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Abstract  

Background and Objective: This research was conducted in order to evaluate the effect of different rates of 

trifluralin in integration with non-chemical managements including living mulch, straw mulch and hand 

weeding on weeds, growth characteristics and yield of dill.  

 

Material and Methods: The experiment was conducted in Research Field of Agriculture-Jahad in Khoda 

Afarin County in 2019 as factorial based on randomized complete block design with three replications. The 

first factor was application of different rates of trifluralin at four levels including 0, 50, 75 and 100 % of 

recommended dose (2 L/ha) of herbicide and the second factor was different levels of non-chemical weed 

management consisted of planting the living mulch of fenugreek, planting the living mulch of bitter vetch, 

application of wheat straw mulch, one hand weeding 50 days after emergence of dill and control (without 

non-chemical weed management). Also the weed-free treatment was considered in the experiment.  

 

Results: The results indicated that the weed biomass was affected by non-chemical weed management 

treatments. Application of herbicide in integration with straw mulch and hand weeding had more efficacy in 

control of grass and broadleaf weeds compared with living mulch treatments. The effect of hand weeding 

treatment in reduction of weed biomass was higher than that in wheat straw mulch treatment. The highest 

reduction in weed biomass (77.66%) was observed in recommended dose of trifluralin + wheat straw mulch. 

The plant height and branch number per plant of dill were affected significantly by non-chemical weed 

management treatments. The greatest grain yield of dill (9840 kg.ha-1) was obtained in application of 

recommended dose of trifluralin + wheat straw mulch.  

 

Conclusion: In living mulch treatments there were no significant difference in dill grain yield in 50 and 75% 

of herbicide recommended dose. Generally application of straw mulch and hand weeding had higher grain 

yield compared with fenugreek and bitter vetch living mulch treatments and could be recommended to the 

growers.   
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و  های هرزعلف تریفلورالین بر کاهش یافته علفکشمقادیر اثر روش های غیر شیمیایی در تلفیق با 
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 چکیده
شامل  ییایمیرشیغ تیریمد در تلفیق با نیفلورالیمختلف علفکش تر ریمقاد اثر یبه منظور بررستحقیق حاضر  اهداف:

 . اجرا شد دیشو ییدارو اهیو عملکرد گ یصفات رشد  ،هرز یها بر علفمالچ زنده، مالچ کلش و و جین دستی 
 

بر  لیبه صورت فاکتور 3132در سال  نیشهرستان خداآفر یجهاد کشاورز یقاتیدر مزرعه تحق شیآزما: هامواد و روش
مختلف علفکش   ریشود. فاکتور اول شامل کاربرد مقاد یجرا مابا سه تکرار  یکامل تصادف یهاطرح بلوک هیپا
درهکتار( علف کش  یس یس 8111شده   هیدرصد )دز توص 311و  50 ،01،صفر زانیدر چهار سطح شامل م نیفلورالیتر

مالچ زنده گاو  له،یهرز شامل کاشت مالچ زنده شنبل یهاعلف ییایمیش ریغ یها تیریو فاکتور دوم سطوح مختلف مد
 .بود ییایمیشغیربدون کنترل  ماریروز پس از سبز شدن و ت 01 یدست نیبار وج کیکلش گندم،  دانه و کاربرد مالچ 

 شد.  در نظر گرفته شیهرز در تمام فصل رشد در آزماشاهد بدون علف ماریت کی نیعلاوه بر ا
 

قرار گرفت. کاربرد علفکش  غیرشیمیایی تیریمد یهاماریت ریهرز تحت تاث یهالفتوده ع ستینشان داد ز جینتا ها:یافته
برگ مزرعه در  کیهرز پهن برگ و بار یهادر کنترل علف یشتریب ریتاث یو مالچ کلش یدست نیوج ماریبه همراه ت

مالچ  ماریاز ت شتریهرز ب یاتوده علف ه ستیدر کاهش ز یدست نیوج ماریداشت. اثر ت مالچ های زندهبا کاربرد  سهیمقا
+ مالچ کلش  نیفلورالیتر دز توصیه شده ماریدرصد( در ت66/55هرز )توده علف ستیکاهش ز نیشتریکلش گندم بود. ب

 تیریمد ماریت ریتحت تاث یدار یبه طور معن دیشو ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در بوتهگندم مشاهده شد. 
دز توصیه کاربرد  ماری( در تکیلوگرم در هکتار 3201) دیشو دانهعملکرد  نیشتریهرز قرار گرفتند. بعلف غیرشیمیایی

  شد.  حاصل+ مالچ  کلش گندم  نیفلورالیتر شده
 

دار دز توصیه شده علفکش معنی % 50و  01در تیمارهای مالچ زنده، تفاوت عملکرد دانه شوید در دزهای گیری: نتیجه
عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با مالچ زنده شنبلیله و گاودانه کاربرد مالچ کلشی و و جین دستی  یبه طور کلنبود. 

 توانند به تولید کنندگان توصیه شوند. داشتند و می
زنده، مالچ کلش، وجین دستی مالچزیست توده علف هرز،  ،تریفلورالین، دز کاهش یافته: های کلیدی واژه   
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 مقدمه

تقاضا برای این  معطر و به تولید گیاهان دارویی وتمایل       

جهان رو به  شرایط اکولوژیکی در محصولات به خصوص در

زیرا که این سیستم کشاورزی اکولوژیک  افزایش است

آن کیفیت محصولات  براساس اصول اکولوژیکی بوده و در

شوید یا  .(8118همکاران  )کاروبا و تر از کمیت آن هاستمهم

graveol با نام علمی شبت ens  L. Anet hum  گیاهی

صنایع  علفی و یکساله است که مصارف مختلفی در

های (. از دانه8116)مظفریان  غذایی دارد دارویی و

شوید به عنوان کاهنده چربی به خصوص تری گلسیرید 

های درمان آترواسکلروز و کولیک خون، پیشگیری و

  (.8116همکاران رسام و شود )میصفراوی استفاده 

کشها به علف های هرزبا توجه به گسترش مقاومت علف

 مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، اثرات و

ی  اکولوژیک، کاهش وابستگی توسعه راهکارها

  a همکاران و امینی) های زراعی به علفکشهاسیستم

به عنوان  هاعلفکش، استفاده از دز کاهش یافته (2014

هزینه برای مدیریت علف های هرز  های کمگزینه

های درجهت کاهش مصرف سموم، از اولویت

 (.a8136امینی و همکاران ) کشاورزی پایدار است

استفاده از دزهای کاهش یافته سموم، باعث کاهش 

همچنین افزایش  عدم تخریب محیط زیست و آلودگی و

امینی و همکاران ) کشاورزان شده استسود خالص 

a8136.) ای به صورت گسترده به طور تریفلورالین

 برگ در هرز باریک  هایرویشی برای کنترل علفپیش

 زند و همکاران) رودمی ای به کارگیاهان زراعی دولپه

 این علفکش،(. نحوه عمل 8130؛ امینی و یوسفی 8110

ها میکروتوبول جلوگیری از پلیمراسیون توبولین در

فرآیند مشخص نیست اما  باشد. مکانیسم دقیق اینمی

این عمل را از طریق ،کش علف این رسدبه نظر می

) زند و  دهندهای آزاد انجام میاتصال به توبولین

یا  کاشت واز  قبل (. تریفلورالین معمولا8110ً همکاران

های اغلب علف گردد وشدن مصرف می سبزاز قبل 

و این  نمایدزنی کنترل میهرز را بلافاصله بعد از جوانه

بسیاری از  های یکساله وبرگ تمام کشیده کنترل تقریباً

 .(8110 همکاران و زند) گرددشامل می ها راپهن برگ

کنار استفاده از  برای مدیریت بهتر علف های هرز در

همچون روشهای مکانیکی   علف کش، روش های تلفیقی

 )امینی و همکاران  توان رقابتی  گیاه زراعی تغییر

برای کاهش دز  سایر روش ها و (b8130و 8131

همکاران  سلی  و)کی دنمصرفی علف کش موثر می باش

   (.3331لر و؛ م8111

مدیریت  استفاده از مالچ کلشی یک روش غیر شیمیایی در      

هم سو با اهداف کشاورزی پایدار  علف های هرز و تلفیقی

. (b8181 و a 8181امینی و همکاران؛ 3336موهلر ) است

رسیدن نور به آن پوشاندن سطح خاک به طوری که مانع از 

شود سبب جلوگیری از جوانه زنی بذور و رویش گیاهچه های 

. مالچ  (8135و  b8136 همکاران  امینی و) علف هرز می شود

خاک می تواند بانک بذر علف های هرز  کلش گندم در کاه و

  و امینی؛ 8133 همکاران  )گیبسین و اهش دهددرخاک را ک

های زنده، گیاهان پوششی هستند مالچ (.8183  همکاران

که به صورت مخلوط یا در تناوب با گیاهان زراعی 

های زنده، به شوند. مالچیکساله یا چند ساله کشت می

و  دلیل رقابت کمتر نسبت به علف هرز با گیاه زراعی

هرز، موجب افزایش همچنین اثر کنترلی بر روی علف

نر و همکاران روب شوند )هیلتعملکرد گیاه زراعی می

؛ حسینقلیزاده و همکاران 8133؛ بهگام و همکاران 8115

- کشت مختلف هایروش به گیاهان پوششی  (.8188

 حفاظت باعث آنهاهند. دمی قرار تحت تأثیر را هابوم

 همکاران و یستابشوند )می آب فرسایش و باد از خاک

 به مغذی، مواد مجدد توزیع و بازتولید جذب، (.8133

 ماده افزایش ،(8112 همکاران و هوکر) هانیترات ویژه

 آبشویی هش(، کا8116همکاران  و دینگ) خاک آلی

 برای زیستگاه ایجاد ،(8115 همکاران و پاتر)ها علفکش

 گیاهان و هرز هایعلف سرکوب مفید، حشرات

 در بالاتر عملکردی به منجر اغلب و ناخواسته

با (. 8138کنکی-بلانکو) ندشومی بعدی محصولات

ترکیب با دز  کلش گندم در کاربرد مالچ های زنده و

نخود  کاهش یافته پیریدیت، زیست توده علف هرز در

(Ci cer  ari et i num L.عملکرد دانه  ( کاهش یافت و
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درصد توصیه شده، تفاوت معنی  311و 50در دزهای 

این بدین  (.8135 همکاران )نصرتی و ار با هم نداشتندد

توصیه شده این  درصد دز 50 توان ازمعناست که می

شیمیایی در کنترل های غیرترکیب با روش علف کش در

حد قابل  علف های هرزاستفاده نمود تا هم عملکرد در

کش در زراعت نخود و هم مصرف علف قبول حفظ شود

Triکاهش یابد. همچنین کاربرد شنبلیله  gonel l a 

f oenum – graecum L.) به عنوان مالچ زنده در )

Coriگشنیز ) andrum sat i vum L. ) پور یوسف و(

Sesamum iو کنجد ) (8130همکاران  ndi cum L.) 
برای کنترل علف هرز ( 8188)حسینقلیزاده و همکاران 

هرز را نشان داد که شنبلیله می تواند زیست توده علف

کاهش دهد ولی برای کنترل قابل قبول علف هرز در کل 

دوره رشد باید از روش های تکمیلی دیگر مدیریت علف 

 .ستفاده نمودهرز ا

با توجه به تحقیقات قبلی مشاهده  میشود که دز کاهش 

یافته  علف کش در ترکیب با روش های غیر شیمیایی 

های هرز می تواند هم کنترل مناسبی از  کنترل علف

کاربرد علفکش ها و علف هرز داشته باشد وهم هزینه 

اثرات نامطلوب آن ها را در اکوسیستم های زراعی 

اثر کاهش دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی 

مقادیر مختلف تریفلورالین در تلفیق با مدیریت 

ش و و جین شامل مالچ زنده ، مالچ کلغیرشیمیایی 

 دانه عملکردصفات رشدی و  ،های هرزبر علفدستی 

 می باشد. شوید

 

  

 مواد و روش ها 

در مزرعه 3132تابستان  آزمایش در بهار و       

تحقیقاتی جهاد کشاورزی مرکز جهاد کشاورزی 

 08/605530جغرافیایی با طول آفرین  شهرستان خدا

درجه اجرا  23/132611یبا عرض جغرافیای درجه و

میانگین نزولات سالیانه اقلیم منطقه معتدل گرم با  شد.

 مشخصات فیزیکی و میلی لیتر گزارش شده است. 121

 ارائه شده است. 3شیمایی خاک مزرعه در جدول 

اثر مقادیر مختلف تریفلورالین در  به منظور بررسی     

عملکرد و  های هرزتلفیق با مدیریت غیرشیمیایی بر علف

طرح به صورت فاکتوریل بر پایه  یآزمایش شویددانه 

های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. عامل بلوک

کش تریفلورالین در دزهای اول شامل کاربرد علف

لیتر در  8درصد توصیه شده ) 311و  50، 01صفر، 

و عامل دوم ( EC  00%با فرمولاسیون  هکتار ترفلان

هرز، شامل هایعلف ایییهای مدیریت غیرشیمروش

هکتار، مالچ  تن در 0به مقدار  گندمکلشکاربرد مالچ

Tri)زنده شنبلیه  gonel l a f oenum – graecum L. )

 01دستی  وجین یک بار، (.Vicia ervillia L) گاودانه و

و همچنین تیمار بدون کنترل  روز بعد از کاشت

غیرشیمیایی )صرفا کاربرد ترفلورالین انجام شده است 

هدف از کاشت مالچ زنده، جلوگیری از سبز شدن  .بود (

های هرز بین ردیف های شوید و سرکوب آنها علف

از نیز  هرزعاری از علف همچنین تیمار شاهدبود.  

در طریق وجین دستی به طور دائم در کل فصل 

 علفکش تریفلورالینکاربرد  آزمایش در نظر گرفته شد.

کتابی ماهتابی شرکت گویزپر  توسط سمپاش پشتی

بارانی که با نازل لانس دار شارژی  اسپانیا از نوع پشتی

 شیخاک محل  آزما ییایمیش و یکیزیف زیآنال-1جدول 

 هدایت الکتریکی

EC (dS.m-1) 

 

pH 

 کربن آلی

 (%) 

 نیتروژن

 (%) 

 فسفر

mg.kg-1 

 پتاسیم

mg.kg-1 

خاکبافت   

 

 شن

(%) 

 سیلت

 (%) 

 رس

 (%) 

02/3  33/5  66/8  86/1  0/03  0/56  30 12 02 لوم 
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 لیتر در هکتار 801کیلوپاسکال و باحجم  830با فشار 

انجام شد.  3کالیبره شده بود، بصورت پیش کاشت

 5کش، حدودبلافاصله بعد از سمپاشی توسط شن

به هم خورده شد  متر خاک رویی هر کرت کاملاًسانتی

تا علفکش با تمامی ذرات خاک مخلوط شود. کاشت 

ماه و با دست اردیبهشت  81 بذور شوید در تاریخ

های یصورت گرفت. به منظور جلوگیری از آلودگ

کش بنومیل به نسبت قارچی، بذور قبل از کاشت با قارچ

 در هزار ضدعفونی شدند. 8

که  گرفته شد مترمربع در نظر 30مساحت هر کرت      

متر عرض  1متر طول و 0ردیف با  6کرت شامل  هر

متر ، فاصله سانتی 01بود. فاصله بین ردیفهای کشت 

 0/3متر، عمق کاشت سانتی 30ها روی ردیف بین بوته

کاشته شد. قبل  بذر 6تا  0در هر کپه تعداد متر وسانتی

کاشت یک نوبت آبیاری انجام شد و کاشت بذور در  از

 خاک مرطوب صورت گرفت تا جوانه زنی بهتر و

 تر انجام شود.یکنواخت

به  گندم مالچ کلشکاربرد بعد از کاشت تیمار       

د. مالچ زنده شنبلیله با هکتاراعمال گردی تن در 0میزان 

مالچ زنده گاو دانه  وبوته در متر مربع  01تراکم کشت 

بوته درمترمربع در بین  61با متوسط تراکم کشت 

های دستی علفکشت شدند. تیمار یکبار وجین هاردیف

روز بعد از کاشت شوید به صورت دستی  01،هرز 

 weed) هرزهمچنین در تیمارهای بدون علف انجام شد.

free) دستی تا پایان فصل رشد وجین بصورت مکرر و

-صورت گرفت تا در طول مدت آزمایش عاری از علف

 01های هرز در زمان علفنمونه برداری  بمانند. هرز

مترمربع و به  3درصد گلدهی شوید به وسیله کوادرات 

صورت تصادفی انجام شد. علفهای هرز داخل کوادرات 

 هایآزمایشگاه منتقل شد، گونهپس از کف بر شدن به 

تفکیک شده و سپس شمارش تعداد  ایدولپه و ایتک لپه

زیست توده در واحد  گیری آنها انجام شد. جهت اندازه

 50به دستگاه آون در دمای  هرز سطح، بوته های علف

                                                           
1 Pre-Planting 

ساعت زیست  02گراد منتقل شد. پس از درجه سانتی

ن شد. از جمله توزی 13/1های هرز نیز با دقت توده علف

های هرز شده برای علف گیری¬صفات دیگر اندازه

هرز مختلف علفهای های¬شوید درصد فراوانی گونه

برای شوید در این  اندازه گیری شده صفات  .بود

، در بوته ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی شاملآزمایش 

در واحد سطح بود.  عملکرد دانهو عملکرد بیولوژیکی 

نمونه  شوید با استفاه از یکی و دانهعملکرد بیولوژ

مترمربع(  3کوادرات ) برداری در زمان رسیدگی توسط

بوته انتخاب  31انجام شد. از هر کوادرات کرتها  در

شده و صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه فرعی در بوته 

تجزیه های آماری داده ها به صورت گیری شدند. اندازه

با  بلوک کامل تصادفی آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح

از سه تکرار انجام گرفت. برای تجزیه واریانس داده ها 

استفاده شد و مقایسه میانگین  MSTATCنرم افزار 

آنها توسط آزمون دانکن انجام گرفت. برای رسم 

 .  استفاده شد EXCELنمودارها از نرم افزار

 

 نتایج و بحث 

 فراوانی گونه ها ترکیب و

درصد  شناسایی شده درمزرعه وهای گونه      

 هایآورده شده است . گونه 8فراوانی آنها در جدول 

. ندگونه بود 2 شامل  تیره گیاهی و 5هرز از علف

چه وحشی، ببیشترین فراوانی مربوط به اویارسلام، تر

 مرغ چسبک وهای به گونه  قیاق و کمترین فراوانی

 اختصاص داشت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1041سال   /1شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                   عباس زاده، امینی                  354 

 

 
 مزرعه شده در ییشناساعلف هرز  یگونه ها یفراوان درصد و ینام عموم ره،یت نام ،یعلم یاسام - 2جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  ایتراکم علف هرز تک لپه

ای های هرز تک لپهنتایج تجزیه واریانس تراکم علف      
اثر مدیریت غیر شیمیایی بر که داد ( نشان 1)جدول

دار معنی %3های هرز تک لپه ای در سطح تراکم علف
 کش درمتقابل دز علفکش و اثر شد. اثر دز علف

 ایهای هرز تک لپههای هرز بر تراکم علفمدیریت علف
دهد نشان می( 3)شکل ها میانگین مقایسه .دار نبودمعنی

عدم مدیریت  که در بین تیمارهای مدیریتی، تیمار

بوته در  53/00ای )های هرز تک لپهبیشترین تراکم علف
 ایلپههای هرز تکرا دارد. کمترین تراکم علف (متر مربع

در  باشد.می دستیمدیریتی وجین نیز مربوط به تیمار
 مالچ زنده زنده گاودانه وتیمارهای مدیریتی مالچ 

تک های هرز در تراکم علفداری تفاوت معنی شنبلیله
  مشاهده نشد.ای لپه

 
 

 )%( فراوانی  نام تیره  ینام علم نام فارسی  ردیف

 Cyperus spp. Cyperaceae 311 اویارسلام  1
 Raphanus raphanistrum Brassicacaeae 32 چه وحشیبتر 2
 Sorghum halepense Poaceae 35 قیاق 3
 Silybum marianum Asteraceae 33 کنگر شیردار 4
 Portulaca oleracea Portulaceae 31 خرفه 5
 Convolvulus  arvensis Convolvulaceae 25 صحرایی پیچک 6
 Setaria viridis Poaceae 56 چسبک 7
 Cynodon dactylon  Poaceae 00 مرغ 8

غیرشیمیایی مدیریت تاثیر تحت لپه دو و لپه تک هرز هایعلف توده زیست و تراکم واریانس تجزیه نتایج -3 جدول  
علفکش دز و   

آزادی منابع تغییر                          درجه میانگین مربعات   

 زیست توده علف های
 هرز دولپه

زیست توده علف های 
 هرز تک لپه 

های هرز تراکم علف
 دولپه

های هرز تراکم علف
 تک لپه

 

11/16   3051/53ns 23/20  بلوک 8 ** 33/3051 

02/0258 ** 18/83611  ** 828/30 ns 030/888  دز علفکش 1 

01/011603 ** 80/382220  ** 80/3820 ** 33/3023  مدیریت غیرشیمیایی 0 ** 

588/881 ** 32/85066  ** 23/80 ns 126/08ns 38  مدیریت  ×دز علفکش
 غیرشیمیایی

0/338  35/3115  12/338  531/800  اشتباه آزمایشی 12 
08/30  85/3  60/33  01/5  ضریب تغییرات )%(   
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 ای در شویدهای هرز تک لپهتراکم علف براثر تیمارهای مدیریتی  -1شکل 
 باشد(.می %3احتمال دار در سطح اختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر 

 
 ایهرز دولپههای تراکم علف

ای دولپه های هرزنتایج تجزیه واریانس تراکم علف      
اصلی دز علفکش بر  دهد که اثر( نشان می1)جدول 

دار نبود. اثراصلی تراکم علف های هرز دولپه ای معنی
ای مدیریت غیرشیمیایی بر تراکم علف های هرز دولپه

متقابل دز دار بود. همچنین اثر معنی %3در سطح احتمال
هرز هایهای هرز بر تراکم علفمدیریت علف علفکش در

( 8)شکل ا همقایسه میانگین نیست. دارمعنیای دولپه
دهد که در بین تیمارهای مدیریتی، تیمار عدم نشان می

هرز هایبیشترین تراکم علف غیرشیمیایی مدیریت
کمترین تراکم  .داشت( را در متر مربع بوته 01ای )دولپه
 درمتر مربع( بوته 80/35)  ایهرز دولپه هایعلف

که با تیمار  بود دستیمدیریتی وجین مربوط به تیمار
 هایتیمار درداشت. داری نمعنی تفاوت گندم کلشمالچ

دار نه اختلاف معنیدازنده گاومالچ زنده شنبلیله و مالچ
کنترل شیمیایی نخود،  در بین تیمارهاینشد.  مشاهده

پس رویشی  تراکم علف های هرز به تیمارهای کاربر
پرسوئیت، اختصاص داشت. کاربرد پس رویشی 

ز نظر تراکم علف های هرز با کاربرد پس پیریدیت ا
رویشی ایزوکسافلوتل و کاربرد پیش رویشی مخلوط 
سیمازین و پرومترین، تفاوت معنی داری نداشت 

 (.8131)موسوی

 

 
 ای در شویدهای هرز دولپهتیمار های مدیریتی در تراکم علف ثرا-2شکل 

 باشد(می %3دار در سطح احتمال اختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر 
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   ایلپه تک های هرزعلف زیست توده

 که اثر داد نشان (1)جدول نتایج تجزیه واریانس     
اصلی مدیریت غیر شیمیایی بر اصلی دز علفکش و اثر 

 %3سطح احتمال های هرز تک لپه درعلف زیست توده
مدیریت  متقابل دز علفکش در همچنین اثر .معنی دار بود

 در لپه های هرز تکعلف زیست تودههای هرز بر علف
)شکل  مقایسه میانگین هاشد.  دارمعنی %3سطح احتمال 

 در بین تیمارهای مدیریتی، تیمار داد نشان (1
لپه را  علف هرز تک زیست تودهکمترین  دستیوجین

دار تیمارهای مدیریتی اختلاف معنی داشت و با سایر
، بیشترین غیر شیمیاییتیمار عدم مدیریت  در نشان داد.

( مشاهده در مترمربع گرم 5/850) زیست تودهمقدار 
اختلاف معنی  %01و %50دراین تیمار، بین دزهای شد. 

کش یر سطوح دز علفداری وجود نداشت ولی در سا
در تیمار وجین دستی  .داشت داری وجودتفاوت معنی

اختلاف معنی دار  % 50و  توصیه شدهبین سطوح دز 
-تیمار مالچ کلش گندم اختلاف معنیمشاهده گردید. در 

مشاهده  % 01و 50، دز توصیه شده داری بین سطوح 
شنبلیله  وند آماری در تیمار مدیریتی مالچاین رو نشد 

نیز کاملاً صادق بود. در تیمار مالچ زنده گاودانه در 
هیچ یک از سطوح دز علف کش اختلاف معنی داری 

در بررسی اثر دز های مختلف علفکش  وجود نداشت.
های هرز باریک برگ رازیانه پندیمتالین در کنترل علف

Foeniculum vulgare Mill.) ) مشاهده شد که بیشترین
کنترل علف هرز مربوط به تیمار پندیمتالین به راندمان 

ه در هکتار بود که به گرم ماده مؤثر 3181و  331میزان 
درصد و  3/23های هرز را علف زیست تودهترتیب 

(. 8130 درصد کاهش داد )رحیمی و همکاران 22/20
د مالچ تأثیر کمتری در کاهش همچنین گزارش شد کاربر

برگ داشته که به نظر  های هرز باریکعلف زیست توده
رسد مقادیر به کار رفته نتوانسته پوشش یکنواختی می

و مناسبی برای جلوگیری از نفوذ نور فراهم کند و باید 
مقادیر بیشتری از بقایا بدین منظور استفاده شود 

 (.8130)رحیمی و همکاران 

 

 های هرز تک لپه ایعلف زیست توده ایمدیریت غیرشیمیایی بر دز علفکش در ترکیبات تیماری -3شکل 
 باشد(¬می %3در سطح احتمال  دار)حروف متفاوت بیانگراختلاف معنی 

 
 ایهای هرز دولپهعلف زیست توده

 که اثر دادنشان ( 1 لنتایج تجزیه واریانس )جدو      
اصلی دز علفکش، اثر اصلی مدیریت غیرشیمیایی و 

های هرز مدیریت علف علفکش در متقابل دز همچنین اثر
سطح احتمال  در ایدولپههای هرز علف زیست تودهبر 

( نشان داد 0مقایسه میانگین ها )شکل  .بود دارمعنی 3%

کمترین  دستی وجین در بین تیمارهای مدیریتی، تیمار
مدیریتی،  در این تیمار را داشت. علف هرز زیست توده

دار در هیچ یک از سطوح دز علفکش تفاوت معنی
همه سطوح مدیریت  درمشاهده نشد.  با وجود اینکه 

 علف هرز زیست تودهغیرشیمیایی با کاهش دز علفکش، 
-مدیریت افزایش یافت، ولی میزان افزایش در ایدولپه
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 تیمار عدم مدیریت متفاوت بود. درهای مختلف 
دز های  درعلف هرز، بیشترین تفاوت  غیرشیمیایی

 %01و نیز بین دز درصد 0درصد و  50علفکش بین دز 
مشاهده شد. در سایر تیمارهای مدیریتی اختلاف  %1و 

در نداشت.بین دز های علفکش وجود  داریمعنی
ای هآزمایشی مبنی بر کاربرد ترفلان جهت کنترل علف

های هرز سلمه تره علف زیست تودههرز سیب زمینی، 
و تاج خروس کاهش یافت به طوری که کاربرد یک لیتر 

سلمه تره و تاج  زیست تودهدر هکتار از ماده مؤثره، 
درصد کاهش نشان داد.  80/50و  61 به ترتیب خروس

کاربرد مالچ زنده همیشه بهار، گاودانه و شنبلیله باعث 
کاهش بیومس علف هرز کنجد در مقایسه با تیمار عدم 

بهگام (. 8188کاربرد مالچ شد )حسینقلیزاده و همکاران 
( نیز گزارش کردند که در لوبیا چیتی 8133و همکاران )

(Phaseolus vulgaris L.))   کاربرد مالچ کلشی و
در تلفیق با  (.Vicia ervilia Lمالچ زنده گاودانه )

 زیست تودهباعث کاهش معنی دار  علفکش پرسوئیت
 های هرز در مقایسه با تیمار بدون مدیریت شدند.علف

 

 های هرز دولپه ایعلف زیست توده ایدز علفکش در مدیریت غیر شیمیایی بر ترکیبات تیماری  -4شکل

 (باشد¬می %3در سطح احتمال دار اختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر 

 
 

 بوتهارتفاع 
 که اثردهد نشان می (0)جدول نتایج تجزیه واریانس     

اصلی دز علفکش بر ارتفاع بوته معنی دار نیست. 
همچنین اثر اصلی مدیریت غیر شیمیایی در سطح 

 متقابل دز علفکش در معنی دار بود. اثر %3احتمال 
های هرز بر ارتفاع شوید علف غیرشیمیاییمدیریت 

دهد ینشان م( 0)شکل ها مقایسه میانگین نبود. دارمعنی
بیشترین  گندمتیمار کلش ،در بین تیمارهای مدیریتی

اختلاف تیمارهای مدیریتی دیگر  ارتفاع را داشت که با
 .ی داشتدارمعنی

و مالچ زنده شنبلیه  دستیتیمارهای وجین در     
داری در ارتفاع بوته شوید مشاهده نشد. اختلاف معنی

لوبیا در اثر بوته انجام شده ارتفاع  یطبق بررسی ها
همچنین بالعکس با  یافت و تداخل علف های هرز کاهش

 کنترل علف های هرز ارتفاع بوته لوبیا افزایش نشان داد
با افزایش دز مصرفی علفکش  .(3102امینی و همکاران )

افزایش یافت  (.Cicer arietinum Lارتفاع بوته نخود )
توصیه به طوری که بیشترین ارتفاع بوته با کاربرد دز 

ارتفاع نخود بدون کمترین  علفکش حاصل گردید وشده 
اران )نصرتی و همک مصرف علفکش به دست آمد
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دز توصیه شده  در تیمار کاربرد همچنین (.8135
زیره سبز افزایش بوته ارتفاع  ،تریفلورالین + مالچ کلشی

 . (8188 و همکاران )احمدی کاکاوندی یافت

 

 
 شوید بوتهارتفاع  هرز برعلفغیر شیمایی  اثر تیمار های مدیریت -5شکل 

 .(باشدمی %3در سطح احتمال  داراختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر

 

 
 

 در بوتهتعداد شاخه فرعی 
که اثر متقابل دز  دادنتایج تجزیه واریانس نشان       

های هرز بر تعداد علف غیرشیمیاییمدیریت  علفکش در
نبود. مقایسه  دارشوید معنیدر بوته  شاخه های فرعی

بین تیمارهای  که در دهدنشان می( 6)شکل ها میانگین
بیشترین تعداد شاخه  گندمتیمار مالچ کلش مدیریتی،

تیمارهای  با داری باعنیم فرعی را داشت که اختلاف
 در بوته های فرعی تعداد شاخه. داشتمدیریتی دیگر 

و مالچ زنده شنبلیه اختلاف  دستیتیمارهای وجین در
( 8188) و همکاران احمدی کاکاوندی. ی نداشتدارمعنی

 هایدز با ترکیب در کلشی مالچ کاربردگزارش نمود که 
 شاخه تعداد دار معنی افزایش باعث تریفلورالینمختلف 

 فرعی شاخه تعداد بیشترین و شد سبز زیره در فرعی
. شد مشاهده تریفلورالیندرصد  50 تیمار در سبز زیره

 Phaseolusبیشترین تعداد شاخه فرعی در لوبیا )

vulgaris L. در تیمار های علف کش به تیمار )
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 غیرشیمیایی و دز علفکشنتایج تجزیه واریانس صفات رشدی و عملکرد شوید تحت مدیریت -4جدول 

  میانگین مربعات 
 منابع تغییر                    درجه آزادی

 

کیولوژیعملکرد ب عملکرد دانه  تعداد شاخه فرعی در  
 بوته

 ارتفاع بوته

   816/03ns 21/23 ns 1/00 ns  1/035 ns 8 بلوک 

300/38800  ** 28/30 ns 1/66 ns  60/21 ns 1 دز علفکش 

361/8132  ** 80/3820 ** 22/32 ** 85/1110  مدیریت غیرشیمیایی 0 ** 

322/30205  * 80/121 ** 1/003 ns 01/20 ns 38 ییمدیریت غیرشیمیا × دز علفکش  

20 /061  12/338  135/1  366/15  اشتباه آزمایشی 12 
01/3  33/6  12/31  68/5  ضریب تغییرات )%(  
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لیتر در هکتار و کمترین تعداد  3پرسوئیت به میزان 
اختصاص  علف کشبه تیمار شاهد بدون شاخه فرعی 

 (.8112ما و همکاران ک)سی داشت

  
 

  فرعی در بوته شوید بر تعداد شاخه غیر شیمیایی اثر تیمار های مدیریت -6شکل
 (باشدمی %3در سطح احتمال  داراختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر

 
  عملکرد بیولوژیکی

 نشان داد که اثر (0جدولنتایج تجزیه واریانس )      
اصلی دز علفکش بر عملکرد بیولوژیکی شوید معنی دار 
 نبود. ولی اثر اصلی مدیریت غیر شیمیایی و همچنین اثر

هرز بر علفغیر شیمیایی مدیریت  در متقابل دز علفکش
سطح احتمال یک درصد  بیولوژیک شوید در عملکرد

که  داد( 5)شکل مقایسه میانگین ها نشان  .بود دارمعنی
بیشترین وجین دستی  تیمار ،بین تیمارهای مدیریتی در

( هکتارگرم در کیلو 36581) داشتعملکرد بیولوژیکی را 
که در تمامی سطوح دز علفکش این تیمار، تفاوت معنی 

 ،توصیه شده دز  در تیمار کاربردمشاهده گردید.  یدار
تفاوت بین تیمارهای مالچ کلش گندم و وجین دستی 

تیمارهای  درهمچنین مشاهده نگردید. معنی داری 
 50شنبلیله بین دزهای  مدیریتی مالچ زنده گاو دانه و

 وجود نداشت داریدرصد اختلاف معنی 01درصد و
 (.5)شکل 

تواند تاثیر علفکش را در کنترل کاربرد مالچ کلش می
؛ امینی و 8118علف هرز افزایش دهد )مونن و باربری 

 با تلفیق در کلشی مالچ (. کاربرد a8181همکاران 

 عملکرد دار¬معنی افزایش باعث ترفلورالین علفکش

 عملکرد شد و بیشترین سبز¬زیره بیولوژیکی
 مالچ+  تریفلورالیندز توصیه شده  تیمار در بیولوژیکی

. (8188 و همکاران  شد )احمدی کاکاوندی حاصل کلشی
( نیز گزارش کرد که کاربرد تریفلورالین 8132سارنچه )
گرم ماده مؤثره در هکتار همراه با مالچ  581با مقدار 

نسبت به تیمار آلوده به علف هرز،  %20کلش گندم تا 
 Borago)باعث افزایش عملکرد گل گاوزبان اروپایی 

officinalis L. ) شد. امینی و همکارانa8181 نیز )
 311و  01ه تلفیق مالچ کلش با دزهای گزارش نمودند ک

تریفلورالین باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی بادرشبو  %
 در هکتار شد.  
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 عملکرد بیولوژیکی شوید ایهای هرز بردز علفکش در مدیریت غیرشیمیایی علف ترکیبات تیماری -7شکل

 (باشدمی %3در سطح احتمال  داراختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر

 

 دانهعملکرد 
 نشان داد که اثر( 0جدول نتایج تجزیه واریانس )      

اصلی دز علفکش و نیز اثر اصلی مدیریت غیر شیمیایی 
 بر عملکرد دانه شوید معنی دار نبود.  با این وجود  اثر

علف هرز بر غیر شیمیایی مدیریت  در متقابل دز علفکش
 داردرصد معنی پنجسطح احتمال  شوید در دانه عملکرد

که  دادنشان ( 2)شکل مقایسه میانگین ها  .بود
را  دانهتیمارشاهد عاری از علف هرز بیشترین عملکرد 

 تیمار غیر شیمیایی،مدیریت بین تیمارهای  و در داشت
به خود را  دانهبیشترین عملکرد  گندم کلشکاربرد 

کیلوگرم در هکتار( که در تمامی  3201اختصاص داد )
سطوح دز علفکش این تیمار، بیشترین عملکرد دانه را 

 غیر شیمیایی تیمارهای مدیریت در(. 2داشت )شکل 
عملکرد دانه شوید در شنبلیله بین  مالچ زنده گاودانه و

وجود  داریدرصد اختلاف معنی 01درصد و 50دزهای 
دز توصیه شده بین تیمارها این  که درآن ال نداشت. ح

درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. در  50و 
و وجین گندممالچ کلشغیر شیمیایی مدیریت تیمار

شد  اوت بین دزهای علفکش مشاهدهفبیشترین ت دستی
 (.2)شکل  بود دارکه تفاوت بین دزهای علفکش معنی

(  گزارش کردند که 8133فرخ بخت و  همکاران )      
استفاده از تیمارهای مالچی باعث کاهش تلفات رطوبتی 
شده و افزایش کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی 
ساقه به گل را در پی داشته و در نهایت به افزایش 

( نیز 8132کند. سارنچه )عملکرد محصول کمک می
گرم  581لین با مقدار گزارش کرد که کاربرد تریفلورا

 %20ماده مؤثره در هکتار همراه با مالچ کلش گندم تا 
باعث افزایش عملکرد دانه گاو زبان اروپایی نسبت به 

 در کلشی مالچ کاربردتیمار آلوده به علف هرز شد. 
-معنی افزایش باعث دزهای مختلف تریفلورالین با تلفیق

 دانه ملکردع بیشترین شد و سبز¬زیره دانه عملکرد دار
 کلشی مالچ + تریفلورالیندز توصیه شده  تیمار در

 .(8188 و همکاران حاصل شد )احمدی کاکاوندی
به طور کلی در تحقیق حاضر تلفیق مقادیر مختلف      

علفکش تریفلورالین با مالچ های زنده، مالچ کلش و 
دار در زیست توده علف وجین دستی باعث کاهش معنی

هرز و افزایش عملکرد دانه شوید گردید. همه تیمارهای 
غیرشیمیایی عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با تیمار 
بدون کنترل غیرشیمیایی )صرفا کاربرد علفکش 
تریفلورالین( داشتند ولی عملکرد دانه در تیمار مالچ 
کلشی و وجین دستی بیشتر از تیمارهای مالچ زنده 
گاودانه و شنبلیله بود. همچنین تفاوت عملکرد بین 
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درصد توصیه شده در تیمارهای مالچ  50و  01دزهای 
زنده گاودانه و شنبلیله معنی دار نبود. در صورتی که 
هدف تولید حداکثر عملکرد دانه باشد، تیمارهای مالچ 
کلش و وجین دستی قابل توصیه هستند ولی تیمارهای 

می توانند در سیستم کشاورز کشت مالچ زنده نیز 
 پایدار با کمی افت عملکرد، مورد استفاده قرار گیرند. 

 

 
 شویددانه  عملکرد ایهای هرز برشیمیایی علفدز علفکش در مدیریت غیر  ترکیبات تیماری  - 8شکل

(باشدمی %3در سطح احتمال  داراختلاف معنی )حروف متفاوت بیانگر  

 نتیجه گیری کلی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در همه سطوح      

مدیریت غیرشیمیایی، افزایش دز علفکش باعث کاهش 
علف های هرز تک لپه و دولپه  زیست تودهمعنی دار در 

شد ولی میزان این کاهش در کاربرد مالچ کلشی و 
وجین دستی بیشتر از تیمارهای مالچ زنده شنبلیله و 

های هرز تک لپه علف زیست تودهگاودانه بود. کمترین 
و دو لپه در تیمار وجین دستی و سپس در تیمار مالچ 

زنده  کلشی مشاهده شد. همچنین در تیمارهای مالچ
علف هرز بین  زیست تودهشنبلیله و گاودانه تفاوت 

درصد دز توصیه شده معنی دار نبود.  01و  50دزهای 
درصد علفکش می  01به بیان ساده در این تیمارها دز 

درصد علفکش  50معادل با دز  زیست تودهتواند کاهش 
کاربرد مالچ کلش بیشترین ارتفاع بوته و داشته باشد.  
فرعی در بوته را بین تیمارهای مدیریت تعداد شاخه 

بیشترین عملکرد دانه شوید در غیرشیمیایی داشت. 
تیمار مدیریت غیرشیمیایی مالچ کلش مشاده شد و 
تیمار وجین دستی در رتبه بعدی قرار داشت و همچنین 

عملکرد دانه شوید در تیمارهای مدیریت  غیرشیمیایی 
مقدار بوده و کمترین مالچ زنده شنبلیله و گاودانه 

همچنین در تیمارهای تفاوت معنی داری باهم نداشتند. 
درصد دز  50و  01مالچ زنده عملکرد دانه در دزهای 

درصد  01توصیه شده تفاوت معنی داری نداشتند و دز 
درصد جهت حصول عملکرد  50می تواند به جای دز 

یکسان استفاده شود. به طور کلی همه تیمارهای 
ایی علف هرز باعث افزایش کنترل مدیریت غیرشیمی

هرز و عملکرد دانه شوید شدند و بسته به شرایط علف
مزرعه و افت عملکرد قابل قبول می توانند در مدیریت 

هرز در کشاورزی پایدار استفاده شده و به تلفیقی علف
 کشاورزان توصیه شوند. 

 
 سپاسگزاری

به  جهاد کشاورزی شهرستان خدا آفریناز مدیریت     
جهت همکاری و مساعدت در اجرای این پژوهش تشکر 

 و قدردانی می شود. 
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