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  چکیده
هاي کامل تصادفی با هاي هرز و خصوصیات زراعی گیاه سیر، آزمایشی در قالب طرح بلوكثیر مدیریت شیمیایی بر جمعیت علفأبه منظور بررسی ت

و  2، 5/1لیتر در هکتار، اکسی فلورفن  5/2و  2، 5/1انجام پذیرفت. تیمارهاي مورد بررسی شامل کاربرد تري فلورالین  1392 -1391سه تکرار در سال 
هاي هرز (تعداد دو تکرار در هر بلوك) و شاهد عاري لیتر در هکتار در دو مرحله، شاهد تداخل علف 5/1لیتر در هکتار در یک مرحله، اکسی فلورفن  5/2

هاي هرز مزارع سیر داشت. باالترین درصد دار بر تراکم و زیست توده علفثیر معنیأهاي مختلف تکشاز علف هرز بود. نتایج نشان داد که مصرف علف
لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله و وجین دستی به  5/1لیتر اکسی فلورفن، تقسیط  5/2، 2، 5/1در تیمارهاي مصرف هاي هرز کنترل زیست توده علف

لیتر اکسی فلورفن موجب خسارت متوسط و کمی پایدار بر گیاه  5/2و  2حاصل شد. مصرف  83/99و % 52/97، %64/99، %09/99، %3/96ترتیب با %
حبـه، عملکـرد اقتصـادي و     100، وزن 3دار بر ارتفاع بوته، تعداد حبه در سـوخ ثیر معنیهاي مختلف سبب تأکشسیر شد. مصرف مقادیر مختلف علف

) و بیشترین آن تحت سه تیمار مصرف g.m 540-2هاي هرز (بیولوژیک و شاخص برداشت سیر شد. کمترین عملکرد اقتصادي در تیمار عدم کنترل علف
) توزین شـد.  g.m 1670-2لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله ( 5/1) و تقسیط g.m 67/1686-2)، وجین دستی (g.m 67/6611-2لیتر اکسی فلورفن ( 5/1

 ترین تیمار معرفی شد.هاي هرز به عنوان مناسببرگی علف 4الی  3لیتر اکسی فلورفن در  5/1نهایتا تیمار مصرف 
  

  ر، علف هرز، عملکرد اقتصادياکسی فلورفن، تري فلورالین، زیست توده، سی هاي کلیدي:واژه
  

    ٣ ٢ ١ مقدمه
گیاه سیر به همراه پیاز و تره فرنگی سه گونه مهم زراعـی تیـره   

). این گیاه به دلیل ارزش باالي اقتصادي 1هستند ( )Alliaceae(پیاز 
هکتار از اراضی زراعـی اسـتان مازنـدران کشـت      2610و دارویی، در 

اواسط پاییز کشت و در اواسط بهار که سیر در ). از آنجائی2گردد (می
هاي هرز ماه در زمین زراعی مقابل گونه 9 گردد لذا حدودبرداشت می

هـاي هـرز بسـته بـه     واهد بود. البته میزان خسارت علفپذیر خآسیب
هاي هرز است اما مسلما افزایش تراکم علف شرایط آب و هوایی متغیر

). 17خواهـد داشـت (  در واحد سطح، افت عملکرد بیشتري را در پـی  
هاي هرز در واحـد سـطح را تنهـا عامـل     ها تراکم گونهبرخی گزارش

هاي هرز طی زایی به گیاه زراعی ندانسته و زمان رویش علفخسارت
) 20). راشد محصل و موسـوي ( 9فصل رشد را در اولویت قرار دادند (
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هاي هرز را منعکس کننده عوامـل رشـدي تسـخیر    زیست توده علف
ژوهشی نتیجه شـد کـه   هاي هرز عنوان داشتند. در پط علفشده توس

درصد بـه   63/94هاي هرز در مزارع پیاز خوراکی تا عدم کنترل علف
). گیاهان تیره پیاز و خصوصـا  7نماید (محصول پیاز خسارت وارد می
هاي کشیده، باریک هاي کم عمق، برگسیر به دلیل ارتفاع کم، ریشه

هاي هرز از توان کم تراکم، در مقابل علفو عمودي و نهایتا کانوپی 
هـاي هـرز   ). مدیریت علف14و  5، 3رقابتی پائینی برخوردار هستند (

  مزارع سیر به دالیل فوق اجتناب ناپذیر است.
تـرین روش جهـت   ن کشاورزان بومی وجـین دسـتی مرسـوم   میا

هـا ایـن روش   بر گزارشباشد. بناهاي هرز مزارع سیر میکنترل علف
دهـد  ، صرفه اقتصادي در تولید این محصول را کـاهش مـی  مدیریت

هاي هـرز در  هاي مدیریت علفبایست سایر روش). از این رو می10(
هـاي هـرز از   مزارع سیر مورد بررسی قرار گیرد. کنترل شیمیایی علف

جمله مواردي است که اگر سیر به صورت تازه خوري مصـرف نشـود   
ار گیـرد. در مطالعـه حسـینی و    تواند در اولویت جهت کنتـرل قـر  می

) مشخص شد که میان مصرف مقـادیر مختلـف علـف   10همکاران (
هاي هرز مزارع سیر تحت هاي متفاوت بیشترین فرونشانی علفکش

لیتر اکسی فلورفن حاصل شد. همین امر موجب گردید کـه   3مصرف 
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وزن خشک اندام هوایی، وزن حبه، تعداد حبـه در سـوخ و وزن سـوخ    
ک سطح باالتر از سایر تیمارهاي آزمایشـی قـرار گیـرد. در    سیر در ی

) نتیجه شد که تحت شرایط دیم و جمعیـت بـاالي   15بررسی قاسم (
کـش اکسـی   تنها مصرف علف (.Avena sterilis L)یوالف وحشی 

فلورفن سبب افزایش عملکرد سـیر گشـت. پـژوهش عبـادي پـور و      
از تیمار وجـین   ) نشان داد که مصرف اکسی فلورفن پس4همکاران (

هـاي هـرز   صد کنترل فراوانی و وزن خشک گونـه دستی باالترین در
و وزن متوسط مزارع پیاز را در پی داشت. همچنین سبب افزایش قطر 

ثیر سوء بر صـفات کیفـی پیـاز    أکید بر این که تسوخ پیاز گردید با تأ
تحت مصرف اکسی فلـورفن رویـت نشـد. نتـایج بررسـی سـنجیو و       

نشان داد که حداکثر بـازده اقتصـادي کشـت تنـاوبی      )17همکاران (
ثر اکسـی فلـورفن بـه    ؤکیلوگرم ماده م 16/0پیاز تحت مصرف -کلم

دست آمد. در بررسی مشابه دیگر گزارش شد که کنترل مطلـوبی بـر   
هاي هرز تحت مصرف اکسی فلورفن در مزارع پیاز نتیجـه شـد   علف

مصرف اکسی فلورفن  ) دوبار13). در پژوهش ماکنالی و همکاران (7(
با فاصله سه هفته به عنوان بهترین تیمار جهـت کـاهش جمعیـت و    

هاي هرز مزارع پیاز معرفی شـد. بررسـی شـیمی و    زیست توده علف
) نشان داد در مزارع توتون در صـورت نبـود اویارسـالم    18همکاران (

(Cyperus difformis L.)ترین تیمـار جهـت   ، تري فلورالین مناسب
  باشد. هاي هرز این مزرعه میکم و وزن خشک علفکاهش ترا

) نشـان داد کـه جمعیـت    7مطالعه قنبري بیرگانی و همکـاران ( 
ـ  %48هاي هرز مزارع گوجه فرنگی با مصرف علف ثر اکسـی  ؤماده م

) مصـرف  14درصد کاهش یافت. مرادي و همکـاران (  74فلورفن تا 
ا در کاهش پیش رویشی تري فلورالین و پس رویشی اکسی فلورفن ر

هاي هـرز مـزارع نخـودفرنگی مثبـت ارزیـابی نمودنـد.       فراوانی علف
درصـدي زیسـت تـوده     27/83کـاهش   نامبردگان در بررسی خود به

هاي هرز تحت مصرف اکسی فلورفن اشـاره داشـتند. همچنـین    علف
درصد از زیست توده  03/78بیان داشتند که با مصرف تري فلورالین، 

دفرنگی کاسته شد. پژوهش قنبري بیرگانی و هاي هرز مزارع نخوعلف
هـا از  کشکه به طور متوسط، رتبه بندي علف ) نشان داد6سخاوت (

هاي هـرز مـزارع مـاش بـه ترتیـب      ثیر بر کنترل جمعیت علفأنظر ت
ــورفن ــورالین >اکســی فل ــري فل ــرین >ت ــالین >پرومت ــدي مت  >پن

ن در هاي اکسـی فلـورفن و تـري فلـورالی    کشاکسادیازون بود. علف
ها بودند. همچنین کشهاي هرز برتر از سایر علفکاهش وزن تر علف

ثیر بر افزایش عملکرد دانه أها را از نظر تکشربندي علفنامبردگان رتبه
 >اکسـادیازون  >تـري فلـورالین   >ماش به ترتیـب اکسـی فلـورفن   

ثیر أپندي متالین عنوان داشتند. از این رو در این پژوهش ت >پرومترین
هـاي هـرز،   فرونشانی تراکم و زیست توده علف ت شیمیایی برمدیری

عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه سیر در استان مازندران مورد بررسی 
 قرار گرفت.

  

  هامواد و روش
هاي هرز ثیر مدیریت شیمیایی بر جمعیت علفأبه منظور بررسی ت

هـاي  و خصوصیات زراعی گیاه سیر، آزمایشی در قالـب طـرح بلـوك   
اي واقع در بخش بابل در مزرعه 1391-1392تصادفی در سال  کامل

دقیقه  47درجه،  52کنار شهرستان بابل با موقعیت جغرافیایی با طول 
ثانیه شمالی،  6/33دقیقه و  22درجه،  36ثانیه شرقی و عرض  40و 

، با فاصله 70متر و رطوبت نسبی %میلی 650متوسط بارندگی سالیانه 
در استان مازندران با سه تکرار صورت پـذیرفت.  کیلومتري ساري  70

پس از انتخاب زمین محل آزمایش، جهت تعیین خصوصیات فیزیکی 
 30تـا   0ي بسـتر کشـت از عمـق    سازو شیمیایی خاك قبل از آماده

برداري انجـام پـذیرفت. در پـاییز    متر در چند نقطه زمین نمونهسانتی
شخم و سپس کود مـورد   دارزمین مد نظر به وسیله گاوآهن برگردان

 200استفاده در این طرح با توجه بـه آزمـون خـاك، اوره بـه مقـدار      
کیلـوگرم در   50کیلوگرم به عنوان پایه و  100کیلوگرم در هکتار که 

)، سوپر 11برگی سیر ( 4کیلوگرم دیگر در مرحله  50برگی و  2مرحله 
رم در کیلـوگ  100کیلوگرم در هکتـار و   200فسفات تریپل به میزان 

هکتار سولفات پتاسیم که قبل از کاشت به خاك اضافه شد و پـس از  
مرتبه دیسک عمود برهم زده شد. طرح در زمینی به مسـاحت   آن دو
متر مربع پیاده شد. عملیات  3×  3کرت به ابعاد  30متر مربع با  300

سـاعت در   24کاشت پس از ضدعفونی بذور سیر رقم مازند به مـدت  
×  30درصد با فاصله بین و روي ردیـف   2ن تیرام محلول کاربوکسی

انجـام   2/8/91بوته در متر مربع در تـاریخ   23متر و تراکم سانتی 15
زنی به جوانه 15/8/91شد. حدود دو هفته پس از کاشت سیر در تاریخ 

سـطح   10طور کامل صورت پذیرفت. فاکتورهـاي مـورد بررسـی در    
لیتر در هکتار از  5/2و  2، 5/1) مدیریتی شامل: تري فلورالین (ترفالن

لیتر در  5/2و  2، 5/1، اکسی فلورفن (گل) (EC 48%)فرموالسیون 
لیتر در هکتار در دو مرحله (نصـف مرحلـه    5/1هکتار، اکسی فلورفن 

روز بعـد) بـا    18هـاي هـرز) و باقیمانـده    برگـی علـف   4الی  3اول (
(تعداد تکرار )، وجین دستی و عدم کنترل 5( (EC 24%)فرموالسیون 

تکرار و در مجموع  2این تیمار دو برابر سایر تیمارهاست (در هر بلوك 
کش تري فلورالین مخلوط با خاك دو هفته قبل از تکرار)) بود. علف 6

 4 الـی  3کش اکسی فلورفن به صورت پس رویشی در کاشت و علف
ل ش پشتی تلمبه از بغل با نازهاي هرز با استفاده از سمپابرگی علف

روز  30هاي هـرز  برداري علفاي (تی جت) مصرف شدند. نمونهشره
متر مربـع در هـر کـرت     1×  1پاشی با بکارگیري کوآدرات بعد از سم

هاي هاي هرز به تفکیک گونه و تراکم کل علفانجام و فراوانی علف
آوري شده به هاي جمعهاي آزمایشی شمارش شد. نمونههرز در کرت

گراد قرار داده شد و درجه سانتی 72ون با دماي ساعت در آ 48مدت 
هـاي هـرز تـوزین گردیـد.     پس از خشک شدن، زیسـت تـوده علـف   

همچنین با استفاده از رابطه زیر درصد کنترل تـراکم و زیسـت تـوده    
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  ).2هاي هرز مشخص شد (علف
100 babc  

  که در رابطه فوق: 
c = هاي هرزدرصد کاهش تراکم و وزن خشک علف  
b = پاشیهاي سمهاي هرز در کرتفراوانی یا وزن خشک علف 

 نشده
a = پاشی هاي سمهاي هرز در کرتفراوانی یا وزن خشک علف

 شده
هـاي هـرز و   ها به علفکشمقیاس ارزیابی چشمی خسارت علف

ها بـر اسـاس روش شـوراي تحقیقـات     کشپاسخ گیاه زراعی به علف
پاشـی مطـابق بـا    روز پس از آخرین سـم  30در  1هاي هرز اروپاعلف

بوته سیر از هر  10روز پس از کاشت تعداد  145) انجام شد. 1جدول (
گیري گردید. زمان رسـیدگی از هـر   کرت انتخاب و ارتفاع بوته اندازه

کن و تعـداد حبـه در سـوخ (غـده)     بوته سیر ریشه 10کرت آزمایشی 
سیدگی کامل سیر، حبه سیر توزین شد. پس از ر 100شمارش و وزن 

یک متر مربع از هر کـرت برداشـت شـد و بـه      17/2/1392در تاریخ 
هاي برداشت شده در زمین اصلی قرار داده شـد  ساعت بوته 48مدت 

سپس عملکرد سوخ (غـده) و عملکـرد بیولوژیـک تـوزین و شـاخص      
افـزار  هاي بدست آمده با کمک نـرم برداشت نیز محاسبه گردید. داده

Excel 2003  وSAS 9.1 ها با آزمون چند تجزیه و تحلیل و میانگین
  اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.دامنه

  

  )21هاي هرز اروپا (هاي هرز و گیاه زراعی بر اساس شوراي تحقیقات علفها به علفکشمقیاس ارزیابی چشمی خسارت علف - 1جدول 
Table 1- Ocular evaluation scale of herbicides damage to weed and crop aid based on European weed research council   

Evaluation score 
  نمره ارزیابی

Weed response 
  هاي هرزپاسخ علف

Crop response  
  پاسخ گیاه زراعی

  % of Control 
  درصد کنترل

Comment  
  توضیح

% of Damage  
  درصد خسارت

Comment 
  ضیحتو

1  100  Complete destruction 
  نابودي کامل

  
0  

No damage or reduced performance  
  بدون خسارت یا کاهش عملکرد

2  99-96.5  Very good control  
  Damage to very low pomace or similar mild symptoms  1- 2.5  کنترل بسیار خوب

  هخسارت با رنگ پریدگی بسیار کم یا عالئم خفیف مشاب
3  96.5-93  Good control  

  Damage slightly more intense and unstable  7-2.5  کنترل خوب
  خسارت کمی شدیدتر ولی ناپایدار

4  93-87.5  Optimal control  
  Medium and sustained damage  12.5-7  کنترل مطلوب

  خسارت متوسط و پایدارتر
5  87.5-80  Good little control 

  Moderate and sustained damage  20-12.5  لوبکنترل کمی مط
  خسارت متوسط و پایدار

6  80-70  Undesirable control 
 Heavy damage  30-20  کنترل نامطلوب

  خسارت سنگین
7  70-50  Poor control 

  Very heavy damage  50-30  کنترل ضعیف
  خسارت بسیار سنگین

8  50-1  The control is very Weak  
 Damage to complete destruction  99-50  ار ضعیفکنترل بسی

  خسارت در حد نابودي کامل
9  0  Totally ineffective  

  Complete destruction   100  کامال بی تاثیر
  نابودي کامل

  

  1نتایج و بحث
ها نشان داد زمین محل مورد آزمایش بردارينتایج حاصل از نمونه

 Rumex occidentalis) داراي یـازده گونــه هــرز شــامل ترشــک 
S.Wats.)ــت ــد ، هف ــیزاب (.Polygonum aviculare L)بن ، س

(Veronica persica Poir.)  چمـن ،(Poa trivialis L.)  پیچـک ،
(Convolvulus arvensis L.) زلف پیر ،(Senecio vulgaris L.) ،

 Malva)، پنیرك (.Raphanus raphanistrum L)تربچه وحشی 
neglecta Wallr.)  چچـم ،(Lolium multiflorum Lam.)  آاللـه ،

                                                        
1- European Weed Research Council  

ــاکبوتري  (.Ranunculus repens L)وحشــی  و ســوزن چوپــان پ
(Geranium molle L.)  بود. همچنین نتایج نشان داد سه علف هرز

هاي آزمایشـی  بند و سیزاب بیشترین فراوانی را در کرتترشک، هفت
 داشتند. 

  

  تراکم ترشک
هـاي  کـش دار مصرف علـف ثیر معنی) نشان از تأ2نتایج جدول (

مختلف با مقادیر متفاوت بر علف هـرز ترشـک در مـزارع سـیر دارد.     
هاي حاصل از تراکم ترشک تحت مصرف علـف مقایسه میانگین داده

) نشان داد که بیشترین فراوانی ترشک در 3هاي مختلف (جدول کش
هاي هرز شمارش شد. افزایش دز مصرفی تري تیمار عدم کنترل علف
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ـ   2به  5/1ین از فلورال دار بـر تـراکم   ثیر معنـی ألیتر در هکتار سـبب ت
لیتـر   5/2به  2کش از ترشک شد اما افزایش میزان مصرف این علف

ثیر قرار نداد و میان این دو تیمـار  أدر هکتار، کنترل ترشک را تحت ت
). در مقابل کمترین فراوانـی  3دار مشاهده نشد (جدول اختالف معنی

کـش اکسـی   شاهد وجین دستی و مصرف علـف  ترشک در تیمارهاي

). میان مصرف اکسی فلورفن با مقـادیر  3فلورفن حاصل شد (جدول 
لیتر اکسی فلـورفن در دو   5/1لیتر و همچنین تقسیط  5/2و  2، 5/1

یـت  ؤدار در کنترل ترشک در مزارع سیر رمرحله اختالف آماري معنی
رشک داشتند (جدول ثیر یکسانی بر فراوانی تأنشد و تیمارهاي فوق ت

3.( 
  

  هاي هرزثیر تیمارهاي مختلف بر تراکم و وزن خشک علفأتجزیه واریانس ت - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance for the effect of different treatments on density and TDM1 weeds 

S.O.V 
بع امن

 تغییرات

 
DF 

درجه 
 آزادي

میانگین مربعات  MS 

تراکم  Density  
وزن خشک 

 علف هرز
Weeds TDM 

 کاهش تراکم علف
 هرز

Reduce of 
weeds density 

کاهش وزن خشک 
 علف هرز

Reduce of weeds 
TDM 

 ترشک
Rumex 

occidentalis 

 هفت بند
Polygonum 
aviculare 

 سیزاب
Veronica 
persica 

لتراکم ک  
Weeds 
total 

 تکرار
Replications 

2 0.64 ns 0.54 ns 1.04 ns 2.63 ns 1.29 ns 2.55 ns 1.39 ns 

 تیمارها
Treatments 

9 73.71** 26.38** 25.39** 131.64** 476.03** 152.12** 504.41** 

 خطاي آزمایشی
Error 

18 2.89 4.64 0.01 8.75 41.54 30.91 10.09 

 ضریب تغییرات
CV (%) 

20.47 31.42 31.16 14.18 11.58 9.61 4.42 

ns* 05/0و  01/0دار در سطح احتمال یدار و معن: به ترتیب عدم اختالف آماري معنی، ** و  
, ns significant at 5%, 1% probability levels and non-significant, respectively*,**  

  

   هاي هرزبر تراکم و وزن خشک علف هاي مختلفکشثیر علفأمقایسه میانگین ت - 3جدول 
Table 3- Means comparison of effect different herbicides on density and TDM weeds  

کشسطوح علف  
Herbicides level 

 ترشک
Rumex 

occidentalis 

 هفت بند
Polygonum 
aviculare 

 سیزاب
Veronica 
persica 

 تراکم کل
Weeds 
total 

وزن خشک علف 
 هرز

Weeds TDM 

 کاهش تراکم
Reduce of 

weeds density 

ن کاهش وز
 خشک

Reduce of 
weeds TDM 

 (%) Density(plant.m-2) (g.m-2) تراکم
لیتر 5/1تریفلورالین   

Trifluralin 1.5 lit 
 15.66 b 10.33 b  4 bc 45.66 b 53.63 b 7.58 de 72.67 d 

لیتر2تریفلورالین   
Trifluralin 2 lit 

8.66 c 12.33 b  4 bc 30.33 c 16.86 c 39.21 e 91.50 c 

لیتر5/2ورالین تریفل  
Trifluralin 2.5 lit 

 7 c 6.33 c  2.33 cd 20 d 15.13 cd 59.53 b 92.34 bc 

لیتر دو مرحله5/1اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 1.5 lit 2 
stage 

2 d 2 d  0.33 de 5.53 e 4.93 de 89.33 a 97.52 ab 

لیتر5/1اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 1.5 lit 

2.33 d 2.33 d  0.6 de 6 e 7.23 de 87.85 a 96.30 abc 

لیتر2اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 2 lit 

1.33 d 1 d  0 e 3 e 1.76 e 93.79 a 99.09 a 

لیتر 5/2اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 2.5 lit 

 0.33 d 0.66 d  0 e 1.33 e 0.66 e 97.35 a 99.64 a 

 وجین دستی
Hand weeding 

0.66 d 0 d  0.33 de 1 e 0.3 e 97.95 a 99.83 a 

 عدم کنترل
Weed infested 

 20.33 a 17 a  5.66 a 49.66 a 197.33 a 0 e 0 e 

  باشنددر سطح احتمال پنج درصد میدار هاي داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماري معنیمیانگین
In Each column, values followed by the same letters are not significant different at 5% probability 

                                                        
1- Total Dry Matter  
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  بندتراکم هفت

دار میـان  ) نشان داد کـه اخـتالف آمـاري معنـی    2نتایج جدول (
کش اکسی فلورفن و تریفلـورالین بـر   مصرف مقادیر مختلف دو علف

که بیشترین فراوانـی  بند مشاهده شد، به طوريتراکم علف هرز هفت
). 3ش شد (جدول بند در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز شمارهفت

دار بـر کنتـرل   لیتر تري فلورالین تفاوت معنـی  2و  5/1میان مصرف 
بند مشاهده نشد اما با افزایش مقدار مصرفی تري فلـورالین بـه   هفت

هاي آزمایشـی کاسـته   بند در کرتلیتر در هکتار از فراوانی هفت 5/2
ري لیتر مصرف تري فلورالین اخـتالف آمـا   2و  5/1شد و با دو تیمار 
بنـد  ). با این حال کنترل مناسبی بر پویایی هفـت 3نشان داد (جدول 

). 3تحت مصرف تري فلورالین با دزهاي متفاوت حاصل نشد (جدول 
و  2، 5/1بند در تیمار شاهد وجین دستی، مصرف کمترین تراکم هفت

لیتـر اکسـی    5/1لیتر اکسی فلورفن در یـک مرحلـه و تقسـیط     5/2
 ). 3مارش شد (جدول فلورفن در دو مرحله ش

  
  تراکم سیزاب

هاي مختلف سبب بروز اختالف کشمصرف مقادیر متفاوت علف
که بیشترین ). به طوري2دار بر تراکم سیزاب شد (جدول آماري معنی

هاي هرز شمارش شد فراوانی سیزاب در تیمار شاهد بدون کنترل علف
ثیر ألورالین تلیتر تري ف 2و  5/1). بعد از تیمار فوق مصرف 3(جدول 

یکسانی بر کنترل سیزاب داشته و در یک گروه آمـاري قـرار گرفتنـد    
لیتـر از تـراکم    5/2). با افزایش مصرف تـري فلـورالین بـه    3(جدول 

زاب در مزارع سیر کاسته شد با این حـال کنتـرل مطلـوبی تحـت     یس
کش تري فلورالین با دزهاي متفاوت بر تراکم سیزاب در مصرف علف

دهد که ) نشان می3). نتایج جدول (3جدول مشاهده نشد ( مزارع سیر
لیتر اکسـی فلـورفن    5/2و  2تیمار مصرف  کمترین تراکم سیزاب در

شمارش شد و میان تیمارهاي فوق با سه تیمار وجین دستی، مصرف 
لیتـر اکسـی    5/1لیتر اکسی فلورفن در یـک مرحلـه و تقسـیط     5/1

یـت نشـد   ؤبر کنترل سـیزاب ر  دارفلورفن در دو مرحله اختالف معنی
 ).  3(جدول 
  

  هاي هرزفراوانی کل علف
هـاي  کـش نتایج تجزیه واریانس مصرف مقـادیر متفـاوت علـف   

دار بـر کنتـرل جمعیـت    مختلف نشان از وجود اختالف آمـاري معنـی  
) نشـان  3). نتـایج جـدول (  2هاي هرز مزارع سیر داشت (جدول علف
ي هرز مزارع سیر در تیمار شاهد هادهد که باالترین جمعیت گونهمی

بدون کنترل شمارش شد. مطابقت نتایج فوق با نتایج حاصل از تراکم 
) مشهود است. افزایش میـزان دز  3بند و سیزاب (جدول ترشک، هفت

دار در کنترل جمعیـت کـل   مصرفی تري فلورالین بروز اختالف معنی

قـادیر تـري   هاي هرز مزارع سیر را در پی داشت و با افـزایش م علف
هاي آزمایشی کاسته شـد.  هاي هرز در کرتفلورالین از جمعیت علف

لیتر تري فلورالین، کمتـرین جمعیـت    5/2و  2، 5/1در بین سه تیمار 
لیتر تـري فلـورالین حاصـل شـد      5/2هاي هرز در تیمار مصرف گونه

هـاي هـرز در تیمارهـاي    ). در مقابل کمترین جمعیت علف3(جدول 
 5/1لیتر اکسی فلورفن در یک مرحله، مصرف  5/2 و 2، 5/1مصرف 

لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله و تیمار وجـین دسـتی شـمارش شـد     
هـاي  یید کننده نتایج حاصل از فراوانی علفأ). این نتیجه ت3(جدول 

باشد. نتایج فوق با نتایج ) می3هرز مزارع سیر به تفکیک گونه (جدول 
ي بیرگـانی و همکـاران، مـرادي و    هاي قنبربه دست آمده از بررسی

 ) مطابقت داشت.16 و 13، 7همکاران و ماکنالی و شیمی (
  

  هاي هرزوزن خشک کل علف
) نشـان داد کـه   2نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس (جدول 

هاي مختلف با دزهاي متفاوت سبب بـروز اخـتالف   کشمصرف علف
 1سـطح احتمـال    هـاي هـرز در  دار بر زیست توده علـف آماري معنی

هـاي  ایج حاصل از مقایسـه میـانگین داده  درصد در مزارع سیر شد. نت
هـاي  کـش هاي هرز تحت مصـرف علـف  حاصل از زیست توده علف

) 3دول هاي هرز (جیید کننده نتایج حاصل از فراوانی علفأمختلف ت
که بیشترین زیست توده تولیـدي علـف  در مزارع سیر است به طوري

) تـوزین شـد   g.m 73/197-2ار شاهد بدون کنتـرل ( هاي هرز در تیم
-ثیر معنیأ). مصرف تري فلورالین با دزهاي متفاوت سبب ت3(جدول 

که بـا افـزایش میـزان    هاي هرز شد به طوريدار بر زیست توده علف
-لیتر در هکتار از وزن خشک علف 2به  5/1مصرف تري فلورالین از 

لیتـر تـري    5/2و  2مصرف هاي هرز مزارع سیر کاسته شد اما میان 
هـاي هـرز   داري در کنترل زیست تـوده علـف  فلورالین اختالف معنی
) مشاهده می شود 3). همانطور که در جدول (3مشاهده نشد (جدول 

هاي هرز هاي هرز با زیست توده تولیدي علفتطابق بین فراوانی علف
کـه  تحت مصرف دزهاي متفاوت تري فلورالین وجود ندارد به طوري

هاي هرز در این تیمارها باالست اما به نسـبت، زیسـت   فراوانی گونه
تري قرار دارد. به تعویق انـداختن  توده تولیدي در آنها در سطح پایین

هاي هرز تحت مصرف تري فلورالین سبب تولیـد  زنی بذور علفجوانه
هاي هرز گردید. در پژوهشی کروپف و جویج شاخساره کمتري از علف

هـاي هـرز عـالوه بـر     مودند که میزان خسـارت علـف  ) گزارش ن12(
هاي هرز به زمان رویش این عوامل ناخواسته طی فصل فراوانی علف

توان بیان کـرد کـه جهـت    شود. با توجه به نتایج میرشد مربوط می
هـاي هـرز،   تشخیص کاهش عملکرد یک گیاه به واسطه رقابت گونه

، شـاخص زیسـت   هاي هـرز میان دو صفت تراکم و زیست توده علف
باشـد. نتیجـه مشـابهی توسـط     توده از دقت بـاالتري برخـوردار مـی   
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) گزارش شد. در مقابل کمترین زیست توده 16صالحیان و همکاران (
 5/2و  2هاي هرز مزارع سیر در تیمارهاي وجین دستی، مصرف علف

 5/1لیتر اکسی فلورفن برداشت شد و میان تیمارهاي فوق با مصرف 
لیتر اکسی فلورفن در  5/1ورفن در یک مرحله و مصرف لیتر اکسی فل

هاي هرز مزارع دار بر زیست توده تولیدي علفدو مرحله اختالف معنی
هاي هرز سیر مشاهده نشد. نتایج فوق با نتایج حاصل از فراوانی علف

ییـد کننـده نتـایج حاصـل از     أ). این نتیجه ت3مطابقت داشت (جدول 
 باشد.) می8) و قوشه (17هاي سنجیو و همکاران (بررسی
  

  هاي هرزکاهش فراوانی علف
هاي متفاوت سبب بروز تفـاوت  کشمصرف مقادیر مختلف علف

). 2هاي هرز مزارع سیر شـد (جـدول   دار بر کنترل جمعیت علفمعنی
هـاي هـرز   هاي حاصل از کاهش فراوانی علـف مقایسه میانگین داده

) نشان داد کـه پـایین  3ي مختلف (جدول هاکشتحت مصرف علف
ترین سطح کنترل در تیمار شاهد بدون مدیریت حاصل شد و با تیمار 

دار در کـاهش  لیتر تري فلورالین اخـتالف آمـاري معنـی    5/1مصرف 
). مصرف مقـادیر مختلـف   3هاي هرز نشان نداد (جدول فراوانی علف

-ی فراوانی علـف داري بر فرونشانثیر معنیأکش تري فلورالین تعلف
لیتر تري فلورالین  2که مصرف هاي هرز مزارع سیر گذاشت به طوري

هاي هرز مزارع سیر را کنتـرل نمایـد.   درصد، علف 11/39توانست تا 
لیتر در  5/2این درحالی است که با افزایش دز مصرفی تریفلورالین به 

درصـد ارتقـاء    53/59هاي هرز تـا  هکتار، میزان کنترل جمعیت علف
دار بر یافت و میان مقادیر مختلف تري فلورالین اختالف آماري معنی

). پژوهشگران دیگـر  3هاي هرز سیر مشاهده شد (جدول کنترل علف
). بیشـترین فرونشـانی فراوانـی    8نیز نتایج مشابهی گزارش کردنـد ( 

کـش اکسـی   هاي هرز در تیمارهاي وجین دستی و مصرف علفعلف
). همانطور که مشاهده 3تیجه شد (جدول فلورفن با دزهاي متفاوت ن

 5/2و  2، 5/1گردد میان سطوح مختلف مصرف اکسـی فلـورفن،   می
لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله اخـتالف   5/1لیتر در هکتار و تقسیط 

هاي هرز مزارع سیر دیـده نشـد و تیمارهـاي    دار بر کنترل علفمعنی
هرز داشتند (جدول هاي ثیر مشابهی بر فرونشانی جمعیت علفأفوق ت

هـاي هـرز بـه    ). مطابقت نتایج فوق با نتایج حاصل از تراکم علـف 3
) مشهود است. نتایج فوق با نتـایج حاصـل از   3تفکیک گونه (جدول 

) مطابقت 13) و ماکنالی و شیمی (17هاي سنجیو و همکاران (بررسی
 داشت.
  

  کاهش وزن خشک علف هاي هرز
آمـده از درصـد کنتـرل وزن    هاي به دسـت  تجزیه واریانس داده

هـاي  کـش هاي هرز تحت مصرف مقادیر مختلـف علـف  خشک علف
درصـد   1دار در سـطح احتمـال   متفاوت نشان از وجود اختالف معنـی 

) نشـان داد کـه   3). نتایج مقایسه میـانگین (جـدول   2داشت (جدول 
هاي هرز در تیمار عدم کنترل علفکمترین کاهش زیست توده گونه

ست آمد. مطابقت نتایج فوق با نتایج حاصل از فراوانی هاي هرز به د
ست. مقادیر مختلف تـري فلـورالین   ) مستند ا3هاي هرز (جدول علف

هاي هرز مزارع سیر گذاشت دار بر کاهش وزن خشک علفثیر معنیتأ
لیتر  5/2به  5/1کش از که با افزایش میزان مصرف این علفبه طوري

هـاي هـرز در   یست توده تولیدي علـف درصد از ز 34/92در هکتار تا 
- ) می3). با توجه به نتایج جدول (3هاي آزمایشی کاست (جدول کرت

هاي هرز تحت توان دریافت که هیچ گونه مطابقتی میان تراکم علف
هاي مصرف دزهاي مختلف تري فلورالین با زیست توده تولیدي علف

قابـل  ). در م3هـاي آزمایشـی موجـود نیسـت (جـدول      هرز در کـرت 
 5/2هاي هرز در تیمارهاي مصرف بیشترین کنترل زیست توده علف

لیتر  2)، مصرف 83/99)، وجین دستی (%64/99لیتر اکسی فلورفن (%
) حاصل شد و میان تیمارهاي فوق با دو تیمار 09/99اکسی فلورفن (%

لیتـر اکسـی    5/1) و تقسـیط  3/96لیتر اکسی فلورفن (% 5/1مصرف 
دار بر فرونشانی زیست ) اختالف معنی52/97(% فلورفن در دو مرحله

). مطابقت نتایج 3هاي هرز مزارع سیر مشاهده نشد (جدول توده علف
هاي هرز به تفکیک گونه (جدول فوق با نتایج حاصل از فراوانی علف

 ) نتایج مشابهی بدست آوردند. 10 و 7) مشهود است. سایر محققین (3
  
  دهی سیرنمره

هاي متفاوت گیاه سیر تحت مصرف العملعکس) 5نتایج جدول (
هاي مختلف با مقادیر متفـاوت را نشـان داد. عـدم کنتـرل     کشعلف
هاي آزمایشی خسارت بسیار سنگین بـر گیـاه   هاي هرز در کرتعلف

لیتر اکسی فلورفن موجـب   5/2و  2). مصرف 5سیر وارد کرد (جدول 
از ایـن خسـارت   خسارت متوسط و کمی پایدار شد اما به مرور زمـان  

کاسته و گیاه به حالت طبیعی برگشت. گیاه سیر پاسـخ مشـابهی بـه    
لیتر اکسی فلـورفن در یـک مرحلـه و تقسـیط آن در دو      5/1مصرف 

لیتـر اکسـی فلـورفن در یـک      5/1مرحله نشان نداد و میان مصـرف  
دار مشاهده شد هرچند مرحله و تقسیط آن در دو مرحله اختالف معنی

). اثر سوعی تحت مصرف تري 5سیار ناچیز بود (جدول ثیر سوء آن بأت
لیتر و تیمار وجین دسـتی بـر گیـاه     5/2و  2، 5/1فلورالین با دزهاي 

 ).5زراعی سیر مشاهده نشد (جدول 
  

  خصوصیات زراعی سیر
  ارتفاع گیاه

دار تحـت مصـرف   ) نشان از بروز اخـتالف معنـی  4نتایج جدول (
ر صفت ارتفاع بوته سیر داشت هاي مختلف بکشمقادیر متفاوت علف

هـاي هـرز   ها در کرت عدم کنترل علـف که کوتاهترین بوتهبه طوري
لیتر تـري   5/1گیري شد و میان تیمارهاي فوق با تیمار مصرف اندازه
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ـ 5داري مشـاهده نشـد (جـدول    فلورالین اختالف معنی ثیر شـدید  أ). ت
سیر شـد.   هايهاي هرز با سیر منجر به کوتاه شدن بوتهرقابت علف

هـاي هـرز   نتیجه فوق با نتایج حاصل از فراوانی و زیست توده علـف 
) مطابقـت داشـت. در مقابـل تحـت تیمارهـاي      3مزارع سیر (جدول 

لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله و تیمار وجین دستی بـه   5/1مصرف 

هاي هرز ارتفاع سیر افزایش یافت و اختالف دلیل عدم رقابت با گونه
لیتر اکسـی   5/2و  2، 5/1ان تیمارهاي فوق با مصرف داري میمعنی

). نتایج فوق با نتایج حاصل از کاهش 5فلورفن مشاهده نشد (جدول 
  ) مطابقت نشان داد.3هاي هرز (جدول فراوانی و زیست توده علف

  
  ها بر خصوصیات زراعی و عملکرد اقتصادي سیرکشثیر علفأواریانس ت تجزیه - 4جدول 

Table 4- Analysis of variance for the effect of different herbicides on agronomical traits and yield of garlic 

 منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 
 آزادي
DF 

MS 
 ارتفاع گیاه

Plant 
height 

 تعداد حبه در سوخ
The Number of 
cloves on Bulb 

حبه 100وزن   
Weight of 100 

cloves 

 عملکرد اقتصادي
Economical 

yield 

کعملکرد بیولوژی  
Biological 

Yield 

 شاخص برداشت
Harvest 
Index 

 تکرار
Replications 

2 5.81 ns 1.57 ns 259.84 ns 2115.90 ns 6839.39 ns 7.02 ns 

 تیمارها
Treatments 

9 166.78** 61.21** 3400.45** 661122.12** 477835.45** 552.40** 

 خطاي آزمایشی
Error 

18 18.65  0.60  60.68  1527.57  10165.22 4.42 

 ضریب تغییرات
CV (%) 

4.78 4.84 2.72 3.26 4.46 3.94 

ns05/0و  01/0دار در سطح احتمال دار و معنی، ** و *: به ترتیب عدم اختالف آماري معنی  
, ns significant at 5%, 1% probability levels and non-significant, respectively*,**  

  
  ها بر خصوصیات زراعی و عملکرد اقتصادي سیرکشثیر علفمقایسه میانگین تأ - 5جدول 

Table 5- Means comparison of effect different herbicides on agronomical traits and yield of garlic 

کشسطوح علف  
Herbicides level 

دهی نمره
 سیر

Garlic 
ranking 

 ارتفاع گیاه
Plant 
height 

 تعداد حبه در سوخ
The Number of 
cloves on Bulb 

حبه 100وزن   
Weight of 
100 cloves 

 عملکرد اقتصادي
Economical 

yield 

کعملکرد بیولوژی  
Biological 

Yield 

 شاخص برداشت
Harvest 
Index 

(cm)  (g) (g.m-2) (%) 
لیتر5/1تریلورالین   

Trifluralin 1.5 lit 
1e 86.33cd 15d 254d 793.33e 1873.33b 42.44c 

لیتر2تریفلورالین   
Trifluralin 2 lit 

1e 93abc 14.66d 276c 996.67d 2418.33a 41.25c 

لیتر5/2تریلفورالین   
Trifluralin 2.5 lit 

1e 90.66bc 17c 285c 1371.67c 2466.67a 55.60b 

لیتر دو مرحله5/1اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 1.5 lit 2 
stage 

2d 99.66a 2033ab 316.66ab 1670a 2460a 67.88a 

لیتر5/1اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 1.5 lit 

3c 97.66ab 20.33ab 325a 1661.67a 2456.67a 67.62a 

لیتر2اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 2 lit 

4b 92abc 19.33b 308.33b 1580b 2450a 64.51a 

لیتر5/2اکسی فلورفن   
Oxyfluorfen 2.5 lit 

4b 92abc 19.66b 305b 1555b 2408.33a 64.51a 

 وجین دستی
Hand weeding 

1e 99.66a 21.33a 330a 1686.67a 2476.67a 68.13a 

 عدم کنترل
Weed infested 

7a 81d 9e 233.33e 540f 1451.67c 37.13d 

  باشندحتمال پنج درصد میدار در سطح اهاي داراي حرف مشترك در هر ستون فاقد اختالف آماري معنیمیانگین
In Each column, values followed by the same letters are not significant different at 5% probability 
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  تعداد حبه در سوخ

کـش ) نشان داد که مصرف مقادیر متفاوت علـف 4نتایج جدول (
دار بر صـفت تعـداد حبـه در    هاي مختلف سبب اختالف آماري معنی

) نشان داد که 5گیاه سیر گردید. نتایج مقایسه میانگین (جدول سوخ 
هـاي هـرز در   تعداد حبه در سوخ تولیدي در تیمار عدم کنتـرل علـف  

هاي هـرز بـا تـراکم و وزن    ترین سطح قرار داشت. حضور علفپایین
) موجب افزایش رقابت برون 3خشک باال در تیمار عدم کنترل (جدول 

در شرایط تنش، مواد فتوسـنتزي را صـرف    اي گشت و گیاه سیرگونه
هاي هرز نمود و از سویی تولید تعداد حبـه در سـوخ را   رقابت با علف

لیتـر تـري فلـورالین تعـداد حبـه       2و  5/1کاهش داد. مصرف مقادیر 
ثیر قرار نداد و ایـن دو تیمـار در   أتولیدي در سوخ گیاه سیر را تحت ت

ما رساندن دز تري فلـورالین  ) ا5یک گروه آماري قرار گرفتند (جدول 
لیتر در هکتار، سبب افزایش تعداد حبه تولیدي در سـوخ شـد    5/2به 

ثیر یکسانی بـر  لیتر اکسی فلورفن نیز تأ 5/2و  2 ). مصرف5(جدول 
دار این صفت گیاه سیر گذاشت و میان این دو تیمـار اخـتالف معنـی   

ارهاي وجین تر از تیممشاهده نشد و این دو تیمار در یک سطح پایین
لیتـر اکسـی    5/1لیتر اکسـی فلـورفن و تقسـیط     5/1دستی، مصرف 

سوزي سیر ). اثر سوء و گیاه5فلورفن در دو مرحله قرار گرفتند (جدول 
) سبب بروز 5لیتر اکسی فلورفن (جدول  5/2و  2تحت مصرف مقادیر 

اختالل در تولید حبه در سوخ سیر گشت و گیاه مواد فتوسنتزي خود را 
هاي هوایی خود نمود. در مقابل بیشترین تعداد احیاء مجدد اندامصرف 

لیتـر اکسـی فلـورفن، وجـین      5/1حبه در سوخ در تیمارهاي مصرف 
). 5لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله شمارش شد (جدول  5/1دستی و 

هاي هرز ضمن بکـارگیري  شرایط ایده آل تحت کنترل مناسب علف
د تا گیاه از آشـیان اکولوژیـک بـه    ) سبب ش3تیمارهاي فوق (جدول 

دست آمده بهترین استفاده را نموده و تعـداد حبـه در سـوخ را ارتقـاء     
 بخشد. 
  
  حبه سیر 100وزن 

) 4حبه سیر (جدول  100هاي حاصل از وزن تجزیه واریانس داده
هـاي متفـاوت بـروز    کـش نشان داد که مصرف مقادیر مختلف علـف 

ه سیر را سبب شـد. نتـایج مقایسـه    دار بر این صفت گیااختالف معنی
حبه سیر در تیمار  100) نشان داد که کمترین وزن 5میانگین (جدول 

). رقابـت شـدید   5هاي هرز توزین شد (جدول شاهد عدم کنترل علف
هاي تولیـدي سـیر   هاي هرز منجر به افول وزن حبهگیاه سیر با علف

هـاي  وده علفگشت. نتایج فوق با نتایج حاصل از فراوانی و زیست ت
 2). میان مصرف تري فلورالین با دزهاي 3هرز مطابقت داشت (جدول 

حبه سیر مشاهده  100داري بر وزن لیتر در هکتار اختالف معنی 5/2و 
لیتر تري فلورالین اختالف  5/1نشد اما میان دو تیمار فوق با مصرف 

). همچنین اخـتالف  5دار بر این صفت سیر مشاهده شد (جدول معنی
لیتر اکسی فلـورفن بـر وزن    5/2و  2داري میان مصرف آماري معنی

یت نشد و این دو تیمار در یک سطح پایین تر نسبت ؤحبه سیر ر 100
به تیمار شاهد وجین دستی قرار گرفتند. اثر سوء تحت مصرف مقادیر 

). 5هاي فوق این نتیجه را به دنبال داشت (جـدول  کشمختلف علف
تولیدي تحت تیمارهاي وجین دسـتی، مصـرف   هاي ترین حبهسنگین

لیتر اکسی فلورفن در دو مرحله  5/1لیتر اکسی فلورفن و تقسیط  5/1
). نتایج فوق با نتایج حاصل از فراوانی و زیسـت  5حاصل شد (جدول 

). نتـایج مشـابهی توسـط    3هاي هرز مطابقت دارد (جدول توده علف
 ) گزارش شد.    10حسینی و همکاران (

  
  د اقتصادي (سوخ) سیرعملکر

کـش ) نشان داد که مصرف مقادیر متفاوت علـف 4نتایج جدول (
داري بر عملکرد اقتصادي (سوخ) سـیر  ثیر معنیأهاي مختلف سبب ت

) 5هاي حاصـل از عملکـرد سـوخ (جـدول     شد. مقایسه میانگین داده
هـاي  نشان داد که کمترین عملکرد سوخ در تیمار عدم کنتـرل علـف  

نتیجه فوق با نتایج حاصل از فراوانی و زیست تـوده   هرز حاصل شد.
) مطابقت نشان داد. سطوح مختلـف مصـرف   3هاي هرز (جدول علف
دار بـر عملکـرد سـوخ سـیر     ثیر معنیأکش تري فلورالین سبب تعلف

هاي مجزا کش در گروهکه سه سطح مصرف این علفگشت به طوري
لیتـر تـري    5/2صـرف  ). میان این سه تیمار، م5قرار گرفتند (جدول 

ترین تیمار در تولید عملکرد سوخ بود. نتایج به دست فلورالین مناسب
هاي هـرز (جـدول   آمده با نتایج حاصل از فراوانی و زیست توده علف

) 5حبـه (جـدول    100)، ارتفاع بوتـه، تعـداد حبـه در سـوخ و وزن     3
 لیتر اکسی فلورفن در 5/2و  2مطابقت داشت. مطابقت نتایج مصرف 

دهی سیر، ارتفاع بوته، تعداد تولید عملکرد اقتصادي سیر با صفات نمره
کـه  ) مشهود است به طـوري 5حبه (جدول  100حبه در سوخ و وزن 

دار بر عملکرد سوخ نشـان  این دو سطح مصرف اختالف آماري معنی
نداده و یک سطح پایین تر از تیمار شاهد وجین دستی قـرار گرفتنـد   

لیتـر اکسـی فلـورفن     5/2و  2) مصرف 3ا جدول (). برابر ب5(جدول 
هاي هرز مزارع سـیر را  بهترین فرونشانی فراوانی و وزن خشک علف

) که بر سیر 5سوزي (جدول به دنبال داشتند اما به دلیل اثر سوء و گیاه
وارد کردند گیاه را مجاب بر این داشتند تا مواد فتوسـنتزي را صـرف   

سبب افت عملکرد اقتصادي سیر گردند. هاي جوان نماید و تولید برگ
نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد اقتصادي سیر در تیمار مصـرف  

لیتر اکسـی   5/1لیتر اکسی فلورفن، تیمار وجین دستی و تقسیط  5/1
- فلورفن در دو مرحله حاصل شد و میان تیمارهاي فوق اختالف معنی

ا نتایج حاصـل از  ). مطابقت نتایج فوق ب5داري مشاهده نشد (جدول 
دهـی  )، نمـره 3هاي هرز (جدول فرونشانی تراکم و وزن خشک علف
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حبه تولیدي (جـدول   100سیر، ارتفاع بوته، تعداد حبه در سوخ و وزن 
) مشهود است به طوري که تحت بکارگیري تیمارهاي فـوق علـف  5

هاي هرز مزارع سیر بدون اثر سوء بر گیاه زراعی کنترل شد. گیاه در 
تـرین  عاري از رقابـت از آشـیان اکولوژیـک حاصـله، مناسـب      شرایط

هـاي  استفاده را نمود و توانست مواد فتوسنتزي بیشـتري را بـه انـدام   
هاي بیشـتر در هـر سـوخ کـه وزن     زایشی انتقال داده و با تولید حبه

باالتري نیز داشتند بر عملکـرد سـوخ افـزود. محققـین دیگـر نتـایج       
 ). 10و  8 ،7مشابهی را گزارش کردند (

  
  عملکرد بیولوژیک

دار تحت مصرف سطوح نتایج نشان از وجود اختالف آماري معنی
هاي متفاوت بر عملکرد بیولوزیک سیر دارد (جدول کشمختلف علف

). نتایج مقایسه میانگین داده هاي حاصل از عملکرد بیولوژیک سیر 4
مار شاهد ) نشان داد که کمترین عملکرد بیولوژیک سیر در تی5(جدول 

). نتیجه فـوق بـا نتـایج حاصـل از     5بدون کنترل توزین شد (جدول 
) مطابقت دارد. 3هاي هرز (جدول فراوانی و زیست توده تولیدي علف
لیتـر تـري فلـورالین کمتـرین      5/1بعد از تیمار فوق، تیمـار مصـرف   

). در مقابل بیشترین عملکرد 5عملکرد بیولوژیک را تولید نمود (جدول 
لیتر تري فلورالین، وجین  5/2و  2ک تحت تیمارهاي مصرف بیولوژی

لیتـر   5/1لیتر اکسی فلورفن و تقسـیط   5/2و  2، 5/1دستی، مصرف 
اکسی فلورفن در دو مرحله حاصل شد و میان تیمارهاي فوق اختالف 

هاي ). تراکم و زیست توده علف5دار مشاهده نشد (جدول آماري معنی
ـ ) در کرت3هرز (جدول  وق سـبب گشـت تـا گیـاه شاخسـاره      هاي ف

 تولیدي را افزایش دهد. 
  

  شاخص برداشت
) نشـان داد کـه شـاخص    4نتایج جدول تجزیه واریانس (جدول 

هـاي متفـاوت   کشثیر مقادیر مختلف علفأبرداشت گیاه سیر تحت ت
ثیر معنـی أهاي متفاوتی را نشان داد به طوري که سبب تالعملعکس

) 5). نتایج مقایسه میـانگین (جـدول   4دار بر این شاخص شد (جدول 
نشان داد که کمترین شاخص برداشت در تیمار عدم کنتـرل حاصـل   

لیتـر تـري فلـورالین     2و  5/1). میان سطوح مصرف 5گردید (جدول 
دار بر شاخص برداشت سیر مشاهده نشد اما با افـزایش  اختالف معنی

یر فزونـی  لیتر در هکتار شاخص برداشـت سـ   5/2دز تري فلورالین تا 
). نتایج فوق با نتایج حاصل از تراکم و زیسـت تـوده   5یافت (جدول 

)، عملکرد اقتصادي و بیولوژیک سیر (جـدول  3هاي هرز (جدول علف
) مطابقت داشت. در مقابل باالترین شاخص برداشت در تیمارهـاي  5

لیتر  5/2و  2، 5/1وجین دستی، مصرف مقادیر مختلف اکسی فلورفن (
لیتر اکسـی فلـورفن در هکتـار نتیجـه شـد.       5/1تقسیط  در هکتار) و

مطابقت نتایج فوق با نتایج حاصل از فرونشانی فراوانی و زیست توده 
)، عملکرد اقتصادي و بیولوژیک سیر (جـدول  3هاي هرز (جدول علف

توان عنوان نمود که تحت کنترل ) مشهود است. با توجه به نتایج می5
یر، تـوازن در انتقـال مـواد فتوسـنتزي     هاي هرز مزارع سمناسب علف

زمینی (سوخ) پدید آمد و بدین صورت شاخص هوایی و زیر میان اندام
برداشت سیر فزونی یافت. نتایج مشابهی توسط سایر محققین گزارش 

 ).10شد (
  

  گیري نهایینتیجه
هاي هرز به تفکیک گونه با توجه به نتایج حاصل از جمعیت علف

هـا و  ارتفاع بوته، تعداد حبه در سوخ، وزن حبه و زیست توده تولیدي،
لیتر اکسی  5/1نهایتا عملکرد اقتصادي (سوخ) گیاه سیر، تیمار مصرف 

هاي هرز با تولید عملکردي برابر برگی گونه 4الی  3فلورفن در مرحله 
 .گرددمیگرم در متر مربع به عنوان بهترین تیمار معرفی  67/1661با 
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