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Abstract 

Background and Objective: In order to investigate the weed interference duration on some growth parameters 

and yield of potato (Solanum tuberosum L.), an experiment was carried out in a randomized complete block 

design with four replications during 2017 in Ardabil region.  

 

Materials and Methods: The experiment was included twelve treatments; six weed-infested and six weed-

free treatments were applied at regular intervals (0, 10, 20, 30, 40 and 50 days) after potato emergence in which 

weeds were allowed to grow until harvest and weeds were removed, respectively. Total dry matter (TDM), 

leaf area index (LAI), leaf area index duration, number of branches, mean tuber weight and tuber yield of 

potato (Solanum tuberosum L.) were measured.  

 

Results: The results showed that all measured traits were affected by weed interference duration and weed 

control period. Weed interference duration increased total dry weight of weeds and weed-free duration reduced 

total dry weight of weeds and mean tuber weight. Also, increase in weeds interference duration significantly 

reduced total dry matter, leaf area index, leaf area index duration, number of branches, mean tuber weight and 

tuber yield of potato. On the other hand, total dry matter, leaf area index, leaf area index duration, number of 

branches and tuber yield of potato increased by increased weed-free duration. 

 

Conclusion: Considering of 10% yield loss, the critical period of weed control was 18 and 57 days after potato 

emergence, respectively. The weed interference duration had a significant effect on the final yield of potato 

tubers and the interference duration through whole season caused 59.7% yield loss as compared to the control. 
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 مقدمه

جلله از (.Solanum tuberosum L) زمینیسیب

گندم، برنج و ذرت مقام از  بعدت که سا عیزرا تمحصوال

چهارم سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده 

 در کنندهتولیدتعداد کشورهای  نظر( و از 9880)سبحانی 

(. 8193ترهان و سینگ  ) دارد ارقرذرت  مقام دوم بعد از
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های هرز با گیاهان زراعی از طریق تسخیر رقابت علف

ایی موجب منابع مورد نیاز رشد مانند نور، آب و مواد غذ

کاهش رشد و عللکرد گیاهان زراعی شده و بنابراین، 

محدود کننده  ملاعوترین های هرز از مهمحضور علف

شود )تیسدال عللکرد گیاهان زراعی محسوب می

، زهر یعلفها( و در صورت عدم کنترل 8191وکاویگلی 

 91بین  هاآنعللکرد گیاهان زراعی بسته به توان رقابتی 

یابد )اسکارنین و هلکاران کاهش می درصد 911تا 

های هرز نیازمند های مدیریت علف(. سیستم8191

های هرز و اثرات اطالعات جامع و دقیقی از رفتار علف

شامل مسأله باشد. این های زراعی میها در سیستمآن

هرز در طی فصل شناخت اثرات متقابل گیاه زراعی علف

ای هرز بعد از فصل هرشد و هلچنین پویایی جلعیت علف

کلودزیجیک ،  9888یعتی رشرشد خواهد بود )رحیلیان و 

 دعللکر ایجزو ا دعللکر بر قابترشناخت اثر  (.8190

 ایبر مناسب ییزربرنامهو مدیریت  ایبر عیزرا نگیاها

کاسینس و هلکاران ست )ا وریضر زهر یعلفها لکنتر

 ،منطقههر ای برز هری علفهال نیکنترابحردوره  (.9882

بستگی آن یی اهوآب و یط اشرز و هری علفهاع به نو

(. اجالل و هلکاران 8118)محلودی و رحیلی  دارد

-علف قابترنی ابحردوره اند که گزارش نلوده (8118)

 هگیا ضعیتو و طبیعت بهبا توجه  عیزرا هگیا با زهر

 گیدگستر ،منطقه زهر یعلفها رفلو ترکیب ،عیزرا

است.  وتمتفا محیطی یطاشرو  زهر یعلفها به گیدلوآ

 قابتر در دعللکر ایجزو ا دعللکر کنشوا ،یگرد یسواز 

بوده  وتمتفا ،مختلف عیزرا نگیاهادر  زهر یعلفهابا 

عللکرد در مراحل بحرانی رشد، بیشترین  ایجزاو 

حساسیت را نسبت به رقابت با علف های هرز را نشان 

شاالن و قیق (. در تح8113دهند )استفان وهلکاران  می

های هرز افزایش ( با کاهش کنترل علف8190هلکاران )

. این محققین شدهای هرز مشاهده وزن خشک علف

های هرز از دریافتند که در مراحل اولیه رشد، علف

سرعت رشد باالیی برخوردارند و عدم کنترل آنها به 

ای از افزاید. عدههای هرز میشدت بر بیوماس علف

 های هرزاظهار داشتند حضور و رقابت علفپژوهشگران 

باعث کاهش تولید و تجلع ماده خشک، در گیاهان زراعی 

های رقابت علف(. 8111خانی و هلکاران اعلی)آق شودمی

هرز به میزان زیادی باعث کاهش عللکرد و اجزای 

در بررسی  (.8119امام و هلکاران ) عللکرد گندم گردید

های طول دوره تداخل  علف( با افزایش 8118شهبازی  )

درصد عللکرد 97هرز در طول دوره رشد سیب زمینی، 

( نیز 8117هلچنین یوسفی و هلکاران ) غده کاهش یافت. 

 Xanthiumهرز توق )نشان دادند که رقابت علف

strumarium باعث کاهش تعداد غالف در بوته و )

( دورة 8118عللکرد دانه لوبیا شد.نزویک و هلکاران )

ای در های هرز را به عنوان دورهانی کنترل علفبحر

چرخة رشد گیاهان زراعی معرفی کردند که برای 

های جلوگیری از کاهش عللکرد باید در آن دوره علف

به علت فاصلة زمانی نسبتاً زیادی که هرز کنترل شوند. 

زمینی وجود دارد و هلچنین شدن سیببین کاشت تا سبز

هرز فضای هایکاشت، علفهای فاصلة بین ردیف

مناسبی برای فعالیت داشته و از فراوانی آب و مواد 

زمینی استفاده کرده و غذایی موجود در مزارع سیب

یابند و باعث کاهش اندازه، وزن و تعداد سریعاً توسعه می

نلسون و ) شوندها و کاهش کیفیت و کلیت میغده

نفی برای به حداقل رساندن اثرات م (.9829تورسن 

زمینی، مبارزه هرز و بهبود عللکرد سیبهای تداخل علف

. این هرز باید به نحو مطلوبی صورت گیرد هایبا علف

-پژوهش نیز با هدف بررسی اثر طول دوره تداخل علف

های رشدی و عللکرد غده های هرز بر برخی شاخ 

زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی اردبیل اجرا سیب

 شد. 

  هاو روش مواد

در شهرستان  9381 عیزرا لسادر  مایشآز ینا

متر از سطح دریاهای آزاد و با طول  9301اردبیل با ارتفاع 

 32دقیقه و عرض جغرافیایی  90درجه و  02جغرافیایی 

ای با بافت خاك رسی لومی و دقیقه در مزرعه 90درجه و 

8/7pH=  اجرا شد. خصوصیات فیزیکی و شیلیایی خاك
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نشان داده شده است. طرح  9آزمایشی در جدول مزرعه 

های کامل تصادفی با چهار آزمایشی مورد استفاده، بلوك

تیلار بود. تیلارهای آزمایشی در دو سری  98تکرار و در 

تیلار بود که، از شروع  1تنظیم شدند، سری اول شامل 

91 (101WF،) 81 (WF 20 ،)(، WITدورة رشد تا صفر )

31 (WF 30 ،)01 (WF 40 و )01 (WF 50  روز پس از )

کنترل شدند و سپس به  هرز هایعلفشدن در کرتها، سبز

زمینی اجازة رشد داده شد و آنها تا زمان برداشت سیب

تیلار بود که، از شروع دورة رشد  1سری دوم نیز شامل 

91(102WI ،)81(WI 20 ،)31(WI 30 ،)(، WFTتا صفر )

01(WI 40 و )01 (WI 50 روز )علفشدن به پس از سبز-

اجازة رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت،  هرز های

سازی زمین عللیات آماده کنترل شدند. هرز هایعلف

-دزنی و کوعلیق در پائیز و سپس دیسک شامل شخم نیله

برای تامین نیاز غذایی  گرفت.پاشی در فروردین صورت

گرم در کیلو 311بر اساس تجزیه خاك محل آزمایش 

کیلوگرم کود  71هکتار کود نیتروژنه )از منبع اوره(، 

 901فسفره در هکتار )از منبع سوپر فسفات تریپل( و 

ه ب کود پتاسه )از منبع سولفات پتاسیم(در هکتار کیلوگرم 

م سو خاك اضافه شد. تلام کودهای فسفره و پتاسه و یک

یة کود سازی زمین در بهار و بقکود اوره در زمان آماده 

اوره در دو نوبت )یک هفته قبل از گلدهی و اواسط دورة 

بندی( به صورت سرك مصرف شد. برای جلوگیری غده 

روز پس از  31زایی )از خسارت بیلاریها در زمان غده

 01کش بنلیت )پودر وتابل ها( از قارچسبز شدن بوته

کیلوگرم در هکتار استفاده  0/9درصد( یا بنومیل به میزان 

د. هلچنین برای جلوگیری از حللة آفات، از آفت کش ش

بار اول  ،لیتر در هکتار در دو نوبت 0/9کنفیدور به میزان 

روز بعد استفاده شد.  01هلراه با اولین آبیاری و بار دوم 

 ردیف کاشت 1شامل متر و  91طول  هب یهر کرت آزمایش

 80متر و با فاصلة سانتی 70با فاصله بین ردیفی 

-در روی ردیفدر علق یکسان سانتیلتر، بصورت دستی 

بوته در متر مربع  33/0ها کاشته شدند. تراکم نهایی 

)تراکم مطلوب مزارع تجاری( بود. در این آزمایش از 

 ایهعلفهای زمینی رقم آگریا و ترکیب طبیعی گونهسیب

ز، در انتهای هر هایبرداری از علفاستفاده شد. نلونه هرز

متر مربعی در  70/1×9دوره تداخل با استفاده از یک کادر 

هرز بعد از تفکیک، در دمای های هر کرت انجام شد. علف

ساعت در آون خشک و  02گراد به مدت درجة سانتی 70

 کل گیری مادة وزن خشکسپس توزین شدند. برای اندازه

ارها ده روز برداری در کلیة تیلرشد، اولین مرحلة نلونه

 هایعلف جینو با اههلر ،مینیزسیبپس از سبز شدن 

بعد از آن هر ده و  شد زغاآ ،خلاتد رتیلا لیندر او زهر

مرحله تکرار شد. در هر مرحله از  99روز یک بار طی 

طور زمینی بهبرداری، از هر کرت سه بوتة سیبنلونه

یین تعکامالً تصادفی و با رعایت حاشیه برداشت شد. برای 

کل و شاخ  سطح برگ بهترین  مادة وزن خشک

کل و شاخ  سطح  معادالتی که روند تغییرات وزن خشک

کردند از روش رگرسیون برگ نسبت به زمان را بیان می

و با کلک برنامة کامپیوتری اسالیدرات نتخاب شدند. جهت 

 استفاده شد 9محاسبة دوام شاخ  سطح برگ از معادلة 

 (. 9820ران گاردنر و هلکا)

 (9رابطه)          

دوام شاخ  سطح برگ بر حسب  LAIDدر این فرمول

به ترتیب  2LAI و 1LAIشاخ  سطح برگ در روز، 

جهت باشد. شاخ  سطح برگ در مراحل اول و دوم می

تعیین عللکرد غدة نیز در زمان برداشت از دو ردیف 

وسطی هر کرت با رعایت اثر حاشیه، سه متر مربع 

                                                 
Weed Free -1  

-بهگیری شدند. ها، اندازهبرداشت و پس از توزین غده

طور تصادفی هبوته ب 91منظور تعیین اجزای عللکرد نیز 

-از دو ردیف وسط هر کرت در انتهای فصل رشد به

 های فرعیشاخه گیری تعدادصورت جداگانه جهت اندازه

ها نیز از ها برداشت شد. متوسط وزن غدهو وزن غده

Weed Infested -2  

))(2/)(( 1221 ttLAILAILAID 
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برای  دست آمد.هها بتقسیم وزن کل آنها بر تعداد غده

زمینی، از سیب هرز هایعلفتعیین دورة بحرانی کنترل 

عادالتی که عللکرد نسبی گیاهان زراعی را نسبت به م

دهند، استفاده شد. از نشان می هرز هایعلفرقابت 

( برای نشان دادن اثر افزایش طول 8) 1معادله گامپرتز

 زمینیبر عللکرد نسبی سیب هرز هایعلفدورة کنترل 

(.9881استفاده شد )راتکوسکای

 

 خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک محل آزمایش -1جدول 
 

 بافت خاك
 

 شن

 

 سیلت
(%) 

 رس
 

 پتاسیم
(mg.kg-1) 

 فسفر
(mg.kg-1) 

 نیتروژن
(%) 

 کربن آلی
(%) 

 شوری

)1-(ds.m 

رسی-لومی  97 00 82 001 1/81  10/1  08/1  00/1  

 
 های هرز )گرم در متر مربع(.های هرز بر وزن خشک کل علفهای تداخل و کنترل علفاثر طول دوره -2جدول 

 های هرز )روز پس از سبز شدن(طول دورة تداخل و کنترل علف

1 91 81 31 01 01 

 های هرزتداخل علف

 
  h1/1  9/91  h  0/00  h  9/910  g  928 fg  7/339  bcd 

a8/012  9/007   های هرز کنترل علف  ab  032 abc  3/383  de  8/800  ef  8/928  fg 

 ندارند. P=0.01ای دانکن در سطح داری بر اساس آزمون چند دامنههای دارای حداقل یک حرف مشابه اختالف آماری معنیمیانگین

 
 

 های هرزه تداخل علفزمینی تحت تاثیر طول دورمقایسه میانگین ماده خشک کل سیب -3جدول 

  های هرز )روز پس از سبز شدن(  طول دورة تداخل و کنترل علف

1 91 81 31 01 01 

91/9191  های هرز          تداخل علف  a 38/9090  ab 71/9373  bc 27/9901  c 98/878  d 08/1809  b 

21/720 های هرز کنترل علف  h 10/201  g 31/818  f 08/9918  d 90/9309  c 08/9018  b 

 ندارند. P=0.05ای دانکن در سطح اساس آزمون چند دامنهداری  بر های دارای حداقل یک حرف مشابه اختالف آماری معنیمیانگین

 

 

، Y آندرکه                

زمینی )بر حسب درصد از تیلار برابر عللکرد نسبی سیب

، ضرایب ثابت معادله Kو  A ،Bهرز(، کنترل کامل علفهای

زمینی برحسب رشد تجلعی سیب ، درجه روزGDDو 

از درجة سانتیگراد است. 

نیز، برای نشان دادن اثر افزایش (، 3) 2معادله لجستیک

-بر عللکرد نسبی سیب هرز هایعلفطول دورة تداخل 

                        (.9881استفاده شد )راتکوسکای،  زمینی

 
 

 

                                                 
3-Gompertz 4-Logistic 

 (8رابطه )
 

  (3رابطه )
 

))exp(exp( GDDKBAY 

)exp(1 GDDBA

D
CY
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زمینی ) بر حسب ، برابر عللکرد نسبی سیبY که در آن

و  A ،B ،C(، هرز هایعلفدرصد از تیلار کنترل کامل 

D 1، ضرایب ثابت معادله وGDD درجه روز رشد ،

زمینی برحسب درجة سانتیگراد است. برای تجلعی سیب

تعیین شروع و پایان دورة بحرانی به ترتیب از معادلة 

-درصد اُفت عللکرد سیب 91لجستیک و گامپرز بر حسب 

برای تعیین درجه روز  0 هزمینی استفاده شد. از معادل

  زمینی استفاده شد.سیب رشد

 

 (0رابطه)                                  

 

درجه روز رشد برحسب درجة  GDD،که در آن

، به ترتیب حداکثر و حداقل دمای minTو  maxTسانتیگراد، 

-، دمای پایة سیبbTروزانه بر حسب درجة سانتیگراد و 

-برای تجزیه و تحلیلدرجة سانتیگراد( است.  0زمینی )

، SAS 9.1افزارهای ها از نرمها و رسم شکلآماری داده

Excel ها از آزمون چنید و برای مقایسه میانگین داده

 لال یک درصد استفاده شد.ای دانکن در سطح احتدامنه

 

 تایج و بحثن

 های هرزوزن خشک کل علف

های هرز از های مختلف تداخل و کنترل علفدوره       

داری های هرز، اختالف معنیوزن خشک کل علف نظر

ی هاای که بیشترین وزن خشک کل علفداشتند. به گونه

 8/012های هرز )هرز مربوط به دورة تداخل کامل علف

در متر مربع( و کلترین آن مربوط به دورة کنترل  گرم

های هرز )صفر گرم در متر مربع( بود )جدول کامل علف

(. افزایش طول دورة تداخل و کاهش طول دورةکنترل، 8

-های هرز شد. بین دورهمنجر به افزایش وزن خشک علف

-روز پس از سبزشدن سیب 81هرز تا های تداخل علف

اری وجود نداشت. بنابراین طی دزمینی، اختالف معنی

زمینی، روز پس از سبز شدن سیب 81های تداخل تا دوره

های هرز تغییر معنی داری از خود نشان وزن خشک علف

نداد و پس از آن، با افزایش طول دورة تداخل به شدت 

های هرز از طریق تداخل (. علف8افزایش یافت )جدول 

( باعث محدود شدن کاهشی )رقابت( و افزایشی )آللوپاتی

                                                 
-Growth Degree Day5 

زمینی، جهت دریافت منابع فضای در دسترس سیب

-مصرفی شده و منجر به کاهش عللکرد محصول می

گردند. بنابراین هرگونه غفلت در زمان و نحوة کنترل 

های هرز باعث گسترش سریع آنها در مزرعه شده و علف

( در 8110شوند. بوکان )زمینی میسبب خسارت به سیب

زارش کرد در گیاه پنبه با افزایش طول دورة تحقیق خود گ

هرز در  هایهرز، وزن خشک کل علف هایتداخل علف

 هایعلف کنترل عدم صورت در واحد سطح افزایش یافت.

 به منابع و فضا گیری ازبه دنبال بهره گیاهان این هرز،

 را زراعی گیاه اکولوژیک آشیان و یافته گسترش سرعت

 همشاهد( نیز 8190شاالن و هلکاران ) .کنندمی اشغال

 یبیشتر یشافزا زهر یعلفها لکنتر کاهش با که نددنلو

 گبر یکرباو  گبر پهن زهر یعلفها خشکدر وزن 

 حلامردر  که شتنددا رظهاا محققین ینا .دمیشو همشاهد

 باالیی شدر سرعتاز  زهر یعلفها ،شدر لیهاو

 سبیوما بر تشد به نهاآ لکنتر معدو  ندرداربرخو

  ید.افزامی زهر یعلفها
 

 (TDM) ماده خشک کل

های در ابتدای دورة رشد تفاوت چندانی بین دوره       

از نظر روند افزایش وزن  هرز هایعلفتداخل و کنترل 

(. عدم تأثیر 3زمینی مشاهده نشد)جدول خشک کل سیب

، بر تجلع مادة خشک کل هرز هایعلفتداخل و کنترل 

توان به کوچک در اوایل دورة رشد را میزمینی سیب

ها و عدم وجود رقابت نسبت داد. رقابت از بودن بوته

)
2

( minmax
bT

TT
GDD 
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شدن شروع و در ادامة دورة روز پس از سبز 01حدود 

-علفرشد با افزایش دورة تداخل و کاهش دورة کنترل 

(. با افزایش طول دورة 8و  9، شدیدتر شد )شکل هرز های

زمینی به خشک کل سیب ، مادههرز هایعلفتداخل 

روز پس از  81تدریج کاهش یافت، به نحوی که در حدود 

زمینی )مرحلة حصول حداکثر ماده خشک شدن سیبسبز

 01، 31، 81، 91 هرز تاکل(، در تیلارهای تداخل علفهای

نسبت به ، روز پس از سبز شدن و تداخل کامل 01و 

-یب، وزن خشک کل سهرز هایعلفتیلار کنترل کامل 

 0/09و 8/01، 0/82،2/38، 8/90، 8/1زمینی به ترتیب 

زمینی (. مادة خشک کل سیب9درصد کاهش یافت )شکل 

روز پس از سبز شدن، با افزایش طول دوة  01از حدود 

شروع به کاهش کرد. بیشترین  هرز هایعلفتداخل 

زمینی مربوط به دورة تداخل کاهش مادة خشک سیب

اخل تا چهل و پنجاه روز پس از و تد هرز هایعلفکامل 

سبز شدن و کلترین آن مربوط به دورة کنترل کامل و 

زمینی بود کنترل تا پنجاه روز پس از سبز شدن سیب

رسد که (. این موضوع کامالً طبیعی به نظر می9)شکل 

زمینی در تلام یا بخش با سیب هرز هایعلفمجاورت 

وزن خشک زیادی از چرخة زندگی محصول باعث کاهش 

( اظهار داشتند که مادة 8113آن گردد. ترار و هلکاران )

هرز گاو ای در اثر رقابت با علفخشک کل سورگوم دانه

شدت کاهش یافت. با  به دلیل مصرف منابع، به 1پنبه

وزن خشک کل  هرز هایعلفافزایش طول دورة کنترل 

(، که این 8زمینی به تدریج افزایش یافت )شکل سیب

 ( 8110با نتایج بدست آمده توسط  بوکان ) موضوع

افزایش طول با  مطابقت داشت، نامبرده اظهار داشت،

به  کل پنبه هرز، مادة خشک هایهای عاری از علفدوره

 . یابدمیافزایش  تدریج
 

 

 

 

 

                                                 
 Abutilon theophrasti -1 

 (LAIشاخص سطح برگ )

نتایج این آزمایش نشان دهندة روند مشابه تغییرات        

زمینی در طول فصل رشد، شاخ  سطح برگ سیب

-های تداخل و کنترل علفنظر از طول دورهصرف

بطوری که  ،(3های.هرز، برای تلامی تیلارها بود )شکل

روند افزایش در ابتدای دورة رشد با گذشت زمان، 

در ادامه، افزایش  کند وزمینی شاخ  سطح برگ سیب

 00شاخ  سطح برگ روند خطی پیدا کرد و در حدود 

زمینی به حداکثر مقدار خود شدن سیبز سبزروز پس ا

ها روند رسید. پس از آن نیز به دلیل پیری و ریزش برگ

های هرز در تیلار نزولی در پیش گرفت. حضور علف

های هرز، حصول تداخل کامل نسبت به کنترل کامل علف

 مواجه  با تأخیر روز  0را  سطح برگ   حداکثر شاخ 

های هرز دة خسارت علفساخت. این موضوع نشان دهن

 های هرزدر تیلار تداخل کامل نسبت به کنترل کامل علف

 شاخ  کاهش  های هرز باعث لف باشد. حضور عمی

روز پس  00زمینی شد، بطوری که در سطح برگ سیب

 زمینی )حصول حداکثر شاخ  سطحاز سبز شدن سیب

روز  01و  01، 31، 81، 91 های هرز تابرگ(، تداخل علف

از سبز شدن و در تیلار تداخل کامل، نسبت به تیلار  پس

،  0/83،  1/93،  7/3کنترل کامل، به ترتیب باعث کاهش 

-درصدی شاخ  سطح برگ سیب 0/00و  0/32،  1/33

-شود حضور علفزمینی شد. هلانطور که مالحظه می

های هرز از هلان ابتدای دورة رشد سبب کاهش شاخ  

ن موضوع اهلیت کنترل زمینی شد. ایسطح برگ سیب

های هرز را برای بدست آوردن یک عللکرد مطلوب علف

ها اندام اصلی دریافت کننده نور و دهد. برگنشان می

ترین محل انجام فتوسنتز در گیاهان زراعی هستند. مهم

 با افزایش سطح برگ میزان دریافت تشعشع هم افزایش 
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 زمینیخشک کل سیب ههرز بر ماد هایاثر طول دوره تداخل علف -1 شكل

 

 

 

 

 
 زمینیهرز بر مادۀ خشک کل سیب هایعلف کنترلاثر دوره طول   -2 شكل
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 زمینیهرز بر شاخص سطح برگ سیب هایاثر طول دوره تداخل علف -3 شكل

 

 

 
 زمینیهرز بر شاخص سطح برگ سیب هایاثر طول دوره کنترل علف -4 شكل

 

(. احلدوند و هلکاران 8112یابد )کوچکی و سرمدیان می

زراعی اند که هرچه سطح برگ گیاهان ( نشان داده8118)

بیشتر باشد، میزان تابش فعال فتوسنتزی دریافتی توسط 

یابد و در نتیجه بر قابلیت رقابت های هرز کاهش میعلف

شود. نتایج سایر هرز افزوده میگیاه زراعی با علف

-رقابت گیاهان زراعی و علف دهدمی محققان نیز نشان

های هرز منجر به کاهش شاخ  سطح برگ گیاه زراعی 

)آقا علیخانی  های هرز شده استتداخل علفو دوره 

(. با 8118نجفی  ;  8110خالقی   ; 8118دربندی   ;8113

های هرز نیز شاخ  افزایش طول دورة کنترل علف

زمینی افزایش یافت، به نحوی که سطح برگ سیب

-به تیلار کنترل کامل علف شاخ  سطح برگبیشترین 

خ  سطح شا(. حداکثر 0های.هرز مربوط بود )شکل 

، 31، 81، 91تا  های هرزدر تیلارهای کنترل علف برگ

 نسبت به  روز پس از سبز شدن و کنترل کامل، 01و  01
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 های هرز بر دوام شاخص سطح برگ های تداخل و کنترل علفاثر طول دوره  -5شكل 

 
 زمینی های هرز بر تعداد شاخه فرعی سیبکنترل علفهای تداخل و اثر طول دوره  -6شكل 

 

، 0/99، 9/1هرز به ترتیب .هایتیلار تداخل کامل علف

افزایش یافت. هلان  درصد 2/21و  9/11، 8/08، 1/87

 هایهای عاری از علفشود دورهطور که مالحظه می

های تداخل تأثیر بیشتری بر شاخ  هرز نسبت به دوره

د توانزمینی داشتند که این موضوع میسطح برگ سیب

های هرز در محصوالت موئید کنترل زود هنگام علف

زراعی مختلف، برگرفته از اندیشة کهن کشاورزان در 

نیز  (8111)کراستر و ویت  های هرز باشد.کنترل علف

هرز باعث  هایهای عاری از علفنشان دادند که، دوره

-افزایش شاخ  سطح برگ در محصوالت زراعی می

 شود.

 (  LAIDدوام شاخص سطح برگ )

های هرز از نظر دوام های مختلف تداخل علفدوره        

(. 0داری داشتند )شکل شاخ  سطح برگ اختالف معنی

ای که بیشترین دوام شاخ  سطح برگ مربوط به گونه

شاخ   8/898های هرز )کنترل کامل علفبه دورة 

روز( و کلترین آن مربوط به دورة تداخل  -سطح برگ

روز(  -شاخ  سطح برگ 8/992های هرز )کامل علف

بود. با افزایش طول دورة تداخل و کاهش طول دورة 

های هرز، دوام شاخ  سطح برگ کاهش کنترل علف

جر به ای که افزایش طول دورة تداخل منیافت، به گونه

درصدی دوام شاخ  سطح برگ در دورة  8/00کاهش 
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های هرز تداخل کامل نسبت به دورة کنترل کامل علف

های هرز از طریق رسد که علف(. به نظر می0شد )شکل 

، زمینیسایه اندازی بیشتر روی برگهای پائینی سیب

باعث قرار گرفتن این برگها در زیر نقطة جبرانی نوری 

رد شدن و ریزش زود هنگام برگها و شده و منجر به ز

 0در نتیجه کاهش دوام آنها شدند. هلانطور که در شکل 

-روز و نیز دوره 91های تداخل تا شود دورهمشاهده می

روز تأثیر تقریباً یکسانی بر دوام  31های تداخل بیش از

 های هرزداشتند. بنابراین رقابت علف شاخ  سطح برگ

از سبز شدن بیشترین تأثیر ام پس بین روز دهم تا سی

را در کاهش دوام شاخ  سطح برگ داشت. هلچنین 

های کنترل بیشتر از روز و دوره 81های کنترل تا دوره

 شاخ  سطح برگروز اثر یکسانی بر افزایش دوام  01

های هرز بر داشت. در نتیجه بیشترین اثر کنترل علف

 بین روزهای بیستم تا پنجاهم شاخ  سطح برگدوام 

بعد از سبز شدن بروز کرد. با تلفیق موارد ذکر شده 

های هرز بین روز توان نتیجه گرفت که کنترل علفمی

ین زمینی بیشتربیستم تا پنجاهم بعد از سبز شدن سیب

خواهد داشت.  شاخ  سطح برگاثر را در افزایش دوام 

های هرز، دوام هلچنین با افزایش طول دورة کنترل علف

ای که افزایش افزایش یافت، به گونهشاخ  سطح برگ 

درصدی دوام  8/20طول دورة کنترل منجر به افزایش 

شاخ  سطح برگ در دورة کنترل کامل نسبت به دورة 

هال و هلکاران (. )0های هرز شد )شکل تداخل کامل علف

 هاییز نشان دادند، که در اثر کاهش رقابت علف(  ن9888

 افزایش یافت.هرز در ذرت دوام شاخ  سطح برگ 

 

 های فرعی در بوته تعداد شاخه

های هرز از نظر تعداد های مختلف تداخل علفدوره     

زمینی در واحد سطح اختالف های فرعی سیبشاخه

ای که بیشترین تعداد (. به گونه1داری داشتند )شکل معنی

های های فرعی مربوط به دورة کنترل کامل علفشاخه

متر مربع( و کلترین آن مربوط به  شاخه در 1/930هرز )

شاخه در متر  1/00های هرز )دورة تداخل کامل علف

های هرز، مربع( بود. با افزایش طول دورة تداخل علف

زمینی بتدریج کاهش یافت، های فرعی سیبتعداد شاخه

ای که افزایش طول دورة تداخل منجر به کاهش به گونه

ر دورة تداخل های فرعی ددرصدی تعداد شاخه 7/11

های هرز شد. طول کامل نسبت به دورة کنترل کامل علف

داری بر تعداد های هرز نیز اثر معنیدورة کنترل علف

ای که زمینی داشت. به گونههای فرعی سیبشاخه

 8/811افزایش طول دورة کنترل منجر به افزایش 

کامل کنترل های فرعی در دورة درصدی تعداد شاخه

(. 1های هرز شد )شکل کامل علفتداخل  نسبت به دورة

نیز در آزمایشی روی نخود،  (8110محلدی و هلکاران)

های هرز گزارش کردند که افزایش دورة تداخل علف

های فرعی شد. چوکار و منجر به کاهش تعداد شاخه

های هرز نیز نشان دادند که رقابت علف ( 9888بلیان )

 شود.ا میهای فرعی سویباعث کاهش تعداد شاخه
 

 زمینی متوسط وزن غدۀ سیب

های هرز نتایج نشان داد که، طول دورة تداخل علف        

زمینی داشت. با داری بر متوسط وزن غدة سیباثر معنی

زمینی افزایش طول دورة تداخل، متوسط وزن غدة سیب

ای که افزایش طول دورة تداخل با کاهش یافت، به گونه

زمینی را متوسط وزن غدة سیبدرصدی،  2/07کاهش 

گرم در دورة تداخل  2/09به  در کنترل کامل 9/88از 

(. در واقع یک 7های هرز، کاهش داد )شکل کامل علف

دورة طوالنی تداخل و برخورد آن با مرحلة پر شدن 

-ها به دلیل فشار رقابتی علفها، در شرایطی که بوتهغده

ب کاهش های هرز دچار کاهش جذب نور شده و موج

زمینی در دورة تداخل کامل نسبت متوسط وزن غدة سیب

 ةبا افزایش طول دورها شد. هلچنین به سایر دوره

 افت، بهیزمینی افزایش کنترل، متوسط وزن غدة سیب

 9/937کنترل با افزایش  ةای که افزایش طول دورگونه

در  2/09زمینی را از درصدی، متوسط وزن غدة سیب

 دورة کنترل کامل در   گرم 9/88 به کامل    تداخل ةدور
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 زمینیهرز بر وزن متوسط غده سیب هایهای تداخل و کنترل علفاثر طول دوره -7شكل

 

 

 
 زمینیهای هرز بر عملكرد غدۀ سیبهای تداخل و کنترل علفاثر طول دوره -8شكل 

 

های هرز (. کنترل علف7)شکل  رساند هرز، هایعلف

زمینی، تأثیر روز پس از سبز شدن سیب  01بیش از 

های چندانی در افزایش متوسط وزن غده نداشت. دوره

اعث بکنترل کلتر از پنجاه روز و تداخل بیشتر از ده روز 

دار در متوسط وزن غده شدند. کاهش شدید و معنی

-زمینی به رقابت با علفترین جزء عللکرد سیبحساس

های هرز متوسط وزن غده بود، به نحوی که با افزایش 

های هرز این جزء، بیشترین کاهش طول دورة تداخل علف

را نشان داد. با افزایش طول دورة تداخل و کاهش طول 

زمینی ة سیبمتوسط وزن غد ،هرز هایعلف دورة کنترل

 .  (8118پترووین ) یابدکاهش می
 

 های هرزو دوره بحرانی کنترل علف عملكرد غده

های نتایج نشان داد که، طول دورة تداخل علف 

زمینی داری بر عللکرد نهایی غدة سیبهرز اثر معنی

. با افزایش طول دورة تداخل، عللکرد نهایی غدة رددا

ای که تداخل تلام فصل زمینی کاهش یافت، به گونهسیب

 7/08های هرز نسبت به کنترل کامل، با کاهش علف

 08003زمینی را از درصدی، عللکرد نهایی غدة سیب

 کیلوگرم در هکتار کاهش  83808کیلوگرم در هکتار به 
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 زمینی، برحسب روز پس از سبز شدن، های هرز سیبکنترل علفدوره بحرانی  -9شكل 

 درصد افت عملكرد غده 11با احتساب 

 

( نشان داد، با افزایش طول 8118پترووین )(. 2داد )شکل 

زمینی به های هرز عللکرد غدة سیبدورة تداخل علف

 نتایج با نتایج بدستداری کاهش یافت، که این شکل معنی

آمده در این آزمایش تطابق دارد. هلچنین نتایج نشان 

 ،هرز هایطول دورة کنترل علفبا افزایش  دهد که،می

داری زیاد به طور معنیزمینی عللکرد نهایی غدة سیب

های هرز از طریق افزایش متوسط وزن کنترل علف. شد

رسد ر میبه نظ زمینی را افزایش داد.غده، عللکرد سیب

 ای شدتهرز، رقابت بین گونهکه در شرایط آلوده به علف

های هرز، سبب کاهش عللکرد یافته و فشار بیوماس علف

روز و  91های تداخل تا زمینی شده است. بین دورهسیب

داری از روز تفاوت معنی 01های کنترل بیشتر از دوره

(. عدم 2لحاظ عللکرد نهایی غده مشاهده نشد )شکل 

زمینی در اوایل های هرز بر عللکرد غدة سیبتأثیر علف

ها، فراهلی توان به کوچک بودن بوتهدورة رشد را می

-منابع و در نتیجه عدم شروع رقابت بین محصول و علف

های هرز نسبت داد. با توجه به نتایج فوق یک دورة 

کنترل بین روزهای دهم تا پنجاهم پس از سبز شدن 

جلوگیری از کاهش عللکرد غدة آن زمینی، برای سیب

نیز در آزمایشی  (8118) آمادور و رامیرز کافی است.

عاری از  یهاروی فلفل دریافت که افزایش طول دوره

زمان  .شدمیهرز باعث افزایش عللکرد فلفل  هایعلف

 هرز )شروع دوره بحرانی کنترل(هایبحرانی کنترل علف

ز )پایان دوره هرهایو زمان بحییرانی تداخل علف

-به درصد افت عللکرد91با احتساب بحرانی کنترل( 

-به زمینیپس از سبز شدن سیب روز 07و 92ترتیب، 

کردند  ( گزارش9881) ونگسل و رنر (.8)شکل   دست آمد

را در  که سوروف عللکرد سیبزمینی رقم سوپریور

اما اگر دهد. درصد کاهش می 01تداخل تلام فصل، 

عاری  هدورهفته   0تا 8بعد از  علف هرزآلودگی به این 

عللکردی  هرز شروع شود، هیچگونه کاهشاز علف

هلچنین در آزمایشی که توسط  .شودمشاهده نلی

بحرانی  هجهت تعیین دور( 9880) بیرامکنگا ولروکس

زمینی انجام شد، شروع  سیب هرز مرغ درکنترل علف

روز پس از کاشت و اتلام دوره، بین 90بحرانی،  هدور

تعیین شد. نامبردگان اظهار از کاشت  روز پس12تا  83

بحرانی  ههرز، طول دورداشتند که باافزایش تراکم علف

 .نیزافزایش یافت
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 گیری نتیجه

طول دورة تداخل موجب نتایج نشان داد که  

های هرز و طول دورة کنترل علفکل افزایش وزن خشک 

هلچنین  شد. های هرزعلف کل کاهش وزن خشکسبب 

زمینی، شاخ  سطح برگ، دوام ماده خشک کل سیب

زمینی ی سیبفرع یهاتعداد شاخهشاخ  سطح برگ، 

-علفی در اثر طول دورة کنترل نیزمبیس ةعللکرد غد و

 افزایش یافت. هرز های

 

 

  منابع مورد استفاده

Aghaalikhani M, Yadavi A and Modares Sanavi SMA, 2006. Determination of critical period of weed control 

in bean (Phaseolus vulgaris L.) in Lordegan. Journal of Agricultural Science, 28: 118-124. (In Persian). 

Aghaalikhani M, 2001. The ecophysiological aspects of competition in Pigweed and corn. Agronomy Ph.D 

Thesis. University of Tarbiat Modares.  

Aghabeigi M, 2003. Study the ecophysiological aspects of Faten competition with Corn. Agronomy Master's 

thesis. University of Mazandaran.  

Ahmadvand, G, Mondani F and F.Golzardi, 2009. Effect of crop plant density on critical period of weed 

competition in potato. Scientia Horticulturae, 121 (3): 249-254. 

Amador-Ramirez MD, 2002. Critical period of weed control in Transplanted chilli pepper. Weed Research, 

42: 203–209.   

Auskarniene  O, Psibisauskiene G, Auskalnis A and  Kadzys AK,  2010. Cultivar and plant density influence 

on weediness in spring barely crops. Zemdirbyste Agriculture, 97: 53- 60. 

Bairamkenga R and Leroux GD, 1994. Critical period of Quak grass (Elytrigia repens) removal in potatoes 

(Solanum tuberosum). Weed Science, 42: 528- 533. 

 Bukun B, 2004. Critical periods for weed control in cotton in Turkey. Weed Research, 44:404-412. 

 Chhokar RS and Balyan RS, 1999. Competition and control of weeds in soybean. Weed Science, 47: 107-

111. 

Cousins R, Peters BN and Marshal CJ, 1998. Models of yield loss-weed density relationships, in: Proceedings 

of the 7th International Colloquium on Weed Ecology Biology and Systematics, pp. 367-374.  

Crotser PM and Witt WW, 2000. Effect of Glycine max canopy characteristics, G. max interference, and weed-

free periods in Solanum ptycanthum growth. Weed Science, 48: 20- 26. 

 Emam Y, 2001. Sensitivity of grain yield components to plant population density in non-prolific maize (Zea 

mays) hybrids. Indian Journal of Agricultural Sciences, 71: 367-370.  

Gardner FP,Pearce RB and. Mitchell RL, 1985. Physiology of Crop Plants. Iowa State University Press, USA, 

Pp. 186-208.  

Hall MR, Swanton CJ and Anderson GW, 1992. The critical period of weed control in grain corn (Zea mays). 

Weed Science, 40: 441-447. 

 Ijlal Z, Tanveer A, Ehsan Safdar M, Aziz A, Ashraf M, Akhtar N, Atif FA, Ali A and Mudassar Maqbool M, 

2011. Effects of weed crop competition period on weeds and yield and yield components of sesame 

(Sesamum indicum L.). Pakistan Journal of Weed Science Research, 17(1): 51-63.  

Izadi Darbandi A, 2002. Study of the competitive effects of Pigweed and Redroot pigweed on yield and 

physiomorphological characteristics of Beans. Master's thesis, Ferdowsi University of Mashhad. 

FAO. Food and Agriculture Organization. 2013. http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E, Available at 

,11/05/2013. 



 231                            ....                                  زمینیهای رشدی و عملکرد سیبهای هرز بر برخی شاخصاثر طول دوره تداخل علف

Khaleghi F, 2004. Ecophysiological characteristics of potato varieties in terms of yield and power to compete 

with Weeds.Agronomy Master's thesis, Tehran University. 

Koochaki, A and Sarmadnia GH, 2008. Crop physiology (translation). Published XIV. Mashhad University 

Jihad Publications. 

Kolodziejczyk M, 2015. The effect of living mulches and conventional methods of weed control on weed 

infestation and potato yield. Scientia Horticulturae, 191 (6): 127-133.  

Knezevic ZS, Evans SP, Blankenship EE, Van Acker RC and Lindquist JL, 2002. Critical period for weed 

control: the concept and data analysis. Weed Science, 50: 773-786.  

Mahmoodi. S and Rahimi A, 2009. The critical period of weed control in corn in Birjand region, Iran. 

International Journal of Plant Production, 3(2): 91-96.  

Mohammadi G, Javanshir A, Khooie FR, Mohammadi SA and Zehtab salmasi S, 2004. Critical period of weed 

interference in chickpea. Weed Research, 45: 57-63. 

 Najafi H, 2002. Evaluation of the competition of three species of weed densities, Wallflower family on wheat. 

Agronomy Ph.D Thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. 

 Nelson DC and Thoreson MC, 1981. Competition between potatoes (Solanum tuberosum ) and weeds, Weed 

Science, 29: 627- 677.  

Petroviene I, 2002. Competition between potato and weeds on Lithuania,s sandy loam soils. Weed Research, 

12: 285- 287.  

 Rahimian, H, and Sh. Shariati, 1999. The modeling of weed competition and crop. Publish Agricultural 

Education. 

Shaalan A, Abou-zied KA and El Nass MK, 2014. Productivity of sesame as influenced by weeds competition 

and determination of critical period of weed control. Alexandria Journal of Agricultural Research, 59(3): 

179-187.  

Ratkowsky DA, 1990. Handbook of nonlinear regression models. Marcel Dekker, New York, USA. 

Shahbazi S, 2009. Investigation of growth indices and sesame cultivars yield in competition with red root 

pigweed (Amaranthus retroflexus). M.Sc. Thesis. Tehran University, 78p. (In Persian). 

 Sobhani A, 1995. The planting date and seed tubers before germination on growth indices and yield of potato 

cultivars. Agronomy Master's thesis, Tarbiat Modares University, Iran. 

 Stephen ST, Mason C, Maryin AR, Mortensen DA and Spotanski JJ, 2003. Velvetleaf interference effects on 

yield and growth of grain sorghum. Agronomy Journal, 95: 1602-1607.  

Teasdale JR and Cavigelli MA, 2010. Subplots facilitate assessment of corn yield losses from weed 

competition in a long-term systems experiment. Agronomy for Sustainable Development, 30: 445-453. 

Traore S, Mason SC, Martin AR, Mortensen DA and Spotanski JJ, 2003. Velvetleaf interference effects on 

yield and growth of grain sorghum. Agronomy Journal, 95: 1602-1607. 

 Trehan SP and Singh BP, 2013. Nutrient efficiency of different crop species and potato varieties – retrospect 

and prospect. Potato Journal, 40 (1): 1-21. 

 Yousofi AE, Alizadeh HM, Rahimian H and Jahansoz R, 2007. Investigation of chemical control and hand 

weeding on broadleaf weeds in waiting sowing of pea. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37: 

337-346. (In Persian). 

Vangessel MJ and Renner KA. 1990. Effect of soil type, whiling time, and weed interference on potato 

(Solanum tuberosum) development and yield. Weed Technology, 4: 299-305. 
 

 

 


