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 بـه صـورت  ، آزمایشی  جاروییهاي هرز مزارع سورگومدر جهت بررسی تلفیق مدیریت مکانیکی و شیمیایی علف        

 تیمارهـاي  .گردیـد اجـرا    در شهرسـتان میانـه طراحـی و    سـه تکـرار    بـا  کامل تـصادفی     يها بلوك  طرح در قالب فاکتوریل  
، دز مـصرفی  )آپـی سیام+ آ و توفورديپیسیام+ فورام سولفورون، بروموکسنیل (آزمایشی شامل علفکش در سه سطح  

 خـاکورزي  و )تر از دز توصـیه شـده  پایین  درصد 25 باالتر و     درصد 25،  هر علفکش  براي   دز توصیه شده   (در سه سطح  
 هر سـه  نشان دادند که  نتایج. بود)هاي کاشت بین ردیفخاکورزياعمال و عدم اعمال      ( دوسطح ر د هاي کاشت بین ردیف 

  جـارویی  هرز سورگومهايداري در کنترل علفتأثیر معنی هاي کاشتخاکورزي بین ردیف   علفکش، دز مصرفی و      عامل
 خـاکورزي . بـه دسـت آمـد    تیمار فورام سـولفورون  ازهاي هرز  تراکم و وزن خشک علفکاهش بیشترین درصد   .داشتند

 بیشترین ، نیزدربین تیمار دز مصرفی.  داشته باشد جاروییهاي هرز سورگوم داري روي کنترل علف   توانست تأثیر معنی  
 دز توصـیه   ولـی بـا  ،بـود  باالتر از دز توصیه شـده     درصد 25ربوط به تیمار    هاي هرز م  کاهش تراکم و وزن خشک علف     

   .داري نداشت اختالف آماري معنیشده
  

   سورگوم جاروییآ،پیسیام+ آ، بروموکسینیلپیسیام+  توفوردي،سولفورونفورام، کنترل مکانیکی :هاي کلیديواژه
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Abstract 
The experiment was carried out as randomized complete block design in factorial with three 

replications to evaluate of the possibility of integrated weed management in Broomcorn (Sorghum 

bicolor) yield. Treatments were included herbicides (Foramsulfuron, Bromoxynil+MCPA and 2,4-

D+ MCPA), application dose (recommendation dose, 25% less and more than recommended doses 

for corn farms) and mechanical control (with or without cultivation). The result indicated all factors 

including herbicides, application doses and cultivation were significantly influenced weeds density 

and dry weight. The best herbicide in weeds density and dry weight  decreasing percentage was 

Foramsulfuron treatment. Cultivation treatment was significantly influenced weeds control. The 

best doses were 25% more recommended dose and recommended dose on weeds density and dry 

weight  decreasing percentage. 
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  مقدمه
است یکساله از خـانواده غـالت کـه     سورگوم گیاهی   

از نظر تاریخی از دیر باز به منظور تولید دانـه و علوفـه             
راشـد   (شـده اسـت  مـی  مختلف دنیا کشت     در کشورهاي 

 مقام  ، سورگوم  در بین غالت   .)1376محصل و همکاران    
سورگوم جارویی با سـطح زیـر       . چهارم را در دنیا دارد    

تار یکـی از مهمتـرین محـصوالت         هک 2300کشت حدود   
در بــین ). 1383شــاهرخی ( زراعــی منطقــه میانــه اســت

هاي هرز بیشترین    سورگوم، علف  عوامل کاهنده عملکرد  
ود اختـصاص   درصد به خ84 تا   69میزان خسارت را با     

ها امـروزه  علفکش). 2005بانتینگ و همکاران   ( داده است 

 در  به دلیل کـارایی و صـرفه اقتـصادي، نقـش محـوري            
اي کنند و به طور گـسترده هاي هرز ایفا می   مدیریت علف 

 در  ).1387زند و همکاران    ( گیرندمورد استفاده قرار می   
هـا   مـصرف علفکـش  گرفتـه بسیاري از آزمایشات انجام     

هاي هـرز را     علف تواندگیاه زراعی می  بدون خسارت به    
  و1379تحــی ف(  نمایــد درصــد کنتـرل 100 الــی 80 بـین 

 هاي هرز،هاي دیگر مدیریت علف از روش .)2007دونالد  
 کـشت   لیـ تـرین دال   یکی از مهم   ،باشد مکانیکی می  کنترل

امکان اسـتفاده از     به جاي کشت یکنواخت      اهانردیفی گی 
گرایش به سمت کشاورزي پایـدار،       .باشدکولتیواتور می 

هـاي   بـا روش هاي شـیمیایی   روش بوسیله تلفیق مناسب  
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  57           ..........                                   (.Sorghum bicolor L) هاي هرز مزارع سورگوم جاروییارزیابی مدیریت تلفیقی علف

 .امکـان پـذیر اسـت      هـرز ي  هـا کنتـرل علـف   در  مکانیکی  
ــاران   ــستانی و همک ــان   ) 2007(باغ ــشی اذع ــی آزمای ط

سولفورون هاي نیکوسولفورون و فورام   داشتند، علفکش 
در باالترین دزهاي مصرفی کنترل موفقیـت آمیـزي بـر            

 مـزارع ذرت    هـاي هـرز پهـن بـرگ و باریـک بـرگ            علف
 گـرم مـاده مـؤثره       80 نیکوسولفورون به میزان     داشتند،
ر بیشترین عملکرد ذرت را بعـد از شـاهد بـدون            در هکتا 
از سوي دیگر در همین بررسی گزارش    .هرز داشت علف

 بیـشترین   آپـی سـی ام+ شده اسـت کـه تیمـار توفـوردي        
 عملکرد دانه را در بـین تمـام تیمارهـاي مـورد بررسـی             

هـاي  با بررسی علفکش  ) 2007(سیکما و همکارن     .داشت
ورام سولفورون در سولفورون و فریم+ نیکوسولفورون

ــش      ــه علفکـ ــد کـ ــزارش دادنـ ــادا گـ ــزارع ذرت کانـ مـ
و  43بیش از   به ترتیب   سولفورون  ریم+ نیکوسولفورون

 کـاهش    را هاي هرز  علف  و وزن خشک   تراکم درصد   47
همچنین این علفکش باعث افـزایش عملکـرد ذرت تـا           . داد
 89سولفورون نیز بیش از     علفکش فورام .  درصد شد  16

 و بـه ترتیـب   را کنتـرل کـرد  هرز ذرت  درصد از علفهاي 
 درصد باعث کاهش تراکم و وزن خـشک علـف     94 و   76

 . درصـد افــزایش داد 17هـرز گردیـد و عملکـرد ذرت را    
گـزارش کردنـد کـه کـاربرد        ) 2006(ري  یدزاده و ق  بیژن

 و  46/0 + 54/0آ بـه میـزان      پیسیام+ علفکش توفوردي 
ار باعث کنترل  هکت ماده مؤثره در کیلوگرم 36/0 + 44/2
 درصـد شـد و   100 تـا  80هرز پیچک صحرایی بین   علف
 درصد در مزارع   100 تا   60هرز تاج خروس را بین      علف

ــرد  ــرل ک ــاران  . ذرت کنت ــس و همک ــأثیر )2005( رابل ، ت
هاي توفوردي، بروموکسنیل و پروسولفورون را علفکش

 بررسی کردنـد  ايدانههاي هرز سورگوم در کنترل علف 
ــه گ ــش  و نتیجـ ــه علفکـ ــد کـ ــوردي و  رفتنـ ــاي توفـ هـ

هـاي هـرز     علـف  دارکنتـرل معنـی   پروسولفورون باعـث    
بـا  ) 2006(پروسـتکو و همکـاران       .شـد اي  دانهسورگوم  

هـرز ارزن   بررسی تـأثیر چنـد علفکـش در کنتـرل علـف           
ــشی ــه   (Panicum texanum) وح ــزارع ذرت نتیج در م

 درصـد و  84 تـا   82گرفتند کـه علفکـش گلیفوزیـت بـین          
 43هاي فورام سولفورون و نیکوسولفورون بین       علفکش

 دونالـد در  . کنندهرز را کنترل می   درصد، این علف   80تا  
 کاشت هاي بین ردیف  خاکورزيتأثیر  ) 2006(آزمایشی  

 را مـورد بررسـی قـرار داد و نتیجـه       جـارویی  سورگوم
 باعـث   کاشـت هـاي   گرفت که زدن کولتیواتور بین ردیف     

-مـی   جارویی هرز سورگوم هاي  علفداري  کاهش معنی 
در آزمایشی به این نتیجه     ) 2004(تامادا و میلبرگ    . شود

رسیدند که استفاده از دوبار کج بیل دستی به دنبـال آن            
-داري علـف ده از علفکش توفوردي به طـور معنـی      استفا

هاي هرز سورگوم جارویی را نسبت بـه شـاهد کـاهش             
 .شـد  داد و نیز باعث افزایش عملکرد سـورگوم جـارویی   

ــاران   ــد و همک ــق روش  ) 1387(نیازمن ــی تلفی در بررس
ي هـا سمپاشی نواري تراکتوري و خاکورزي بین ردیـف   

 نتیجه گرفتند کـه از لحـاظ کنتـرل       کاشت در مزارع ذرت   
هـاي  خاکورزي بـین ردیـف    هاي هرز اعمال دو بار      علف
هاي هرز گردیـد، هـر چنـد       باعث کنترل بهتر علف    کاشت

هدف از  .میزان محصول نداشتکه تأثیري روي افزایش     
 مـدیریت مکـانیکی و شـیمیایی     تلفیـق بررسی  این تحقیق   

ــف ــین    عل ــارویی و تعی ــزارع ســورگوم ج ــرز م ــاي ه ه
نیــز  و هــاي هــرز بــراي کنتــرل علــفروشمناســبترین 

هــاي هورمــونی بــا بررســی امکــان جــایگزینی علفکــش 
هـاي  هاي گروه سولفونیل اوره که جزو علفکـش        علفکش

-هاي هرز به علفکش    علف تر بحث مقاوم  خطرناك از نظ  
  .بودهستند، ها 

  
  هامواد و روش

 شهرستان میانه واقـع     یکی از مزارع    در بررسیاین  
اجـرا   1387در سال زراعـی    آذربایجان شرقی در استان   
 پس از تـسطیح و آمـاده    به منظور انجام آزمایش    .گردید

 متـر  2 متر و عـرض      10طول  هایی به    کرت سازي زمین 
هـر کـرت بـه دو قـسمت مـساوي تقـسیم و       . دیدتهیه گر 

اعمال تیمارهاي آزمایشی در قسمت پـایین همـان کـرت           
 سمت بـاالیی آن بـه عنـوان شـاهد آن          صورت گرفت و ق   

آزمــایش بــه صــورت  ایــن . کــرت در نظــر گرفتــه شــد 
هـاي کامـل تـصادفی بـا سـه      در قالب بلـوك و فاکتوریل  

نـوع  مایـشی شـامل     تیمارهاي مورد آز  . شدتکرار انجام   
ــپ (ونســولفورفــورامعلفکــش در ســه ســطح  و  )اکوئی

 دوبا دز توصـیه شـده       و    درصد OD5/22فرموالسیون  
یـو  ( آپیسیام+ ، توفوردي  از ماده تجاري   لیتر در هکتار  

 با دز    و  درصد SL5/67 و فرموالسیون    ) کمبی فلوئید  46
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ــده   ــیه ش ــار 5/1توص ــر درهکت ــاري  لیت ــاده تج  و  از م
ــسنیل ــیام+ بروموکــ ــیســ ــسید ام آ( آپــ  و )برومایــ

 5/1 بـا دز توصـیه شـده          و  درصـد  EC40فرموالسیون  
 در  هـا ، دز مصرف علفکـش    از ماده تجاري  لیتر درهکتار   

تـر از دز توصـیه شـده، دز     پـایین درصـد  25(سه سطح  
 براي  باالتر از دز توصیه شده درصد 25ه و   توصیه شد 
  در دو سـطح    هـاي هـرز    علـف  خاکورزيو   )مزارع ذرت 

 )هـاي کاشـت    بین ردیـف   خاکورزي عدم اعمال    واعمال  (
 ، بـه ترتیـب میـزان      بر اساس نتایج آزمـون خـاك       .ندبود

سـولفات آمونیـوم و     کـود  کیلوگرم در هکتار     50 و   150
از .  به زمین آزمایشی اضافه گردیـد   سوپر فسفات تریپل  

، کاشـت بـه   گردیـد بذور رقم محلی براي کاشت استفاده    
 کپه تعداد سـه بـذر        در هر   و  انجام گرفت  صورت دستی 

 برگـی  سـه تـا  زنی در زمان دو     پس از جوانه    شد، ریخته
 و در هر کوپه تعداد یـک        گردیدها  اقدام به تنک کردن آن    

- سـانتی  40فاصله دو خط کاشت از هم       . بوته باقی ماند  
-سـانتی  هـشت   کاشتها روي خطوطمتر و فاصله بوته 

 مشتمل بـر   هر کرت آزمایشی      که متر در نظر گرفته شد    
 اعمال تیمارهاي سمپاشی در زمـان       .پنج خط کاشت بود   

هاي هرز بـا اسـتفاده از سـمپاش         برگی علف  چهار تا   دو
 خـاکورزي اي و تیمـار  پشتی اهرم از بغل با نـازل شـره      

هاي هرز بعد از اعمال تیمار سمپاشی و رشد مجدد علف    
متـري   سـانتی  50و قبل از رسیدن گیاه زراعی به ارتفاع         

هــاي کولتیواتــور دســتی در بــین ردیــف بــا اســتفاده از
 از  بـرداري  مرحلـه نمونـه    چهـار  . صـورت گرفـت    کاشت
 بعد از اعمال تیمارهاي آزمایشی صـورت       هاي هرز علف

 35(، مرحله اول بعد از اعمال تیمارهاي آزمایـشی        گرفت
 مراحل دوم و سوم بـه  ،)زنی سورگومروز بعد از جوانه 

بـرداري  ونمونـه د از مرحلـه اول  عـ  روز ب30 و 15ترتیب  
 بــا چهــارم در زمــان رســیدگی فیزیولــوژیکی محــصول

متر انجـام گرفـت و       سانتی 150 ×20استفاده از کوادرات  
هاي هـرز موجـود در    علفدرصد فراوانی بر اساس آن    

- علـف  ، درصد کاهش تراکم   )1فرمول   (مزرعه آزمایشی 
-وزن خشک علـف درصد کاهش    و   )2فرمول   (هاي هرز 
بـه  . هر مرحله محاسـبه گردیـد     در   )3فرمول   (هاي هرز 

منظور ارزیابی تـأثیر تیمارهـاي آزمایـشی بـر عملکـرد            
برداري در پایـان  سورگوم جارویی نیز یک مرحله نمونه     

فصل رشد و در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی محـصول         
 بوتــه بــه طــور 10 در ایــن مرحلــه تعــداد ،انجــام گرفــت

رد دانـه   تصادفی انتخاب و کف بر شدند تا تغییرات عملک        
 محاسـبه    نسبت به شاهد هر کـرت      بیولوژیکیعملکرد  و  

هـاي کاشـت   ردیـف بعـد از حـذف    هابرداري نمونه .شود
 بـه عنـوان   کناري و نـیم متـر از بـاال و پـایین هـر کـرت         

اعمــال (و پـایین  ) شــاهد(قــسمت بـاال    دو هـر از حاشـیه 
وزن خـشک  . گرفـت  صـورت  بـه طـور جداگانـه   )  تیمـار 
 70ا داخل آون در دمـاي       هرار دادن آن  ها، بعد از ق   نمونه

در .  سـاعت بـه دسـت آمـد    48 به مدت درجه سیلسیوس 
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار         هاي به دست آمده     پایان، داده 
MSTAT-C    بـا آزمـون    هـا   مقایسه میانگین و  تجزیه شده

صـورت   درصـد    5اي دانکن در سطح احتمـال       چند دامنه 
ر اکـسل رسـم     هاي مربوطه توسط نرم افزا    شکل و   گرفت
  .گردید

  
  هاي  هرزدرصد فراوانی علف =  هاي آزمایشیتعداد کرت  ×100  )2007باغستانی و همکاران (]    1[  تعداد کرت با حضور گونه خاص

  
  هاي  هرزدرصد کاهش تراکم علف =  قسمت شاهدهاي هرز تراکم علف  ×100  هاي هرز قسمت شاهد  تراکم علف- هاي هرز قسمت تیمارتراکم علف

  )2007باغستانی و همکاران (]    2[
  

  هاي  هرزعلفوزن خشک درصد کاهش  =  هاي هرز قسمت شاهدعلفوزن خشک   ×100  هاي هرز قسمت شاهدعلف وزن خشک  -هاي هرز قسمت تیمارعلفوزن خشک 

  )2007باغستانی و همکاران (]    3[
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  نتایج و بحث
انگر درصد هاي هرز بیدرصد فراوانی علف

نتایج . باشدحضور گونه خاص علف هرز در مزرعه می
هاي هرز نشان حاصل از محاسبه درصد فراوانی علف

-Echinoculua crus) هاي هرز سوروفداد که علف

galli)قیاق ، (Sorghum halepens)خروس، تاج 
(Amaranthus retroflexus)تره، سلمه (Chenopodium 

album)خرفه ، (Partulaca oleracea)کنگر وحشی ، 
(Circium arvensis)پیچک صحرایی ، (Convulvulus 

arvensis)اگزالیس ، (Oxalis sp.)و غوزك  (Hibiscum 

trionum) هاي هرز موجود در مزرعه آزمایشی علف
هاي هرز به ترتیب بیشترین درصد فراوانی علف. بودند

یاق، پیچک هاي هرز سوروف، قمربوط به علف
هاي  کمترین درصد فراوانی علفخروس و تاجصحرایی،
 .بودهاي هرز اگزالیس و غوزك علفمربوط به هرز نیز 

هاي هرز بعد از اعمال تیمارهاي آزمایشی نیز علف

سوروف، پیچک صحرایی و قیاق داراي بیشترین درصد 
  .هاي هرز بودندفراوانی علف

  
  کم ها بر تراتیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آن أثیرت

  هاي هرزعلف
 که  نشان دادیج حاصل از تجزیه واریانسنتا

خاکورزي بین  تیمارهاي نوع علفکش، دز مصرفی و اثر
، در  در تمامی مراحل نمونه برداريهاي کاشتردیف

 در بررسی اثر. بودنددار  معنی درصد1سطح احتمال 
 در خاکورزيمتقابل، تنها اثر متقابل دز مصرفی با 

و ) زنی روز بعد از جوانه65(سوم ري نمونه بردا
  روز بعد50( دوم  برداري در نمونهخاکورزيعلفکش با 
 دز ×اثر متقابل علفکش .معنی دار شدند) زنیاز جوانه

- تأثیر معنیخاکورزي × دز مصرفی×مصرفی و علفکش
هاي هرز در هیچ یک از مراحل داري در تراکم علف
 به همین با توجه. )1جدول  (نمونه برداري نداشت

مسئله تأکید روي نتایج اثرات اصلی علفکش، دز 
  .گردد میخاکورزيمصرفی و 

  
  هرزهاي درصد کاهش تراکم علف روي میانگین مربعات تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آنها بر-1دول ج

  ) روز بعد از جوانه زنی  (هاي هرز علف                              مراحل نمونه برداري  
   روز85   روز65   روز50   روز35    درجه آزادي  منابع تغییرات

  011/91  467/19  719/89  97/126   2  تکرار
  02/3937**  32/5660**  11/3847**  03/5393**    2  علفکش

  8/1802**  76/1430**  84/1842**  64/1081**    2  دز مصرفی
  96/4345**  04/5221**  19/8111**  9/3383**    1  خاکورزي
  ns 074/95  ns 694/205  ns 832/20  ns 548/127    4   دز مصرفی×علفکش
  ns 04/183  *202/454  ns 722/76  ns 567/191    2  خاکورزي× علفکش

  ns 408/83  ns 201/120  *37/268  ns 832/145    2  خاکورزي× دز
  ns 948/28  ns 898/47  ns 82/112  ns 608/66    4  خاکورزي× دز× لفکشع

  228/81  405/60  305/90  579/66    34  اشتباه آزمایشی
  59/15  72/13  99/17  41/17      %ضریب تغییرات 

ns ، * ،**دهدرا نشان می% 1دار در سطح و معنی% 5دار در سطح دار، معنی، به ترتیب، عدم اختالف معنی.   
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هاي به دسـت آمـده از درصـد          داده مقایسه میانگین 
ها ی علفکش هاي هرز ناشی از اثر اصل     کاهش تراکم علف  

علفکـش فـورام      علفکشی، نشان داد که در بین تیمارهاي     
هـاي هـرز   تراکم علفتأثیر بهتري بر کاهش    سولفورون  

در گـروه     و داشـت در هر چهار مرحلـه نمونـه بـرداري          
. قرار گرفـت نسبت به دو علفکش دیگر اي آماري جداگانه 

آ نیز بعـد از علفکـش فـورام      پیسیام+ علفکش توفوردي 
ون باالترین کارایی را در هر چهار مرحله نمونه       سولفور

هاي هرز نسبت به علفکش     برداري در کاهش تراکم علف    
  . )1 شکل  ،2جدول  ( آ داشت-برومایسید ام

هـاي هـرز   مقایسه میانگین درصد کاهش تراکم علف 
هـا نـشان داد کـه       در سطوح مختلف دز مصرفی علفکش     

 و دز توصـیه   باالتر از دز توصیه شـده  درصد 25تیمار  
 پـایینتر از دز توصـیه    درصد25شده کارایی باالتري از   

) زنی روز بعد از جوانه35(شده داشتند و در مرحله اول     
نمونــه بــرداري در ) زنــی روز بعــد از جوانــه50(و دوم 

 بـین   خاکورزياعمال  . گروه آماري یکسانی قرار گرفتند    
بـرداري،   در هـر چهـار مرحلـه نمونـه         هاي کاشت ردیف

هـاي هـرز   داري در کاهش تراکم علـف   تأثیر بسیار معنی  
اي نسبت به   در مزرعه داشت و در گروه آماري جداگانه       

اعمـال یـک بـار       ، قرار گرفت  خاکورزيعدم اعمال   تیمار  
هاي کاشـت در طـول فـصل رشـد           بین ردیف  خاکورزي

هـاي  داري باعث کاهش تراکم علفتواند به طور معنی می
  . )2 شکل(. زمایشی گرددهرز موجود در مزرعه آ

سـولفورون را   علفکش فورام ) 2004(بانتینگ و همکاران    
هاي هرز ذرت مورد بررسی قرار دادند و در کنترل علف 

نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد فورام سولفورون     
هاي هرز و افزایش    داري باعث کاهش علف   به طور معنی  

در آزمـایش  . عملکرد ذرت نسبت به تیمار شـاهد گردیـد        
 2005دیگري که توسط همین محقق و همکاران در سال         

سـولفورون در کنتـرل     انجام گرفت، تأثیر علفکش فـورام     
 که  و نتایج نشان داد    هاي هرز یکساله ذرت بررسی    علف

-هـاي هـرز دم     علف  قادر است  سولفورونعلفکش فورام 
 99،  88خروس و ارزن وحشی را به ترتیب        روباهی، تاج 

ــد 99و  ــرل  درص ــدکنت ــورام  کن ــش ف ــین علفک -، همچن
هاي هرز گاوپنبه، سلمه تـره و چـسبک         سولفورون علف 

را نیز در مقایسه بـا علفکـش نیکوسـولفورون بـه طـور              

نتایج تحقیقات فوق با نتایج به      . دهدمیداري کاهش   معنی
  .دست آمده در این تحقیق مطابقت داشت

ــش و    ــنش علفکـ ــر همکـ ــانگین بـ ــسه میـ مقایـ
اد کــه تیمـار فــورام سـولفورون بــه    نـشان د خـاکورزي 

هاي هرز را  بیشترین کاهش تراکم علف  خاکورزيهمراه  
زنی بـا تیمـار    روز پس از جوانه50به دنبال داشت و در    

هاي خاکورزي بین ردیفآ به همراه    پیسیام+ توفوردي
مقایــسه .  و در یــک گــروه آمــاري قــرار گرفــت کاشــت
 نیـز   خـاکورزي هاي اثر متقابـل دز مـصرفی بـا          میانگین

باالتر از دز توصیه شـده   درصد  25نشان داد تیمارهاي    
هاي هرز  بیشترین کاهش تراکم علفخاکورزيبه همراه  

بـرداري  را داشت که در مراحل اول، دوم و چهارم نمونه   
 در یـک    خاکورزينیز با تیمار دز توصیه شده به همراه         

  همچنین نتایج نشان   ).2جدول  (گروه آماري قرار داشت     
-هاي کاشت مـی   داد که اعمال کنترل مکانیکی بین ردیف      

داري هاي آزمایشی را به طور معنی     تواند کارایی علفکش  
هـاي هـرز    نسبت بـه تیمـار عـدم کنتـرل مکـانیکی علـف            

اي از مراحـل پهـن بـرگ      افزایش دهد به طوریکه در پاره     
آ در گـروه آمـاري یکـسانی بـا          پیسیام+کش توفوردي 

 50(ورام سـولفورون قـرار داشـت        علفکش دو منظوره ف   
بـا توجـه بـه مـسئله        ). 2جـدول   ) (زنیجوانه روز بعد از  
هـا و خطرنـاك بـودن    هاي هـرز بـه علفکـش    مقاوت علف 
 سـال   5هاي گروه سـولفونیل اوره کـه مـصرف          علفکش

هاي هـرز   تواند مقاومت علف  ها می متوالی از این علفکش   
نــد و ز(هــا را بــه دنبــال داشــته باشــد  بــه ایــن علفکــش

-کولتیواتور بـین ردیـف     ، اعمال یک بار   )1386همکاران،  
هاي هـرز پهـن بـرگ    تواند عالوه بر علف   هاي کاشت می  

هاي هرز باریـک بـرگ مثـل سـوروف و تـا       یکساله علف 
هـا را کـاهش   حدودي قیاق را نیز کنترل کرده و رشد آن    

-ام+ هایی مثل توفوردي  دهد و امکان استفاده از علفکش     
 1هـاي امـن  ز نظر بحث مقاومت جزو علفکش آ که ا  پیسی
  . باشد را افزایش دهدمی

  
  
  

                                                
1 Safe herbicides 
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  هاي هرز در طول دوره رشددرصد کاهش تراکم علفها بر تأثیر تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آن مقایسه میانگین -2جدول 

  )روز بعد از جوانه زنی (مراحل نمونه برداري   تیمارهاي آزمایشی

  ورزيخاک  دز مصرفی  علفکش
   روز35

  درصد کنترل
   روز50

  درصد کنترل
   روز65

  درصد کنترل
   روز85

  درصد کنترل
  a 36/62  a 72/67  a 40/72  a 95/71  *  *  فورام سولفورون

  c 18/28  c 5/38  c 44/37  c45/42  *  *   ام آ-برومایسید
  b 04/50  b 24/52  b 06/60  b98/58  *  *  آپیسیام+ توفوردي

  b 97/37  b 65/41  c 55/47  c 55/47  *  پایینتر% 25  *
  a 42/50  a 49/55  b 98/56  b 29/58  *  دزتوصیه شده  *
  a 20/52  a 34/61  a 37/65  a 55/67  *  باالتر% 25  *
  a 78/54  a 08/65  a 46/66  a 77/66  خاکورزي  *  *
  b 94/38  b 56/40  b 8/46  b 82/48  خاکورزيعدم   *  *

  a 51/72  a 78/78  a 21/82  a 21/82  خاکورزي  *  فورام سولفورون
  b 19/52  b 66/56  c 6/62  c 6/62  خاکورزيعدم   *  فورام سولفورون

  d 44/32  c 45/46  d 22/45  d 22/45  خاکورزي  *   ام آ-برومایسید
  e 91/23  d 55/30  e 65/29  e 65/29  عدم خاکورزي  *   ام آ-برومایسید
  b 37/59  a 0/70  b 79/71  b 79/71  خاکورزي  *  آپیسیام+ توفوردي
  c 72/40  d 48/34  d 14/48  d 14/48  عدم خاکورزي  *  آپیسیام+ توفوردي

  b 56/43  b 92/50  c 2/53  bc 74/53  خاکورزي  پایینتر% 25  *
  c 37/32  c 35/32  d 9/41  d 35/41  عدم خاکورزي  پایینتر% 25  *
  a 26/60  a 98/68  b 57/67  a 17/70  خاکورزي  دز توصیه شده  *
  b 57/40  b 99/41  cd 38/46  cd 41/46  عدم خاکورزي   شدهدز توصیه  *
  a 51/60  a 33/75  a 63/78  a 38/76  خاکورزي  باالتر% 25  *
  b 88/43  b 35/47  c 11/52  b 71/58  عدم خاکورزي  باالتر% 25  *

  .قرار دارند% 5گروه آماري مشابهی با آزمون دانکن در سطح اند و داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در در هر ستون تیمارهایی که با خطوط افقی از هم جدا شده 
  

 

 
نتــایج مقایــسه میــانگین اثــر متقابــل دز مــصرفی و  

تـر از   درصد پایین 25نشان داد که    ) 2جدول  (خاکورزي  
دز توصیه شده براي هر علفکـش بـه همـراه خـاکورزي          

هــاي کاشــت در گــروه آمــاري یکــسانی بــا بــین ردیــف
التر از دز توصــیه شــده و دز  درصــد بــا25تیمارهــاي 

هـاي  توصیه شده به همراه عدم خـاکورزي بـین ردیـف          
بـرداري قـرار داشـت،    کاشت در هر چهار مرحلـه نمونـه   

توان چنین نتیجه گرفت که تلفیـق کنتـرل مکـانیکی بـا       می
هـاي  توانـد کـاهش مـصرف علفکـش       کنترل شیمیایی می  

نظـر  شیمیایی را به دنبال داشته باشد که ایـن مـسئله از            
هاي هرز بـه    زیست محیطی و مسئله بروز مقاومت علف      

تواند حائز اهمیت باشـد، در      ها در دزهاي باال می    علفکش
 درصد باالتر 25ضمن با توجه به قرار گرفتن تیمارهاي        

از دز توصیه شـده و دز توصـیه شـده بـه همـراه عـدم              
شود زمانی خاکورزي در یک گروه آزمایشی توصیه می

هاي هرز در مزرعه وجود     مکانیکی علف  که امکان کنترل  
هاي هرز  ندارد از دزهاي باالي علفکش براي کنترل علف       

  .استفاده نگردد
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هاي هرز در حضور  تغییرات درصد کاهش تراکم علف-1شکل 
 تیمار مصرف علفکش در طی فصل رشد

  

  
  

هاي هرز در حضور غییرات درصد کاهش تراکم علف ت-2شکل 
 تیمار خاکورزي در طی فصل رشد

  
ها بـر وزن خـشک   تأثیر تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آن   

  هاي هرزعلف
ه واریانس نشان داد کـه  نتایج حاصل از جدول تجزی   

در همـه مراحـل نمونـه        خـاکورزي  علفکـش و     تیمارهاي
عنـی دار شـدند و      م  درصـد  1، در سطح احتمـال      برداري

 65(ري سـوم   تیمار دز مصرفی بـه غیـر از نمونـه بـردا           
  درصـد 5کـه در سـطح احتمـال       ) زنـی روز بعد از جوانه   

در کـاهش  بـرداري  معنی دار شد در سایر مراحل نمونـه     
  درصـد  1در سـطح احتمـال      هاي هـرز    وزن خشک علف  

ــی ــوددار معن ــاي    . ب ــل تیماره ــرات متقاب ــی اث دربررس
در مرحله  خاکورزيقابل علفکش و     مت آزمایشی، تنها اثر  

در سـطح   ) زنی روز بعد از جوانه    35(برداري  اول نمونه   
  معنی دار شـد و تـأثیر معنـی داري بـر          درصد 5احتمال  
هاي هرز داشت و سایر تیمارها       وزن خشک علف   کاهش

هـاي هـرز در هـیچ یـک از        تأثیري بر وزن خـشک علـف      
نـابراین بـر    ب .)3جـدول    (مراحل نمونه بـرداري نداشـتند     

  .شودروي نتایج اصلی تیمارهاي آزمایشی تأکید می
هــاي بــه دســت آمــده از هــاي دادهمقایــسه میــانگین

هـاي هـرز ناشـی از اثـر         درصد کاهش وزن خشک علف    
اصلی علفکش نشان داد بـاالترین میـزان درصـد کـاهش       

هـاي هـرز مربـوط بـه علفکـش فـورام            وزن خشک علف  
اي نسبت بـه  سولفورون بود که در گروه آماري جداگانه 

دو علفکش دیگـر در تمـام مراحـل نمونـه بـرداري قـرار           
آ بـاالترین   پیسیام+ بعد از آن علفکش توفوردي    . گرفت

شکل  (هاي هرز را داشتند   میزان کاهش وزن خشک علف    
هـاي  ک علف مقایسه میانگین درصد کاهش وزن خش     . )3

هرز در سطوح مختلف دز مصرفی علفکش نشان داد که          
 باالتر از دز توصیه شـده و دز توصـیه    درصد 25تیمار  

هاي هرز  شده تأثیر بیشتري در کاهش وزن خشک علف       
 پـایینتر از دز توصـیه شـده          درصـد  25نسبت به تیمـار     

 4جدول  (داشتند و در گروه آماري یکسانی قرار گرفتند         
داري در  تـأثیر بـسیار معنــی  خــاکورزيار اعمـال تیمـ  ). 

هاي هرز داشت، بنابراین اعمـال      کاهش وزن خشک علف   
توانـد باعـث    هاي کاشـت مـی     بین ردیف  خاکورزيیکبار  

  .)4شکل  (هاي هرز شودکنترل مطلوب وزن خشک علف
ــش و      ــنش علفکـ ــر همکـ ــانگین بـ ــسه میـ در مقایـ

- نیز باالترین میزان کاهش وزن خـشک علـف     خاکورزي
ي هرز مربوط به تیمار فورام سـولفورون بـه همـراه            ها

اي قــرار  بــود کــه در گــروه آمــاري جداگانــهخـاکورزي 
گرفت و بعد از آن علفکش فورام سـولفورون بـه همـراه         

ــراه پــیســیام+  و توفــورديخــاکورزيعــدم  ــه هم آ ب
ــاهش وزن خــشک  خــاکورزي ــأثیر را در ک ــشترین ت  بی

 آ به همراه - امهاي هرز داشتند، علفکش برومایسید   علف
 نیز کمتـرین میـزان کـاهش وزن خـشک           خاکورزيعدم  
 همچنین نتایج نـشان      ).4جدول  (هاي هرز را داشت     علف

  تواندهاي کاشت  میردیف داد  که اعمال خاکورزي بین



  63           ..........                                   (.Sorghum bicolor L) هاي هرز مزارع سورگوم جاروییارزیابی مدیریت تلفیقی علف

  
  هرزهاي درصد کاهش وزن خشک علف رويها بر میانگین مربعات تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آن-3جدول 

  ) روز بعد از جوانه زنی (                              مراحل نمونه برداري   
   روز85   روز65   روز50   روز35    درجه آزادي  منابع تغییرات

  284/77  923/58  614/257  464/39   2  تکرار
  12/5052**  57/5954**  72/3500**  6939 **    2  علفکش

  49/1630**  1/473*  42/1072**  64/1254**    2  دز مصرفی
  16/2842**  38/5267**  4/12245**  6/2877**    1  خاکورزي

  ns 937/30  ns 458/90  ns 805/42  ns 23/89    4  دز مصرفی× علفکش
  ns 082/36  ns 262/24  ns 733/94  27/162 *    2  خاکورزي× علفکش

  ns 407/24  ns 003/19  ns 505/136  ns 18/130    2  خاکورزي× دز
  ns 121/26  ns 532/20  ns 594/156  ns 412/14    4  خاکورزي× دز× علفکش

  29/58  073/93  264/108  933/48    34  اشتباه آزمایشی
  40/12  47/15  24/18  88/12      ضریب تغییرات درصد 

ns ، * ،** دهدرا نشان می% 1و معنی دار در سطح % 5، به ترتیب، عدم اختالف معنی دار، معنی دار در سطح .  
  

  هاي هرز در طول دوره رشد درصد کاهش وزن خشک علفها برتأثیر تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آن میانگین مقایسه -4جدول 
  )روز بعد از جوانه زنی(نه برداري مراحل نمو  تیمارهاي آزمایشی

  خاکورزي  دز مصرفی  علفکش
   روز35

  درصد کنترل
   روز50

  درصد کنترل
   روز65

  درصد کنترل
   روز85

  درصد کنترل
  a 33/74  a 73/71  a 33/77  a 41/76  *  *  ورام سولفورونف

  c 09/35  c 98/43  c 13/42  c 4/43  *  *   ام آ-برومایسید
  b 55/53  b 46/55  b 67/67  b 86/64  *  *  آپیسیام+ توفوردي

  b 75/44  b 56/48  b 49/57  b 92/50  *  پایینتر% 25  *
  a 09/60  a 96/58  ab 92/61  a 48/64  *  دزتوصیه شده  *
  a 13/58  a 64/63  a 72/67  a 27/69  *  باالتر% 25  *
  a 62/61  a 11/72  a 25/72  a 81/68  خاکورزي  *  *
  b 02/47  b 42  b 5/52  b 3/54  خاکورزيعدم   *  *

  a 89/84  a 37/85  a 94/85  a 29/86  خاکورزي  *  فورام سولفورون
  b 77/63  c09/56  b 72/68  b 53/66  عدم خاکورزي  *  فورام سولفورون

  d 74/39  bc 07/60  c 25/52  d 62/49  خاکورزي  *   ام آ-برومایسید
  e 44/30  e 89/27   d 32   e 18/37  عدم خاکورزي  *   ام آ-برومایسید
  b 24/60  b 9/68  a 56/78  b 52/70  خاکورزي  *  آپیسیام+ توفوردي
  c 86/46  d 01/42  c 78/56  c 2/59  عدم خاکورزي  *  آپیسیام+ توفوردي

  .قرار دارند% 5اند و داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در گروه آماري مشابهی با آزمون دانکن در سطح هر ستون تیمارهایی که با خطوط افقی از هم جدا شدهدر 
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هاي هرز  تغییرات درصد کاهش وزن خشک علف-3شکل 
 شددر حضور تیمار مصرف علفکش در طی فصل ر

  

  
  

هاي هرز  تغییرات درصد کاهش وزن خشک علف-4شکل 
 در حضور تیمار خاکورزي در طی فصل رشد

  
هاي آزمایشی در کاهش وزن خـشک   کارایی علفکش 

داري افــزایش داده و هـاي هــرز را بـه طــور معنـی   علـف 
هـــاي یـــک منظـــوره مثـــل همچنـــین کـــارایی علفکـــش

آ را افزایش دهـد و حتـی در مرحلـه           یپسیام+توفوردي
با علفکش ) زنی روز بعد از جوانه  65(برداري  سوم نمونه 

سولفورون در گـروه آمـاري یکـسانی     دو منظوره فورام  
توان چنین نتیجـه گرفـت کـه بـا          رفت، بنابراین می  قرار گ 

هـایی  کـش توان پهـن بـرگ   استفاده از کنترل مکانیکی می    
ه از نظـر مـسئله مقاومـت        آ کـ  پـی سیام+مانند توفوردي 

به حساب امن هاي کشهاي هرز به علفکش جزو علف   علف

هـاي خطرنـاکی مثـل فـورام     را جـایگزین علفکـش  آید  می
  .سولفورون کرد

بـر روي   ) 2007(در بررسی باغـستانی و همکـاران        
ســولفورون و هــاي نیکوســولفورون، فــورام  علفکــش
رع هـاي هـرز مـزا   آ در کنتـرل علـف   پیسیام+ توفوردي

ــش    ــه علفکـ ــیدند کـ ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــاي ذرت بـ هـ
سولفورون در باالترین دزهـاي     نیکوسولفورون و فورام  

هـاي هـرز پهـن      مصرفی کنترل موفقیت آمیزي بر علـف      
برگ و باریک بـرگ داشـتند و نتیجـه بهتـري نـسبت بـه            

نـرس و همکـاران     . آ داشـت  پیسیام+ علفکش توفوردي 
فورون در کنتـرل  سول تأثیر علفکش فورام2007در سال   
هــاي هــرز ذرت بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه علــف

-سولفورون باعث کاهش علـف رسیدند که علفکش فورام  
 درصد شـد، همچنـین ایـن علفکـش      90هاي هرز ذرت تا     

خروس و سلمه تره را حـدود       هاي هرز تاج  بیوماس علف 
  . درصد کاهش داد90

هـاي کاشـت نیـز      زدن یکبار کولتیواتور بـین ردیـف      
داري در کاهش تراکم و وزن خـشک  تواند تأثیر معنی  یم

ویلیام دونالد در گزارشی در . رز داشته باشد  هاي ه علف
هاي هرز بـین     عنوان کرد که قطع کردن علف      2006سال  

هـاي هـرز    دار علـف  ردیفهاي کاشت باعث کـاهش معنـی      
یکساله به کمترین میزان خود شد بدون این کـه عملکـرد        

نتیجه گرفتند   )1995(  و همکاران  هلربو. ذرت کاهش یابد  
کولتیواســیون بــار  و ســه  بــار، دو بــارکــه اجــراي یــک

هاي هـرز را کنتـرل       درصد از علف   62 و   64،  45بترتیب  
هـاي  دلیل کـاهش درصـد کنتـرل علـف    ها آن .کرده است 

هرز در بار سوم را بقایاي زیاد سطح خاك بعد استفاده           
کــه در آنهــا  از گــاو آهــن چیــزل نــسبت بــه تیمارهــایی  

گاوآهن برگردان دار اسـتفاده شـده دانـسته و همچنـین            
صدمه به گیاه زراعی در کولتیواتـور بـار سـوم عنـوان             

بــه همــین دلیــل ایــن محققــین اســتفاده از  . کــرده اســت
نتایج ایـن   . کنندکولتیواتور براي بار سوم را توصیه نمی      

 و نتـایج بـه  ) 2004(تحقیقات با تحقیقات تامادا و میلبرگ  
   .دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد
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  درصد افزایش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه
ــشان داد،    ــانس نـ ــه واریـ ــل از تجزیـ ــایج حاصـ نتـ

 1 در سـطح احتمـال   خـاکورزي تیمارهاي نوع علفکش و    
 بر  درصد5 و تیمار دز مصرفی در سطح احتمال     درصد

دول ج(دار شدند درصد افزایش عملکرد بیولوژیکی معنی  
هـا نـشان داد کـه در بـین تیمارهـاي           مقایسه میانگین ). 5

ســولفورون بیــشترین میــزان علفکــشی، علفکــش فــورام
اي نسبت بـه  افزایش را داشت و در گروه آماري جداگانه  

در بررسی تـأثیر تیمـار دز   . دو علفکش دیگر قرار گرفت    
 باالتر از دز توصـیه شـده         درصد 25مصرفی نیز تیمار    

افـزایش بیـشترین میـزان افـزایش را در           درصد   4/34با  
-عملکرد بیولوژیکی داشت ولـی اخـتالف آمـاري معنـی          

مقایسه میانگین درصـد  . داري با دز توصیه شده نداشت 
 خاکورزيافزایش عملکرد بیولوژیکی در سطوح مختلف       

 درصـد بیـشترین   9/37 با  خاکورزينشان داد که اعمال     
). 6جدول  (اشت  تأثیر را در افزایش عملکرد بیولوژیکی د      

در بررســی اثــر متقابــل تیمارهــاي آزمایــشی، تنهــا بــر  
دز مصرفی در سطح احتمال   × همکنش تیمار نوع علفکش   

دار گردیـد و اثـر متقابـل سـایر تیمارهـا        معنـی   درصد 1
هـا نیـز    جدول مقایسه میـانگین   ). 5جدول  (دار نشد   معنی

نشان داد که در بین اثر متقابل تیمارهاي نوع علفکش بـا            
دز مصرفی، تیمار علفکش فورام سـولفورون بـه همـراه        

 درصـد  532/43 باالتر از دز توصیه شـده بـا     درصد 25
افــزایش، بیــشترین تــأثیر را داشــته و در گــروه آمــاري 
یکسانی بـا تیمارهـاي فـورام سـولفورون بـه همـراه دز         

  درصـد  25آ به همراه    پیسیام+ توصیه شده، توفوردي  
آ  بـه  پـی سـی ام+ و توفـوردي باالتر از دز توصیه شـده     

 پایینتر از دز توصیه شده قـرار گرفـت          درصد 25همراه  
در آزمایشی به   ) 2007(باغستانی و همکاران     ).6جدول  (

این نتیجه رسیدند استفاده از کنتـرل شـیمیایی و کـاهش       
تواند باعث افزایش عملکرد ذرت نسبت      هاي هرز می  علف

که بـا نتـایج بـه    هاي هرز شود به شاهد عدم کنترل علف    
  .دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد

نتایج بررسی تجزیه واریانس صفت عملکرد دانه 
 5یمار نوع علفکش در سطح احتمال نیز نشان داد، ت

ها نتایج مقایسه میانگین). 5جدول (دار شد معنی درصد

هاي آزمایشی علفکش نیز نشان داد که در بین علفکش
 درصد افزایش، بیشترین 739/37سولفورون با فورام

میزان افزایش عملکرد دانه را داشته و در گروه آماري 
جدول (اي نسبت به دو علفکش دیگر قرار گرفت جداگانه

. دار نگردیدتیمار دز مصرفی بر این صفت معنی). 6
 خاکورزيهمچنین نتایج حاصل نشان داد که تیمار 

انه داشت داري در افزایش عملکرد دتأثیر بسیار معنی
ها نیز نشان داد ، نتایج جدول مقایسه میانگین)5جدول (

 درصد افزایش، در 9/37 با خاکورزيکه تیمار اعمال 
 خاکورزياي نسبت به تیمار عدم گروه آماري جداگانه

بر اساس نتایج به دست آمده از ). 6جدول (قرار گرفت 
، اقتداري و )2000(تحقیقات جانسون و هاروستاد 

-کنترل علف) 2006(و نرس و سوانتون ) 1379(قدیري 
تواند باعث افزایش عملکرد محصول نسبت هاي هرز می

هاي هرز شود که با نتایج به به شاهد عدم کنترل علف
  .دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد

علفکش فورام سولفورون بیشترین تأثیر را در 
هاي هرز و افزایش کاهش تراکم و وزن خشک علف

کرد سورگوم جارویی نسبت به دو علفکش دیگر عمل
هاي همچنین نتایج نشان داد که علفکش. داشت

آ از نضر آماري آ و برومایسید امپیسیام+توفوردي
داري در دزهاي مصرفی بر عملکرد دانه و تفاوت معنی

بیولوژیک وجود نداشت، علفکش فورام سولفورون نیز 
 دز توصیه تفاوت  درصد باالتر از توصیه شده و25در 
، با )6جدول (داري در عملکرد سورگوم نداشت معنی

ها توجه به عوامل زیست محیطی، میزان مصرف علفکش
و مسئله مقاومت، توصیه بر استفاده از دزهاي تقلیل 

به عالوه با توجه . شودهاي آزمایشی مییافته علفکش
 25آ با پیسیام+به قرار گرفتن تیمار علفکش توفوردي

 درصد پایینتر از دز توصیه شده با 25درصد باالتر و 
 25تیمار علفکش فورام سولفورون با دز توصیه شده و 

درصد باالتر از دز توصیه شده در گروه آماري یکسان 
هاي در افزایش عملکرد، توصیه بر استفاده از علفکش

-آ میپیسیام+آ و بروموکسینیلپیسیام+توفوردي
ورون، علفکشی دو منظوره بوده و  فورام سولف.باشد

 هاي هرز پهن برگ و باریککنترل مطلوبی بر روي علف
  آزمایشی ولی دو علفکش  برگ به خصوص قیاق داشت
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   درصد افزایش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانهها بر تأثیر تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آنمیانگین مربعات -5جدول   

  درصد افزایش    
  عملکرد دانه  عملکرد بیولوژیکی  درجه آزادي   تغییراتمنابع

  311/711  722/1935  2  تکرار
  359/525*  352/1882**  2  علفکش

  ns877/110  795/343*  2  دز مصرفی
  015/2388**  013/2400**  1  خاکورزي

  ns 03/118  858/527**  4  دز مصرفی× علفکش
  ns 038/201  ns 095/82  2  خاکورزي× علفکش

  ns 138/42  ns 262/14  2  زيخاکور× دز
  ns 414/548  ns 947/61  4  خاکورزي× دز× علفکش

  387/104  537/97  34  اشتباه آزمایشی
  25/22  97/21    %ضریب تغییرات 

ns     ، * ،** دهد را نشان می% 1دار در سطح و معنی% 5، به ترتیب، عدم اختالف معنی دار، معنی دار در سطح  
  

  

   درصد افزایش عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانهها بر تأثیر تیمارهاي آزمایشی و اثر متقابل آنانگین مقایسه می-6جدول  
  درصد افزایش  تیمارهاي آزمایشی

  عملکرد دانه  عملکرد بیولوژیک  خاکورزي  دزمصرفی  علفکش
  a 574/42  a 739/37  *  *  فورام سولفورون

  b 987/22  b 73/26  *  *   ام آ-برومایسید
  b 915/27  b 014/30  *  *  آپیسیام+ ديتوفور

  -  b 319/26  *  ترپایین% 25  *
  -  ab 75/32  *  دز توصیه شده  *
  -  a 407/34  *  باالتر% 25  *
  a 906/37  a 955/37  خاکورزي  *  *
  b 411/24  b 034/25  خاکورزيعدم   *  *

  b 625/26  b 095/30  *  ترپایین% 25  فورام سولفورون
  a 245/47  ab 59/39  *  توصیه شدهدز   فورام سولفورون
  a 852/53  a 532/43  *  باالتر% 25  فورام سولفورون

  b 395/21  b 997/25  *  ترپایین% 25   ام آ-برومایسید
  b 717/27  b 867/27  *  دز توصیه شده   ام آ-برومایسید
  b 85/19  b 326/26  *  باالتر% 25   ام آ-برومایسید
  b 937/30  ab 32  *  رتپایین% 25  آپیسیام+ توفوردي
  b 288/23  b 633/26  *  دز توصیه شده  آپیسیام+ توفوردي
  b 52/29  ab 41/31  *  باالتر% 25  آپیسیام+ توفوردي

 اند و داراي حداقل یک حرف مشترك هستند در گروه آماري در هر ستون تیمارهایی که با خطوط افقی از هم جدا شده   
  .قرار دارند% 5 مشابهی با آزمون دانکن در سطح
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هاي هرز دیگر علفکشی پهن برگ کش بودند و بر علف
-سیام+ علفکش توفوردي. باریک برگ تأثیري نداشتند

آ پیسیام+ آ نیز بهتر از علفکش بروموکسنیلپی
اعمال . هاي هرز پهن برگ را کنترل کندتوانست علف

ر تواند تأثیهاي کاشت نیز می بین ردیفخاکورزيیکبار 
هاي هرز و افزایش عملکرد داري در کاهش علفمعنی

  .سورگوم جارویی داشته باشد
علفکش فورام سولفورون بیشترین تأثیر را در 

هاي هرز و افزایش کاهش تراکم و وزن خشک علف
عملکرد سورگوم جارویی نسبت به دو علفکش دیگر 

هاي همچنین نتایج نشان داد که علفکش. داشت
آ از نضر آماري آ و برومایسید امیپسیام+توفوردي

داري در دزهاي مصرفی بر عملکرد دانه و تفاوت معنی
بیولوژیک وجود نداشت، علفکش فورام سولفورون نیز 

 درصد باالتر از توصیه شده و دز توصیه تفاوت 25در 
، با )6جدول (داري در عملکرد سورگوم نداشت معنی

  هارف علفکشتوجه به عوامل زیست محیطی، میزان مص
و مسئله مقاومت، توصیه بر استفاده از دزهاي تقلیل 

به عالوه با توجه . شودهاي آزمایشی مییافته علفکش
 25آ با پیسیام+به قرار گرفتن تیمار علفکش توفوردي

 درصد پایینتر از دز توصیه شده با 25درصد باالتر و 
 25تیمار علفکش فورام سولفورون با دز توصیه شده و 

درصد باالتر از دز توصیه شده در گروه آماري یکسان 
هاي در افزایش عملکرد، توصیه بر استفاده از علفکش

-آ میپیسیام+آ و بروموکسینیلپیسیام +توفوردي
 فورام سولفورون، علفکشی دو منظوره بوده و .باشد

هاي هرز پهن برگ و باریک کنترل مطلوبی بر روي علف
داشت ولی دو علفکش آزمایشی برگ به خصوص قیاق 

اي هرز ه و بر علفبودنددیگر علفکشی پهن برگ کش 
-سیام+  علفکش توفوردي.باریک برگ تأثیري نداشتند

آ پیسیام+ آ نیز بهتر از علفکش بروموکسنیلپی
اعمال . هاي هرز پهن برگ را کنترل کندتوانست علف

 تأثیر تواندهاي کاشت نیز میبین ردیف خاکورزيیکبار 
هاي هرز و افزایش عملکرد داري در کاهش علفمعنی

   .سورگوم جارویی داشته باشد
  
  

  نتیجه گیري کلی
-هاي هرز به علفکشبا توجه به مسئله مقاومت علف

هاي ها که امروزه از معضالت مهم در بحث کنترل عف
ها ابزار هرز در دنیا و کشور ما است و این که علفکش

هاي هرز هستند و یادآوري این لفمناسبی در کنترل ع
 عملهایی با فرموالسیون و نحوه نکته که معرفی علفکش

جدید در چند دهه اخیر روال بسیار کند و حتی ناچیزي 
-ها میشکهاي هرز به علفداشته است، مقاومت علف

 عمالً باید به  وتواند این ابزار مهم را از کار بیندازد
هاي گروه عفکش. ه بودي این مسئلادنبال راهکاري بر

 ثهاي خطرناك از نظر بحسولفونیل اوره جزو علفکش
-روند و مصرف متوالی این علفکشمقاومت به شمار می

-اومت علف بروز مقتواند سال متوالی می5ت دها به م
زند  (ها را به دنبال داشته باشدهاي هرز به این علفکش

ونی هاي هورم در حالی که علفکش،)1386ن او همکار
آ از پیسیام+آ و بروموکسینیلپیسیام+مانند توفوردي

هاي ها جزوعلفکشهاي هرز به علفکشنظر مقاومت علف
ها در بالغ بر نیم قرن است که از این علفکشامن بوده و 

نتایج به دست آمده از این بررسی . شوددنیا استفاده می
کارایی تواند نشان داد که استفاده از کنترل مکانیکی می

هاي تک هاي آزمایشی به خصوص علفکشعلفکش
-ام +آ و بروموکسینیلپیسیام +منظوره مثل توفوردي

-بین ردیفخاکورزي آ افزایش دهد، استفاده از پیسی
هاي هرز پهن تواند به طور مؤثري علفهاي کاشت می

، از برگ و باریک برگ به خصوص یکساله را کنترل کند
-تواند علفهاي کاشت میدیفطرفی خاکورزي بین ر
ها را از بین ببرد و تا حدودي هاي هرز مفاوم به علفکش

. هاي گروه سولفونیل اوره بکاهداز خطر علفکش
همچنین نتایج نشان داد که در کاهش تراکم و وزن 

اي از مراحل علفکش هاي هرز، در پارهخشک علف
اي هآ به همراه خاکورزي بین ردیفپیسیام +توفوردي
- در گروه آماري یکسانی با علفکش فورامکاشت

سوفورون قرار گرفت و از نظر عملکرد تفاوت چندانی 
صیه بر ووجود نداشت و با توجه به مسائل گفته شده ت

آ به همراه یکبار پیسیام +استفاده از علفکش توفوردي
هاي کاشت در مزارع سورگوم ن ردیفبیخاکورزي 

  .باشدمی
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