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چكيده
بهمنظور تعییه دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي هرز در گیاه ذر

Zea mays L.پآ آزمایشی در بهار  1392در منیقة نهاوند استان همتدان

در قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفی با سه تکرار و چهارده تیمار اجرا شد .تیمارها در دو سري شامل كنترل و تداخل يلفهاي هرز
به فاصلة 10آ 20آ 30آ 40آ  50و  60روز پس از سبز شدن ذر

بههمراه دو تیمار شاهد تداخل و كنترل تمتام فصتلپ در نظتر گرفتته

شدند .براي تعییه زمان آغاز و پایان دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي هرز ذر

بهترتیب از معاد

غیرخیی نتوع لجستتیک و گتامپرتز

استفاده شد .يلفهاي هرز غالب مزريه شامل پیچک صحرایی Convolvulus arvensis L.پآ تتاجختروس ریشتهقرمتز

Amaranthus

retroflexus L.پآ تاجخروس رونده Amaranthus blitoides L.پ و سلمه تره Chenopodium album L.پ بودند .نتایج نشتان داد طتول
دورۀ تداخل موجب افزایش وزن خشک يلفهاي هرز و طول دورۀ كنترل سبب كاهش وزن خشک يلفهاي هرز شد .دورۀ بحرانتی
كنترل يلفهاي هرز ذر

براساس  5درصد افت يملکرد مجاز بیه  14تا  47روز پس از سبز شدن ذر

یتا  117تتا  566درجته روز

رشد چهار تا دوازده برگیپ برآورد شد .ایه دوره با احتساب  10درصد كاهش يملکرد مجاز در فاصلة بیه  23تا  36روز پس از ستبز
شدن ذر

یا  220تا  419درجه روز رشد شش تا ده برگیپ تعییه شد.

كلیدواژهها :تداخل يلفهاي هرزآ تعداد يلفهاي هرزآ كاهش يملکردآ معاد

* نویسنده مسئول

غیرخییآ وزن خشک يلفهاي هرز.

Email: Khazaiemojtaba@yahoo.com

مجتای خزائی و همکاران

 .1مقدمه

كاشت چهار تا چهارده برگیپ با احتساب  10درصد افتت

ذر

پس از گندم و برنج داراي مقام سوم جهان در تولیتد

غال

استت .ایته گیتاه نیتاز مبرمتی بته كنتترل بتهموقتع

يلفهاي هرز دارد و اگر يلفهاي هرز مزرية ذر

يملکتترد مجتتاز بتترآورد شتتده استتت [ .]4در آزمایشتتی در
دانشگاه بیرجند دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي هرز در ذر

دیتر

با احتساب  5درصد افت يملکرد بیه  19تتا  55روز پتس

كنترل شوندآ میتوانند يملکترد را بستته بته تعتداد و نتوع

از سبز شدن پنج تا پانزده برگیپ بتهدستت آمتد [ .]14در

يلفهاي هرز از  15تا  100درصد كاهش دهند [.]11

همدان ایه دوره براساس  5درصد افت يملکرد مجاز بتیه

رقابت يلفهاي هرز با گیاه زرايی براي جت ب نتورآ

 8تا  31روز پتس از ستبز شتدن ذر

سته تتا ده برگتیپ

آبآ مواد غ اییآ فضاي رشد و گتاهی گازكربنیتک استت.

معادل  395-124درجه روز رشتد و بتر مبنتاي  10درصتد

بنابرایه كاربرد رو هاي آسان و مؤثر براي مهار يلفهاي

افت يملکرد مجاز در فاصتلة 16تتا  24روز پتس از ستبز

هرز كه با كاهش مصرف يلفكشهاآ مدیریت پایدار يلف

شدن ذر

پنج تا هفت برگیپ  289-204درجه روز رشد

هرز را به دنبال داشته باشدآ يروري است [.]12

برآورد شد [.]2

در مدیریت تلفیقی يلفهاي هرز 1بر استفادۀ اصولی و

هتتدف پتتهوهش حايتترآ تعیتتیه دورۀ بحرانتتی كنتتترل

تلفیقی از رو هتاي مختلتف مبتارزه تأكیتد شتده استت.

يلفهاي هرز در شرایط نهاوند به منظتور شتناخت اولتیه

شناسایی دورۀ بحرانتی كنتترل يلتفهتاي هترزآ از اولتیه

قدم در مدیریت تلفیقی يلفهاي هرز و حركت به ستمت

مراحل در طراحی موفق مدیریت تلفیقی يلتفهتاي هترز

كشاورزي پایدار است.

محسوب میشود [ .]19دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي هرزآ
فاصله اي زمانی در طول دورۀ رشد گیاه زرايتی استت كته

 .2مواد و روشها

بهمنظور جلوگیري از كاهش يملکرد باید يتاري از يلتف

ایه تحقیق در بهتار  1392در استتان همتدانآ كیلتومتر دو

هرز نگهداري شود [.]13

جادۀ نهاوند به فیروزان در يرر جغرافیتایی  34درجته و

نخستیه گزار

در مورد دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي

 13دقیقة شمالی و طول جغرافیایی  48درجته و  20دقیقتة

هرز براي ذر

و لوبیا در مکزیک ارائه شد .براستاس ایته

شرقی و ارتفاع  1599متر از سیح دریتا اجترا شتد .اقلتی

گزار آ ذر

قادر بود چهار هفتته پتس از كاشتت بتدون

محل آزمایش براستاس دستتهبنتدي آمبتروژه نیمتهخشتک

كاهش يملکرد با مخلوطی از يلفهاي هرز یکساله رقابت

كوهستتتانی و میتتانگیه بارنتتدگی در ایتته ستتالپ  283/3و

براي لوبیا سه هفته بود [ .]15دورۀ بحرانتی

سیساله  395میلیمتر است .آنالیز ختاک

كند .ایه مد

رقابت در ذر آ دو تا سه هفتة اول رشد گزار

میانگیه بلندمد

شد [.]20

مزريه براساس جدول  1است.

همچنیهآ شروع دورۀ بحرانی كنترل يلفهتاي هترز ذر آ

زمیه مورد آزمایش در پاییز سال قبل شخ يمیتق زده

مرحلة ششبرگی و پایان آن مرحلتة نته تتا ستیزده برگتی

شد و در بهار طبق آنتالیز ختاک مزريته و توصتیة كتودي

تتا

آمونیتتوم و  90كیلتتوگرم

برآورد شد [ .]8ایه دوره  14روز پس از كاشتت ذر

منیقتته  120كیلتتوگرم فستتفا

 62روز پس از كاشت ايالم شد [ .]16دورۀ بحرانی كنترل

ستتولفا

يلفهاي هرز در شرایط مشهد بیه  20تا  56روز پتس از

كاشتآ یک سوم در مرحلة ششبرگی و یتک ستوم قبتل از

پتاستتی و  450كیلتتوگرم اوره یتتکستتوم زمتتان

ظهور گلهاي نر همراه آبیاريپ در هکتار درنظر گرفته شد.

1. Integrated weed management
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كشت توسط ب ركارپنوماتیک با فاصلة ردیتف 75

جنس و گونه تعییه شد .بتراي تیمارهتاي يتاري از يلتف

يملیا

سانتی مترآ فاصتلة بوتته  20ستانتی متتر و يمتق كاشتت 5

هرزآ همیه موارد در پایان فصل و همزمان با نمونهبترداري

سانتیمتر انجام گرفت .سپس كر هاي آزمایشی به طول 6

انجام پ یرفت.

از ذر

متر و پنج ردیف كاشت از آن جدا و مرزبندي شد .آبیتاري

براي میالعة دورههاي تداخل از تابع لجستتیک [ ]13و

رق سینگلكتراس

براي میالعة دورههاي كنترل از تابع گتامپرتز استتفاده شتد

بهصور

جوي و پشته و نوع ب ر ذر

[ .]12شکل توابع لجستیک و گامپرتز در زیر آمده است.

 704بود .تاری كاشت  12اردیبهشت  1392درنظتر گرفتته

1پ تابع لجستیک براي میالعه دورۀ تتداخل يلتفهتاي

شد و مزريه در  26اردیبهشت بهطور كامتل ستبز شتد .در
ایه آزمایشآ از هیچ نوع يلفكشی استفاده نشتد و وجتیه
يلفهاي هرز به صور

دستی صور

هرز:

1
𝐶−1
()+
)] × 100
𝐶 (exp[𝐴 × (𝑇 − 𝐵)]) +
𝐶

گرفت .آزمایش در

قالب طرح بلوکهاي كامل تصادفی با چهارده تیمار و سته

در ایه رابیهآ  :Yيملکرد نسبت به شاهد بدون رقابت

تکرار اجرا شد .تیمارها شامل دو ستري تیمتار هفتتتتایی

 : expتابع نمایی  :Bنقیة يیف منحنی برحستب روز در

تحت ينوان تیمارهتاي يتاري از يلتف هترز و تیمارهتاي

اینجا 23/62پ  :Tطول دورۀ تداخل يلفهاي هرز پتس از

تداخل يلف هرز درنظر گرفته شد.

سبز شدن ذر

در تیمارهاي سري اولآ وجیه يلفهاي هترز مزريته

2پ تابع گامپرتز براي میالعه دورۀ ياري از يلفهاي

انجام گرفت و سپس اجازه داده شد تتا زمتان برداشتت بتا

هرز:

رقابت كنند .در تیمارهاي ستري دوم بته يلتفهتاي

هرز اجازه داده شد تا روزهاي م كور با ذر

و  Aو  Cمقادیر ثابتت در تتابع لجستتیک

هستند.

تا 10آ 20آ 30آ 40آ  50و  60روز پس از ستبز شتدن ذر
ذر

([ = 𝑌

])𝑇 × 𝐶𝑌 = 𝐴 × [−𝐵 × exp(−

در ایه رابیهآ  :Yيملکرد نستبی ذر

تداخل داشته

درصتد از شتاهد

باشند و پس از آن تا زمان برداشت با يلفهاي هرز مبارزه

بدون رقابتپ Aآ  Bو  :Cمقادیر ثابت در تتابع گتامپرتز و :T

شد .براي هر گروه یک تیمار بته ينتوان شتاهد تتداخل و

روزهاي ياري از يلفهاي هرز پس از سبز شدن ذر است.
3پ فرمول محاسبة درجه -روز رشد:

كنترل تمتام فصتلپ درنظتر گرفتته شتد .نمونتهبترداري از
بودنتد بتا

 0/5 × 0/5متريآ براي تیمارهتاي

 Tmaxو :Tmin

يلفهاي هرز در قسمتهایی كه نمایندۀ كتر
استفاده از یک كوادرا

𝑛𝑖𝑚𝑇 𝑇𝑚𝑎𝑥 +
) 𝑏𝑇 −
2
در ایه رابیتهآ  :GDDدرجته روز رشتد

( ∑ = 𝐷𝐷𝐺

تداخلآ در هر یک از مراحل وجتیه انجتام گرفتت و وزن
خشک در دماي  85درجة سانتیگراد به مد

بهترتیب حداكثر و حداقل دماي روزانته و  Tbدمتاي پایتة

 48ستايت

ذر

است كه  10درجة سانتیگراد است.

در آون خشک شدپ و تعداد يلتفهتاي هترز بته تفکیتک
جدول  .1مشخصات خاک محل اجراي آزمايش

يمق نمونهبرداري

شه

cmپ

%پ

0-30

39

سیلت %پ
33

رس
%پ
28

بافت
لوم رس

مادۀ آلی
%پ

نیتروژن

فسفر

)(mg/kg

)(mg/kg

)(mg/kg

1/6

0/13

8

340
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پتاسی

هدایت الکتریکی
)(ds/m

اسیدیته

1/43

7/2
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وزن

هرز از ابتداي فصتلآ تعتداد يلتفهتاي هترز ابتتدا رونتد

4پ معادلة ویبول []17آ براي تعییه روند تغییرا

خشک يلفهاي هرز در دورههاي تداخل و ياري از يلف

افزایشی و ستپس رونتد كاهشتی نشتان داد شتکل 1پ .در

هرز:

ابتداي فصل رشدآ به دلیل وجود فضاي كتافیآ يلتفهتاي

D

]) )Y = A − [(A − B)exp(−(CT
در ایتته رابیتتهآ  :Yوزن خشتتک يلتتفهتتاي هتترز در

هرز زیادي در مزرية مورد آزمایش شروع به رشد كردند و
در  20روز پتتس از ستتبز شتتدن ذر

تیمارهاي تداخل یا كنترل  :expتابع نمایی  :Tروزها پتس
از سبز شدن ذر

بتته بیشتتتریه تعتتداد

رسیدندآ ولی با آغاز رقابتت بترون و درونگونتهپآ تعتداد

و Aآ Bآ  Cو  :Dمقادیر ثابتت در تتابع

يلفهاي هرز كاهش یافت .هرچند پدیدۀ خودتنکی سبب

ویبول است.

كاهش تعداد يلفهاي هرز شدآ يلفهاي هرزي كه بتاقی

نرمافزارهاي آماري مورد استفاده اكستل و Graph pad

ماندند و به انتهاي فصل رسیدندآ وزن خشک زیادي یافتند

 Prismبودند.

و از ایه طریق فشار رقابتی ختود را بته گیتاه زرايتی وارد
كردند شکل 2پ .طی آزمایشهاي مختلفآ كتاهش تعتداد

 .3نتايج و بحث

يلفهاي هرز بههمراه افزایش وزن خشک آنهتا در اواختر

فلور يلفهاي هرز در ایه آزمایش شامل جتنس و گونته-

فصل رشدآ در تیمارهاي تداخل مشاهده شده است [3آ .]5

هاي متفاوتی بود .با طو نی شدن دورۀ تداخل يلتفهتاي

شکل  .1اثر تداخل علفهاي هرز در طول فصل رشد ذرت بر تراكم علفهاي هرز

شکل  .2اثر تیمارهاي تداخل در طول فصل رشد ذرت بر وزن خشک علفهاي هرز
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 .1. 3وزن خشک علفهاي هرز

يلفهاي هرز نیز از تابع ویبول پیتروي كترد جتدول  2و
1

گونههاي غالب در ایه آزمایش شامل تاجخروس خوابیده آ
سلمه تره2آ تتاجختروس ریشتهقرمتز 3و پیچتک صحرایی

شکل 3پ .غالبیت و زیاد بودن وزن خشتک تتاج ختروس

4

رونده در تیمار تداخل كامل در آزمایشی دیگر به اثبتا

بودند كه در انتهاي فصلآ يتمه كتاهش تعتداد

رسیده است [ . ]2در ایه آزمایش نیتز يلتف هترز تتاج-

بيشترين و زن خشتتک يلتتف هتتاي هتترز را بتته ختتود

خروس رونده به يلت رشد رونتده ا

اختصات دادند .بقیة يلفهاي هرز وزن خشتک چنتدانی

ختتود را قبتتل از بستتته شتتدن كتتانوپی ذر

نداشتند و تحت ينوان «سایر يلفهاي هترز» از آنهتا یتاد

تیمار تداخل كامل دربرگرفت .ایه ارقام براي سلمهتترهآ

افزایش طول دورۀ تداخل و كنترل يلفهاي هترز اثتر

تاجخروس ریشه قرمز و پیچک صتحرایی بتهترتیتب 28آ

متفاوتی بر روند وزن خشتک يلتفهتاي هترز نشتان داد.

 20و  6درصد از كتل وزن خشتک يلتفهتاي هترز در

كاهش وزن خشک يلفهاي هرز در دورۀ كنتترل از تتابع

تیمار تداخل كامل بود شکل  2پ .با افتزایش طتول دورۀ

ویبتتول پیتتروي كتترد جتتدول  2و شتتکل 3پ .بتتا افتتزایش

تداخل يلف هاي هرزآ وزن خشک كل يلتفهتاي هترز

روزهاي ياري از يلف هرز از ابتداي آزمایشآ وزن خشک

در واحتد ستتیح افتزایش یافتتت [4آ 6آ  .]7همچنتیه بتتا

يلفهاي هرز كاهش یافتآ بهطتوريكته وجتیه در یتک

افزایش طول دورۀ تداخلآ وزن خشک يلتفهتاي هترز

دورۀ كوتاه دوازده روزه سبب كاهش حدود  50درصد وزن

در واحد سیح افزایش یافت و به حتداكثر  654گترم در

خشک يلفهاي هرز شد .ایه روند كاهش وزن خشک از

متر مربع در تداخل كامل با يلف هاي هرز رسید [.]5

یک طرف بهدلیل ح ف يلتفهتاي هترز بتود و از طترف
نور مورد نیاز در گیاه  C4ذر

انجتتام داد و

به تنهایی  45درصد وزن خشک كل يلف هاي هرز را در

شده است شکل 2پ.

دیگرآ با گرم شدن هوا و دریافت درجتة حترار

بیشتتریه فعالیتت

 GDDو

 .2. 3تعيين دورۀ بحرانك مهار علفهاي هرز

سبب افزایش رشدآ ارتفاع و

آزمونهاي معمتول مقایستة میتانگیه بتهدلیتل آنکته فقتط

شد .بنابرایه كنتترل يلتفهتاي هترز در

اختالف آماري نقاطی را میسنجند كه تیمارهاي آزمایشاند

اوایل فصل اثر بیشتري بر كاهش وزن خشتک يلتفهتاي

و ممکه است نقیتة واقعتی آغتاز یتا پایتان دورۀ بحرانتی

هرز و در نهایت افزایش يملکرد محصتول اصتلی خواهتد

نباشندآ از سوي محققان توصیه نمیشوند [ .]9براي تعیتیه

داشت .محققان زیادي كاهش وزن خشک يلفهتاي هترز

دورۀ بحرانی كنترل يلفهتاي ذر

از توابتع لجستتیک و

در دورۀ ياري از يلفهاي هرز را مشاهده كردهانتد [2آ 5آ

گامپرتز استفاده شد كه براستاس  5درصتد افتت يملکترد

10آ  .]18بتتا افتتزایش طتتول دورۀ تتتداخلآ وزن خشتتک

مجاز بیه  14تا  47روز پس از سبز شدن و منیبق بر چهار

يلفهاي هرز افزایش یافت و به حداكثر  520گرم در متتر

تا دوازده برگی یا  117تا  566درجه-روز رشد برآورد شد.

مربع در تداخل كامتل رستید .رونتد افتزایش وزن خشتک

ایه دوره با احتساب  10درصد كتاهش يملکترد مجتاز در

توان رقابتی ذر

فاصلة بیه  23تا  36روز پس از سبز شتدن ذر

مصتادف

با شش تا دهبرگی یا  220تا  419درجه -روز رشتد تعیتیه

1. Amaranthus blitoide L.
2. Chenopodium album L.
3. Amaranthus retroflexus L.
4. Convolvulus arvensis L.

شد جدول  3و شکل 4پ.
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شکل  .3اثر طول دورۀ كنترل و تداخل بر وزن خشک علفهاي هرز

جدول  .2مقادير پارامتري بههمراه خطاي معیار و  95درصد فاصلۀ اطمینان و ضريب تبیین براي فرم ويبول

پارامتر

A

B

C

D

R2

فاصلة اطمینان %95

تیمار

مقدار تخمیه

خیاي معیار مجانبی

ياري از يلف هرز

2/79

8/44

-4/68

تداخل يلف هرز

520/9

11/50

497/1

544/7

ياري از يلف هرز

602/8

14/26

573/3

632/3

تداخل يلف هرز

40/71

12/47

14/91

66/51

ياري از يلف هرز

0/06

0/0031

0/05

0/06

تداخل يلف هرز

0/02

0/00072

0/02

0/02

ياري از يلف هرز

1/15

0/09

0/94

1/35

تداخل يلف هرز

2/73

0/28

2/14

3/32

ياري از يلف هرز

0/98

تداخل يلف هرز

0/98
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حد پاییه

حد با
20/27

تعیین دورۀ بحرانی كنترل علفهای هرز ذرت دانهای در نهاوند

جدول  .3تخمین ضرايب بهمنظور تعیین عملکرد نسبی ذرت با استفاده از معادالت گامپرتز و لجستیک

پارامتر

فاصلة اطمینان %95

معادله

مقدار تخمیه

خیاي معیار مجانبی

گامپرتز

102/5

1/90

98/55

لجستیک

0/1024

0/01

0/07

0/12

گامپرتز

0/7243

0/04

0/63

0/81

لجستیک

23/62

1/53

20/43

26/81

گامپرتز

0/04733

0/0051

0/03

0/05

لجستیک

2/593

0/08

2/41

2/76

گامپرتز

0/94

لجستیک

0/96

حد پاییه

حد با
106/4

A

B

C

R2

شکل  .4دورۀ بحرانی كنترل علفهاي هرز ذرت بر مبناي روزها پس از سبز شدن و درجه روز رشد ،با احتساب  5و  10درصد افت عملکرد
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مسابع

تنوع گونهاي و فراوانی يلفهاي هترز از یتک ستو و
توان رقابتی گونههاي مختلف گیاهان زرايی از سوي دیگر

 .1آقايلیخانی مآ یدوي ع ر و مدرس ثانوي ع م 1384پ

موجب میشود كه دورۀ بحرانی كنترل يلفهتاي هترز در

دورۀ بحرانتتی مهتتار يلتتفهتتاي هتترز لوبیتتاچیتی

باشد و نمیتتوان

Phaseolus vulgaris L.پ در لردگتتتان .يلمتتتی

گیاهان زرايی در مناطق مختلف متفاو

كشاورزي1 28 .پ.13-1 :

نتایج آنها را به دیگر مناطق و گیاهان زرايی تعمی داد [.]1
با توجه به اینکه تاری كشت تمام تیمارها یکسان استت و

 .2جمتتالی عآ احمدونتتد گآ ستتپهري ع و جاهتتدي آ

همگی در دریافت  GDDشرایط یکسانی داشتندآ مشتاهده

1389پ دورۀ بحرانی كنترل يلفهاي هرز ذر

میشود كه در تیمارهاي تداخل فشار رقابتی يلفهاي هرز

mays L.پ .حفاظت گیاهان يلتوم و صتنایع غت اییپ.

ستتبب كتتاهش رشتتد و تتتأخیر در ظهتتور بتترگ مراحتتل

4 24پ.464-457 :

فنولوژيپ نسبت به تیمارهتاي يتاري از يلتف هترز شتده

 .3خزائی مآ حبیبی حآ زند اآ كردناییج عآ امینی دهقتی م

است .ازایه رو به نظر میرسد استناد بته مراحتل فنولتوژي

و هتتادیزاده م ح 1391پ تعیتتیه دورۀ بحرانتتی كنتتترل

براي تعییه دورۀ بحرانی بهمراتب دقیقتر است.

يلفهاي هرز آویشه بتاغی Thymus vulgaris L.پ.
دانش يلفهاي هرز.37-25 :8 .

 .4نتيجهگيري

 .4يباسپور م و ريوانی مقدم

طبق نتایج بهدستآمده به نظر میرسد هر گونته مبتارزه بتا
يلف هتاي هترز در ذر

Zea

كنتتترل يلتتفهتتاي هتترز ذر

بتا لحتاظ ستیح مجتاز كتاهش

يملکرد  5و  10درصدپ و رق ذر

1383پ دورۀ بحرانتی
در شتترایط مشتتهد.

پهوهشهاي زرايی ایران2 2 .پ.195-182 :

 704سینگل كراسپ

در شرایط زرايی نهاوند باید در دورههاي پتهوهش انجتام

 .5هتتادیزاده م ح و رحیمیتتان مشتتهدي ح 1371پ دورۀ

گیرد و وجیه زودهنگام قبل از دورۀ بحرانیپ مانع كاهش

بحرانی كنترل يلف هرز سویا .بیماريهاي گیاهی:34 .

يملکرد نخواهد شدآ زیرا يلفهاي هرزي كه بعتد از ایته

.106-92

مرحله میرویند قادرند خسار

معنتیداري بته ذر
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