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ارزیابی کارایی علفکشهای مختلف بر کنترل علفهای هرز عدس )(Lens culinaris Med.
عبدالرضا احمدي* ،1کریم موسوی ،2مهدی راستگو ،3مژگان بیرانوندی

4

تاريخ دريافت1394/12/17:
تاريخ پذيرش1395/03/11:

چکیده

با هدف بررسی اثر علفکشهای اتالفلورالين  3( EC3.33%لیتر در هکتار) ،تریفلورالین  2( EC48%لیتر در هکتار)،
پنديمتالين  2/5( EC33%لیتر در هکتار) ،ايمازتاپير  1( SC10%لیتر در هکتار) ،متريبيوزين  1( WP70%کیلوگرم
در هکتار) ،سيمازين  1(WP80%گرم در هکتار) ،پرومترين  1( WP80%کیلوگرم در هکتار) ،مخلوط سيمازين و
پرومترين( 0/5 +0/5گیلوگرم در هکتار) در مقایسه با تیمار دو مرحله وجين دستی و تداخل تمام فصل علفهای هرز،
آزمایشی در سالزراعي  1392-93در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با  12تیمار و  3تكرار در شرایط آبوهوایی
شهرستان خرمآباد اجرا شد .مهمترین علفهای مشکلآفرین در این آزمایش به ترتیب گلرنگوحشي (Carthamus
) ،oxyocantha M. Biebشيرپنير ) ،(Galium tricornutum subsp.خردلوحشي ( ،)Sinapis arvensis L.جغجغک
( ،)Vaccaria grandiflora (Ser.) Jaub. & Spachو گوشفيلي ) (Conringia orientalis (L.) Dumort.بودند .میانگین
تراکم علفهای هرز برای کرتهای شاهد بدون کنترل برابر  133بوته در مترمربع بود .با بررسی اثر علفکشهای
مختلف روی این علفهای هرز مشخص شد که کاربرد ایمازتاپیر به میزان  0/75لیتر در هکتار با  99درصد کاهش در
تراکم کل علفهای هرز نسبت به شاهد بهترین تیمار بود و تیمار پندیمتالین به میزان 3/5لیتر در هکتار با  6/7درصد
ی هرز ضعیفترین تیمار بود .براساس نتایج این آزمایش ،از بین علفکشهای مورد آزمایش
اثربخشی در کنترل علفها 
فقط کاربرد علفکش متریبیوزین به میزان  1کیلوگرم در هکتار اثر گیاهسوزی معنیداری بر روی گیاه زراعی عدس
داشت و بر این اساس برای کنترل علفهای هرز این کشت قابل توصیه نیست.
ف هرز ،زیستتوده علفهرز ،وجین دستی
واژههای کلیدی :خرمآباد ،تراکم عل 

 -1دانشیار گروه گياهپزشکی دانشگاه لرستان
 -2استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،لرستان ،ایران
 -3دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
 -4دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه لرستان
*نويسنده مسئولahmadi@lu.ac.ir:
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مقدمه

عدس) (Lens culinaris Med.از خانواده نیامداران است
که بهعنوان غذای مغذی شناخته شده است ( .)6دانه عدس
از نظر پروتيين غني است (تقريب ًا  22درصد) و در بسياري
كشورها در تغذيه مردم نقش مهمي دارد( .)1عالوه بر
اهميت غذايي آنها براي انسان و دام ،اين گياهان زراعي
نقش مهمي در حفظ باروري نواحي ديم ايفاء ميكنند.
كشت حبوبات با تثبيت نيتروژن اتمسفري وضعيت
حاصلخيزي براي محصول بعدي (غالت) فراهم ميآورد
(.)1
علفهاي هرز مهمترين عامل زيستي هستند كه عملكرد
عدس را تحت تأثير قرار ميدهند .رشد عدس در ابتدا به
آرامی صورت میگیرد ،لذا علفهای هرز به سرعت فضا
را اشغال مینمایند و به منظور دستیابی به نیازهای خود
از قبیل آب ،عناصر غذایی ،نور و فضا با عدس رقابت
مینمایند و بدینترتیب در نهایت ک ّمیت و کیفیت محصول
را تحت تأثیر قرار میدهند( .)16شدت رقابت علفهاي
هرز به گونه علف هرز ،شدت آلودگي ،دوره تداخل و
ف هرز و گياه زراعي
شرايط اقليمي تأثيرگذار بر رشد عل 
وابسته است (.)4
از آنجا که علفهای هرز از نظر محیط رشد و دوره
زندگی متفاوت هستند از یک روش خاص نمیتوان در
تمام شرایط برای کنترل مداوم و موثر آنها استفاده نمود
(12 ،3و  .)13آداك و كايان ( )8نیز اظهار داشتند چنانچه
کنترل علفهای هرز بهصورت وجین دستی مقدور
نباشد ،کاربرد علفکشها بهعنوان یک روش جایگزین
قابلتوصیه است .در ايران تحقيق چنداني درباره معرفي
علفكشهاي مناسب براي كنترل علفهايهرز در كشت
عدس صورت نگرفته است .براي كنترل علفهايهرز اين
محصول ،دو علفكش پيشرويشي پنديمتالين (استومپ)
و پرومترين (گزاگارد) به ثبت رسيدهاند (.)10
مجني و همكاران ( )7در ارزيابي كارايي برخي علفكشها
در كشت عدس ،كاربرد علفكشهاي پنديمتالين ،ترفالن
و پيريديت را در كنترل علفهايهرز مؤثر دانستهاند.
ارمان و همكاران ( )5علفكشهاي پرومترين و لينورون
را براي كنترل علفهايهرز كشت زمستانه عدس مناسب
دانستهاند .تيپه و همكاران ( )14نيز كارايي علفكش
لينورون در كنترل علفهايهرز كشت بهاره عدس را
مناسب برشمردهاند.
پاال و مزيد ( )11گزارش دادند كه كاربرد علفكشهاي
سيانازين و پروناميد بهصورت پيشرويشي عملكرد
عدس را در كشت زودهنگام و ديرهنگام به ترتيب به
ميزان  59و 20درصد افزايش داد .محمد و همكاران ()9
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نتيجه گرفتند كه علفكش ايمازتاپير به مقدار 50گرم ماده
مؤثر در هكتار ،متريبوزين به مقدار 1كيلوگرم ماده مؤثر در
هكتار و پرومترين به مقدار  1كيلوگرم ماده مؤثر در هكتار
هر كدام مخلوط با علفكش پنديمتالين به مقدار1200
گرم ماده مؤثره در هكتار ،اثرات گياهسوزي روي عدس
نداشتند و علفهايهرز را به طور مؤثري كنترل كردند و
عملكرد را افزايش دادند .با توجه به مباحث مطرح شده
اين پژوهش در سطح شهرستان خرمآباد به منظور ارزيابي
كارايي استفاده از علفكشهاي مختلف براي كنترل
علفهايهرز كشت عدس و همچنين سنجش حساسيت
اين گياهزراعي نسبت به طيف وسيعي از علفكشهايي
كه در مزارع عدس امكان كاربرد آنها وجود دارد ،صورت
گرفت.

مواد و روشها

این آزمايش طي سالزراعي  1387-88در شهرستان
خرمآباد در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 12
تيمار در سه تكرار اجرا شد .تیمارهای آزمایش شامل؛
 -1پنديمتالين  2/5( EC33%لیتر در هکتار) -2 ،ایمازتاپيز
 1( SC10%لیتر در هکتار) -3 ،اتال فلورالین EC3.33%
( 4لیتر در هکتار) -4 ،تری فلورالین  2( EC 48%لیتر در
هکتار) -5 ،متری بیوزین  600( WP 70%گرم در هکتار)،
 -6سیمازين  900( WP80%گرم در هکتار) -7 ،پرومترين
 1/5( WP80%کیلوگرم در هکتار) -8 ،مخلوط علفکش
سيماز ين و پرومترین( 0/5+0/5کیلوگرم در هکتار) همراه
تیمار دو مرحله وجين و تداخل تمام فصل بود .کاشت
عدس رقم گچساران به وسیله دستگاه ردیف کار غالت
بر اساس تراکم 250بوته در مترمربع در آذرماه صورت
گرفت .هر كرت آزمايش شامل  11رديف  5متري بود
كه فاصله رديفهاي كاشت  20سانتيمتر و فاصله بوتهها
روي هر رديف كاشت  2سانتيمتر در نظر گرفته شد .در
كرتهاي مربوط به تيمار تداخل تمام فصل هيچ عمليات
كنترلي عليه علفهايهرز صورت نگرفت .در تيمار كنترل
شيميايي سمپاشي با استفاده از سمپاش پشتي برقی مدل
 Matabiبا نازلهاي بادبزنی شرهاي با شماره V110-AG03
و فشار  2/5بار كاليبره شده براساس پاشش  300ليتر آب
در هكتار انجام شد.
س از
در مورد تيمارهاي پيشكاشت آميخته با خاك ،پ 
سمپاشي از شنكش براي اختالط علفكش با خاك
استفاده شد .اعمال تيمارهاي پيشرويشي بالفاصله پس از
كاشت عدس صورت گرفت .در  2نوبت نمونهبرداري (15
روز و  30بعد از كاربرد علفكش پسرويشي) ،ارزيابي
تراكم و توليد زیستتوده علفهاي هرز با نمونهبرداري
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از سطح دو كادر  0/25 × 0/5متري در هر كرت صورت
گرفت .تراکم و وزن خشک علفهای هرز به تفکیک گونه
شمارش و اندازهگیری شد .تجزيه و تحليل نتايج آزمايش
از طريق آناليز واريانس با استفاده از نرمافزارMSTAT-C
صورت گرفت؛ براي مقايسه ميانگينها از آزمون  LSDدر
سطح  5درصد استفاده شد.
نتایج و بحث
گلرنگوحشي .جغجغک ،گوشفيلي ،خردلوحشي و
شيرپنير مهمترین گونههای علف هرز غالب در سطح
کرتهای آزمایش بودند .نتایج تجزیه واریانس دادههای
تراکم و وزن خشک علفهای هرز در جدول 1نشان داده
شده است.
گلرنگوحشي .اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم
گلرنگ وحشي در نمونهبرداریهای اول و دوم در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1بر اساس نتایج
ش متریبیوزین و مقادير مختلف ایمازتاپیر،
آزمایش علفک 
بیشترین اثر را در کاهش تراکم گلرنگ وحشي نسبت تیمار
تداخل تمام فصل داشتند ،بهطوریکه کاربرد متریبیوزین
 100درصد و ایمازتاپیر  0/5لیتر و  0/75لیتر در هکتار به
ترتیب  %88/6و  %98/7کاهش در جمعیت این علفهرز را
نسبت به شاهد تداخل تمام فصل نشان دادند .البته اختالف
معنیداری با تیمار دو مرحله وجین ( 87/34درصد کاهش)
از این لحاظ نداشتند .کمترین میزان کنترل گلرنگوحشي
توسط علفکش پندیمتالین انجام شد که نسبت به شاهد
علفهرز فقط باعث  8/8درصد کاهش جمعیت این علف
هرز شد که از لحاظ آماری تفاوتی با شاهد تداخل تمام
فصل نداشت .در نمونهبرداری دوم عالوه بر متریبیوزین
که به طور  100درصد کاهش جمعیت گلرنگوحشي را
سبب شد ،ایمازتاپیر به مقدار  0/5و  0/75لیتر در هکتار
به ترتیب باعث کاهش  83/6و  98/4درصد در جمعيت
گلرنگوحشي نسبت به تداخل تمام فصل شدند (جداول
 2و .)3
همچنین تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش بر وزن خشک
گلرنگوحشي در نمونهبرداریهای اول و دوم در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1در نمونهبرداری
اول حداقل وزن خشک عالوه بر متریبیوزین با 100درصد
کنترل گلرنگوحشي به تیمار ایمازتاپیر  0/75لیتر در
هکتار اختصاص داشت که توانست حداکثر کنترل را انجام
دهد و کمترین درصد اثربخشی بر وزن خشک گلرنگ
وحشي به تیمارهای سیمازین ،اتال فلورالین ،تریفلورالین
و نسبتهای مختلف پندیمتالین تعلق داشت بهطوریکه
از لحاظ آماری اختالف معنیداری با شاهد نداشتند ولی
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در نمونهبرداری دوم اتالفلورالین ،تریفلورالین ،ایمازتاپیر
و متریبیوزین بیشترین اثربخشی را در کاهش وزن خشک
گلرنگوحشي نسبت به شاهد داشتند (جدول  .)3به
طور کلی نتایج این آزمایش موید این نکته است که اثر
گیاهسوزی متریبیوزین و مقادیر مختلف ایمازپاپیر نسبت
به دیگر علفکشها بیشتر بود.
جغجغک .اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم
جغجغک در نمونهبرداری اول معنیدار نبود ،ولی در
نمونهبرداری دوم در سطح احتمال  5درصد معنیدار بود
(جدول  .)1در بین تیمارهای کنترل شیمیایی جغجغک،
کمترین تراکم به تیمارهای متریبیوزین و مقادیر مختلف
ایمازتاپیر مربوط بود که باعث کاهش  100درصد جمعیت
جغجغک نسبت به تیمار شاهد شدند .تراکم علف هرز
برای تیمار تداخل تمام فصل برابر  12/2بوته در مترمربع
بود ،که تیمارهای پندیمتالین  3/5لیتر در هکتار ،سیمازین
و تیمار ترکیبی سیمازین و پرومترین از نظر آماری تفاوت
معنیداری با آن نداشتند .کاربرد تیمارهای فوق در مقایسه
با شاهد به ترتیب فقط سبب کاهش  45/5 ،54و 36/4
درصد جمعیت جغجغک شد (جدول .)2در نمونهبرداری
دوم تیمار علفکش پندیمتالین  3لیتر در هکتار (40
درصد) و تیمار ترکیبی سیمازین  +پرومترین ( 60درصد)
کمترین اثربخشی را در کنترل جغجغک در مقایسه با شاهد
نسبت به سایر تیمارهای علفکشی داشتند (جدول .)4
تاثیر تیمارهای علفکش بر وزن خشک جغجغک در
نوبت اول در سطح احتمال یک درصد و در نمونهبرداری
دوم در سطح احتمال  5درصد معنی دار بود ( جدول
 .)1در نوبت اول نمونهبرداری علفکشهای متریبیوزین
و ایمازتاپیر وزن خشک جغجغک را  100درصد نسبت به
شاهد کاهش دادند .وزن خشک جغجغک در نمونهبرداری
نوبت دوم ،روندی تقریب ًا مشابه با نوبت اول داشت .نتایج
نشان دادند که تیمارهای متریبیوزین و ایمازتاپیر توانستند
کنترل بهتری را سبب شوند (جداول  2و .)3
گوشفیلی .اثر تیمارها بر تراکم گوشفیلی در نمونهبرداری
دوم غیر معنیدار بود ،ولی در نمونهبرداری اول در سطح
احتمال  5درصد معنیدار بود (جدول .)1در نمونهبرداری
اول مشخص شد که علفکشهای اتالفلورالین ،ایمازتاپیر،
متریبیوزین و پرومترین بیشترین اثربخشی را در کاهش
تراکم گوشفیلی نسبت به شاهد داشتند .در بین تیمارها
مخلوط علفکش سیمازین به عالوه پرومترین کمترین اثر
بخشی ( 33/1درصد) را در کنترل گوشفیلی نسبت به
شاهد داشت ،البته از لحاظ آماری تفاوت معنیداری با
سایر تیمارها مشاهده نشد (جدول  .)2در نمونهبرداری دوم
تفاوت معنیداری بین تیمارهای اتالفلورالین ،تریفلورالین

58

دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،4شماره ،1بهار و تابستان 1395

Journal of Weed Ecology
Vol. 4, No. 1, Spring and Summer 2015

و مقادیر مختلف پندیمتالین با شاهد بدون کنترل وجود
نداشت (جدول  .)3اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک
گوشفیلی در نمونهبرداری اول و دوم غیرمعنیدار بود
(جدول .)2در نوبت اول ضعیفترین تیمار کنترلی یا به

عبارتی بیشترین وزن خشک علف هرز به تیمار علفکش
پندیمتالین ولی در نوبت دوم به علفکش اتالفلورالین
( 71درصد) در مقایسه با شاهد بدون کنترل تعلق گرفت
( جداول  2و .)3

جدول  .1تجزیه واریانس علفهای هرز غالب ،بر اساس تراکم و وزن خشک در دو نوبت نمونهبرداری
علف هرز
وزن خشک علف های هرز
تراکم علف هرز
ی
15روز بعد از سمپاش 
پسرويشي

 30روز بعد از سمپاشی
پسرويشي

15روز بعد از سمپاشی
پسرويشي

ی
 30روز بعد از سمپاش 
پسرويشي

گلرنگ وحشي

**8/7547

**19/9946

**8/7232

**22/8162

خردل وحشی

**5/0302

**6/0837

**6/0621

شيرپنير

*3/1387

**3/4867

*2/9896

جغجغک
گوش فیلی

*2/6251
1/3842ns

2/1916ns
*2/5844

*3/1132
2/1258ns

**4/2191
2/2321ns

**18/2575

 * ،nsو ** به ترتیب گویای عدم معنی داری ،معنی داری در سطح  5درصد و معنی داری در سطح  1درصد است.

*2/9040

جدول  -2نتایج مقایسه میانگین تراکم و وزن خشک گلرنگوحشي ،جغجغک ،گوشفیلی ،خردل وحشی
و شيرپنير تحت تیمارهای آزمایشی براساس نمونهبرداری  15روز بعد از سمپاشی پسرويشي
تيمار

وزن خشک (گرم در مترمربع)

تراکم ( بوته در مترمربع)
گلرنگ
وحشي

جغجغک

گوش
فیلی

خردل
وحشی

شيرپنير

گلرنگ
وحشي

جغجغک

گوش
فیلی

خردل
وحشی

شيرپنير

48/9abc

1/1b

0b

5/6bcd

0d

7/5ab

0/5bc

0b

3/5bc

0/1cd

تريفلورالين 2لیتر
در هکتار

50abc

1/1b

1/1b

15/6ab

1/1cd

9/5ab

0/3c

0/5b

6/1ab

0/7bcd

پنديمتالين  3لیتر در
هکتار

31/1cde

2/2b

5/5ab

5/6bcd

28/9ab

8/3ab

0/3c

0/1ab

0/7c

2/7ab

پنديمتالين  3/5لیتر
در هکتار

80ab

5/5ab

4/4ab

24/5a

1/1cd

13/7ab

2/7ab

0/9ab

10/7ab

0/1cd

ايمازتاپير  0/5لیتر در
هکتار

10ef

0b

0b

0d

0d

1/1cd

0c

0b

0c

0d

ايمازتاپير  0/75لیتر
در هکتار

1/1f

0b

0b

0d

0d

0/2d

0c

0b

0c

0d

متريبيوزين 1
کیلوگرم در هکتار

0f

0b

0b

1/1cd

22/2abc

0d

0c

0b

0/01c

1/9abc

سيمازين  1کیلوگرم
در هکتار

48/9abd

6/7ab

1/1b

0d

5/6bcd

10/3ab

0/2c

0/3b

0c

0/5bcd

پرومترين  1کیلوگرم
در هکتار

13/3def

2/2b

0b

15/6abc

4/4bcd

1/8cd

0/5bc

0b

9/5ab

0/4bcd

سيمازین+0/5
پرومترين0/5کیلوگرم
در هکتار

37/8bcde

7/8ab

6/7ab

1/1cd

4/4bcd

3/4bc

1/1ab

0/8b

0/5c

0/2bcd

11/1ef

2/2b

0b

2/2bcd

2/2cd

0/8cd

0/8c

0b

0/8c

0/7cd

87/8a

12/2a

9/1a

30a

34/5a

17/1a

3/7a

2/1a

15/9a

3/7a

اتالفلورالين 3لیتر در
هکتار

دو مرحله وجین
عدم کنترل

در هر ستون میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون مقایسه میانگین  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
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جدول  .3نتایج مقایسه میانگین تراکم و وزن خشک گلرنگوحشي ،جغجغک ،گوشفیلی ،خردل وحشی و شيرپنير
تحت تیمارهای آزمایشی براساس نمونه برداری  15روز بعد از سمپاشی پسرويشي
تراکم ( بوته در مترمربع)
تيمار
اتالفلورالين 3لیتر در
هکتار
تريفلورالين 2لیتر
در هکتار
پنديمتالين  3لیتر در
هکتار
پنديمتالين  3/5لیتر
در هکتار
ايمازتاپير  0/5لیتر
در هکتار
ايمازتاپير  0/75لیتر
در هکتار
متريبيوزين 1
کیلوگرم در هکتار
سيمازين  1کیلوگرم
در هکتار
پرومترين  1کیلوگرم
در هکتار
سيمازین+0/5
پرومترين0/5کیلوگرم
در هکتار
دو مرحله وجین
عدم کنترل

وزن خشک (گرم در مترمربع)

گلرنگ
وحشي

جغجغک

گوش
فیلی

خردل
وحشی

شيرپنير

گلرنگ
وحشي

جغجغک

گوش
فیلی

خردل
وحشی

شيرپنير

21/1cd

0b

1/1ab

6/7bc

0b

63/1ab

0c

6/4 ab

56/3 b

0b

28/9bc

0b

2/2ab

6/7bc

0b

65/8ab

0c

22/1 a

41/4 ab

0b

38/9b

6/7ab

4/4ab

6/6bc

12/2ab

86/8a

5/2 bc

3/6 ab

25/9 b

12/1ab

67/8a

0b

2/2ab

6/6bc

1/1b

102/7a

1/4 bc

6/4 ab

37/6 ab

0/7b

11/1de

0b

0b

0d

0b

7/8c

0c

0b

0c

0b

1/1f

0b

0b

0d

0b

0/5d

0c

0b

0c

0b

0f

0b

0b

0d

38/9a

0d

0c

0b

0c

73/5a

15/6cde

1/1b

0b

0d

2/2b

43/2ab

3/1bc

0b

0c

3/8b

6/7ef

2/2b

0b

12/2ab

1/1b

10/1c

8/1abc

0b

142/9 a

1/3b

17/8cde

4/4ab

0b

1/1cd

1/1b

28/7b

15/8ab

0b

1/7 c

2/1b

1/1f

0b

0b

0d

1/1b

0/2d

0c

0b

0c

0/8b

67/8a

11/1a

5/5a

16/7a

40a

104/5a

24/7a

22/1 a

148/4 a

73/4a

در هر ستون میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون مقایسه میانگین  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
جدول  .4مقایسه میانگین تراکم و وزن خشک کل علفهایهرز تحت تیمارهای آزمایشی در دو نوبت نمونه برداری
تراکم (بوته در متر مربع)

وزنخشک (گرم در متر مربع)

اتالفلورالين 3لیتر در هکتار

 15روز بعد
از سمپاشی
پسرويشي
61/1 a-d

 30روز بعد
از سمپاشی
پسرويشي

تريفلورالين 2لیتر در هکتار

57/8 b-d

37/8 bc

13/9ab

پنديمتالين  3لیتر در هکتار

55/6 b-d

68/8 ab

17/2 ab

136/9 a

پنديمتالين  3/5لیتر در هکتار

124/4 ab

77/8 a

20/7ab

149/2 a

ايمازتاپير  0/5لیتر در هکتار

35/6 cd

11/1 de

11/9a-c

46 bc

ايمازتاپير  0/75لیتر در هکتار

1/1 e

1/1 e

0/2 e

0/5d

0e

38/9 cd

0e

0d

سيمازين  1کیلوگرم در هکتار

80 a-c

18/9 cd

12/6bc

119/8 ab

پرومترين  1کیلوگرم در هکتار

21/1 c-e

22/2 cd

2/7cd

22/8 c

سيمازين+ 0/5پرومترين0/5کیلوگرم در هکتار

72/2 a-c

24/4 cd

15/9 ab

188/6 a

دو مرحله وجین

18/9d e

2/2 e

1/6de

4/7 d

30/5a

182/5 a

تيمار

متريبيوزين  1کیلوگرم در هکتار

28/9 cd

 15روز بعد از
سمپاشی پسرويشي

 30روز بعد از
سمپاشی پسرويشي

13/28 ab

116/9 ab
144/2 a

87/8 a
133/3 a
عدم کنترل
در هر ستون میانگینهای دارای حرف مشترک براساس آزمون مقایسه میانگین  LSDدر سطح  5درصد فاقد تفاوت معنیدار هستند.
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دو فصلنامه بومشناسی علفهای هرز
جلد ،4شماره ،1بهار و تابستان 1395

خردل وحشی .اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم و
وزن خشک خردل وحشی در هر دو نمونهبرداری اول و
دوم در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول .)1
با وجود این ،نتایج نشان دادند که در نمونهبرداری اول،
تراکم و وزن خشک خردل وحشی در تیمار پندیمتالین
 3/5لیتر در هکتار و تیمار تریفلورالین 2لیتر در هکتار
بیشترین و در تیمارهای ایمازتاپیر ،متری بیوزین و
سیمازین کمترین میزان بود (جدول  .)3در طی آزمایشی
دروو ( )2مخلوط تریفلورالین و کلرامبن را در کشت پايیزه
عدس در کنترل علفهای هرز خردلوحشی ،گوشفیلی،
گلرنگوحشی و جغجغک مناسب دانست .همچنین در
نمونهبرداری دوم ،تراکم و وزن خشک خردل وحشی در
تیمار پرومترین بیشترین و در تیمارهای ایمازتاپیر ،متری
بیوزین و سیمازین کمترین میزان بود (جدول .)3
شيرپنير .اثر تیمارها بر تراکم علف هرز شيرپنير در
نمونهبرداری اول در سطح  5درصد و در نمونهبرداری
دوم در سطح یک درصد ولی بر وزن خشک علف هرز
شيرپنير در هر دو نوبت نمونهبرداری در سطح  5درصد
معنیدار بود (جدول .)1در بین تیمارهای کنترل شیمیایی
در نمونهبرداری اول کمترین تراکم شيرپنير به تیمار
پیش کاشت اتالفلورالین و متریبیوزین مربوط بود ،البته
تراکم شيرپنير برای تیمارهای تریفلورالین ،پندی متالین،
سیمازین ،پرومترین و مخلوط سیمازین  +پرومترین تفاوت
معنیداری با آن نداشت .کاربرد پیشرویشی علفکش
پندیمتالین  3لیتر در هکتار و متریبیوزین در مقایسه با
تیمار شاهد بدون کنترل به ترتیب سبب کاهش  16/18و
 35/53درصد جمعیت علف هرز شیرپنیر شد .همچنین در
نمونهبرداری دوم بیشترین تراکم و وزن خشک شیرپنیر
به ترتیب به دو علفکش متریبیوزن و پندیمتالین  3لیتر
در هکتار و کمترین تراکم به علفکشهای اتالفلورالین،
تریفلورالین ،و ایمازاتاپیر تعلق داشت (جدول  .)3تیپه و
همکاران( )15اظهار داشتند که مرحله رشدي علفهرز
به ميزان زيادي كارايي كنترلي علفكشها را تحت تأثير
قرار ميدهد ،ازاينرو نتيجه حاصل از كاربرد علفكشها
تحت تأثير شرايط فصلي تغيير مييابد.
تراکم و وزن خشک کل علفهای هرز .مقایسه
میانگین تراکم کل علفهایهرز (جدول )4در نوبت اول
نمونهبرداری نشان داد که تیمار ایمازتاپیر  0/75لیتر در
هکتار با  99/2درصد کاهش در تعداد علفهایهرز نسبت
به شاهد عدم کنترل ،بهترین تیمار بود و تیمار پندیمتالین
 3/5لیتر در هکتار با  6/7درصد کمترین اثربخشی را در
کنترل علفهای هرز داشت .همچنین در نمونهبرداری اول
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کمترین وزنخشک علفهای هرز با  99/5درصد کاهش
نسبت به شاهد تداخل علف هرز به تیمار ایمازتاپیر 0/75
لیتر در هکتار تعلق داشت و حداکثر وزن خشک علفهای
هرز با  32/3درصد به تیمار پندیمتالین  3/5لیتر در هکتار
مربوط بود (جدول .)4
در نوبت دوم نمونهبرداری تیمار ایمازتاپیر  0/75لیتر در
هکتار با  98درصد کاهش در تراکم علف هرز نسبت به
شاهد بهترین تیمار گزارش شد در مقابل تیمار پندیمتالین
 3/5لیتر در هکتار با  11/4درصد کاهش در تراکم
ضعیفترین تیمار گزارش شد .موسوی ( )10در ارزيابي
كارايي برخي علفكشها در کنترل علفهای هرز كشت
نخود ،پایینترین سطح تراکم علفهای هرز چندساله را
به تیمارکاربرد پیشرویشی ایمازتاپیر نسبت داد ،همچنین
ارمان ( )5نتیجه گرفت که تیمارهای تریفلورالین و
پندیمتالین در مزرعه عدس ،علفهای هرز را کنترل
نکردند .البته مجني و همكاران ( )7در ارزيابي كارايي
برخي علفكشها در كشت عدس ،كاربرد علفكشهاي
پنديمتالين و ترفالن را در كنترل علفهاي هرز مؤثر
دانستهاند .بنابراین انتظار ميرود ارقام عدس داراي عادت
رشدي و مورفولوژيكي مختلف داراي توانايي رقابت
متفاوتي باشند.
در نوبت دوم نمونهبرداری از مقایسه میانگین وزن خشک
مجموع علفهای هرز ،نتیجهگیری میشود که تیمار
سيمازين  +پرومترين با  103/3درصد افزایش وزن خشک
نسبت به شاهد ضعیفترین گزارش شد .ظاهرا ً تیمار تلفیقی
با حذف برخی از گونهها زمینه را برای حضور و رشد
بیشتر سایر گونهها فراهم آورد .البته از نظر آماری اختالف
معنیداری با تیمارهای سيمازين ،پندیمتالین ،اتالفلورالین
و تریفلورالین نداشت .در مقابل تیمار ایمازتاپیر 0/75
لیتر در هکتار با  99/7درصد کاهش وزنخشک شاهد
علفهرز ،بهترین تیمار بود .سينگ و همكاران ( )13اعالم
داشتند كه تيمار پنديمتالين بعالوه وجيندستي تراكم و
وزن خشك علف هرز را بيشتر از يك بار وجيندستي
كاهش داد ،اما دو بار وجيندستي كنترل مشابه پنديمتالين
بهعالوه يك بار وجيندستي حاصل كرده است .ساليب و
آسيلي( )16اعالم كردهاند كه از بين روشهاي مختلف
كنترل علفهرز شامل وجيندستي در ۳۰و  ۶۰روز بعد
از کاشت ،کاربرد علفکش پرومترين ( 300گرم در هکتار)
و کاربرد متریبیوزین ( 250گرم در هکتار) و تيمار دو بار
وجين دستي بهترين كنترل علفهرز و در نتيجه باالترين
عملكرد را سبب شد و بعد از آن پرومترين بيشترين
عملكرد را داشت .علفکش متریبیوزین به دلیل خسارت
به محصول زراعی و آثار گیاهسوزی و اختالل در رشد
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(Lens culinaris Med.) ارزیابی کارایی علفکشهای مختلف بر کنترل علفهای هرز عدس

 تیمار دو مرحله وجین.علفهای هرز به را دارا بودند
کارایی کنترل علفهای هرز بیشترین و تیمار تداخل تمام
. کمترین کارایی کنترل را داشتند،فصل با علفهای هرز
در نتیجه این مطالعه علفکشهای پهنبرگکش در مقایسه
با باریکبرگکشها (خانواده دینیتروآنیلین) کنترل خوبی
 بهطورکلی نتایج حاصل از.از این علفهای هرز داشتند
آزمایش انجام شده در مورد روشهای کنترلی علفهای
هرز در مزرعه عدس گویای این واقعیت است که در حال
حاضر وجین دستی موثرترین روش کنترل علفهای هرز
.میباشد

و نمو گیاه و نتایج ضعیف آن بر عملکرد عدس چندان
.سودمند نیست
نتیجه گیری
تیمارهای کنترلی علفهای هرز تأثیر معنیداری بر کارایی
 در این آزمایش پایینترین.کنترل علفهای هرز داشتند
سطح تراکم علفهای هرز به تیمار کاربرد پیشرویشی
 و تیمارهای کاربرد علفکش،ایمازتاپیر تعلق داشت
 تریفلورالین و پندیمتالین در مزرعه عدس،اتالفلورالین
علفهای هرز را کنترل نکردند بنابراین باالترین تراکم
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