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  چکیده

 عامـل  دو. گرفـت  قرار مورد بررسی گندم عملکرد هاي هرز و کش بر میزان کنترل علف تیمارهاي مختلف علف و بذر تراکم اثرات در این تحقیق
هـاي   کـش  کنترل و کاربرد علفکش شامل سه سطح (عدم  تیمارهاي مختلف علف و هکتار) در کیلوگرم 220و  200 ،180( بذر شامل سه سطح تراکم

. شد اجرا تکرار چهار با تصادفی کامل هاي بلوك طرح قالب بصورت فاکتوریل در آزمایش. گرفتند مورد بررسی قرار آزمایش این در توتال) و آپیروس
در  تراکم کاشت افزایش با متغیر دو نای. گرفت قرار تراکم کاشت تاثیر تحت توجهی قابل طور به هرز هاي علف خشک وزن و تراکم که داد نتایج نشان

 دانه، هزار وزن در سنبله، تعداد دانه مترمربع، در تعداد سنبله شامل؛ هاي مختلف مصرفی متغیر بذر مقدار. کاهش نشان دادند )P <0.01( سطح آماري
 عملکرد در واحد سطح و سنبله تعداد تراکم، با افزایش. قرار داد تاثیر تحت اي مالحظه را بطور قابل برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد

هاي هرز و افزایش  ها موجب کاهش زیست توده علف کش کاربرد علف عدم کنترل، تیمار شاهد با مقایسه در. یافت کاهش دانه هزار افزایش، و وزن دانه
 مصـرفی و  بـذر  مقـدار  متقابـل  اثـر . برتر بـود  کش توتال  آپیروس نسبت به علف در این خصوص تیمار. عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گندم شدند

دانه  عملکرد بهترین آپیروس، کش علف تیمار در ترکیب با هکتار در کیلوگرم 200 بذر مقدار بطوریکه،. بود دار معنی دانه عملکرد بر کش تیمارهاي علف
 عنوان به توان می آپیروس کش علف از طریق انتخاب تراکم بهینه در ترکیب با محصول ی رقابتاین تحقیق نشان داد که با افزایش توانای. داد را نشان

  مطلوب گندم رقم چمران دست یافت. عملکرد به در دستیابی هرز علف موثر مدیریتی راهکار یک
  

   هاي هرز وزن خشک علف -بذر مقدار دانه، عملکرد هرز، علف-گیاه زراعی رقابت کلیدي: هاي واژه
  

  1مقدمه
 تولیـد  بـراي  عمـده  هـاي  نگرانـی  یـک  به هرز هاي هجوم علف

 که مزارعی در ویژه به امر این. محصوالت کشاورزي تبدیل شده است
بوده، بیشتر مشهود  محدود ها کش علف از استفاده و مکانیکی کنترل

 علف جمعیت حفظ هرز هاي علف مدیریت هدف حاضر، حال در. است
عـاري از  و نـه تولیـد محصـول در شـرایط      قبول قابل سطح در هرز

 کنترل هرز، هاي علف کنترل هاي روش میان در هاي هرز است. علف
در . هاي کنترل است شیوه ترین و موفق ترین ساده از یکی شیمیایی

ایران، استفاده از علف کش ها براي کنترل علف هاي هرز در مـزارع  
). 2( گندم از اصلی ترین روش ها در طی سی سال اخیر بـوده اسـت  

 هزینـه  بـا  سـازد  می قادر را کشاورزان هرز هاي علف شیمیایی کنترل
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 روش. دسـت یابنـد   سـطح  واحـد  به عملکرد بیشتر در تر پایین تولید
آنـی و غیـر مترقبـه و     نتایج تواند می هرز هاي علف کنترل شیمیایی

 عوامـل  تـاثیر  مـورد  در اطالعـات . امیدوارکننده به همراه داشته باشد
 موجـود،  هـرز  علـف  گونـه  نظیر؛ ها، کش علف وري بهره بر مختلف
 و هـوایی  و آب شـرایط  واریته، گیاه زراعی، قدرت رقابت رشد، مرحله

اعتمـاد در   قابلیـت  و دقت ها بیماري یا آفات تنش مربوط به خسارت
). 20  و 32، 30 ،33 ، 6دهد ( کش را افزایش می خصوص کاربرد علف

 از بسـیاري  اسـت  ممکـن  کش علف از تر پایین دوز یک حال، این با
 شرایط تحت. از بین ببرد مطلوب شرایط را تحت هرز هدف هاي علف
 نامطلوب شرایط تحت و بود، خواهد نیاز مورد باالتر دوز مساعد، کمتر
 بخـش  رضـایت  نتایج است ممکن هم کش علف دوز باالترین حتی

 رویکرد یک نیز مدرن هرز علف علم این، بر عالوه ).20نداشته باشد (
 سـطح  زیر در هرز علف جمعیت داشتن نگه اساس بر محیطی زیست
). 3کنـد (  دنبال می را آنها بردن کامل بین از جاي خسارت به آستانه

 موثر هرز محصوالت با علف رقابت افزایش براي عملیات زراعی غالبا

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
 117-123 .ص ،1396 بهار، 1شماره ، 31جلد 
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 در هـرز  هـاي  مکـانیکی علـف   کنتـرل  کلـی،  طـور  به ).15( هستند
 سـرمایه  سـنگین  هـاي  هزینـه  بـه  توجه با توسعه حال در کشورهاي

 بـه  اغلب منجر شیمیایی هاي روش ، از طرفیگران بوده اولیه گذاري
ها را در  برخی مقاومت این، بر شده و عالوه محیطی -آلودگی زیست

بکار  بنابراین،. )24شود ( نیز موجب می هرز علف هاي گونه از بسیاري
 راهکار یک تواند می هرز، هاي علف هاي جایگزینی کنترل گیري روش

و  ها هزینه از یک سو بواسطه کاهش گندم عملکرد افزایش براي مهم
محیطی را از سـوي دیگـر بـه همـراه      شرایط زیست یکپارچگی حفظ

 طـور  به منابع باالتر براي رقابت دلیل به محصول تراکم. داشته باشد
 مطالعـات . دهد قرارمی را تحت تاثیر هرز هاي علف بروز توجهی قابل

 تـراکم  را در نتیجـه افـزایش   هـرز  هـاي  علف باالتر فرونشانی متعدد
) 18( لیمـرل و همکـاران   ).31 و 28، 25 ،7دهد ( نشان می محصول

 منفـی  تـاثیر  گنـدم، کـاهش   کاشـت  تـراکم  افـزایش  که نشان دادند
السـن و همکـاران    .را بـدنبال داشـت    (.Lolium rigidum L)چچم

 توانـد  مـی  غـالت  در محصول تراکم افزایش که دادند ) نیز نشان23(
 هرز هاي علف از بیش محصول رقابتی مزیت افزایش در مهمی نقش

 افـزایش  کـه  دادنـد  نشـان   )17( همکاران و کریستنسن. داشته باشد
داشته در حـالی   هرز علف توده زیست بر منفی اثرات محصول تراکم
باالي  تراکم. دارد عملکرد و محصول توده زیست بر مثبت اثرات که 

 را کـاهش و  هـرز  و عملکرد دانه علف توده زیست تواند می محصول
. )11(گـردد ) .Triticum aestivum L( گندم عملکرد مانع از کاهش

 500بـه   400) افزایش تراکم گنـدم از  31در گزارش استو گارد و زو (
   Mill(بوته در مترمربع موجب کاهش خسـارت علـف هـرز منـداب     

Eruca sativa( البتـه ن زادآوري آن در مزارع گنـدم گردیـد  و میزا ، 
افزایش بیش از حد تراکم گندم سبب افزایش میزان رقابت درون گونه 
اي شده و همین امر سبب کاهش توان رقـابتی محصـول در مقابـل    

 زراعـی بـراي   جامعه علف هاي هرز گردیده است. بنا بر این اصل که
هاي مختلـف   نرخ پردازد، میبه رقابت  هرز هاي علف با محدود منابع

 کنتـرل  براي اقدام یک عنوان به زراعی گیاه تراکم افزایش جهت بذر
 بررسی این تحقیق، از هدف. هرز مورد آزمایش قرار گرفت هاي علف
 جهت کنتـرل  کش علف موثرترین ارزیابی گندم رقم چمران و تراکم
قابـل   گندم شوشـتر و حفـظ عملکـرد در سـطح     مزارع هاي هرز علف

  باشد. می  هرز هاي علف قبولی از جمعیت
  
  ها روش و مواد

بـا موقعیـت    ، اسالمی واحد شوشتر، آزاد دانشگاه در این آزمایش
دقیقه شرقی،  50درجه و  48دقیقه شمالی و  3درجه و  32جغرافیایی 

هـاي سولفوسـولفورون    کـش  تـاثیر کنترلـی علـف    بررسـی  منظور به
 5+ مـت سـولفورون متیـل     درصـد  75(آپیروس) و سولفوسولفورون 

 و گـرم در هکتـار   45و  30(توتال) به ترتیب بـا مـاده مـوثره     درصد

سال  هکتار در در کیلوگرم 220 و 200 ،180 مختلف گندم هاي تراکم
 طـرح  قالب در فاکتوریل آرایش با آزمایش. انجام شد 92 -93 زراعی
 بافـت . اجـرا شـد   تکـرار  چهار با) RCBD( تصادفی کامل هاي بلوك
 ماده درصد6/0 و 4/7رسی، با اسیدیته  محل اجراي آزمایش لوم خاك
 درجـه  متوسط متر، میلی 4/321 ساله، 30 بارش میزان میانگین آلی،

درجه سانتیگراد  3/46 و 5/9 حداکثر به ترتیب و حداقل ساالنه حرارت
 خط کشت بـود. رقـم   8متر مربع، و شامل  6 × 2ابعاد هر کرت . بود

 بـا  شـخم  شـامل  ورزي خـاك . شـد  کشت دوم آبان هفته در چمران
. تسطیح بود که قبل از کاشت انجام شد و دیسک برگرداندار، گاوآهن
 60 و P2O5 کیلـوگرم  N، 75 کیلـوگرم 125 شـامل:  پایـه  کود مقادیر

دي  ،)N درصـد  46( به ترتیب از منـابع اوره  هکتار در K2O کیلوگرم
 پتاسـیم  سـولفات  و) P2O5 درصد 46 ؛N درصد 18(آمونیوم فسفات 

 از نیمـی  کـل فسـفر و پتـاس و    شد. گرفته کار به) K2O درصد 50(
بصورت  نیتروژن مانده باقی نیمه. شد استفاده زمان کشت در نیتروژن

سمپاشی به . همراه با آبیاري در مرحله شکم خوش استفاده شد سرك
د، هرز انجام ش  هاي برگی علف 4تا  2ي  رویشی در مرحله صورت پس 

بـرداري   و نمونـه  7و  2 هاي تخریبی از خطوط کاشـت    برداري   نمونه
صورت گرفت. سطح نمونـه بـرداري در    5و  4عملکرد دانه از خطوط 

هـاي هـرز    متر مربع بود. فلور طبیعی علف 2خطوط ذکر شده معادل 
ها  با غالبیت بیشتر و سایر باریک برگ 2و شبدر 1مزرعه شامل پیچک

نظیر چچم با تراکم کمتر که از پراکنش نسـبتا یکنـواختی در مزرعـه    
آزمایشی برخوردار بودند. صفات بررسـی شـده شـامل تـراکم و وزن     

هـاي هـرز بـا     هرز در واحد سطح بود. شمارش علف  هاي خشک علف
ر هر کرت قبل و متر مربع د 5/0×5/0کوادرات   3استفاده از میانگین 

ها تعیین گردید. عمل تبدیل به  کش سه هفته بعد از اعمال تیمار علف
هـا   هاي هرز به جهت نرمال کـردن داده  جذر نیز در مورد تراکم علف

هرز یک هفتـه   هاي  صورت پذیرفت. براي محاسبه زیست توده علف
 75بر شـده و در دمـاي    پیش از برداشت محصول از سطح خاك کف

ساعت خشک شدند. اجزاي عملکرد گندم  48نتیگراد به مدت سا درجه 
 15شامل تعداد سنبلچه در سنبله و تعداد دانـه در سـنبله از میـانگین    

عددي از هـر کـرت    500بوته و وزن هزار دانه از میانگین سه نمونه 
  محاسبه شدند

  
  آماري تحلیل و تجزیه

و   SAS، Ver 9.2 تجزیه و تحلیل آمـاري توسـط نـرم افـزار     
 5اي دانکن در سطح احتمال  چند دامنه ها با استفاده از آزمون میانگین

  مورد بررسی قرار گرفتند. درصد
  

                                                        
1- Convolvulus arvensis 
2- Trifolium alexandrium 
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  نتایج و بحث
 تجمع زیست و تراکم کش بر ي علف تیمارها و بذر مقدار اثر

  هرز علف توده
تـراکم گیـاه    تـاثیر  تحت توجهی قابل طور به هرز علف جمعیت

بیشترین و کمترین . )1گرفت (جدول  قرار %1زراعی در سطح احتمال 
کیلوگرم  220و  180هرز در متر مربع به ترتیب در تراکم  علف تراکم

 رابطـه  یـک  کلـی،  طـور  ). بـه 2جدول ( شد در هکتار گندم مشاهده
گیاه زراعی  بذر افزایش تراکم و هرز علف کاهش تراکم بین معکوس

 بـه  منجر کاشت تراکم نرخ افزایش. % وجود داشت1در سطح آماري 
 هـاي  رویش علف براي کمتر فضاي گیاه زراعی و ایجاد باالتر تراکم

 سـایر  و مغـذي  مـواد  نـور،  بـراي  قویتري رقابت شده، در ضمن هرز
 منجر بـه  مجموع در عوامل این. رشد را براي گندم ایجاد کرد عوامل
نیـز موجـب    تـراکم کاشـت گنـدم    افزایش. شد هرز علف کمتر تراکم

 درصـد  1هرز در سطح احتمـال   علف خشک وزن داري معنی کاهش
بیشترین و کمترین وزن خشک علف هـرز نظیـر تـراکم آن بـه     . شد

کیلوگرم در هکتـار) و بیشـترین مقـدار بـذر      180ترتیب در کمترین (
در  متعـددي  دالیـل . کیلوگرم در هکتـار) گنـدم مشـاهده شـد     220(

بـاالتر گیـاه   هاي  در تراکم هرز علف خصوص علت بروز تراکم کمتر
 محصول پوشش پایین گیاه زراعی، نسبتا تراکم در. دارد وجود زراعی

 در منابع از بیشتري مقدار خواهد بود از این رو کم رشد فصل اوایل در

 رشـد  موجـب اسـتقرار و   نتیجـه  که در هرز بوده، هاي علف دسترس
 که افزایش داد نشان )23( همکاران و اولسن). 17(شود  آنها می سریع
 زیسـت  افزایش و کاهش به گیاه زراعی به ترتیب منجر کاشت تراکم
 نشـان  )13( همکاران و گیلرمو. شود و گیاه زراعی می هرز علف توده
 رقابتی مزیت یک است ممکن باال بوته تراکم با مناطقی در که دادند

 هرز هاي علف پوشش نسبت به براي گیاه زراعی بدلیل نمو سریع تاج
را  هرز تراکم فلور علف است گیاه زراعی ممکن باالتر نرخ. ایجاد شود

 که داد نشان )21موهلر (  ).19(کنندگی محدود نماید  از طریق اثر خفه
 بـاالتر منـابع   جـذب  سـرعت  دلیل به زراعی گیاهان بیشتر بذر مقدار

 هـرز  هاي علف از بیش بیشتري براي محصول رقابتی مزیت محدود
 همیشـه  اسـت  ممکـن  بـذر  نـرخ  افزایش هر چند که،. آورد می فراهم

 و را بدنبال نداشـته،  هرز محصول در برابر علف قدرت رقابت افزایش
 ویـژه  پدیده به این. اي شود گونه درون موجب افزایش رقابت چه بسا

 محصـول  تولید بر منفی اثرات به است ممکن تنشی محیط شرایط در
 علف کنترل با مراهه تراکم بهینه بذر از این رو اغلب .)16( شود منجر
 نشان )15( همکاران و خالق مثال، عنوان به. شود می انجام هرز، هاي
هـا موجـب    کـش  علـف  باالتر همراه با کاربرد مخلوط تراکم که دادند

 مربوط اطالعات. شد درکشت مستقیم برنج هرز هاي علف موثر کنترل
  است.  امده 2جدول  در هرز هاي علف توده وزن خشک زیست به

  

  
 تجزیه واریانش صفات مختلف آزمایش -1جدول 

Table1- Analysis of variance of the traits under study 

 منابع تغییر
Variation 

Source 

درجه 
 آزادي

Degree 
freedom 

 تعداد سنبله
Spike No.  

تعداد 
دانه در 
 سنبله
Grain 
spike-1 

وزن هزار 
 دانه

1000 
grain 

weight 

 عملکرد دانه
Grain yield 

 

عملکرد 
 بیولوژیک

Biological 
yield 

شاخص 
 برداشت
Harvest 
Index 

وزن خشک 
 علف هرز
Weed 

dry weight 

تراکم 
 علف هرز
Weed 

density 

 تکرار
Replication 

3 106.4ns 4.1ns 7 ns 396.6 ns 100.9ns 3.2 ns 7.1ns 5.3ns 

کش علف  
Herbicide 

2 1943.4 256.1 140.2 184822.8 167392.1 570.5 322.5 595.1 

 تراکم
Density 

2 183412 89.9 70.9 18832.2 197818.6 349.1 163.5 266.1 

علفکش×تراکم  

H×D 
4 226.3 ns 3.8 ns 11 5371.5 4933.1 ns 50.1 5.9 ns 3.7 ns 

 خطا
Error 

24 108.7 6.2 2.4 1261.3 2593.2 12.8 2.4 14.7 

 ضریب تغییرات
%CV 

 12.7 16.2 14.3 17.1 14.4 8.4 19.6 19.9 

ns ،  و  .درصد است 1و  5دار بودن در سطح  داري و معنی معنی دهنده غیر به ترتیب نشان   
ns, ,  indicate an insignificant and  significant differences at the P=0.05 and 0.01 level respectively. 
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  هاي هرز اثرات اصلی علف کش و تراکم کاشت بر تراکم و وزن خشک علف -2جدول 
Table 2- Main effects of herbicide and plant density on weed number and weed dry weight 

کش علف  
Herbicide  

   تعداد علف هرز 
 No. weed m-2 

 ورن خشک علف هرز
Weed dry weight (g m-2) 

 آپیروس
Apyrous 

13.1 a  3.8 a  

 توتال
Total 

18.2b 6.3b 

 شاهد علف هرز
Weedy check 

26.6 c 13.9 c 

 نرخ کاشت
Seeding rate 

  

180 24.2 c  11.8 c 
200 19.2b 8.4b 
220 14.6 a 3.6 a 

درصد است. 5داري در سطح  دهنده عدم اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان  
The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 

  
تیمارهاري داري تحت تاثیر  هاي هرز بطور معنی وزن خشک علف

گـرم در   9/13بیشترین وزن خشک به میـزان  . کش قرار گرفت علف
عدم کنترل و پس از آن در تیمار علف کش توتال  شاهد متر مربع در

کـش آپیـروس در    آن در تیمار آپیروس مشاهده شد. علف دنبال و به
مقایسه با توتال وزن زیست توده علف هرز را نظیر تراکم آن به شکل 

در  هـرز  علـف  خشـک  وزن و تراکم در کاهش رل کرد.موثرتري کنت
. نشان دهنده اثرات سمی تیمارهاي کـاربردي اسـت   شاهد مقایسه با

 تجمع در بر دارنده ممانعت از هرز علف تراکم کاهش به مربوط نتایج
 علـف  تـوده  زیسـت  و تراکم حداقل. نیز هست هرز علف توده زیست

باریک برگ و  هرز هاي علف کنترل به احتماال آپیروس تیمار در هرز
  .شود مربوط می رشد اولیه مراحل در ویژه به برگ پهن

  
  و اجزائ آن عملکرد بر بذر مقدار اثر

  مربع متر در تعداد سنبله
 سنبله، تعداد دانه متر مربع، در نظیر تعداد سنبله متغیرها از برخی

 برداشـت  شـاخص  و بیولوژیـک  عملکرد دانه، عملکرد دانه، هزار وزن
قرار   درصد 1تحت تاثیر مقدار بذر در سطح آماري  توجهی بطور قابل

 در کیلـوگرم  220 بـه  180 از بذر مقدار افزایش با ).3گرفتند (جدول 
به  سنبله تعداد باالترین. یافت افزایش هکتار تعداد سنبله در متر مربع

هکتـار   در کیلـوگرم  220 بـذر  نـرخ  در سنبله در متر مربع 420میزان
 کمتـرین . بـود  دیگر تیمارها با متفاوت آماري نظر از شد که مشاهده

گندم مشاهده  هکتار در کیلوگرم 180 در نرخ تراکمی سنبله هم تعداد
 تعـداد  افـزایش  گیـاه موجـب   تعداد افزایش با بذر میزان افزایش. شد

 تـراکم  گزارش کردند که  )9( همکاران و چن .شد مربع متر در سنبله
 کش تیمارهاي علف اثر. یابد می تراکم کاشت افزایش افزایش با سنبله

 400( سنبله تعداد بیشترین. بود دار متر مربع معنی در سنبله تعداد بر

 تفـاوت  کـه  شـد  تیمـار آپیـروس مشـاهده    در) سـنبله در متـر مربـع   
 380( سنبله تعداد کمترین. کش توتال نداشت با تیمار علف داري معنی

. )3به تیمار شاهد عدم کنترل بود (جـدول  متعلق ) سنبله در متر مربع
مـوثر   کنتـرل  بـه  احتماال کشی تیمارهاي علف در بیشتر تعداد سنبله

 بـه  نسـبت  زراعی گیاهان به بیشتر منابع تخصیص و هرز هاي علف
  ).8( شود مربوط می هرز هاي علف

  
  سنبله در دانه تعداد

 در کیلـوگرم  200در نـرخ تراکمـی   سنبله، در دانه تعداد بیشترین
هـا بـه لحـاظ آمـاري اخـتالف       مشاهده شد که با سایر تـراکم  هکتار
 است ممکن مطلوب، سطح از فراتر تراکم افزایش با داري داشت. معنی

تعـداد دانـه    منجر به تشکیل کمتر اي اثرات رقابتی شدید درون گونه
 از هاي کمتـر  در سنبله در تراکم دانه کمتر تعداد دیگر، سوي از. گردد

 از حداکثر گیري بهره جهت توانایی عدم دلیل به احتماال طح مطلوبس
بیشـترین و  . باشـد  ها می گیاهچه تر ضعیف ناشی از استقرار موجود نور

دانه در سنبله  30و  40کمترین تعداد دانه در سنبله به ترتیب به میزان 
 دانـه  تعداد و شاهد عدم کنترل مشاهده شد. کاهش در تیمار آپیروس

 سـنبلچه  تعداد در کاهش دلیل به هرز علف تیمار حضور در سنبله در
 تـراکم  افزایش که کردند گزارش )5بلک شاو و همکاران ( .بوده است

 ها گلچه کاهش باروري سنبلچه گندم، تعداد موجب کاهش هرز علف
 انـدازي  سـایه  اثـرات  طریق از سنبله در دانه همینطور کاهش تعداد و

 شـان ن )12( همکـاران  و پورتـال  گویلن همچنین،. شود هرز می علف
 علف حضور در توجهی قابل طور به گندم سنبله در دانه تعداد که دادند
  .یابد می کاهش هرز
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  کش و نرخ تراکمی کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم اثرات اصلی علف -3 جدول

Table 3- Main effects of herbicide and plant density on yield and yield components of wheat 

کش تیمار علف  
H. treatments 

 تعداد سنبله
Spike  m-2 

 تعداد دانه در سنبله
Grains 
spike-1 

 وزن هزار دانه
1000-grain 
weight (g) 

 عملکرد دانه
Grain yield (g m-2) 

 عملکرد بیولوژیک
Biological 

yield (g m-2) 

 شاخص برداشت
Harvest 

index 
 آپیروس

Apyrous 
400a 40a 37.3a 590a 1280a 47a 

 توتال
Total 

395a 37b 37a 540b 1180b 45a 

 شاهد علف هرز
Weedy check 

380b 30c 32.5b 370c 1040c 35b 

 نرخ کاشت
Seeding rate 

      

180 350c 35b 38.5a 490b 1030c 47a 
200 375b 38a 36b 545a 1220b 45a 
220 420a 33c 34c 470b 1250a 38b 

درصد است. 5داري در سطح  دهنده عدم اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان  
The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 

 
  کش و نرخ تراکمی کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم. اثرات متقابل علف -4 جدول

Table 4-  Interaction effects of herbicide and plant density on yield and yield components of wheat 

کش تیمارهاي علف  
H. treatments 

 نرخ کاشت
Seeding rate 

(Kg ha-1) 

 وزن هزار دانه
1000 grain weight (g m-2) 

 عملکرد دانه
Grain yield 

(g m-2) 

 شاخص برداشت
Harvest Index 

 آپیروس
Apyrous 

180 43a  600b  52a  
200 39b  660a  48b  
220 34d  520c  39c  

 توتال
Total 

180 40b 510c 49b 
200 37.5bc 600b 49b 
220 36cd 510c 39c 

 شاهد علف هرز
Weedy check 

180 33.5de 350d 38c 
200 31f 365d 34d 
220 31.5f 365d 34d 

درصد است. 5داري در سطح  دهنده عدم اختالف معنی حروف مشابه در هر ستون نشان  
The same letters in each column indicate an insignificant difference at the P=0.05 level. 

  
  دانه هزار وزن

 هکتـار  در کیلـوگرم  180تراکمی  نرخ در دانه هزار وزن بیشترین
کاهشی وزن هزار دانه در راستاي افزایش  که بیانگر روند شد، مشاهده

 نشان دانه هزار وزن به مربوط هاي داده. باشد تراکمی کاشت می نرخ
کـش قـرار گرفتـه و     هـاي علـف   رژیم تاثیر که این ویژگی تحت داد

گرم مربوط به تیمار آپیـروس   3/37بیشترین وزن هزار دانه به میزان 
کـش توتـال بـه لحـاظ آمـاري اخـتالف        بود که البته با تیمـار علـف  

هم مربـوط بـه    دانه هزار وزن ). کمترین3(جدول  داري نداشت معنی
 و احمـد  ،)22( و همکـاران  موشـابار  تیمار شـاهد عـدم کنتـرل بـود.    

 را در گندم تر سنگین دانه نیز  )29( همکاران و شهید و )1( همکاران
  هاي کنترل دستی و شیمیایی گزارش کردند. تیمار

  

  برداشت شاخص و بیولوژیک عملکرد دانه، عملکرد
هـاي تراکمـی    بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در نرخ

 افـزایش . )3(جـدول  آمـد   دسـت  کیلوگرم در هکتار بـه  220و  200
 قـدرت  افـزایش  دهنـده  نشان بذر مقدار افزایش با گندم دانه عملکرد
 از بـیش  بـذر  مقـدار  افزایش. هرز است علف با رقابت در گندم رقابت
 و دانـه  عملکـرد . عملکرد شد کاهش موجب  هکتار در کیلوگرم 200

 تغییـر  بـه  توجـه  از تراکم بهینه با باالتر هاي تراکم در عملکرد اجزاي
 کـاهش  رقابت شرایط در سازي ذخیره هاي ارگان به منابع تخصیص

بـه   دانـه  عملکـرد  بیشترین دهد که نشان می 3جدول  ).27یابد ( می
با دیگـر   بوده که تیمار آپیروس مترمربع متعلق به در گرم 590میزان

کش توتال و شاهد عدم  پس از آن تیمار علف. داد نشان تیمارها تفاوت
گرم در متـر مربـع قـرار     370و  540عملکرد دانه به ترتیب کنترل با 

 نتیجـه  احتمـاال  کـش،  علف تیمارهاي در باالتر دانه عملکرد. گرفتند
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 با نتایج سایر محققـین  نتایج این. است هرز هاي کارآمد علف کنترل
 )26( سـانتوس  و ) 10( همکـاران  شوکار و ،)2( همکاران و باغستانی

 هـرز  هـاي  علـف  کنترل طیف متناسب با ها کش علف مبنی بر اینکه
شـوند، همسـو    مـی  محصول وري بهره در توجه قابل افزایش موجب

 توده زیست و هرز تراکم علف با گندم عملکرد منفی همبستگی. است
 . باشـد  مـی  عملکرد بر هرز علف رقابت منفی اثرات دهنده آن نشان

 علف رشد با گندم عملکرد که دادند گزارش نیز )14( همکاران و خالق
 تـوجهی  قابـل  طـور  به گندم توده زیست. دارد منفی همبستگی هرز

 1در سطح آماري  کاشت تراکمی نرخ و ها کش تیمار علف تاثیر تحت
 بیولـوژیکی  و کمترین عملکرد ). بیشترین1قرار گرفت (جدول  درصد

کیلوگرم در هکتـار   180و  220هاي تراکمی  به ترتیب مربوط به نرخ
این در حالی است که بیشترین و کمترین شاخص برداشت مربوط . بود

عملکـرد   کـش  تـرین و بـاالترین تـراکم بـود. تیمـار علـف       به پایین
. عدم کنترل بهبـود بخشـید   تیمار شاهد به را نسبت گندم بیولوژیکی

بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیکی به ترتیب مربوط به تیمار  البته،
در خصوص شـاخص برداشـت نیـز    . رل بودآپیروس و شاهد عدم کنت

  نتایج مشابه بود.
  

  هاي گندم سایر ویژگی بر اثر متقابل تیمارهاي آزمایش
داري در رابطه با تاثیر ترکیب تیمار هاي آزمایش بر  اختالف معنی

 و دانـه  عملکـرد  دانـه،  هزار وزن  جز به محصول، هاي سایر ویژگی
بیشـترین وزن هـزار دانـه     ).4مشاهده نشد (جـدول   برداشت شاخص

کیلـوگرم در ترکیـب بـا علـف کـش       180مربوط به ترکیب تیماري 

کیلو گـرم در   220آپیروس و کمترین وزن هزار دانه متعلق به تراکم 
 شرایط تشدید هکتار در ترکیب با تیمار شاهد عدم کنترل بدست آمد.

 ترقاب با همراه محصول تراکم افزایش اي از طریق درون گونه رقابت
 شدن کوتاه و سنبله فتوسنتزي مواد سهم کاهش موجب اي برون گونه

 وزن کـاهش  توانـد  مـی  عوامل این که، شد خواهد دانه شدن پر دوره
 گندم دانه وزن که داد گزارش )4( باور .دانه را بدنبال داشته باشد هزار

هاي عدم کنترل (تیمـار   در کرت. است یافته کاهش تراکم افزایش با
 شـاخص  و دانـه  عملکـرد  هرز علف رقابت دوره بعلت افزایش شاهد)

هاي تراکمـی کاشـت کـاهش یافـت. بیشـترین       نرخ تمام در برداشت
گرم در متر مربع مربوط به ترکیب تیماري  660عملکرد دانه به میزان 

 350کیلوگرم در ترکیب با آپیروس و کمترین عملکرد به میزان  200
 180ر شـاهد عـدم کنتـرل در تـراکم     گرم در متر مربع متعلق به تیما

  کیلوگرم بدست آمد. 
  

  کلی گیري نتیجه
 طریق هرز از رقابت گیاه زراعی علیه علف در این تحقیق افزایش

 رقابت قدرت افزایش نرخ تراکم کاشت تایید شد. از این رو، با افزایش
 و بـذر  نـرخ  در دسـتکاري  طریق از هرز هاي علف برابر در محصول
 آپیـروس  کـش  علـف  اعمال تیمـار  طریق از هرز علف حذف افزایش
ممکـن   محصول همراه با بهبود عملکرد هرز هاي بهتر علف مدیریت

 شود. می
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