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بررسی روشهای تلفیقی مبارزه با علفهای هرز برگ مخملی)  )Abutilon theofrasti L.و
آمارانتوس ( (Amaranthus retroflexus L.در شرایط متفاوت خاک ورزی بر کنترل علف
های هرز و عملکرد سویا ()Glycine max L.
Investigation of integrated velvetleaf (Abutilon theophrasti L.) and redroot pigweed
(Amaranthus retroflexus L.) control methods under different tillage condition on weed
control and soybean (Glycine max L.) yield
حمید عباس دخت ،*2مهدی نوراللهی ،2محمدرضا عامریان2

چکیده:
علف هرز برگ مخملی و آمارانتوس از مهمترین علف های هرز خسارت زا در زراعت سویا می باشد .به
منظور بررسی روش های مختلف کنترل علف هرز برگ مخملی و آمارانتوس در سویا در چند نوع خاک
ورزی ،آزمایشی در مزرعه ای واقع در شهرستان علی آباد کتول استان گلستان به اجرا در آمد .آزمایش به
صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد  .کرتهای اصلی شامل سه
نوع خاک ورزی  )1شخم با گاو آهن برگرداندار  +دیسک  )2شخم با گاو آهن چیزل  +دیسک و  )3دیسک
وکرت های فرعی در نه روش مبارزه شامل  )1آالکلر  )2متریبوزین  )3آالکلر  +کولیتواتور  )4متریبوزین
+کولتیواتور  )5بنتازون  )6بنتازون  +کولیتواتور  )7شاهد حاوی علف هرز  )9شاهد عاری از علف هرز) بودند.
نتایج آزمایش نشان داد که تیمار خاک ورزی ،شیوه های مختلف کنترل علف های هرز و اثر متقابل خاک
ورزی و شیوه های مختلف کنترل علف های هرز در سطح  %1تراکم برگ مخملی را تحت تاثیر قرار دادند.
شخم با گاو آهن برگرداندار+دیسک نسبت به سایر تیمارهای خاک ورزی ،تراکم برگ مخملی را بیشتر کاهش
داد .در میان عوامل فرعی بنتازون  ،بنتازون  +کولتیواتور و متریبوزین  +کولتیواتور تراکم و وزن خشک برگ
مخملی را به صفر رساندند .این تیمارها در هر سه نوع خاک ورزی نیز تاثیر یکسانی نشان دادند .تیمار خاک
ورزی ،شیوه های مختلف کنترل علف های هرز و اثر متقابل خاک ورزی و شیوه های مختلف کنترل علف های
هرز ،تراکم و وزن خشک آمارانتوس را به طور مشابهی تحت تاثیر قرار دادند .شیوه های مختلف کنترل علف
های هرز اثر معنی داری بر عملکرد داشت .بیشترین عملکرد از تیمار کاربرد بنتازون  +کولیتواتور با4531
کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد از تیمار حاوی علف های هرز با  2493کیلوگرم در هکتار بدست آمد.
واژههای کلیدی :دگرآسیبی ،اندام هوایی ،ریشه ،غلظت ،علف هرز
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استان های گلسیتان و مازنیدران توسیعه یافتیه اسیت

در تولید پروتئین انسیان مریرا اسیتش کشیت سیویا

)(Mojtahedi and Mirhosseini, 1981ش در
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رشد ضعیفی بوده و صیفاتی ماننید تعیداد ی  ف در

جوان سویا نمی توانند در مراح اولیه رویش بیا آن

بوتییه  ،تعییداد دانییه در ی  ف ،وزن هییزار دانییه و در

ها رقابت کنندش دفی علیف هیای هیرز در ایین دوره

نهایت عملکرد به مراتب کمتر از مزارعی اسیت کیه

بیشترین اهمیت را دارد ش پانیدی )(Pandey, 1987

فاقد علف هیرز میی باشیندش )Koocheki, 1993ش

گزارش کرد که علف های هرز در  5هفته اول بعید

اهمییت کیاهش عملکیرد ناشیی از بیرگ مخملیی و

از رویش سویا بیشترین خسارت را می زنندش

آمارانتوس بستگی بیه تیراک ایین علیف هیای هیرز

دوره بحرانیییی علیییف هیییای هیییرز در سیییویا،

دارد ،به اوری که تراک های با تر علف های هیرز

 05ی  97روز بعد از کشت گزارش شده و اگر دوره

باعییت تلفییات بیشییتر در مراحی اولیییهی رشیید گیییاه

عییاری از علییف هییای هییرز بیشییتر از  05روز اییول

زراعیی میی شیود )Nieto et al., 1968ش بررسیی

بکشد سبب افزایش  10درصدی عملکرد دانه سیویا

های مختلف نشان داده است که بیه کیارگیری تنهیا

خواهید شید )Chhokar and Balyan, 1999ش

یک شیوه کنتیرل علیف هیای هیرز باعیت موفقییت

هییاگود و همکییاران )(Hagood et al., 1980

پایدار نمی شیود )Anderson, 1992ش چاسیتین و

گزارش دادند که سبزشدن علف هرز برگ مخملیی

همکییاران  )Chastain et al., 1995گییزارش

 22-29روز پییا از سییویا بییر عملکییرد سییویا تییاثیر

کردند که عملکرد سویا در روش شیخ مرسیوب بیه

منفی چندانی نداردش دکر و مجییت (Dekker and

دلی کاهش علیف هیای هیرز بیشیتر از روش بیدون

) Meggitt, 1982اظهار داشتند که موفقیت بیرگ

شخ بوده اسیتش در حیالی کیه در تحقیید دیگیری

مخملی در رقابت با سویا به دلی قیدرت انربیاآ آن

گزارش شده است کیه محویول سیویا تحیت روش

با سیست های تک کشی و مخلوط از ارید کیاهش

بدون شخ بیشتر از شخ مرسوب بوده است و علیت

جمعیت میرگ و مییر اسیت ش نتیجیه ی ایین سیازش

آن را ذخیره راوبت بیشتر در خاک به علت وجیود

پذیری این است کیه هنگیاب رقابیت سیویا بیا بیرگ

پوشش مالچ در سرح خیاک دانسیته انید کیه سیبب

مخملی جمعیت سویا متشک از گیاهیان کوچیک و

افزایش نفیوذ آ و کیاهش تبخییر از سیرح خیاک

کمبازده است در حالی که جمعییت بیرگ مخملیی

شده اسیت )Edvards et al.,1988ش زمیان و نیوع

دارای تعدادی گییاه بیزرگ بیا بیازدهی بیا اسیت ش

خاک ورزی در هر کشت تا حد زیادی گونیه هیای

آمارانتوس ریشه قرمز یکی از مهمتیرین علیف هیای

علف هرز مه در گییاه زراعیی را تعییین میی کننید

هرز اصلی دنیای جدید اسیت کیه عملکیرد گیاهیان

بنابراین خاک ورزی تاثیر انتخابی بر علف های هرز

زراعیییی را از اریییید رقابیییت کیییاهش میییی دهییید

دارد )Rashed Mohassel, 2001ش در نتیجه هیر

)Mitich, 1977ش آمییارانتوس دارای مورفولییو ی

گونییه تیییییر در عملیییات خییاک ورزی تییاثیر قابیی

انعریییا ف پیییذیری بیییا یی اسیییت کیییه توانیییایی

تییوجهی بییر ترکیییب و فلییور علییف هییای هییرز دارد

جبیییییران سیییییروا مختلیییییف تیییییراک را دارد

وکاهش شدت آن میزان وابستگی به علف کش هیا

)Handerson et al., 2000ش بینش و همکیاران

را تعییین میی کنید )Cannell, 1981ش علیف هیای

) (Bensch et al., 2003در بررسی رقابیت علیف

هرز سویا الباً رشد سیریعی دارنید و گیاه یه هیای

هرز آمارانتوس بیان کردند که افیزایش تیراک ایین
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علف هرز  ،عملکرد سویا را کاهش می دهد که این

کیلییوگرب در هکتییار بییه  2632کیلییوگرب در هکتییار

کاهش عملکرد به گونه علف هرز  ،تیراک و زمیان

رساندش هد ف از این تحقید دستیابی به بهتیرین روش

جوانه زنی آن بستگی دارد .هم نین آن ها زمانی بیه

مبارزه با علف های هرز سویا و مقایسه تاثیر کیارایی

اییین نتیجییه رسیییدند کییه حیید اکسییر عملکییرد سییویا

علف کشهای استفاده شیده در کنتیرل علیف هیای

هنگامی رخ می دهد که آمارانتوس با تراک  2بوتیه

هرز و بررسی تاثیر کیارایی کولتیواسییون وعملییات

در متر ردیف با سویا کشت گردید .نتایج پژوهشیی

خییاک ورزی حییداق خییاک ورزی و کی خییاک

حییاکی از اییین بییود کییه زمییان سییبز شییدن و تییراک

ورزی) در کنترل علف های هرز سویا و عملکیرد و

علف هرز آمیارانتوس اثیرات معنیی داری بیر تجمی

اجزای عملکرد در مدیریت تلفیقی علف هیای هیرز

مییاده خشییک ،شییاخب سییرح بییرگ ،عملکییرد و

سویا بودش

اجزای آن و برخی دیگر از صفات هم ون عملکرد

مواد و روشها

بیولو یک ،شیاخب برداشیت ،ارتفیاع بوتیه ،تعیداد

این ارا در مزرعیهای واقی در شهرسیتان علیی

ی  ف در گییره و تعییداد شییاخه در بوتییه سییویا دارد

آباد کتیول اسیتان گلسیتان بیا مختویات جیرافییایی

)Abbasdokht et al., 2004ش

 96/50درجه عرض جیرافیایی و  50/59درجه اول

کنترل مکانیکی علف های هرز سویا با توجه بیه

جیرافیییایی بییوده وارتفییاع از سییرح دریییا  202متییر

فاصله مناسب ردیف هیای کاشیت باعیت بهی زنیی

می باشدش در یک خاک با بافیت لیومی رسیی و1/1

خاک و بهبود شرایط برای فعالییت ریشیه سیویا میی

= pHبه اجرا در آمدش در زمینی بیه مسیاحت 2202

شودش )Zand et al., 2003ش کولتیواسییون ،علیف

متر مرب پیاده گردید ش آزمایش به صیورت اسییلیت

های هرزی را که با تاخیر سبز شده اند و ییا از تیاثیر

پ ت در قالب ارا بلوک هیای کامی تویادفی بیا

علیییف کیییش در امیییان مانیییده انییید میییی توانییید

چهار تکرار به اجرا در آمدش کرت های آزمیایش بیه

کنترل کند )Nojavan, 2001ش بوهلر و همکیاران

مساحت  22متر مرب  )9×6بود و هیر کیرت شیام

) (Buhler et al., 1992اظهیییار کردنییید در

شش ردیف کشت با فاصیله بیین ردییف  57سیانتی

تراک های بیا ی علیف هیرز  ،کنتیرل مکیانیکی بیه

متر بودش فاصله بین کرت های متوالی در هیر تکیرار

تنهییایی جیییوا گییو نیسیییتش تحقیقییات مختلیییف

از ه یک متر و فواص بین تکرار ها  2متیر در نریر

نشیییان میییی دهنییید کیییه در سیییویا کیییاربرد تیییواب

گرفتییه شیید ش نهییر ورودی و فاض ی

هییر یییک از

روش های مکانیکی و شیمیایی بهتر جوا می دهید

تکرارهییای آزمییایش بییه صییورت جداگانییه در نرییر

)(Shaw et al., 1991ش در مییزارع سییویا امکییان

گرفته شیدش عامی اصیلی بیا  9تیمیار شیام

کاربرد علف کش ها به صورت پیش کاشت  ،پیش

برگردان+دیسییک  ،چیزل+دیسییک و دیسییک) کییه

رویشیییی و پیییا رویشیییی وجیییود داردش دوک و

قب از آبیاری اول و آماده سازی زمین بیرای کشیت

همکاران ) (Duke et al., 1991مشاهده کرده اند

اعمال گردید و عام فرعی با  3تیمیار شیام علیف

که کاربرد علف کش آ کلیر در مقایسیه بیا شیاهد

کییش هییای آ کلییر  )%02 ECبییه صییورت پیییش

آلییوده بییه علییف هییرز عملکییرد سییویا را از 2763
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روییییش بیییه مییییزان  5لیتیییر در هکتیییار  ،بنتیییازون

میزان 97لیتر در دقیقه برای چهار نازل تنری گردیدش

 )%02 SLبه صورت پا رویش به میزان  2لیتر در

تیمارهای علف کش آ کلیر ومتریبیوزین ب فاصیله

هکتار و متریبوزین به صورت پیش رویشی به میزان

بعد از کاشت و تیمار علف کش بنتازون در مرحلیه

 7/6کیلیییوگرب در هکتیییار و هم نیییین آ کلیییر +

ظهییور سییومین بییرگ سییه برگ ییه ای سییویا و 2-0

کولتیواتییور  ،بنتییازون  +کولتیواتییور و متریبییوزین +

برگی علف های هیرز اعمیال شیدندش شیاهد حیاوی

کولتیواتور بودش تیمیارکولتیواتور تنهیا نییز بیه همیراه

علف هرز در تماب فو آلوده به علف هرز بودو در

شاهد حاوی علف های هرز و شاهد عاری از علیف

تیمار شاهد عیاری از علیف هیرز هیر  27روز یکبیار

های هرز تیمارهای دیگر تشیکی میی دادنیدش قرعیه

تماب علف های هرز سبز شده وجین می شدندش برای

زمین انتخا شده سال قب زیر کشت محوول کلزا

نمونه گییری هیا در ایول فوی رشید از کادرهیای

بودش بعید از جمی آوری کیاه و کلیش باقیمانیده در

 57×277سانتی متر اسیتفاده گردیید شجهیت انیدازه

زمییین  ،تیمارهییای خییاک ورزی اعمییال گردییید و

گیییری تییراک و وزن خشیییک بییرگ مخملیییی و

مزرعییه بییه اییور یکنواخییت و بییه صییورت رقییابی

آمارانتوس و سایر علف های هرز از کوادرات هیای

آبیییاری شییدش بییر اسییاس توصیییه کییودی آزمایشییگاه

مستقر شده کیرت هیا در زمیان رسییدن فیزیولیو ی

خاکشناسییی کییود فسییفات امونیییوب بییه مقییدار 227

محوول پا از کف بر شدن آن ها و قیرار دادن در

کیلییوگرب در هکتییار در سییرح خییاک توزییی و بییا

آون به مدت  02ساعت در دمیای  17درجیه سیانتی

عملیات دیسک آخر با خاک زراعی مخلیوط شید ش

گراد و توزین با ترازو ثبت گردیدشکف بر کیردن 5

به منرور کاشت و بررسی خووصیات زراعی ،رقی

بوتیه از هییر کیرت بییه صیورت توییادفی و کیف بییر

سحر از ارقاب مختلف سویا انتخا و پا از مخلوط

کردن  2متر مربی بیرای بررسیی عملکیرد و اجیزای

شدن با باکتری به وسیله ردیفکار در فواص ردییف

عملکرد انجیاب شیدش در نهاییت داده هیای بیه دسیت

 57سانتی متر کشت و با جوانه زنی و سبز شدن اولیه

آمده از شاخب های مورد نرر با برنامه نیرب افیزاری

در ای دوره هیای 27روز ابییاری گردییدش در زمیان

 SASتجزیه شده ونمودارها نیز با کمک نیرب افیزار

آبیاری اول از کیود اوره بیه مییزان  57کیلیوگرب در

 Excelرس گردیدندش

هکتار به صورت سرک اسیتفاده گردیید ش هم نیین

نتایج و بحث

در اول فو از حشره کش های دانیت و دور سبان

بررسی تاثیرتیمار هاای مختلاف بار تاراکم و وزن

به مقادیر  2/5و  2لیتر در هکتار بر علیه آفات مکنده

خشک علف هرز برگ مخملی

اثر تیمار خاک ورزی بیر تیراک بیرگ مخملیی

کنیه هیا و کیرب ی  ف خیوار اسیتفاده شید ش جهییت

در سرح  %2معنی دار شد ،اما بر وزن خشیک آن از

اعمال تیمارهای علف کش از دستگاه سمیاش پشتی

نرر آماری تاثیر معنی داری نداشیتش شیخ بیا گیاو

موتوری نا دار مدل اکو  )ECOمجهیز بیه بیوب

آهیین برگییرداندار  +دیسییک نسییبت بییه تیمارهییای

دستی چهار نازله استفاده شد که نازل میورد اسیتفاده

خاک ورزی شخ چیزل+دیسیک و تیمیار دیسیک

از نوع تی جت به شماره  2772بیوده و عیرض کیار

تنها به اور معنی داری تراک بیرگ مخملیی را کی

پاشییش  2متییر و دبییی نییازل هییا در فشییار  2/5بییار بییه
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کردش کان ) (Cannell, 1981معتقد است که هیر

جوانه زنی بیرگ مخملیی باشید کیه کولتیواتیور در

نییوع تیییییر در عملیییات خییاک ورزی تییاثیر قابیی

مراح دیرتر باعت حیذ ف گیاه یه هیای دییر سیبز

توجهی بر ترکییب و تیراک علیف هیای هیرز داردش

شییده اسییتش بییین تیمارهییای بنتییازون و بنتییازون +

کلمنتا و همکیاران )(Clements et al., 1996

کولتیواتور تفاوت معنی داری دیده نمی شیودش پیا

گزارش دادند که شخ چیزل و سیست بدون شیخ

می تیوان گفیت کیه کولتیواتیور تیاثیری بیر حیذ ف

در مقایسه با گاو آهن برگردان دار مقدار بذر علیف

کام برگ مخملیی نداشیته اسیت و لیذا ضیرورتی

های هرز در بانک بذر خیاک را کیاهش میی دهیدش

بییرای کییاربرد آن بعیید از بنتییازون نیسییتش دلی ی آن

آن هییا علییت اییین وضییعیت زا تجمی بییذور در پیینج

ممکن است به خیاار کیاربرد پیا روییش بنتیازون

سانتی متری سرح خاک دانسته که زمینه جوانه زنیی

باشد که باعت کنترل تمامی گیاه ه های سیبز شیده

آن ها را فراه می کندش لذا می تیوان نتیجیه گرفیت

اسییتش آقاجییانی ) (Aghajani, 1999نییییز در

که در کوتاه مدت شخ چیزل  +دیسک و دیسیک

تحقیقات خود به این نتیجیه رسیید کیه علیف کیش

تنها به دلی اینکه بذور بیرگ مخملیی را بیه اعمیاآ

بنتازون حتیی در دزهیای کیاهش یافتیه نییز قیادر بیه

پایین تر منتق نکرده اند باعت افیزایش جوانیه زنیی

کنترل علف هرز برگ مخملی اسیت ش علیف کیش

برگ مخملی شده در نتیجه تراک برگ مخملیی در

آ کلییر در بییین تیمارهییای مختلییف اعمییال شییده،

این تیمارهیا افیزایش یافتیه اسیت جیدول )2ش تیمیار

کمترین کیارایی را در مهیار علیف هیرز داشیتش بیا

علف کش بر تراک و وزن خشک برگ مخملی در

توجه به نتایج به نرر می رسد که آ کلیر در کنتیرل

سییرح  %2تییاثیر داشییتش جییدول مقایسییات میییانگین

علف هیرز بیرگ مخملیی کیارایی رضیایت بخشیی

تیمارهای علف کش جدول )2بیانگر ان اسیت کیه

نداردش علف کش متریبوزین علییر

اینکیه تفیاوت

علییف کییش متریبییوزین  +کولتیواتییور  ،بنتییازون و

معنییی داری بییا آ کلییر در تییاثیر بییر تییراک و وزن

بنتییازون +کولتیواتییور تییراک و وزن خشییک بییرگ

خشک برگ مخملی دارد اما نسبت بیه علیف کیش

مخملیییی را بیییه صیییفر رسیییانده انیییدش مویونگیییو و

بنتازون در گروه پایین تر قرار می گییردش متریبیوزین

همکاران ) (Muyongu et al., 1996در بررسیی

و آ کلر چون کیاربرد پییش روییش دارنید ممکین

خود به این نتیجه رسیدند ک علف کش متریبیوزین

است به مرور اثراتشان ک شده و بر بذور دیرتر سبز

اگییر بییا تیمییار کولتیواتییور تکمی ی شییود بییا دزهییای

شده تاثیر مرلوبی نگذاشته باشندش محققیان مختلیف

کاهش یاف ته نییز قیادر بیه کنتیرل علیف هیرز بیرگ

عنوان کردند که احتمیا  pHخیاک روی جیذ ،

مخملییی مییی باشییدش بییین تیمییار متریبییوزین بییا تیمییار

حرکت و تجزیه میکروبی متریبیوزین میوثر اسیت و

متریبییوزین  +کولتیواتیییور تفییاوت معنیییی داری در

نیز عواملی مسی  pHو دمیای محییط را در کیارایی

تییراک و وزن خشییک بییرگ مخملییی مشییاهده مییی

این علف کش موثر دانسته اند ش تیمارهای بنتیازون ،

شودش این مرلب نشیان میی دهید کیه کولتیواتیور بیه

بنتازون  +کولتیواتور و متریبیوزین  +کولتیواتیور در

عنوان یک عام تکمی کننده برای متریبوزین زب

گروه اول از نرر کارایی در مهار برگ مخملی قیرار

استش این مسئله شیاید بیه دلیی عیدب یکنیواختی در

گرفتند و تیمار آ کلر  +کولتیواتیور و تیمیار علیف
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بررسی تاثیرتیمار هاای مختلاف بار تاراکم و وزن

کشهای متریبوزین و آ کلیر در گیروه هیای بعیدی

خشک علف هرز آمارانتوس

قرار گرفتنیدش اثیر متقابی تیمارهیای مختلیف علیف

نتایج تجزیه واریانا داده هیای مربیوط بیه تیاثیر

کییش در روش هییای مختلییف خییاک ورزی اثییرات

تیمارهییای خییاک ورزی بییر تییراک و وزن خشییک

متفاوت و معنیی داری بیر تیراک بیرگ مخملیی در

آمارانتوس نشان دهنده عدب معنیی دار بیودن آن هیا

سرح  %5داشتش روش های خاک ورزی عی وه بیر

بودش تاثیر تیمار های مختلیف کنتیرل علیف هیرز بیر

اینکه بر حرکت بذور در اعماآ مختلف خاک تاثیر

تراک و وزن خشک علف هرزآمیارانتوس درسیرح

دارد بر اخت ط و حرکت علیف کیش هیای خیاک

یییک درصیید معنییی دار شییدش اثییر متقاب ی تیمارهییای

مور ف نیز موثر است ش لذا معنی دار شدن اثر متقاب

خاک ورزی درتیمار های کنترل علف های هرز بیر

خییاک ورزی در تیمارهییای علییف کییش مییی توانیید

تییراک آمییارانتوس تییاثیر معنییی دار در سییرح یییک

دلی یاد شده باشدش علف کش آ کلر  +کولتیواتور

درصید را نشییان دادش امییا اییین تییاثیر بییر وزن خشییک

در شییخ برگردانییدار نسییبت بییه دیگییر روش هییای

آمییارانتوس معنییی دار نشیید نتییایج گییزارش نشییده

خاک ورزی در مهار علف هرز برگ مخملی کام

است)ش مقایسات میانگین تیمارها جیدول  ،)2بییانگر

موفد عم کیرده اسیتش دلیی آن ممکین اسیت بیه

آن بییود کییه علیییر ی معنییی دار نشییدن تیمارهییای

خییاار کییاهش جمعیییت بییرگ مخملییی در شییخ

خاک ورزی ،با بیشترشدن عمید شیخ از تیراک و

برگرداندار و هم نین مسیاعد شیدن شیرایط محییط

وزن خشک آمارانتوس کاسته شدش معنیی دار نشیدن

خاک برای مانیدگاری بیشیتر اثیر ایین علیف کیش

تراک و وزن خشیک آمیارانتوس در اثیر تیمارهیای

باشد جدول )2ش تیمارهای متریبوزین  +کولتیواتیور،

خییاک ورزی را مییی تییوان بییه تعییداد زیییاد بییذور

بنتازون  +کولتیواتور و بنتازون تنهیا در هیر سیه نیوع

آمارانتوس در بانک بذر خاک نسیبت دادش هم نیین

خاک ورزی به اور صد در صد علیف هیرز بیرگ

ریز بودن بذور علف هرز آمارانتوس نیز در حرکیت

مخملییی را مهییار کردنیید و نییوع خییاک ورزی بییر

عمقی آن ها در اثر بره زنی هیای مختلیف خیاک

کییارایی آن هییا بییی تییاثیر بود جییدول )2ش در تیمییار

دخی بوده استش بنابراین هر گونه تیییر در عملییات

خاک ورزی ،دیسک تنها کمتیرین کیارایی مربیوط

خاک ورزی تاثیر قابی تیوجهی بیر ترکییب و فلیور

به تیمار علف کش آ کلر وتیمیار کولتیواتیور بیودش

علییف هییای هییرز دارد و کییاهش شییدت آن میییزان

در خاک ورزی فقیط بیا دیسیک تنهیا چیون تعیداد

وابستگی به علف کش ها را تعیین می کندش زمیان و

زیادی برگ مخملیی سیبز شیده بودنید علیف کیش

نوع خاکورزی در هیر کشیت تیا حید زییادی گونیه

آ کلر و تیمار کولتیواتور احتمیا قیادر بیه کنتیرل

علف های هرز مه در هر گیاه زراعی را تعییین میی

کام برگ مخملی نشدند ایین در حیالی اسیت کیه

کندش بنابراین  ،خیاکورزی تیاثیری انتخیابی برعلیف

تیمار های مزبور در شخ برگردانیدار کیام موفید

های هرز دارد و قابلیت انتخا بسته به فوی و نیوع

عم کردندش

خییاکورزی متییییر اسییت (Rashed Mohassel,
 2001).درمقایسات میانگین مربوط بیه تیاثیر تیمیار
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هییای مختلییف کنتییرل علییف هییرز بییر تییراک و وزن

برگردانییدار بییه همییراه دیسییک در کییاهش تییراک

خشک علف هرز آمارانتوس مشاهده شد که بهترین

آمارانتوس مشاهده شد که تیمارهای متریبوزین تواب

تاثیر مربوط به تیمار های کنترلی بنتازون و هم نیین

با کولتیواتور  ،بنتازون و بنتازون تواب با کولتیواتور با

بنتازون تواب باکولتیواتور بود که به ایور صددرصید

شاهد عاری از علف هرز تفاوت نشان ندادنید ش ایین

علیییف هیییرز آمیییارانتوس را کنتیییرل کیییردش تیمیییار

تیمارهییا توانسییتند بییه اییور صددرصیید علییف هییرز

متریبوزین تیواب بیا کولتیواتیور نییز هرچنید بیه ایور

آمارانتوس را کنترل کننیدش تیمارهیای آ کلیر تیواب

صددرصد نتوانست آمارانتوس را کنترل کنید امیا از

بییاکولتیواتور ،متریبییوزین وآ کلییر وکولتیواتوربییه

نرر آماری همیراه تیمارهیای فیوآ الیذکر همیراه بیا

ترتیب دررده های بعیدی قیرار گرفتنیدش تیاثیر تیمیار

شاهد عاری از علف هرز دریک رده قیرار گرفیت ش

علف کش آ کلر با تیمار کولتیواتیور یکسیان بیودش

تیمارهییای آ کلییر تییواب بییاکولتیواتور ،متریبییوزین و

درتاثیرخیییاک ورزی چییییزل بیییه همیییراه دیسیییک

آ کلر رده هیای بعیدی را درکیاهش تیراک علیف

تیمارهای آ کلر تواب باکولتیواتور ،متریبیوزین تیواب

هییای هییرز آمییارانتوس داشییتندش در کاسییتن از وزن

با کولتیواتور ،بنتازون و بنتازون تیواب بیا کولتیواتیور

خشک آمارانتوس نییز تیمارهیای بنتیازون  ،بنتیازون

در یک رده و همسان با شاهد عیاری از علیف هیرز

تییواب بییا کولتیواتییور بییا تییاثیر کامی همییراه بییا تیمییار

بودنییدش در شییاخب مربییوط بییه ت یراک آمییارانتوس

متریبییییوزین تییییواب بییییا کولتیواتییییور در رده اول

بنتییییازون و بنتییییازون تییییواب بییییاکولتیواتور ،بییییه

قرارگرفتندش تیمارهای متریبوزین و هم نین آ کلیر

اورصددرصد موفد بودند اما تیمارهای آ کلرتیواب

تواب با کولتیواتور در رده دوب وآ کلرو کولتیواتیور

با کولتیواتور و متریبوزین تواب باکولتیواتور هر چنید

تنها  ،در رده سوب قرار گرفتند جیدول)2ش کنتیرل نیا

تاثیر کام نداشتند اما از نررآماری ه ردیف شاهد

مرلو علف های هرز سویا به دلی عیدب پاییداری

عاری از علف هرز بودندش ولی ایین دو تیمیار نسیبت

او نی علیف کیش هیای تریفلیورالین و آ کلیر و

بییه بنتییازون و بنتییازون تییواب باکولتیواتوردرکییاهش

بانییک بییذری قییوی علییف ه یای هییرز آمییارانتوس،

تراک آمارانتوس دارای اثر کمتیری بودنیدش آ کلیر

تاجریزی و سلمک نسبت بیه کنتیرل تلفیقیی آن هیا

کام ً مشابه کولتیواتیور بیود و ایین دو تیمیار دارای

توسیط پروسیتکو و میید (Prostko and Mead,

کمتیییرین تیییاثیر درکیییاهش تیییراک آمیییارانتوس

) 1993گزارش شد.

بودند جدول )2ش در خاک ورزی دیسک تنها ،تاثیر

اثر متقاب خیاک ورزی درتیمیار هیای کنتیرل

تیمارهای مختلف کنترل علف هرز تفاوت هیایی بیا

علییف هییای هییرز ،برتییراک آمییارانتوس تییاثیر معنییی

بقییییه نشیییان دادش دررابریییه بیییا تیییراک آمیییارانتوس

داری در سرح یک درصد داشتش اما ایین تیاثیر بیر

همان اورکه در جدول  ،)2دیده می شود تیمارهای

وزن خشک آمیارانتوس معنیی دار نشیدش در جیدول

متریبییوزین تییواب بییا کولتیواتییور ،بنتییازون و بنتییازون

مقایسات میانگین تاثیرتیمار های کنترل علف هرز و

تییواب بییاکولتیواتور بییه اییور کامیی و صددرصیید

انواع مختلف خاک ورزی جدول  ،)2می تیوان بیه

تاثیر گذاربودند و مشابه تیمیار عیاری از علیف هیرز

تفییاوت موجییود پییی بییرد ش در شییخ بییا گییاو آهیین

بودنییدش تیمارهییای آ کلییر تییواب بییا کولتیواتییور،
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متریبییوزین و آ کلییر وکولتیواتییور بییه ترتیییب در

که در شخ گاو آهن برگرداندار به همراه دیسیک،

رده هییییای بعییییدی از نررموفقیییییت درکییییاهش

وزن خشک سایر علف های هرز کمتر شد و نسیبت

تراک علف هرز آمارانتوس قرار داشیتندش حویور و

بییه خییاک ورزی نییوع دیسییک در سییرح  5درصیید

رقابییت اول فو ی علییف هییای هییرز کنتییرل نشییده

اخت  ف معنی دار نشان دادش به هرحال می توان یکی

به دلی راندمان پایین کنترل آ کلر و کنتیرل کامی

از د ی این مسئله را در عمد بیشتر شخ گاو آهین

علییف هییرز آمییارانتوس توسییط بنتییازون و کییاربرد

برگرداندار نسبت به دو نوع شخ دیگر دانسیت کیه

تلفیقییی بییا کولتیواسیییون توسییط ادکییوک و بییانکز

باعت دفن شیدن عمیید تیر بیذور علیف هیای هیرز

)(Adcock and Banks, 1991و مویییانگو و

مذکور شد تا با تاخیر سبز شوند و در نتیجه رقابت با

همکیاران ) (Muyongu et al., 1996گییزارش

سویا و مور ف بیشتر اندوختیه یذایی در ایی سیبز

شد.

شدن ضعیف تر و از وزن خشک کمتری برخیوردار

بررسی تاثیر تیمار ها بر تراکم و وزن خشاک ساایر

گردیدش معنی دار بودن تاثیر انیواع خیاک ورزی بیر

علف های هرز

وزن خشک علف های هرز سویاو افزایش عملکیرد

علف های هیرز سیلمه تیره (Chenopodiom

شخ معمولی بیه دلیی کیاهش وزن خشیک علیف

) ،albumپی یییک صیییحرایی (Convolvolus

های هیرز نسیبت تیمیار بیدون خیاک ورزی توسیط

) ، arvensisکلزای خیودرو)،(Brassica napus

منووری و بابایان (Mansouri and Babaeyan,

شیییر تییییال ) ،(Sonchus arvensisهفییت بنیید

) 2005گزارش شید .مقایسیات مییانگین داده هیای

) ،(Polygonum avicularبییه اورپراکنییده در

مربوط به تاثیرتیمار های مختلف کنتیرل علیف هیرز

سرح کرت ها وجود داشتند کیه در ایین قسیمت بیه

برتراک و وزن خشک سایر علف های هرز جدول

عنوان سایر علف های هیرز آورده شیدش تیاثیر انیواع

 )2نشییان داد کییه تیمارهییای متریبییوزین تییواب بییا

خاک ورزی بر تراک سایر علیف هیای هیرز معنیی

کولتیواتییور ،بنتییازون و بنتییازون تییواب بییا کولتیواتییور

دار نشد ولی بیر وزن خشیک آنهیا تیاثیر معنیی دار

توانستند تیراک سیایر علیف هیای هیرز را بیه صیفر

داشتش تاثیرتیمار هیای مختلیف کنتیرل علیف هیای

برسییانند و در گییروه اول قییرار بگیرنیید ،بعیید از اییین

هرز برتراک و وزن خشک سایر علف های هیرز در

تیمارها بیشترین تاثیر مربوط به تیمیار آ کلرتیواب بیا

سرح  2درصد معنی شد شاثر متقاب انواع تیمار هیای

کولتیواتور بودش تیمارهای علیف کیش متریبیوزین و

خاک ورزی در تیمیار هیای کنتیرل علیف هیرز بیر

آ کلر و کولتیواتور رده هیای بعیدی را از آن خیود

تراک سایر علف های هرز در سرح  5درصید و بیر

کردندش در میان تیمارها ،مشاهده شد که تاثیر علیف

وزن خشک آن ها درسرح آمیاری  2درصید معنیی

کش متریبوزین از نرر آماری با کولتیواتور بیه ایور

دار شدش همان گونه که اشاره شد تاثیر انیواع خیاک

یکسانی بر تراک سایر علف های هرز اثر گذاشیتندش

ورزی بر تراک سایر علیف هیا تفیاوت معنیی داری

در جدول  ،)2مشیاهده شید کیه وزن خشیک سیایر

نشییان نییداد ،لکیین در مقایسییات میییانگین داده هییای

علف های هرز تحت تاثیرتیمارهای متریبوزین تیواب

مربوط به تاثیر خاک ورزی جیدول  ،)2دییده شید

با کولتیواتور ،بنتازون تواب بیا کولتیواتیور و بنتیازون
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بود ضمن اینکه تیمار آ کلر تواب با کولتیواتیور نییز

کام تراک سایر علف های هیرز را کنتیرل کننید و

از نرر آماری دراین گروه قرارگرفتش تیمار آ کلیر

ه ردیف تیمار شاهد بدون علف هرز قرار بگیرنیدش

تواب با کولتیواتور به دلی اثرات مفیدی که روی ه

تیمارهیییای علیییف کیییش متریبیییوزین و هم نیییین

میگذارنیید روی سییایر گونییه هییای علییف هییرز تییاثیر

کولتیواتیییور درگیییروه دوب قرارگرفتنیییدش در مییییان

کاملی داشت و کولتیواسیون تاثیر این علف کش را

تیمارهای اعمال شده علیف کیش آ کلیر درشیخ

افزایش دادش علف کش متریبوزین در رده دوب قرار

برگرداندار بهمراه دیسک ،کمترین تیاثیر را درمهیار

گرفت و تیمار علف کش آ کلر از نررآمیاری هی

سییایر علییف هییای هییرز نشییان دادش در رابرییه بییا وزن

ردیف تیمار کولتیواتور با کمترین کارایی در گیروه

خشییک نیییز مرییابد انترییار تیمارهییای علییف کییش

آخییر قییرار گرفییتش اثییرات مفییید آ کلییر تییواب بییا

متریبوزین تواب با کولتیواتور ،بنتازون ،بنتیازون تیواب

کولتیواتییور روی سییایر علییف هییای هییرز توسییط

با کولتیواتور و آ کلر تواب با کولتیواتیور بیا کنتیرل

ادکوک و بانکز )(Adcock and Banks, 1991

کام سایرعلف های هرز ،وزن خشک آن هیا رابیه

گیییییییزارش شیییییییدش هیسیییییییرلی و همکیییییییاران

صفررساندندش علف کش های آ کلر ،متریبیوزین و

) (Heatherly et al., 1993گزارش کردنید کیه

تیمییار کولتیواتیییور در رده دوب قرارگرفتنییدش تیییاثیر

از راههییای کنتییرل علییف هییای هییرز پهیین بییرگ و

تیمارهای مختلف کنترل علیف هیای هیرزدر شیخ

بارییک بیرگ اسیتفاده از علییف کیش هیای قبی از

چیزل به همیراه دیسیک نییز مشیاهده میی شیود کیه

رویییش و بعیید از رویییش همییراه بییا کولتیواتییور ،در

دراییین نییوع شییخ تیمارهییای متریبییوزین تییواب بییا

سیست تولید سیویای زودرس در ردییف هیای پهین

کولتیواتییور ،بنتییازون و بنتییازون تییواب بییا کولتیواتییور

میییی باشیییدش کنتیییرل میییوثر علیییف هیییای هیییرز

توانستند به اور کام تراک سایر علیف هیای هیرز

بیییییییا کیییییییاربرد بنتیییییییازون را موییییییییانگو و

رامهار کننید و از نریر آمیاری هی تیراز تیمارشیاهد

همکییاران ) (Muyongu et al., 1996نیییز

بدون علف هیرز شیوندش تیمارهیای آ کلیر تیواب بیا

گییییییزارش کردنییییییدش بییییییوهلر و همکییییییاران

کولتیواتییور و متریبییوزین تفییاوت معنییی داری بییر

) (Buhler et al., 1992نیز کنترل مناسب علیف

کاهش تیراک سیایر علیف هیای هیرز نداشیته و در

هیای هیرز را هنگیاب کییاربرد دز هیای کیاهش یافتییه

گروه دوب بودندش علف کش آ کلر حتی نسیبت بیه

علف کش بنتازون در تلفید با کولتیواسیون در سویا

تیمارکولتیواتور نیز ضعیف تر عمی کیرد وکیارایی

گزارش کردندش

آن رضایت بخش نبودش تیمارهای متریبوزین تواب بیا

مقایسات میانگین مربوط به اثر متقاب تیمار هیای

کولتیواتییور ،بنتییازون و بنتییازون تییواب بییا کولتیواتییور

مختلییف کنتییرل علییف هییرز درانییواع خییاک ورزی

درکاسییتن وزن خشییک سییایر علییف هییای هییرز

جییدول  )2نشییان داد کییه در خییاک ورزی شییخ

صددرصد موفد بودند و با تیمار شاهد بیدون علیف

برگردان دار بیه همیراه دیسیک ،تیمارهیای آ کلیر

هرز از نرر آماری در یک گروه قرارگرفتندش علیف

تواب با کولتیواتیور ،متریبیوزین تیواب بیا کولتیواتیور،

کش متریبوزین ه با آنکه تاثیر صددرصد نداشیت

بنتازون و بنتازون تواب با کولتیواتور توانستند به ایور

امییا ازلحییاا آمییاری درگییروه قبیی قرارگرفییتش
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تیمارهای آ کلر و آ کلر تواب باکولتیواتور تفیاوت

تییراک گونییه  Conyzaو  Solidagoتیییییر جهییت

معنییی داری بییا هیی نداشییتند ودرگییروه دوب قییرار

داد.

گرفتند،کمترین کارایی در کاسیتن وزن خشیک در

بررسی تاثیر تیمارها برعملکرد سویا

این خاک ورزی مربیوط بیه تیمیار کولتیواتیور بیودش

نتایج نشان داد عملکرد اقتوادی تحت تاثیر نوع

میانگین اثر متقاب تیمارهیای کنتیرل علیف هیرز در

خاک ورزی قرار نگرفتش تاثیر تیمارهای مختلف

خییاک ورزی دیسییک نشییان داد کییه تیمییار هییای

کنترل علف هرز بر عملکرد دانه درسرح  2درصد

متریبوزین تواب با کولتیواتور  ،بنتازون و بنتازون تواب

معنی دارشد شک )2ش اثر متقاب تیمارهای مختلف

با کولتیواتور از نرر تاثیر بر تراک سیایر علیف هیای

کنترل علف های هرز و خاک ورزی بر عملکرد

هرز دریک گیروه و همسیان بیا تیمیار شیاهد بیدون

دانه معنی دار نشدش اگر چه عملکرد دانه در تیمار

علف هرز قرار گرفتنید و علیف کیش متریبیوزین و

گاو آهن برگردان  +دیسک کمی بیشتر از خاک

تیمار کولتیواتور نیز درگروه دوب از نررکارایی قرار

ورزی با چیزل  +دیسک و دیسک تنها میباشد ولی

داشیتندش تیمیار علیف کیش آ کلیر نسیبت بیه تمییاب

از نرر آماری اخت  ف معنی داری با یکدیگر ندارند

تیمارها ضعیف تیر بیودش در ارتبیاط بیا وزن خشیک

که موید این مرلب می باشد که روشهای ک

سایر علف های هرز نیز می تیوان نتیجیه گرفیت کیه

خاک ورزی را میتوان جایگزین روشهای مرسوب

تیمارهای آ کلر تواب باکولتیواتور ،متریبیوزین تیواب

منرقه کرد شک )2ش در استان گلستان به دلی

با کولتیواتور ،بنتازون و بنتازون تیواب بیا کولتیواتیور

محدودیت زمانی برای کاشت سویا که در صورت

درگروه اول از نرر کارایی قیرار داشیتندش درحالیکیه

تاخیر در کاشت با افت عملکرد همراه میباشد

بین تیمارهای آ کلر ،متریبیوزین و آ کلیر تیواب بیا

میتوان از روشهای خاک ورزی با چیزل و

کولتیواتور تفاوت آماری معنی داری دیده نشد و از

دیسک برای آماده کردن بستر بذر سویا با زمان و

نرر کارایی در گیروه آخیر قرارگرفتنید جیدول)2ش

هزینه مورفی ک و سود برگشتی بیشتر به دلی

کاپوستا و کروز )(Kapusta and krauz, 1993

نگهداری بقایای گیاهی بیشتر و انجاب خاک ورزی

در آزمایشات مزرعه ای روی علف های هرز سویا ،

حفاظتی اقداب کردش نتایج تحقیقات اونگر و

تاثیر روشهای خاکورزی مرسیوب ،کی خیاکورزی،

همکاران ) (Unger et al., 1971نشان داد که در

بدون خاکورزی و ترکیب علف کش های مختلیف

اوای رشد و نمو گیاهان زراعی در صورت حوور

را روی جمعیت و گونیه و کنتیرل علیف هیای هیرز

علف های هرز با تراک با کاهش معنی داری در

سویا بررسی کردند و نتیجه گرفتند کیه کیرت هیای

عملکرد به وجود می آیدش

بییدون خییاکورزی علییف هییای هییرز پهیین بییرگ

این امر ممکن است بسته به نوع شخ و تراک انیواع

 Conyzaو  Solidagoو در کرت های خاکورزی

علیف هیای هیرز تییییر نماییدش منویوری و بابایییان

شده علف های هرز دب روباهی گونه هیای الیب را

) (Mansouri and Babaeyan, 2005بیییان

تشکی می دهدش و در اثر کاربرد علیف کیش هیای

کردنیید تییاثیر انییواع روش هییای خییاک ورزی بییر

مییورد اسییتفاده در بییی خییاکورزی فرکییانا ظهییور
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عملکرد سویا و وزن خشک علف هیای هیرز معنیی

)1994

دار بودش هم نین عملکرد سویا در تیمار شخ راییج

) (Bloomberg et al.,1982به ایین نتیجیه رسیید

)Ahrens,ش بلیییییومبرگ و همکیییییاران

در هر دو سال آزمایش نسبت به تیمیار بیدون شیخ

که علف های هیرز بیا رقابیت بیر سیر منیاب

بیشتر بودش بیشترین وزن خشک علف هیای هیرز نییز

باعت کاهش تعیداد ی  ف سیویا شیده و در نتیجیه

در سیست بدون شیخ مشیاهده گردییدش چاسیتین و

عملکرد آن را کاهش می دهدش در تحقیقیی کیاهش

ویید ) (Chastain and Weed, 1995گیزارش

عملکرد دانه سویا در کرت های آلوده به علف هرز

کردند که عملکرد در روش شخ مرسیوب بیه دلیی

و افزایش عملکرد در اثر کاربرد تلفیقیی متریبیوزین

کاهش علف هرز بیشتر از روش بدون شیخ اسیتش

+کولتیواتور +تریفلورالین و بنتازون +ستوکسی دیی

تاثیر تیمار مختلف کنترل علیف هیرز عملکیرد دانیه

 +کولتیواتور گزارش شد )Koocheki, 1993ش

درسرح  2درصد معنیی داربیود .تیمارهیای بنتیازون

بحث و نتیجه گیری

تواب با کولتیواتیور و متریبیوزین تیواب بیا کولتیواتیور

یذایی

با توجه به نتایج حاص از این آزمایش می تیوان

بیشترین عملکرد را باعت داشتند شک  )2و از نرر

گفت که نوع خاک ورزی در کوتاه مدت بر تراک

آماری ه ردیف شیاهد عیاری از علیف هیرز قیرار

و وزن خشک علف های هرزی که بذر زییاد تولیید

گرفتنییدش بییا توجییه بییه اینکییه علییف کییش بنتییازون و

میکند و در مخزن خاک ذخیره بیذر فراوانیی دارنید

متریبوزین موفقیت رضیایت بخشیی در مهیار علیف

چندان میثثر نیسیتش امیا در میورد گونیه هیایی مسی

های هرز داشتند می تیوان ایین افیزایش عملکیرد را

بییرگ مخملییی کییه نسییبت بییه علییف هییرزی مسیی

درتیمارهای یاد شده به اثر مسبت کولتیواتیور بعید از

آمارانتوس بذر کمتیری درخیاک دارد میی تیوان از

کاربرد علف کش ها دانسیتش تیمیار کولتیواتیور بیه

تأثیر مسبیت خیاک ورزی عمیید تیر جهیت کیاهش

دلی عدب موفقیت درکنترل کام علف هیای هیرز،

تراک آن ها استفاده کیردش تیأثیر نیوع خیاک ورزی

تیمار متریبیوزین  ،بیه دلیی نبیودن کولتیواتیور و در

بر صفات مختلف اندازه گیری شیده سیویا متفیاوت

تیمییارآ کلر  ،بییه دلی ی نبییودن کولتیواتییور و عییدب

بود اما برآیند این اثرات در عملکرد سویا معنیی دار

موفقیییت درمهییار علییف هییای هییرز ،نتوانسییتند مییان

نبودش در میان علیف کیش هیای مختلیف کیه میورد

ازکاهش عملکرد دانیه ناشیی از رقابیت علیف هیای

بررسی قرار گرفتند ،بنتازون و متریبیوزین درکنتیرل

هرز شوندش کمتیرین مقیدار عملکیرد نییز مربیوط بیه

علیف هییای هییرز مختلیف از جملیه بییرگ مخملییی،

شاهد حاوی علف هرز بودش علیف کیش متریبیوزین

آمارانتوس  ،سلمه تره و یره موفد بودندش این علف

در سویا می تواند باعت کاهش سرح سبز  ،نکیروزه

کش ها اکسر علف هیای هیرز را از لحیاا تیراک و

شیییدن بیییرگ هیییای پیییایینی و رییییزش آن هیییا

وزن خشک کام تحت تأثیر قرار دادنیدش امیا تیأثیر

شیود )Hagood et al., 1980ش خسیارت بنتیازون

علف کش آ کلر چندان مرلیو نبیودش اسیتفاده از

بعویییی اوقیییات بیییه صیییورت نقیییاط بیییی رنییی

کولیتواتور بعد از کاربرد علف کش های بنتیازون و

نکروز و کلروز) تنها روی برگ های سیویا کیه بیا

متریبوزین تأثیر معنیی داری بیر عملکیرد دانیه سیویا

محلول س برخورد کرده اند ممکن است دیده شود

211

" بررسی روشهای تلفیقی مبارزه با علفهای هرز برگ مخملیششش"

داشتش با توجه به اینکه علیف کیش هیای ییاد شیده

نیزگردیدش بنابراین با توجه به فلیور علیف هیای هیرز

کام علف های هرز را مهار کرده بودنید میی تیوان

مزرعه می توان نوع شخ و علیف کیش را انتخیا

گفت که کولتیواتیور بیا عمی سیله شیکنی و بهبیود

کردش در منرقه مورد بررسی بیا توجیه بیه نتیایج ایین

شرایط رشد سویا باعت افزایش عملکیرد میی شیودش

تحقییید علییف کییش هییای بنتییازون یییا متریبییوزین و

علف کش آ کلیر نیه تنهیا بیه اورکامی نتوانسیت

استفاده از کولتیواتور می توانید میا را در رسییدن بیه

علف های هرز را مهارکند بلکه باعت برخی اثیرات

حداکسر پتانسی عملکرد نزدیک کندش

منفییی بییر برخییی صییفات مییورد بررسییی در سییویا
جدول  :2مقایسات میانگین تاثیر تیمار ها بر تراک و وزن خشک برگ مخملی ،آمارانتوس و سایر علف های هرز
Table 1. Mean comparison for density and dry weight of velvetleaf and redroot pigweed affected by trial
treatments.
تراک
وزن خشک برگ

آمارانتوس/متر مرب

/متر مرب

مخملی/گرب

Velvetleaf
density/m2

Velvetleaf dry
weight/gr

Redroot
pigweed
density/m2

تراک برگ مخملی

آ کلر Alacolor

2.17 b

141.5 b

2.5b

متریبوزین Metribuzin

تیمارهای علف کش
Herbicide treatment

وزن خشک

تراک سایر علف

وزن خشک سایر

Redroot
pigweed dry
weight/gr

های هرز/متر مرب

علف های هرز/گرب

Other weed
density/m2

Other weed
dry weight /gr

156b

1.75b

21.06bc

آمارانتوس/گرب

1.33 c

136.6 b

1.5c

86.8c

0.92c

16.76c

0.67 d

24.4 c

0.7d

48cd

0.25d

7.34d

Metribuzin+Cultivator
بنتازون Bentazon

0e

0c

0.1e

2.8de

0e

0d

0e

0c

0e

0e

0e

0d

بنتازون +کولتیواتور
Bentazon+Cultivator
کولتیواتور Cultivator

0e

0c

0e

0e

0e

0d

2.3 b

108.9 b

2.5b

175.8b

1.08c

28.3b

شاهد حاوی علف هرز

4.9 a

311.2 a

6.3a

387.8a

2.58a

60.6a

0.36 e

0c

0e

0E

0e

0d

0.38

83.5

0.42
تراک

45.8

0.24

8.8

آ کلر+کولتیواتور
Alacolor+Cultivator
متریبوزین +کولتیواتور

Weedy Check
شاهد عاری از علف هرز
Without Weed Check
LSD5%

تیمارهای خاک ورزی
Different tillage
condition

آمارانتوس/متر

وزن خشک

مرب

آمارانتوس/گرب

تراک برگ

وزن خشک برگ

مخملی /متر مرب

مخملی/گرب

Velvetleaf
density/m2

Velvetleaf dry
weight/gr

Redroot
pigweed
density/m2

0.97b

66.9a

1.3a

وزن خشک سایر
تراک سایر علف های

علف های

هرز/متر مرب

هرز/گرب

Redroot
pigweed dry
weight/gr

Other weed
density/m2

Other weed
dry weight
/gr

89.9a

0.67a

12.04b

شخ با گاو آهن برگرداندار +
دیسک
Mold board plow+Disc
چیزل  +دیسک
Chisel+Disc
دیسک
Disc
LSD5%

1.42a

90.3a

1.4a

94.9a

0.67a

14ab

1.39a

83.7a

1.8a

1.1a

0.86a

18.7A

0.178

62.8

0.58

55.6

0.27

5.07

میانگین ها در هر ستون که دارای حر ف مشترک هستند دارای اخت  ف معنی داری در سرح  5درصد نیستندش
Means within each column followed by the same letter are not significant at 5% level according to Duncan's multiple range tests.
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Table 2. Mean comparison of interaction between velvetleaf and redroot pigweed control methods and
different tillage condition for weed density and dry weight.
وزن خشک سایر
علف های
گرب/هرز

تراک سایر علف

وزن خشک

متر/های هرز

گرب/آمارانتوس

مرب

تراک

وزن خشک

متر/آمارانتوس

برگ

تراک برگ

مرب

گرب/مخملی

متر مرب/مخملی

Redroot
pigweed
density/m2

Velvetleaf
dry
weight/gr

Velvetleaf
density/m2

Herbicide treatment

تیمارهای
تیمارهای علف کش

Other weed
dry weight
/gr

Other weed
density/m2

Redroot
pigweed dry
weight/gr

24.27b

1.75b

173.98b

2.5b

121.78b

2b

Alacolor آ کلر

22.95b

1.00c

86.88c

1.5c

38.73c

1c

Metribuzin متریبوزین

0c

0d

60.13d

0.75d

0d

0d

0c

0d

0d

0e

0d

0d

0c

0d

0d

0e

0d

0d

0c

0d

0d

0e

0d

0d

19.6b

1c

148.73c

2.25b

67.58c

1.75b

Bentazon+Cultivator
Cultivator کولتیواتور

41.52a

2.25a

339.5a

5a

373.88a

4a

شاهد حاوی علف هرز

0c

0d

0d

0e

0d

0d

6.44

0.336

43.9

16.2bc

1.5b

183.8b

13.2cd

0.75cd

62.65cd

17bc

0.5d

0d
0d

0.65

کولتیواتور+آ کلر
Alacolor+Cultivator
کولتیواتور+ متریبوزین

شخم با گاو

Metribuzin+Cultivator
Bentazon بنتازون

+ برگرداندار

کولتیواتور+ بنتازون

35.72

0.595

LSD5%

2bc

Alacolor آ کلر

1c

c

285.5a

1.75c

Metribuzin متریبوزین

24.8d

0.5cd

cd

32.3b

1d

0e

8.52d

0.25cd

cd

0b

0e

0e

0D

d

0b

0e

Metribuzin+Cultivator
Bentazon بنتازون

0b

0e

کولتیواتور+ بنتازون

b

132.9ab

2.5b

Bentazon+Cultivator
Cultivator کولتیواتور
شاهد حاوی علف هرز

0d

d

کولتیواتور+آ کلر
Alacolor+Cultivator
کولتیواتور+ متریبوزین

0d

0e

0d

29.32b

1c

154.4bc

50.02a

2.25a

419.5a

6a

a

273.02a

5.5a

0d

0e

0d

0d

d

0b

0e

15.21

0.46

96.85

230.03

0.64

LSD5%

2.25b

0.912

دیسک
Mold board
plow+disc

Without Weed Check

89.17ab

0d

آهن

Weedy Check
شاهد عاری از علف هرز

b

2.25b

خاک ورزی
Different
tillage
condition

 دیسک+ چیزل
Chisel+disc

Weedy Check
شاهد عاری از علف هرز
Without Weed Check

22.7bc

2b

110.22c

2.75b

213.6ab

2.5b

Alacolor آ کلر

14.15bcd

1c

110.8c

2c

85.4cd

1.25c

Metribuzin متریبوزین

5.02cd

0.25d

59.1cd

0.75d

40.9cd

1c

0d

0d

0d

0e

0d

0d

0d

0d

0d

0e

0d

0d

Metribuzin+Cultivator
Bentazon بنتازون
کولتیواتور+ بنتازون

کولتیواتور+آ کلر
Alacolor+Cultivator
کولتیواتور+ متریبوزین

0d

0d

0d

0e

0d

0d

36.1c

1.25c

224.27b

3b

126.07bc

2.5b

Bentazon+Cultivator
Cultivator کولتیواتور

90.22a

3.25a

404.42a

7.75a

286.7a

5.25a

شاهد حاوی علف هرز

0d

0d

0d

0e

0d

0d

21.95

0.481

94.19

0.66

114.19

0.677

دیسک
Disc

Weedy Check
شاهد عاری از علف هرز
Without Weed Check
LSD5%

 درصد نیستندش5 میانگین ها در هر ستون که دارای حر ف مشترک هستند دارای اخت  ف معنی داری در سرح
Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to Duncan's multiple range tests.
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a

ab
c

c

bc

a

bc

c
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 مقایسات میانگین تاثیر تیمار ها بر عملکرد اقتوادی سویا:2 شک
Figure 1: Mean comparison for grain yield of soybean affected by trial treatments
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