخل علف

هوایی، سبب بهبود خصوصیات رشدي و عملکردي گندم شدند. در مقابل سه تیمار کنترلی تریفلورالین+آتالنتیس، 

دار این تریفلورالین+متریبوزین و تریفلورالین+توفوردي تأثیر منفی بر مقادیر نیتروژن جذب شده در گندم داشتند و سبب افت معنی

رویشی کش پندیمتالین به صورت پیشتوان نتیجه گرفت که استفاده از علفبصورت کلی می .صفت نسبت به شرایط شاهد گردیدند

هاي هرز در ابتداي رشد گندم باعث افزایش جذب تواند در کنترل جمعیت علفهاي آتالنتیس و متریبوزین میکشهمراه با علف

 رد گندم گردد.عناصر غذایی و افزایش عملک

 گندم کنترل شیمیایی، عناصر غذایی، هرز،کاشت، علفپیشکلمات کلیدي: 
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 مقدمه

هاي زراعی پرمحصول هستند. آنها در تولید گندم رویشی با فعالیت باقیمانده آنها در خاك، جزء مهمی از سیستمهاي پیشعلفکش 

ها بعد از کشت گیرند، اما  باقی مانده همین علفکشهاي زراعی در مقیاس کمتر مورد استفاده قرار میدر مقایسه با سایر سیستم

هایی که هاي هرز مفید در تولید گندم باشد. بیشتر علفکشتوانند بخشی از یک سیستم مدیریت علفمی گندم و قبل از جوانه زنی

هاي مقاوم به ) هستند که با جمعیتALS(بازدارنده  2هاي گروه اند، علفکشرویشی در گندم توصیه شدهبراي کاربرد پیش

 15) و گروه PPOهاي مهارکننده کش(علف 14ي گروه هاگیرد. علفکشبرگ مورد استفاده قرار میهاي باریکعلفکش

رویشی براي استفاده در زراعت گندم  هاي بازدارنده اسیدهاي چرب با زنجیره بلند) نیز براي مصرف به صورت پیشکش(علف

هاي قبل از کاشت فتهتوان در ههایی که داراي ماندگاري و یا سرعت تجزیه باالیی در خاك هستند را می. علفکش)5اند (توصیه شده

تواند تأثیر جبران هاي هرز براي جذب نور، مواد غذایی و رطوبت میو یا بالفاصله بعد از کاشت گندم استفاده کرد. رقابت علف

هرز و کاهش عوامل رقابتی هاياي براي کنترل جمعیت علفناپذیري بر تولید محصول گندم نماید. بنابراین برنامه مدون و پیوسته

هاي هرز، کنترل شیمیایی با مدیریت مصرف و الگوي انتخاب علفکش یکی از هاي کنترل علفد نیاز است. در بین انواع روشمور

هاي هرز یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد گندم نه تنها در ایران بلکه باشد. آلودگی مزارع گندم به علفراهکارهاي مناسب می

هاي هرز در گندم آبی کشت ). مشکل علف5شود (درصدي عملکرد گندم می 50تا  37ش در سراسر جهان است، زیرا باعث کاه

هاي رویه علفباشد، که یکی از عوامل مؤثر این افزایش شدت رشد بیشده در ایران و بالخصوص در خوزستان رو به افزایش می

هاي هرز با باشد، که در نتیجه کنترل علفهرز در خوزستان، افزایش سرعت کاشت و اجراي الگوهاي کشت پائیزه و بهاره می

هاي هرز گیاهان ردیفی بهره گرفت، و توان از این روش در کنترل علفباشد، اما فقط میهاي مکانیکی مقرون به صرفه نمیروش

ها کشی، علفباشد، غیرممکن شده است. در چنین شرایطوجین دستی که زمان بر، انرژي بر و تنها در مقیاس کوچک امکان پذیر می

هاي هرز با گندم و کاهش تولید ترین ابزار را براي کاهش رقابت اولیه علفترین، مؤثرترین و مقرون به صرفهترین، عملیآلایده

هاي هرز مؤثرترین، کارآمدترین، به روزترین و صرفه جویی ). بنابراین روش شیمیایی براي کنترل علف10کنند (محصول ارائه می

  ).11،2ست (در زمان ا
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هاي هرز و افزایش حداکثر رویشی در مزارع گندم براي کنترل علفرویشی و پسهاي پیشدر حال حاضر تعدادي از علفکش

رویشی موفق به کنترل علف هاي پندیمتالین + فلومتورون به صورت پیش). کاربرد علفکش3شود (عملکرد دانه گندم استفاده می

). در زراعت گندم و ذرت کاربرد متریبوزین و 3اند (درصد در کشت گندم شده 95یگر حداقل تا هاي دغاز، تاج خروس و گونه

). برخی از محققین گزارش کردند 19ها را کاهش داد (هاي هرز و زیست توده آنآترازین به تنهایی به طور قابل توجهی تراکم علف

شود کند و منجر به حداکثر عملکرد دانه میهاي هرز فراهم میرابر علفکه ایزوپروتورون، میل ترکیبی و سنکور کنترل خوبی را در ب

  هاي هرز در مقابل کنترل مکانیکی کارآمدتر است. ) گزارش کردند که در گندم کنترل شیمیایی علف12). ناصر الدین و همکاران (4(

محصول گندم هنوز در خوزستان وجود  هاي هرز دررویشی در برابر علفهاي مختلف پیشاطالعات در مورد کارایی علفکش

هاي هرز براي به دست هاي مناسب مدیریت علفها؛ براي پیدا کردن گزینهندارد. بنابراین، با توجه به مطالعه حاضر، براساس یافته

و ارزیابی هاي هرز ترین علفکش براي کنترل علفآوردن عملکرد دانه باالتر محصول گندم، ردیابی موثرترین و مقرون به صرفه

هاي متفاوت تحت شرایط اقلیمی کشاورزي در خوزستان هاي مختلف بر محصول گندم و پاسخ آن به علفکشاثرات تلفیق علفکش

رویشی بر جمعیت رویشی و پسکاشت، پیشصورت پذیرفت. از این رو، تالش براي ارزیابی کارایی ترکیبات مختلف علفکش پیش

رویشی بر میزان برداشت عناصر غذایی توسط آنها در گیاه رویشی و پسکاشت، پیشاي پیشههاي هرز و کارایی علفکشعلف

  گندم مورد بررسی قرار گرفت. 

  هامواد و روش

در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز واقع در جنوب غربی  1398-99این پژوهش در سال زراعی 

متر از سطح دریا  22دقیقه شرقی و ارتفاع  41درجه و  48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 19جه و در 31اهواز با عرض جغرافیایی 

بدون هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهاي این آزمایش شامل؛ شاهد این آزمایش به صورت طرح بلوكاجرا شد. 

گروه دي نیتروآنیلین، بازدارنده تقسیم تالین (استامپ از روز پس از کاشت)، علفکش پندیم 45و  20کنترل، شاهد وجین دستی (

گرم در لیتر + یدوسولفورون  10رویشی + آتالنتیس (مزوسولفورون گرم در هکتار به صورت پیش 750به میزان  ) EC 33%سلولی 

روز پس از کاشت، علفکش پندیمتالین به میزان  35لیتر در هکتار  5/1اتیل) به میزان ديپایرگرم در کیلوگرم مفن 30گرم در لیتر + 2

گرم در  200گرم ماده مؤثر در هکتار) به میزان  WP 70% (140+ متریبوزین (سنکور رویشی گرم در هکتار به صورت پیش 750
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علفکشی است انتخابی از گروه دي نیترو آنیلین) به میزان یک  EC 48%روزپس از کاشت، علفکش تریفلورالین (ترفالن  20هکتار 

روز پس از کاشت، علفکش تریفلورالین به میزان  35تارلیتر در هک 5/1کاشت + آتالنتیس به میزان کیلوگرم در هکتار به صورت پیش

روز پس از کاشت، علفکش پندیمتالین  20گرم در هکتار  200کاشت + متریبوزین به میزان یک کیلوگرم در هکتار به صورت پیش

ه رشد، ماده مؤثر علفکش هورمونی، سیستمیک، انتخابی، بازدارند(رویشی + توفوردي گرم در هکتار به صورت پیش 750به میزان 

روز پس از کاشت، علفکش تریفلورالین به میزان یک کیلوگرم در هکتار به  35لیتر در هکتار،  5/1به میزان   گرم در لیتر) 675

روز پس از کاشت، کشت مخلوط ماش سبز + توفوردي به میزان  35لیتر در هکتار،  5/1کاشت + توفوردي به میزان صورت پیش

رقم گندم مورد روز پس از کاشت.  35لیتر در هکتار،  5/1روز پس از کاشت و علفکش توفوردي به میزان  35ر، لیتر در هکتا 5/1

و  ذرت المللىبین تحقیقات مرکز به مربوط المللىبین خزانه از ،گرم اقلیم مهرگان بود که ویژه مطالعه در این پژوهش رقم

هاي مشخص اعمال و سپس از خاکورزي اولیه علفکش تریفلورالین در کرتآبان ماه بعد  21انتخاب شد. در  (CIMMYT)گندم

هاي مشخص اعمال و کشت همزمان آذر ماه) تیمار پندیمتالین در کرت 6بوسیله دیسک با خاك مخلوط گردید. بعد از کاشت (

آذرماه و سایر تیمارهاي  25تاریخ روز پس از سبز شدن مزرعه در  20ماش نیز در تیمار مورد نظر صورت پذیرفت. تیمار متریبوزین 

  ماه اعمال شدند.سموم در تاریخ پنجم دي

 ،بار + دو بار دیسک و روتیواتور) در اوخر آبان ماه انجام شد. قبل از کشتسازي زمین شامل گاوآهن برگردان (یکعملیات آماده

) و 1هاي فیزیکی و شیمیایی خاك انجام شد و نیاز کودي خاك برآورد شد (جدول برداري از خاك جهت تعیین ویژگینمونه

کیلوگرم اوره در سه مرحله (یک سوم هنگام کاشت،  250و حدود بحرانی عناصر غذایی، مقادیر  براساس اطالعات آزمون خاك

کیلوگرم سولفات  40کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 40قه رفتن به صورت سرك)، زنی و یک سوم ابتداي سایک سوم اوایل پنجه

کش تریفلورالین با خاك مخلوط گردید، عملیات کاشت در پس از تهیه بستر بذر علفپتاسیم به صورت پایه به خاك اضافه شد. 

آذرماه  6یک روز پس از کاشت در تاریخ  کش تریفلورالین) و اولین آبیاري(دو هفته پس از مصرف علف1398آذرماه سال  5تاریخ 

  عملیات برداشت انجام شد. 1399اردیبهشت  2صورت پذیرفت. در نهایت در تاریخ 
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    . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش1جدول 

  نیتروژن کل

N 

%)( 

قابل  فسفر

  جذب

P 
(mg/kg) 

پتاسیم قابل 

  جذب

K 
(mg/kg) 

pH  
  شوري

EC 
(dS/m)  

  مواد آلی

OC  
(%)  

  بافت خاك

Soil Texture  

11/0 3/8  224  8/7  6/2  56/0  

  لومی رسی

درصد  3/25درصد سیلیت و  2/53درصد شن،  5/21

  رس

  گیري شدهصفات اندازه

در طول دوره رشد گندم مترمربع  2× 2با استفاده از کوادرات هاي علف هرز، وزن خشک علف هرز، تعداد و نوع گونه

، برگبرگ و باریکهرز پهنعلفهاي برداري و محاسبه شد. پس از تعیین تعداد و نوع گونهنمونه کاشت،روز بعد از  30هر 

ساعت خشک شده و بالفاصله  72گراد به مدت درجه سانتی 70هرز توزین و سپس در آون با دماي هاي گیاه گندم و علفنمونه

  توزین مجدد صورت گرفت. 

  هاي هرزگندم و علف تجزیه کیفی

 هاي گیاهی (گندم در مرحله رسیدگی و اندام هوایی علف هرزنمونهگیري عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، جهت اندازه

هاي خشک نمونه بندي و به آزمایشگاه انتقال داده شدند.هاي کاغذي بستهآوري، در پاکت) پس از جمعروز بعد از کاشت 90در 

، عنصر نیتروژن از روش ارائه شده )4هاي هرز، آسیاب شد. اندازه گیري عنصر پتاسیم با روش هامادا (علفشده گیاه اصلی و 

  ).8نانومتر استفاده شد ( 660از دستگاه اسپکتروفتومتر درطول موج گیري عنصر فسفر در بافت گیاه براي اندازه ) و15توسط پرسل (

بر  (Weed Control Index)و شاخص کنترل علف هاي هرز   (Weed Control Efficiency)محاسبه کارایی کنترل علف هاي هرز 

  .)14حسب درصد به کمک معادالت زیر محاسبه شدند (

  )1رابطه (

کارایی کنترل علفهاي هرز =
− تعداد علفهاي هرز در تیمار شاهد تعداد علفهاي هرز در  تیمارهاي علفکش

تعداد علفهاي هرز در  تیمارهاي شاهد
× 100 

  

  )2رابطه (
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شاخص کنترل علفهاي هرز =
− وزن خشک علفهاي هرز در تیمار شاهد وزن خشک علفهاي هرز در  تیمارهاي علفکش 

وزن خشک علفهاي هرز در  تیمارهاي شاهد
× 100 

میانگین صفات با استفاده از آزمون حداقل تفاوت انجام شد. مقایسه  4/9نسخه  SASها با استفاده از نرم افزار واریانس داده تجزیه   

  .صورت گرفت Excelدرصد انجام شد. رسم نمودارها با استفاده از نرم افزار  5و  1در سطح  )LSD(دار معنی

  نتایج و بحث

  هاي هرز در زمانهاي مختلف رشديجمعیت و وزن خشک علف

نشان داده شده است. نتایج تجزیه  2موجود در مزرعه آزمایشی در جدول هاي هرز اي علفترین جمعیت گونهبه طور کلی بیش

  .)3(جدول  هاي هرز در هر سه بازه رشدي بودهاي مختلف مهار شیمیایی بر تعداد علفدار روشواریانس صفات بیانگر تأثیر معنی

  هاي هرز مزرعه آزمایشیهاي غالب علفگونه. 2جدول 

  نام انگلیسی  نام علمی  خانواده  یکساله/چندساله  نام فارسی

  هاي هرز پهن برگعلف

  Malvaceae  Malva neglecta  Mallow  یکساله  پنیرك

  Convolvulaceae  Convolvulus arvensis  European bindweed  چندساله  پیچک صحرایی

  Chenopodiaceae  Chenopodium album  White goosefoot  یکساله  سلمه تره

  Brassicaceae  Sinapis arvensis  wild mustard  یکساله  خردل وحشی

  هاي هرز باریک برگعلف

  Poaceae Avena ludoviciana  Wild oat  یکساله  یوالف وحشی

  Poaceae Phalaris minor  Lesser canary grass  یکساله  خونی واش

  Poaceae Hordeum murinum  wall barley  یکساله  جو وحشی

  Poaceae  Bromus tectorum  downy brome  یکساله  علف پشمکی

  برگهاي هرز پهنتعداد علف

هاي هرز هاي مهار علفدار روشروز پس از کاشت بیانگر تأثیر معنی 90و  60هاي هرز در مراحلبررسی تغییرات جمعیتی علف

روز  60). نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در مرحله 3برگ در سطح یک درصد داشتند (جدول هاي هرز پهنبر جمعیت علف

هاي هرز بوته بود که کاربرد تیمارهاي مختلف مهار علف 9/6رگ در شرایط شاهد برابر با بهاي هرز پهنپس از کاشت، تعداد علف

داري با یکدیگر داشتند. به طور کلی نتایج برگ شدند و از این نظر اختالف معنیهاي هرز پهندار جمعیت علفسبب کاهش معنی

 750لیتر در هکتار آتالنتیس،  5/1در هکتار پندیمتالین + گرم  750هاي هرز در تیمارهاي وجین دستی، نشان داد که تعداد علف

روز پس از کاشت، مشاهده شد  90در مرحله  ). 1روز بعد از کاشت نشان داد (شکل  60درصد کاهش در  73و 55گرم در هکتار 
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لیتر آتالنتیس به ترتیب  5/1هاي هرز مربوط به شرایط شاهد و تیمار یک کیلوگرم در هکتار تریفلورالین + که بیشترین تعداد علف

داري با سایر تیمارهاي آزمایشی برگ بود که از این نظر اختالف آماري معنیهرز پهنبوته در مترمربع، علف 13/3و  37/3با میانگین 

). 1داري نسبت به شاهد کاهش یافت (شکل برگ به طور معنیهاي هرز پهنداشتند. ولی تحت سایر سطوح تیماري، جمعیت علف

هاي برگ در مقایسه با تلفیق علفکشهاي هرز پهناستفاده از یک علفکش به تنهایی، تأثیر معنی داري را در کنترل جمعیت علف

داري بر هاي هرز تأثیر معنیهاي مختلف کنترل علف) گزارش دادند که روش16سردار و همکاران (رویشی ندارد. پیش و پس

برگ هاي هرز باریکبرگ همانند علفهاي هرز پهنشتند. بیشترین درصد کاهش تراکم علفبرگ داهاي هرز پهنکاهش تراکم علف

 8/88و  8/81روز پس از سمپاشی) نسبت به تراکم اولیه در تیمار وجین دستی بـه ترتیــب  30و 15در دو زمان نمونه برداري (

  درصد مشاهده شد. 

  هاي هرزتأثیر تیمارهاي کنترل علفهاي هرز تحت . تجزیه واریانس جمعیت علف3جدول 

منبع 

 تغغیرات

درجه 

  آزادي

  هاي هرزتعداد کل علف  برگتعداد علف هرز باریک  برگتعداد علف هرز پهن

روز پس از  60

  کاشت

روز پس از  90

  کاشت

روز پس  60

  از کاشت

روز پس از  90

  کاشت

روز پس  60

  از کاشت

روز پس از  90

  کاشت

  40/0  320/0  864/0  009/0  11/0  25/0  2  بلوك

  ns 460/0  *411/0  **27/5  **52/1  54/1**  44/3**  9  تیمار

  50/0  87/0  166/0  322/0  32/0  45/0  18  خطا

  70/16  18/18  39/19  57/25  13/27  21/23  ضریب تغییرات

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی  

  باریک برگهاي هرز تعداد علف

روز پس از کاشت،  90نشان داده شده است. در مرحله   3برگ در جدول هاي هرز باریکنتایج تجزیه واریانس صفات تعداد علف

  هرز در سطح یک درصد قرار گرفتند. داري تحت تأثیر تیمارهاي کنترل علفهاي هرز به طور معنیتعداد علف

 23/2برگ در شرایط شاهد برابر با هاي هرز باریکروز پس از کاشت، جمعیت علف 90براساس نتایج مقایسه میانگین، در مرحله 

گرم در هکتار  750لیتر در هکتار توفوردي و  5/1بوته در مترمربع بود که این میزان تحت تیمارهاي کشت مخلوط ماش سبز + 

بوته در مترمربع) افزایش ولی تحت سطوح تیمارهاي وجین  93/2و  40/2وفوردي (به ترتیب لیتر در هکتار ت 5/1پندیمتالین + 

لیتر آتالنتیس، یک  5/1گرم در هکتار متریبوزین، یک کیلوگرم در هکتار تریفلورالین +  200گرم در هکتار پندیمتالین + 750دستی، 
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لیتر در هکتار  5/1لیتر در هکتار توفوردي و  5/1گرم تریفلورالین +  گرم متریبوزین، یک کیلو 200کیلوگرم در هکتار تریفلورالین + 

  درصد کاهش یافتند.  18و  19، 7، 12، 12، 27توفوردي به ترتیب 

  هاي هرز جمعیت کل علف

 دار بین تیمارهاي آزمایشیروز پس از کاشت، بیانگر اختالف آماري معنی 90و  60هاي هرز در مراحل رشديبررسی جمعیت علف

هاي هرز روز پس از کاشت، میانگین تعداد علف 60). در مرحله 3هاي هرز در سطح یک درصد بود (جدول از نظر تعداد کل علف

هاي هرز نسبت به دار تعداد علفبوته در مترمربع بود که تمامی تیمارهاي کنترلی سبب کاهش معنی 7/8در شرایط شاهد برابر با 

روز پس از کاشت، میانگین تعداد  90در مرحله داري با یکدیگر نداشتند. اختالف آماري معنی شرایط شاهد شدند و از این نظر

هرز تغییرات محسوسی را نشان داد. بر این بوته در مترمربع بود که تحت تمامی تیمارهاي کنترل علف 6/5هاي هرز برابر با علف

گرم در هکتار پندیمتالین  750هاي هرز تحت تیمارهاي علف رغم کاهش جمعیتاساس مشاهده شد که در این مرحله رشدي، علی

هاي هرز به (میانگین تعداد علفگرم در هکتار متریبوزین  200گرم در هکتار پندیمتالین + 750لیتر در هکتار آتالنتیس ،  5/1+ 

). در 1با شرایط شاهد نداشتند (شکل داري بوته در مترمربع) نسبت به شرایط شاهد، اختالف آماري معنی 2/4و  4/4ترتیب برابر با 

توانند رشد و نمو یکدیگر را تحت تأثیر قرار کنند، میهاي هرز در مجاورت یگدیگر رشد میجوامع گیاهی که گیاه زراعی و علف

باعث تغییر  دهند. این تأثیر ممکن است نتیجه رقابـت براي منابع مشترك و یا به خاطر رهاسازي مواد شیمیایی (دگرآسیبی) باشد که

). 10شود (هاي مختلف گیاه) میها در بخشهاي هوایی و وزن خشک آنساختار کانوپی گیاهان در جامعه گیاهی (توزیع اندام

هاي هرز با گیاه زراعی از جمله تأثیر آنها بر نفوذ نور به داخل جامعه گیاهی، توانایی رقابتی آنها با گیاه زراعی و در تداخل علف

  طلبد.ر آنها بر عملکرد دانه، لزوم تحقیقات را در این مقوله بیشتر مینتیجه تأثی
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هاي داراي حروف تونس. هاي هرزتیمارهاي مختلف کنترل علف تأثیر تحتروز بعد از کاشت  90و  60هاي هرز. مقایسه میانگین جمعیت علف1کل ش

  داري ندارند.درصد)، تفاوت معنی 5در سطح  LSDمشترك ازنظر آماري (آزمون 

 هاي هرزوزن خشک علف

هاي هرز در شرایط شاهد برابر روز پس از کاشت، میانگین وزن خشک علف 60براساس نتایج مقایسه میانگین صفات، در مرحله 

درصد کاهش در میزان وزن خشک  80تا  50هاي هرز بین گرم در مترمربع بود که تحت تأثیر تیمارهاي مختلف مهار علف 3/64با 
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 80هاي هرز کاهش حدود روز بعد از کاشت تمامی تیمارهاي مهار علف 90شی در مرحله را نشان داد. در ادامه این روند کاه

هاي توتال و ) نشان دادند که  علفکش1درصدي وزن خشک را نسبت به تیمار شاهد به ثبت رساند. در آزمایشی آمار و همکاران (

 85و  90بیشترین کارایی را در کاهش تراکم (به ترتیب  هاي برومایسد آ ام، دیاالن سوپر و آتالنتیس،لنتور در مقایسه با علفکش

هرز سلمه تره، خردل وحشی، پیچک و شیرین بیان داشتند. هاي علفدرصد) گونه79و  84درصد) و وزن خشک (به ترتیب 

اساس شواهد، زنی گندم توصیه شده است که بر برگی تا پنجه 3تا  2آتالنتیس به عنوان علفکش دومنظوره مزارع گندم در مرحله 

  .)11کند (هایی از جمله یوالف، دم روباهی را به خوبی کنترل میبرگبرگ و باریکهاي هرز پهني وسیعی از علفدامنه

  

  هاي هرزروز بعد از کاشت تحت تأثیر تیمارهاي مختلف کنترل علف 90و  60هاي هرز . مقایسه میانگین وزن خشک علف4جدول 

روز  60ز هاي هروزن خشک علف  تیمار

  بعد از کاشت (گرم در متر مربع)

روز بعد از  90هاي هرز وزن خشک علف

  کاشت (گرم در متر مربع)

  a3/64  a3/165  شاهد

  d8/10  ef3/23  وجین دستی

  d1/12  d6/28  پندیمتالین + آتالنتیس

  d6/10  g7/18  پندیمتالین + متریبیوزین

  d7/12  g2/18  تریفلورالین + آتالنتیس

  cd8/13  b1/40  تریفلورالین + متریبیوزین

  cd8/14  f0/22  پندیمتالین + توفوردي

  b5/17  de1/26  تریفلورالین + توفوردي

  bc2/17  c0/32  ماش سبز + توفوردي

  cd9/12  gf7/20  توفوردي

  داري ندارند.درصد)، تفاوت معنی 5در سطح  LSDهاي داراي حروف مشترك ازنظر آماري (آزمون ستون

  

  هاي هرز و دانه گندم نیتروژن، فسفر و پتاسیم جذب شده توسط علف

هاي هرز روندهاي متضاد، را دنبال کرد که جذب بیشتر عناصر غذایی در گندم، منجر به جذب عناصر غذایی توسط گندم و علف

هرز بر صفات علف نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مهار).  2هرز شد (شکلکاهش جذب عناصر غذایی توسط علف

  ).5دار بود. (جدول هرز معنینیتروژن، فسفر و پتاسیم کل جذب شده توسط گندم و علف
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  هاي هرزهاي هرز تحت تأثیر تیمارهاي کنترل علف. تجزیه واریانس میزان برداشت عناصر غذایی توسط گندم و علف5جدول 

درجه   منبع تغییرات

  آزادي

  علف هرز  گندم

  مقدار نیتروژن  مقدار پتاسیم  مقدار فسفر  مقدار  نیتروژن  مقدار  پتاسیم  مقدار  فسفر

  45/0  10/1  054/0  460  9/137  9/14  2  بلوك

  01/96**  238**  79/8**  1961**  5874**  2/57**  9  تیمار

  312/0  161/0  76/8  1/42  178  08/2  18  خطا

  17/11  06/5  76/8  00/8  28/9  50/10    ضریب تغییرات

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال دار، معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی  

کیلوگرم در هکتار بود.  9/12براساس مقایسه میانگین صفات، میانگین فسفر موجود در اندام هوایی گندم در شرایط شاهد برابر با 

گرم در هکتار پندیمتالین  750لیتر در هکتار آتالنتیس،  5/1گرم در هکتار پندیمتالین +  750در تیمارهاي وجین دستی، این میزان 

کیلوگرم در هکتار رسید. در مقابل  07/18 و 39/18درصد افزایش به مقادیر  40 و 43به ترتیب با  ریبوزینگرم در هکتار مت 200+

کیلو گرم در هکتار بود که نسبت به تیمارهاي مهار  30/6هاي هرز در شرایط شاهد برابر با مقدار فسفر برداشت شده توسط علف

کیلوگرم در  2/145سیم جذب شده توسط گندم در شرایط شاهد برابر با درصد کاهش یافت.میانگین پتا 80هاي هرز حدود علف

 85هاي هرز حدود هاي هرز در تیمارهاي مهار کنترل علفهکتار بود که نتایج حاصل در مورد برداشت این عنصر توسط علف

کیلوگرم در هکتار بود که  2/76 درصد کاهش را ثبت نمود. بررسی مقادیر نیتروژن در اندام هوایی گندم در شرایط شاهد برابر با

هاي داري را نشان داد. اما در مقابل برداشت نیتروژن توسط علفهاي مختلف کنترل تغییرات محسوس و معنیتحت تأثیر روش

صر هاي هرز به بیشترین میزان خود رسید. نیتروژن، فسفر و پتاسیم از مهمترین عناهرز در تیمار شاهد نسبت به تیمارهاي مهار علف

تواند تأثیر به سزایی بر روند؛ به طوري که فراهمی این عناصر میمعدنی در بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی به شمار می

گیري رقابت بین گیاه زراعی و عملکرد نهایی این گیاهان داشته باشد. با این وجود جذب عناصر غذایی از مهمترین عوامل در شکل

). 18کنند (هاي هرز منابع غذایی موجود و مشترك را آسانتر از گیاهان زراعی جذب مییشتر موارد نیز علفهرز بوده و در بعلف

هاي هرز در مقایسه با گندم از توان نیز گزارش دادند که به طور کلی در شرایط وجود مناسب فسفر، علف )،17سینگ و همکاران (

هاي هرز، کاهش قابل هاي هرز در تیمارهاي مهار علفبیشتري در جذب فسفر برخوردار بودند. از آنجائی که زیست توده علف

هاي هرز، این ز کاهش رقابت با علف هرز در نتیجه تیمارهاي مهار علفتوجهی نشان داد و به علت زیست توده باالي گندم ناشی ا
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 گفت توانمی خالصه طور ). به2باشد (شکل هرز در تیمارهاي آزمایشی مینتایج ناشی از تفاوت زیست توده گیاه زراعی و علف

شود. شدت رقابت ن زراعی محسوب میهاي هرز در تلفات عملکرد گیاهابراي عناصر غذایی،آب و نور، اولین اثر علف رقابت که

هرز متفاوت است. رقابت براي براي این منابع، با محدودیت منبع و نسبت تقاضا براي استفاده از منبع توسط گیاه زراعی و علف

بسا در تواند کاهش عملکرد گیاه زراعی را در پی داشته باشد و چه جذب عناصر غذایی فسفر، پتاسیم و به ویژه عنصر نیتروژن می

هاي هرز در مقایسه با گیاه زراعی شده و منجر به شرایطی اضافه کردن منابع کودي ممکن است باعث تحریک بیشتر رشد علف

هاي هرز در تیمار رفت عدم کنترل علفافزایش شدت رقابت براي سایر منابع مورد نیاز هر دو گیاه گردد. همانطور که انتظار می

ها داده و فرصت مناسبی جهت افزایش توان رقابتی این گیاهان در جذب هاي هرز را به آنعلفشاهد زمان مناسب جهت رشد 

برداري از منابع عناصر غذایی توسط گیاه زراعی و علف هرز به میزان اختالف در میزان بهره  عناصر غذایی را فراهم آورده است.

هاي زراعی هاي هرز، مستلزم کاربرد تلفیقی از روشت رقابت علف). کاهش قدر13گذارد (قابل توجهی بر نتیجه رقابت تاثیر می

- باشد که این امر گزینه مناسبی در سیستمهرز میهاي مهار علفو روش ها، اختالط علفکشمانند مدیریت آب و حاصلخیزي خاك

هرز هاي کنترل علفتمام شیوهبه عبارت دیگر در ). 6گردد (هاي هرز در راهبردهاي آینده محسوب میهاي مدیریت تلفیقی علف

هرز براي جذب عناصر غذایی ضروري مشاهده گردید که این اثر در افزایش قدرت رقابت گیاه زراعی و کاهش فشار تداخل علف

  هاي کنترل بود. تیمار پندیمتالین + آتالنتیس افزون بر دیگر روش

  

  

  

  

  

  

  

  

y = -0.2522x + 14.124
R² = 0.0096**
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  روز رشد  90گندم و ماده خشک علف هاي هرز در ) در cو پتاسیم ( )bنیتروژن ()، aعناصر فسفر ( رابطه بین. 2 شکل

  

 هاي هرزکارایی و شاخص کنترل علف

هاي هرز در هر سه مرحله رشدي گیاه گندم داشتند. داري بر کارایی و شاخص کنترل علفهاي هرز تأثیر معنیتیمارهاي کنترل علف

درصد بود. نتایج حاصل از  84و  85هاي هرز به ترتیب در تیمار پندیمتالین+آتالنتیس و پندیمتالین+متریبوزین کارایی کنترل علف

اي بود که بیشترین فشار رقابتی را در تیمار شاهد در هاي هرز و به گونهه کارایی و شاخص کنترل علفآزمایش حاضر نشان داد ک

روز بعد  30هاي هرز نسبت به گندم در این تیمار در داشت، زیرا با افزایش سریع ارتفاع و وزن خشک علفهر سه مرحله رشدي 

). در مقابل با افزایش طول دوره 3عات نشان داده شده گردید (شکل از کاشت و با ایجاد سایه اندازي باعث کاهش شاخص اطال

روز بعد از کاشت باعث به تأخیر  90و  60رویشی در گندم در بازه رویشی و پسهاي پیش کاشت، پیشکنترل و استفاده از علفکش

هاي ن پوشش گیاهی، قدرت رقابت علفبسته شدهاي هرز، به دلیل سایه اندازي بیشتر گیاه زراعی در پیافتادن زمان ظهور علف

گذارد. در آزمایشی یابد که اساساً قدرت رقابت با گیاه زراعی را از دست داده و تأثیري بر آن نمیهرز کاهش یافته و تا جایی ادامه می

تند کارایی و شاخص اتیل توانسبوتیل و کوئیزالوفوپ پیپیهاي فوزي فوپ)، با استفاده از تیمارهاي علفکش9جمالی و جوکار (

بند، پنیرك را در عدس کنترل هفت تره، علفخروس، سلمههرز تاجهايعلف درصد افزایش داده و 85هاي هرز را تا کنترل علف

هرز در تیمار پندیمتالین+آتالنتیس مشاهده شد. در هايکنند. به نحوي که در مراحل انتهایی رشد گیاه باالترین سطح کنترل علف

هاي هرز، هاي کنترل و کارایی علف)، مالحظه شد که افزایش تراکم گیاه زراعی باعث افزایش شاخص6الهی (توسط فیض آزمایشی

  .شودهاي هرز و افزایش توان رقابتی گیاه زراعی و در نتیجه باعث افزایش عملکرد محصول ذرت میکاهش رشد علف

y = -0.1462x + 144.89
R² = 0.0009**
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y = -0.48x + 83.385
R² = 0.0113**
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  هاي هرزهاي هرز تحت تأثیر تیمارهاي مهار علفعلف. شاخص کنترل و کارایی کنترل 3 شکل

 نتیجه گیري

هاي هرز نیز تنوع زیادي در بین تیمارهاي آزمایشی مشاهده شد. بر این اساس مشاهده شد که در در بررسی وضعیت جمعیتی علف

ه تحت تمامی تیمارهاي کنترل بوته در مترمربع بود ک 6/5هاي هرز برابر با روز پس از کاشت، میانگین تعداد علف 90مرحله 

هاي هرز تحت تیمارهاي پندیمتالین رغم کاهش جمعیت علفهرز تغییرات محسوسی را نشان داد. در این مرحله رشدي، علیعلف
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نسبت به شرایط شاهد جمعیت  2/4و  4/4هاي هرز به ترتیب برابر با + آتالنتیس و پندیمتالین + متریبوزین با میانگین تعداد علف

هاي مدیریتی مختلف از هاي هرز رقابت باالیی با گندم براي جذب عناصر غذایی دارند؛ بنابراین شیوهعلفمتري را ثبت نمودند. ک

 تواندهاي هرز میهاي مختلف مدیریت علفهرز در سامانهرویشی در مهار علفرویشی و پسهاي پیشکشقبیل استفاده از علف

هاي هرز در روش استفاده از توان نتیجه گرفت، مهار علفلذا می هاي هرز تحت تأثیر قرار دهد.لفرقابت این گیاه زراعی را با ع

هاي هرز و افزایش جمعیت و رویشی به تنهایی در اهواز با توجه به محدود شدن برداشت عناصر غذایی توسط علفکش پسعلف

  باشدتولید زیست توده، تیمار مناسبی در زراعت گندم نمی

  سگزاريسپا.

بدینوسیله از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به جهت تأمین هزینه مورد نیاز این تحقیق که قسمتی از قرارداد 

  گردد. باشد، تشکر و قدردانی میمی 18287/02/3/99پژوهانه به شماره 
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Abstract 

In order to investigate the effect of herbicides on nutrient depletion, weed population and nutrient uptake by wheat in 

sesame-wheat cropping system in Khuzestan a field experiment was conducted in randomized complete block design 

with three replications in the research farm of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2019-2020. Treatments were 

consist of Uncontrolled, hand weeding, pendimethalin+atlantis, pendimethalin+metribosin, trifluralin+atlantis, 

trifluralin+metribosin, pendimethalin+2,4-D, trifluralin+2,4-D, green mungbean+2,4-D and 2,4-D, were applied on 

Wheat cv. ‘Mehregan’. Results showed that weed population had so much variation among the experimental 

treatments. According to the observations, at 60 days after sowing, the average number of weeds was 5.6 plants per 

m-2, which showed significant changes in all weed control treatments. The results showed that in this growth stage, 

pendimethalin+atlantis and pendimethalin+metribuzin treatments significantly reduced the weed population 

compared to the control treatment. Generally, the results of this study showed that hand weeding, pendimethalin + 

atlantis treatments improved growth and yield of wheat compared to trifluralin+atlantis, trifluralin+metribosin and 

trifluralin+2,4-D treatments, by reducing weed interference and increasing the uptake of nitrogen, phosphorus and 

potassium in the aboveground parts of plant. In general, it be concluded that the use of pendimethalin herbicide as 

pre-emergence along with post-emergence herbicides can increase the absorption of nutrients and increase yield in 

controlling the weed population at the seedling stage of wheat growth. 

Keywords: Nutrients, Post-emergence, Pre-emergence, Weed, Wheat 


