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 خالصه

 
دستيابي به بهترين تاريخ كاشت و روش كنترل علفهاي هرز از لحاظ افزايش عملكرد محصول عدس                       

 هاي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با           آزمايشي به صورت طرح كرت    بدين منظور    .ضروري است 
در اين بررسي   . به اجرا درآمد  ) كرج(در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه تهران       ۱۳۸۰-۸۱چهار تكرار در سال زراعي      

تيمار كنترل علفهاي هرز     ۱۱ به عنوان فاكتور اصلي و        )بهاره( كشت معمول و) زمستانه( تاريخ كشت انتظاري  
)  كيلو گرم ماده موثره در هكتار، به صورت پيش رويشي              ۱( علف كشهاي سيانازين   شامل كاربرد مجزاي     

 گرم ماده موثره در     ۴۸۰( و اكسي فلورفن  )  كيلوگرم ماده موثره در هكتار، به صورت پس رويشي           ۲/۱( پيريديت
كتار، به   گرم ماده موثره در ه     ۹۶۰( ، همچنين كاربرد دو علف كش تري فلورالين       )هكتار، به صورت پس رويشي    

هر يك در   )  كيلوگرم ماده موثره در هكتار، به صورت پيش رويشي           ۳۲/۱( و پنديمتالين ) صورت پيش كاشت  
 كيلوگرم ماده موثره در هكتار، به صورت پس           ۲/۱( تلفيق با وجين دستي و تلفيق با علف كشهاي پيريديت            

همراه با دو شاهد تداخل و      ) ويشي گرم ماده موثره در هكتار، به صورت پس ر          ۴۸۰( و اكسي فلورفن  ) رويشي
نتايج نشان داد كه تاريخ كاشت و روشهاي كنترل         . عاري از علف هرز به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند           

ارزش كليه صفات مورد    . تاثير معني داري داشتند   % ۱علفهاي هرز بر عملكرد دانه عدس و اجزاي آن در سطح             
تيمارهاي تلفيقي كنترل علفهاي هرز     .  كشت انتظاري بيشتر از كشت بهاره بود        به جز وزن هزار دانه، در      بررسي،

پيريديت در مقايسه با شاهد       +  پند يمتالين   و وجين دستي  +وجين دستي، تري فلورالين      + شامل پنديمتالين   
راي مناسبترين تيمارها ب  رسد كه    به نظر مي  و ،تداخل علفهاي هرز سبب افزايش عملكرد دانه عدس گرديدند          

 .كنترل علفهاي هرز در شرايط مشابه باشند
 

 عدس، كشت انتظاري و بهاره، كنترل علفهاي هرز، علفكش : واژه هاي كليدي
 

 مقدمه 
 محتوي( در بين حبوبات عدس بعنوان منبع پروتئين            

 به خاطر همزيستي    ه اين گيا  .با ارزش است  گياهي  ) پروتئين۲۶%
هوا نقش مؤثري در افزايش     يت كنندة نيتروژن    ببا باكتريهاي تث  

 مورد استفاده قرار    نيز حاصلخيزي خاك دارد و بعنوان كود سبز      
عدس سازگاري مناسبي به آب و هواي خشك و نيمه           .دمي گير 

تحت " اخشك نشان ميدهد، در اين مناطق عملكرد گياه شديد          
تاريخ ). ۲(تاثير شرايط محيطي و عمليات زراعي قرار ميگيرد            

.  قدرت نمو عدس را تحت تاثير قرار ميدهد         كاشت بطور موثري  
زيرا در تاريخهاي كاشت مختلف مراحل فنولوژيكي متفاوت در           

كاشت عدس در   . گيرند معرض شرايط محيطي مختلف قرار مي      
 . شود زمان مناسب باعث استقرار بهتر بوته ها مي

 حسن محمدعليزاده : مكاتبه كننده
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 در بعضي نقاط،    ها نشان ميدهد كه در سالهاي اخير      بررسي  
ن  عنوا ه در اواخر پائيز و يا اوايل زمستان ب         كاشت عدس و نخود   

در اين سيستم كاشت بذر       .)۳ (شود  انجام مي   كشت انتظاري 
 همزمان با كاهش دماي محيط در اواخر پائيز و يا اوايل زمستان            

 در زمستان به صورت جوانه        بذور کشت شده    .صورت ميگيرد 
زمستان نزده و يا جوانه زده در زير خاك باقي مانده و در اواخر                

پس از مساعد شدن شرايط آب و هوايي رشد خود را آغاز مي                
به دليل  كاشت انتظاري      زراعی در   عملكرد و ثبات گياه    . كند

و استفادة بهتر از نزوالت جوي و فرار از           بوته ها استقرار مناسب   
  بيشتر  تابستان اوايلتنشهاي گرما و خشكي رايج در اواخر بهار و        

 گياه  یدورة رشد رويش  انتظاري   كاشت   عالوه بر آن در   . مي باشد
افزايش يافته و اين افزايش سبب مي شود كه            بيوماس آن    و  

كه در شرايط مناسب رطوبتي و دمايي          ( مخازن زايشي گياه   
به نحو مناسبي تأمين شده و لذا عملكرد افزايش          ) ايجاد شده اند 

  .)۲۲(يابد 
حت با تاخير در كاشت، طول دوره رويشي و ارتفاع ساقه ت             

همچنين . تاثير روزهاي بلند و حرارتهاي باال كاهش مييابد            
افزايش سريع درجه حرارت در انتهاي فصل رشد باعث كاهش            

 ).۲(طول دوره زايشي و در نتيجه افت عملكرد دانه ميشود                
 تاريخ  ۳اعالم داشته اند كه از بين        ) ۲۰۰۳( تورك و همكاران  

باالترين  ، بهمن ۱۵ دي و     ۲۵ دي،    ۱۰  شامل شت عدس، اك
مربوط به تاريخ كشت زود      )  كيلوگرم در هكتار   ۱۷۸۶( عملكرد

کاشت باعث كاهش دانه      تأخير در به عالوه،    .هنگام بوده است  
 دانه، تعداد غالف در گياه، تعداد         ۱۰۰۰توليدي هر گياه، وزن      

.  گرديد تا گلدهي  کاشت   شاخة اوليه و ارتفاع گياه و تعداد روز         
رد عدس به سبب تأخير در كاشت       كاهش عملك ) ۱۹۹۲( وارشني

را عمدتا  به كاهش تعداد غالف در گياه، تعداد بذر در گياه و وزن              
در ) ۱۳۷۹(  يزدي صمدي و پيغمبري    .استصد دانه نسبت داده    

بررسي سه ساله اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته بر صفات مهم                
زراعي عدس در منطقة كرج دريافتند كه حداكثر محصول و وزن           

نه از تاريخ كاشت زود و حداقل محصول از تاريخ كاشت             صد دا 
 .دير حاصل مي گردد

 اظهار  )۱۹۹۶( ميشرا و همكاران      و )۱۹۸۴( هاويتن و سينگ  
 باال   عدس يكي از عوامل محدود كننده كشت زمستانه        کردند  

 سرعت  با توجه به اينكه   . باشد بودن آلودگي به علفهاي هرز مي      

فهاي هرز بوده و سرعت رشد      سبز شدن عدس خيلي كندتر از عل      
آن در اوايل رشد رويشي نيز كم است بنابراين، گياه عدس در               

 و  رقيب بسيار ضعيفي براي علفهاي هرز مي باشد       مرحله جواني   
در اين  ). ۱(سطح خاك را تا مدتها بعد از كاشت نمي پوشاند              

مرحله رشد سريع ريشه و قسمتهاي هوايي علفهاي هرز باعث             
رت عدم كنترل به راحتي بر گياه زراعي غلبه          ميشود كه در صو   

لذا لزوم بررسي روشهاي كنترل علفهاي هرز در مزرعه            . كنند
بررسيها . براي افزايش عملكرد محصول عدس ضروري است          

نشان داده كه كاربرد تنها يك روش براي كنترل علفهاي هرز در            
 اين محصول نميتواند نتيجه خوبي به همراه داشته باشد                 

و براي افزايش كارايي مبارزه با علفهاي هرز به           ) ۲۱،۱۶،۱۰،۱(
كارگيري تلفيقي ازروشهای کنترل از جمله تلفيق روش                 

 .شيميايي با روشهاي مكانيكي ضروري است
ند كه تيمار     شت اعالم دا    )۱۹۹۴ (سينگ و همكاران    

جين دستي تراكم و وزن خشك علف هرز را         ة و پنديمتالين بعالو 
 اما دوبار وجين    ، دستي كاهش داده است     بيشتر از يكبار وجين   

كبار وجين دستي    ة ي تالين بعالو ندي م دستي كنترل مشابه پ    
اعالم كرده اند كه از    ) ۲۰۰۱(  ساليب و آسيلي   .حاصل كرده است  

بين روشهاي مختلف كنترل علف هرز شامل وجين دستي در             
  ۸۰%  پرومترين  روز بعد از کاشت، کاربرد علف کش         ۶۰ و   ۳۰

گرم  ۳۰۰( ۷۰% و كاربرد متريبوزين   ) هكتاردرگرم   ۲۵۰(
 تيمار دو بار وجين دستي بهترين كنترل علف هرز و             و )هكتاردر

   پرومترين در نتيجه باالترين عملكرد را سبب شد و بعد از آن             
 ميشرا و همكاران       . بيشترين عملكرد را داشت          %۸۰
در بررسي عكس العمل عدس به تاريخ كاشت و كنترل           ) ۱۹۹۶(

اي هرز در جبل پور هندوستان نتيجه گرفتند كه تاريخ              علفه
كاشت عدس تاثير شديدي بر جمعيت علفهاي هرز دارد و ماده            
خشك علفهاي هرز، عملكرد و اجزاي عملكرد محصول با تاخير            

ميزان كاهش در عملكرد دانه به ازاي       . در كاشت كاهش مي يابد    
. كتار بود  كيلوگرم در ه    ۱۶/۲۰هر روز تاخير در كاشت برابر          

ميزان كاهش عملكرد دانه با افزايش وزن خشك علف هرز و با              
روشهاي مختلف كنترل   آنها از بين    . تاخير كاشت افزايش يافت   

 كيلوگرم در   ۱( علفهاي هرز شامل كاربرد علف كش فلوكلرالين       
بعالوه )  كيلوگرم در هكتار    ۵/۰(  علف كش فلوكلراين    ،)هكتار

 روز  ۳۰كاشت، وجين دستي در      روز بعد از     ۳۰در   وجين دستي 
 كيلوگرم  ۵/۰(، تيمار تركيبي علف كش فلوكرالين       بعد از كاشت  

 روز بعد از كاشت را         ۳۰وجين دستي در      بعالوة    )در هكتار 
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) ۱۳۸۰(  تاب .دمؤثرترين تركيب در كاهش افت محصول دانستن      
كنترل شيميايي علفهاي هرز را در عدس مطالعه و عنوان نمود             

 وي  .استمناسب تر   شها نسبت به وجين دستي      كه كاربرد علفك  
، )گرم ماده موثره در هكتار      ۹۰۰ (از بين علفكشهاي پيريديت    

 ۵۸۰( متريبوزين)  گرم ماده موثره در هكتار     ۴۸۰( اكسي فلورن 
 گرم ماده موثره    ۷۲۰( و تريفلورالين ) گرم ماده موثره در هكتار     

انه عدس   د  عملكرد ، علف كش پيريديت را در افزايش      )در هكتار 
مؤثرتر از بقيه دانسته است و علفكشهاي اكسي فلورن،                   

 وي  .متريبوزين و تريفلورالين را در رده هاي بعدي قرار داده است         
بيان داشته كه كاربرد هيچ يك از علفكشها به تنهايي نتوانسته             

 .به طور كامل علفهاي هرز را كنترل نمايد
ه گيري كرد   از نتايج بررسيهاي به عمل آمده ميتوان نتيج         

كه اعمال مديريت در رابطه با اتخاذ تاريخ كاشت مناسب و                 
بكارگيري روشهاي تلفيقي كنترل علفهاي هرز در مزرعه عدس          
به منظور كاهش رقابت علفهاي هرز با محصول در افزايش                

در اين تحقيق تالش شده است      . عملكرد دانه ميتواند موثر باشد    
 با علفكشهاي پيش      تا كارايي روش وجين دستي در تلفيق          

رويشي و روش تلفيق علفكشهاي پيش رويشي با علفكشهاي             

پس رويشي در دو سيستم كشت انتظاري وبهاره عدس مقايسه           
شده و ميزان اثر بخشي تيمارهاي تلفيقي كنترل علفهاي هرز در           
مقايسه با تيمارهاي جداگانه، بر عملكرد واجزاي عملكرد عدس           

 .مشخص شود
 

 ها روش مواد و 
 در مزرعه تحقيقاتي    ۱۳۸۰-۸۱اين آزمايش در سال زراعي       

عرض  با   رج دردولت آبادك  دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران واقع    
 شرقي و   o۵۰،۵۷ شمالي و طول جغرافيايي       o۳۵،  ۳۴جغرافيايي   

آزمايش در زميني   .  متر از سطح دريا انجام گرفت      ۱۱۶۰با ارتفاع   
به صورت  هرز داشت    كه سابقه آلودگي يكنواخت به علفهاي          

 ٤اي خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي با              هترطرح ك 
و معمول  ) زمستانه( دو نوع كشت انتظاري          .اجرا شد تكرار  

 شيوه كنترل علفهاي    ١١به عنوان سطوح فاكتور اصلي و     ) بهاره(
 در  فرعيبه عنوان سطوح فاكتور     ) علفكشها و وجين دستي   (هرز  

 ١ در جدول     نترل علفهاي هرز   سطح ك  ١١. نظر گرفته شدند  
 .آمده است

 
  مشخصات تيمارهاي آزمايشي-۱جدول 

 ميزان ونحوه مصرف تيمار رديف
١b پيريديت + لوراينفتري 

 
بعالوة  گرم ماده موثره در هكتار      ٩٦٠و مخلوط با خاك به ميزان          كاشت ش از پيلوراين به صورت    فتري

 .وگرم ماده موثره در هكتار كيل١ /٢ ي به ميزانبه صورت پس رويشپيريديت 

٢b بعالوة  گرم ماده موثره در هكتار      ٩٦٠و مخلوط با خاك به ميزان          كاشت ش از يپلوراين به صورت    فتري اكسي فلورفن + لوراينفتري
 . گرم ماده موثره در هكتار٤٨٠ به ميزان يفن به صورت پس رويشراكسي فلو

٣b يكبعالوة  گرم ماده موثره در هكتار     ٩٦٠و مخلوط با خاك به ميزان       كاشت ش از يپت  لوراين به صور  فتري وجين دستي + لوراينفتري 
 .بار وجين دستي

٤b  ريديت بهيپ بعالوة  كيلوگرم ماده موثره در هكتار      ٣٢/١ به ميزان    يي متالين به صورت پيش رويش      ندپ پيريديت+ پندي متالين
  .كتار كيلوگرم ماده موثره در ه٢/١ به ميزان يصورت پس رويش

٥b  فنر اكسي فلو  ر بعالوة در هكتا   كيلوگرم ماده موثره   ٣٢/١ به ميزان    يي متالين به صورت پيش رويش     دپن اكسي فلورفن+ پندي متالين
 . گرم ماده موثره در هكتار٤٨٠ به ميزان يبه صورت پس رويش

٦b  يك بار وجينبعالوةيلوگرم ماده موثره در هكتار       ك ٣٢/١  به ميزان  يي متالين به صورت پيش رويش     دپن وجين دستي+ پندي متالين 
 دستي

٧b گرم ماده موثره در هكتار٤٨٠ به ميزانيبه صورت پس رويش نرفاكسي فلو  
٨b كيلوگرم ماده موثره در هكتار٢/١ به ميزان يصورت پس رويشبه  پيريديت  
٩b تار كيلوگرم ماده موثره در هك١ به ميزانبه صورت پيش رويشي  سيانازين 
١٠b شاهد بدون كنترل علفهاي هرز -------------------------------------------------------------------------------- 
١١b  مکررشاهد با وجين دستي -------------------------------------------------------------------------------- 
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ستفاده شد از نوع وجين      وجين دستي كه در اين آزمايش ا       
سبك و تكميلي بود يعني به دليل آلودگي نسبتا  كم كرتهاي              
آزمايشی به علفهاي هرز در اثر مصرف علفكشهاي پيش رويشي           

 .اين وجين با نيروي كار كمتري انجام گرفت
 رديف به طول    ٨در هر كرت    . متر بود  ٢*٥/٥ابعاد هر كرت    

 ٣ كاشت بذر  ، عمق  سانتيمتر ٢٥ متر، فاصله بين رديف        ٥/٥
 ٨٠تراكم  ( سانتيمتر   ٥و فاصله بوته در روي رديف          سانتيمتر

اب شده بنام   خ انت عدسرقم  . كشت شدند ) بوته در متر مربع    
 ار دانه هز و وزن     ٩٦% هيقوة نام اصالح شده، با     و از نوع     زيبا  
  ويتاواكس سم قارچكش  بابذور قبل از كشت      .  گرم بود  ٣١/٣٧

 در  .كاشت به صورت دستي انجام شد      عمليات   ه و ضدعفوني شد 
يرم ه كشت انتظاري به صورت       ١٣٨٠ بهمن ماه سال     ١٠تاريخ  

 ١٣٨١كاري انجام شد و كاشت بهاره در ششم فروردين ماه                
 ٨٠( مترمربعهر  راي تعيين تعداد دقيق بوته در       ب .انجام پذيرفت 

 ٢عمليات تنك طي يك مرحله به هنگام         ) مترمربعهر  بوته در   
 شتين طريقهآبياري به    . پذيرفت  شدن بوته ها انجام    برگی ٣تا  

مطابق نياز گياه     فواصل آبياري     ،و پس از اولين آبياري      بوده  
براي كاربرد علفكشها از سمپاش پشتي موتوري           . تنظيم شد 

ت به  جبوم دستي با چهار نازل از نوع تي           با   النس دار مدل اكو   
 علف كش  .استفاده گرديد  متر ٢  با عرض پاشش   ٨٠٠٢شمارة  

 خاك با طاختال و كاشت از قبل صورت به لوراينفتري
(Pre-planting)         مورد كرتهاي   استفاده شد و پس از سمپاشي

 علفكشهاي  . به وسيله شن كش، سم با خاك مخلوط گرديد         ،نظر
كاشت و قبل از سبز       از بعد روز  يك ين و سيانازين  لاتم پندي

 .ند به كار برده شد          (Pre-emergence) شدن محصول  
 از سبز شدن محصول    ورفن بعد لعلفكشهاي پيريديت و اكسي ف    

(Post-emergence)    ٤-٨ارتفاع  ( عدس   ي برگ ٤-٦ در مرحله 
.  برگي علفهاي هرز به كار برده شد         ٢-٦و مرحلة   ) سانتيمتري

 الزم   وجين در كرتهايي كه  فوق  همزمان با كاربرد علفكشهاي      
 .بود وجين دستي انجام گرفت

 و جنس به تفكيك يآزمايش در كرتهاي جودمو هرز علفهاي 
 ،)Amaranthus lividus( خروس تاج از بودند گونه عبارت 

 Xanthium)، توق  Chenopodium album)( تره سلمه

brasilicum)، پيچك (Convolvulus arvensis)زیير،تاج 
 (Solanum nigrum)،  زرد  گل   يونجه (Melilotus 

officinalis)  ،سيزاب (Veronica persica) ند ب علف هفت  و
(Polygonum aviculare) .       در اين آزمايش علفهاي هرز تاج

 .اي غالب بودنده گونه  ترهخروس و سلمه
جهت تخمين عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك درهكتار و            

 ٢٥/٢همچنين شاخص برداشت با حذف اثرات حاشيه، مساحت          
اي براي تعيين اجز   . متر مربع از هر كرت برداشت گرديد           

عملكرد، در پايان فصل همزمان با برداشت از داخل هر كرت               
 بوته نيز به صورت تصادفي برداشت و براي هريك ارتفاع           ٥تعداد  

بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد شاخه در              
شاخص برداشت  . بوته و وزن هزاردانه آنها اندازه گيري وثبت شد        

 هر دو بر اساس    (عملكرد بيولوژيك   از تقسيم عملكرد دانه بر        
اعداد و ارقام بدست    . به صورت درصد بدست آمد     ) وزن خشك 

موردآناليز  Minitab  و SASآمده با استفاده از برنامه هاي          
 .آماري قرار گرفتند و ميانگينها با آزمون دانكن مقايسه شدند

 
 نتايج وبحث

تيمارهای  تاريخ كاشت و     تارثا تجزيه واريانس      ۲جدول  
، اجزاي عملكرد و صفات        دانه نترل علفهاي هرز بر عملكرد      ك

بين كشت انتظاري و كشت     . زراعي مهم عدس را نشان مي دهد      
 از نظر عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، متوسط             عدس بهاره

 غالف، وزن    هر بوته، متوسط تعداد دانه در     هر  تعداد غالف در     
  و داشتو از نظر شاخص بر      % ۱هزار دانه در سطح احتمال         

اختالف % ۵متوسط ارتفاع ساقه اصلي در سطح احتمال               
 ولي تعداد شاخه در هر بوته تحت تاثير           وجود دارد، معني داري  

بين روشهاي مختلف كنترل علف هرز       .تاريخ كاشت قرار نگرفت   
 كليه صفات مورد بررسي به جز متوسط ارتفاع ساقه اصلي            براي

 اثر  .ديدگراهده  اختالف معني داري مش   % ۱در سطح احتمال     
هرز فقط   متقابل تاريخ كاشت در روشهاي مختلف كنترل علفهاي       

معني دار % ۱احتمال  با   سطح    واحد براي صفت عملكرد دانه در     
 .گرديد ولي براي ساير صفات معني دار نبود



۲۱۳ ...تاثير كاربرد جداگانه و تلفيقي علفكش هاي مختلف بر عملكرد : كريم مجني و همكاران

 نه، اجزای عملکرد و صفات مهم عدسخالصه نتايج تجزيه واريانس اثرات تاريخ کاشت وتيمارهای کنترل علفهای هرز بر عملکرد دا -۲جدول
 درجه منابع تغييرات )MS(ميانگين مربعات صفات مورد بررسی

گرم (عملکرد دانه  آزادي
 )در متر مربع

 عملکرد بيولوژيک
 )گرم درمتر مربع(

شاخص برداشت
)(% 

متوسط تعداد 
غالف در بوته

متوسط تعداد
دانه در غالف

وزن هزار 
)گرم( دانه

 ساقهمتوسط ارتفاع
)سانتيمتر( اصلی

متوسط تعداد 
 شاخه در بوته

 ۰۰/۷ ۸۱۶/۳۹ ۶۶۱/۰ ۰۰۹/۰* ۳۹/۱۷۶۷ ۰۰۱/۰ ۳۹۶/۱۶ ۷۷/۳۰۶۶ ۳ تکرار
۶۲/۱۸۳۷۴** ۰۰۷/۰* ۰۶/۳۲۶** ۵۲/۱۰۶۰۲۷** ۱ تاريخ کاشت **۰۷/۰ **۹۶/۵۷ *۵۱/۵۵۵ ns۳۳/۸۱ 

 A ۳ ۳۸/۲۵۸۸ ۱۰/۷ ۰۰۱/۰ ۳۰/۴۸۸ ۰۰۱/۰ ۵۶/۱ ۳۹/۲۳ ۱۲/۱۱خطای 
B ۱۰ **۱۸/۳۴۲۴۱ **۳۳/۴۹ **۰۱۹/۰ *۱۸/۲۶۱۹ **۰۳۳/۰ **۰۳/۶ترل علفهای هرز کن ns۵۱/۲۰ **۱۲/۳۶ 

AB( ۱۰ **۸۲/۵۸۲۴ ns۵۴/۹ ns۰۰۵/۰ ns۰۹/۸۱۹ ns۰۰۳/۰ ns۲۴/۳(اثر متقابل ns۳۷/۱۰ ns۸۸/۶ 
 B ۶۰ ۱۹/۱۶۶۸ ۰۸/۵ ۰۰۴/۰ ۴۹/۵۹۵ ۰۰۷/۰ ۶۳/۱ ۱۶/۱۲ ۵۹/۱۱خطای

 CV( ۹۶/۱۸ ۶۳/۹ ۸۸/۱۶ ۹۵/۱۵ ۵۵/۶ ۰۶/۴ ۴۶/۱۱ ۸۷/۲۲(% ضريب تغييرات

ns۱معنی دار در سطح **%                     ۵معنی دار در سطح  *                    معنی دار      غير % 
 

كشت انتظاري  در    ميانگين هاي صفات مورد بررسي    ۳جدول  
ارزش كليه صفات مورد بررسي به      . دنشان مي ده وبهاره عدس را    

هزار دانه در كشت انتظاري بيشتر از كشت بهاره               جز وزن    
 كيلوگرم  ۴/۱۶۶۷ ميانگين عملكرد در كشت انتظاري         .ميباشد

 كيلوگرم بيشتر   ۹/۴۶۲ كه نسبت به كاشت بهاره         بود در هكتار 
 در اين آزمايش كشت انتظاري سبب بهبود عملكرد به           .مي باشد
  نيز  از نظر تجمع وزن خشك عدس       . شده است  ۷۶/۲۷%ميزان  

 به  .بين كشت انتظاري و بهاره اختالف معني داري وجود داشت          
 مربوط  ) كيلوگرم در هكتار   ۷/۴۳۸۰ (كه بيشترين مقدار   طوري

 درصد  ۴۷/۲۵ كه نسبت به كشت بهاره        .به كشت انتظاري بود   
 فرصت  ان به نظر مي رسد در كاشت بهاره گياه         .افزايش داشت 

در اواسط  كافي جهت رشد رويشي نداشته و با شروع گرما                
بنابراين . نده ا ارديبهشت ماه اجبارا  وارد مرحله زايشي شد           

 افزايش  .عملكرد بيولوژيك كمتري از كشت انتظاري داشتند          
رشد رويشي گياهان در كشت انتظاري سبب بهبود پتانسيل             
توليد براي اندامهاي زايشي و در نتيجه افزايش عملكرد دانه               

را تحقيقات  ر در كاشت     كاهش عملكرد دانه با تاخي      .شده است 
 ميشرا و همكاران    و) ۱۹۹۸(، فاگنانو   )۱۹۹۴( سكون و همكاران  

 كاهش عملكرد بيولوژيك در     همچنين. تاييد كرده است   )۱۹۹۶(
اثر تاخير در كاشت توسط محققين ديگر ازجمله تورك                  

و ) ۱۹۹۱( مك كنزي و هيل   ) ۱۹۹۲( ، عزيز )۲۰۰۳( همكارانو
تاثير تاريخ كاشت بر     .يد شده است  تاي) ۱۹۹۶( ميشرا و همكاران  

 بيشترين  ).۲جدول (متوسط تعداد غالف در بوته معني دار شد        
  بوده است  ۴۲/۵۷در كشت انتظاري و برابر      غالف در بوته    ميزان  

 گياهان كاشته شده در بهار در مقايسه با گياهان               ).۳جدول(

. كاهش تعداد غالف در هر بوته داشته اند      % ۷/۴۲كشت انتظاري   
لحاظ ساير صفات مورد بررسي نيز كشت انتظاري برتري              از  

تنها در مورد وزن هزار دانه        . محسوسي بر كشت بهاره داشت     
 به نظر   . كاشت بهاره بيشترين وزن هزار دانه را دارا بود          است كه 

عداد بذر در    تمي رسد افزايش تعداد غالف در هر بوته و نيز               
 كه گياه    غالفهاي گياهان كشت شده در زمستان سبب شده           

ي كافي جهت پر كردن دانه ها را تامين كند در           ينتواند مواد غذا  
 سكسينا و   . كشت انتظاري كوچكتر شده اند    عدس در نتيجه بذور   

نيز گزارش كرده اند كه در كاشت زمستانه نخود        ) ۱۹۸۷(سينگ  
 دانه  ۱۰۰علي رغم افزايش تعداد بذر توليدي در متر مربع وزن            

 .كاهش يافته است
 

 مقايسه ميانگين صفات مورد برسی در کشت انتظاری -۳جدول
 وبهاره عدس

 کشت بهاره کشت انتظاری صفات

۴/۱۶۶۷ )کيلو گرم در هکتار(عملکرد دانه a ۵/۱۲۰۴ b 
)کيلوگرم در هکتار(عملکرد بيولوژيک ۷/۴۳۸۰ a ۳۲۶۴ b 
۹/۳۸ (%)شاخص برداشت a ۸/۳۶ b 

۴۲/۵۷ متوسط تعداد غالف در بوته a ۸۵/۳۲ b 
۳۲/۱ سط تعداد دانه در غالفمتو a ۲۶/۱ b 

۷۱/۳۰ )گرم(وزن هزار دانه b ۳۳/۳۲ a 
۹۳/۳۲ )سانتيمتر(متوسط ارتفاع بوته a ۹۱/۲۷ b 

۸۵/۱۵ متوسط تعداد شاخه در بوته a ۹۲/۱۳ a 
 اختالف اعداد هر رديف که دارای يک حرف مشترک باشند از نظر آماري                

 . درصد معنی دار نميباشد۵درسطح 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢١٤

 سطوح مختلف    عملكرد دانه عدس در       نگينمقايسه ميا 
علفكشهاي هر چند    . آمده است  ۴ در جدول    كنترل علفهاي هرز  

 سبب افزايش عملكرد دانه شده اند ولي        سيانازين و اكسي فلورفن  
اختالف معني داري با شاهد آلوده به علف هرز          از لحاظ آماري     

هد سبب بهبود عملكرد نسبت به شا       ساير تركيبات  .نشان ندادند 
لكرد دانه از شاهد با وجين      م بيشترين ع  .آلوده به علف هرز شدند   

 كيلوگرم بدست آمد كه با تركيبات            ۲۰۶۵كامل به ميزان      
+ تري فلورالين   ) هكتار/  كيلوگرم   ۱۹۷۲ ( وجين+ پنديمتالين  

  (پيريديت+  و پنديمتالين     )هكتار/  كيلوگرم ۱۸۱۸  (وجين
. در يك گروه قرار گرفتند     از نظر آماري     )هكتار/  كيلوگرم ۱۷۲۲

وجين و   + وجين، تري فلورالين       + تركيبات پنديمتالين     
 عدس را به ميزان      دانه پيريديت به ترتيب عملكرد   + پنديمتالين  

 نسبت به شاهد آلوده به علف هرز افزايش           درصد ۴۷ و ۵۲،  ۵۹
براي روش  كه تنها از يك     در تيمارهايي     از طرف ديگر،   .داده اند

 استفاده شده كاربرد علف كش پيريديت             كنترل علف هرز  
 به   دانه عدس   بهبود عملكرد   و موجب  مناسب ترين تركيب بوده  

 . نسبت به شاهد شده است۲۸%ميزان
در خصوص كنترل علفهاي هرز نيز تيمارهاي آزمايشي             

  راندمان به طوريكه . اند عكس العمل متفاوتي از خود نشان داده       
رسيدگي هنگام  ز در    كنترل علفهاي هر   تيمارهاي مختلف در   

 درصد تفاوت معني داري با       ۱فيزيولوژيكي محصول در سطح       
 وزن خشك كل علفهاي هرز پهن برگ در كليه           .ديكديگر داشتن 

  درصد  ۹۳ تا   ۲۰تيمارهاي كنترل به طور معني داري و به ميزان         
 

 .)۵جدول (نسبت به شاهد آلوده به علف هرز كاهش يافت             
كنترل علف هرز در اين زمان       مقايسه راندمان سطوح مختلف       

 وجين+  پنديمتالين     تلفيقي يعني   نشان داد كه تيمارهاي     
اكسي +   پنديمتالين     دستي، وجين+ ، تري فلورالين      دستي
پيريديت + تري فلورالين    اكسي فلورفن، + تري فلورالين    ،فلورفن

 ،۸۶ ،۸۸ ،۸۸ ،۹۳ به ترتيب با راندمان      پيريديت+ و پنديمتالين   
 ۲۰درصد بيشترين و تيمار سيانازين با راندمان             ۸۵ و  ۸۶

درصد كمترين اثر بخشي را نسبت به شاهد آلوده به علف هرز              
+ وجين، پنديمتالين   + تيمارهاي پنديمتالين    ).۵جدول(داشتند  

وجين از لحاظ آماري تفاوت      + اكسي فلورفن و تري فلورالين        
اليكه كليه   در ح  .معني داري با شاهد عاري از علف هرز نداشتند       

تيمارهاي آزمايشي با شاهد آلوده به علف هرز از لحاظ آماري              
 استفاده از يك روش      بنابراين .داراي تفاوت معني داري هستند    

.  كند  نتوانسته علفهاي هرز را به طور مؤثري كنترل          به تنهايي، 
اين موضوع نشان ميدهد كه در اثر ناقص بودن مراحل كنترل،             

شتري با گياه زراعي پيدا كرده و سبب        علف هرز فرصت رقابت بي    
 براي افزايش عملكرد الزم است كه       لذا .كاهش عملكرد مي گردد   

. جهت كنترل علفهاي هرز استفاده شود       از تلفيق چند روش       
افزايش عملكرد عدس در اثر كاربرد علفكشها توسط محققين            

  ، آهوجا و همكاران     )۱۹۹۹(  از جمله اسر و همكاران         ديگر
همچنين كارآيي مؤثرتر تلفيق       . ان شده است     بي  )۱۹۹۵ (

  و همكاران محمد  در افزايش عملكرد عدس توسط         علف كشها
قرار گرفته  مورد تاييد   ) ۱۹۹۳( و ال رائوف و همكاران    ) ۱۹۹۷(

.است

  مقايسه ميانگين صفات مورد بررسی در سطوح مختلف کنترل علفهای هرز-۴جدول
سطوح مختلف کنترل علفهای 

 هرز
 دانهعملکرد 

)كيلوگرم در هكتار(
 عملکرد بيولوژيک

)كيلوگرم در هكتار(
شاخص برداشت

(%) 
متوسط تعداد 
غالف در بوته

متوسط تعداد 
دانه در غالف

وزن هزار دانه
 )گرم(

متوسط ارتفاع ساقه 
 )سانتيمتر( اصلی

متوسط تعداد
شاخه در بوته

 cde۱۴۵۴ bcd۳۴۹۷ a۶/۴۱ ab۰۴/۵۱ bc۲۹/۱ a۴۲/۳۲ a۹۲/۳۰ abc۷۳/۱۴ پيريديت+تريفلورالين
 def۱۲۵۴ bcd۳۲۶۴ abcd۸۵/۳۸ ab۹۵/۴۲ bc۲۸/۱ a۰۶/۳۲ a۲۷/۳۰ bc۹۸/۱۳ اکسی فلورفن+ تريفلورالين 
 ab۱۸۱۸ abc۴۵۶۰ abc۵۵/۳۹ ab۹۸/۴۷ bc۲۹/۱ ab۸۹/۳۱ a۹۲/۲۹ abc۶۵/۱۴ وجين دستی+تريفلورالين 
 abc۱۷۲۲ abc۴۱۸۷ a۸۷/۴۱ a۳/۶۰ bc۲۸/۱ a۵۹/۳۲ a۴۵/۲۸ abc۳۵/۱۶ پيريديت+پندی متالين
 bcd۱۵۵۸ abc۴۰۰۵ abcd۷۳/۳۸ ab۶۵/۳۹ bc۲۹/۱ abc۱۸/۳۱ a۲۸/۲۷ abc۳۵/۱۵ اکسی فلورفن+پندی متالين
 a۱۹۷۲ a۴۸۱۵ ab۱۸/۴۰ a۲۳/۶۲ a۴۵/۱ abc۴۴/۳۱ a۴/۳۱ a۰۸/۱۹ وجين دستی+پندی متالين
 efg۱۰۵۲ bcd۳۲۲۴ bcd۶۷/۳۱ b۸۰/۳۰ bc۲۵/۱ abc۲۴/۳۱ a۵۳/۲۹ bc۹۵/۱۳ اکسی فلورفن

 de۱۳۳۰ bcd۳۳۲۲ ab۰۴/۴۰ ab۴۵/۴۱ bc۲۷/۱ abc۷۸/۳۱ a۶/۳۰ bc۶۰/۱۳ پيريديت
 fg۸۹۲ cd۳۰۳۴ cd۶۹/۳۰ b۹۷/۳۳ bc۲۳/۱ c۹۳/۲۹ a۹۱/۳۲ c۲۷/۱۲ سيانازين

 a۲۰۶۵ ab۴۷۰۲ a۵۴/۴۳ a۹۰/۶۹ ab۳۶/۱ a۱۲/۳۲ a۰۲/۳۲ ab۶۵/۱۷ شاهد عاری از علف هرز
 g۷۴۳ d۲۵۳۶ d۶۷/۲۹ b۳۲/۲۸ c۲۱/۱ bc۱۰/۳۰ a۳۵/۳۱ c۱۸/۱۲ شاهد آلوده به علف هرز

 . درصد معنی دار نمي باشد۵در سطح  اختالف اعداد هر ستون که دارای يک حرف مشترک باشند از نظر آماری
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  اثر متقابل تاريخ كاشت و كنترل علفهاي هرز بر عملكرد دانه عدس-١شكل 
 

راندمان تيمارهای مختلف درکنترل ) دانکن(مقايسه ميانگين  -۵جدول 
براساس درصد کاهش (الب و مجموع علفهای هرز پهن برگ علفهای هرز غ

 در مرحله رسيدگي فيزيولوژيك محصول) وزن خشک علف هرز
%)(تاج خروس سطوح کنترل علفهای هرز (%)سلمه تره موع علفهای مج

(%)هرز پهن برگ
 ab۹۲ a۹۶ bc۸۶ پيريديت+تريفلورالين
 ab۹۴ ab۹۴ bc۸۶ اکسی فلورفن+تريفلورالين

 ab۹۰ ab۹۶ ab۸۸ وجين دستی+الين تريفلور
 ab۸۹ a۹۸ bc۸۵ .پيريديت+پندی متالين
اكسي فلورفن+ پندی متالين ab۸۷ a۹۹ ab۸۸ 
 ab۹۴ a۹۸ ab۹۳ وجين دست+ پندی متالين
 c۶۰ b۷۱ c۶۴ اکسی فلورفن

 bc۷۱ b۷۳ c۴۵ پيريديت
 d۱۲ C۲۷ d۲۰ سيانازين

 a۱۰۰ a۱۰۰ a۱۰۰ شاهد عاری از علف هرز
 C۰ d۰ e۰ آلوده به علف هرزشاهد 

اختالف اعداد هر ستون که دارای يک حرف مشترک باشند از نظر آماری درسطح                
 پنج درصد معنی دار نمي باشد

 اثر متقابل تاريخ كاشت و كنترل علفهاي هرز بر عملكرد دانه          
تيمار ). ۲جدول( معني دار گرديد % ۱ در سطح احتمال       عدس

  ت انتظاري حداكثر عملكرد     شاهد عاري از علف هرز در كش         
 + و پس از آن تركيبات پنديمتالين     )  كيلوگرم در هكتار   ۲۴۸۱(

 ،) كيلوگرم در هكتار       ۵/۲۳۴۶( در كشت انتظاري      وجين
 كيلوگرم در   ۱/۲۱۵۳(پيريديت در كشت انتظاري      + پنديمتالين

 ۱/۲۱۵۲( وجين در كشت انتظاري       +و تري فلورالين  )هكتار
). ۱شكل  ( عملكرد بوده  اند بيشترين  ي  دارا) كيلوگرم در هكتار  

 ۶/۷۴۰شاهد تداخل تمام فصل در كشت انتظاري با توليد                
را داشته است و پس از       دانه  كيلوگرم در هكتار حداقل عملكرد       

 كيلوگرم در    ۴/۸۰۰( آن تيمارهاي سيانازين در كشت بهاره        
، ) كيلوگرم در هكتار   ۸/۹۸۴(،سيانازين در كشت انتظاري     )هكتار
 اكسي )در هكتار  كيلوگرم۱۰۲۵( فلورفن در كشت انتظاري   اكسي 



 ١٣٨٤، سال ١، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٢١٦

و پيريديت در    )كيلوگرم در هكتار  ۱۰۷۸( فلورفن در كشت بهاره   
 .قرار داشته اند) كتارهلوگرم در كي ۱۱۱۴( كشت بهاره

اثر ضعيف اكسي فلورفن بر روي عملكرد احتماال به دليل             
 عدس  وايل دوره مصرف بر روي     ا آن در جزيي  ندگي نسبتا   انسوز

رشد رويشي و   چرخه  و تاخير در رشد و در نتيجه عدم تكميل            
 از يك طرف و نيز       ورود به رشد زايشي در اثر شروع فصل گرما         

  دروو. باشدكم آن در كنترل علفهاي هرز مي             " تاثير نسبتا 
به عكس العمل متفاوت علفكشها در كشت پائيزه و            ) ۱۹۸۱(

 اعالم   نيز )۱۹۹۲( پاال و مزيد  . بهاره عدس اشاره داشته است     
كرده اند كه افزايش محصول در اثر مصرف علف كش در كشت             

 . است بودهمتفاوتعدس زود و دير هنگام 
با مقايسه تيمارهاي تداخل كامل در كشت انتظاري و بهاره           

 دو تاريخ  هرز در هر     كه در صورت تداخل علف     گرديد  مشخص  
تظاري به  تقريبا يكسان و حتي در كشت ان       دانه   عملكرد   ،كشت

 اما در   .)۲شكل (است  مقدار بسيار اندك كمتر از كشت بهاره          
 انتظاري عملكرد دانه   كشت  در  ذف رقابت علف هرز      ح صورت
 كاهش عملكرد عدس در        .مي باشدبهاره  از  ) ۵/۳۳%( بيشتر

 ۱/۷۰انتظاري  نتيجه رقابت تمام فصل علفهاي هرز در كشت            
برابر با  بهاره  شت  اما اين كاهش در كا    . )۲شكل ( مي باشد درصد

 دانه در    اما از آنجا كه كاهش عملكرد       . مي باشد درصد    ۷/۵۴
 و كوتاه شدن دوره رشد     به دليل تاخير در كاشت    كشت بهاره نيز    

 بنابراين كاهش عملكرد      ، است  درصد بوده   ۷۶/۲۷به ميزان    
 اين موضوع نشان دهنده اين       .دمي باش درصد   ۴۶/۸۲واقعي آن   

اشد  ب  به صورت انتظاري     عدس است كه در صورتي كه كشت       
 آلودگي به علفهاي هرز نسبت به كشت بهاره بيشتر بوده و              

حداكثر عملكرد بايد حتما با علفهاي هرز در اين           براي حصول 
و ) ۱۹۹۶( ميشرا و همكاران      .شودمبارزه  نوع سيستم كشت     

نيز به كاهش بيشتر عملكرد عدس در        ) ۱۹۸۴(هاوتين و سينگ  

ي هرز در كشت زود هنگام در مقايسه         صورت عدم كنترل علفها   
 .با كشت دير هنگام تاكيد كرده اند

شاهد عاری از علف
هرز

شاهد تداخل با علف
هرز
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  مقايسه عملكرد عدس تحت شرايط رقابت و بدون رقابت -٢شكل 

 با علفهاي هرز در كشت انتظاري و بهاره عدس
 

جدول(مقايسه ارزش ساير صفات و اجزاي متشكله عملكرد          
اي تلفيقي كه در      نيز نشان ميدهد كه در اكثر موارد تيماره          )۴

عمليات كنترل به خوبي صورت گرفته است بازدهي خوبي           آنها  
داشته است و افزايش دفعات كنترل علفهاي هرز توسط وجين            
دستي يا مصرف علفكش پس رويشي  باعث افزايش اجزاء                 

در اين خصوص نيز نتايج مشابهي         . عملكرد دانه شده است     
به اين ترتيب   . )۸ ،۷ (گزارش گرديده است    توسط محققين ديگر  

تداخل در رشد عدس به علت رقابت علفهاي هرز ميتواند بر                
به طور كلي نتايج اين آزمايش      . عملكرد عدس خسارت وارد آورد    

نشان داد كه از ميان تيمارهاي به كار گرفته شده تيمارهاي                
وجين دستي   +وجين دستي، تريفلورالين    + تلفيقي پنديمتالين   

يت ميتواند به عنوان مناسب ترين تيمارها       پيريد +و پنديمتالين   
براي كنترل علفهاي هرز عدس تحت شرايط مشابه در نظر                

 .گرفته شود
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SUMMARY 
 
Timely sowing and adoption of proper methods of weed control are important factors 

in increasing lentil yield. In order to study the effect of sowing date, single or integrated 
application of herbicides, an experiment in completely randomized block design in a 
split plot arrangement was performed with four replications at the research farm of 
Tehran University, Karaj (Iran) during 2001-2002 growing season. Treatments were 
comprised of two dates of either winter or spring sowing, as whole plots, along with 
eleven weeds control procedures as subplots. Weed control treatments included a pre-
emergence application of cyanazin (1 kg. a.i. /ha), post-emergence application of 
pyridate (1.2 kg. a.i./ ha) and oxyflourfen (480 gr. a.i./ha); different combinations of a 
pre-plant application of trifluralin (960 gr. a.i. / ha), pendimethalin (1.32 kg. a.i. /ha) 
each with post–emergence application of pyridate (1.2 kg. a.i. /ha) and oxyflourfen (480 
gr. a.i. /ha) plus one handweeding ; and finally a weed free as well as an infested plot as 
checks. The results indicated that lentil seed yield and yield components were 
significantly affected by sowing date as well as weed control treatments (p<0.01). In 
winter sowing, seed yield and other components, except 1000 seed weight, were 
significantly higher as compared to spring sowing. The integrated treatments of 
pendimethalin + pyridate, pendimethalin + one handweeding, and trifluralin + one 
handweeding in comparison with check (weed infested plot) lead to the best results, 
indicating that they are the most proper treatments for weed control in lentil crops, 
under coditions similar to those in this experiment. 
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