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کش تریفلورالین  روي عملکرد و محتواي بررسی اثر پسماند گندم و مقادیر مختلف علف
  ).Helianthus annuus L(روغن دانۀ آفتابگردان 

  
  2و سیدوحید اسالمی 2، غالمرضا زمانی1مهدي مجاب*

  ، هاي هرز ارشد شناسایی و مبارزه با علف دانشجوي کارشناسی1
  استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند2

  چکیده
کـش داشـته   داري بر رفتار و فعالیت علف   تواند اثرات معنی  وجود بقایاي گیاهی بر سطح خاك می      

هـاي کامـل   صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك به1387شی در سال زراعی   بدین منظور آزمای  . باشد
 3750 و  2500،  1250صـفر، (تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور مقادیر مختلف پسماند سطحی گنـدم              

 1680 و 1200، 720که شامل دزهاي  کش تریفلورالینهاي مختلف علفو غلظت) کیلوگرم در هکتار
در مزرعـه تحقیقـاتی دانـشکده    ) کـش بدون مـصرف علـف  ( به همراه شاهد     گرم ماده مؤثره در هکتار    

 کیلوگرم در هکتار افزایش  2500مقدار بقایاي    نتایج نشان داد که   . کشاورزي دانشگاه بیرجند انجام شد    
داري بر صفات قطر طبق، درصد روغن، عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان به استثناء شاخص             معنی

هـاي   کیلـوگرم در هکتـار شـاخص   3750کـه، در مقـدار بقایـاي       است در حالی  اینبرداشت شده بود؛    
در زمان برداشت نیز  بیشترین عملکرد     . کش کاهش یافته بود   شده و همچنین کارایی علف    گیري    اندازه

  .د کیلوگرم در هکتار دیده ش2500 گرم ماده مؤثره در هکتار با مقدار پسماند 1200دانه در غلظت 
  

   1 آفتابگردان، عملکردهاي خاك مصرف،کشعلف درصد روغن، مالچ،:  کلیديهاي واژه
  

  مقدمه
هاي تولید ي متعددي در سیستمپسماندهاي گیاهان زراعی و پوششی داراي مزایاي بالقوه

توان به کاهش فرسایش آبی و بادي، اضافه کردن باشند؛ که از آن جمله میمحصوالت کشاورزي می
، بهبود ساختمان خاك و شرایط کشت )هاي پوششیلگوم(آلی به خاك، تثبیت نیتروژن اتمسفر مواد 
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ورزي کاهش یافته یا هاي خاكدر سیستم). 2002وینگ و آمون، ؛ هارت2000تارپ و کلس، (نام برد 
بدون شخم، پسماندهاي گیاهان زراعی و پوششی حاصل از کاشت گیاهان قبلی بر روي سطح خاك 

اسکیمتز و (ها داشته باشند کشداري بر رفتار و فعالیت علفتوانند اثرات معنیارند که میوجود د
 پسماندهاي سطحی بر روي اثراتیکی از اولین ). 2003؛ تیسدل و همکاران، 2001همکاران، 

این . شودکش به خاك میي آن، کاهش رسیدن علفباشد، که نتیجهها میجذب بیشتر آنها کش علف
). 2005؛ تیسدل و همکاران، 2003تیسدل و همکاران، (موضوع در پسماندهاي سنگین مشهودتر است 

همچنین، جمعیت میکروبی فعال در خاك که همبستگی نزدیکی با پسماند گیاهی دارد ممکن است که 
). 1997سون، لوك و بري(را سبب شوند کش و در نتیجه غیر فعال شدن آنافزایش متابولسیم علف

کش به سیستم و یا استفاده از گیاهان پوششی توسط کشاورز نیز با توجیه اقتصادي کاهش ورود علف
 که عملکرد بیان داشتند )1996(ویدال و بانومن ). 2001ردي، (باشد افزایش عملکرد گیاه زراعی می

با خاك بدون پوشش  در مقایسه 1 مگاگرم بر هکتار12سویا با افزایش پسماند سطحی گندم از صفر تا 
با بررسی مالچ چاودار بر روي عملکرد سویا و آفتابگردان به ) 1996( بریک و شلینگ .شود میبیشتر 

این نتیجه رسیدند که، عملکرد سویا در حضور پسماند ریشه چاودار افزایشی در حدود دو برابر 
 380(یا کل بقایا )  ر هکتار کیلوگرم د569(هاي بدون مالچ نسبت به کرت)  کیلوگرم در هکتار1150(

در مقایسه با )  کیلوگرم در هکتار396(و عملکرد آفتابگردان نیز در پسماند ریشه ) کیلوگرم در هکتار
کرکلند . افزایش داشت)  کیلوگرم در هکتار339(و کل بقایا )  کیلوگرم در هکتار283(بدون پسماند 

صورت مخلوط کردن در پاییز و  به) پنج درصد(کش تریفلورالین  با بررسی فرم گرانوله علف)1996(
ترتیب در  بهار و مخلوط نکردن با خاك در هر دو فصل در گیاهان زراعی جو، گندم و کلزا به

داري از نظر  گرم ماده مؤثره در هکتار دریافت که، تفاوت معنی550 و 1400، 1400هاي  غلظت
%) EC 48(کش تریفلورالین تأثیر علف.  روش مشاهده نشدعملکرد دانه در سه گیاه زراعی بین این دو

 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار به صورت قبل از کاشت و مخلوط با 50/1 و 20/1، 90/0هاي  غلظتدر 
 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار 50/1خاك بر روي عملکرد کلزا ارزیابی و نتایج نشان داد که غلظت 

نتیجه مشابهی توسط ). 2005تانور و همکاران، (د و وزن هزار دانه گردید موجب بیشترین عملکر
ورزي و کاشت مستقیم بذر در هاي کاهش خاكتوسعه سیستم. گزارش شد) 2003(مجید و همکاران 
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این مسئله . هرز باشدهايبقایاي گیاهی ممکن است مانعی براي استفاده تریفلورالین در مدیریت علف
مهم با وجود قبول گسترده تریفلورالین توسط کشاورزان و مقاومت سریع یکی از موضوعات 

هاي رایج آفتابگردان کشعلف). 1996کرکلند، (باشد هاي جدید میکشنسبت به علفهرز هاي  علف
هرز هاياست، که کنترل قابل قبول علف) EC(یا پندیمتالین ) EC(نیز در اغلب مناطق تریفلورالین 

با این وجود .  با خاك مخلوط شوند1که، با هرس بشقابی تندمیها زمانی استکشسط این علفتو
، 1996مطابق گزارش آندرسون و همکاران در سال . شودزنی سبب دفن پسماند سطحی میدیسک

اك فلورالین مخلوط شده با خعملکرد آفتابگردان در مقایسه کاربردهاي فرم گرانوله تریفلورالین یا اتال
) EC(، کاربرد پندیمتالین ) درصد بقایا بر سطح خاك30باقی گذاشتن حداقل (توسط گاوآهن قلمی 

در هر ) دفع بقایا(توسط هرس بشقابی تندمی ) EC(بدون مخلوط کردن و مخلوط کردن تریفلورالین 
هاي سیستمکه مدیریت پسماند گیاهی یک عامل مهم در جاییاز آن. دو استراتژي مشابه یکدیگر بودند

هرز مقاوم به هاي و با توجه به توسعه علف)2003تیسدل و همکاران، (باشد مدیریت تلفیقی می
هاي مدیریتی در ها، و استفاده از مقادیر تقلیل یافته ولی مؤثر آنها، به موازات سایر روشکشعلف

ارزیابی ) 1(ف ها، این تحقیق با اهداکشکاهش هزینه و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی علف
کش ارزیابی اثرات دزهاي مختلف علف) 2(اثرات مقادیر مختلف پسماند گندم بر عملکرد آفتابگردان 

کش تریفلورالین با مقادیر ارزیابی اثر متقابل بین دزهاي علف) 3(تریفلورالین بر عملکرد آفتابگردان و 
  .اي طراحی و اجرا شدمختلف پسماند گندم در شرایط مزرعه

  
  هااد و روشمو

 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند با عرض 1387این تحقیق در سال زراعی 
متر از سطح دریا در خاکی با بافت  1480 و ارتفاع 59◦ و13َ، طول جغرافیایی 32◦ و 56َجغرافیایی 

توریل در قالب صورت آزمایش فاک متر در طی فصل رشد، به میلی13لومی شنی و متوسط بارندگی 
هاي آزمایش شامل مقادیر مختلف پسماند تیمار.هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شدطرح بلوك

هاي ، و غلظت)2007بحرانی و همکاران، (کیلوگرم در هکتار ) 3750 و 2500، 1250صفر،(گندم 
زند و (در هکتار  گرم ماده مؤثره 1200که شامل دز متعارف %) EC 48( کش تریفلورالینمختلف علف

 گرم ماده مؤثره 1680 گرم ماده مؤثره در هکتار و دز افزایشی 720، دز کاهش یافته )1386همکاران، 
                                                
1- Tandom-disk-harrowing    
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ها از  متر مربع، فاصله ردیف3×7ابعاد هر کرت . بود )کشبدون علف(به همراه شاهد  در هکتار
 دو کرت از یکدیگر دو ردیف متر، فاصله بینسانتی 20متر، فاصله بوته روي ردیف  سانتی60یکدیگر
کش الزم به ذکر است که علف( متر بود 4فاصله بین دو تکرار از یکدیگر )  متر سانتی120(کاشت 

پس از برداشت ). 2004زند و همکاران، (گیرد اي قرار نمیهظشویی قابل مالحتریفلورالین در برابر آب
هاي  که فقط ریشهطوريآوري شد بهن جمعگندم، ابتدا توسط بیلر، کاه و کلش گندم از سطح زمی

سمپاش کتابی پشتی اهرمی کشی توسط تیمارهاي علفابتدا . حاصل از بقایا در خاك قرار داشتند
هایی که مقدار بقایاي گندم صفر بود، اعمال در کرت) 1387 گرامی و همکاران،(اي مجهز به نازل شره

 همچنین براي .متري با خاك مخلوط شدندنتیو بالفاصله توسط دیسک تا عمق پنج تا هشت سا
هاي پالستیکی درست هاي مجاور از دیوارهایی که با نایلونها به کرتکشجلوگري از بادبردگی علف

شده از هاي تفکیک دقت در کرت مقادیر مختلف پسماند گندم را بهسپس .شده بودند استفاده شد
هایی که سازي مطابق با شرایط کشاورزي در کرت همنظور شبیو بهیکدیگر در سطح خاك پخش کرده 

کش توسط بیل با خاك مخلوط کشی نیاز بود اعمال شدند و سپس پسماند و علفتیمارهاي علف
سپس . نحوي بود که قسمت اعظم بقایاي گیاهی در سطح خاك قرار داشتاین مخلوط کردن به. شدند

 با دست انجام شد 11/4/87، کاشت بذر در تاریخ با شیارساز زمین را به صورت جوي و پشته درآورده
براي مقایسه عملکرد از هر کرت با رعایت در زمان برداشت .و رقم مورد کاشت هیبرید یورفلور بود

از طریق پنج نمونه (اي سطحی معادل سه مترمربع برداشت و صفاتی مانند وزن هزار دانه اثرات حاشیه
از تقسیم عملکرد اقتصادي به عملکرد (ي، شاخص برداشت ، عملکرد بیولوژیک و اقتصاد)صدتایی

 بوته بطور تصادفی قطر 10و با انتخاب ) با استفاده از دستگاه سوکسله(و درصد روغن ) بیولوژیک
گیري از طریق اندازه(و ارتفاع )  ترین قسمت پشت طبق هر بوته توسط مترگیري عریضبا اندازه(طبق 
  .محاسبه شدند) ساقه توسط مترتا انتهاي ترین قسمت پایین

 بررسـی  SPSSافـزار  ها توسط نـرم ها وضعیت نرمال بودن تمامی داده  قبل از تجزیه و تحلیل داده     
هـا بـه وسـیله    تجزیـه آمـاري داده   .گردید و در صورت نیاز تبدیل مناسـب بـر روي آنهـا انجـام شـد        

 دارساس آزمون کمترین اخـتالف معنـی  ها بر او مقایسه میانگین Sigma Plot و SASافزارهاي  نرم

  . در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت) FLSD(شده محافظت
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  نتایج و بحث
داري بر قطر طبق، درصد روغن، نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که، پسماند گندم تأثیر معنی

رهاي مورد بررسی قرار عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان داشت ولی صفت ارتفاع تحت تأثیر فاکتو
داري ارتفاع آفتابگردان در زمان برداشت را شاید بتوان در خـصوصیات            عدم معنی  ).1جدول  (نگرفت  

قد کوتاهی و یکنواختی ارتفاع جهت برداشت مکانیزه یکی از اهداف در . ژنتیکی این گیاه جستجو کرد
فتابگردان این موضوع ممکـن اسـت از   علت گل انتهایی بودن آاصالح ژنتیکی این گیاه بوده است و به       

  .هاي آفتابگردان صادق باشدزمان گلدهی بوته
  

 قطر طبق، درصد روغن،  ارتفاع،براي صفات و ضریب تغییرات  مقادیر درجه آزادي، مجموع مربعات-1جدول 
  .عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان در زمان برداشت

  )ss(ع مربعات مجمو

  منابع تغییرات
درجه 
  ارتفاع  آزادي

قطر 
  طبق

وزن هزار 
  دانه

درصد 
  عملکرد اقصادي  روغن

عملکرد 
  بیولوژیک

شاخص 
  برداشت

  ns09/421  ns106/0  ns85/27  ns51/2  ns28/116560  ns16/1073504  ns00144/0  2  بلوك
  ns16/246  **52/65  **66/3187  **24/377  **06/34087490  **5/586397787  *00615/0  3  گندمپسماند

  ns49/948  **03/7  ns52/2  ns76/1  ns1/148379  ns16/8499704  ns00253/0  3  تریفلورالین
  ns04/1655  **44/7  ns12/45  **42/44  **4/3412532  ns33/18789383  *01309/0  9  اثر متقابل

  017272/0  5/45530062  09/2281846  75/16  005/139  54/87  82/6139  30  خطا
تغییرات   ضریب

)CV%(  
-  89/12  03/4  43/3  06/2  28/7  05/9  52/8  

ns  ،**دار بودن در سطح احتمال یک و پنج درصدداري، معنیترتیب عدم معنی به* و.  
  

 کیلوگرم در هکتـار     2500نتایج مقایسه میانگین بین تیمارهاي مختلف نشان داد که، مقدار پسماند            
 مورد بررسی آفتابگردان نسبت به شاهد داري بر صفات به استثناء شاخص برداشت سبب افزایش معنی      

قطر طبق، وزن هزار دانه و درصد روغن در بین تیمارهاي اعمال شده روند مشابهی  ). 2جدول  (داشت  
 کیلوگرم در هکتار سبب بهبود افزایش کمی و کیفی نسبت به سایر مقدار  2500داشتند و مقدار بقایاي     
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 کیلوگرم در هکتار کاهش کمی و کیفی صفات 3750بقایاي که، مقدار استاین در حالی. بقایا شده بود
  . دنبال داشتمذکور را به

 درصـد  3/54 و  2/29ترتیـب    کیلوگرم در هکتـار بـه      2500 و   1250عملکرد دانه در مقدار بقایاي      
 درصد کاهش نسبت به شـاهد نـشان دادنـد    1/13 کیلوگرم در هکتار 3750افزایش و در مقدار بقایاي      

 کیلـوگرم در هکتـار تفـاوت    3750لکرد بیولوژیک در بین تیمار شاهد و مقدار پسماند   عم). 2 جدول(
 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را در بین تیمارها 2500داري نبود و مقدار پسماند   معنی

 داري با مقـدار   چه تفاوت معنی   کیلوگرم در هکتار اگر    2500شاخص برداشت در مقدار بقایاي      . داشت
مخـرج  .  کیلوگرم در هکتار نداشت ولی نسبت به شاهد و سطوح دیگر پسماند کمتر بود       3750بقایاي  

باشد؛ که  کیلوگرم در هکتار عدد بزرگتري نسبت به اعداد سایر تیمارها می2500کسر در مقدار بقایاي     
  ). 2جدول (در نتیجه باعث کوچکتر شدن شاخص برداشت در این مقدار بقایا شده است 

علت بهبود خصوصیات خاك تواند به کیلوگرم در هکتار می2500فزایش عملکرد در مقدار بقایاي ا
توانـد بـه    بیان داشتند که افزایش عملکـرد مـی  )2007(داهیا و همکاران   . در این مقدار بقایا نسبت داد     

 ي آن و نگهداشتن رطوبـت کـافی باشـد؛ کـه نتیجـه           هرز، کاهش دماي خاك     هايعلت سرکوب علف  
باشـد  افزایش فعالت میکروبی، افزایش تحرك موادغذایی و اسـتفاده محـصول بـراي رشـد بهتـر مـی                  

کاهش رشد و عملکـرد ذرت را  در مقـدار   )  2007(بحرانی و همکاران ). 1998اسکانبیک و اوانیلو،  (
ـ ) بدون بقایا( کیلوگرم در هکتار  بقایاي گندم زمستانه را نسبت به شاهد            5000 ، 1250اي و مقدار بقای
 و 1250 کیلوگرم در هکتار گزارش کردند و بیشترین عملکـرد دانـه در مقـدار بقایـاي     3750 و   2500
دلیـل شـرایط آب و هـوایی، معـدنی     کاهش عملکرد دانه ممکن است به.  کیلوگرم در هکتار بود  2500

از تجزیـه  ، سـموم گیـاهی حاصـل    )2006نجفی و همکاران،   (ویژه در بقایاي غالت     به(شدن نیتروژن   
  ).2007؛ بحرانی و همکاران، 2003بلیس و راویندران، (پسماند و یا استقرار ضعیف گیاهچه باشد 

  



 مهدي مجاب و همکاران

 101

 تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم بر قطر طبق، درصد روغن، عملکرد و اجـزاي عملکـرد آفتـابگردان در                   -2جدول  
 .زمان برداشت

مقادیر مختلف پسماند 
  )کیلوگرم در هکتار(گندم 

  قطر طبق
  )مترسانتی(

وزن هزار 
  )گرم(دانه 

  عملکرد اقتصادي
  )کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد بیولوژیک
  )هکتار کیلوگرم در(

شاخص 
  برداشت

درصد 
  روغن

  c75/11  c14/58  c3218  c7/10916  a294/0  c84/34  )بدون پسماند(شاهد 
1250  b78/12  b4/69  b9/4159  b3/14586  a286/0  b91/37  
2500  a96/13  a6/71  a4/4968  a5/18887  b263/0  a45/39  
3750  d83/10  d76/51  d9/2795  c3/10031  ab280/0  d19/32  

شـده  محافظـت  دارهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، بر اساس آزمـون کمتـرین اخـتالف معنـی    در هر ستون میانگین   
)FLSD ( رندداري با یکدیگر ندا درصد تفاوت معنی5در سطح احتمال.  

  
هاي تریفلـورالین بـر     داري بین غلظت  ي عدم تفاوت معنی   دهندهنتایج جدول تجزیه واریانس نشان    

داري را شاید بتـوان بـه   عدم تفاوت معنی). 1جدول  (باشد  جز قطر طبق می   گیري شده به  صفات اندازه 
ب و هوایی بیرجنـد     براي مثال، در شرایط آ    . هرز نسبت داد  هايجز رقابت علف  تأثیر عوامل دیگري به   

باشد که در این حالت ممکن است تنش به گیاهان زراعی وارد نوسانات دمایی بین روز و شب زیاد می
ها و در نتیجه کـاهش فتوسـنتز و   شود؛ یا وجود بادهاي گرم که ممکن است سبب پیري زودرس برگ     

، 720هـاي   ن داد که، غلظت   نتایج مقایسه میانگین در مورد صفت قطر طبق نشا        . ها شود الغر شدن دانه  
متر در یک  سانتی51/12 و  17/12،  4/12ترتیب با میانگین     گرم ماده مؤثره در هکتار به      1680 و   1200

داري متـر تفـاوت معنـی    سـانتی 7/11کالس آماري قرار گرفتند و نسبت به شاهد با میانگین قطر طبق          
گل تا زمان پر شدن دانه در این گیاه در حـدود     با توجه به این نکته که، از زمان تشکیل جوانه           . داشتند

هـرز  هـاي شاید تـأثیر رقـابتی علـف   )  2006پور و همکاران، خواجه(باشد دو سوم دوره رشد گیاه می   
  .  باعث کاهش قطر طبق شده است

نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که، اثر متقابل در مورد صفات قطر طبق، عملکرد اقتصادي، 
دار بودن اثر متقابل بدین معنی). 1جدول (دار شده است شت و درصد روغن معنیشاخص بردا

کش تریفلورالین به سطوح مختلف هاي مختلف علفمعناست که استفاده یا عدم استفاده از غلظت
دهی اثر متقابل براي صفات مذکور انجام گرفت پسماند گندم بستگی داشته است، به همین دلیل برش

هاي مختلف تریفلورالین تحت دهی اثر متقابل صفت قطر طبق نشان داد که، غلظتشبر). 3جدول (
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 کیلوگرم در هکتار قرار گرفته است و نتایج مقایسه میانگین 1250تأثیر سطوح پسماند شاهد و 
جداگانه نشان داد که، در صورت استفاده نکردن از پسماند استفاده از دز متعارف براي کشاورز مقرون 

تر  کیلوگرم در هکتار استفاده از دز کاهش یافته منطقی1250باشد و در مقدار پسماند ه میصرفبه
  ). 4جدول (باشد  می

کش به هاي مختلف علفدهی اثر متقابل صفت عملکرد اقتصادي مشخص نمود که، غلظتبرش
بر اساس ). 3دول ج( کیلوگرم در هکتار واکنش نشان داده است 3750 و 2500، سطوح پسماند صفر

کش بهترین نتیجه نتایج مقایسه میانگین جداگانه، در صورت عدم استفاده از پسماند دز متعارف علف
 کیلوگرم در هکتار دز متعارف داراي بیشترین عملکرد و در 2500را داده است و در مقدار بقایاي 

 عملکرد اقتصادي نسبت به کش تأثیر منفی درهاي علف کیلوگرم در هکتار غلظت3750سطح پسماند 
  ).4جدول (اند شاهد داشته

  
کش تریفلورالین در هر هاي مختلف علفدهی اثر متقابل، مجموع مربعات غلظتتجزیه واریانس برش -3جدول 

  .سطح پسماند گندم در زمان برداشت آفتابگردان
  مقادیر مختلف   )SS(ت مجموع مربعا

  پسماند گندم
  )کیلوگرم در هکتار(

درجه 
  قطر طبق  آزادي

عملکرد 
  اقتصادي

  درصد روغن  شاخص برداشت

  ns001/0  **97/11  1234784**  42/5**  3  )بدون پسماند(شاهد 
1250  3  **69/7  ns314626  ns001/0  ns72/1  
2500  3  ns173/0  *775896  ns0008/0.  ns34/1  
3750  3  ns18/1  **1235606  **012/0.  **14/31  

  .داريدار بودن در سطح احتمال یک درصد و عدم معنیب معنیترتی به ns و**
  

 3750هاي تریفلورالین در مورد شاخص برداشت، تنها در مقدار پسماند دهی اثر متقابل غلظتبرش
و نتایج مقایسه میانگین نیز مشابه با صفت عملکرد ) 3جدول (دار بود کیلوگرم در هکتار معنی

  ). 4جدول (ود اقتصادي در این سطح پسماند ب
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، )مترسانتی(کش تریفلورالین براي صفات قطر طبق هاي مختلف علف مقایسه میانگین جداگانه غلظت- 4جدول 
، شاخص برداشت و درصد روغن  در هر سطح پسماند گندم در زمان برداشت )کیلوگرم در هکتار(عملکرد اقتصادي 

  .آفتابگردان
مقادیر مختلف 
  پسماند گندم

  ) هکتارکیلوگرم در(

 مختلف  غلظت
  تریفلورالین

  )گرم ماده مؤثره در هکتار(

  قطر طبق
  )مترسانتی(

عملکرد 
  اقتصادي

  )کیلوگرم در هکتار(

شاخص 
  برداشت

  درصد روغن

 b86/10  b33/2855  a28/0  c5/33  )کشبدون علف(شاهد

720  b33/11  b16/2733  a3/0  bc33/34 

1200  a33/12  a 3181  a29/0  ab  43/35 

  
  

بدون (شاهد 
 a46/12  b 66/3102  a3/0  a1/36  1680  )پسماند

 b4/11  a66/3927  a27/0  a3/37  )کش علفبدون (شاهد

720  a2/13  a5/4104  a28/0  a93/37 

1200  a33/13  a83/4360  a28/0  a3/38 

  
  

1250  
  1680  a2/13  a5/4246  a3/0  a3/38 

 a8/13  b41/4633  a27/0  a93/38  )کشبدون علف(شاهد

720  a13/14  b35/4811  a25/0  a73/39 

1200  a93/13  a83/5194  a27/0  a4/39 

  
  

2500  
  1680  a14  a88/5233  a25/0  a76/39 

 a73/10  a3351  a33/0  a96/34  )کشبدون علف(شاهد

720  a93/10  b8/2586  b25/0  b46/31 

1200  a26/11  b5/2613  b25/0  b31 

  
  

3750  
  1680  a4/10  b33/2632  b28/0  b33/31 

آزمون کمترین اختالف  هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساسدر هر سطح پسماند و در هر ستون، میانگین
  .داري با یکدیگر ندارند درصد تفاوت معنی5در سطح احتمال ) FLSD(شده محافظت دار معنی

  
غن نشان داد که، مجموع دهی اثر متقابل براي صفت درصد روارزیابی نتایج تجزیه واریانس برش

 کیلوگرم در هکتار 3750هاي بدون پوشش و مقدار بقایاي کش در کرتهاي علفمربعات غلظت
در غلظت افزایشی ) شاهد(و بیشترین درصد روغن در سطح پسماند صفر ) 3جدول (دار بود معنی
و در مقدار بقایاي داري نبود کش مشاهده شد هر چند بین این غلظت و دز متعارف تفاوت معنیعلف
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کش تأثیر منفی بر این صفت هاي علف کیلوگرم در هکتار همانند نتایج بدست آمده غلظت3750
 کیلوگرم 6800دریافتند که، اگر در یک مزرعه ذرت ) 1994(ویکس و همکاران ). 4جدول (اند داشته

تر مالچ کمتر  مقادیر کمهرز باریک برگ نسبت بههايدر هکتار بقایاي گندم استفاده شود، رشد علف
.  کیلوگرم در هکتار مالچ بدست آمد4400این در حالی بود که حداکثر عملکرد ذرت از کاربرد . است

عنوان یکی از تواند بهبر اساس این نتایج و نتایج بدست آمده از این آزمایش، کاربرد مالچ تنها می
ورزي یا  را جایگزین خاكان آنتوهرز مطرح باشد و نمیهاياجزاي مدیریت تلفیقی علف

کش و مقدار در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه از تلفیق دز متعارف علف. ها دانست کش علف
  . دست آمد کیلوگرم در هکتار به2500بقایاي 
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Abstract  

Leaving crop residues on the soil surface may significantly affect the behavior 
and activity of herbicides. In order to study the effect of wheat residue and 
different rates of trifluralin (%48 EC) herbicide on the yield and oil content of 
sunflower (Helianthus annuus) a field experiment was done in Agricultural 
Research Station, The University of Birjand in summer 2008. Experimental design 
was randomized complete block design with three replications that arranged as 
factorial. Factors were included wheat residue rates with 4 levels (0, 1250, 2500 
and 3750 kg ha-1) and trifluralin (%48 EC) rates with 4 levels (720, 1200, 1680 g 
ai.ha-1 and control (herbicide free)). Result showed that using 2500 kg.ha-1 wheat 
residue increased head diameter, oil content, yield and yield components expect 
harvest index significantly; whereas, decreasing of measured indices were observed 
at residue rate of 3750 kg ha-1. The highest seed yield obtained from 1200 g ai ha-1 
and residue rate of 2500 kg ha-1 residue treatment. 
 
Keywords: Mulch; Oil content; Soil applied herbicide; Sunflower; Yield.1  
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