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  چکیده

اثر . اجرا شد 1389-90 زراعی کش و سه تکرار در سالتیمار علف 15هاي کامل تصادفی با صورت طرح بلوكاین آزمایش در شهرستان هفتکل به
نتایج نشان داد که . قرار گرفت موردمطالعهبرگ و عملکرد اسفناج هاي هرز نازك و پهنهاي مختلف مصرف بر کنترل علفو زمانها در مقادیر کشعلف

برگ را بههاي هرز پهن، علف)قبل از رویش(سنکور و پندیمتالین  يهاکشعلف. دار بودیبرگ و نازك برگ معنهاي هرز پهناثر تیمارها بر تعداد علف
از کمترین کـارایی کنتـرل   ) لیتر در هکتار 5(کش ارادیکان لیتر و علف 7/0پرسوئیت به میزان  يهاکشمقادیر پایین علف. دار کنترل نمودندمعنیطور 
فالن در کش، بیشترین تعداد برگ، طول دمبرگ و عملکرد اسفناج به مصرف دو لیتر تردر میان تیمارهاي علف. برگ برخوردار بودندهاي هرز پهنعلف

هاي هرز پهن و نازك برگ توسط مقادیر مختلف علفطورکلی، نتایج نشان داد که بیشترین کنترل علفبه. کاشت اختصاص داشتشیصورت پهکتار به
. اشتو خسارت اسفناج را به دنبال د يسوزاهیدرصد گ 100کش خوبی صورت گرفت، اما این علفکش سنکور در هر دو روش پیش و پس از رویش به

هاي زان دو لیتر در هکتار، تعداد علفیکاشت به مصورت پیشمصرف ترفالن به. و خسارت عملکرد در اسفناج بود يسوزاهیترفالن داراي کمترین اثر گ
ي کنتـرل علـف  کش برادرصد افزایش داد؛ بنابراین، این علف 6/26درصد کاهش و عملکرد اسفناج را  45هرز را نسبت به شاهد بدون کنترل در حدود 

 .هاي هرز اسفناج توصیه شد
  

  برگهاي هرز نازك برگ و پهنعلف ،کشعلف :واژهاي کلیدي

   
    ٢ ١مقدمه

غنی  )Spinacia oleracea(ویژه اسفناج هاي برگی و بهسبزي
ــامین   ــایر ویت ــن و س ــتند  از آه ــانواده  ). 24(هــا هس ــفناج از خ اس

Chenopodiaceae  این گیاه داراي . ساله و دوپایه استکیگیاهی
سبزیجات دیگر بـه شـوري   دو نوع بذر خاردار و صاف بوده و از تمام 

با توجه به اینکه اسفناج مربوط به مناطق معتدل . تحمل بیشتري دارد
شود باشد در فصول پاییز و زمستان در خوزستان کشت میو سرد می

)15.( 
زراعی و از  يهار بوم نظامیناپذییعنوان جزء جداهاي هرز بهعلف

در . آیندار میدهنده محصوالت زراعی به شمترین عوامل کاهشمهم
تواند بیشتر از حشرات و بیماريها میصورت عدم کنترل، خسارت آن

هـاي هـرز را در   میزان کاهش عملکرد ناشی از اثر علف). 9(ها باشد 
 10افتـه  یدرصد و در کشورهاي توسـعه  25کشورهاي درحال توسعه 

هاي هرز در صورت عدم کنترل، خسارت علف. انددرصد گزارش کرده
هاي هرز از وجود علف .)8(ش است یافزادرصد نیز قابل 100حدود به 
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. کنـد ترین مشکالتی است که تولیـد سـبزیجات را محـدود مـی    مهم
هاي هرز بسیار حساس بوده و داراي توان رقابت پایین اسفناج به علف

زنی هاي اول پس از جوانهتقریباً اکثر سبزیجات در هفته. هاستبا آن
هـاي هـرز   و به همین علت قادر به رقابت با علـف  رشد کندي دارند

هاي هرز براي بسیاري از سبزیجات دوره بحرانی رقابت علف. نیستند
ها است، اما این دوره متغیر بـوده و بـه   سوم اولیه دوره زندگی آنکی

هـاي  مورفولوژي، سرعت رشد، فاصله کاشت گیاهان، همچنین گونـه 
  ).24(ی دارد هاي هرز موجود در مزرعه بستگعلف

هـاي فیزیکـی،   روش: انـد از هاي هرز عبارتهاي کنترل علفراه
مکانیکی، بیولوژیکی، زراعی و شـیمیایی کـه در ایـن میـان مبـارزه      

زمـان  . عنوان یـک روش بسـیار مـؤثر رواج زیـادي دارد    شیمیایی به
ها ممکن است نسبت به گیاه اصلی و یا علف هـرز  کشمصرف علف

، پیش 3صورت پیش از کاشتها ممکن است بهکشعلف. شود نتعیی
هـا  هرحال پژوهشبه). 19(مصرف شوند  5و پس از رویش 4از رویش

 يهـا کـش ها علفهاي هرز سبزيدهند، براي کنترل علفنشان می

                                                        
3-Pre-plant  
4-Pre-emergence  
5-Post-emergence  
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هـاي هـرز برخـی از    توان علفانتخابی محدودي وجود دارند، اما می
  ).19(موجود کنترل کرد  يهاکشمزارع را با استفاده از علف

هاي هرز تحمل بسیار پـایینی دارد و  گیاه اسفناج نسبت به علف
هاي کیفی و کمی در این هاي هرز باعث ایجاد خسارترقابت با علف

زنـی و رشـد یکنواخـت اسـفناج را     هاي هرز جوانـه علف. شودگیاه می
ل هاي هرز اسفناج باید در ابتداي فصـ مدیریت علف. دهندکاهش می
هاي هرز اسفناج وجـین دسـتی   بهترین روش کنترل علف. انجام شود

صـرفه  ل هزینه باالي آن در اراضی بـزرگ بـه  یاست که اگرچه به دل
هـاي هـرز   براي کنتـرل علـف  ). 10(باشد نیست اما هنوز متداول می

هاي هرز را اسفناج، با استفاده از دو روش شیمیایی و زراعی تعداد علف
  .دارندت اقتصادي نگه میزیر آستانه خسار

کـش بسـیار مهـم    شناخت نوع علف هرز براي انتخاب بهتر علف
کش بـه شـکل   چنانچه عملیات تهیه زمین و انتخاب سم علف. است

. ابـد یها کاهش مـی کشنامناسب انجام گیرد، کارایی استفاده از علف
هـا  کشهاي هرز مقاوم در مزرعه نیز به کاهش اثر علفافزایش گونه

مورداسـتفاده در اسـفناج    يهاکشعالوه، علفبه). 14(شود جر میمن
صد در صد انتخابی نیستند و ممکن باعـث کوتـاه قـدي، کلـروزه و     
نکروزه شدن و یا حتی از بین رفتن گیاهچه اسفناج شـوند، بنـابراین   

هاي کش انتخابی در کشت اسفناج باید باعث کاهش پویایی علفعلف
). 23(در گیاه زراعی به همراه نداشته باشد  هرز شده و خسارت جانبی

شود بسـیار  هاي هرز اسفناج استفاده میسمومی که براي کنترل علف
صورت قبل از کاشت، مورداستفاده اسفناج به يهاکشمحدودند و علف

از . کنندصورت انتخابی عمل میقبل از رویش و پس از رویش که به
، 2، تریفـورالین 1پنـدي متـالین   توان بـه ها میکشترین این علفمهم

  ).3(اشاره کرد  4و متري بوزین 3ارادیکان
هاي کمـی و  هاي هرز در ایجاد خسارتبا توجه به اهمیت علف 

هـاي هـرز،   کیفی در گیاه اسفناج و حساسیت باالي این گیاه به گونه
هـاي  مناسب و مؤثر در کنترل علـف  يهاکشارزیابی و معرفی علف

به هر حال باوجود اهمیت این موضـوع،  . همیت استهرز بسیار حائز ا
هاي تحقیقات بسیار محدودي در رابطه با نحوة کنترل شیمیایی علف

در این پـژوهش  . شده استهرز اسفناج در سطح جهان و ایران، انجام
هاي هرز و عملکرد کش با دزهاي مختلف بر کنترل علفاثر پنج علف

  .اسفناج بررسی خواهد شد
 

  هاروشمواد و 
در زمینی که داراي سابقه  1389-90این آزمایش در سال زراعی 

                                                        
1-Pendimethalin  
2-Trifluralin  
3-EPTC  
4-Metribuzin  

هاي هـرز بـود بـه   و آلودگی به علف) اسفناج(کشت سبزیجات برگی 
. تیمار و سه تکـرار اجـرا شـد    15هاي کامل تصادفی با صورت بلوك

 .اندشده ارائه 1تیمارهاي آزمایشی در جدول 
درجه و  31 ییایجغرافاین تحقیق در شهرستان هفتکل با عرض 

 290دقیقه شرقی و با ارتفاع  31درجه و  49دقیقه شمالی و طول  27
. بافت خاك محل آزمایش لومی رسی بـود . متر از سطح دریا اجرا شد

تهیه زمین توسط شخم با چیزل و تسطیح با ماله  يسازعملیات آماده
خاك  دیتهیمیزان مواد آلی خاك کمتر از یک درصد، اس. انجام گرفت

گـرم در  یلیم 150و  1/2، میزان فسفر و پتاسیم خاك به ترتیب 7/6
کیلوگرم در هکتـار از منبـع فسـفات     50فسفر به میزان . کیلوگرم بود

) درصـد  46(کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع کـود اوره   80آمونیوم و 
  .مصرف شد

هـر  . دیها اقدام گردزمین نسبت به تهیه کرت يسازپس از آماده
ردیف کشت با فواصل بین ردیف  10متر، شامل  2×5/2ت به ابعاد کر
سـانتی  2-3متر و عمق سانتی 15ها متر و فاصله بین بوتهسانتی 25

متـر و  سـانتی  60هاي متوالی در هر تکرار بین کرت فاصله. متر بود
بذر رقـم  . شد گرفته در نظر مترسانتی 120ها بین بلوك فواصل

 90شـده بـا قـوه نامیـه     به نام ویرفالي و اصالحشده اسفناج انتخاب
آبیاري به روش کرتی و پس از . درصد بود 99درصد و درجۀ خلوص 

کیاولین آبیاري فواصل آبیاري مطابق نیاز گیاه بین هفت تا ده روز 
بوته در  30(براي تعیین تعداد دقیق بوته در هر مترمربع . بار انجام شد
یک مرحله به هنگام دو تا سه برگـی  عملیات تنک طی ) هر مترمربع
 .ها انجام گردیدشدن بوته

کاشت مخلوط با ها و اعمال تیمارهاي پیشکشبراي کاربرد علف
پاش پشتی النس دار، سموم از سم یشیروخاك و پیش رویشی و پس

نازل مورداستفاده بادبزنی یکنواخت  .الگانس استفاده شد -مدل ماتابی 
 240بار و حجم محلول مصـرفی برابـر    4/2ر با فشا 8002به شماره 

بالفاصله بعد از اعمال تیمارها سموم مورداستفاده با . لیتر در هکتار بود
سموم پیش رویشـی  . خاك مخلوط شده و سپس آبیاري انجام گرفت

پـیش از   يهـا کـش علـف . پس از اعمال تیمارها آبیاري انجام شـدند 
بـا میـزان مـوردنظر بـه    ) انن، پندي متالین، ارادیکیتریفلورال(کاشت 

له بیل و شـن یوسبه یپاشصورت قبل از کاشت استفاده و پس از سم
پـیش رویشـی    يهاکشعلف. کش با خاك مخلوط شدندکش، علف

سه روز بعد از کاشت و قبـل از سـبز   ) پندي متالین، سنکور، پرسویت(
سنکور و (پس از رویش  يهاکشعلف. کاربرده شدندشدن محصول به

نیز بعد از سبز شدن محصول در مرحله چهار تا شش برگی ) ویتپرس
. هـاي هـرز مصـرف گردیدنـد    اسفناج و مرحله دو تا چهار برگی علف

عنوان شاهد در نظـر گرفتـه   کرت بدون کنترل و کنترل کامل نیز به
  .شد
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  مطالعه  کش موردتیمارهاي علف - 1جدول 

Table 1- Herbicides treatments   
  زمان مصرف
Time of use  

  میزان مصرف
Rate of use 

  خانواده
Family 

  نام عمومی
Common name 

  نام تجاري
Commercial name 

  تیمار
Treatments 

  پیش از کشت
Pre-plant  

  لیتر در هکتار 5
5 lit ha-1  

  هاتیوکاربامات
Thiocarbamate 

EPTC ارادیکان  
Eradicane 

T1 

  پیش از کشت
Pre-plant  

  لیتر در هکتار 6
6 lit ha-1  

  هاتیوکاربامات
Thiocarbamate 

EPTC ارادیکان  
Eradicane  T2 

  پیش از کشت
Pre-plant  

  لیتر در هکتار 2
2 lit ha-1 

  هادي نیترو آنیلین
Diniroanilines 

  تریفلورالین
Trifluralin  

  ترفالن
Treflan 

T3 

  پیش از کشت
Pre-plant  

  لیتر در هکتار 3
3 lit ha-1  

  هادي نیترو آنیلین
Diniroanilines 

  پندي متالین
Pendimethalin   

  استامپ
Stamp 

T4 

  پیش از رویش
Pre-emergence  

  لیتر در هکتار 3
3 lit ha-1  

  هادي نیترو آنیلین
Diniroanilines 

  پندي متالین
Pendimethalin   

  استامپ
Stamp 

T5 

  رویشپیش از 
Pre-emergence 

  گرم در هکتار 300
300 g ha-1  

  هاتریازین
Triazine 

  متري بوزین
Meteribouzin 

  سنکور
Sencor 

T6  
  پس از رویش

Post-emergence  
  گرم در هکتار 300

300 g ha-1  
  هاتریازین

Triazine 
  متري بوزین

Meteribouzin 
  سنکور

Sencor 
T7 

  پیش از رویش
Pre-emergence  

  در هکتار گرم 400
400 g ha-1  

  هاتریازین
Triazine 

  متري بوزین
Meteribouzin 

  سنکور
Sencor 

T8 

  پس از رویش
Post-emergence  

  گرم در هکتار 400
400 g ha-1  

  هاتریازین
Triazine 

  متري بوزین
Meteribouzin 

  سنکور
Sencor 

T9 

  پیش از رویش
Pre-emergence  

  لیتر در هکتار 7/0
0.7 lit ha-1  

  هاایمیدازولینون
Imidazolinones 

  ایمازاتاپیر
Imazethapyr 

  پرسویت
Pursuit 

T10 

  پس از رویش
Post-emergence  

  لیتر در هکتار 7/0
0.7 lit ha-1  

  هاایمیدازولینون
Imidazolinones 

  ایمازاتاپیر
Imazethapyr 

  پرسویت
Pursuit 

T11 

  پیش از رویش
Pre-emergence  

  ک لیتر در هکتاری
1 lit ha-1  

  هاایمیدازولینون
Imidazolinones 

  ایمازاتاپیر
Imazethapyr 

  پرسویت
Pursuit 

T12 

  پس از رویش
Post-emergence  

  ک لیتر در هکتاری
1 lit ha-1  

  هاایمیدازولینون
Imidazolinones 

  ایمازاتاپیر
Imazethapyr 

  پرسویت
Pursuit 

T13 

  بدون کنترل  -  -  -  -
Weedy   T14 

  کنترل کامل   -  -  -  -
Weed free   T15 

  
روز پس از سـبز شـدن و از خطـوط     50برداشت نهایی در حدود 

 يبردارنمونه. وسط هر کرت در سطحی معادل دو مترمربع انجام شد
 5/0روز قبل از برداشت با استفاده از کوادرات با  10هاي هرز از علف

 MiniTabافزار آماري راي آنالیز داده از نرمب. گرفت انجام 5/0در 
Ver.16 دار ها از روش حداقل اختالف معنیو براي مقایسه میانگین
(LSD)   ــد ــتفاده ش ــد اس ــنج درص ــال پ ــطح احتم ــرم. در س ــزار ن اف

Ver.2003 Excel  استفاده قرار گرفت مورد شکل هابراي رسم. 
  

  نتایج و بحث
شـده در مزرعـه شـامل پیچـک     برگ مشاهدههاي هرز پهنعلف

ــحرایی  ــره )Convolvulus arvensis(صـــ ــلمه تـــ ، ســـ
)Chenopodium album( ــرك ــه  ).Malva spp(، پنی و بابون

)Anthemis altissima( ــد ــف. بودن ــرگ عل ــازك ب هــاي هــرز ن
، خـــونی واش  )Cyperus rotundus(اویارســـالم ارغـــوانی  

)Phalaris minor( جوموشـــی ،)Hordeum morinum(  و
نتـایج  . نیز در مزرعه یافت شدند )Bromus japonicus(بروموس 

هـاي هـرز   جدول تجزیه واریانس نشان داد، اثر تیمارها بر تعداد علف
). 2جدول (دار بود هاي هرز معنیگ، نازك برگ و مجموع علفبرپهن

هـاي هـرز موجـود در مزرعـه     درصـد از جمعیـت علـف    82در حدود 
). 3جـدول  (بـرگ اختصـاص داشـت    هاي هرز پهنآزمایشی به علف

برگ به ترتیب در تیمار شاهد بیشترین و کمترین تعداد علف هرز پهن
گـرم پـیش از    400میزان کش سنکور به بدون کنترل و مصرف علف

سـنکور و پنـدیمتالین    يهاکشطورکلی، علفبه. رویش مشاهده شد
هـا  کشبرگ را بهتر از سایر علفهاي هرز پهن، علف)قبل از رویش(
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لیتر  7/0پرسوئیت به میزان  يهاکشمقادیر پایین علف. کنترل نمودند
کنترل علفاز کمترین کارایی ) لیتر در هکتار 5(کش ارادیکان و علف

 ).1شکل (برگ برخوردار بودند هاي هرز پهن
برگ را نسبت به کرت هاي هرز پهنکش ترفالن تراکم علفعلف

رحمانی ). 1شکل (درصد کاهش داد  44شاهد بدون کنترل در حدود 
 یفرنگـ مختلف در گوجه يهاکشبا بررسی اثر علف) 17(و همکاران 

گـرم در هکتـار و    500ن زایـ کش سنکور به مگزارش کردند که علف
 برگ شامل سلمه تـره، تـاج خـروس   هاي هرز پهن، علفیشیروپس

(Amaranthus spp.)  و خرفه(Portulaca oleracea L.)  را
نیز نتیجه گرفتند ) 16(رحمان و همکاران . دار کنترل نمودطور معنیبه

هـاي هـرز   کش پندمتالین بیشترین کارایی را در کنترل علفکه علف
پندیمتالین درواقع یک نازك برگ کش است اما . برگ سیر داشتپهن

). 21(کنـد  خوبی کنترل مـی برگ را بههاي هرز پهنبسیاري از علف
پنـدي   يهاکشبرگ به علفهاي هرز پهنکمترین وزن خشک علف

جدول (متالین و سنکور در تمامی مقادیر موردمطالعه اختصاص داشت 
در استفاده از سنکور براي کنترل ) 5(ی این نتایج با گزارش حسام). 3

ترفالن پس از شاهد بدون . مطابقت داشت یفرنگهاي هرز گوجهعلف
برگ بیشتري نسبت به سایر هاي هرز پهنکنترل از وزن خشک علف

 ).3جدول (ها برخوردار بود کشعلف

 

  برگهاي هرز نازك و پهنتوده علفستیاثر تیمارها بر تعداد و زخالصه نتایج تجزیه واریانس  - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for the effect of treatments on the number and biomass of narrow and broad leaf weeds  

  Mean-square   میانگین مربعات

درجه 
  آزادي
Df.  

  منابع تغییرات
S.O.V  

توده ستیز
هاي مجموع علف

  هرز
Total weed 

biomass  

تعداد مجموع 
  هاي هرزعلف

Total weed 
No.  

توده علفستیز
هاي هرز نازك 

  برگ
Narrow leaf 

weeds biomass  

 يهاتعداد علف
  نازك برگ

Narrow leaf 
weeds No.  

توده علفستیز
هاي هرز پهن

  برگ
Broad leaf 

weeds biomass  

تعداد علف
هاي هرز پهن

  برگ
Broad leaf 
weeds No  

   تکرار  2  33.3  19.8  0.6  0.13  10.7  28.7
Replications  

4.0** 1.4**  0.018ns  0.45*  4.6**  12.5**  14 تیمار    
Treatments 

    خطا  28  24.8  11.4  2.3  0.15  25.6 11.2
     Error 

ضریب تغییرات     49.0  42.6  37.2  71.0 42.2  90.2
  (%) CV )درصد(

  .دار نیستتفاوت معنی: nsک و پنج درصد، یدار در سطح احتمال به ترتیب معنی*:  و** 
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively.  Ns: Not significant 

 

  
  تیمارها

Treatments 
عالئم اختصاري در جدول (شاهد بدون کنترل  کرت برگ نسبت بهپهنهاي هرز نازك و اثر تیمارهاي آزمایشی بر درصد کاهش تعداد کل علف - 1شکل 

  )شده استارائه 2
Figure 1- Effect of treatments on narrow and broad leaf weeds reduction compared with weedy plot (symptoms are shown in 

the table 2)  
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  هابرگ و مجموع آنهاي هرز نازك و پهنه علفتودستیاثر تیمارها بر میانگین تعداد و ز - 3جدول 
Table 3- Effect of treatments on the number and biomass of narrow and broad leaf and total weeds   

 Means  میانگین ها

  تیمارها
Treatments  

  شماره
No.  

توده ستیز
مجموع 

هاي علف
گرم (هرز 

  )در مترمربع
Weed 

biomass 
(g m-2)  

تعداد 
مجموع 

هاي علف
  هرز

در (
  )مترمربع

Weed No. 
(plant m-2) 

 

توده ستیز
  نازك برگ

گرم در (
  )مترمربع

Narrow leaf 
weeds 

biomass (g 
m-2)  

تعداد علف 
هرز نازك 

  برگ
  )در مترمربع(

Narrow leaf 
weeds No. 
(plant m-2)  

توده ستیز
علف هرز پهن

  برگ
گرم در (

  )مترمربع
Broad leaf 

weeds 
biomass (g 

m-2)  

تعداد علف 
  برگهرز پهن

  )در مترمربع(
Broad leaf 
weeds No. 
(plant m-2)  

  لیتر پیش از کشت 5ارادیکان   12.3  2.0  1.0  0.04  13.3 2.1
EPTC 5 lit ha-1 pre-plant  1 

  لیتر پیش از کشت 6ارادیکان   9.3  3.2  2.6  0.29  12.0 4.2
EPTC 6 lit ha-1 pre-plant  2 

  لیتر پیش از کشت 2ترفالن   11.0  6.3  2.0  0.09  13.0 5.9
Trifluralin 2lit ha-1 pre-plant  3 

  لیتر پیش از کشت 3پندي متالین   5.0  0.37  1.6  0.28  6.6 0.57
Pendimethalin 3lit ha-1 pre-plant  4 

  لیتر پیش از رویش 3پندي متالین   2.0  0.1  0.3  0.04  2.3 0.2
Pendimethalin 3lit ha-1 pre-emergence  5 

  گرم پیش از رویش 300سنکور   2.0  0.1  0.3  0.01  2.3  0.11
Meteribouzin 300 g ha-1 pre-emergence  6  

  گرم پس از رویش 300سنکور   1.0  0.05  2.0  0.02  2.0 0.07
Meteribouzin 300 g ha-1 post-emergence  7 

  پیش از رویشگرم  400سنکور   0.5  0.02  0.5  0.01  1.0 0.03
Meteribouzin 400 g ha-1 pre- emergente  8 

  گرم پس از رویش 400سنکور   1.3  0.05  1.3  0.03  3.3 0.07
Meteribouzin 400 g ha-1 post-emergence  9 

  لیتر پیش از رویش 7/0پرسویت   11.3  1.0  4.0  0.2  15.6 1.5
Imazethapyr 0.7 lit ha-1 pre- emergence  10 

  لیتر پس از رویش 7/0پرسویت   12.0  2.1  4.1  0.11  14.6 2.2
Imazethapyr 0.7 lit ha-1 post- emergence  11 

  لیتر پیش از رویش 1پرسویت   6.0  0.5  1.0  0.03  7.0 0.5
Imazethapyr 1 lit ha-1 pre- emergence  12 

  لیتر پس از رویش 1پرسویت   6.6  0.5  0.3  0.01  7.0 0.5
Imazethapyr 1 lit ha-1 post- emergence  13 

  شاهد بدون کنترل  19.6  6.7  4.3  0.22 24.0 7.0
Weedy 

14 

2.7  5.1 0.20 2.9 2.9 4.8 LSD (0.05)  
LSD :دارمعنی اختالف حداقل                                                                                                                       LSD: Least significant difference  

  
درصـد از جمعیـت    18هاي هرز نازك برگ در حدود اگرچه علف

هاي یافت شده هاي هرز را به خود اختصاص داده بودند، اما گونهعلف
زاي مزارع اسفناج و سـایر گیاهـان زمسـتانه    هاي هرز خسارتاز علف

کش پرسوئیت کارایی کمتري در کنترل تعـداد  علف تیمارهاي. بودند
). 3جـدول  (ها داشـتند  توده آنستیهاي نازك برگ و کاهش زعلف

کـش سـنکور و   ها بـه علـف  بیشترین درصد کاهش تعداد نازك برگ
 3گرم و  300ب با دزهاي یصورت قبل از رویش به ترتپندیمتالین به

هـا بـه  کـش صرف علفطورکلی، مبه. لیتر در هکتار اختصاص داشت
ستیصورت قبل از رویش داراي کارایی بیشتري در کنترل تعداد و ز

ایـن نتـایج بـا گـزارش     . بود یشیروها نسبت به پستوده نازك برگ
کـش سـنکور مطابقـت    در خصوص علـف ) 11(محتسبی و همکاران 

کش پندیمتالین نیز نتیجه گرفت که مصرف علف) 22(اسمیت . داشت
هاي هرز نازك یشی از کارایی باالیی در کنترل علفصورت پیش روبه

هـاي  توده علـف ستیکش ترفالن، تعداد و زعلف. برگ برخوردار بود
  ).1شکل (درصد کاهش داد  59و  54هرز نازك برگ را به ترتیب 

صورت پیش رویشی ویژه در دزهاي باال و بهکش سنکور بهعلف
هاي هرز داشت که وده علفتستیبیشترین اثر را بر مجموع تعداد و ز

گزارش). 3جدول (برگ بود هاي هرز پهنل کاهش علفیعمدتاً به دل
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برگ هاي هرز نازك و پهنشده است که سنکور طیف وسیعی از علف
دزهاي باالي پرسـوئیت و پنـدیمتالین   ). 1(کند کنترل می یخوبرا به

ارادیکان  پیش رویش نیز از کارایی کنترل بیشتري نسبت به ترفالن و
شده اسـت کـه   گزارش). 2شکل (لیتر در هکتار برخوردار بودند  6و  5

 خـروس، سـوروف   تـاج  خرفـه،  سـلمک،  تعـداد  توانسـت  تریفلورالین
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.) علـف خرچنـگ   و 

(Digitaria sanguinalis (L.) Scop.) درصـد  90 از بیش را 
علـف  کنتـرل  در کشعلف ما ایندهد ا کاهش تیمار شاهد، به نسبت

 Abutilon theophrasti)گاوپنبـه   ماننـد  یبرگـ هرز پهـن  يها
Medik.) دیوکنف  و(Hibiscus trionum L.) ًبود  ناموفق کامال

)18.( 

  

   
  تیمارها

Treatments 
  هاي هرز نسبت به تیمار شاهد بدون کنترل بر درصد کاهش تعداد کل علفاثر تیمارهاي آزمایشی  - 2شکل 

  )شده استارائه 2عالئم اختصاري در جدول (
Figure 2- Effect of treatments on weed reduction compared with weedy treatment (symptoms are shown in the table 2) 

  
  اثر تیمارها بر طول دمبرگ، تعداد برگ در بوته و عملکرد اسفناجخالصه نتایج تجزیه واریانس  - 4جدول 

Table 4- Analysis of variance for the effect of treatments on peduncle, leaves No. per plant and yield of spinach 
 میانگین مربعات
Mean-square  درجه آزادي 

Df.  
  منابع تغییرات

S.O.V عملکرد  
Yield 

  برگ در بوتهتعداد 
Leaves No. per plant 

  طول دمبرگ
Peduncle length 

  Replications  تکرار  2  0.8  4.0  1.2
 Treatments  تیمار  14  **4.4  **8.9  **4.5

  Error  خطا  28  1.0  4.4  2.0

 ضریب تغییرات    34.0  27.8  42.0
 (%) CV )درصد(

  Significant in 1% probability level :**ک درصد                               یدار در سطح احتمال معنی**: 
  

  مرفولوژیک و عملکرد اسفناج يهایژگیو
نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهـا بـر طـول    

احتمـال  دمبرگ، تعداد برگ در بوته و عملکرد تازه اسفناج در سـطح  
 ).4جدول (دار بود یک درصد معنی

هاي هرز با اسفناج در ها نشان داد که تداخل علفمقایسه میانگین
درصد نسبت به کنترل کامـل   14کرت بدون کنترل طول دمبرگ را 

بیشترین طول دمبرگ پـس از تیمـار کنتـرل    ). 5جدول (کاهش داد 
از کاشـت   کش ترفالن دو لیتر در هکتـار قبـل  کامل به مصرف علف

بـا  . دار نداشـت اختصاص یافت که با تیمار کنترل کامل تفاوت معنی
دار تیمارهاي کنترل کامل، بدون کنتـرل و  توجه به عدم تفاوت معنی

 یکشدار در سایر تیمارهاي علفرسد کاهش معنیترفالن، به نظر می
کـش بـه   ل آسیب علـف یهاي هرز بلکه به دلل حضور علفینه به دل
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هاي اسفناج در تمام تیمارهاي علـف که گیاهچهينحوبه. داسفناج بو
میـزان خسـارت   ). 5جـدول  (طور کامل از بین رفتنـد  سنکور به یکش

شده اسـت کـه نیمـه عمـر     گزارش. درصد بود 100سنکور در اسفناج 
؛ بنابراین به )2(روز است  30-60کش سنکور در خاك در حدود علف

کش و بقاي نسـبتاً  علف به اینرسد حساسیت باالي اسفناج نظر می
طوالنی آن در خاك، باعث خسارت کامل اسفناج شد، ایـن در حـالی   

کـش مـذکور در   هاي هرز نیز به علـف است که بیشترین کنترل علف
  ).3جدول (هاي مصرف اختصاص داشت تمامی مقادیر و روش

کش پندمتالین در هر دو نوع مصرف قبل از طول دمبرگ در علف

نسبت به کرت  دار طول دمبرگرویش باعث کاهش معنیکاشت و 
طول دمبـرگ در زمـان مصـرف پنـدي     ). 5جدول (کنترل کامل شد 

متالین قبل از کاشت نسبت به کرت کنترل کامل و بدون کنترل بـه  
است  یکشپندیمتالین علف. درصد کاهش یافت 9/45و  5/53ترتیب 

اسفناج مورداستفاده  هاي هرزها براي کنترل علفکه در برخی آزمایش
پندیمتالین را در دزهـاي   يسوزاهیاثر گ) 22(اسمیت . قرارگرفته است

. گرم ماده مؤثر در هکتار بر گیاه اسفناج را گزارش نمود 100باالتر از 
 یخـوب بـرگ را بـه  هاي هرز نـازك و پهـن  کش علفاگرچه این علف

  .کنترل کرد
  

  اثر تیمارها بر میانگین طول دمبرگ، تعداد برگ و عملکرد اسفناج - 5ل جدو
Table 5- Effect of treatments on peduncle, leaves No. per plant and yield of spinach 

  تیمارها  Meansهامیانگین
Treatments  

 شماره
No.  تن در هکتار(عملکرد(  

Yield (ton ha-1) 
  تعداد برگ در بوته

Leaves No. per plant 
  )متریسانت( طول دمبرگ

Peduncle length (cm) 

3.6 12.0 5.4 
  لیتر پیش از کشت 5ارادیکان 

EPTC 5 lit ha-1 pre-plant  1 

3.3 11.0 4.2 
  لیتر پیش از کشت 6ارادیکان 

EPTC 6 lit ha-1 pre-plant  2 

9.7 14.2 10.7 
  لیتر پیش از کشت 2ترفالن 

Trifluralin 2lit ha-1 pre-plant  3 

5.2 10.3 5.3 
  لیتر پیش از کشت 3پندي متالین 

Pendimethalin 3lit ha-1 pre-plant  4 

4.7 9.0 5.7 
  لیتر پیش از رویش 3پندي متالین 

Pendimethalin 3lit ha-1 pre-emergence  5 

  گرم پیش از رویش 300سنکور  0.0 0.0 0.0
Meteribouzin 300 g ha-1 pre-emergence  6  

  گرم پس از رویش 300سنکور  0.0 0.0 0.0
Meteribouzin 300 g ha-1 post-emergence  7 

  گرم پیش از رویش 400سنکور  0.0 0.0 0.0
Meteribouzin 400 g ha-1 pre- emergente  8 

  گرم پس از رویش 400سنکور  0.0 0.0 0.0
Meteribouzin 400 g ha-1 post-emergence  9 

3.0 11.0 3.0 
  لیتر پیش از رویش 7/0پرسویت 

Imazethapyr 0.7 lit ha-1 pre- emergence  10 

2.4 10.3 4.8 
  لیتر پس از رویش 7/0پرسویت 

Imazethapyr 0.7 lit ha-1 post- emergence  11 

0.8 6.0 2.2 
  لیتر پیش از رویش 1پرسویت 

Imazethapyr 1 lit ha-1 pre- emergence  12 

3.7 8.3 3.7 
  لیتر پس از رویش 1پرسویت 

Imazethapyr 1 lit ha-1 post- emergence  13 

7.5 13.0 9.8 
  شاهد بدون کنترل

Weedy 
14 

12.0 14.3 11.4 
  شاهد کنترل کامل

Weed free 
15 

2.9 4.1 2.8 LSD (0.05)   
LSD :دار                              حداقل اختالف معنی                                                                              LSD: Least significant difference 

 
هـا  کـش ترفالن، سایر علف ياستثنا؛ اما به)5جدول (هرز قرار گرفت ر تداخل علف یتعداد برگ در بوته صفتی است که کمتر تحت تأث
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حتی در مقایسـه بـا کـرت بـدون      باعث کاهش تعداد برگ در بوته
ها لکه لکه شده، تغییر شـکل  در تیمارهاي سنکور برگ. کنترل شدند

در دزهاي بـاالي پرسـوئیت و پنـدي    . سرعت از بین رفتندیافته و به
دار نسبت بـه کـرت کنتـرل کامـل     طور معنیها بهمتالین تعداد برگ

صورت لکه ها به رنگ سبز تیره، بهن تیمار نیز برگدر ای. کاهش یافت
این عالئم توسط هندرسن و وبر . لکه و با ضخامت زیاد مشاهده شدند

کـش پنـدي   در اسفناج تحت تأثیر علـف ) 22(در کاهو و اسمیت ) 4(
 .متالین مطابقت داشت

هاي هرز در تیمار بدون کنتـرل، عملکـرد اسـفناج را    تداخل علف
هر دو ). 5جدول (به تیمار کنترل کامل کاهش داد  درصد نسبت 5/37

) r=87/0**(و طول دمبـرگ  ) r=69/0**( مؤلفه تعداد برگ در بوته
ـ بـه دل . دار داشـتند با عملکرد اسـفناج همبسـتگی مثبـت و معنـی     ل ی

اثـر  . کش سنکور، عملکردي تولید نشدها توسط علفاضمحالل برگ
هان نظیر گنـدم گـزارش  سنکور پیش از این در برخی گیا يسوزاهیگ

ترفالن نیز باعث ایجـاد   ياستثناها بهکشسایر علف). 11(شده است 
بیشترین عملکـرد اسـفناج پـس از    . دار در اسفناج شدندخسارت معنی

تیمار کنترل کامل و کمترین درصد کاهش عملکرد نسـبت بـه ایـن    
). 3و شـکل   5جـدول  (کش ترفالن اختصـاص داشـت   تیمار به علف

تیمار ترفالن و شاهد کنترل کامل ازنظر عملکرد اسفناج معنیتفاوت 
  .دار نبود

  

  
  تیمارها

Treatments 
  مارهاي موردمطالعه نسبت به تیمار شاهد کنترل کاملیتدرصد کاهش عملکرد اسفناج در  - 3شکل 

Figure 3- Spinach yield reduction in herbicides treatments compared with weed free control treatment 
  

صورت پیش رویشی نیز باعث خسارت شدید مصرف پرسوئیت به
در عملکرد اسفناج شده و این صفت را نسبت به تیمار کنترل کامل و 

). 3شـکل  (درصـد کـاهش داد    3/89و  3/93بدون کنترل به ترتیب 
لیتر و همچنـین پنـدي    6و  5عملکرد اسفناج در تیمارهاي ارادیکان 

دار نسبت به کرت شاهد طور معنیمتالین قبل از کشت و رویش نیز به
  .کنترل کامل و بدون کنترل کاهش یافت

هاي هرز پهن و نازك بـرگ  طورکلی، نتایج نشان داد که علفبه
ر دو روش پیش و پس از کش سنکور در هتوسط مقادیر مختلف علف

کش خسارت شدید اسـفناج  کنترل شدند، اما این علف یخوبرویش به
هاي اسفناج در هنگام مصـرف  که گیاهچهطوريبه. را به دنبال داشت

مورداستفاده  يهاکشدر میان علف. کش کامالً از بین رفتنداین علف
رفالن بهمصرف ت. را بر اسفناج داشت يسوزاهیترفالن کمترین اثر گ

هاي هرز را کاشت به میزان دو لیتر در هکتار، تعداد علفصورت پیش

درصـد کـاهش و عملکـرد     45نسبت به شاهد بدون کنترل در حدود 
کـش بـراي   بنـابراین، ایـن علـف   ؛ درصد افزایش داد 6/26اسفناج را 

رسـد  با توجه به نتایج به نظر می. اسفناج توصیه شد يهاکنترل علف
کش سنکور در اسفناج قابـل توصـیه نیسـت و    ده از علفاگرچه استفا

هاي هرز تالش براي ل کنترل مناسب علفیخسارت زا است، اما به دل
هـاي بـه   کـش از طریـق برنامـه   افزایش مقاومت اسفناج به این علف

هرحال باید توجه داشت که اسـفناج گیـاهی   به. شودنژادي توصیه می
شـوند و لـذا، بررسـی    آن به شکل تازه مصرف می يهااست که برگ

کش در این گیاه در تحقیقات بعدي ضرورت احتمال وجود بقایاي علف
  .دارد

  
  سپاسگزاري

از همکـاري  . شـده اسـت  این مقاله از طـرح پژوهشـی اسـتخراج   
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