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  هرز و تراکم بوته بر رشد و عملکرد عدس هاي ارزیابی اثرات تیمارهاي کنترل علف
  

  2و حسن علیزاده 2حسینی ، ناصر مجنون1ملکی فاطمه ملک*
  دانشگاه تهران ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزي دانشیار2دانشگاه تهران،  ،زراعتگروه ارشد  کارشناسی1

  29/11/91 ؛ تاریخ پذیرش: 20/02/91تاریخ دریافت: 
  1چکیده

و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد عدس  هرز هاي علفاثر تیمارهاي کنترل  در این پژوهش
هاي خرد شده  صورت طرح کرت . آزمایش بهمورد بررسی قرار گرفت هرز هاي علفو کارایی کنترل 

اصلی  عاملشد.  انجام 1386-87 در سال کرج تکرار در 3هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك
عالوه وجین،  ههاي تریفلورالین ب کش که از علف هرز هاي علفتیمارهاي شیمیایی کنترل  شامل
سطح  4رل) بودند. فاکتور فرعی شامل کنت کش آالکلر، تیمار وجین کامل و تیمار شاهد (بدون علف

بوته در مترمربع) بود. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهاي کنترل  320و  240، 160، 80تراکم بوته (
دار بود. تیمار تراکم بوته  بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و بر شاخص برداشت معنی هرز هاي علف

نه، شاخص برداشت، تعداد شاخه فرعی و تعداد غالف در بوته نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دا
که با افزایش تراکم بوته عدس در واحد سطح، عملکرد بیولوژیک،  طوري داري داشت به تأثیر معنی

دار تیمار تراکم بوته بر وزن  ثیر معنیأعملکرد دانه و شاخص برداشت افزایش یافت. با توجه به ت
در این آزمایش، مشاهده شد که با افزایش تراکم بوته در واحد  هرز هاي علفخشک و کارایی کنترل 

بوته  320که بهترین سطح کارایی در تراکم  نحوي افزایش یافت به هرز هاي علفسطح کارایی کنترل 
کش آالکلر از نظر کارایی  هرز، تیمار وجین کامل و علف دست آمد. در بین تیمارهاي کنترل علف به

  بهتر بودند. هرز هاي علف کنترل
  

  .انهعملکرد بیولوژیک، عملکرد د کش، علفعدس، شاخص برداشت،  هاي کلیدي: واژه

                                                
 maleki@ilam.bmn.irمسئول مکاتبه:  *
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 مقدمه
یکی از منبع عمده پروتئین در تغذیه انسان و دام بوده و  )Lens culinaris Medik( گیاه عدس

د که ثر هستنؤدر کاهش عملکرد عدس م است. عوامل گوناگونی گیاهان خانواده بقوالتترین  مهم
بودن هاي توزیع بذر در مزرعه، کم بودن مواد مغذي در خاك، ناکافی  عبارتند از ضعیف بودن روش

بقوالت،  ).1998 ،نتر و همکارانا(ک هرز هاي علفدانش پایه در مدیریت  و نبود کودهاي مصرفی
از و عدس یکی  )2000(یانگ و همکاران،  رقابت ضعیفی دارند هرز هاي علفدر برابر  اساساً

اساس بر .)1995(بوئربوم و یانگ،  است هرز هاي علفحصوالت لگوم از نظر رقابت با ترین م ضعیف
 أثیرهستند که بر عملکرد عدس ت عواملیترین  از مهم هرز هاي علف )2004(و همکاران  تپه هاي یافته
فصل رشد،  منظور تولید عملکرد مناسب در عدس، الزم است که محصول در تمام طول گذارند. به می

در اوایل  هرز هاي علفمحصوالت که کنترل نگهداشته شود، خالف سایر  هرز هاي علفعاري از  تقریباً
تواند  نمی هرز هاي علفدر حضور  ،بوته ارتفاع کمدلیل  عدس به گیاه ،ها کافی است فصل رشد براي آن

میزان و  به هرز هاي علف واسطه گیاه عدس بهحفاظتی تشکیل بدهد. کاهش عملکرد  1انداز سایهیک 
 دهی خاك و میزان رطوبت موجود در خاك بستگی داردموجود، کود هرز هاي علفي ها نسبت گونه

) استفاده 1995اساس گزارش موئلبائر و همکاران (بر )2005الکوکا و همکاران، ؛ 2006(کایان و اداك، 
کاهش بدهد و از نقصان عملکرد در  را هرز هاي علفتواند رقابت اولیه  هم شده میفرا يها کش از علف

هاي مناسب است تا این رقابت  کش این امر نیازمند استفاده از علف تولید عدس جلوگیري کند که
 هرز هاي علفتیمارهاي کنترل  بررسی تأثیر )، در2004ناخواسته را کاهش بدهند. ارمان و همکاران (

 ه تیمارهاي پرومترین، وجین دستی و لینورانعملکرد عدس، گزارش دادند ک بر عملکرد دانه و اجزاء
. در داشت هرز هاي علفثبتی بر کنترل ثیر مأترین عملکرد را داشته و ت وجین دستی بیش ، تیماردومرتبه

کش مختلف در کنترل  چندین علف منظور ارزیابی ) به2007بررسی که توسط یوسفی و همکاران (
+  هاي ایمازاتاپیر، لینوران کش نشان داد که علف ت آمدهدس نخود صورت گرفت، نتایج به هرز هاي علف

خوبی کنترل کنند.  را به هرز هاي علف+ متاکلر توانستند  توبرومورون+ سیمازین و م آالکلر، پروپیرآمید
آهسته  اي زینه) گزارش دادند که سرعت رشد عدس در طول مراحل اولیه رشد سب2002تاواها و ترك (

رل مناسب و کافی توانند به سرعت بر محصول غلبه کنند در صورتی که کنت می هرز هاي علفاست و 
کنند و عملکرد  نور رقابت می و بآبا محصول براي مواد مغذي،  هرز هاي علفصورت نگیرد، 

                                                
1- Canopy 
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کلیدي کی از ابزارهاي دهند. افزایش توان رقابت گیاهان زراعی ی ها را کاهش می محصول و کیفیت دانه
توان از آن بهره جست و از طریق اصالح  می ز است که در کشاورزي پایدارهر هاي مدیریت علف

گیري از تراکم و آرایش کاشت مطلوب گیاهی، قابل  نباتات، مدیریت مناسب مواد غذایی و یا بهره
کنترل  آزمایش با هدف بررسی تأثیر تیمارهاي مختلف ).2008 ،زاده و همکاران (حبیب دسترس است

هرز انجام  هاي ایش تراکم گیاه زراعی بر رشد و عملکرد عدس در رقابت با علفو افز هرز هاي علف
  شد.

  
  ها مواد و روش

تهران کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه  در مزرعه پژوهشی پردیس 1386-87آزمایش در سال 
ن بود. زمی 20/7برابر با  pHدرصد ماده آلی و  10/1انجام گرفت. خاك محل داراي بافت لوم رسی، 

صورت نکاشت و سال قبل از آن به کشت ذرت  محل اجراي طرح در سال قبل از اجراي آزمایش به
 از اجراي آزمایش عملیات دیسک براي یافته بود. زمین در پاییز همان سال شخم زده و قبل اختصاص

رح خرد شده در قالب ط هاي کرتسازي بستر بذر انجام گرفت. در این آزمایش از طرح آماري  آماده
کشت عدس در نظر گرفته شد.  کرت براي 48تکرار و  3ه شد. تعداد هاي کامل تصادفی استفاد بلوك
ین صورت بود: ه اب مرتبه در طول رشد رویشی) 3( شیمیایی و وجین دستی کنترلاصلی شامل  عامل

صورت  به) یرویشدوره دستی (در اوایل بار وجین  عالوه یک هاي تریفلورالین به کش علف: 1
ثره ؤگرم ماده م 960(درصد  48ده تجاري (ترفالن)، امولسیون کشت و مخلوط با خاك که از ما پیش

لیتر در  2میزان  رویشی و مخلوط با خاك به صورت پیش کش آالکلر به علف :2در هکتار) استفاده شد، 
رسیدن  وجین کامل (طی مراحل سبزشدن تا :3 درصد، 48ماده تجاري (السو)، امولسیون  هکتار از

، 80( سطح 4. تراکم بوته (فاکتور فرعی) در (شاهد) هرز هاي علف نکردن کنترل - 4 و فیزیولوژیک)
) مورد بررسی قرار گرفت. در هر تراکم با تعداد خطوط کشت ثابت بوته در مترمربع 320و  240، 160

ه دو کرت از فاصل متر. 50/1عرض متر و  3به طول  هر کرتعدد،  16تعداد تیمارهاي هر تکرار 
 2سطح برداشت نهایی هر کرت معادل متر (دو پشته کاشته نشده) در نظر گرفته شد.  1یکدیگر 

متر  2به طول متر و  سانتی 50به فاصله مترمربع در نظر گرفته شد که با استفاده از دو خط میانی کاشت 
 ر بوته، ارتفاع بوتهگیري شده شامل: تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف د صفات اندازهمین شد. أت

(از  مربع و شاخص برداشتد بیولوژیکی، عملکرد دانه در متربوته)، عملکر 10صورت میانگین از  (به
اساس محاسبه وزن خشک بر هرز هاي علف گیري صفات مربوط به ودند. اندازهبمربع) متر 2سطح 
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  صورت گرفت. هرز هاي علفمنظور تعیین کارایی کنترل  به هرز هاي علف
شد و پس از جدا کردن  ،گذاري عالمتآوري  هاي هر کرت پس از جمع بوته ،زمان برداشت در
 هرز هاي علفاز برداري  نمونههفته  4هر ها عملکرد دانه هر کرت تعیین گردید.  ها و سپس دانه غالف

ا ه انجام و نمونه نقطه هر کرت 3صورت تصادفی از  و به )50/0×50/0(با استفاده از یک کوادرات 
با دماي ساعت در آون  72مدت  ها به وزن خشک به آزمایشگاه منتقل شدند. سپس نمونهتعیین  براي

ها  گراد قرار داده شدند و در نهایت با ترازوي دقیق دیجیتال وزن خشک نمونه درجه سانتی 72
اي کنترل در تیماره 1هرز هاي علفصد کارایی کنترل ز فرمول زیر درگیري و سپس با استفاده ا اندازه

  :)1992سومانی، ( محاسبه گردید
  

100×  

  - هاي تیمار شده در کرت هرز هاي علفوزن خشک (تراکم) 
  در کرت شاهد بدون کنترل هرز هاي علفوزن خشک 

=WCE  
  در کرت شاهد (بدون کنترل) هرز هاي علفوزن خشک (تراکم) 

  

  افزارهاي نظر از نرمصفات موردگیري  از اندازه دست آمده هاي به تجزیه و تحلیل داده براي
 SPSS)version 10(  وSAS )version 9(  دار حداقل اختالف معنی مقایسه میانگین توسط آزمونو 

)LSD افزار  . همچنین براي رسم نمودار از نرمدرصد استفاده گردید 5) در سطحExcel .استفاده گردید  
  

  نتایج و بحث
 بر هرز هاي علفهاي کنترل  مشاهده شد که روش واریانس اساس نتایج جدول تجزیهبر عملکرد دانه:

هاي کنترل  در بین روش ).1(جدول  ي داشتدار معنیتأثیر درصد  1عملکرد دانه در سطح احتمال 
ترین  کیلوگرم در هکتار) و کم 20/3910ترین عملکرد دانه در تیمار وجین کامل ( بیش هرز هاي علف

در تیمار  .دست آمد کیلوگرم در هکتار) به 90/2459( هرز هاي فعلقدار در تیمار شاهد آلوده به م
 ،مشترك محیطی منابعبر سر کننده با گیاه عدس  عامل رقابت دلیل حذف به ،هرز هاي علفوجین کامل 

صرف کرده، تعداد شاخه فرعی و تعداد غالف در بوته  منابعجذب  تري را براي گیاه زراعی انرژي کم
در تیمار شاهد  .تري را تولید کند ر عملکرد دانه بیشتیمااین  شود ن امر باعث میهمی ویابد  افزایش می

بر  هرز هاي علف ، رقابت گیاه باهرز هاي علف کننده نیز در غیاب عوامل کنترل هرز هاي علفآلوده به 
                                                
1- Weed Control Efficiency 
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. از عملکرد دانه عدس کاسته شدکه تا حد زیادي  طوري هسر منابع مشترك مورد نیاز افزایش یافت ب
ها و وجین دستی باعث افزایش  کش کاربرد علف )1996میشرا و همکاران ( هاي براساس پژوهش

 1نتایج جدول عملکرد بذر و عملکرد بیولوژیک عدس در مقایسه با تیمار شاهد (بدون کنترل) گردید. 
بوده  يدار معنیدرصد  1ملکرد دانه عدس در سطح احتمال تیمار تراکم بوته بر عکه اثر  دادنشان 
دست آمد. طبق  بوته در مترمربع به 80 و 240ترتیب در تراکم  بهدانه . حداکثر و حداقل عملکرد است

دست آمد، زیرا تولید  ) حداکثر عملکرد باقال در حداکثر تراکم بوته به1991( و همکاران گزارش پیلبیم
کند.  می ها هستند کم اخهتري از ساقه اصلی و اولین ش هاي جانبی را که داراي گره بارور کم شاخه

مربع) بوته در متر 200فرنگی (هاي نخود در بررسی افزایش تراکم گیاهی ژنوتیپ، )2003دونالد ( مک
مشاهده کرد که نخودفرنگی به افزایش تراکم واکنش قاطعی نشان  هرز هاي علف در بهبود رقابت با

  زایش یافت.دهد و با افزایش تعداد بوته در واحد سطح عملکرد گیاه اف می
 1در سطح احتمال  ملکرد بیولوژیکاثر متقابل تیمارهاي کنترل و تراکم بوته بر ع عملکرد بیولوژیک:

شود که باالترین سطح عملکرد  مشاهده می 2جدول  نتایج). با توجه به 1(جدول  دار شد معنی درصد
در مترمربع  بوته 320 و 240هاي  کش آالکلر در تراکم بیولوژیکی در تیمارهاي وجین کامل و علف

تعداد شاخه فرعی در هر بوته کاهش در تیمارهاي کنترلی بوته با افزایش تراکم ده است. دست آم به
افزایش یافته و در واحد سطح دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح تعداد شاخه فرعی  یابد اما به می

دلیل  در تیمارهاي کنترلی نیز به .ده استش بیولوژیک لکردعمدر داري  معنیبه افزایش  منجراین امر 
که این امر باعث توسعه در دسترس گیاه قرار گرفته، راحتی  به رشد نور و عوامل، بهبود شرایط محیطی
در واحد سطح  عملکرد بیولوژیک افزایش و در نهایتهاي فرعی در گیاه  شاخه سطح برگ و تعداد

هاي  علف مناسب کنترلهاي  اعمال روشبا  ،شود میدر این آزمایش مشاهده طورکه  همان. شده است
که در سطوح  طوري در واحد سطح عملکرد بیولوژیک روند افزایشی داشته به افزایش تراکم بوتههرز و 

نسبت به میانگین تولید عملکرد بیولوژیک  ته،و تراکم بو هرز هاي علفاثر متقابل تیمارهاي کنترل 
  ده است.تر بو سطوح ساده این تیمارها بیش

بر شاخص برداشت در و تراکم بوته  هرز هاي علف متقابل تیمارهاي کنترلثیر تأ شاخص برداشت:
کنیم که در  مشاهده می )2(با توجه به نتایج جدول )، 1دار شد (جدول  معنیدرصد  5سطح احتمال 

که  طوري بهشاخص برداشت افزایش یافته است  ،با افزایش تراکم هرز هاي علف بین تیمارهاي کنترل
با  شود. میبوته مشاهده  240در تراکم کش آالکلر  در تیمار وجین کامل و علفتولیدي باالترین سطح 
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داري  شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنیکه  کنیم می مشاهدهها  جدول همبستگینتایج توجه به 
کش  امل و علف. افزایش شاخص برداشت در تیمار وجین کدهد نشان می با عملکرد بیولوژیکرا 

دلیل  هاي عدس به کننده در این تیمارهاست. در تراکم باالي بوتهدلیل افزایش سطح فتوسنتز به آالکلر
افزایش رقابت گیاهان بر سر عوامل مشترك محیطی از جمله نور، آب و مواد غذایی، ارتفاع بوته 

ا توجه به افزایش تعداد بوته ولی ب یابد افزایش و تعداد شاخه فرعی و تعداد غالف در بوته کاهش می
بنابراین ). 2 یابد (جدول در واحد سطح مقدار عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت افزایش می

در دلیل افزایش  به در تیمارهاي یاد شدهافزایش شاخص برداشت  که نتیجه گرفتچنین توان  می
  .)2(شکل  ده استت آمدس به هرز هاي علفل کارایی بهتر کنترو در نهایت  عملکرد بیولوژیک

ظر از ن هرز هاي علف بین تیمارهاي کنترل براساس نتایج جدول تجزیه واریانستعداد غالف در بوته: 
آزمایش  اساس نتایجبر .)1دیده شد (جدول داري  اختالف معنیدرصد  1تعداد غالف در بوته در سطح 

تیمار شاهد بدون کنترل  ین کامل وتعداد غالف در بوته در تیمار وجترین  ترین و کم ترتیب بیش به
تعداد غالف در بوته صفت کنیم که  مشاهده می )3(جدول نتایج با توجه به  همچنیند. دست آم به

داري با صفت  و همبستگی منفی و معنیداري با صفت تعداد شاخه فرعی  همبستگی مثبت و معنی
دلیل افزایش  به ،در تیمار وجین کامل هرز هاي علفبا کنترل جمعیت  بنابراین ،دهد نشان میارتفاع بوته 

تعداد شاخه فرعی و تعداد  نفوذ نور به داخل جمعیت گیاهی و کاهش رقابت، ارتفاع بوته کاهش،
 هاي مختلف کنترل روش ثیرأبررسی تدر  )2007چاتا و همکاران ( یابد. غالف در بوته افزایش می

 صورت د که تعداد غالف در گیاه بهش دادنبر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش گزار هرز هاي علف
یزان ترین م ثیر تیمارهاي کنترل شیمیایی، مکانیکی و وجین دستی قرار داشته و بیشتأ داري تحت یمعن

برگی  2-3در هکتار) در مرحله کیلوگرم  2( کش متابنزتیازرون علف وسیله آن در تیمار کنترل به
تیمار تراکم بوته بر تعداد غالف در بوته تأثیر د. مدست آ به همراه وجین دستی به هرز هاي علف
ترین میزان آن در  ) و کم73/82بوته ( 80میزان غالف در تراکم  ترین که بیش طوري به داري داشت معنی
تا بوته  افزایش تراکمبا جدول همبستگی، نتایج  اساسبرکه د دست آم به) 83/29بوته ( 320 تراکم
. یابد در بوته کاهش میتعداد شاخه فرعی و تعداد غالف بع ت به وافزایش ارتفاع بوته  بوته، 320سطح 

دلیل کاهش در  )، گزارش دادند که تعداد غالف در بوته با افزایش تراکم بوته به2005لوپز و همکاران (
به که شود  می عداد زیاد بوته در مترمربع جبرانیابد، اما این کاهش توسط ت تعداد شاخه بوته کاهش می
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  شود. میمنجر افزایش عملکرد عداد زیاد غالف در مترمربع و ت
خه و تراکم بوته بر تعداد شا هرز هاي علفتیمارهاي کنترل متقابل ثیر أت تعداد شاخه فرعی در بوته:

که در بین تیمارهاي کنترل  طوري دار شد، به معنی درصد 1فرعی در بوته در سطح احتمال 
آالکلر کش  علفکامل و در تیمار وجین ترتیب  بهخه فرعی در بوته ترین تعداد شا بیش هرز هاي علف

صفت که  شود. مشاهده می )3(ایج جدول نتبا توجه به  د.دست آم وته در مترمربع بهب 80در تراکم 
در تیمارهاي کنترل  بنابراین داد،ارتفاع بوته نشان داري را با  تعداد شاخه فرعی همبستگی منفی و معنی

 ،هاي عدس در واحد سطح کننده محیطی و با کاهش تعداد بوته با کاهش عوامل رقابت هرز هاي علف
 ها در تیمارهاي یاد شده ارتفاع بوته کاهشنتیجه گرفت  توان می که یافتکاهش  عدس ارتفاع بوته

فضا براي رشد  ،با افزایش تراکم در واحد سطحفرعی باشد. از طرفی  بر افزایش تعداد شاخه یدلیل
بر اي  گونه اي و بین گونه رقابت دورن کند و ها نفوذ می تري به داخل بوته ، نور کمیابد کاهش میبوته 

تعداد شاخه فرعی در  شود که در نتیجه باعث می یابد می یاتی رشد افزایشحسر جذب عوامل 
  .کاهش یابدبوته  320و  240 هاي تیمارهاي بدون کنترل و تراکم

تیمارهاي کنترل کنش  نشان داد که برهم )1(اریانس در جدول نتایج تجزیه و ارتفاع بوته:
که  طوري دار بود. به معنیدرصد  1بر ارتفاع بوته در سطح احتمال و تراکم بوته  هرز هاي علف
. در بین تیمارهاي شدبوته دیده  320ترین ارتفاع بوته در تیمار شاهد بدون کنترل و تراکم  بیش

با افزایش تراکم بوته در واحد سطح  ،هرز هاي علفنترل جمعیت دلیل ک به هرز هاي علفکنترل 
تواند  دهد که این امر می تري را نشان می ارتفاع بوته نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل افزایش کم

. باشد لکرد در تیمارهاي یاد شدهدلیلی بر افزایش تعداد شاخه فرعی، تعداد غالف و افزایش عم
ترشح نفوذ نور به درون جمعیت گیاهی  و کاهش م بوته در واحد سطحبا افزایش تراکاز طرفی 

، در نتیجه افزایش تراکم شود میرشد طولی  باعث افزایشهایی از گیاه  قسمت درهورمون اکسین 
)، در رابطه 2003خان و همکاران ( د. زمانگرد میبه افزایش ارتفاع بوته  بوته در واحد سطح منجر

کاشت بر خصوصیات مرفولوژیکی ارقام سویا گزارش دادند که با افزایش  ثیر تاریخ و تراکمأبا ت
بوته در مترمربع  600000ارتفاع در تراکم  حداکثربوته،  600000بوته به  200000تراکم بوته از 

  د.دست آم به
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  .ی مهم در عدسو تراکم بوته بر صفات زراع هرز هاي علفمقایسه میانگین اثر متقابل تیمارهاي کنترل  -2 جدول 

  تراکم بوته  هرز هاي علفتیمارهاي کنترل 
  مربعدر متر

  ارتفاع
  بوته

  تعداد شاخه فرعی
  در بوته

  عملکرد
  بیولوژیک

  شاخص
  برداشت

  وجین+ کش ترفالن  علف

80  g23/30 5/50c 8733/30d 30/47efg 
160  fg10/35  3/52f 9587/70abc 27/99fg 
240  def33/36 2/94gh 10000/20a 33/12def 
320  37/60bcd 2/24jk 00/9834 ab 31/52def 

  کش آالکلر علف

80  34/40fg 6/70b 00/9500 bc 30/82efg 
160  37/73def 4/37e 9968/30a 34/14cde 
240  00/38 abc 3/13fgh 10002/60a 41/42ab 
320  00/41 ab 2/79hij 10003/30a 37/32bc 

  وجین کامل

80  33/60gf 7/58a 9433/30c 33/35def 
160  35/73efg 4/79de 10002/30a 36/91bcd 
240  37/13cde 3/36fg 10002/70a 45/59a 
320  41/86abc 2/91gh 00/10004 a 42/39ab 

  شاهد بدون کنترل

80  36/43cde 5/25cd 7187/70e 27/96fg 
160  35/93def 2/85hig 00/8310 d 29/39efg 
240  41/43bcd 2/37ijk 00/9638 abc 29/37efg 
320  44/20a 1/94k 9212/70c 27/39g 

  .باشد درصد می 5در سطح احتمال  دار معنی دهنده اختالف مشابه در هر ستون نشانحروف غیر 
  

ترین همبستگی را با عملکرد بیولوژیک  عملکرد دانه بیش ،بین صفات مورد بررسی همبستگی صفات:
هاي صورت گرفته در عدس توسط مجنی  ی). بررس3دهد (جدول  و شاخص برداشت نشان می

داري بین عملکرد دانه با شاخص  همبستگی مثبت و معنی )2008) و صالحی و همکاران (2004(
) همبستگی مثبت و 1998فروش ( ) و نخ1991برداشت نشان داده است. همچنین سینگ و همکاران (

دست آمده از این بررسی  د، که نتایج بهان داري بین عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیک گزارش کرده معنی
داري با تعداد شاخه فرعی و تعداد غالف در بوته  ارتفاع بوته همبستگی منفی و معنیکنند.  ید میرا تأی

با افزایش تراکم بوته تعداد شاخه فرعی و تعداد غالف در بوته کاهش  ،که مشاهد شد طوري به داشت،
دلیل تولید هورمون  تواند به غالف در بوته با افزایش ارتفاع می یافت. کاهش تعداد شاخه فرعی و تعداد

اکسین در سطوح باالتر تراکم باشد چرا که این هورمون باعث غالبیت انتهایی در گیاه شده و از رشد 
  کند. هاي جانبی ممانعت می جوانه
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  .و تراکم بوته هرز هاي علفاي کنترل تأثیر تیماره  گیري شده عدس تحت (پیرسون) صفات اندازه ضرایب همبستگی - 3 جدول
  1X  2X  3X  4X  5X  6X    همبستگی

            1X  1  ارتفاع بوته
          2X  **62/0 -  1  تعداد شاخه فرعی در بوته

        3X  **67/0 -  **93/0  1  تعداد غالف در بوته
      4X  25/0  24/0-  18/0-  1  عملکرد بیولوژیک

    5X  13/0  14/0-  08/0-  **65/0  1  عملکرد دانه
  6X  03/0  06/0-  01/0-  **38/0  **95 /0  1  اخص برداشتش

  .درصد 1دار در سطح احتمال  معنی**  و درصد 5دار در سطح احتمال  معنی *
  

داري بر کارایی  ثیر معنیتأ هرز هاي علفتیمارهاي کنترل  :هرز هاي علفهاي کنترل  کارایی روش
درصد و در تیمار  100 هرز هاي علف کنترل داشتند. در تیمار وجین کامل کارایی هرز هاي علفکنترل 

  کارایی کنترل صفر درصد بود. هرز هاي علفشاهد همراه با 
 هرز هاي علفهاي کنترل  روش در مورد )2000(بزازي و اردبیلی،  انجام شده در کشور هاي پژوهش
 ثرترین روش مهارؤم حال اي این واقعیت است که در اینچون نخود و عدس گوی حبوباتی هم

وجین از  عالوه هبکش آالکلر و ترفالن  علف باشد. بین تیمار می این گیاهان وجین دستی هرز هاي علف
که این امر  داري مشاهده نشد گیري اختالف معنی مرحله نمونه 3در  هرز هاي علفنظر کارایی کنترل 

الکوکا و  در آزمایشی باشد. زهر هاي علفدر کنترل تراکم بوته  این تیمارها بامتقابل  اثردلیل  تواند به می
اتیل  بوتیل و کوئیزالوفوپ پی فوپ پی هاي فوزي کش با استفاده از تیمارهاي علف )2004همکاران (

با توجه به  بند، پنیرك را در عدس کنترل کنند. تره، علف هفتخروس، سلمه  تاج هرز هاي علفتوانستند 
. داشته است هرز هاي علفداري بر کارایی کنترل  ر معنیتأثیبوته تراکم  جدول تجزیه واریانس تیمارنتایج 

بوته  320و  240در تراکم  هرز هاي علف که در مراحل انتهایی رشد گیاه باالترین سطح کنترل نحوي به
باالي کشت در سویا را گزارش  درصد افزایش عملکرد در تراکم)، 1997میکلسون و رنر ( مشاهده شد.

  اند. در تراکم باالي کشت دانسته هرز هاي علفعلت کنترل بهتر  به را تنها ند و این افزایش عملکردکرد
کم گیاه زراعی باعث مالحظه شد که افزایش ترا)، 1996( استیونسون و همکاران در آزمایشی توسط

  .شود می ، افزایش توان رقابتی گیاه زراعی و افزایش عملکرد محصول کتانهرز هاي علفکاهش رشد 
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 .هرز در مراحل مختلف رشد عدس هاي هرز بر کارایی کنترل علف هاي ر تیمارهاي کنترل علفتأثی -1شکل 

  

  
 .هرز در مراحل مختلف رشد عدس هاي تأثیر تیمارهاي تراکم بوته بر کارایی کنترل علف -2شکل 
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Abstract1 

In this study, the effects of weed control treatments and plant density on lentil 
(Lens culinaris) yield and yield components as well as weed control efficacy were 
investigated. The study was conducted according to a split-plot arrangement based 
on randomized completely block design in three replicates in Karaj in 2007-2008. 
The weed control chemical treatments in four levels (Trifluralin herbicide with 
hand weeding, Alachlor herbicide, hand weeding, control) were selected as the 
main factor while the plant density in four levels (80, 160, 240 and 320 p/m2) was 
chosen as the sub-factor. Results showed that the effects of weed control on the 
biological and seed yields of lentil and the harvest index were significant. Also, the 
effect of plant density on the biological and seed yields, harvest index, number of 
branch and number of pods per plant were significant. The results showed that the 
biological and seed yields and harvest index were increased by increasing the plant 
density. According to the significant effect of plant density on the dry weight and 
the weed control efficacy, the results showed that by increasing the plant density, 
the weed control efficacy increased, and the best weed control efficacy was 
obtained in 320 plant/m2. In addition, the complete weeding and Alachlor herbicide 
were the best methods based on the weed control efficacy among the weed control 
treatments. 
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