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 چکیده 

های هرز در این  لذا مهار علف، شود شدت سبب کاهش عملکرد کنجد می های هرز به های هرز، حضور علف با توجه به قدرت رقابتی کم کنجد در مقابل علف
در  6931با سه تکرار در تابستان سال  های کامل تصادفی در قالب طرح بلوکصورت اسپلیت پالت  محصول اهمیت زیادی دارد. با این هدف، آزمایشی به

اکسیفلورفن )  کش کاربرد علففرعی، های  شهرستان رامهرمز، استان خوزستان انجام شد. کرت اصلی، شیوه کشت )کرتی، کف جوی و روی پشته( و کرت
لیتر ماده  میلی 0/010لیتر ماده مؤثر در هکتار(، و لینوران ) میلی 6033گرم ماده مؤثر در هکتار(، تریفلورالین ) 043لیتر ماده مؤثر در هکتار(، دایوران ) میلی 913)

وزن ترین درصد کاهش  نتایج نشان داد بیش .بودمنظور مقایسه   و وجین دستی به هرز چنین، آزمایش، دارای تیمارهای شاهد با علف مؤثر در هکتار(( بود. هم
ترتیب در تیمارهای تریفلورالین در کشت کف جوی  ( به.Convolvulus arvensis L)  مزرعه ( و پیچک.Corchorus olitorius Lهای هرز تحله ) علف خشک

ترین میزان عملکرد بیولوژیک  پاشی مشاهده شد. بیش روز پس از سم 93درصد( در  93/39پاشی و تیمار اکسی فلورفن ) روز پس از سم 50( در درصد 33/39)
چنین، میزان عملکرد دانه  کیلوگرم در هکتار( وجود داشت. هم 95/6393و  5/63640ترتیب  و عملکرد دانه در تیمار وجین دستی در کشت کف جوی )به

ترین درصد روغن از  ها در شرایط مشابه بود. بیش کش تر از سایر علف کیلوگرم در هکتار( در تیمار کشت کف جوی با کاربرد تریفلورالین نیز بیش 0/6353)
لی، طورک به دست آمد. درصد( به 09/63در شیوه کشت کف جوی )ترین شاخص برداشت  درصد( و بیش 91/00تیمار وجین دستی در کشت کف جوی )

کش  های هرز و یا استفاده از علف همراه وجین دستی علف  به کف جویهای هرز و بهبود عملکرد کنجد، شیوه کشت در  بهترین روش تلفیقی مهار علف
 تریفلورالین بود.
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Abstract 
Due to the low competitive ability of sesame against weeds, the presence of weeds greatly reduces sesame yield, therefore, weed control is very 
important in this crop. An experiment was carried out as split plots based on randomized complete block design with three replications in July 2017 in 
Ramhormoz, Khuzestan, Iran. In this experiment, treatments including sowing method as the main plot at three levels (flat, sowing on ridge and in 
farrow) and herbicide application as the sub plot including oxyfluorfen (360 ml ai ha-1), diuron (540 g ai ha-1), trifluralin (1200 ml ai ha-1), and linuron 
(562.5 ml ai ha-1). Hand weeding and weed infested treatments, also, were considered for comparison. Results indicated that the highest dry weight 
reduction percentage of nulta jute (Corchorus olitorius L.) was observed in trifluralin application in farrow (83.09%) at 75 days after herbicide 
application and field bindweed (Convolvulus arvensis L.) in oxyflurfen application (83.30%) at 30 days after treatment. The highest of biological and 
seed yield was observed in hand weeding in farrow (10142.7 and 1930.37 Kg ha-1, respectively). Application of trifluralin in farrow, also, was 
effective treatment according seed yield (1878.2 Kg ha-1). The highest oil percentage (52.36%) was obtained in hand weeding in farrow. The highest 
harvest index (18.23%) was observed in farrow. Totally, the best integrated method to control weeds and improve sesame yield, was sowing in farrow 
along with hand weeding, or the application of trifluralin. 
 
Keywords: Hand weeding, harvest index, oil percentage, weed density reduction, weed dry weight reduction. 
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.مقدمه1

گیاهی از  .Sesamum indicum Lکنجد با نام علمی 

یکی از محصوالت روغنی و  Pedaliaceaeخانواده 

شمار  خوراکی مهم در کشاورزی سنتی نواحی گرم به

ترین دانه روغنی در جهان است  رود و ظاهراً قدیمی می

(Grichar et al., 2011; Koocheki et al., 2017 .)

توجهی ترکیبات  دلیل دارابودن میزان قابل چنین به هم

فلزی و اسید  های اکسیدانی، یون ریزمغذی و ترکیبات آنتی

عنوان  های ضروری و نیز اسیدهای چرب غیراشباع به آمینه

 ,Ahmad Nejadملکه گیاهان روغنی شناخته شده است )

2011; Ekhlaspour et al., 2019 .) 

های افزایش تولید محصوالت کشاورزی  یکی از راه

های هرز، آفات، امراض  جلوگیری از خسارت ناشی از علف

باشد. اگرچه کنترل شیمیایی در مورد  ی میهای گیاه و بیماری

های هرز مؤثر بوده و تحول زیادی در  بسیاری از علف

وجود آورده است، اما هزینه و تأثیر   افزایش تولید به

زیست و کیفیت محصوالت  نامطلوب آنها بر محیط 

هایی  تر به استفاده از روش کشاورزی منجر به توجه بیش

به مصرف مواد شیمیایی کم بوده  ها نیاز شده است که در آن

  (.Khazaie & Taab, 2019; Zeid Ali et al., 2010یا نباشد )

منظور کنترل  کش اختصاصی به ازآنجاکه در کشور علف

های هرز کنجد ثبت نشده است. بنابراین از  علف

های  منظور کنترل علف های محصوالت دیگر به کش علف

(. این Zand et al., 2017شود ) هرز کنجد استفاده می

ها عبارتند از تریفلورالین، پندیمتالین،  کش علف

آر متیل استر -فوپ ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم و هالوکسی

 ,.Zand et alباشند ) کش می برگ طور عمده باریک  که به

کشی  علف 6(. تریفلورالین با نام تجاری ترفالن2017

کاشت  ت پیشصور ها که به انتخابی از گروه دی نیتروآنیلین

 ,Sensemanرود ) کار می رویش آمیخته با خاک به یا پیش

                                                                                    
1. Treflan 

کشی است که نسبت به کنجد  (. تریفلورالین علف2007

های هرز  کند و کنترل مناسبی بر علف انتخابی عمل می

کنجد دارد، اما در بعضی موارد ممکن است برای کنجد 

 (. Langham et al., 2007ایجاد سمیت کند )

کشی تماسی، با  علف 0ن با نام تجاری گلفلورف اکسی

باشد که جذب  فنیل اتر می حاللیت کم در آب از گروه دی

های هوایی گیاه و مقداری نیز  طور عمده توسط اندام آن به

(. کاربرد Musavi, 2013گیرد ) توسط ریشه صورت می

فلورفن در کنجد تا حدودی انتخابی  پیش رویشی اکسی

های هرز اعمال  بی روی علفکند و کنترل خو عمل می

صورت پاشش از باال  رویشی به کند. در کاربرد پس می

باشد که با کاهش قابل  فلورفن برای کنجد سمی می اکسی

باشد، اما برای کنجد کشنده  توجه تولید همراه می

 (.Langham et al., 2007باشد ) نمی

کش عمومی و  علف 9دایوران با نام تجاری کارمکس

در بعضی محصوالت انتخابی، سیستمیک و از گروه فنیل 

صورت  های تجاری کنجد به اوره است. دایوران در مزرعه

صورت ترکیب با  چنین به رویشی و هم رویشی و پس پیش

 ;Grichar et al., 2011رود ) کار می سایر مواد به

Langham et al., 20074لون(. لینوران با نام تجاری آفا 

کش انتخابی، سیستمیک و در برخی موارد تماسی،  علف

کش انتخابی برای  لینوران علفها است.  از گروه اوره

های هرز آن دارد  کنجد است و کنترل خوبی روی علف

(Langham et al., 2007.)  بنابراین، با توجه به

شده در محصول  های توصیه کش محدودبودن طیف علف

های هرز  های مهار علف ر روشکنجد بهتر است از سای

 مانند تغییر روش کاشت استفاده کرد. 

روش کاشت کنجد در شرایط فاریاب به بافت، 

ساختمان و زهکشی خاک و نیز روش آبیاری بستگی 

                                                                                    
2. Goal 
3. Karmex 

4. Afalon 
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های سبک تا متوسط با  دارد. در صورت وجود بافت

ساختمان معقول و عدم احتمال آب ایستادگی و یا تحت 

صورت مسطح کاشته  کنجد به شرایط آبیاری بارانی،

سنگین با احتمال آب  شود. در صورت وجود بافت نیمه می

ایستادگی الزم است کنجد به فرم جوی و پشته کاشته 

شود. اما غالب کشاورزان ایران برای کشت کنجد از روش 

پاشیدن بذر و سپس به زیر خاک بردن آنها توسط گاوآهن 

. شیوه کشت کنند دار و دیسک استفاده می برگردان

پاش موجب غیریکنواختی در پراکنش و عمق  دست

کاشت بذر، افزایش تلفات بذر و دشواری در مدیریت 

 (.Khajepour, 2012شود ) های هرز می علف

هرز یکساله  ( علف.Corchorus olitorius Lتحله )

دلیل اختالط بذور آن با بذر  باشد که به برگ می تابستانه و پهن

کردن بذور کنجد منجر به کاهش شدید کنجد و تلخ مزه 

 & Elahifardشود ) عملکرد و بازارپسندی کنجد می

Kamaei, 2017). علفهرز پیچک مزرعه  (Convolvulus 

arvensis L.) باشد که در  برگ می گیاهی چندساله و پهن

اغلب محصوالت کشاورزی در سراسر فصل رشد مشاهده 

های هرز قادر  حضور علف (.Zeid Ali et al., 2010شود ) می

که  طوری است تأثیر منفی بر عملکرد کنجد داشته باشد، به

های هرز قادر به کاهش  گران گزارش کردند علف پژوهش

درصد بوده و برای حصول  10عملکرد کنجد تا بیش از 

روز  03تر از  عملکرد مطلوب در کنجد نیاز به یک دوره بیش

 (. Grichar et al., 2011باشد ) هرز می های  عاری از علف

های  پژوهش حاضر، با توجه به ضرورت مهار علف

هرز در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول کنجد و 

نیز با توجه به نیاز روغن و پتانسیل باالی تولید کنجد در 

ویژه در استان خوزستان با هدف ارزیابی  کشور و به

 های خاک مصرف کش های کاشت و علف کارایی شیوه

هرز غالب منطقه یعنی تحله و پیچک  بر مهار دو علف

و عملکرد کنجد در شهرستان رامهرمز در استان   مزرعه

 خوزستان انجام شد.

 

ها.موادوروش2

 در 6931-35در تابستان سال زراعی این پژوهش 

 95ˈ 03"شمالی و  60° 93ˈ 03"آخوند )روستای کوی 

شرقی( از روستاهای حومه شرقی شهرستان  °43

سازی زمین شامل  انجام شد. عملیات آمادهرامهرمز 

ماخارکردن، گاوآهن، دیسک، ماله و تسطیح مزرعه بود. 

سازی زمین، جهت بسترسازی نهایی فاروئر  پس از آماده

ها انجام گردید.  کردن کرت و مرزبندی زمین و آماده

(، 6مایش خاک )جدول سپس، براساس توصیه کودی آز

 603کیلوگرم در هکتار(، فسفر ) 903کود نیتروژن )

کیلوگرم در هکتار(  003کیلوگرم در هکتار( و پتاسیم )

که کودهای فسفر و پتاس  طوری استفاده گردید. به

صورت پایه و سرک در  صورت پایه و کود اوره به به

 زمان آبیاری سوم و پنجم استفاده گردید.

  در قالب طرح بلوک رت اسپلیت پالتصو آزمایش به

با سه تکرار با کشت توده بومی کنجد  کامل تصادفی

 رامهرمز انجام شد.

 

 . خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه1جدول 

 هدایت الکتریکی

(dS.m
-1) 

 اسیدیته
 کربن آلی

(%) 

 نیتروژن

(%) 

  جذب فسفر قابل

(mg.kg
-1) 

 جذب قابلپتاسیم 

(mg.kg
-1) 

 رس

 

 سیلت

(%) 

 شن

 
 بافت خاک

 رسی سیلتی 11 44 45 145 8/0 07/0 5/0 1/7 6/2
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عنوان کرت اصلی در سه  تیمارها شامل الگوی کشت به

کش  و روی پشته( و کاربرد علف کف جویسطح )کرتی، 

 ECاکسیفلورفن ) -6عنوان کرت فرعی در شش سطح   به

 0/6لیتر ماده مؤثر در هکتار معادل  میلی 913میزان  ( به24%

 -0رویش روی سطح خاک؛  صورت پیش لیتر در هکتار، به

گرم ماده مؤثر در هکتار  043میزان  ( بهDF 90%دایوران )

رویش روی سطح  صورت پیش  گرم در هکتار، به 133معادل 

گرم  یلیم 6033میزان   ( بهEC 48%تریفلورالین ) -9خاک؛ 

لیتر در هکتار، سه روز قبل از  0/0ماده مؤثر در هکتار معادل 

لینوران  -4کاشت آمیخته با خاک؛   صورت پیش کشت به

(SL 45%به )   لیتر ماده مؤثر در هکتار  میلی 0/010میزان

رویش روی سطح  صورت پیش لیتر در هکتار، به 00/6معادل 

اشش روی سطح ها بالفاصله پس از پ کش خاک؛ تمامی علف

چنین، آزمایش، دارای  خاک با خاک مخلوط شدند. هم

صورت  هرز و وجین دستی )به تیمارهای شاهد با علف

ذکر است   الزم به .بودمنظور مقایسه  های مستقل( به کرت

زمین اجرای طرح براساس اطمینان از آلودگی طبیعی و نسبتاً 

 اب شد.هرز تحله و پیچک مزرعه انتخ یکنواخت به دو علف

های آزمایش شامل شش خط کشت بود که  کرت

صورت خطی کشت انجام و سپس آبیاری شده و بعد از  به

استثنای شیوه کشت کرتی  سبزشدن عمل تنک انجام شد. به

پاش کشت شد. در شیوه کشت  صورت دست که بذر به

صورت یک ردیف در کف جوی و در  کف جوی، کشت به

صورت یک ردیف در  شیوه کشت روی پشته، کشت به

متری با فاصله بوته روی ردیف  سانتی 00های  وسط پشته

ها چهار متر و عرض  متر انجام شد. طول کرت شش سانتی

مترمربع و فواصل میان  60سه متر و ابعاد هر کرت فرعی 

ها( هر کدام  چنین تکرارها )بلوک های آزمایش و هم کرت

 6931ماه یک متر در نظر گرفته شد. کشت کنجد در تیر

کاری انجام و آبیاری طبق شیوه کشت  صورت خشکه  به

صورت غرقابی و نشتی انجام شد. در آبیاری دوم نیز از  به

در هزار( استفاده شد. انجام  دو) 6کش متاالکسیل قارچ

روز بعد از  90های مورد نظر  عملیات وجین در کرت

روز طول کشید  660کشت، انجام گردید. دوره رشد کنجد 

 برداشت گردید.  6931ماه  سپس در آبانو 

های هرز  گیری وزن خشک و تراکم علف منظور اندازه به

روز  50و  93پاشی ) تحله و پیچک مزرعه، مدتی پس از سم

دهی کنجد( یک  برگی و اوایل کپسول 3-5ترتیب  معادل به

پاشی شده و  های سم صورت تصادفی در کرت کادر به

های هرز درون کادرها  علف پاشی نشده پرتاب شده و سم

ها پس از  بر و نمونه ابتدا شمارش و سپس از سطح خاک کف

انتقال به آزمایشگاه به تفکیک گونه شمارش و پس از 

تا  43مدت  گراد به درجه سانتی 50قراردادن در آون با دمای 

ساعت توزین شدند، سپس درصد کاهش تراکم و وزن  50

 های هرز محاسبه شد. خشک علف

گیری عملکرد بیولوژیک کنجد، کل  منظور اندازه به

شده از مساحت یک مترمربع از هر کرت  های برداشت بوته

شدن نیز، دوباره توزین  بالفاصله توزین و پس از خشک

های  کل بوتههای  ها از کپسول پس از جداکردن دانه شد.

ها  شده از هر کرت، دانه مساحت یک مترمربع برداشت

ان عملکرد دانه به کیلوگرم در هکتار میزتوزین شده و 

نسبت عملکرد تقسیم از تعمیم داده شد. شاخص برداشت 

)برحسب  633ضرب در دانه به عملکرد بیولوژیک 

درصد( محاسبه شد. برای تعیین درصد روغن از هر نمونه 

بذر مقدار یک گرم ابتدا توسط نیتروژن مایع خشک شده 

پیچانده شده با و پس ازپودرکردن آن در کاغذ صافی 

، کره جنوبی( FTCMD_6H) 0استفاده از دستگاه سوکسله

ها استخراج و درصد  روغن نمونه 9و با حالل پترولیوم اتر

(. درصد Hosseini & Taromi, 2006روغن محاسبه شد )

                                                                                    
1. Metalaxyl 
2. Soxhlet extractor 

3. Petroleum ether 
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روغن هر کرت در عملکرد مربوط به آن کرت ضرب و 

  عملکرد روغن در واحد سطح محاسبه شد.

ها و  محاسبات آماری مربوط به تجزیه واریانس داده

افزار  نرمشده در  محافظت LSDها با آزمون  مقایسه میانگین

SAS  (، با رویه 9/3)نسخهGLM  6و در سطوح احتمال 

چنین، نرمال بودن توزیع  انجام شد. هم درصد 0و 

های  آمده از آزمایش با استفاده از آزمون دست  های به داده

بررسی شد و  0ویلک-و شاپیرو 6اسمیرنف-روفکولموگ

ها، در صورت نیاز، از تبدیل داده  سازی داده منظور نرمال به

ها نیز  منظور رسم شکل  توانی و کوسینوسی استفاده شد. به

 استفاده شد. 0369افزار اکسل  از نرم

 

.نتایجوبحث3
هایهرز.کاهشتراکمووزنخشکعلف3.1

3 .1 کا1. درصد خشک. کاهشوزن و هشتراکم

علفهرزتحله

( نشان داد اثر شیوه کشت بر 0تجزیه واریانس )جدول 

روز پس  50درصد کاهش تراکم و وزن خشک تحله در 

چنین، کاربرد  (. هم≥36/3Pدار بود ) پاشی معنی از سم

پاشی بر  روز پس از سم 50و  93کش در دوره  علف

دار بود  معنیدرصد کاهش تراکم و وزن خشک تحله 

(36/3 P≤30/3 وP≤اثر برهم .)  کنش شیوه کشت و کاربرد

روز  50کش بر درصد کاهش تراکم تحله در دوره  علف

( و بر درصد کاهش وزن ≥36/3Pپاشی ) پس از سم

( روز پس ≥36/3P) 50( و ≥30/3P) 93خشک تحله در 

 دار بود. پاشی معنی از سم

کنش شیوه  هم( اثر بر6نتایج مقایسه میانگین )شکل 

پاشی  روز پس از سم 50کش در  کشت و کاربرد علف

ترین درصد کاهش تراکم تحله  نشان داد که بیش

                                                                                    
1. Kolmogrov-Smirnov 

2. Shapiro-Wilk 

کف درصد( با کاربرد تریفلورالین در کشت  40/50)

بود که با میزان درصد کاهش تراکم تحله لینوران  جوی

داری  درصد( تفاوت معنی 90/15در کشت کف جوی )

اهش تراکم تحله در ترین درصد ک نداشت. کم

درصد( وجود  33/05اکسیفلورفن در کشت روی پشته )

داشت که با میزان درصد کاهش تراکم تحله در 

داری نداشت  اکسیفلورفن، در کشت کرتی تفاوت معنی

چنین، نتایج مقایسه میانگین اثر  الف(. هم -6)شکل 

کش بر درصد  کنش شیوه کشت و کاربرد علف برهم

پاشی  روز پس از سم 50ه در کاهش وزن خشک تحل

ترین درصد کاهش  ب( نشان داد که بیش -6)شکل 

درصد( با کاربرد تریفلورالین  33/39وزن خشک تحله )

وجود داشت که با میزان درصد  کف جویدر کشت 

کاهش وزن خشک تحله در لینوران در کشت کف 

ترین درصد کاهش  داری نداشت. کم جوی تفاوت معنی

درصد( در اکسیفلورفن در  33/65وزن خشک تحله )

طورکلی،   ب(. به -6کشت کرتی وجود داشت )شکل 

میزان درصد کاهش تراکم و وزن خشک تحله در شیوه 

ها )به  کش در مورد تمامی علف کف جویکشت 

تر از سایر  استثنای لینوران در کشت روی پشته( بیش

 های کشت بود.  روش

 

3 .1 کاهشوز2. و کاهشتراکم درصد خشک. ن

علفهرزپیچکمزرعه

( نشان داد که 9تجزیه واریانس )جدول نتایج جدول 

کش بر درصد کاهش وزن خشک پیچک  کاربرد علف

دار داشت  پاشی تأثیر معنی روز پس از سم 93ای در  مزرعه

(30/3P≤هم .) شیوه کشت و کاربرد  کنش چنین، اثر برهم

 93در ای  کش بر درصد کاهش تراکم پیچک مزرعه علف

 (.9دار بود )جدول  پاشی معنی روز پس از سم
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 کش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز تحله تجزیه واریانس اثر شیوه کشت و کاربرد علف. 2جدول 

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی

 میانگین مربعات 

 وزن خشکدرصد کاهش  درصد کاهش تراکم

روز پس از  30

 پاشی  سم

روز پس از  75

 پاشی سم

روز پس از  30

 پاشی سم

روز پس از  75

 پاشی سم

25/76 2  بلوک ns 33/139 ns 38/12 ns 93/197 ns 

82/467 2  شیوه کشت ns
 **16/1327 09/11 ns

 **23/3483 

 49/50 64/116 64/33 16/381 4  خطای اصلی

 40/218** 99/1190** 89/113* 3 کش  کاربرد علف
**42/2037 

 ns24/14 **95/223 *21/134 **58/168 6 کش  کاربرد علف ×شیوه کشت

 26/29 49/36 62/25 47/35 18  خطای فرعی

 44/10 42/8 09/10 07/9 - )درصد( ضریب تغییرات

ns درصد. 5 و 1 خطای احتمال سطح در دار معنی ترتیب به*  و**  دار، معنی اختالف نبود 

  

 
 کش بر درصد کاهش تراکم )الف( و وزن خشک )ب(  کنش شیوه کشت و کاربرد علف . اثر برهم1شکل 

 پاشی روز پس از سم 75علف هرز تحله در 
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 مزرعه کش بر درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف هرز پیچک . تجزیه واریانس اثر شیوه کشت و کاربرد علف3جدول 

 منابع تغییرات
 درجه 
 آزادی

 میانگین مربعات 

 درصد کاهش وزن خشک درصد کاهش تراکم

 روز پس از  30
 پاشی  سم

 روز پس از  75
 1پاشی سم

 روز پس از  30
 پاشی سم

 روز پس از 75
 2پاشی سم 

 ns78/277 2  بلوک
ns00003/0 

ns85/1646 
ns002/0 

 ns44/4444 2  شیوه کشت
ns006/0 

ns38/4820 
ns01/0 

 007/0 98/899 002/0 44/1944 4  خطای اصلی
 ns33/833 3 کش کاربرد علف

ns001/0 *93/1411 
ns009/0 

 6 کش کاربرد علف ×شیوه کشت
*84/1172 

ns004/0 
ns14/655 

ns01/0 

 01/0 49/36 004/0 66/380 18  خطای فرعی

 25/7 42/8 77/6 09/28 - )درصد( ضریب تغییرات
ns درصد. 5 و 1 خطای احتمال سطح در دار معنی ترتیب به*  و**  دار، معنی اختالف نبود 
   ها تبدیل کسینوسی شدند. . داده1

 شدند.ها تبدیل توانی  . داده2

 

کنش شیوه  ( اثر برهم0نتایج مقایسه میانگین )شکل 

کش بر درصد کاهش تراکم پیچک  کشت و کاربرد علف

پاشی نشان داد که  روز پس از سم 93مزرعه در دوره 

درصد(  633ترین درصد کاهش تراکم پیچک مزرعه ) بیش

وجود داشت که با  کف جویکش لینوران در کشت  در علف

های  کش میزان درصد کاهش تراکم پیچک مزرعه در علف

و  کف جویاکسیفلورفن، دایوران و تریفلورالین در کشت 

های اکسیفلورفن، دایوران و تریفلورالین  کش چنین، علف هم

در کشت روی پشته و اکسیفلورفن و دایوران در روش کرتی 

اهش تراکم ترین درصد ک داری نداشت. کم تفاوت معنی

کش تریفلورالین در  درصد( در علف 66/66)  پیچک مزرعه

 (.0کشت کرتی وجود داشت )شکل 

کش بر درصد  نتایج مقایسه میانگین اثر کاربرد علف

روز پس از  93کاهش وزن خشک پیچک مزرعه در دوره 

ترین درصد کاهش  ( نشان داد که بیش9پاشی )شکل  سم

کش  درصد( در علف 93/39)  وزن خشک پیچک مزرعه

اکسیفلورفن وجود داشت که با درصد کاهش وزن خشک در 

داری  های دایوران و لینوران تفاوت معنی کش تیمار علف

ترین درصد کاهش وزن  که با کم (. درحالی≥30/3Pنداشت )

کش  درصد( در علف 03/09خشک پیچک مزرعه )

 (.9دار داشت )شکل  تریفلورالین اختالف معنی

طورکلی، نتایج حاصل از درصد کاهش تراکم و  به

شده  های هرز با نتایج گزارش وزن خشک علف

( تطابق داشت. براساس نتایج، 2000)  .Narkhede et alاز

دلیل ایجاد تراکم  و روی پشته به کف جویشیوه کشت 

تر کنجد به نور و مواد غذایی  مناسب و دسترسی بیش

های هرز  بر کاهش علفترین تأثیر را  ویژه آب، بیش به

شیوه کشت در کف جوی در تلفیق با وجین داشت. 

عنوان  کش تریفلورالین به های هرز و یا علف دستی علف

های هرز و بهبود  بهترین روش تلفیقی در مدیریت علف

 دست آمد. عملکرد کنجد در این آزمایش به

گران نیز نشان داد که استفاده از  نتایج پژوهش

های هرز باعث کاهش  در کنترل علفهای مختلف  روش

های هرز مقاوم شده و از گسترش  فراوانی جمعیت علف

 Badkul et al., 2016کند ) ها جلوگیری می سریع آن

Peterson & Nalewaja, 1992.)  
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 پاشی روز پس از سم 30مزرعه در  کش بر درصد کاهش تراکم علف هرز پیچک کنش شیوه کشت و کاربرد علف . اثر برهم2شکل 

 

 
 پاشی روز پس از سم 30ای در دوره  مزرعه درصد کاهش وزن خشک علف هرز پیچککش بر  . اثر کاربرد علف3شکل 

 
کش  ( علف2012) .Mamnoie et alطبق نتایج 

ای مصری  تریفلورالین و آالکلر وزن خشک علف پنجه

(Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.را به )  ترتیب

چنین آالکلر و  درصد کاهش دادند. هم 01و  19

پندیمتالین باعث کاهش وزن خشک تاج خروس بدل 

(Digera muricata L.به )  درصد  36و  34میزان ترتیب به

درصد  10و  50ترتیب  شدند و عملکرد کنجد را به

رو موافقت دارد  افزایش دادند که با نتایج پژوهش پیش

(Mamnoie et al., 2012 .)Rahman et al. (2017 نیز )

های هرز بیان نمودند دو بار وجین سبب کنترل مؤثر علف

دند ( بیان نمو2016)  Gupta & Kushwahکنجد گردید.

رویشی سبب کنترل بیش  های پیش کش که استفاده از علف

 30درصد و استفاده از دو بار وجین سبب کنترل  13از 

( نیز 2001) .Punia et alهای هرز کنجد شد.  درصد علف

کش تریفلورالین در تلفیق با  بیان نمودند استفاده از علف

کج بیل در چهار هفته بعد از کشت تأثیر مناسبی بر 

بودن  های هرز کنجد داشت. با توجه به حساس علف

های هرز در  گیاهچه کنجد و توان رقابتی پایین آن با علف
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هرز در  اوایل فصل رشد، کنجد به یک دوره عاری از علف

آمده از این  دست اوایل فصل رشد نیاز دارد. نتایج به

که،  طوری آزمایش نیز بیانگر این موضوع بود. به

ترین کنترل را بر تحله  شده بیش ههای استفاد کش علف

هرز پیچک مزرعه فقط در اوایل دوره رشد  داشتند. علف

توان  توسط سموم تا حدی مهار گردید. بنابراین، می

گونه استنباط نمود که پیچک مزرعه به دلیل  این

تواند  های عمیق، بهتر می بودن و دارابودن ریشه دائمی

 دوباره رشد نماید.

 

اجزایعملکردکنجد.عملکردو3.2

.عملکردبیولوژیک3.2.1

( نشان داد اثر شیوه کشت و 4تجزیه واریانس )جدول 

ها بر عملکرد  کنش آن کش و اثر برهم کاربرد علف

(. نتایج مقایسه میانگین ≥P 30/3دار بود ) بیولوژیک معنی

کش بر عملکرد  کنش شیوه کشت و کاربرد علف اثر برهم

ترین عملکرد بیولوژیک  بیولوژیک کنجد نشان داد بیش

 کف جویکنجد در تیمار وجین دستی در کشت 

کیلوگرم در هکتار( وجود داشت که با میزان  53/63640)

 عملکرد بیولوژیک کنجد در تیمار تریفلورالین در کشت

کیلوگرم در هکتار( تفاوت  53/3013) کف جوی

ترین عملکرد بیولوژیک کنجد در  داری نداشت. کم معنی

کیلوگرم در هکتار(  6/9699شاهد آلوده در کشت کرتی )

 (.4وجود داشت )شکل 
 

.عملکرددانه3.2.2

( نشان داد که اثر شیوه کشت، 4تجزیه واریانس )جدول 

کنش شیوه کشت  اثر برهم چنین کش و هم اثر کاربرد علف

دار بود  کش بر عملکرد دانه کنجد معنی و کاربرد علف

(36/3 P≤ .) 

کنش شیوه کشت و کاربرد  مقایسه میانگین اثر برهم

ترین عملکرد  کش بر عملکرد دانه کنجد نشان داد بیش علف

کیلوگرم در هکتار( در تیمار وجین  95/6393دانه کنجد )

دست آمد که با میزان  به کف جویدستی و در کشت 

کش تریفلورالین در کشت  عملکرد دانه کنجد در تیمار علف

داری  کیلوگرم در هکتار( تفاوت معنی 03/6353) کف جوی

ترین عملکرد دانه کنجد در  (. کم0شکل ، ≥30/3Pنداشت )

کیلوگرم در هکتار(  33/935شاهد آلوده در کشت کرتی )

کنجد در تیمار  وجود داشت که با میزان عملکرد دانه

و لینوران در کشت  های اکسیفلورفن، تریفلورالین کش علف

(. در 0( نداشت )شکل ≥30/3Pداری ) کرتی تفاوت معنی

( بیان نمودند کشت 2004) .Caliskan et alپژوهشی نیز 

ردیفی کنجد نسبت به کشت کرتی، منجر به افزایش عملکرد 

 دانه و اجزای عملکرد گردید.

 
 کش بر عملکرد کنجد . تجزیه واریانس تأثیر شیوه کشت و کاربرد علف4جدول 

 منابع تغییرات
 درجه 
 آزادی

  میانگین مربعات

 درصد روغن شاخص برداشت عملکرد دانه عملکرد بیولوژیک
 ns352063 ns49/3302 ns08/0 ns09/0 2  بلوک

 89/30** 98/93* 57/4962050** 8/109681704** 2  شیوه کشت
 09/0 40/5 87/33954 1/128570 4  خطای اصلی
 ns27/13 **39/8 99/549881** 2/8348153** 5 کش کاربرد علف
 ns48/4 **85/0 95/74693** 3/478767* 10 کش کاربرد علف ×شیوه کشت

 04/0 38/7 34/21993 3/166352 30  خطای فرعی
 38/0 93/16 80/12 85/5 - )درصد( تغییراتضریب 

ns درصد. 5 و 1 خطای احتمال سطح در دار معنی ترتیب به*  و**  دار، معنی اختالف نبود 
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 کنجدعملکرد دانه کش بر  کنش روش کشت و کاربرد علف . اثر برهم5شکل 

 

Svathi et al. (2005 افزایش عملکرد در کشت خطی )

پاش مشاهده نمودند.  کنجد را نسبت به شیوه کشت دست

که در مطالب قبل اشاره شد در کشت کرتی با توجه  طوری  به

که ممکن است تراکم یکنواختی در سطح ایجاد نگردد،   به این

ز زمین که تراکم بوته زیاد باشد رقابتی بین هایی ا در قسمت

شود که  ها برای دریافت نور، آب و مواد غذایی ایجاد می بوته

که در  گردد. درحالی این خود سبب کاهش عملکرد می

های کنجد کم است،  هایی از زمین که تراکم بوته قسمت

یابند. در  تری می های هرز امکان رشد و نمو بیش علف

ز جمله آفتابگردان، ذرت و سورگوم نیز کاهش گیاهان دیگر ا

 Svathi etدلیل تراکم نامنظم گزارش شده است ) عملکرد به

al., 20053/6گران بیان نمودند لینوران به میزان  (. پژوهش 

درصدی عملکرد دانه  13کیلوگرم در هکتار سبب افزایش 

 Grichar etهرز گردید ) کنجد نسبت به شاهد آلوده به علف

al. (2001 به نقل از )Hossein et al. (1983.))  میزان دُز

مورد استفاده سموم در کشاورزی بسیار حائز اهمیت است. 

شود و  های هرز می  دُز کم سم سبب کنترل نامطلوب علف

رساندن به  تواند سبب آسیب دُز باالتر از حد مجاز می

محیطی  چنین سبب ایجاد خطرات زیست محصول شود و هم

(. عالوه بر این، ;Barmak, 2015 Grichar et al., 2001شود )

های متفاوت  گران بیانگر این موضوع بود که دُز نتایج پژوهش

های کاربرد بر میزان عملکرد کنجد نیز تأثیرگذار بود.  و زمان
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های مختلف نشان داد که کاربرد  که نتایج آزمایش طوری به

 Grichar & Dotray, 2007اتالفلورالین و تریفلورالین )

Grichar et al., 2001;( پندیمتالین ،)Grichar & Dotray, 

2007 Grichar et al., 2001; Maliwal & Rathore, 1994; ،)

( و ;Beltrao et al., 1991 Martin, 1996لینوران و دایوران )

( عملکرد Kannan & Wahab, 1995فلوکلورالین و آالکلر )

  دادند. دانه کنجد را افزایش

 

.شاخصبرداشت3.2.3

( نشان داد اثر شیوه کشت بر 4 تجزیه واریانس )جدول

دار بود. بررسی نتایج مقایسه  شاخص برداشت کنجد معنی

( 1میانگین اثر شیوه کشت بر شاخص برداشت کنجد )شکل 

درصد( در  09/63ترین شاخص برداشت ) نشان داد بیش

ص وجود داشت که با میزان شاخ کف جویشیوه کشت 

درصد( تفاوت  09/61برداشت در شیوه کشت روی پشته )

ترین  تر از کم داری بیش طور معنی داری نداشت ولی به معنی

درصد( در تیمار کشت کرتی بود  15/69شاخص برداشت )

(. شاخص برداشت یک شاخص مهم فیزیولوژیک 1)شکل 

یافته به  است که بیانگر درصد مواد فتوسنتزی تخصیص

ت شاخص برداشت توسط عوامل ژنتیکی و هاست. صف دانه

شود، اما نقش عوامل ژنتیکی در کنترل این  محیطی کنترل می

(. در زمینه Barmak, 2015تر است ) صفت به مراتب بیش

نتایج نشان دادند در تیماری که افزایش  شرایط محیطی

تری مشاهده شد، شاخص برداشت نیز تحت  عملکرد بیش

که  افزایش یافت. با توجه به این تأثیر مستقیم قرار گرفت و

توان گفت  دار نشد، می کش بر این شاخص معنی فاکتور علف

عوامل محیطی دیگری بر میزان این شاخص در این آزمایش 

طورکه تغییر شیوه کشت بر میزان  تأثیرگذار بوده است. همان

 ,Gupta & Kushwahداری گذاشت ) این شاخص اثر معنی

2016.)  

 
درصدروغن.3.2.4

( نشان داد اثر شیوه کشت، کاربرد 4تجزیه واریانس )جدول 

ها بر درصد روغن دانه  کنش آن چنین برهم کش و هم علف

کنش شیوه  نتایج مقایسه میانگین اثر برهم دار بود. کنجد معنی

کش بر درصد روغن دانه کنجد  کشت و کاربرد علف

جد در ترین درصد روغن دانه کن ( نشان داد بیش5)شکل

وجود داشت که با  کف جویتیمار وجین دستی در کشت 

درصد روغن در تیمار وجین دستی در کشت روی پشته 

ترین درصد روغن در تیمار  داری نداشت. کم تفاوت معنی

شاهد آلوده در کشت کرتی وجود داشت که با درصد روغن 

های اکسیفلورفن و لینوران در کشت  کش در تیمار علف

نتایج این آزمایش  .داری نداشت عنیکرتی تفاوت م

هرز بر شاخص برداشت و  درخصوص تأثیر منفی علف

 Foroughi etهای  درصد روغن بذر کنجد با نتایج پژوهش

al. (2013و )Zarghani  (2010.مطابقت داشت )  

 

 
 شاخص برداشت کنجد. اثر شیوه کشت بر 6شکل 
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 میزان روغن دانه کنجدکش بر  کنش شیوه کشت و کاربرد علف . اثر برهم7شکل 

 

گیری.نتیجه4

 در تلفیق با وجین دستی علف کف جویشیوه کشت در 

عنوان بهترین روش  کش تریفلورالین به هرز و یا علف

مدیریت علف هرز و بهبود عملکرد کنجد در تلفیقی در 

دست آمد. در هر سه الگوی کشت بهترین  این آزمایش به

ترتیب  تیمار مهارکننده تحله و پیچک مزرعه، به

فلورفن بود. نحوه اثر  های تریفلورالین و اکسی کشعلف

کش تریفلورالین از طریق بازدارندگی رشد سلول و  علف

 باشد، در تقسیم سلول مییق اختالل رشد ریشه از طر

استفاده در های مورد کش ه شیوه اثر سایر علفک درحالی

)لینوران و  0این آزمایش از طریق بازدارندگی فتوسیستم

دایوران( و بازدارندگی پروتوپورفیرینوژن اکسیداز در 

توان این  فلورفن( است. بنابراین، می کلروپالست )اکسی

در نحوه عمل تریفلورالین دلیل تفاوت  احتمال را داد که به

های هرز  تری بر علف ها، تأثیر بیش کش با سایر علف

داشته و مانع از رشد آنها شده است. طبق نتایج، در زمانی 

ترین مقدار  صورت دستی وجین شد بیش که علف هرز به

های مهم از جمله عملکرد بیولوژیک و دانه و  شاخص

ستفاده از چنین تیمار ا دست آمد. هم درصد روغن به

های هرز  کش تریفلورالین کنترل مطلوبی بر علف علف

های  نسبت به سایر تیمارهای داشت و از نظر شاخص

عملکرد بیولوژیک و دانه و درصد روغن بذر نیز تفاوت 

توان  داری با شاهد بدون علف هرز نداشت. پس می معنی

رویشی در کشت  های پیش کش بیان نمود کاربرد علف

عنوان گزینه مناسبی معرفی گردند. نتایج  نند بهتوا کنجد می

جوی و  حاصل از این آزمایش نیز نشان داد کشت در کف

عنوان شیوه کشت  در رتبه دوم کشت در روی پشته به

 گردند.  مناسب مطرح می

 

.تشکروقدردانی5

از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بابت 

 .گردد می تشکر و قدردانی ،نامه تأمین اعتبار پایان
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