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چكيده
بهمنظور بررسی کنترل ایمیایی لفهای هرز در خزان کوکب کوهی و ناز فتابی ،دو زمای

جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامیل

تصادفی با چهار تکرار و  12تیمار در ارایط خزانه در زمینی بهوسعت  200متر مربع در فضای س ز ناحی پنج ایهرداری منطقی ای
تهران ،در بهار و تابستان  1390انجام گرفت .تیمارها اامل کاربرد لفک های تریفلورالین بهصورت پیی کاایت ( EC48%بیا نیام
تجاری ترفالن) اختالط با خاک و بدون اختالط بیا خیاک بیهمقیدار  0/2و  0/3میلییلیتیر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع ،لیفکی
اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی و پدرویگی بهمیزان  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربع،
لفک

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربیع بیا دو بیار

وجین دستی در طول فصل راد ،ااهد لوده به لف هرز و ااهد اری از لف هرز در طول فصل راد (وجین دستی کلیی) بودنید.
لفک هایی که در گل ناز فتابی استفاده ادند ،تا  100درصد از تندش و روی
کوکب کوهی لفک

بررهای این گل جلوگیری کردند .در زمیای

گیل

تریفلورالین ،لفهای هرز جارو ،تاج خروس ،سلمک ،خرفه و باریکبرگها را بهخوبی کنتیرل کیرد و تیأثیر

ضعیفی در کنترل لفهای هرزی نظیر پنیرک ،گاوپن ه و کنف وحگی داات .بهترین تیمار برای کنترل لیفهیای هیرز گیل کوکیب
کوهی ،لفک

تریفلورالین بههمراه وجین دستی بود.

كلیدواژهها :اکسیفلورفن ،تریفلورالین ،کلروتال دیمتیل ،لفک  ،کارایی کنترل.

* نویسنده مسئول

Email: m.diyanat@srbiau.ac.ir

فرهاد بیوکزاده و مرجان دیانت

سالهاست در کگور به ث ت رسیدهاند  ،]4کاربرد وسیعی

 .1مقدمه
گلهای فصلی یا بسترساز با توجه به تنو رنر بسیار زییاد،

در کنترل لفهای هرز در گیاهان زینتی دارند ،13 ،15

مورد توجه طراحان و کاراناسان فضیای سی زند  .]3تولیید

 .]5، 7 ،11لفک های کلروتالدیمتیل ،تریفلورالین و

این گیاهان بهطور معمول در ایران در اطیراف کالنگیهرهایی

اکسیفلورفن برای گونههای زیادی از گیاهان زینتی از جمله

مانند تهران (کرج و پاکدات) بهدسیت کگیاورزان باتجربیه

گلهای فصلی یکساله نظیر کوکب کوهی ،جعفری ،هار،8
10

9

صورت میگیرد .نها این گیاهان را بهصورت ان وه و فگیرده

فتابهردان زینتی  ،میمون  ،همیگهبهار و قرنفل بهصورت

در خزانههای بزرگ در خارج از گلخانهها تولید میکنند .]6

پی رویگی و اختالط با خاک پیگنهاد اده است 14 ،15
11

با توجه به ارایط مسا د راد در خزانه از نظر فراهم بیودن

 .]10،تحمل گل کوکب کوهی به پندیمتالین و بنتازون در

و امالح معدنی ،لف هیرز رقییب سرسیخت و جیدی

ایالت رکانزاس مریکا مناسب است و خسارت اقتصادی از

گیاهان زینتی و گلهای فصلی در خزانه است و بهادت بیا

ن گزارش نگده است  .]16بسیاری از لفهای هرز

نها به رقابت میپردازد .]15

کگیدهبرگ یکساله و مهم در خزانهها و نیز بعضی از

در ایران روش رایج برای کنترل لفهایهرز در خزان

گونههای پهنبرگ یکساله به تریفلورالین ،اکسیفلورفن و

گلهای فصلی ،وجین دستی است که ا مال ن مستلزم

کلروتالدیمتیل حساساند و بهخوبی کنترل میاوند و

صرف هزینه و وقت فراوان است  .]11، 12کنترل ایمیایی

13

لفهای هرز چندساله مانند پیچک صحرایی ، 12قاصدک

لفهای هرز در خزانه میتواند به نوان جایهزین وجین

و مرغ 14توسط این لفک ها کنترل نمیاوند .]17 -19

دستی لفهای هرز ،تا حد زیادی از هزین تولید گلهای

هدف پ وه

حاضر ،مقایس دو روش کنترل مکانیکی

فصلی بکاهد .تحقیقات چندانی در مورد کنترل ایمیایی

و ایمیایی لفهای هرز در خزانی گیلهیای ناز فتیابی و

لفهای هرز در گیاهان زینتی در ایران صورت نهرفته و

بیرای کنتیرل

کوکب کیوهی و تعییین بهتیرین لیفکی

تنها در سه مورد پ وهگهران به بررسی امکان استفاده از

لفهای هرز و بررسی تأثیر لفک ها بیر مییزان راید

روش کنترل ایمیایی لفهای هرز در نهالستان کاج در

نگای این گلها بود.

در کنترل لفهای هرز خزان گل جعفری ]2 1و

 .2مواد و روشها

اهرستان کرج  ،]7بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد
لفک

بهمنظور بررسی کنترل ایمیایی لفهیای هیرز در خزانی

بررسی امکان کنترل ایمیایی لفهای هرز در خزان
گلهای همیگهبهار ،2بنفگه 3و قرنفل 4پرداختهاند  .]1بهطور

کوکب کوهی و ناز فتابی ،دو زمیای

کلی ،با توجه به حساسیت زیاد گیاهان زینتی ،تعداد کمی از

طرح بلوکهای کامیل تصیادفی بیا چهیار تکیرار و دوازده

لفک ها در سط جهان برای استفاده در گیاهان زینتی

تیمار در ارایط خزانه در زمینی بهوسعت  200متر مربع در

لفک هایی نظیر تریفلورالین،

تهران ،در بهار

توصیه ادهاند

.]8

جداگانیه در قالیب

فضای س ز ناحی پنج اهرداری منطق ا

کلروتالدیمتیل ،بنتازون ،5گالیفوزیت 6و پاراکوات 7که

و تابستان  1390انجام گرفت .در اوایل بهار  1390ملیات

1 . Tagetes erecta
2 . Calendula persica
3 . Viola pansy
4 . Dianthus barbatus
5 . Bentazon
6 . Glyphosate
7 . Paraquat

8 . Zinnia elfgans
9 . Helianthus annuus
10 . Antirrhinum majus
11 . Pendimethalin
12 . Convolvulus arvense
13 . Taraxacum officinalis
14. Cynodon dactylon
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براسیاس

کلروتالدیمتیل بدون اختالط با خاک روی بستر کگت

مادهسازی زمین خزانه اامل اخم و کنیدوکو

رف محل انجام گرفت و زمین با وجین دسیتی یاری از

مادهاده بهکار برده ادند .پد از ا مال تیمارهای

Х1

تریفلورالین بدون اختالط با خاک برای جلوگیری از فرار

 1متر مربع در زمینی که به س ب راد خودروی لفهیای

لفک  ،کرتها بالفاصله بیاری ادند و برر گلهای

هرز لوده بود درنظر گرفته اد .برای هر کدام از گیلهیای

فصلی کوکب کوهی و ناز فتابی در هر کرت کگت اد.

فصلی میورد نظیر (کوکیب کیوهی و ناز فتیابی) زمیای

مقدار برر مصرفی همسان با رف محلی کگاورزان،

لفهای هرز نهه دااته اد .اندازۀ کرتهای زمای

جداگانهای انجام گرفت .تیمارهای زمای
از یک و دو :لفک

بهمنظور کگت برای زمای

یارت بودنید

متر مربع و برای زمای

تریفلورالین بهصورت پیی کاایت

گل کوکب کوهی  4گرم در

گل ناز فتابی  2گرم در متر مربع

( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خیاک بیهمقیدار

درنظر گرفته اد .پد از کاات ،برور با خردههای چو

 0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع ( TP2و

(خاک اره) پواانده ادند .تیمارهای پدرویگی

تریفلورالین بدون اخیتالط بیا

اکسیفلورفن نیز در مرحل چهاربرگی گلهای فصلی و

خاک و بالفاصیله پید از ن بییاری بیهمقیدار  0/2و 0/3

لفهای هرز ا مال ادند .ملیات داات ،از جمله

میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربع ( TPi2و  ،)TPi3پنج و

بیاری کرتها روزانه انجام گرفت .همچنین در کرتهایی

اکسی فلورفن ( EC24%با نام تجاری گل)

زمای ،

 ،)TP3سه و چهار :لفک

ا  :لف ک

که به وجین دستی نیاز بود ،مطابق برنام مگخ

بهصورت پی رویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ

وجین لفهای هرز (دو مرت ه در فصل روی

تجییاری در متییر مربییع ( OPr2و  ،)OPr3هفییت و هگییت:

تا ا برگی لفهای هرز و یک ماه بعد) صورت گرفت.

اکسی فلورفن به صورت پدرویگی به میزان 0/2

برگ حقیقی نگا

لف ک

نمونهبرداریها در مرحل چهار تا ا

و  0/3میلیییلیتییر از مییادۀ تجییاری در متییر مربییع ( OPo2و
 ،)OPo3نه :لفک

تقری اً سه هفته پد از روی

یعنی چهار

برور گلها از داخل یک

کلروتیالدیمتییل ( WP48%بیا نیام

کادر  50 × 50سانتیمتر مربع در هر کرت انجام گرفت.

تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ

صفات مورد بررسی اامل درصد گیاهچههای استقراریافته،

تجاری در متر مربیع ( :10 ،)DAدو بیار وجیین دسیتی در

میانهین طول ریگه ،ارتفا ساقه و وزن خگک بودند.
در ادام

طول فصل راد ( :11 ،)HWااهد لوده به لفهای هیرز

زمای

در ابتدای تیر ،بهمنظور ارزیابی و

( )WIو  :12ااهد اری از لفهرز در طول فصل راید

مگاهدۀ صفات گیاهان بالغ (اندازهگیری اجزای ملکرد در

(وجین دستی کلی) (.)WF

ارایطی که هیچ گونه تیماری روی این گیاهان انجام

ملیات سمپاای با سمپاش پگتی با رض پاا
متر و فگار  2/8بار که براساس  3لیتر

1

نهرفته بود)  12نگای گل کوکب کوهی ،بهصورت تصادفی

در  2متر مربع

و در محل

از هر کرت زمایگی در خزان اولیه انتخا

کالی ره اده بود ،انجام گرفت .برای ا مال تیمارهای
تریفلورالین اختالط با خاک ،ابتدا لفک

دیهری نگازنی و کگت اد و ملیات داات ( بیاری) با
دقت بر روی نها تا اوج گلدهی بوتهها در اواسط مرداد

روی سط

خاک پاایده اد و سکد با کمک انک  ،بهصورت

انجام گرفت .میانهین تعداد گل در بوته برای هر کدام از

سطحی و به مق  3سانتیمتر با خاک مخلوط گردید .بقی

تیمارها ،همزمان اندازهگیری و ث ت اد .ادت خسارت

تیمارهای پی کاات نظیر تریفلورالین ،اکسیفلورفن و

لفک های بهکاررفته در گل کوکب کوهی و لفهای
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 .1. 3آزمایش گلنازآفتابی

هرز در زمان انتقال نگای گل به محل کگت دوم براساس

لفک هیای پیی رویگیی در زمیای

استاندارد اروپایی ارزیابی اد  .]21بهمنظور نمونهبرداری

گیلنیاز فتیابی

لفهای هرز از

(تریفلییورالین ،اکسیییفلییورفن و کلروتییالدیمتیییل) س ی ب

داخل همان کادر از سط خاک قطع اده و براساس گونه

کاه

گیاهچه های گل ناز فتابی در

و تعداد در پاکتهای کاغری در ون با دمای  75درج

کرتهیای زمایگیی ایدند ،بیهگونیهای کیه در بعضیی از

سانتیگراد بهمدت  72سا ت خگک اد و سکد وزن

کرتهای زمای  ،این لفک ها تیا  100درصید سی ب

خگک نها با ترازوی دقیق دیجیتالی تعیین اد .بعد از

جلوگیری از تندش بررهای این گلها ایدند .لیف کی

یادداات تعداد و وزن خگک لفهای هرز با استفاده از

اکسی فلورفن نیز بیهصیورت پیدرویگیی نتیایج مطلیوبی

وزن

بههمراه نداات و با هر دو غلظت س ب سیوختهی ایدید

از لفهای هرز داخل هر کرت ،هم

فرمول زیر ،کارایی کنترل لفک ها( 1درصد کاه

گیاهچ گلناز فتابی اد .درنتیجه امکان کنترل لف هیای

خگک لفهای هرز) محاس ه اد:
()1

ادید تندش و روی

هرز در زمای

WCE = (A - B/A) × 100

گل ناز فتابی ،به طور کلی با دم موفقییت

روبهرو اد و این گیاه زینتی به لفک های زمای اده
در این پ وه

در این رابطه WCE ،کارایی کنترل لفک ها A ،وزن

حساس بود.

خگک لف های هرز در کرت تیمار ااهد لوده به لیف
هییرز و  Bوزن خگییک لییفهییای هییرز در کییرتهییای

 .2. 3آزمایش گل کوکب کوهی

تیماراده است .تجزیهوتحلیل دادهها بیا نیرمافیزار میاری

 .1 .2 .3نمرهدهی چشمی خسارت به نشای گل كوكبب

 MSTATانجام گرفت و برای مقایس مییانهین تیمارهیا از

كوهی و علفهای هرز

روش زمون  LSDحفاظتاده استفاده اد.

نتایج تجزی واریاند نمرهدهی چگمی خسارت نگیان داد
که تفاوت معناداری بین تیمارهای به کاررفته در نگای گیل

 .3نتایج و بحث
کرتهای زمای

کوکب کوهی و لفهای هرز وجیود داایت (.)P <0/05
لیودگی ایدیدی بیه لیفهیای هیرز

مقایس میانهین نمرهدهی چگیمی خسیارت نگیان داد کیه

چندسال پیچک صحرایی ،قاصدک و مرغ ،لفهیای هیرز

لفهای هرز در داخل کرتها کمترین و بیگترین سییب

یکسال جارو ،2پنیرک ،3گاوپن ه ،4تیاجخیروس ،5سیلمک،6

را به ترتیب از کلروتال دیمتیل و اکسی فلورفن پی رویگی

10

خرفییه ،7دمروبییاهی ، 8سییوروف 9و لییف خرچنییر

متحمل ادند .لفک های کلروتالدیمتیل و تریفلورالین

دااتند.

به صورت اختالط با خاک و بدون اختالط با خاک کمترین
خسارت را روی اندامهای هوایی نگای گل کوکب کیوهی
ایجاد کردند .اکسی فلورفن پیدرویگیی سی ب سیوختهی

1. Weed Control Efficiency
2 . Kochia scoparia
3 . Malva neglecta
4 . Abutilon theophrasti
5 . Amaranthus retroflexus
6. Chenopodium album
7 . Portulaca oleraceae
8 . Setaria viridis
9 . Echinochloa cruss-galli
10 . Digitaria sanguinalis

ادید گل کوکب کوهی اید ،بنیابراین توصییه نمییایود
(جدول .)1
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جدول  .1مقایسۀ میانگین خسارت علفكشها در گل كوكب كوهی و علفهای براساس استاندارد .EWRC

(TP2

تیمار

خسارت لفک ها به کل لفهای هرز

خسارت لفک ها به گل کوکب کوهی

TP2

3/75

1/25

TP3

3

1/25

TPi2

3/5

1

TPi3

2/25

1

OPo2

3

8/25

OPo3

2/5

8/75

OPr2

1/5

5/75

OPr3

1/5

6/25

DA

5/75

1

LSD

0/68

0/62

و  :)TP3لفک

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری

در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لف ک

تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در

متر مربع OPr2( ،و  :)OPr3لفک

اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجیاری در

متر مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بیهمقیدار  0/2و  0/3میلییلیتیر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع ،نیه:)DA( :

لفک

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.

 .2 .2. 3درصد كباهش تبراكم و درصبد كباهش وزن

قرار گرفت .در لف هرز قاصدک کمترین درصید کیاه

خشک

تراکم مربوط به تیمارهای تریفلورالین اختالط با خاک 0/2

 .1. 2 .2. 3درصد كاهش تراكم و درصبد كباهش وزن

میلیلیتر در متر مربع و بدون اختالط با خاک  0/3میلیلیتیر

خشک علفهای هرز چندساله

در متر مربع بود که اخیتالف معنیاداری بیا دیهیر تیمارهیا
داات .در لف هرز مرغ ،کمتیرین درصید کیاه

نتایج تجزی واریاند دادهها نگان داد کیه اثیر تیمارهیا بیر
درصد کاه

توسط تریفلورالین اختالط با خیاک  0/2میلییلیتیر در متیر

تراکم لفهیای هیرز معنیادار بیوده اسیت.

مقایس میانهین درصد کاه

مربع ایجاد اد (جیدول  .)2مییانهین درصید کیاه

تراکم بیانهر این است که در

خگک نیز روندی مگابه درصد کاه

هر سیه لیف هیرز پیچیک صیحرایی ،قاصیدک و میرغ،
بیگترین درصد کاه

تیراکم

تراکم داات .تیمیار

با اکسیفلورفن پدرویگی موجیب بیگیترین کیاه

تراکم مربوط به تیمار اکسیفلیورفن

وزن
وزن

پیییدرویگیییی  0/3میلییییلیتیییر در متیییر مربیییع اسیییت.

خگک لف های هرز چندساله اد (جدول  .)2سیمپاایی

تیراکم پیچیک

با لفک های تریفلیورالین و کلروتیالدیمتییل کمتیرین

کلروتال دی متییل ،کمتیرین درصید کیاه

درصد کاه

صحرایی را ایجیاد کیرد کیه بیا تیمارهیای اکسیی فلیورفن
پی رویگی  0/3میلیلیتر در متر مربع در یک گروه میاری
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وزن خگک را نگان داد.

فرهاد بیوکزاده و مرجان دیانت

جدول  .2مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای مختلف علفكش بر درصد كاهش تراكم و وزن خشک علفهای هرز چندساله
در آزمایش گل كوكب كوهی
پیچک صحرایی
تیمار

درصد
کاه

قاصدک

درصد
کاه

تراکم

درصد

وزن خگک

کاه

مرغ
درصد

تراکم

کاه

وزن خگک

درصد
تراکم

کاه

درصد
کاه

وزن خگک

TP2

7/0

4/49

5/92

16/55

0/02

1/8

TP3

10/37

7/62

10/04

14/6

7/34

5/52

TPi2

14/04

5/07

14/1

8/75

9/5

4/19

TPi3

7/06

11/98

5/92

15/00

1/75

15/53

OPr2

7/06

17/23

7/99

22/66

2/49

22/14

OPr3

3/96

26/56

9/41

24/51

1/75

27/76

OPo2

20/55

20/2

17/99

30/83

20/41

19/78

OPo3

35/28

35/5

24/28

55/48

42/84

41/05

DA

3/9

4/39

7/62

7/1

5/74

1/27

LSD

0/1341

0/2165

0/265

0/2398

0/2611

0/2261

( TP2و  :)TP3لفک

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری

در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لفک
متر مربعOPr2( ،و  :)OPr3لفک
مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری در
اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقدار 0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متیر

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بهمقدار 0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متیر مربیع ،نیه :)DA( :لیفکی

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.

 .2.2 .2. 3درصد كاهش تبراكم و درصبد كباهش وزن

پدرویگی و تریفلورالین پی کاات اختالط با خیاک 0/2

خشک علفهای هرز یکسالۀ پهنبرگ

میلیییلیتییر از مییادۀ تجییاری در متییر مربییع ،اکسیییفلییورفن

لفهیای هیرز یکسیال

پی رویگی  0/2میلییلیتیر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع

تراکم را ایجاد کرد (جدول

اختالف معناداری داایت .در پنییرک صیحرایی و گاوپن یه

 .)3در لفهای هرز جارو ،تاجخروس و سلمک ،کمترین

تییراکم در حضییور تریفلییورالین

اکسیفلورفن پدرویگی در هم
پهنبرگ بیگترین درصد کاه

کمتییرین درصیید کییاه

کلروتال دی متییل

پی کاایت  0/2میلییلیتیر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع

بود که تفاوت معناداری با دیهر تیمارها داایت .در لیف

کنف وحگی نیز توسیط

درصد کاه

تراکم در حضور لف ک

کلروتیالدیمتییل کمتیرین درصید

لفک های تریفلورالین پی کاات  0/2میلیلیتر از میادۀ

تییراکم را ایجییاد کییرد کییه تنهییا بییا اکسیییفلییورفن

تجییاری در متییر مربییع و کلروتییالدیمتیییل حاصییل ایید.

هرز خرفه ،لیفکی
کییاه

حاصل اد .کمترین درصد کاه
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وزن

متر مربع ایجاد اد که تفاوت معنیاداری بیا دیهیر تیمارهیا

اکسیفلورفن پیدرویگیی ،بیگیترین درصید کیاه

خگک لفهای هرز یکسال پهنبرگ را نییز ایجیاد کیرد

داات .در لف هیرز کنیف وحگیی نییز ای یه بیه دیهیر

وزن خگیک در جیارو،

لفهای هرز پهنبیرگ کلروتیالدیمتییل کنتیرل میؤثری

تاجخروس و سلمک توسط کلروتالدیمتیل ایجاد اد کیه

انجام نداد که تفاوت معناداری با تریفلورالین پیی کاایت

تفاوت معناداری با دیهر تیمارها داات .در خرفه کمتیرین

اختالط با خاک  0/2میلی لیتر از مادۀ تجاری در متیر مربیع

وزن خگک توسط کلروتیال دیمتییل ایجیاد

ندااییت .لییفکی هییای کلرتییالدیمتیییل و تریفلییورالین

اد که تفاوت معناداری بیا تریفلیورالین پیی کاایت 0/3

اختالط با خاک  0/2میلیلیتر از مادۀ تجاری در متیر مربیع،

میلی لیتر از میادۀ تجیاری در متیر مربیع نداایت .کمتیرین

کمترین وزن خگک کنف وحگی را س ب ادند (جیدول-

(جدول  .)4کمترین درصد کاه

درصد کاه

درصیید کییاه

های  3و .)4

وزن خگییک در پنیییرک و گاوپن ییه توسییط

تریفلورالین اختالط با خاک  0/2میلیلیتر از مادۀ تجاری در
جدول  .3مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای مختلف علفكش بر درصد كاهش تراكم علفهای هرز یکسالۀ
پهنبرگ در آزمایش گل كوكب كوهی
تیمار

جارو

تاجخروس

سلمک

خرفه

پنیرک صحرایی

گاوپن ه

کنف وحگی

TP2

94/6

89/1

85/74

96/43

3/4

2/25

1/88

TP3

88/35

84/6

93/91

85/6

4/42

8/45

7/06

TPi2

94/6

84/55

86/96

91/43

4/42

3/99

11/78

TPi3

85/04

86/32

88/89

92/86

7/14

8/45

4/96

OPr2

88/54

92/72

95/83

94/72

91/86

88/4

87/95

OPr3

95/64

96/88

91/13

91/94

92/02

96/66

91/86

OPo2

100

100

100

100

99/9

99/9

99/9

OPo3

100

100

100

100

99/9

99/9

99/9

DA

55/49

58/04

76/18

82/03

7/14

10

1/88

LSD

8/828

13/34

8/608

11/19

0/2442

0/3164

0/2165

( TP2و  :)TP3لفک

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری

در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لفک
متر مربع OPr2( ،و  :)OPr3لفک
مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری در
اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربیع ،نیه :)DA( :لیفکی

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.
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جدول  .4مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای مختلف علفكش بر درصد كاهش وزن خشک علفهای هرز یکسالۀ
پهنبرگ در آزمایش گل كوكب كوهی
تیمار

جارو

تاج خروس

سلمک

خرفه

پنیرک صحرایی

گاوپن ه

کنف وحگی

TP2















TP3















TPi2















TPi3















OPr2















OPr3















OPo2















OPo3















DA















LSD

11/28

8/36

12/31

0/2769

0/2845

0/2570

( TP2و  :)TP3لفک

 

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری
تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری در

در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لفک
متر مربع OPr2( ،و  :)OPr3لفک

اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقدار  0/2و  0/33میلیلیتر از میادۀ تجیاری در

متر مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربع ،نه :)DA( :لفکی

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.

 .3.2.2.3درصد كباهش تبراكم و درصبد كباهش وزن

و لف خرچنر ،بیگترین درصد کاه

خشک علفهای هرز یکسالۀ باریکبرگ

تیمارهیای اکسییفلیورفن پییدرویگیی بیود کیه تیمارهییای

در لفهای هرز یکسال بارییکبیرگ نییز اکسییفلیورفن

تریفلورالین اختالط با خاک و بدون اختالط با خاک بیا نهیا

تراکم و بیگترین درصد

اختالف معنادار کمی دااتند و در ییک گیروه قیرار گرفتنید.

وزن خگک را ایجاد کرد .در لف هرز دم روبیاهی

تراکم مربوط به تیمیار اکسییفلیورفن

پدرویگی بیگترین درصد کاه
کاه

کمترین درصد کاه

تراکم مربیوط بیه

تراکم مربوط به تیمار اکسی فلیورفن

پییی رویگییی  0/2میلیییلیتییر در متییر مربییع بییود کییه تیمییار

پی رویگی  0/2میلیلیتر در متر مربیع بیود کیه تیمارهیای

اکسیفلورفن پی رویگی  0/3میلیلیتر در متیر مربیع بیا ن

تریفلورالین بدون اختالط بیا خیاک  0/3میلییلیتیر در متیر

اختالف معنادار نداات و در یک گروه قرار گرفتند و تیمیار

مربع ،اکسی فلورفن پی رویگی  0/3میلی لیتر در متر مربیع

کلروتالدیمتیل در گروهی دیهر قرار گرفت .کمترین درصد

کمترین درصد کاه

کاه

و کلروتالدیمتیل با نها اختالف معنادار ندااتند و در یک
گروه قرار گرفتند .در این لف هیرز درصید کیاه

وزن خگک در این دو لف هرز توسط لیفکی

اکسیفلورفن پی رویگی حاصل اد (جدول .)5

وزن

خگک نیز روند مگابهی داات .در لفهای هرز سوروف
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جدول  .5مقایسۀ میانگین اثر تیمارهای مختلف علفكش بر درصد كاهش تراكم علفهای هرز یکسالۀ باریکبرگ برگ در آزمایش گل
كوكب كوهی
دمروباهی
تیمار

علف خرچنگ

سوروف

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

کاهش تراکم

کاهش وزن خشک

کاهش تراکم

کاهش وزن خشک

کاهش تراکم

کاهش وزن خشک

TP2

97/5



97/22



92/59



TP3

95/14



90/44



97/5



TPi2

92/92



89/37



93/75



TPi3

90/42



96/15



90/09



OPr2

81/25



75/1



74/99



OPr3

84/44



84/51



78/78



OPo2

100



100



100



OPo3

100a



100



100



DA

83/47



87/98



86/24

 

LSD





11/84



7/209

( TP2و  :)TP3لفک

8/748

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری

در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لفک
متر مربع OPr2( ،و  :)OPr3لفک
مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از میادۀ تجیاری در
اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربیع ،نیه :)DA( :لیفکی

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.

کاربرد لف ک

پدرویگی ،فاقد ارزش بود و این تیمارها نیامطلو

تریفلورالین ،لف هیای هیرز جیارو،

تلقیی

تاجخروس ،سلمک ،خرفه ،دمروبیاهی ،سیوروف و لیف

ادند .تیمارهای پی رویگی اکسی فلورفن توانستند به طور

خرچنر را در کوکب کوهی بهخوبی کنترل کرد؛ در ضمن

مناس ی لفهای هیرز را کنتیرل کننید و از جوانیهزنیی و

تأثیر ضیعیفی در کنتیرل لیفهیای هیرزی نظییر پنییرک،

ظهور بسیاری از لف های هرز مهم در خزانه نظیر پنیرک،

اکسیی فلیورفن

گاوپن ه و کنف وحگی که تریفلورالین بر نهیا تیأثیر کمیی

داات که این نتیجه در یافتههای دیهر محققان نیز گیزارش

داات ،جلوگیری به مل ورنید .همچنیین تیأثیر نهیا بیر

اده اسیت  .]10تیمارهیای پیدرویگیی اکسییفلیورفن،

پهن برگها بهتر از باریکبیرگهیا بیود کیه ایین نتیایج بیا

گاوپن ه و کنف وحگی نس ت به لف ک

لفهایهرز داخل کرتهای زمای

یافته های دیهیر پ وهگیهران همخیوانی دارد .لیف کی

را بیهخیوبی کنتیرل

کرد ،ولی با توجه به اینکه در این وضعیت ،نگای گلها نیز

کلروتالدیمتیل در کنترل بعضی از لفهای هرز پهنبرگ

در کنار لفهای هرز دچار سوختهی اد و از بین رفیت،

و باریکبرگ نس ت به دیهر لفک هیا کیارایی کمتیری

کنترل خو

این لف ک

داات که با یافتههای دیهر محققان سازگار بود .]1، 2 ،4

روی لف های هرز بهصیورت
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 .3 .3.3بررسی ویژگیهای نشا و گیاه بالغ گل كوكب كوهی

اکسیفلورفن پی رویگی  0/2میلیلیتر در متر مربع بود .در

جدول تجزی وارییاند دادههیا نگیان داد اثیر تیمارهیا بیر

صفت وزن خگک نگا ،بیگیترین وزن خگیک مربیوط بیه

گیاهچه ،طول ریگه ،وزن خگک ،ارتفا گیاه

تیمییار اییاهد ییاری از لییف هییرز بییود کییه تیمارهییای

درصد روی

تریفلورالین بدون اختالط بیا خیاک  0/3میلییلیتیر در متیر

بالغ و تعداد گیل معنیادار بیوده اسیت ( .)P<0/05مقایسی
بیر صیفات نگیای گیل

مربع و کلروتالدیمتیل با ن اخیتالف نداایتند و در ییک

گیاهچه،

گروه قرار گرفتند و کمترین وزن خگک مربیوط بیه تیمیار

مربوط به تیمار ااهد اری از لف

اکسی فلورفن پی رویگی  0/3میلیلیتر در متر مربع بیود و

هیرز و کمتیرین درصید مربییوط بیه تیمیار اکسییفلییورفن

بقی تیمارها هیم در گیروههیای دیهیری قیرار گرفتنید .در

پی رویگی بود و بین بقی تیمارها تفاوت معناداری وجود

صفت ارتفا گیاه بالغ ،بیگیترین ارتفیا مربیوط بیه تیمیار

نداات .در صفت طول ریگ نگیا ،بیگیترین طیول ریگیه

ااهد دو بار وجین دستی در طول فصیل راید و کمتیرین

مربوط به تیمارهای ایاهد یاری از لیف هیرز بیود کیه

ارتفا مربوط به تیمارهیای ایاهد لیوده بیه لیف هیرز،

تفاوت معناداری با کلروتالدیمتیل ،تریفلورالین اختالط بیا

اکسیفلورفن پی رویگی و کلروتالدیمتیل بود که در یک

خاک  0/3میلیلیتر در متر مربع و تریفلورالین بدون اختالط

گروه قرار گرفتند و بقی تیمارها در گروههیای دیهیر قیرار

بییا خییاک ندااییت و کمتییرین طییول ریگییه مربییوط بییه

گرفتند.

میانهین تأثیر تیمارهای لفکی

کوکب کوهی نگان داد که در صفت درصد روی
بیگترین درصد روی

جدول  .6مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها بر ویژگیهای نشا و گیاه بالغ گل كوكب كوهی
طول ریگ نگا

وزن خگک نگا

ارتفا گیاه بالغ

()cm

()gr

()cm

WF

100

12/2

5/878

56/59

21/25

HW

93/81

11/35

5/318

58/93

21

WI

91/43

10/45

5/068

48/06

19/5

TP2

95/12

12/27

5/25

57/92

19/5

TP3

94/99

11/8

5

56/69

20/5

Tpi2

91/31

12/1

5/305

57/79

19/5

Tpi3

92/56

12/02

5/735

55/99

20

Opr2

71/4

8/75

4/76

48/99

20/75

Opr3

74/97

10/15

4/078

48/42

20/75

DA

95/12

11/73

5/497

48/25

19/25

LSD

4/01

0/80

0/43

0/88

1/00

تیمار

درصد روی

گیاهچه

تعداد گل

( :)WFااهد اری از لف هرز در طول فصل راد (وجین دستی کلی) :)HW( ،دو بار وجیین دسیتی در طیول فصیل راید ( :)WIایاهد لیوده بیه
لفهای هرز،

(TP2

و  :)TP3لفک

تریفلورالین بهصورت پی کاات ( EC48%با نام تجاری ترفالن) اختالط با خاک بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتیر

از مادۀ تجاری در متر مربع TPi2( ،و  :)TPi3لفک

تریفلورالین بدون اختالط با خاک و بالفاصله پد از ن بیاری بهمقیدار  0/2و  0/3میلییلیتیر از

مادۀ تجاری در متر مربع OPr2( ،و  :)OPr3لفک

اکسیفلورفن ( EC24%با نام تجاری گل) بهصورت پی رویگی بهمقیدار  0/2و  0/3میلییلیتیر از

مادۀ تجاری در متر مربع OPo2( ،و  :)OPo3لفک

اکسیفلورفن بهصورت پدرویگی بهمقدار  0/2و  0/3میلیلیتر از مادۀ تجاری در متر مربیع ،نیه:

( :)DAلفک

کلروتالدیمتیل ( WP48%با نام تجاری داکتال) بهصورت پی کاات بهمقدار  1گرم از مادۀ تجاری در متر مربع.
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امکان كنترل شیمیایی علفهای هرز در خزانۀ گلهای فصلی كوكب كوهی ( )Rudbeckia fulgidaو نازآفتابی ()Portualca grandiflor

 .2ریید محمدی ا ،لیزاده ح ،باغستانی م

در صفت تعداد گل ،بیگترین تعداد گل مربوط به تیمار

و یر

م

ااهد اری از لف هرز بود که تیمارهیای ایاهد دو بیار

( )1390بررسییی تییأثیر روشهییای مختلییف کییاربرد

وجین دستی در طول فصل راد و تریفلورالین اخیتالط بیا

در کنترل لفهایهرز خزان گل جعفیری.

لف ک

بهزرا ی کگاورزی.43-54 :1)13( .

خییاک  0/3میلیییلیتییر در متییر مربییع و اکسیییفلییورفن
پی رویگی در یک گروه قرار گرفتند و کمترین تعداد گیل

 .3حکمتی ج ( )1382گلهای فصلی (گیلهیای فضیای

مربوط به تیمار کلروتال دی متیل بود کیه تیمارهیای ایاهد

زاد) .انتگارات نگر لوم کگاورزی 285 .ص.

لوده به لف هیرز و تریفلیورالین اخیتالط بیا خیاک 0/2

 .4زند ا ،باغستانی م  ،بیطرفیان م و اییمی

میلیلیتر در متر مربع و تریفلورالین بدون اختالط بیا خیاک

()1385

راهنمای لفک های ث تاده در ایران (بیا رویکیرد

در یک گروه قرار گرفتند (جدول .)6

مدیریت مقاومت لفهیایهیرز بیه لیفکی هیا).
انتگارات جهاد دانگهاهی مگهد 60 .ص.

 .4نتيجهگيری
لف ک های پیی رویگیی در زمیای

گیل نیاز فتیابی

 .5موسوی م ر ( )1380مدیریت تلفیقی لفهیای هیرز

(تریفلییورالین ،اکسیییفلییورفن و کلروتییالدیمتیییل) س ی ب
ادید تندش و روی

کاه

(اصول و روشها) .نگر میعاد 368 .ص.

گیاهچه هیای گیل ناز فتیابی

ادند؛ در نتیجه کنتیرل لیفهیای هیرز در زمیای

 .6خلیقییی ا ( )1374پییرورش گیاهییان زینتییی ایییران.

گیل

انتگارات روز بهان .چا

ناز فتابی ،بهطور کلی با دم موفقیت رو به رو اید و ایین
گیاه زینتی به لف ک های زمای اده در ایین پی وه

چهارم 392 .ص.

 .7یوسفی ج ح ،لیزاده م و محمیدی م ( )1386مقایسی

حساس بود .با توجه بیه اینکیه در میورد نگیای گیلهیای

روشهای م ارزه (مکیانیکی ،فیزیکیی و اییمیایی) بیا

گیاهچه و طول ریگه و در مورد گیاه

لف های هرز خزان کاج تهیران در نهالسیتان بیزرگ

میی ینید،

و سازندگی در زرا ت و باغ انی:)75( .

فصلی ،درصد روی

بالغ ،ارتفا و تعداد گل از صفات مهم بهحسا
با توجه به نتایج زمای

کرج .پ وه

حاضر ،بهترین تیمار برای کنتیرل

لف های هرز گل کوکب کوهی ،لیفکی

.24-140
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