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 زمینی هاي هرز سیب ها و بقایاي گیاهی در کنترل تلفیقی علف کش تأثیر علف
 

  3بهناز پورمرادکلیبر و 2غالمرضا حبیبی، 1، علی اصغري1آباد چمن حمیدرضا محمددوست*
ارشد گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی،  دانشجوي کارشناسی2 گروه زراعت، دانشگاه محقق اردبیلی،استادیار 1

  هاي هرز، دانشگاه محقق اردبیلی  شناسایی و مبارزه با علفارشد گروه دانشجوي کارشناسی3
 

  1چکیده
اورزي هاي کش هاي هرز در سیستم شیمیایی کنترل علفاي غیره هاي گیاهی از جمله روش مالچ
ها بر  کش ثیر کاربرد تلفیقی بقایاي گیاهی و علفأاین آزمایش جهت بررسی ت. دنرو شمار می پایدار به

تیمارهاي مورد .  در اردبیل انجام شد1386زمینی در سال زراعی  هاي هرز سیب ظهور و رشد و نمو علف
 کاربرد) 2( از کاشت، قبل پاراکواتکش  علف کاربرد )1 ( شاملکش؛ آزمایش چهار سطح کاربرد علف

کش  علف + پاراکوات قبل از کاشت کش علف کاربرد) 3(، )سنکور(بوزین  کش متري  علفرویشی پیش
 اصلی و چهار فاکتورعنوان   به)شاهد(کش  کاربرد علفعدم ) 4 ( و،رویشی صورت پیش بهبوزین  متري
 عدم استفاده از )4 (کلزا وبقایاي ) 3(جو، بقایاي  )2 ( بقایاي گندم،کاربرد) 1 ( شاملي گیاهی بقایاسطح

هاي هرز را  بوزین تراکم علف کش متري نتایج نشان داد که کاربرد علف. بودند فرعی فاکتورعنوان  بقایا به
بقایاي گیاهی در مقایسه با .  برابر کاهش داد2زمینی تا  در هر دو مرحله گلدهی و قبل از برداشت سیب

طور کامل تحت فشار  ههاي هرز زمستانه و بهاره زودهنگام را ب  و نمو علفعدم کاربرد بقایا ظهور و رشد
هایی که  در کرت. ثیري نداشتأهنگام تهاي هرز بهاره دیر قرار داد، اما بر ظهور و رشد و نمو علف

تره در مرحله  خروس و سلمه بوزین همراه با بقایاي گیاهی استفاده شده بود، تراکم تاج کش متري علف
یک از تیمارها  هیچ.  بوته در مترمربع کاهش یافت8تر از   بوته و تراکم خرفه به کم3تر از  به کمگلدهی 

استفاده از ) 1: دهد که  نشان مینتایج این پژوهش. زمینی نداشتند داري بر عملکرد غده سیب ثیر معنیأت
ویژه تا مرحله گلدهی  هاي هرز را به تواند ظهور و رشد و نمو علف بقایاي گیاهی در زمان کاشت می

یابد و الزم است   هفته کاهش می6 تا 4ثیر بقایاي گیاهی پس از أت) 2. ثیر قرار دهدأت زمینی تحت سیب
  .شوند عملیات دیگري انجام شود هاي هرزي که بعد از این مرحله سبز می براي کنترل علف

  

  ش، مدیریت تلفیقیک هاي گیاهی، علف هاي هرز، مالچ زمینی، علف سیب : کلیديهاي واژه
                                                

  hr_chamanabad@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*



 1 شماره 1390) 4(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 172

  مقدمه
و بـرنج، از منـابع اصـلی     مهم کشاورزي اسـت کـه پـس از گنـدم       زمینی یکی از محصوالت    سیب

دلیل شرایط محیطی مناسـب یکـی از منـاطق     اردبیل به. شود کننده مواد غذایی انسان محسوب می   تامین
زمینی در استان اردبیل  ن سیب هزار ت828سالیانه بیش از . رود شمار می زمینی کشور به اصلی تولید سیب

سازمان جهاد کشاورزي، (دهد  زمینی کشور را تشکیل می  درصد از کل تولید سیب  18شود که    تولید می 
زا در زراعت این  ترین عوامل خسارت مهاي هرز تابستانه یکی از مه ویژه علف ههاي هرز، ب علف). 2008

). 2002قنبالنی،  نوري( درصد برآورد شده است 53ها  که خسارت آن طوري به. روند شمار می محصول به
زمینی استفاده نمود معرفی نشده است و  کش انتخابی که بتوان بعد از رویش سیب حال در ایران علف هتا ب

هایی هستند که  کش ترین علف از رایج) سنکور(بوزین  و متري) گراماکسون(کش پاراکوات  تنها دو علف
  .شوند زمینی استفاده می پیش از رویش سیبصورت قبل از کاشت و یا  به

هاي مختلفی به حداکثر  یکنواخت است و در طول فصل رشد در زمانهاي هرز غیر دوره رویش علف
ها با استفاده از  بنابراین، براي کنترل آن). 2005؛ آندرسون، 2004الیبمن و همکاران، (رسند  رشد خود می

هاي  که، با توجه به گسترش مقاومت علف       حالی در. باشد میپاشی   ها نیاز به چند مرحله سم      کش علف
کارهـاي زراعـی    ها، توسعه راه  ناشی از مصرف آنمحیطی ثیرات مخرب زیست أها و ت   کش هرز به علف  

هاي هرز در جهت کـاهش مـصرف سـموم از     هزینه براي مدیریت علف عنوان یک گزینه ایمن و کم    به
هاي زراعی جهت توسعه  هاي اخیر روش  در سالبنابراین. شود یهاي کشاورزي پایدار محسوب م اولویت

ها بر گیاهان زراعی مورد  ثیر رقابتی آنأهاي هرز یا کاهش ت توان رقابتی گیاهان زراعی و مهار رشد علف
؛ 2005؛ آندرسـون،   1996؛ بـورگس و تـالبرت،       1994ویکـس و همکـاران،      (توجه قرار گرفته اسـت      
  ).2009محمددوست و اصغري، 

هـاي   اهمیت زیادي در توسـعه و گـسترش سیـستم   ) هاي گیاهی مالچ(امروزه کاربرد بقایاي گیاهی  
زنی، بقـاء،   توانند بر جوانه ثیري که روي خاك دارند می     أبر ت  بقایاي گیاهی عالوه  . کشاورزي پایدار دارد  

؛ مالدونادو 1999ران، جونز و همکا( هاي هرز و گیاهان زراعی نیز مؤثر باشند  رشد و توانایی رقابتی علف
ثیر بر مقدار نیترات خاك، تعـدیل      أبقایاي گیاهی با ت   ). 2004؛ دوپونگ و همکاران،     2001و همکاران،   

ثیر أت هاي هرز را تحت توانند رشد و نمو علف دماي خاك، ممانعت از نفوذ نور و مقدار رطوبت خاك می
گـزارش  ) 1980(تاتردل و روبـرت  ). 2007؛ جودیس و همکاران،   1980تاتردل و روبرت،    (قرار دهد   

شود که این امر از  کردند که وجود بقایاي گیاهی در سطح خاك موجب کاهش تغییرات دمایی خاك می
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مطالعات بلوم و .  شود ها می زنی آن نماید و مانع از جوانه هاي هرز جلوگیري می شکستن خواب بذر علف
هـاي هـرز در    زنی و رشد علف  توانند از جوانه   ریز می  نشان داد که بقایاي غالت دانه     ) 1997(همکاران  

ثیر أنشان داد که ت   ) 2003(هاي بیاللیس و همکاران      نتایج آزمایش . هاي زراعی جلوگیري نمایند    سیستم
ها  کش خروس و نیلوفرپیچ بیش از مصرف علف هاي هرز تاج مالچ کاه و کلش گندم در توقف رشد علف

 ممانعت از نفوذ نور و تعدیل دماي خاك ممکن اسـت داراي خاصـیت               بر  هاي گیاهی عالوه   مالچ. بود
هاي هرز جلوگیري  زنی و یا رشد و نمو گیاهان از جمله علف آللوپاتی باشند و از این طریق نیز از جوانه

گزارش نمودنـد کـه    ) 2001(مالدونادو و همکاران    ). 2007؛ ماچادو،   2006دهیما و همکاران،    (نمایند  
هاي هرز ذرت هنگام کاربرد بقایاي خانواده لگومینوز، ناشی از اثرات          توده علف  زیستکاهش تراکم و    

  .هاي هرز بود زنی و رشد علف ها روي جوانه آللوپاتی آن
ویکـس و  . هاي هرز و عملکرد گیاهان زراعـی متفـاوت اسـت          ثیر بقایاي گیاهی در کنترل علف     أت

 تـن در    8/6هاي هرز کشیده برگ ذرت نیـاز بـه           فدریافتند که براي کنترل مؤثر عل     ) 1994(همکاران  
 تن بقایاي گندم در   4/4 هنگام کاربرد   ذرت به  که حداکثر عملکرد دانه     هکتار بقایاي گندم بود، در حالی     

تواننـد در کنتـرل     تنهایی نمـی   دهنده آن است که بقایاي گیاهی به       این موضوع نشان  . دست آمد  ههکتار ب 
تـوان از بقایـاي    ها و رسیدن به حداکثر عملکرد، مـی  اي کنترل موفق آنهاي هرز مؤثر باشند و بر   علف

هاي هرز استفاده کرد  هاي کنترل علف  عنوان یکی از اجزاي کنترل تلفیقی در کنار سایر روش          گیاهی به 
  ).1996؛ بورگوس و تالبرت، 1994؛ کوران و همکاران، 1993جوهانسون و همکاران، (

 زیـادي انجـام   هاي هاي هرز، در ایران بررسی ي گیاهی در کنترل علفها با وجود اهمیت زیاد مالچ   
هـاي   ثر علـف ؤپیدا کردن روش مناسب براي کنترل م . 1:  نیز هدف از اجراي این پژوهش    . نشده است 
اي  هـاي رایـج بـر تـراکم و ترکیـب گونـه            کش ثیر بقایاي گیاهی با علف    أمقایسه ت . 2زمینی،   هرز سیب 

  .باشد زمینی به کاربرد این تیمارها می  عملکرد سیبواکنش. 3هرز و هاي  علف
  

  ها مواد و روش
زمینی  هاي هرز و عملکرد سیب ها در کنترل علف کش ثیر بقایاي گیاهی و علفأمنظور بررسی ت به

.  کیلومتري اردبیل اجرا شد10تحقیقاتی آالروق واقع در  سسهؤدر م 1386  در سال زراعیآزمایشی
 آزمایش. زیمنس بر متر بود  دسی08/1 برابر EC و 8 حدود pHت لوم رسی با خاك مزرعه داراي باف

تیمارهاي .  شد انجام سه تکرارباهاي کامل تصادفی   در قالب طرح بلوكهاي خرد شده کرتصورت  به
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) 2(کش پاراکوات قبل از کاشت،  کاربرد علف) 1: (کش شامل مورد آزمایش چهار سطح کاربرد علف
کش  علف+ کش پاراکوات قبل از کاشت  کاربرد علف) 3(بوزین،  کش متري ی علفرویش یشپکاربرد 

عنوان فاکتور اصلی و چهار  ، به)شاهد(کش  عدم کاربرد علف) 4(رویشی و  صورت پیش بوزین به متري
عدم کاربرد ) 4(بقایاي کلزا و ) 3(بقایاي جو، ) 2(بقایاي گندم، ) 1(سطح کاربرد بقایاي گیاهی شامل 

در نظر  متر 2ها  و فاصله بین بلوك  متر،1هاي اصلی   فاصله بین کرت.عنوان فاکتور فرعی بودند ا بهبقای
طول هر ردیف . متر قرار داشت  سانتی75زمینی به فاصله   سیب ردیف4 در هرکرت فرعی .گرفته شد

کتار و  کیلوگرم در ه5/2کش پاراکوات به مقدار  علف. مترمربع بود15 متر و مساحت هر کرت 5
  . کیلوگرم در هکتار استفاده شد1بوزین به مقدار  کش متري علف

بالفاصله پس  ماه و  از اواسط فروردین با انجام شخم ثانویهسازي زمین جهت کشت مادهآعملیات 
غذایی مورد  مین عناصرامنظور ت به.  شدانجام گاورو شدن زمین  وهوا ب وآاز مساعد شدن شرایط 

طور   کیلوگرم اوره در هکتار به50و) سوپرفسفات( مومونیآ کیلوگرم فسفات 300ار  مقدزمینی سیبنیاز 
 250 ( مورد نیازمانده نیتروژن باقی.  شد مصرفیکنواخت براي تمام قطعات آزمایش قبل از کاشت

زمینی  سیبرقم آگریا .  شدبه خاك اضافهدهی  صورت سرك در زمان خاك نیز به)  در هکتارکیلوگرم
ماه کشت  متر در اوایل اردیبهشت سانتی25  فاصلهاب و متري سانتی15 تا 10تی در عمق طور دس به

متر روي   سانتی75×50برداري به ابعاد   واحد نمونه2 بالفاصله بعد از کاشت در هر کرت فرعی .گردید
ه گیري صفات مورد مطالع  متر از ابتداي هر ردیف براي اندازه1 ردیف میانی و با رعایت حاشیه 2

پس از کاشت . شدانجام  گیاه و در فواصل زمانی الزم با توجه به نیازآبیاري  .مشخص گردید
آوري شده بود و در  گندم، جو و کلزا که از سال قبل جمعبقایاي  تن در هکتار 5زمینی، مقدار  سیب

نگهداري ها  هاي هرز داخل آن منظور از بین بردن بذر علف طول پاییز و زمستان در محیط طبیعی به
  .گردیددر سطح مزرعه پخش شده بودند 

اساس گونه برداري بر هاي هرز موجود در واحدهاي نمونه زمینی، علف در مرحله گلدهی سیب
 زمینی رشد و قبل از برداشت سیب اواخرهرز در ي ها برداري از علف نمونهدومین . شمارش گردیدند

زمایشگاه برداري از سطح خاك برداشت و به آ نههاي هرز هر واحد نمو  علف در این مرحله.انجام شد
  مربوط به هرهاي هرز هاي هوایی علف اساس گونه، اندامپس از شمارش تعداد بوته بر. شدندمنتقل 

پس از  .ون قرار گرفتندآدر  گراد  درجه سانتی105 ساعت در دماي 48مدت   بهطور جداگانه و ه بهگون
 .ندگردیدوزن  گرم 01/0 و با ترازوي دیجیتالی با دقت ون خارجآ از ها  نمونه،کامل شدن خشک
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 ،زمینی هاي سیب  رشد و رسیدگی کامل غدههبعد از اتمام دورزمینی،  عملکرد سیبمنظور تعیین  به
  .طور کامل برداشت گردید  بهبه طول یک متر دو ردیف میانیهاي  محصول بوته

خشک  هاي مربوط به تراکم و وزن ، براي دادهمنظور یکنواختی هاي آماري و به قبل از انجام تجزیه
 MSTATcافزار   با استفاده از نرمهاي آماري تجزیه.  استفاده شدX√+5/0 هاي هرز از تبدیل علف

  .هاي اصلی استفاده شد  و نمودارها از میانگینها ولدر جد. گرفتانجام 
  

  نتایج و بحث
  زمینی هاي هرز سیب تار علفها و بقایاي گیاهی بر ساخ کش ثیر کاربرد علفأ ت-الف

ثیر أها ت کش ها نشان داد که سطوح مختلف کاربرد علف هاي آماري داده  تجزیه:هاي هرز  تراکم علف-
الف  -1شکل ). 1جدول (زمینی در مرحله گلدهی داشت  هاي هرز سیب داري بر تراکم علف معنی

کش  هایی که علف  در کرتزمینی هاي هرز در مرحله گلدهی سیب دهد که تراکم علف نشان می
این امر ممکن .  نداشتداري پاراکوات به تنهایی و قبل از کاشت استفاده شده بود با شاهد تفاوت معنی

سرعت  کشی است که به پاراکوات علف. کش پاراکوات باشد  خصوصیات شیمیایی علفاست نتیجه
کشی تماسی است و  کوات علفاز طرفی پارا. شود و کارایی زیاد در خاك ندارد در خاك تثبیت می

. هرز در حال سبز شدن ندارد هاي  ثیري بر علفأباشد و ت هاي هرز سبز شده مؤثر می تر بر علف بیش
کاربرد  .شوند  ظاهر میهاي تابستانه هستند که بعداً زمینی گونه هاي هرز سیب که، اکثر علف در حالی

هاي هرز را در مرحله  قایسه با شاهد تراکم علفزمینی، در م تنهایی قبل از رویش سیب بوزین به متري
کش پارآکوات و  کاربرد دو علف). الف-1شکل ( برابر کاهش داد 2زمینی نزدیک به  گلدهی سیب

 8ترتیب  هاي هرز را به ها به تنهایی نیز تراکم علف یک از آن بوزین با هم در مقایسه با کاربرد هر متري
هاي  ثیر پاراکوات در کنترل علفأاین امر ممکن است نتیجه ت). الف- 1شکل ( برابر کاهش داد 5/3و 

. هاي هرز بهاره باشد زنی علف بوزین در ممانعت از جوانه ثیر متريأهنگام و تهرز زمستانه و بهاره زود
گزارش کرد ) 1994(راپارینی . کند یید میأرا ت) 1994(و راپارینی ) 2005(هاي آندرسون  این نتایج داده

بوزین با یکدیگر بیش از کاربرد هرکدام  بوزین و یا آفالن و متري کش السو و متري د دو علفکه کاربر
  .ثیر داشتأهاي هرز ت ها به تنهایی در کنترل علف از آن
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هاي هرز و عملکرد  بر تراکم و وزن خشک علفکش و بقایاي گیاهی  ثیر کاربرد علفأهاي آماري ت  تجزیه- 1جدول 
  .زمینی سیب

  میانگین مربعات
  ییرمنابع تغ  هاي هرز تراکم علف

  درجه
  ازادي

  مرحله برداشت  مرحله گلدهی
وزن خشک 

  هاي هرز علف
  عملکرد غده

  677/0  13/65 603/4  69/1  2  تکرار
  ns287/0  04/287**  2/32* 08/64**  3  کش علف

  605/0 87/25  591/5 23/7  6  خطاي اصلی
  ns354/2  ns30/29  ns258/0 24/12**  3  بقایا

  ns85/2  ns399/3  *30/38  ns710/0  9   بقایا× کش علف
  492/0 59/16 386/3 56/2  24  خطاي فرعی

  88/17 47/31  43/24  74/28  )درصد(ضریب تغییرات 
  .دار  غیرمعنیns درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی**  درصد، 5دار در سطح احتمال  معنی* 
  

زمینی در مرحله گلـدهی      هاي هرز سیب   داري بر تراکم علف    یثیر بسیار معن  أکاربرد بقایاي گیاهی ت   
هـا تـراکم    نتایج نشان داد که کاربرد بقایاي گیـاهی در مقایـسه بـا عـدم کـاربرد آن     ). 1جدول (داشت  

کاربرد ). ب -1شکل ( برابر کاهش داد 5/1زمینی در این مرحله از رشد را بیش از  هاي هرز سیب علف
 برابر کاهش 2/2 تا 7/1هاي هرز را در مقایسه با تیمار بدون بقایا       راکم علف بقایاي گندم، جو و کلزا ت     

 درصـد  5ها نسبت به شاهد در سطح احتمال  هاي هرز در این کرت که تفاوت تراکم علف طوري داد، به 
زمینی در مرحله گلـدهی     هاي هرز سیب   داري روي تراکم علف    ثیر معنی أبقایاي مختلف ت  . دار بود  معنی

هایی که بقایاي گیاهی استفاده شـده بـود    هاي هرز در کرت کاهش تراکم علف). ب -1شکل  (نداشت  
این مرحله از در هرز ي ها  رشد و نمو علفزنی و از جوانه ي گیاهی بقایاممکن است ناشی از ممانعت  

تـاتردل و روبـرت،   (هـاي زیـادي    آزمـایش . زمینی و یا نتیجه رهاسازي مواد آللوپاتی باشـد     رشد سیب 
؛ جودیس و 2006؛ دهیما و همکاران، 2004؛ دوپونگ و همکاران، 2001؛ مالدونادو و همکاران، 1980

نشان داد که بقایاي گیاهی با ممانعت از نفوذ نور و یـا رهاسـازي مـواد آللوپـاتی از             ) 2007همکاران،  
نیز با کـاربرد  ) 2006(دهیما و همکاران . نماید هاي هرز جلوگیري می زنی و یا رشد و نمو علف       جوانه

روبـاهی   زنی سوروف، دم بقایاي جو، تریتیکاله و چاودار در زراعت چغندرقند گزارش کردند که جوانه        
نتـایج نـشان داد کـه تـا     . بقایا بودهاي بدون  تر از کرت  درصد کم  78 و   34،  69ترتیب   مرغی به  و پنجه 
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هاي هرز را   م و جو رشد و نمو علف      زمینی کاربرد بقایاي کلزا بیش از بقایاي گند        مرحله گلدهی سیب  
بـو   هـاي تیـره شـب    گزارش کردند که کلزا و بسیاري از گونه) 1995(برون و مورا . ثیر قرار داد  أت تحت

شوند کـه اثـر بازدارنـدگی بـر      حاوي ترکیبات گلوکوزیناالت هستند که به ایزوتیوسیانات هیدرولیز می   
  .هاي هرز بذرریز دارند زنی و رشد علف جوانه

  

  
زمینی در مرحله  هاي هرز سیب روي میانگین تراکم علف) ب(و بقایاي گیاهی ) الف(کش  ثیر کاربرد علفأ ت-1شکل 

 )باشد  میSEدهنده  ها نشان باشد؛ شاخص  می35/1 و 69/2ترتیب   به درصد5 در سطح احتمال LSD(گلدهی 

  
ـ     هاي آزمایش نشان داد که اثر متقابل کـاربرد علـف           داده هـاي هـرز    ا بـر تـراکم علـف    کـش و بقای

  ).1جدول (دار بود  زمینی در مرحله گلدهی معنی سیب
هاي هرز قبل از برداشت   درصد بر تراکم علف5داري در سطح احتمال  ثیر معنیأها ت کش کاربرد علف

هاي هرز در اواخر  ها در مقایسه با شاهد تراکم علف کش کاربرد علف ).1جدول (زمینی داشت  سیب
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دهد که در مقایسه با  الف نشان می -2 هاي شکل داده.  برابر کاهش داد2زمینی را تا  سیبدوره رشد 
زمینی هنگام کاربرد دو  هاي هرز قبل از برداشت سیب شاهد و کاربرد پاراکوات به تنهایی، تراکم علف

. تر بود بوزین به تنهایی کم کش متري بوزین با یکدیگر و یا کاربرد علف کش پاراکوات و متري علف
بوزین با یکدیگر و کاربرد  هاي هرز در این مرحله در تیمارهاي کاربرد پاراکوات و متري تراکم علف

ها در  تر از تیمار شاهد بود، که این تفاوت  برابر کم2 و 4/2ترتیب  بوزین به تنهایی به کش متري علف
هاي هرز در تیمار  کم علفدر این مرحله تفاوت میانگین ترا. دار بود  معنی درصد5سطح احتمال 

  .داري نبود کاربرد پاراکوات به تنهایی در مقایسه با شاهد معنی
  

  
زمینی  هاي هرز قبل از برداشت سیب علف) ب(و وزن خشک ) الف(ها بر میانگین تراکم  کش ثیر علفأ ت-2شکل 

)LSD ه دهند ها نشان باشد؛ شاخص  می08/5 و 36/2ترتیب   به درصد5 در سطح احتمالSEباشد  می(  
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جدول (دار نبود  زمینی معنی هاي هرز قبل از برداشت سیب ثیر کاربرد بقایاي گیاهی بر تراکم علفأت
بویدستون و . زمینی باشد ثیر بقایا تا این مرحله از رشد سیبأاین ممکن است نتیجه از بین رفتن ت). 1

ه به خاك چند روز قبل از کاشت ثیر بقایاي کلزاي اضافه شدأگزارش کردند که ت) 1995(همکاران 
هایی که  برگ در مقایسه با کرت هاي هرز تابستانه پهن ویژه علف هاي هرز، به زمینی بر کنترل علف سیب

ها گزارش کردند که بقایاي استفاده شده در پاییز در  آن. تر بود بقایا در پاییز سال قبل اضافه شده بود، بیش
  .مانند  و تابستان درصد کمی از بقایا در سطح خاك باقی میطول فصل تجزیه شده و در فصل بهار

هاي هرز  کش بر تراکم علف دهد که اثر متقابل بقایاي گیاهی با علف نشان می) 1 (هاي جدول داده
  .دار نبود زمینی در اواخر رشد معنی سیب

تراکم بر  ها، عالوه کش ثیر عملیات زراعی و علفأدر ارزیابی ت :هاي هرز  وزن خشک علف-
الیبمن و همکاران، (ها نیز از اهمیت زیادي برخوردار است  هاي هرز، بررسی وزن خشک آن علف
 بر  درصد1داري در سطح احتمال  ثیر معنیأها ت کش نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد علف). 2004

یکدیگر بوزین با  کش پاراکوات و متري کاربرد دو علف). 1 جدول(هاي هرز داشت  وزن خشک علف
اما میانگین ). ب -2شکل ( برابر کاهش داد 4هاي هرز را در مقایسه با شاهد بیش از  وزن خشک علف
بوزین  کش با یکدیگر در مقایسه با کاربرد متري هاي هرز هنگام کاربرد این دو علف وزن خشک علف

  . نداشتند درصد5داري در سطح احتمال  به تنهایی تفاوت معنی
ثیر بقایا بر وزن خشک أعدم ت. هاي هرز نداشت داري بر وزن خشک علف یر معنیثأکاربرد بقایا ت

هاي هرز در این مرحله از رشد  ها بر تراکم علف ثیر آنأهاي هرز، ممکن است نتیجه عدم ت علف
  ).1جدول (زمینی باشد  سیب

ار بـود   د  درصد معنی  5هاي هرز در سطح احتمال       کش و بقایا بر وزن خشک علف       اثر متقابل علف  
بوزین با یکدیگر،    کش پاراکوات و متري    تیمار کاربرد بقایاي کلزا همراه با کاربرد دو علف        ). 1جدول  (

  . هرز را به خود اختصاص دادهاي ترین مقدار وزن خشک علف  گرم در مترمربع کم39با میانگین 
روس ریـشه قرمـز،   خ هاي علف هرز مزرعه شامل نه گونه تاج     گونه :هاي هرز  اي علف   ترکیب گونه  -

بند بودند که  وحشی و علف هفت  بیان، شیرتیغی، کنگر   تره، تلخه، شیرین   خرفه، پیچک صحرایی، سلمه   
هاي چندساله پیچـک صـحرایی و    تره و گونه خروس ریشه قرمز، خرفه، و سلمه    ساله تاج  هاي یک  گونه

  .دادند هاي غالب را تشکیل می تلخه گونه
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زمینی در  سیب) SE±، میانگینمربعبوته در متر(هاي هرز  اي علف ترکیب گونه ا برکش و بقای ثیر علفأ ت- 2جدول 
 مرحله گلدهی

  بقایا  کش علف
خروس  تاج

  ریشه قرمز
  تره سلمه  خرفه

پیچک 
  صحرایی

  تلخه
سایر 

  ها گونه
  2/2±8/1  4/0±2/3  8/9±6/3  0/4±0/3  7/13±6/4  7/10±9/4  گندم
  0/1±4/3  8/1±3/4  3/9±9/4  4/8±5/4  0/20±2/6  3/21±3/7  جو
  8/1±5/6  1/7±6/2  8/13±2/5  4/0±5/1  7/2±1/1  4/5±6/2  کلزا

  پاراکوات

  0  2/6±7/2  7/10±2/8  3/1±9/0  1/23±8/4  2/42±4/5  بدون بقایا
  7/2±3/4  2/2±2/3  6/18±3/4  0  0/1±7/0  0  گندم
  4/0±2/3  7/2±1/5  8/12±5/6  0  0  0  جو
  2/1±2/1  7/6±7/3  4/8±2/4  0  4/8±3/2  7/2±8.2  کلزا

  بوزین متري

  0/1±1/3  4/0±2/1  7/13±4/6  0  1/7±2/5  0/1±3/1  بدون بقایا
  7/1±7/2  0  0/4±3/2  0  0  0  گندم
  0  0  1/3±6/4  0  0  0  جو
  0  0  8/4±5/6  0  0  0  کلزا

  + پاراکوات
  بوزین متري

  0  4/0±0/2  5/11±6/4  0  2/2±1/1  0  بدون بقایا
  0/3±1/3  4/0±0/1  3/10±3/2  2/2±3/4  2/6±4/2  7/21±6/8  گندم
  5/3±4/3  9/0±5/3  1/19±1/5  7/1±2/3  6/7±2/4  0/4±4/3  جو
  2/2±2/1  0  6/6±2/4  4/0±0/2  6/7±8/3  7/14±7/4  کلزا

  شاهد

  1/3±7/2  0  4/17±6/4  7/6±3/4  5/25±3/6  9/28±3/7  بدون بقایا
  

فیق بـا بقایـاي گیـاهی       بوزین تل  کش متري  دهد که کاربرد علف     نشان می  2هاي جدول    بررسی داده 
خـوبی کنتـرل    تره را به خروس، خرفه و سلمه زمینی از جمله تاج ساله سیب   یک هاي هرز   تواند علف  می

بوزین همراه با بقایاي گندم، جو و  زمینی، هنگام کاربرد متري که در مرحله گلدهی سیب  طوري نماید، به 
مربع  بوته در متر3تر از  تره به کم  قرمز و سلمهخروس ریشه و تراکم تاج 8تر از  کلزا تراکم خرفه به کم

هاي هـرز بهـاره       تنهایی اگرچه در کنترل علف     کش پاراکوات به   کاربرد علف ). 2جدول  (کاهش یافت   
تـره   هاي هرز سلمه کارآیی چندانی نداشت، اما تراکم علف     ) خروس ریشه قرمز و خرفه     تاج(هنگام  دیر
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یک از تیمارهـاي مـورد     هیچ). 2جدول  (بوته در مترمربع کاهش داد       8تر از    را به کم  ) بهاره زودهنگام (
کش پاراکوات و  ثر نبودند، اما کاربرد علفؤهاي هرز چندساله پیچک صحرایی م مطالعه در کنترل علف

هاي هرز چندساله تلخـه را بـه        بوزین با یکدیگر و یا کاربرد بقایاي گیاهی به تنهایی تراکم علف            متري
  ).2جدول (ه در مترمربع کاهش دادند  بوت1تر از  کم

 هـرز  هـاي مختلـف علـف    ثیر هر یک از تیمارها بر تـراکم گونـه     أزمینی ت  در مرحله برداشت سیب   
مربـع بـود    بوتـه در متر 2تـر از    تره کـم   هرز سلمه  چه هنوز تراکم علف   اگر. مشاهده شده کاهش یافت   

خـروس ریـشه     تاج(ز بهاره دیرهنگام    هاي علف هر   کش پاراکوآت بر گونه    ثیر علف أعدم ت ). 3جدول  (
هـاي هـرز    هاي بیولوژیکی علـف  ثیر تیمارها در مرحله برداشت به تفاوت   أو یا کاهش ت   ) قرمز و خرفه  

خـروس   خرفـه و تـاج  ). 2005؛ آندرسون، 2004؛ الیبمن و همکاران، 1994راپارینی،  (شود   مربوط می 
. تـره دارنـد    به دماهاي باالتري نسبت به سـلمه  هاي بهاره دیرهنگام هستند که براي سبز شدن نیاز         گونه

. رود کش پارآکوات و بقایاي گیاهی ممکن اسـت از بـین مـی    ثیر علفأها، ت بنابراین، تا هنگام ظهور آن   
پاشـی و یـا     زمینی در اردبیل به بیش از یک مرحله سم         هاي هرز سیب   بنابراین، براي کنترل موفق علف    

زمینـی   هنگام که بعد از سبزشدن سـیب هاي هرز بهاره دیر ترل علفاستفاده از عملیات دیگري براي کن     
  .شوند نیاز است ظاهر می

فاکتورهاي مورد مطالعه و اثرات : زمینی کش و بقایاي گیاهی بر عملکرد سیب   ثیر کاربرد علف  أ ت -ب
م تفـاوت  رسد که عد نظر می به). 1جدول (زمینی نداشتند  داري بر عملکرد سیب ثیر معنیأها ت متقابل آن 

هاي بهاره دیرهنگام، بعـد    ویژه گونه  ههاي هرز، ب   بین عملکرد غده در تیمارهاي مختلف به هجوم علف        
هـا در ایـن    ثیر تیمارهاي مورد مطالعه بر تراکم و وزن خشک آنأزمینی و عدم ت از مرحله گلدهی سیب  

 7 تـا  5ر مقایسه با شـاهد  بوزین استفاده شده بود د     هایی که متري   اگرچه در کرت  . مرحله مربوط باشد  
زمینی از جملـه تعـداد    بخش اعظم عملکرد و اجزاي عملکرد سیب     . دست آمد  تري به  تن عملکرد بیش  
توانـد   هاي هرز می بنابراین، حضور علف. شود ها از مرحله گلدهی به بعد مشخص می        غده و وزن غده   

  .ها گردد مانع از تشکیل و حجیم شدن آن
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قبل از  )SE ± ، میانگینمربعبوته در متر (هرز هاي علفاي  ش و بقایاي گیاهی بر ترکیب گونهک ثیر علفأ ت-3جدول 
  زمینی سیببرداشت 

  بقایا  کش علف
خروس  تاج

  ریشه قرمز
  تره سلمه  خرفه

پیچک 
  صحرایی

  تلخه
سایر 

  ها گونه
  4/4±1/2  3/1±6/1  5/7±7/2  4/4±8/1  8/17±4/3  1/19±2/7  گندم
  7/2±4/1  1/3±4/1  2/6±3/8  2/10±4/3  4/12±6/2  1/35±3/6  جو
  3/1±6/2  1/7±3/2  8/9±2/6  4/4±2/2  6/11±7/6  4/8±2/5  کلزا

  پاراکوات

  0  6/9±2/4  7/1±2/3  9/4±4/1  8/28±2/8  7/30±4/5  بدون بقایا
  2/2±3/3  5/3±8/1  0/16±5/1  0  8/9±6/2  5/7±3/4  گندم
  7/2±4/2  1/3±9/3  6/3±5/2  7/1±0/3  7/9±1/2  3/13±7/2  جو
  8/1±2/1  7/6±4/3  0/4±3/4  0  6/14±1/5  1/27±5/9  کلزا

  بوزین متري

  8/1±8/4  0  0/12±4/4  0  6/2±9/3  1/7±2/3  بدون بقایا
  1/9±3/2  0  4/4±2/3  8/1±3/2  0  3/5±2/4  گندم
  9/4±8/1  0  8/1±1/1  5/0±5/1  1/11±5/3  7/21±4/6  جو
  0/4±6/4  0  9/4±1/4  0  7/1±4/2  4/20±6/5  کلزا

  + پاراکوات
  بوزین متري

  0/1±2/1  5/0±0/1  2/10±3/5  0/1±2/4  3/21±6/4  2/18±3/6  بدون بقایا
  9/16±6/3  8/1±8/0  2/10±7/5  5/3±7/1  7/5±7/3  7/42±8/5  گندم
  0/12±7/4  0  6/17±3/4  6/3±4/2  7/18±9/6  4/24±5/9  جو
  1/3±3/2  3/1±0/1  7/6±6/1  2/6±6/5  6/3±2/1  4/64±6/7  کلزا

  شاهد

  2/6±7/1  0  2/6±8/2  2/6±4/3  0/24±8/3  7/54±5/12  بقایابدون 
  

  گیري نتیجه
کش پاراکوات،  دهد که با توجه به خصوصیات شیمیایی و فیزیولوژیکی علف نتایج آزمایش نشان می

هاي بهاره  ویژه گونه زمینی به هاي هرز سیب کاشت و در خاك در کنترل علف کاربرد آن به شکل قبل از
بـوزین بـا    کش متـري  تلفیق علف. خروس ریشه قرمز و خرفه کارآیی چندانی ندارد  تاجهنگام مانند دیر

 هفته 6 تا 4ها  ثیر آنأاما ت.  ثري کنترل نمایدؤطور م زمینی را به هاي هرز سیب تواند علف بقایاي گیاهی می
هنگام در  هاره دیر هاي ب   ساله ویژه یک  ههاي هرز، ب   که، تراکم علف   طوري به. یابد بعد از کاربرد کاهش می    

از این  . زمینی ناچیز بود ثیر تیمارها بر عملکرد غده سیبأاواخر رشد افزایش یافت و به همین خاطر ت       
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هاي دیگر؛ از جمله پخش مجدد بقایاي  هاي هرز از روش رو، الزم است براي کنترل این دسته از علف   
هـا   دهی غـده   از آخرین عملیات خاكهاي زنده و یا کشت گیاهان پوششی پس گیاهی، استفاده از مالچ   

  .استفاده شود
  

  تشکر و قدردانی
سـسه  ؤهاي صمیمانه جناب آقـاي مهنـدس مـصطفایی ریـیس م     دانیم از همکاري  در اینجا الزم می   

  . اردبیل تقدیر و تشکر نماییمابع طبیعین کشاورزي و متحقیقات
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Abstract2 
Crop residue is a non-chemical method of weed control in agricultural 

sustainable systems. This research was conducted at the Alarogh site of Ardabil to 
evaluate the effect of integrated use of mulch and herbicide on weed emergence 
and growth in potato in 2007. Treatments were four levels herbicide including:  
(1) Paraquat [N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride] herbicide as pre-
planting, (2) metribuzin [4-amino-6-(1,1-dimethylethyl)-3-(methylthio)-1,2,4-
triazin-5-one] herbicide as pre-emergence, (3) Paraquat as pre-planting plus 
metribuzin as pre-emergence and (4) without herbicide (control) as main plots, and 
four levels crop mulch including: (1) wheat residue, (2) barley residue, (3) canola 
residue and (4) without mulch as subplots. Results showed that metribuzin 
application reduced weed density at the both stages (flowering and pre-harvesting) 
two times. Crop residue on the soil surface completely suppressed winter and early 
spring weed emergence and growth, but did not suppress on lately spring weed. In 
plots that was applied metribuzin herbicide plus crop residue redroot (Amaranthus 
retroflexus) and lambsquarters (Chenopodium album) density was reduced to lower 
than 3 plant m-2, and purslane (Purtolace olerace) density declined to lower than  
8 plant m-2. These results show that: 1) crop residue can suppress winter weed 
growth specially to flowering stage of potato, 2) The effect of crop residue on soil 
surface decline after 4 to 6 weeks and weeds which emerged after need control by 
either practice. 
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