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اثرات علفکش ،تراکم و آرايش کاشت بر مهار علفهاي هرز ماشVigna radiata ،
محمدرضا کرمینژاد* ،1داريوش قنبري بیرگانی ، 2رضا سخاوت 2و سعید باقري

2

 .4آزمايشگاه تحقيقات گياهپزشكي كرج ،موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،استان البرز ،ايران.2 .
بخش تحقيقات گياه پزشكي ،مركز تحقيقات كشاورزی و منابع طبيعي دزفول ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزی ،خوزستان ،ايران.
تاريخ پذيرش4332/2/22 :

تاريخ دريافت4333/42/41 :

چكیده
به منظور بررسي اثرات تراكم و آرايش كاشت ماش و كاربرد علفكششهشا بشر عملكشرد و كنتشرل علشفهشای هشرز مشاش
آزمايشي به صورت كرت های نواری دو بار خرد شده با سه تكرار و بمدت دو سشال در دزفشول اجشرا ششد .آرايشش كاششت بشه
عنوان عامل عمودی در چهار سطح :كاشت ماش در دو طرف پشتههای  36 ، 52 ، 16سانتيمتری و كاششت يش

رديشف روی

پشتههای  26سانتيمتری ،تراكم كاشت به عنوان عامل افقي در دو سطح  :فاصله بوته ها روی رديف كاشت  2و  46سانتيمتر و
كرتهای فرعي در هفت سطح :كاربرد پرومترين (گزاگارد®  )WP 80%به ميزان  4/2كيلشوگرم ،آكسشيفلشورفن (گشل® EC

 )24%به ميزان  6/14كيلوگرم ،اكساديازون (رونستار®  )SL 12%به ميزان  6/31كيلوگرم و پندیمتالين (اسشتام ® )EC 33%
به ميزان  4/42كيلوگرم به صورت پيش رويشي ،تريفلورالين (ترفالن®  )EC 48%به ميزان  4كيلوگرم به صورت پيش كاشت،
شاهدهای بدون و با علفهای هرز .نتايج نشان داد در مجموع ،رتبهبندی علفكش هشا از نظشر تشرثير بشر كنتشرل مجمشوع تعشداد
علفهای هرز به ترتيب آكسيفلورفن> تريفلشورالين> پرومتشرين< پنشدیمتشالين< اكسشاديازون بشود .كشاربرد علشفكششهشای
آكسيفلورفن و تريفلورالين در كاهش وزن تر علفهای هرز مؤثرتر از ساير علفكشها بود .رتبهبندی علشفكششهشا از نظشر
ترثير بر افزايش عملكرد دانه ماش به ترتيشب آكسشيفلشورفن> تريفلشورالين> اكسشاديازون> پرومتشرين> پنشدیمتشالين بشود .در
مجموع كاشت ماش به فواصل  2سانتيمتر با آرايشش كاششت يش

خشي روی پششتههشای  26سشانتيمتشر و كشاربرد هشر يش

علفكشهای آكسيفلورفن به ميزان  6/14كيلوگرم در هكتار و يا تريفلورالين به ميزان  4كيلوگرم در هكتار توصيه ميشود.
واژههاي کلیدي :آكسيفلورفن ،اكساديازون ،پرومترين ،پندیمتالين ،تريفلورالين.

*مسئول مكاتبات :محمدرضا كرمينژادm.karaminejad@gmail.com،
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مقدمه
حبوبات از جمله گياهاني هستند كه سرشار از پشروتيين

زراعت ماش انجام شد مشخص شد كه در مقايسه بشا ششاهد

بوده و با داشتن  44تشا  32درصشد پشروتيين نقشش مهمشي در

بششا علششف هششرز ،ميششزان عملكششرد مششاش بششه وسششيله كششاربرد

تامين مواد پروتييني بشر دارند .به لحاظ وجود باكتریهشای

علفكشهای كلرتال ديمتيشل بشه ميشزان  3كيلشوگرم مشادة

تثبيت كننده نيتشرونن هشوا در ريششه آنهشا ،در حاصشلخيزی

مؤثر در هكتار ،آتكلشر (تسشو®  )EC 48%بشه ميشزان 2/2

خاك نقش مهمي دارنشد و پشا از برداششت آنهشا ،مقشادير

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش رويششي و

زيادی نيتشرونن بشه خشاك افشزوده مشيششود .از ايشنرو ايشن

شششاهد بششدون علششف هششرز بششه ترتيششب بششه ميششزان  43 ، 23و 3

گياهان نقش مهمي در تناوب زراعي دارند .همچنين از آنها

درصد افزايش يافته است ،اما كاربرد علفكشش پرومتشرين

به عنوان كود سبز برای تقويت و بهبود وضع فيزيكي خاك

به ميزان 4/2كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار تقريبا برابر تيمشار

استفاده ميشود .در ايران سطح زير كشت حبوبشات حشدود

شاهد با علف هرز عملكرد ماش داششته اسشت (

 536هزار هكتشار (ديشم و آبشي) بشوده و سشطح زيشر كششت

 .)Birgani et al., 1996هششمچنششين كششاربرد علششفكششش

حبوبات در استان خوزستان حدود  25352هكتار مشيباششد

تريفلششورالين بششه ميششزان  6/1 – 4/2كيلششوگرم مششادة مششؤثر در

( .)Anonymous, 2010ماش از جمله محصشوتت مهشم در

هكتار برای كنترل علفهای هرز حبوبات توصيه شده است

تناوب كشتهای رايشج منطقشه خوزسشتان مشيباششد كشه در

(.)Mousavi and Rastegar, 1997

منطقشه طبششم آمشار ارادششه شششده از سشازمان جهششاد كشششاورزی

در آزمايشششي كششه در سششال  4342در هندوسششتان بششه وسششيله

خوزسشتان در سشال  4336سششطح زيشر كشششت ايشن محصششول

علفكشهای آكسيفلورفن به ميزان  6/4 –6/42كيلوگرم

 42123هكتار و متوسي عملكرد  4223كيلوگرم در هكتشار

مششادة مششؤثر در هكتششار ،اكسششاديازون بششه ميششزان 4/22 – 4/2

بوده است (.)Anonymous, 2011

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار ،پندیمتالين بشه ميشزان – 4/2

قابليت رقابت ماش با علف هرز در تراكمهای بات افزايش

 6/52كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و وجين دستي  36و 12

مييابد ( .)Bayacag and Panplona, 1987در آزمايشي

روز بعد از سبز شدن روی رقم ماش  Pusa Baisakhiانجام

كه به منظور بررسي اثر مصرف علفكش و تراكم بوته

شد ،مشخص شد كه نسشبت بشه ششاهد بشا علشف هشرز ،وزن

روی علفهای هرز باقال كه در سالهای  4354و  4353در

خش ش

علششفهششای هششرز بطششور ميششانگين ( 12/4تششا 14/43

مركز تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول اجرا شد.

درصد) كاهش و ميشزان محصشول افشزايش يافشت .بيششترين

كاربرد علفكشهای بنتازون  +هالوكسي فوپ اتوكسي

عملكرد محصول به ميشزان  4626/2كيلشوگرم در هكتشار از

اتيل (گاتنت®  )EC 12.5%به ميزان  6/52 + 6/21و يشا

تيمار باوجين دستي حاصل شد (.)Parkash et al., 1988

 4 + 6/21كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و يا كلرتال ديمتيل

در آزمششايش ديگششری كششه در سششال  4336در هندوسششتان بششه

(داكتال®  )wp 75%به ميزان  5/2و يا  3كيلوگرم مادة

وسيله علفكشهای اكسشي فلشورفن بشه ميشزان 6/4 –6/42

مؤثر در هكتار و همچنين كاشت باقال با فاصله بين رديف

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار ،اكساديازون به ميشزان – 4/2

 12سانتيمتر و فاصله بين بوته روی رديف  46و يا 26

 4/22كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار ،پنشدیمتشالين بشه ميشزان

Ghanbari Birgani et al.,

 6/52 – 4/2كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار روی رقششم

سانتيمتر توصيه شده است (
.)2004

Ghanbari

ماش  ML 267به صورت پيش رويشي انجام شد ،مششخص
علفهشای

درسششالهششای  4353و  4351در آزمايشششي كششه در مركششز

شد كه نسبت به شاهد با علف هرز ،وزن خش

تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول روی علفهای هشرز

هرز به وسيله تمام تيمارهای علفكش كاهش يافت .ميزان
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محصول ماش  6/22تن در هكتار در تيمشار ششاهد بشا علشف

مواد و روشها

هرز و در تيمارهشای علشفكشش از  6/13تشن در هكتشار بشا

ايششن آزمششايش در سششالهششای  4342و  4341در مركششز

مصرف آكسيفلورفن به ميزان  6/42كيلوگرم مادة مؤثر در

تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول به صورت كرتهای

هكتار تا  4/62تن در هكتار در تيمار شاهد بدون علف هرز

نواری دو بار خرد شده (استري

اسپليت اسپليت پشالت) در

متغير بشود .بيششترين عملكشرد مشاش بشه ميشزان  6/43تشن در

قالب طرح بلوكهای كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد.

هكتار با كاربرد آكسيفلورفن به ميزان  6/4كيلشوگرم مشادة

عمليات تهيشه زمشين ششامل آبيشاری اوليشه ،ششخم بشه وسشيله

مؤثر در هكتار حاصل شد (.)Singh and Rao, 1992

گاوآهن برگرداندار ،دو ديس

در آزمايش دو سالهای در تايلند تراكم بوته  266هزار بوتشه

بود .هر كرت آزمايشي شامل  1خي كشت ماش به طشول 3

در هكتار بشا آرايشش كاششت رديشفهشای  26سشانتيمتشر و

متر و با رعايت ي

خشي

فواصل بوته روی رديف های كاشت  46سشانتيمتر و در هشر

نكاشت به صورت عمودی بود .در تاريخهشای 4342/1/21

چالشششه كاششششت يش ش

بوتشششه مناسشششب تششششخيص داده ششششد

عمود بر هشم و ششياربندی

متر فاصله به صورت افقي و ي

و  4341/1/45مزرعه آزمايشي از بذر ماش تيشن

PUSA -

()Nameless, 1991

 9173كه دارای عملكرد مناسب و قابليت برداشت مكشانيزه

در آمريكا كاربرد علفكشهای آتكلر به ميشزان 4/2 – 2

بود ،كاشته شد .ميزان مصرف كودهای شيميايي بشر اسشاس

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار ،كلرتال ديمتيل به ميشششششششزان

آزمون خاك و به مقدار  22كيلوگرم در هكتار نيتشرونن از

 1/2 – 46/2كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار به صورت پشيش

منبششششع اوره و  52كيلششششوگرم درهكتششششار  P2O5از منبششششع

رويشي و تريفلورالين به ميشزان  6/2 –6/52كيلشوگرم مشادة

سوپرفسفات تريپل قبشل از كاششت مخلشوا بشا خشاك بشود.

مؤثر در هكتار برای زراعت ماش توصيه شدهاند ( Meister,

سمپاشي به وسيله دستگاه سشمپاش پششتي تلمبشه بغشل ،نشازل

 .)1994كاربرد علفكشش پرومتشرين بشه ميشزان 4/2 – 4/1

خشي پششاش و مصششرف آب  366ليتششر در هكتششار انجششام شششد.

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار برای كنتشرل علشفهشای هشرز

تيمارهای آزمايش عبارت بودند از:

عدس و نخود توسي ششركت سشازنده علشفكشش مشذكور

عامششل افقششي ( )Aتششراكم كاشششت در دو سششطح a4 :و – a2

توصشششيه ششششده اسشششت ( .)Hafliger, 1975علشششفكشششش

كاشت بوته روی رديف به ترتيب با فاصله  2و 46سانتيمتر

آكسششيفلششورفن در  13كشششور جهششان روی بششيش از يكصششد

بود .عامل عمودی ( )Bآرايش كاشت در چهار سطح- b4 :

محصول كششاورزی از جملشه مشاش بشه ثبشت رسشيده اسشت

كاشت در دو طرف پشته های  16سشانتيمتری - b2 .كاششت

( .)Yangming, 1991ايشن علشفكشش از خشانواده ديفنيشل

در دو طرف پشته های  52سانتيمتشری - b3 .كاششت در دو

سشاله

خشي

اترها و كنترل كننده بسياری از علف هشای هشرز يش
پهن برگ و باريش

بشرگ مشيباششد ( .)Tomlin, 1997بشا

طرف پشته هشای  36سشانتيمتشری - b1 .كاششت يش
روی پشته های  26سانتيمتری بود.

توجششه بششه اهميششت كنتششرل علششفهششای هششرز در گيششاه مششاش

كرتهای فرعي يا عامل ( )Cكاربرد علفكشها در هفت

پژوهشي در مركز تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول بشا

سشطح - c4 :پرومتششرين (گزاگششارد)  WP %46بششه ميششزان 4/2

هششدف ي شافتن تششراكم و الگششوی كاشششت مناسششب ،انتخششاب

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار به صورت پيش رويششي- c2 .

علفكشهای سازگار بشا گيشاه مشاش بشرای افشزايش ميشزان

اكسيفلورفن (گل)  EC %21به ميزان  6/14كيلشوگرم مشادة

محصول ماش انجام شد.

مؤثر در هكتار به صورت پشيش رويششي - c3 .اكسشاديازون
(رونستار)  SL %42به ميشزان  6/31كيلشوگرم مشادة مشؤثر در
هكتار به صورت پيش رويشي - c1 .پندیمتالين (اسشتام )
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 EC %33به ميزان  4/42كيلوگرم مشادة مشؤثر در هكتشار بشه
صورت پيش رويشي - c2 .تريفلورالين (ترفالن) %14

EC

تعداد غالف در بوته ،ميانگين تعداد دانشه در غشالف و وزن
صد دانه تعيين شد .در زمان رسيدگي محصول غشالفهشای

به ميزان  4كيلوگرم مادة مؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش

ماش از دو رديف وسي هر كرت برداشت و بعد از خش

كاشت و مخلوا با خاك بوسيله بيل c1 .و  – c5بشه ترتيشب

شدن غالفها دانه های ماش ازغالفها جدا و توزين ششد.

شاهدهای بدون و با علفهای هرز بود.

برآورد اقتصادی كنترل علف هشای هشرز بشر اسشاس مقايسشه

ارزيابي و آماربرداری از مزرعه آزمايشي بدين ترتيشب بشود

هزينششه كششاربرد علششفكششش توصششيه شششده بششا كنتششرل دسششتي

هفتششه بعششد از كششاربرد علششفكششش هششا ميششزان

علف های هرز (روش مرسوم) انجام شد .داده هشای حاصشل

مشاه

از شمارش و توزين علفهای هرز و صشفات زراعشي مشاش

بطور هفتگي طبم روش ارزيابي انجمن تحقيقات علفهای

بوسيله نرم افزار آماری  MSTATCتجزيه واريانا ششده و

هشرز اروپشا ( )EWRCتعيشين ششد (.)Sandral et al.,1997

ميانگين تيمارهشای آزمشايش بشه وسشيله آزمشون چنددانشهای

كششه از ي ش

گياهسوزی علفكشها روی گياه ماش به مشدت يش

طبم اين رتبهبندی  ، 4–3رتبه  4نمايانگر گياه سالم و رتبشه

دانكن در سطح احتمال خطای ي

درصد مقايسه شدند.

 3بيششانگر خسششارت بيشششتر از  56درصششد بششه گيششاه زراعششي
ميباشد .در تاريخهای  4342/2/41و  4341/2/44بترتيب 3

نتايج

و  1هفته پا از كاشت ،تعداد علف های هرز از سطح ي

الف  -علفهاي هرز

گونه شمارش شد .سپا در

تراکم علفهاي هررز در سشال  4342مجموعشا  46گونشه

تاريخهای  3و  4342/5/1و  46و  ،4341/1/44بترتيشب  3و

علف هرز و در سال  4341مجموعا پنج گونه علف هرز در

 5هفته پا از كاشت وزن تر علفهشای هشرز نيشز از سشطح

مزرعششه آزمايشششي مششاش مشششاهده شششد كششه از ايششن ميششان

متر مربع از هر كرت تعيين شد .در مرحله غالف دهشي

 )Cleomeو طحلشششششه

مترمربع از هر كرت به تفكي

ي

كنجدششششششيطاني (L.

viscosa

عالوه بر اندازه گيری ارتفاع بوتههای مشاش ازسشطح زمشين

( )Corchorus olitorius L.علفهای هرز غالب در هر دو

تا باتترين نقطه شاخه ،صفات زراعي ماش ششامل :ميشانگين

سال آزمايش بودند (جدول .)4

جدول  - 4علفهای هرز موجود در مزرعه آزمايشي ماش در سالهای  4342و .4341
Persian name
كنجدشيطاني *

Table 1. Weeds of the experimental mungbean field in 2006 and 2007.
Scientific name
2006
2007
* Cleome viscosa L.
+
+

صحرايي

+

+

Convolvulus arvensis L.

طحله *

+

+

* Corchorus olitorius L.

ازرق اورشليمي

-

+

Chrozophora hierosolymitana Spreng.

اويارسالم

+

+

Cyperus rotundus L.

سوروف برنجي *

-

+

* Echinochloa colonum (L.) Link

پنيرك*

+

-

* Malva sylvestris L.

فانوس چيني

-

+

Physalis divaricata D. Don

خرفه

-

+

Portulaca oleracea L.

پيچ
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خارخس
قياق
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-

+

Tribulus terrestris L.

-

+

Sorghum halepense (L.) Pers.

* = علفهای هرز غالب ;  +و  = -به ترتيب حضور و عدم حضور.
* = dominant weeds; + and - = presence or absence, respectively.

علف هرز کنجدشیطانی اثر سال ،علفكش و اثر متقابشل

شششيطاني بششه طششور جداگانششه در سششالهششای  4342و  4341در

سال در علفكش بشر تعشداد كنجشد ششيطاني معنشيدار ششد

جدول  3اراده شده است .اثر ساير عوامشل بشر تعشداد كنجشد

(جدول  )2لذا اثشر تيمارهشای علشفكشش بشر تعشداد كنجشد

شيطاني معنيدار نشد.

جدول  - 2تجزيه مركب تعداد كنجد شيطاني ،طحله ،ساير علفهای هرز غالب ،تعداد كل و وزن تر كل علفهای هرز.
Table 2. Analysis of variance of the number of Cleome viscosa, Corchorus olitorius, other weeds, total
number and fresh weight of weeds.
MS
Total fresh
weight of weeds

Total
weeds
** 2.7

Other
weeds
0.09 ns

Density
Corchorus
olitorius
* 18.2

Cleome
viscosa
* 71.1

df

SOV

1

(Year )A

4.61
5.3 ns

0.01
0.02 ns

1.43
0.02 ns

0.42
0.30 ns

2.96
1.09 ns

2
1

Error
(Density )c

4.5 ns
0.49
9.75 ns

1.86 ns
1.86
1.12 ns

0.71 ns
1.19
0.83 ns

0.19 ns
1.03
0.44 ns

0.46 ns
1.32
2.27 ns

1
2
3

AC
Error
(Planting pattern )D

6.93 ns
2.52
1.15 ns
0.53 ns
0.52
** 117.1

0.37 ns
0.77
0.52 ns
1.08 ns
0.28
** 21.2

0.50 ns
1.21
0.25 ns
0.50 ns
0.41
** 1.97

0.18 ns
0.12
0.06 ns
0.36 ns
0.32
** 3.39

0.16 ns
0.84
0.51 ns
1.42 ns
0.42
** 8.005

3
6
3
3
6
6

AD
Error
CD
ACD
Error
(Herbicide )E

** 12.3
0.69 ns
0.67 ns
* 1.26
1.02 ns
0.4 ns
0.4 ns
1.29

* 0.59
0.06 ns
* 0.61
0.34 ns
0.29 ns
0.15 ns
0.21 ns
1.15

0.26 ns
0.45 ns
0.19 ns
0.31 ns
0.2 ns
0.08 ns
0.04 ns
0.7

** 1.8
0.12 ns
* 0.24
0.11 ns
0.07 ns
0.07 ns
0.08 ns
0.28

** 2.15
0.21 ns
0.36 ns
0.32 ns
0.28 ns
0.17 ns
0.249 ns
0.881

-

-

-

-

-

6
6
6
18
18
18
18
208
335

AE
CE
ACE
DE
ADE
CDE
ACDE
Error
Total

14%

25%

25%

14%

25%

-

)(CV

** 297.3

 = **,* ، nsبترتيب معنيدار نيست و معنيدار در سطوح احتمال خطای  2و  4درصد.
ns, * and ** - Not significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively.

اثر آرايش کاشت بر تراکم علف هرز کنجد شریطانی

كنجدشيطاني معني دار نشد (جدول  ،)2اما به طشور متوسشي

هششر چنششد اثششر فاصششله بششين رديششف كاشششت روی تعششداد

تعششداد كنجدشششيطاني در الگوهششای كاشششت دورديششف روی

كرمي نژاد و همكاران
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رديشف روی پششته 14 ،درصشد كشاهش

بوته در مترمربع كاهش داد (جشدول  .)3در سشال  ،4341در

پشته نسبت به يش

داشته است .كه اين موضوع بيشانگر اثشر فاصشله بشين رديشف

مقايسه با شاهد بشا علشف هشرز بشا تشراكم  42/4بوتشه در متشر

كمتر بر كنترل علفهای هرز ميباشد.

مربع ،كاربرد علف كش های تريفلشورالين ،اكسشيفلشورفن،
پرومترين و پندیمتالين تراكم كنجد شيطاني بشه ترتيشب بشه

اثر علف کش ها بر تراکم علف هررز کنجرد شریطانی

 5/4 ،1/3 ،4/4و  44/1در متر مربع تقليل يافت (جشدول .)3

درسال  ،4342در مقايسه با شاهد با علف هرز بشا تشراكم 51

بششه طششور كلششي ،آكسششيفلششورفن ،پرومتششرين ،تريفلششورالين،

بوته در مترمربشع ،كشاربرد علشفكششهشای اكسشيفلشورفن،

پندیمتالين و اكساديازون به ترتيب مؤثرترين علفكش ها

پرومتششرين ،تريفلششورالين  ،پنششدیمتششالين و اكسششاديازون بششه

در كنترل كنجدشيطاني بودند (جدول .)3

ترتيشب تعششداد كنجششد شششيطاني را بششه  23 ، 25 ،11 ،34و 15
جدول  - 3اثر تيمارهای علفكش بر تعداد كنجد شيطاني ،طحله و ساير علفهای هرز در سالهای  4342و .4341
Table 3. Effect of herbicide treatments on density of Cleome viscosa, Corchorus olitorius and other weeds in
2006 and 2007.
(Density)Plants/m2
Herbicide
Rate
Cleome
Corchorus
other
treatments
)(Kg ai.ha-1
viscosa
olitorius
weeds
2006
2007
2006
2007
Prometryne
1.2
44 ab
7.1 ab
1 de
17.1 ab
12.6 a
b
bc
cde
bc
Oxyfluorfen
0.48
38
4.3
2
8.5
7.6 ab
ab
a
bcd
ab
Oxadiazon
0.36
68
13.1
3
16
12 ab
ab
a
a
ab
Pendimethalin
1.15
59
11.6
8.5
18.1
6 ab
Trifluoralin
1
57 ab
1.8 bc
6 ab
5.3 cd
9.2 ab
Weed free check
0c
0c
0e
0d
0b
a
a
abc
a
Weedy check
74
12.1
6
28.3
14.3 a
*-

در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

multiple

Duncan ’s

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح احتمال  2درصد متفاوت نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the
range test at the 0.05 probability level.

علف هرز طحله اثر سال ،علفكش ،اثشر متقابشل سشال در

با شاهد با علف هشرز بشا تشراكم  24/3طحلشه در متشر مربشع،

علفكش و سال در تراكم در علفكشش بشر تعشداد طحلشه

كششاربرد علششفكششش هششای تريفلششورالين ،آكسششيفلششورفن،

معنيدار شد (جشدول  )2لشذا اثشر تيمارهشای علشفكشش بشر

اكساديازون ،پرومترين و پندیمتالين به ترتيب تعداد طحلشه

تعداد طحله به طور جداگانه در سالهشای  4342و  4341در

را به  45/41،4 ،4/2 ،2/3و  44/4تقليشل داد (جشدول  .)3بشه

جدول  3اراده شده است .اثر سشاير عوامشل بشر تعشداد طحلشه

طششور ميششانگين ،از نظششر تششرثير بششر كنتششرل طحلششه بششه ترتيششب

معنيدار نشد.

آكسششيفلششورفن ،تريفلششورالين ،پرومتششرين ،اكسششاديازون و
پندیمتالين كارايي بيشتری داشتند (جدول .)3

اثر علفکش ها بر ترراکم علرف هررز طحلره در سشال
 ،4342در مقايسه با شاهد با علشف هرزبشا تشراكم  1بوتشه در

اثر علفکش ها بر ترراکم سراير علرفهراي هررز اثشر

متر مربع ،كاربرد علفكش های پرومترين ،آكسشيفلشورفن

علف كش بر تعداد ساير علف های هشرز ششامل اويارسشالم،

و اكساديازون به ترتيب تراكم طحله را بشه 2 ،4و 3عشدد در

پنيرك و سوروف برنجي معنيدار شد اما اثشر سشاير عوامشل

متر مربع كاهش داد (جدول  .)3در سشال  ،4341در مقايسشه

بر تعداد ساير علفهای هرز معنشيدار نششد (جشدول  .)2در
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مقايسه با شاهد با علف هشرز بشا تشراكم 41/3علشف هشرز در

اراده شده است .اثر ساير عوامل بر مجموع تعداد علفهشای

واحششد سششطح ،كششاربرد علششفكششش هششای پنششدیمتششالين،

هرز معنيدار نشد.

اكسششيفلششورفن ،تريفلششورالين ،اكسششاديازون و پرومتششرين بششه

در سال  ،4342در مقايسه با شاهد با علف هرز با تشراكم 32

ترتيب جمعيت سايرعلف های هشرز را بشه 42 ،3/2 ،5/1 ، 1

بوته در متر مربع ،كاربرد علفكش هشای اكسشيفلشورفن و

و  42/4عدد در متر مربشع كشاهش داد (جشدول  .)3بشه طشور

پرومترين به ترتيب تراكم علفهای هرز را به  13و  16عدد

كلي ،رتبه بندی علفكش ها از نظر تشرثير بشر كنتشرل سشاير

در واحششد سششطح تقليششل داد (جششدول  .)1در سششال  ،4341در

علف هشای هشرز بشه ترتيشب پنشدیمتشالين> اكسشيفلشورفن<

مقايسه با شاهد با علف هرز با ميشانگين تشراكم  52/4علشف

تريفلورالين< اكساديازون< پرومترين بود (جدول .)3

هششرز در متششر مربششع ،كششاربرد علششفكشششهششای تريفلششورالين،
اكسشيفلششورفن ،پرومتششرين ،پنشدیمتششالين و اكسششاديازون بششه

اثر علف کش ها بر تراکم مجموع علف هاي هررز اثشر

ترتيب مجمشوع تعشداد علشفهشای هشرز را بشه ،31/2 ،23/2

سال ،علفكش ،اثر متقابل سال در علفكشش بشر مجمشوع

 22/3 ،26/4و  21/1كاهش داد (جدول  .)1بنابراين به طور

تعشداد علشفهششای هشرز معنشيدار شششد (جشدول  ،)2لشذا اثششر

ميانگين كاربرد علفكشهای اكسيفلورفن و تريفلشورالين

تيمارهای علفكش بر تعداد مجموع تعداد علف های هشرز

در كنترل علفهای هرز مؤثرتر از ساير علشفكششهشا بشود

به طور جداگانه در سشال هشای  4342و  4341در جشدول 1

(جدول .)1

جدول  -1اثر تيمارهای علفكش بر مجموع تعداد و وزن تر علفهای هرز در سال های  4342و .4341
Table 4. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds in 2006 and 2007.
*Mean
Total density of
Total fresh weight
Herbicide
Rate
)weeds (Plants/m2
weeds (Kg .ha-1) of
treatments
)(kg ai/ha
2006
2007
2006
2007
Prometryne
1.2
60 abc
50.1 b
1983 a
256.7 c
c
c
a
Oxyfluorfen
0.48
43
34.5
1733
234 c
Oxadiazon
0.36
82 abc
54.6 b
2017 a
408.3 bc
Pendimethalin
1.15
72 ab
52.3 b
1867 a
482.5 b
bc
c
a
Trifluoralin
1
71
23.5
2035
250.8 c
d
d
b
Weed free check
0
0
0
0d
a
a
a
Weedy check
95
75.8
1975
659.2 a
*-

در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

multiple

Duncan’s

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح احتمال  2درصد متفاوت نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the
range test at the 0.05 probability level.

اثر آرايش کاشت بر تراکم مجموع علفهاي هرز در

وزن تر مجموع علفهاي هرز اثر سال ،علفكش ،اثشر

اثر رقابت بوتههای ماش در الگوی كاشت دو رديشف روی

متقابل سال در علف كش و اثشر متقابشل فاصشله بشين رديشف

رديششف روی پشششته مجمششوع تعششداد

كاشت و علفكشش بشر مجمشوع وزن تشر علشفهشای هشرز

علف های هرز  34درصشد كشاهش داششت (جشدول دادههشا

معنيدار شد (جشدول  )2لشذا اثشر تيمارهشای علشفكشش بشر

اراده نشده است) .در واقع با افشزايش تشراكم بوتشه مشاش در

مجموع وزن تر علف های هرز به طور جداگانه در سالهای

پشششته نسششبت بششه ي ش

آرايش كاشت دو رديف روی ي
هرز بيشتر كاهش يافته است.

پشته تراكم علشفهشای

 4342و  4341در جدول  1اراده شده است.
در سششال  ،4342هرچنششد اثششر علششفكشششهششا روی وزن تششر
علفهای هرز معنيدار نشد و در مقايسه با ششاهد بشا علشف

كرمي نژاد و همكاران
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هرز كاربرد علفكش اكسيفلشورفن تشا حشدی در كشاهش

و كرت های مربوا به شاهد با علف هرز با  4113كيلشوگرم

وزن تر مجموع علفهای هرز موثر بود (جدول  .)1در سال

در هكتار بود (جدول دادهها اراده نشده است).

 ،4341در مقايسه با شاهد با علف هشرز بشا ميشانگين وزن تشر

هر چند اثر فاصله بين رديف كاشت روی وزن تر علفهای

 132/2گشششرم در مترمربشششع ،كشششاربرد علشششفكششششهشششای

هرز معنيدار نشد (جشدول  )2امشا بشه طشور متوسشي ،در اثشر

اكسششيفلششورفن ،تريفلششورالين ،پرومتششرين ،اكسششاديازون و

رقابت بوتههای ماش در الگویهای كاشت دو رديف روی

پندیمتالين به ترتيب وزن تر مجموع علفهشای هشرز را بشه

پشتههای  16و  52سانتيمتری نسبت به الگویهشای كاششت

146/3 ،221/5 ،226/4 ،231و  142/2گشششرم در متشششر مربشششع

دو رديف روی پششتههشای  36سشانتيمتشری و يش

رديشف

تقليل داد (جدول  .)1در مجموع ،كشاربرد علشفكششهشای

روی پشتههای  26سانتيمتری وزن تشر علشفهشای هشرز 26

اكسيفلورفن و تريفلورالين در كشاهش وزن تشر علشفهشای

درصد كاهش داشته است كه اين موضوع بيانگر اثر فاصشله

هرز مؤثرتر از ساير علفكشها بود (جدول .)1

بين رديف كمتر بر كنترل علفهای هرز ميباششد (جشدول
دادهها اراده نشده است).

اثر آرايش کاشت و علرفکرش برر وزن ترر مجمروع

علفهاي هرز كمترين وزن تر علفهای هرز در آرايشش

ب -صفات زراعی ماش

كاششششت دو رديشششف روی پششششتههشششای  52سشششانتيمتشششری و

اثرات گیاهسوزي علفکش ها روي گیاه ماش در اثشر

كرت های مربوا به كاربرد علفكش تريفلشورالين بشا 513

كاربرد تيمارهای علف كش هيچ گونه اثشرات گيشاهسشوزی

كيلوگرم در هكتار و بيششترين وزن تشر علشفهشای هشرز در

روی گياه ماش ايجاد نشد.

آرايش كاشت ي

عملكرد بذر مراش اثشر علشفكشش و فاصشله بشين رديشف

رديف روی پشته های  26سشانتيمتشری

كاشششت بششر عملكششرد بششذر مششاش معنششيدار شششد (جششدول.)2
جدول  – 2تجزيه واريانا مركب ارتفاع بوته ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و عملكرد دانه.
Table 5. Analysis of variance of the plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100
seeds weight and seed yield.
MS
Plant
No.
of
No.
of
100
Seed yield
SOV
df
height
pods/plant seeds/pod
seeds
weight
1
* 3827.2
** 16.55
131.2 ns
0.73 ns
** 19.2
(Year )A
0.18
0.102 ns

0.37
0.002 ns

14
113 ns

0.205
1.26 ns

164.05
549.19 ns

2
1

Error
(Density )c

0.17 ns
0.22
** 44.4

1.6 ns
0.28
0.16 ns

1.8 ns
1.3
0.20 ns

0.309 ns
0.349
0.113 ns

165.7 ns
21.6
130.0 ns

1
2
3

AC
Error
(Planting pattern )D

1.67 ns
0.37
0.06 ns
0.12 ns
0.23
** 0.40

0.12 ns
1.5
0.32 ns
0.13 ns
0.71
* 0.61

5.1 ns
2.02
2.3 ns
2.1 ns
1.99
** 3.9

0.069 ns
0.066
0.145 ns
0.074 ns
0.057
** 0.25

6.48 ns
273.3
632.4 ns
790.5 ns
176.7
104.5 ns

3
6
3
3
6
6

AD
Error
CD
ACD
Error
(Herbicide )E

0.09 ns
0.05 ns
0.01 ns

0.17 ns
0.25 ns
0.45 ns

** 4.9
1.7 ns
1.8 ns

** 0.348
0.129 ns
0.073 ns

212.1 ns
94.8 ns
263.9 ns

6
6
6

AE
CE
ACE

422

آفتكشها در علوم گياهپزشكي (جلد ،3شماره )4331 ،2

0.08 ns
0.09 ns
0.08 ns
0.11 ns
0.22
-

0.15 ns
0.25 ns
0.32 ns
** 0.53
0.58
-

** 3.1
** 3.4
** 3.2
** 3.1
3.1
-

0.054 ns
** 0.111
0.05 ns
0.061 ns
0.127
-

166.5 ns
153.6 ns
120.8 ns
123.8 ns
281.7
-

18
18
18
18
208
335

DE
ADE
CDE
ACDE
Error
Total

4%

13%

15%

7%

17%

-

)(CV

 = **,* ، nsبه ترتيب معنيدار نيست و معنيدار در سطوح احتمال خطای  2و  4درصد.
Ns, * and ** - Not significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively.

ارتفاع بوته ماش اثر سال و تراكم (فاصله بوته روی خشي

درصد افزايش داشت .ارتفشاع بوتشه در فاصشله  2سشانتيمتشر

در سشطح احتمشال  2درصشد

بوته روی رديشف كاششت  14/5سشانتيمتشر و در فاصشله 46

معنيدار شدند (جشدول  .)2در سشال اول آزمشايش ميشانگين

سانتي متشر بوتشه روی رديشف كاششت  54/3سشانتيمتشر بشود

ارتفاع بوته  11/1سشانتيمتشر و در سشال دوم آزمشايش 53/3

(جدول  )5كه نسبت به فاصله  2سانتيمتر بوته روی رديف

سانتيمتر بود (جدول  )1كه نسبت به سال اول آزمشايش 46

كاشت 1 ،درصد افزايش داشت.

كاشت) بر ارتفاع بوته هر ي

جدول  – 1تاثيرسالهای آزمايش بر ارتفاع ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه ماش.
Table 6. Effect of the Time (year) of the experiment on plant height, number of pod per plant, number
seeds per pod and 100 seed weight in 2006 and 2007.
*Mean

Years

100 seeds
)Weight (g

No. of seeds
per pod

No. of pods
per plant

Plant height
)(cm

4.1 a
4.2 a

8.2 a
9.5 a

14.3 b
28.1 a

66.6 b
73.3 a

*  -در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

2006
2007

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح احتمال خطای  2درصد متفاوت

نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s
multiple range test at the 0.05 probability level.

تأثیر فاصله بوتهها روي خطوط کاشت بر عملكرد

كاشت با  4543/4كيلوگرم در هكتار نسبت به فاصله 46

ماش هرچند اثر فاصله بوتهها روی خطوا كاشت بر

سانتيمتری بوته ها روی خطوا كاشت با 4141/4

عملكرد بذر ماش معنيدار نشد (جدول  )2اما عملكرد

كيلوگرم در هكتار ،افزايش داشت (جدول .)5

نهايي بذر در فاصله  2سانتيمتری بوتهها روی خطوا

كرمي نژاد و همكاران
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جدول  - 5ترثير فاصله بين بوته روی رديف بر ارتفاع نهايي ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و عملكرد دانه ماش.
Table 7. Effect of plant spacing on the rows on plant height, number of pod per plant, number of seeds per
pod, 100 seeds weight and seed yield.
Mean
Plant spacing
Seed yield
)(kg/ha

100 seeds
)Weight (g

No. of seeds
per pod

No. of pods
per plant

Plant height
)(cm

1719.1 a
1687.8 a

4.1 a
4.1 a

8.7 a
9.1 a

19.4 a
22.9 a

68.7 b
71.3 a

*  -در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

5 cm
10 cm

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنشه ای دانكشن در سشطح احتمشال خطشای  2درصشد متفشاوت

نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan ’s multiple
range test at the 0.05 probability level.

تأثیر آرايش هاي مختلف کاشت بر عملكررد مراش در

بدست آمد و فواصل بين رديفهای كاششت  52 ، 36و 16

بين آرايش هشای مختلشف بكشار بشرده ششده در آزمشايش بشه

سششانتيمتششر بششه ترتيششب دارای عملكششرد  4225/1 ، 4213/5و

خي روی پشته

 4113/5كيلشششششوگرم در هكتشششششار بودنشششششد( .جشششششدول .)4

ترتيب بيشترين عملكرد بذر در كاشت ي

های  26سانتيمتری با عملكرد  2323/4كيلوگرم در هكتشار
جدول  - 4ترثير آرايشهای مختلف كاشت بر ارتفاع ماش ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانه و عملكرد دانه ماش.
Table 8. Effect of planting patterns on plant height, number of pod per plant, number of seeds per pod, 100
seed weight and seed yield.
*Mean
Seed yield
)(kg/ha

100 seeds
)Weight (g

No. of seeds
per pod

No. of pods
per plant

Plant height
)(cm

Planting patterns

1669.7 b

4.1 a

8.8 a

22.1 a

70.4 a

1557.4 b

4.2 a

8.8 a

21.5 a

68.9 a

1263.7 b

4.1 a

8.9 a

21.6 a

71.6 a

2323.1 a

4.1 a

8.9 a

19.5 a

69.1 a

Planting on two sides of 60 cm
spaced rows
Planting on two sides of 75 cm
spaced rows
Planting on two sides of 90 cm
spaced rows
Planting on 50 cm spaced rows

*  -در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكشن در سشطح احتمشال خطشای  2درصشد متفشاوت

نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the
Duncan’s multiple range test at the 0.05 probability level.

تأثیر کاربرد علفکشها بر عملكرد ماش در مقايسه با

بذر ماش از تيمار شاهد با علف هشرز بشا ميشانگين 4113/3

شاهد با علف هرز ،بترتيب تيمارهای ششاهد بشدون علشف

كيلوگرم در هكتار حاصل شد (جدول  .)5بطشور متوسشي

هرز و كاربرد علفكشهای اكسيفلورفن و تريفلشورالين

طي دو سال آزمايش علف های هرز با تراكم  41بوتشه در

بترتيب با ميانگين  4423/2 ،2624/2و  4521/4كيلشوگرم

متر مربع و وزن تر  4345گرم در متر مربع (جدولهشای 1

در هكتار موثرترين تيمارهای آزمايش بودنشد و اخشتالف

و  )3به ميزان  24درصد باعث كاهش عملكرد بشذر مشاش

معنيداری با هم نداششتند (جشدول  .)3كمتشرين عملكشرد

شدند.
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جدول  - 3ترثير كاربرد علفكش های مختلف بر ارتفاع نهايي ،تعداد غالف در بوته ،تعداد دانه در غالف ،وزن صد دانشه و عملكشرد
دانه ماش.
Table 9. Effect of herbicide treatments on plant height, number of pod per plant, number of seeds per pod,
100 seeds weight and seed yield.
*Mean
Plant height
No. of pods
No. of seeds per
100 seeds
Seed yield
Herbicide
Rate
)(cm
per plant
pod
weight
)(kg/ha
treatments
)(kg ai/ha
)(g
2006
2007
2006
2007
Prometryne
1.2
70.0 a
13 cd
27 a
8.9 a
9.5 a
4.11 b
1638.3 bcd
Oxyfluorfen
0.48
71.9 a
18 b
24 a
8.2 ab
9.2 ab
4.80 b
1829.5 ab
Oxadiazon
0.36
69. 9 a
13 c
29 a
8.6 ab
9.8 a
4.28 ab
1677.3 bcd
Pendimethalin
1.15
69. 9 a
11 de
27 a
8.3 ab
9.3 a
4.06 b
1527.3 cd
a
cd
a
ab
a
ab
Trifluoralin
1
68.3
13
26
8.4
9.6
4.21
1754.1 abc
a
a
a
b
a
a
Weed free check
68.1
21
31
8.2
9.3
4.36
2028.5 a
a
e
a
c
a
b
Weedy check
71.7
11
32
7.1
9.7
4.10
1469.3 d
*-

در هر ستون ميانگين هايي كه دارای حداقل ي

حرف مشترك مي باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكشن در سشطح احتمشال  2درصشد متفشاوت

نيستند .

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan ’s
multiple range test at the 0.05 probability level.

ترراثیر تیمارهرراي آزمررايش بررر اكرر اي عملكرررد

علف كش ها روی تعداد دانه در غالف ماش معنيدار نششد

محصول ماش

(جدول .)3

وزن صد دانه اثرتيمارهای علشفكشش بشر وزن صشد دانشه

تعداد غالف در بوته اثر سال ،تيمارهای علفكش و سال

ماش در سطح احتمال خطای  2درصد معنيدار شد (جدول

در علف كش بر تعشداد غشالف در بوتشه مشاش هشر يش

در

.)2

سطح احتمال خطای  4درصد معنشي دار ششدند (جشدول ،)2

باتترين وزن صد دانه متعلم به كرتهايي بود كه در طشول

لذا اثر تيمارهای علفكش بر تعداد غالف در بوته ماش بشه

فصل رويش عاری از علفهای هرز بود به طوری كشه وزن

طور جداگانشه بشرای سشالهشای  4342و  4341در جشدول 3

صد دانه در اين تيمار 1/31گرم بود كه در مقايسه با شاهد با

اراده شده است.

علششف هششرز بششا ميششانگين  1/46گششرم (جششدول  1 )3درصششد

در سال  ،4342در مقايسه با شاهد با علف هشرز بشا ميشانگين

افزايش داشت.

 44غالف در هر بوتشه ،بترتيشب ششاهد بشدون علشف هشرز و

تعداد دانه در غالف ماش اثر تيمارهای علفكش و سال

كاربرد علفكش اكسيفلشورفن بشا  24و  44غشالف در هشر

در علفكش بر تعداد دانه در غالف ماش هر ي

بوته موثرترين تيمارها بودند .در سال  ،4341اثر علفكش-

درسطح احتمال خطای  4درصد معنيدارشد (جدول  )2لذا

ها روی تعداد غالف در بوته ماش معنيدار نشد (جدول .)3

اثر تيمارهای علفكش بر تعداد دانه در غالف مشاش بطشور
جداگانه بشرای سشالهشای  4342و  4341در جشدول  3ارادشه
شده است.
در سال  4342و در مقايسه با شاهد بشا علشف هشرز ،كشاربرد
همه علفكشهای مورد آزمايش باعث افزايش تعداد دانشه
در غالف ماش شدند ،اما پرومترين مؤثرترين علفكش در
افزايش تعداد دانه در غالف ماش بشود .در سشال  ،4341اثشر

بحث
کنترل علفهاي هرز

علي رغم معنيدار نششدن الگشوی كاششت و تشراكم كششت
ماش ،ليكن كاهش ميانگين تراكم و وزن تر علفهای هرز
بترتيششب بششه ميششزان  34درصششد و  26درصششد در آزمششايش دو
سال ،نشان داد كه استفاده از الگوی های كاشت دو رديشف
روی پششششتههشششای  16و يشششا  52سشششانتيمتشششری و فاصشششله 2

كرمي نژاد و همكاران
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سانتي متری بوته ها روی خطوا كاشت بهمراه كشاربرد هشر
ي

از علفكشهای آكسيفلورفن و تريفلورالين به ترتيشب

تأثیر آرايشهاي مختلف کاشت بر عملكرد ماش

در آرايش كاشت ي

خي روی پشتههای  26سانتيمتر

به ميزان  6/14و  4كيلوگرم ماده موثره در هكتار مشيتوانشد

عملكرد بذر ماش به طور معنيداری بيشتر از عملكرد در

راهكششار مبششارزه تلفيقششي بششا علششفهششای هششرز و

ساير آرايشهای كاشت بود (جدول  .)4بيشترين عملكرد

بعنششوان يش

افزايش ميزان محصول ماش مورد استفاده قرار گيرد.

بذر در كاشت ي

خي روی پشته های  26سانتيمتری

بميزان  2323/4كيلوگرم در هكتار بدست آمد و فواصل
تأثیر فاصله بوته ها روي خطوط کاشت بر عملكرد

بين رديفهای كاشت  52 ، 36و  16سانتيمتر به ترتيب

ماش

دارای عملكرد  4225/1 ،4213/5و  4113/5كيلوگرم در

علي رغم معنيدار نشدن اثر فواصل كاشت بر عملكرد
محصول ،اما عملكرد نهايي بذر در فاصله  2سانتيمتری
بوتهها روی خطوا كاشت با  4543/4كيلوگرم در هكتار
نسبت به فاصله  46سانتيمتری بوته ها روی خطوا كاشت
با  4141/4كيلوگرم در هكتار ،افزايش داشت (جدول .)5
نتايج آزمايشات انجام شده در اصفهان نشان دادكه كاشت
در تراكم كمتر منجر به توليد شاخه های فرعي بيشتر و
توليد غالف و دانه بيشتر در هر بوته ميشود (

Ghourt

 )tapeh Hassan zadeh et al., 2005و همچنين در
آزمايش ديگری كه اثر فواصل  2 ،5 ،46سانتيمتر روی
رديف بر عملكرد دانه ،وزن هزار دانه و شاخص برداشت
( )Mirzaii and Madhaj, 2005مورد بررسي قرار گرفت،
از اين حيث كه در هيچي

از آزمايشات فوق اثر فواصل

كاشت بر عملكرد محصول معنيدار نشد با نتايج حاصل از
اين تحقيم مطابقت مينمايد.
و در همين راستا نتايج آزمايش مزرعهای در گيزاپور
بنگالدش روی تراكمهای  33و  26بوته ماش در متر مربع،
باتترين عملكرد ( 4512كيلوگرم در هكتار) متعلم به
تراكم كمتر بود ( )Talukder et al., 1993و نيز
آزمايشهای بررسي تراكمهای مختلف بوته در واحد
سطح كه به منظور برداشت جهت دانه خش

در سالهای

 4341در اروميه ( )Arjemand, 2005و  4341در صفي
آباد دزفول ( )Sekhavat and Zand, 2007انجام شد و با
برتری فاصله رديف كاشت  26سانتيمتر و فواصل 46
سانتيمتر بوته روی رديف كاشت همراه بود ،نتايج تحقيم
انجام شده در دزفول را تاديد مينمايند.

هكتار بودند( .جدول  .)4بدين ترتيب عملكرد محصول
ماش در آرايش كاشت ي

خي روی پشته های 26

سانتيمتری نسبت به فواصل بين رديفهای كاشت 52 ، 36
و  16سانتيمتر بترتيب  11درصد 33 ،درصد و  24درصد
افزايش يافت.
در اكثر مطالعات مربوا به فاصله مناسب بين رديفهای
كاشت ،فاصله رديف  26سانتيمتر مطلوب بوده است .از
جمله در آزمايشي كه به منظور بررسي اثر آرايش كاشت
بر عملكرد و اجزاء عملكرد دانه ماش رقم گوهر ،فواصل
بين رديف  26 ،12 ،46سانتيمتر و فواصل روی رديف ،46
 2 ،5سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفتند .نتايج نشان داد كه
بيشترين و كمترين عملكرد دانه در واحد سطح به ترتيب به
تيمارهای فاصله بين رديف كاشت  26و  46سانتيمتر
اختصاص داشت ( .)Mirzaii and Madhaj, 2005هم
چنين بر اساس آزمايشاتي كه در تايلند انجام شد ،آرايش
كاشت در رديفهای  26سانتيمتر و فواصل بوته روی
رديفهای كاشت  46سانتيمتر و در هر چاله كاشت ي
بوته مناسبتر بود ( .)Nameless, 1991يا در آزمايش
ديگری كه در سال  4343در مركز تحقيقات كشاورزی
دزفول انجام شد ،فواصل رديف كاشت  22و  26سانتيمتر
بترتيب با ميانگين  4144و  4164كيلوگرم دانه در هكتار
ترثير معنيداری بر عملكرد نهايي دانه ماش داشتند
( .)Sekhavat, 2012و بدين ترتيب همانگونه كه مالحظه
ميگردد نتايج آزمايشات فوق الذكر نيز مؤيد نتايج اين
تحقيم ميباشند.
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تأثیر علفکشهاي مورد آزمايش بر عملكرد ماش

به طوركلي ،رتبه بندی علفكش ها از نظر ترثير بر افشزايش
عملكرد دانه ماش به ترتيب اكسشيفلشورفن> تريفلشورالين>
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  4332در هندوسششتان بششه وسششيله علششفكشششهششای خششاككاربرد تريفلورالين و پندیمتالين هر ي

به ميشزان  6 /52و

 4كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار  +فلوآزيفشوپ (فوزيليشد®)

اكساديازون> پرومترين> پندیمتشالين بشود (جشدول  .)3در

به ميزان  6/22كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار در مزرعه ماش

ذيششل بششه برخششي از آزمايشششات مربششوا بششه بررسششي كششارايي

انجام شد در مقايسه با شاهد با علف هرز ،محصول بيششتری

علف كش ها در محصول ماش اشاره ميگردد كشه حاصشل

توليد شد (.)Balyan et al., 1995

اغلب آنها با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد.

در مجموع بر اسشاس نتشايج حاصشل از ايشن آزمشايش بشرای

آزمششايش انجششام شششده طششي سششالهششای 4353 -51در مركششز

كنتششرل علششفهششای هششرز و افششزايش ميششزان محصششول مششاش،

تحقيقات كشاورزی دزفول روی علشف هشای هشرز زراعشت

آرايش كاشت ي

خي روی پشته هشای  26سشانتيمتشر بشا

ماش كه طي آن مشخص شد كه در مقايسه با شاهد با علف

فاصله كاشت  2سانتيمتری بوتشه هشا و كشاربرد هشر يش

هرز ،ميزان عملكرد ماش به وسيله كاربرد علشفكششهشای

علفكشهای آكسيفلورفن به ميزان  6/14كيلشوگرم مشادة

كلرتال دی متيل به ميزان  3كيلوگرم مادة مشؤثر در هكتشار،

مؤثر در هكتار به صورت پيش رويشي و يا تريفلشورالين بشه

آتكلششر بششه ميششزان  2/2كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار بششه

ميزان  4كيلشوگرم مشادة مشؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش

صورت پيش رويشي و شاهد بدون علف هرز به ترتيشب بشه

كاشت و مخلوا با خاك توصيه ميشود.

از

ميزان 43 ،23و  3درصد افزايش يافت ( Ghanbari Birgani

.)et al., 1996

سپاسگ اري

آزمايشششي كششه در سششال  4332در هندوسششتان بششا كششاربرد

نگارندگان بدينوسيله از همكاری و مساعدت آقايان

علفكشهای پيش رويشي روی ماش انجام ششد ،مصشرف

دكتر رحيم اسالميزاده ،عليرضا شفيعيزرگر ،منصور رضا

اكسيفلورفن به ميزان  6/42كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و

غريب و محمدرضا محمدی و همچنين ساير همكاران

پنششدیمتششالين بششه ميششزان  4كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار

محترمي كه با زحمات صادقانه خود اجرای اين آزمايش را

علفهشای هشرز را بخشوبي كنتشرل نمشوده و محصشول مشاش

طي دو سال ميسر نموده اند كمال تشكر و قدرداني را

بيشتری نسبت به شاهد با علف هرز توليد نمودند ( Singh et

مينمايند.
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Abstract:
This experiment was conducted to evaluate the effects of planting methods, planting density of
mungbean and application of herbicides on weed control and yield of mungbean for two years at
Safi abad agricultural research center of Dezful, I. R. Iran. The experiment was arranged so as to
form strip split split plots with three replications. Vertical factor were planting patterns at four
levels : planting of two rows of mungbean on beds with 60, 75 and 90 cm width, respectively, and
planting of one row of mungbean on beds 50 cm apart, horizontal factor was mungbean density at
two levels: plant spaces of 5 and 10 cm on the row, and subplots were application of herbicides at
seven levels : preemergence application of prometryn at 1.2 kg ai. ha-1, oxyfluorfen at 0.48 kg ai.
ha-1, oxadiazon at 0.36 kg ai. ha-1, pendimethalin at 1.15 kg ai. ha-1, preplant application of
trifluralin at 1 kg ai. ha, weed free and weedy checks. Results show that overall, ranking of the
effect of herbicide treatments on weed density are : oxyfluorfen> trifluralin> prometryn>
pendimethalin> oxadiazon. Effect of oxyfluorfen and trifluralin on reduction of weed biomass was
greater than the other herbicides. Ranking of the effect of herbicide treatments on yield increase are
: oxyfluorfen> trifluralin> oxadiazon> prometryn> pendimethalin. Therefore to increase the yield
and weed control in mungbean field, planting of one row of mungbean on beds with 50 cm width
and 5 cm spacing between bushes along with the application of trifluralin at 1 kg ai. ha-1 or
application of oxyfluorfen at 0.48 kg ai. ha-1 are recommended.
Key words: oxadiazon, oxyfluorfen, pendimethalin, prometryn, trifluralin.
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