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  هرز و تداخل آنها به تاریخ کاشت و رقم عدس  های پاسخ جمعیت علف
(Lens culinaris Med.)آباد  در شرایط دیم شهرستان خرم  

  
  2 و عبدالرضا احمدی1سیدکریم موسوی*

  ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستانعضو هیات علمی1

 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان2
  15/2/1388: ؛ تاریخ پذیرش10/8/1387: تاریخ دریافت

 

  1چکیده
هرز و اثرات تداخلی      های  آزمایش ارزیابی تأثیر تاریخ کاشت و رقم زراعی عدس بر جمعیت علف           

 1384-85 تکرار طی سال زراعـی       4های کامل تصادفی با       الب طرح بلوک  صورت فاکتوریل در ق    بهآنها  
پاییزه، زمستانه  (فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کاشت      . آباد اجرا شد    در شرایط دیم در شهرستان خرم     

کنترل و تداخل (هرز  های و رقابت علف) گچساران، فیلیپ و توده محلی لرستان(، ارقام عدس   )و بهاره 
 درصـد و  8/77ترتیـب   هرز برای کـشت پـاییزه بـه    های علف میانگین فراوانی گونه .  بود )هرز  های  علف

 Carthamus(وحـشی   هـای گلرنـگ   گونـه . های زمستانه و بهـاره بـود    درصد بیشتر از کشت7/345
oxyacantha (پنیر  و شیر)Galium tricornutum (     در هر سه فـصل کاشـت بیـشترین فراوانـی

شدت سبب کاهش جمعیت     تأخیر در کاشت عدس به     .خود اختصاص دادند   هرا ب نسبی و اهمیت نسبی     
ترتیـب   های زمستانه و بهاره بـه       برای کشت هرز    های  که میانگین تراکم علف    طوری  هرز شد، به   های  علف
هـای    حال بـین کـشت     با این  .هرز در کشت پاییزه بود      های   درصد میانگین تراکم علف    3/4 و   5/40فقط  

میانگین تولید  . داری وجود نداشت    هرز تفاوت معنی    های  توده علف   از نظر تولید زیست   پاییزه و زمستانه    
. های پاییزه و زمستانه بـود       پنجم میانگین کشت    هرز برای کشت بهاره کمتر از یک        های  توده علف   زیست

 درصـد   5/33  و    6/32ترتیـب سـبب کـاهش        هـرز بـه     های   و زمستانه تداخل علف    های پاییزه   در کشت 
 3/22(اره  هرز برای کشت بهـ      های  درصد کاهش عملکرد ناشی از تداخل علف      .  دانه عدس شد   عملکرد
تأثیر رقم عـدس و اثرمتقابـل آن بـا          . های پاییزه و زمستانه بود      داری کمتر از کشت     طور معنی  به) درصد

  .دار نبود  هرز معنی تاریخ کاشت بر صفات جمعیت علف
  

  هرز ت علف عدس، فصل کاشت، جمعی:های کلیدی واژه

                                                 
  skmousavi@gmail.com : مسئول مکاتبه-*
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  مقدمه
 2005در سـال  . ترین حبوبات در سـطح دنیاسـت   از جمله مهم) Lens culinaris Med(عدس 

هـر چنـد    .  میلیون تـن بـود     4 میلیون هکتار و تولید آن معادل        4سطح زیر کشت این محصول بیش از        
اص دارد   کشور اختص  10 درصد تولید آن به      95شود، اما بیش از        کشور کاشته می   50عدس در بیش از     

تثبیـت زیـستی نیتـروژن، شکـست چرخـه          (کشت عدس از مزایای تنـاوبی       ). 2007برند و همکاران،    (
  .و اقتصادی برخوردار است) ها زندگی آفات و بیماری

ارمـن و   (هرز ضعیف اسـت       های  دلیل ارتفاع نسبتاً کم و رشد اولیه کند، در رقابت با علف            عدس به 
 درصـد نیـز گـزارش شـده     84هرز تـا   های بر اثر رقابت علف  کاهش عملکرد عدس    ). 2004همکاران،  

؛ محمـد و همکـاران،      1989؛ کومار و کوالر،     1995؛ بوربوم و یانگ،     1994تاهبی و همکاران،      ال(است  
و انـواع  ) Lathyrus aphaca(هرز نظیـر خلـر    بر کاهش عملکرد، چندین گونه علف عالوه). 1997

کنند که جداسازی دانه آنهـا   ندازه مشابه دانه عدس تولید میبذوری با شکل و ا) .Vicia spp(ماشک 
  ).2006دای و همکاران، (از محصول عدس دشوار است 

هر . یابد هرز پویاست و در پاسخ به تاریخ کاشت و شرایط اکولوژیکی تغییر می های جمعیت علف
پویایی ). 2003و نصیر، سلطان (ای دارد  های ویژه زنی و رویش نیازمندی هرز برای جوانه  گونه علف

از بین ). 2000رائو، (هرز به شرایط اقلیمی، خاک و عوامل زیستی وابسته است  های جمعیت علف
و ) 2000سونتون و همکاران، (، دما، دوره نوری )1999اینارسون و میلبرگ، (عوامل اقلیمی، نور 

های  سعه فنولوژیکی و توزیع گونهترین عوامل تأثیرگذار بر تو مهم) 2000تومادو و میلبرگ، (بارندگی 
دلیل تفاوت تاریخ کاشت،  هرز ممکن است به های ت علفتغییر جمعی. اند هرز برشمرده شده های علف

نشان دادند که ترکیب فلور ) 2001(میلبرگ و همکاران . عملیات شخم و عوامل مدیریت زراعی باشد
نیز گزارش دادند که فصل ) 1999(کاران هالگرین و هم. هرز بسته به تاریخ کاشت متغیر است علف

شدت . هرز دارد های کاشت گیاهان زراعی، ناحیه جغرافیایی و نوع خاک تأثیر زیادی بر ترکیب علف
هرز، شدت آلودگی، دوره تداخل و شرایط اقلیمی تأثیرگذار بر   هرز نیز به گونه علف های رقابت علف
  ). 2008 و همکاران، ارمن(زراعی وابسته است  هرز و گیاه رشد علف

رود ارقام عدس دارای عـادت رشـدی و مورفولـوژیکی مختلـف دارای توانـایی رقابـت                    انتظار می 
بـین ارقـام عـدس از نظـر         ) 2005(، البته تیپ و همکاران      )1991اریکسون و گودریچ،    (متفاوتی باشند   
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یز نشان دادند که تفـاوت      ن) 2007(دونالد و همکاران      مک. توانایی رقابت تفاوت اندکی مشاهده کردند     
  .ها برای تأثیرگذاری بر توانایی ارقام عدس ناکافی بود بنیه اولیه ژنوتیپ

کاشـت  . کنندگی و عملکرد آن تأثیرگـذار اسـت         زمان کاشت بر استقرار گیاه زراعی، توانایی رقابت       
شـود    عملکرد می کنندگی گیاه زراعی و به تبع آن کاهش           تأخیری سبب کاهش بنیه اولیه، توانایی رقابت      

، البتـه بـه تـأخیر انـداختن کاشـت گیـاه زراعـی               )1996؛ میشرا و همکاران،     2004هولدینگ و بوچر،    (
؛ دای و   2006برنزیـل و همکـاران،      (آورد    فرصتی برای کنتـرل مکـانیکی پـیش از کاشـت فـراهم مـی              

 زمـستانه شت شکل اصلی کـ م) 1996(و میشرا و همکاران ) 1984(هاوتین و سینگ   ).2006همکاران، 
طـور   هـرز بـه     های  بات در فصول بارش علف     در کشت حبو   .اند  هرز دانسته  های  حبوبات را تداخل علف   

میـزان خـسارت گیـاه زراعـی بـر اثـر تـداخل              . شـوند   متوالی تقریباً در سراسر فـصل رشـد سـبز مـی           
هرز   علف   -عیهرز و مرحله و طول دوره رقابت گیاه زرا          های  هرز بسته به اقلیم، ماهیت علف       های  علف

  ).  2005یادوراجو و میشرا، (متغیر است 
پذیری ایـن     هرز به تاریخ کاشت و رقم عدس و بررسی میزان خسارت            ارزیابی پاسخ جمعیت علف   

  .هرز از جمله اهداف این طرح بوده است های زراعی از تداخل علف گیاه
  

  ها مواد و روش
صورت  آباد به  در شهرستان خرم1384-85ای در شرایط دیم طی سال زراعی  آزمایش مزرعه

در (فاکتورها شامل تاریخ کاشت .  تکرار اجرا شد4های کامل تصادفی با  فاکتوریل در قالب طرح بلوک
شامل گچساران، فیلیپ و توده (، ارقام عدس )سه سطح کشت پاییزه، کشت زمستانه و کشت بهاره

  .بود) هرز های  و تداخل علفرلدر دو سطح کنت(هرز  های و رقابت علف) محلی لرستان
 28 درجه و 48آزمایش در مزرعه شرکت مهندسی آب و خاک لرستان با مشخصات جغرافیایی 

.  متر از سطح دریا اجرا شد1125 دقیقه عرض شمالی با ارتفاع 39 درجه و 33دقیقه طول شرقی، 
 کاشت شامل شخم با عملیات تهیه بستر.  لومی بود- رسی   -بافت خاک محل اجرای آزمایش سیلتی

ها و تسطیح زمین با ماله در اوایل آذرماه انجام  زنی برای خرد کردن کلوخه دار، دیسک گاوآهن برگردان
 25های کاشت  فاصله ردیف.  متر بود5طول   ردیف کاشت به10رت آزمایشی شامل هر ک. شد

در نظر )  بوته در مترمربع200تراکم (متر   سانتی2ها روی هر ردیف کاشت  متر و فاصله بوته سانتی
 اسفند 17 بهمن و 13 آذر، 20های  ترتیب در تاریخ  عدس پاییزه، زمستانه و بهاره بهکاشت. گرفته شد
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از وجین ) اوایل رشد و مرحله گلدهی عدس(در تیمار کنترل طی دو مرحله .  صورت گرفت1384
ع کودی مورد استفاده قرار در این آزمایش هیچ نو. هرز استفاده شد های دستی برای حذف علف

به این منظور در .  صورت گرفت1385 فروردین 22هرز در تاریخ  ارزیابی جمعیت علف. نگرفت
در .  متری انجام شد5/0 × 5/0هرز با استفاده از کادر  های برداری علف های آزمایش نمونه سطح کرت

ن با نها پس از قرارگیری در آوهرز به تفکیک گونه شمارش و وزن خشک آ های آزمایشگاه تعداد علف
هرز،  در زمان ارزیابی جمعیت علف. گیری شد  ساعت اندازه48مدت  گراد به  درجه سانتی75دمای 

دهی، کشت زمستانه در مرحله گلدهی و کشت بهاره در مرحله  کشت پاییزه در مرحله شروع غالف
 28های  ترتیب در تاریخ  بهاره بههای پاییزه، زمستانه و برداشت نهایی برای کشت. رشد رویشی بود

 ردیف میانی هر 6توده و عملکرد عدس با برداشت  زیست.  خرداد صورت گرفت14 و 7اردیبهشت، 
ها با  تجزیه واریانس داده. گیری شد اندازه)  متر از هر طرف5/0(ای  کرت با حذف اثرات حاشیه

ای دانکن  ها از آزمون چند دامنه نگینبرای مقایسه میا.  صورت گرفتMSTATCافزار  استفاده از نرم
هرز در مقایسه با شرایط وجین محاسبه  های درصد کاهش عملکرد ناشی از تداخل علف. استفاده شد

های فراوانی نسبی، تراکم نسبی و  هرز از شاخص های علف برای تبیین وضعیت پراکنش گونه. شد
  ):2004حسین و همکاران، (فاده شد اهمیت نسبی است

  

تراکم نسبی=  )میانگین تراکم گونه مورد نظر/ هرز  های علف مجموع تراکم کل گونه(× 100  

درصد فراوانی=  )تعداد کادرهایی که گونه مورد نظر در آنها حضور داشت/ تعداد کل کادرها (× 100  

فراوانی نسبی=  )فراوانی گونه مورد نظر/ ها فراوانی کل گونه(× 100  

اهمیت نسبی=  )ی نسبیفراوان+ تراکم نسبی / 2(  

  
  نتایج و بحث

های زمستانه     برابر کشت  3/4 و   8/1ترتیب   هرز برای کشت پاییزه به      های علف   میانگین فراوانی گونه  
خـود   فراوانـی را بـه    وحشی و شیرپنیر در هر سه فصل کاشـت بیـشترین              های گلرنگ   گونه. و بهاره بود  

وحـشی در کـشت بهـاره     برگ به استثنای گلرنگ نهرز په های علف  فراوانی همه گونه  . اختصاص دادند 
تـره،    وحـشی، شـاه     هـای خـردل     گونـه . های پاییزه و زمستانه آن بسیار کمتر بـود          عدس نسبت به کشت   

ای، آالله وحشی، قطـره خـونی، یـوالف وحـشی، گاوزبـان و                خوشه  گل  زرد، ماشک   گل  گندم، یونجه   گل
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ن موضوع گویای ایـن اسـت کـه عمـده جمعیـت             ای). 1جدول  (بابونه در کشت بهاره مشاهده نشدند       
هـای زمـستانه و    دارد کـه در کـشت    های با رویش پاییزه اختـصاص         هرز در کشت عدس به گونه       علف

که حبوبات طی دوره طـوالنی از        از آنجایی . روند  ورزی از بین می     خصوص بهاره بر اثر عملیات خاک      به
کشت حبوبـات در فـصول   . شت متفاوت استهرز بسته به فصل کا   سال قابل کشت هستند، فلور علف     

یـادوراجو و میـشرا،     ( دارد   هـرز   های بهاره آلودگی بیشتری نسبت به علـف         پر باران در مقایسه با کشت     
2005.(  
  

  .های پاییزه، زمستانه و بهاره عدس هرز برای کشت های علف  فراوانی گونه-1جدول 
هرز گونه علف  بهاره زمستانه پاییزه 

Carthamus oxyacantha( )0/0 (0/100(گلرنگ وحشی   )0/0 (0/100  )4/14 (0/75  

Galium tricornutum(  )3/8 (3/83(شیرپنیر   )3/8 (3/83  )0/25 (0/25  

Vaccaria pyramidata(  )0/22 (3/58(جغجغک   )3/8 (3/33  )3/8 (6/16  

Sinapis arvensis( )4/14 (0/50(خردل وحشی   )3/8 (3/8  - 

Cerastium sp.(  )4/14 (0/50(موشی  گوش  )3/8 (3/33  )3/8 (3/8  

Fumaria vailantii(  )0/22 (3/58(تره  شاه  )0/0 (0/25  - 

Centaurea sp.(  )4/14 (0/75(گندم  گل  )3/8 (3/33  - 

Papaver spp.(  )3/8 (3/83(شقایق   )0/0 (0/25  )3/8 (3/8  

Conringia orientalis(  )0/22 (7/41(فیلی  گوش  )3/8 (3/8 )3/8 (3/8  

 - Melilotus officinalis(  - )3/8 (3/8(زرد  یونجه گل

Vicia villosa(  )3/8 (3/8(ای  خوشه ماشک گل  )3/8 (3/8 - 

Ranunculus arvensis(  )3/8 (7/16(آالله وحشی   - - 

Adonis aestivalis(  )3/8 (3/8(خونی  قطره  )3/8 (3/8  - 

Avena ludoviciana(  )3/8 (7/16 (یوالف وحشی  - - 

Anchusa italica(  )3/8 (3/8(گاوزبان   - - 

Geranium sp.(  - - )3/8 (3/8(شمعدانی   

Anthemis cotula(  )3/8 (3/8(بابونه   - - 

  .ها در داخل پرانتز ذکر شده است خطای معیار میانگین
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هـای    نهگندم، در کشت زمستانه گو      های گلرنگ وحشی، شیرپنیر، شقایق و گل        در کشت پاییزه گونه   
هـای گلرنـگ وحـشی، جغجغـک و شـیرپنیر دارای              گلرنگ وحشی و شیرپنیر و در کشت بهاره گونـه         

وحـشی و     نیـز گلرنـگ   ) 2007(برنـد و همکـاران      ). 2جدول  ( درصد بودند    10فراوانی نسبی بیشتر از     
 گـولر   بوکـان و  . اند  شمار آورده  برگ مزارع عدس به     هرز پهن   های  لفترین ع  شیرپنیر را در فهرست مهم    

های شیرپنیر، جغجغـک، ماشـک، خـردل وحـشی، جـودره، زیـرک، یـوالف وحـشی و                     گونه) 2005(
  .هرز غالب مزارع عدس کشور ترکیه گزارش دادند های ترین علف چوپان را مهم سوزن

  
  .های پاییزه، زمستانه و بهاره عدس هرز برای کشت های علف  فراوانی نسبی گونه-2جدول 

هرز گونه علف  بهاره زمستانه پاییزه 
Carthamus oxyacantha( )2/1 (2/15(گلرنگ وحشی   )0/0 (7/26  )5/8 (4/51  

Galium tricornutum(  )3/0 (5/12(شیرپنیر   )2/2 (2/22  )5/12 (5/12  

Vaccaria pyramidata(  )5/2 (4/8(جغجغک   )2/2 (9/8  )4/7 (9/13  

Sinapis arvensis( )6/2 (8/7(خردل وحشی   )2/2 (2/2  - 

Cerastium sp.(  )5/2 (7/7(موشی  گوش  )2/2 (9/8  )2/4 (2/4  

Fumaria vailantii(  )5/2 (4/8(تره  شاه  )0/0 (7/6  - 

Centaurea sp.(  )4/1 (1/11(گندم  گل  )2/2 (9/8  - 

Papaver spp.(  )8/1 (7/12(شقایق   )0/0 (7/6  )2/4 (2/4  

Conringia orientalis(  )0/3 (0/6(فیلی  گوش  )2/2 (2/2  )6/5 (6/5  

Melilotus officinalis(  - )2/2 (2/2(زرد  یونجه گل  - 

Vicia villosa(  )3/1 (3/1(ای  خوشه ماشک گل  )2/2 (2/2  - 

Ranunculus arvensis(  )4/1 (7/2(آالله وحشی   - - 

Adonis aestivalis(  )3/1 (3/1(خونی  قطره  )2/2 (2/2  - 

Avena ludoviciana(  )3/1 (5/2 (یوالف وحشی  -  - 

Anchusa italica(  )1/1 (1/1(گاوزبان   -  - 

Geranium sp.(  - -  )3/8 (3/8(شمعدانی   

Anthemis cotula(  )4/1 (4/1(بابونه   -  - 

  .ها در داخل پرانتز ذکر شده است خطای معیار میانگین
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دس قـرار گرفـت     تأثیر فصل کاشـت عـ      داری تحت   طور کامالً معنی    ساله به   هرز یک   های  تراکم علف 
. رمربـع بـود    بوته در مت   200ساله برای کشت پاییزه عدس        هرز یک   های  میانگین تراکم علف  ). 6جدول  (

طوری کـه میـانگین تـراکم         هرز شد، به    های  شدت سبب کاهش جمعیت علف     تأخیر در کاشت عدس به    
نگین تـراکم   درصـد میـا  3/4 و   5/40ترتیـب فقـط      های زمـستانه و بهـاره بـه         برای کشت هرز    های  علف
هـرز چندسـاله نیـز        های  تأثیر فصل کاشت بر تراکم علف     ). 1شکل  (هرز در کشت پاییزه بود        های  علف
هـرز    هرز زمستانه از جمعیـت علـف        های  این موضوع گویای سهم باالی علف     ). 6جدول  (دار بود     معنی

نه و   کـشت زمـستا    ورزی تهیـه بـستر بـذر در        شایع در سطح مزارع عـدس و اهمیـت عملیـات خـاک            
هـرز    هـای   میانگین تـراکم علـف    . هرز با رویش پاییزه است      های  خصوص کشت بهاره در کنترل علف      به

، در صورتی که    ) بوته در مترمربع   24(های پاییزه و زمستانه عدس در یک حد بود            ساله برای کشت    چند
 تـراکم  سـوم میـانگین    بهـاره عـدس کمتـر از یـک     هرز چندساله بـرای کـشت       های  میانگین تراکم علف  

میـزان زیـادی     هـرز بـه     هـای   ظهور علـف  . مستانه بود های پاییزه و ز     هرز چندساله برای کشت     های  علف
گزارش شده است کـه کاشـت تـأخیری عـدس و نخـود سـبب                . گیرد  تأثیر تاریخ کاشت قرار می     تحت

در شـرایط   ) 2007(موسـوی و همکـاران      ). 1989لینک و سکسینا،    (شود    هرز می   کاهش جمعیت علف  
شت زمـستانه  ترتیب سه و هفت برابر ک نخود را بههرز در کشت پاییزه  م استان لرستان جمعیت علف   دی

  .و بهاره گزارش دادند
دار نبود    هرز از نظر آماری معنی      های  تأثیر رقم زراعی و اثر متقابل آن با تاریخ کاشت بر تراکم علف            

  ).5جدول (
هـای پـاییزه،       مشاهده شده، بـرای کـشت       گونهترین    هرز گلرنگ وحشی، شایع     میانگین تراکم علف  

گنـدم،    پنیر، گـل  در کـشت پـاییزه شـیر      .  بوته در مترمربع بود    3/4 و   41،  108ترتیب   زمستانه و بهاره به   
هـای    بوته در مترمربع دیگر گونه3/11 و 3/12، 7/21، 23ترتیب با میانگین تراکم     شقایق و جغجغک به   
 7/27(تانه بعد از گونه غالب گلرنگ وحشی باالترین سطح تراکم           در کشت زمس  . حائز تراکم باال بودند   

در کشت بهاره نیـز پـس از گلرنـگ وحـشی            . هرز شیرپنیر اختصاص داشت     به علف ) بوته در مترمربع  
بیشتری برخـوردار بودنـد     ها از تراکم      های شمعدانی، شیرپنیر و جغجغک در مقایسه با دیگر گونه           گونه

  ).3جدول (
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  .ساله و چندساله های هرز یک یر فصل کاشت بر تراکم علف تأث-1شکل 

  
  .های پاییزه، زمستانه و بهاره عدس ساله برای کشت هرز یک های علف  میانگین تراکم گونه-3جدول 

هرز گونه علف  بهاره زمستانه پاییزه 
Carthamus oxyacantha( )8/7 (0/108(گلرنگ وحشی   )7/6 (0/14  )0/1 (3/4  

Galium tricornutum(  )5/9 (0/23(شیرپنیر   )7/10 (7/27  )5/0 (0/1  
Vaccaria pyramidata(  )0/7 (3/11(جغجغک   )6/2 (7/4  )4/0 (7/0  

Sinapis arvensis( )4/1 (3/3(خردل وحشی   )3/0 (3/0  - 
Cerastium sp.(  )2/1 (3/3(موشی  گوش  )7/2 (7/4  )3/0 (3/0  
Fumaria vailantii(  )3/1 (0/4(تره  شاه  )5/0 (0/1  - 
Centaurea sp.(  )0/6 (7/21(گندم  گل  )7/1 (0/3  - 

Papaver spp.(  )9/2 (3/12(شقایق   )8/0 (3/1  )3/0 (3/0 
Conringia orientalis(  )1/2 (0/4(فیلی  گوش  )3/0 (3/0 )3/0 (3/0 

 - Melilotus officinalis(  - )3/0 (3/0(زرد  یونجه گل
Vicia villosa(  )3/0 (3/0(ای  خوشه ماشک گل  )3/0 (3/0 - 

Ranunculus arvensis(  )4/0 (7/0(آالله وحشی   - - 
Adonis aestivalis(  )7/0 (7/0(خونی  قطره  )3/0 (3/0  - 

Avena ludoviciana(  )7/2 (0/3 (یوالف وحشی  - - 
Anchusa italica(  )3/0 (3/0(گاوزبان   - - 

Geranium sp.(  - - )7/1 (7/1(شمعدانی   
Anthemis cotula(  )3/0 (3/0(بابونه   - - 

  .ها در داخل پرانتز ذکر شده است خطای معیار میانگین
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بیـشترین  . وحـشی اختـصاص داشـت        گلرنگ  در هر سه فصل کاشت بیشترین تراکم نسبی به گونه         
تـراکم نـسبی    . وحـشی در کـشت پـاییزه مربـوط بـود            بـه گونـه گلرنـگ     )  درصـد  6/55(تراکم نسبی   

تراکم نسبی گونه .  درصد بود0/50 و 3/49ترتیب  ههای زمستانه و بهاره نیز ب شی برای کشتوح گلرنگ
هـرز    علـف .  درصـد بـود    10 و   8/30،  3/11ترتیـب    های پاییزه، زمستانه و بهاره بـه        پنیر برای کشت    شیر

د  درصـ  8/20هرز در کشت بهاره       شمعدانی منحصراً در کشت بهاره مشاهده شد، تراکم نسبی این علف          
یـادوراجو و میـشرا     ). 4جـدول   ( درصـد بـود      10هـرز کمتـر از        های علف   تراکم نسبی سایر گونه   . بود

تراکم بـاال   . زای حبوبات برشمرده است     هرز مهم خسارت    های  وحشی را از جمله علف      گلرنگ) 2005(
قیمی هرز با فراوانی بذور در خاک رابطـه مـست           گویای غنای بانک بذر در خاک است، زیرا تراکم علف         

هرز به عوامل مختلفی وابسته است و بسته به فـصل، نـوع گیـاه زراعـی، شـرایط       های  تراکم علف . دارد
بوکـان و   (دهند    هرز را تحت تأثیر قرار می       های  اقلیمی، نوع خاک، سطح باروری خاک و جمعیت علف        

  ).2004گولر، 
وحشی و شیرپنیر در هر سه فصل کاشت از سطح اهمیت نسبی باالیی برخـوردار                 های گلرنگ   گونه

گنـدم، شـقایق،    هـای شـیرپنیر، گـل    در کشت پاییزه بعد از گونه غالـب گلرنـگ وحـشی، گونـه         . بودند
هرز از  های علف فیلی نیز در مقایسه با سایر گونه موشی و گوش وحشی، گوش تره، خردل جغجغک، شاه

در کـشت   .  درصـد بـود    2هـا کمتـر از        اهمیت نسبی سایر گونه   . همیت نسبی باالتری برخوردار بودند    ا
هـای    ترتیب به گونـه    پنیر باالترین سطح اهمیت نسبی به     وحشی و شیر    های گلرنگ   زمستانه بعد از گونه   

 2تـر از    هـا کم    تره مربوط بود و اهمیت نسبی سایر گونه         گندم، شقایق و شاه     موشی، گل   جغجغک، گوش 
وحـشی، بـاالترین سـطح اهمیـت نـسبی بـه              در کشت بهاره پس از دو گونه غالب گلرنگ        . درصد بود 

ای   خوشـه   هرز ماشک گـل     علف). 5جدول  (های شمعدانی، شیرپنیر و جغجغک اختصاص داشت          گونه
ای  خوشـه  هرزی از قبیل ماشـک گـل   های علف وجود گونه. های پاییزه و زمستانه مشاهده شد     در کشت 

سازد، حائز اهمیت  هایی با اندازه و شکل مشابه عدس که جداسازی آنها را دشوار می دلیل داشتن دانه   هب
  ).2005یادوراجو و میشرا، (است 

). 6جدول (تأثیر فصل کاشت عدس قرار گرفت  داری تحت طور کامالً معنی   هرز به      علف   گونه تعداد
بـرای  هـرز     هـای    علف  تعداد گونه .  بود 7 پاییزه برابر    ساله برای کشت    هرز یک    علف  میانگین تعداد گونه  

هـرز     علـف  میانگین تعداد گونـه   . داری کمتر از کشت پاییزه بود       طور معنی  های زمستانه و بهاره به      کشت
میـانگین تعـداد گونـه کـل        .  بـود  5/1 و   2/4ترتیـب برابـر      های زمستانه و بهاره به      برای کشت ساله    یک
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بـا  ). 2شکل  ( بود   4/2 و   8/5،  5/8ترتیب برابر    ی پاییزه، زمستانه و بهاره به     ها  هرز برای کشت    های  علف
افتـد بنـابراین    هرز زمستانه در فصل پاییز اتفـاق مـی       های  زنی و رویش اکثر علف      که جوانه   توجه به این    

ورزی   خصوص برای کشت بهاره عدس با توجه بـه عملیـات خـاک             ای به   پایین بودن سطح غنای گونه    
  .شت قابل توجیه استاپیش از ک

جـدول  (دار نبـود   هرز معنی  علف تأثیر فاکتور رقم زراعی و اثر متقابل آن با تاریخ کاشت بر تعداد گونه  
5.(  

  
  .های پاییزه، زمستانه و بهاره عدس ساله برای کشت هرز یک های علف  تراکم نسبی گونه-4جدول 

 بهاره زمستانه  پاییزه  هرز گونه علف
Carthamus oxyacantha (  )5/6 (6/55(گلرنگ وحشی   )7/10 (3/49  )4/14 (0/50  

Galium tricornutum (  )3/4 (3/11(شیرپنیر   )4/10 (8/30  )0/10 (0/10  

Vaccaria pyramidata (  )2/3 (7/5(جغجغک   )8/2 (0/6  )2/4 (3/8  

Sinapis arvensis ( )6/0 (8/1(خردل وحشی   )4/0 (4/0  - 

Cerastium sp. (  )3/0 (7/1(موشی  گوش  )3/1 (2/5  )3/3 (3/3  

Fumaria vailantii (  )7/0 (0/2(تره  شاه  )2/0 (2/1  - 

Centaurea sp. (  )1/4 (0/11(گندم  گل  )9/1 (9/3  - 

Papaver spp. (  )1/1 (4/6(شقایق   )3/0 (6/1  )3/3 (3/3  

Conringia orientalis (  )1/1 (0/2(فیلی  گوش  )3/0 (3/0  )2/4 (2/4  

Melilotus officinalis (  - )4/0 (4/0(زرد  یونجه گل  - 

Vicia villosa(   )2/0 (2/0(ای  خوشه ماشک گل  )3/0 (3/0  - 

Ranunculus arvensis (  )2/0 (4/0(آالله وحشی   - - 

Adonis aestivalis(  )4/0 (4/0(خونی  قطره  )5/0 (5/0  - 

Avena ludoviciana(   )1/1 (4/1(یوالف وحشی   - - 

Anchusa italica (  )2/0 (2/0(گاوزبان   - - 

Geranium sp. (  - - )8/20 (8/20(شمعدانی   

Anthemis cotula (  )2/0 (2/0(بابونه   - - 

  .ها در داخل پرانتز ذکر شده است خطای معیار میانگین
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  .اره عدسهای پاییزه، زمستانه و به ساله برای کشت هرز یک های علف  اهمیت نسبی گونه-5جدول 
هرز گونه علف  بهاره زمستانه پاییز 

Carthamus oxyacantha( )7/3 (4/35(گلرنگ وحشی   )3/5 (0/38  )2/10 (7/50  
Galium tricornutum(  )3/2 (9/11(شیرپنیر   )2/5 (5/26  )3/11 (3/11  

Vaccaria pyramidata(  )3/2 (1/7(جغجغک   )4/2 (5/7  )7/5 (1/11  

Sinapis arvensis( )4/1 (8/4(خردل وحشی   )3/1 (3/1  - 

Cerastium sp.(  )3/1 (7/4(موشی  گوش  )7/0 (1/7  )8/3 (8/3  

Fumaria vailantii(  )6/1 (2/5(تره  شاه  )1/0 (0/4  - 

Centaurea sp.(  )6/2 (1/11(گندم  گل  )3/1 (4/6  - 

Papaver spp.(  )5/1 (5/9(شقایق   )1/0 (1/4  )8/3 (8/3  

Conringia orientalis(  )0/2 (0/4(فیلی  گوش  )3/1 (3/1  )9/4 (9/4  

 - Melilotus officinalis(  - )3/1 (3/1(زرد  یونجه گل

Vicia villosa(  )8/0 (8/0(ای  خوشه ماشک گل  )3/1 (3/1 -  
Ranunculus arvensis(  )8/0 (6/1(آالله وحشی   - -  

Adonis aestivalis(  )8/0 (8/0(خونی  قطره  )4/1 (4/1  -  
Avena ludoviciana(  )0/1 (9/1(الف وحشی یو  - -  

Anchusa italica(  )6/0 (6/0(گاوزبان   - -  
  Geranium sp.(  - - )6/14 (6/14(شمعدانی 

Anthemis cotula(  )8/0 (8/0(بابونه   - - 

  .ها در داخل پرانتز ذکر شده است خطای معیار میانگین
  

  .هرز  های توده علف انس تعداد گونه، تراکم و زیستداری آنالیز واری  سطح احتمال معنی-6جدول 
منابع   توده زیست    تراکم    تعداد گونه

  تغییرات
درجه 
  کل  یکساله    چندساله  یکساله    کل  یکساله  آزادی

  4802/0  6558/0    7815/0  9951/0    1638/0  1858/0  3  بلوک
  0003/0  0013/0    0321/0  000/0    000/0  000/0  2  تاریخ
  8123/0  4090/0    1922/0  2144/0    1648/0  2793/0  2  رقم

  6163/0  8586/0    2371/0  8251/0    1565/0  5098/0  4  اثر متقابل
  



 2 شماره 1388) 2(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 122

  
  

  .های هرز ای علف تأثیر فصل کاشت بر غنای گونه -2شکل 
  

تأثیر فصل کاشت عدس قرار گرفـت        داری تحت   طور کامالً معنی    هرز به   های   علف توده  تولید زیست 
هرز   های  های علف   توده کل گونه    های پاییزه و زمستانه عدس از نظر تولید زیست          بین کشت ). 6جدول  (

ـ    های علف   توده کل گونه    میانگین تولید زیست  . داری وجود نداشت    تفاوت معنی  هـای    رای کـشت  هرز ب
این در حالی بود که میـانگین تولیـد         .  گرم در مترمربع بود    6/74 و   6/75ترتیب برابر    پاییزه و زمستانه به   

تـوده    زیـست .  درصد کمتر از کشت پـاییزه بـود        22ساله برای کشت زمستانه       های یک   توده گونه   یستز
. هـای پـاییزه و زمـستانه بـود          طور کامالً فاحشی کمتر از کـشت       هرز در کشت بهاره عدس به       های  علف

تـوده    پـنجم تولیـد زیـست       هرز بـرای کـشت بهـاره کمتـر از یـک             های  توده علف   میانگین تولید زیست  
در ارزیـابی   ) 2007(موسـوی و همکـاران      ). 3شکل  (های پاییزه و زمستانه بود        هرز در کشت    های  لفع

هـرز در کـشت       هـای   توده علـف    هرز به تاریخ کاشت نخود میزان تولید زیست         های  پاسخ جمعیت علف  
  .های زمستانه و بهاره گزارش دادند  برابر میانگین کشت5/2پاییزه را بیش از 

  

  
  .های هرز  فصل کاشت بر وزن خشک علفتأثیر -3شکل 
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 درصـد   5/33  و    6/32ترتیب سبب کـاهش      هرز به   های   و زمستانه تداخل علف    های پاییزه   در کشت 
 3/22(هرز برای کشت بهـاره        های  درصد کاهش عملکرد ناشی از تداخل علف      . عملکرد دانه عدس شد   

سـخون و همکـاران     ). 4شـکل   (بـود   هـای پـاییزه و زمـستانه          داری کمتر از کشت     طور معنی   به )درصد
در پـژوهش   . هرز گزارش دادنـد     های   درصدی عدس را بر اثر تداخل علف       61کاهش عملکرد   ) 1993(

 48هرز در مقایسه با شرایط وجین سـبب کـاهش             های  رقابت علف ) 2005(دو ساله الکوکا و همکاران      
اصـر غـذایی، عوامـل    هرز بـرای کـسب رطوبـت خـاک و عن     های علف. درصد عملکرد دانه عدس شد   

  .پردازند ابت با گیاهان زراعی میمحدودکننده رشد در نواحی دیم، به رق
  

  
های مختلف کاهش عملکرد برای هر تاریخ   میانگین درصد کاهش عملکرد دانه عدس در تاریخ کاشت-4شکل 

  .هرز همان تاریخ کاشت محاسبه شده است های کاشت نسبت به شاهد وجین علف
  

کیرکلنـد و  (رونـد   شـمار مـی   هـرز رقبـای ضـعیفی بـه     هـای  حبوبات در رقابت با علف    طور کلی    به
تـرین حبوبـات از نظـر توانـایی           و عدس از جمله ضـعیف     ) 2000؛ یانگ و همکاران،     2000همکاران،  

رسـت عـدس ضـعیف و         بنیه دانه ). 1995بوربوم و یانگ،    (هرز است     های  کنندگی در برابر علف     رقابت
گیرد که     است از سوی دیگر استقرار گیاه زراعی طی فصل سرد به کندی صورت می              های آن کوتاه    بوته

هرز  های همه این عوامل سبب کاهش سرعت رشد اولیه این گیاه زراعی و ناتوانی آن در رقابت با علف   
  ).2007دونالد و همکاران،  مک(شود  می

هـرز    هـای   سطح جمعیت علف  های پاییزه و زمستانه       بر اساس نتایج این پژوهش هر چند در کشت        
هرز افت پتانسیل تولید گیاه زراعی را نیز در           بر کاهش جمعیت علف    باالست اما تأخیر در کاشت عالوه     

دلیـل   آباد، با اقلیم معتدل، کشت عدس در اوایـل زمـستان بـه              برای شرایط دیم شهرستان خرم    . پی دارد 
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ورزی اولیـه و از سـوی دیگـر بـه دلیـل              هرز بر اثر عملیـات خـاک        های  های پاییزی علف    کنترل رویش 
  .رسد نظر می یابی به پتانسیل تولید، مطلوب به گیری از فصل مساعد از نظر رطوبتی برای دست بهره
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Abstract1 

Evaluation of weed population and their interference on lentil varieties at 
different sowing date was investigated in a field experiment in Khorramabad 
during 2005-06 growing season. The experimental design was a randomized 
complete block in factorial arrangement with 4 replications. The experiment had 3 
factors including: planting date at three levels (autumn, winter, and spring) weed 
interference at two levels (weed free, and weed infested throughout the total 
growing season), and three lentil varieties (Gachsaran, Flip93-93, and Lorestan 
landrace). Broad leaf weed species relative frequency for autumn lentil was more 
than winter and spring lentil 77.8 and 345.7% respectively. The highest level of 
relative frequency, and importance value in all sowing dates was belonged to 
safflower (Carthamus oxyacantha) and bedstraw (Galium tricornutum). Weed 
population severely decreased as sowing date delayed, so that average weed 
density for winter and spring lentil was only 40.5 and 4.3% of weed density in 
autumn lentil. There were not significant differences between autumn and winter 
lentil from the viewpoint of weed biomass. Spring lentil weed biomass was lower 
than 1/5 averaged over winter and autumn lentil. In autumn and winter lentil weed 
interference caused yield loss by 32.6 and 33.5% respectively. Yield loss due to 
weed interference for spring crop (22.3%) was significantly lower than for two 
other sowing dates. Lentil variety effect and its interaction with sowing date on 
weed population characteristrices were not significant. 
   
Keywords: Lentil; Sowing date; Weed population  
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