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  چکیده

  

هاي هرز خزانه گل جعفريعلفهاي مختلف در کنترل کشی تأثیر روش کاربرد علفبه منظور بررس
5
 آزمایشی در قالب طرح ،

 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع 1386هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط خرانه، در بهار و تابستان  بلوك

 شامل کاربرد تریفلورالین، تیمارها.طراحی و اجرا گردیددر شهرستان پاکدشت 
6

و بالفاصله آبیاري به میزان دو و کاشت  به صورت پیش

لیتر در هکتار، اکسی فلوروفندو و سه کاشت همراه با اختالط با خاك به میزان تریفلورالین به صورت پیشسه لیتر در هکتار، 
7

 به صورت 

متیلار و کلروتال ديلیتر در هکتدو و سه رویشی به میزان کاشت و پسپیش
8

.  کیلوگرم در هکتار بودند10کاشت به میزان  به صورت پیش

هاي هرز نیز اضافه هاي هرز و عاري از علفشاهد آلوده به علف، هاي هرز در طول فصل رشدهمچنین تیمار دو بار وجین دستی علف

کاشت و همچنین به صورت پیشان دو و سه لیتر در هکتار، به میزفلوروفن  کش اکسی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد علف. شد

هاي  کاشت با و یا بدون اختالط با خاك، سبب کنترل علفپیشبه میزان دو و سه لیتر در هکتار، به صورت یفلورالین  کش تر کاربرد علف

 کاربرد تریفلورالین بدون اختالط با .یدهاي هرز در خزانه گل جعفري گردشاهد آلوده به علفتیمار  نسبت به درصد 70هرز به میزان 

تر بودن اعمال آن، برتري خود را نشان داد و اثر سوئی نیز روي کش، به علت آسانخاك، درمقایسه با تیمار اختالط با خاك همین علف

  .گل جعفري نداشت
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                            مقدمه        

هاي فصلی گل
1

العاده خود، از  باتوجه به تنوع رنگ خارق

عناصر بسیار مهم فضاي سبز در شهرها بوده و بسیار مورد توجه 

این گیاهان تیپ علفی داشته و . باشند طراحان فضاي سبز می

تولید این ). 1( ماه در فضاي سبز حضور دارند 12کمتر از 

شهرهاي بزرگی مانند  معموالً در کنار کالن،در ایرانگیاهان 

گیرد و آنها این  دست کشاورزان باتجربه صورت میتهران به

هاي بزرگ، در گیاهان را به صورت انبوه و فشرده در خزانه

کنند و پس از چهار تا شش برگی  ها تولید میخارج از گلخانه

فرستند تا در  شدن، آنها را به شکل نشاء به بازار مصرف می

هاي فصلی  گل. )17( شهرهاي بزرگ کشت شوند هاي بوستان

) زمستانه(و فصل سرد) تابستانه(داراي دو تیپ فصل گرم 

هاي  توان به گل هاي فصلی تابستانه میاز گروه گل. باشند می

). 1(خروس زینتی و غیره اشاره نمود جعفري، آهار، ناز، تاج

پاکدشت و کرج در حدود سطح کشت این گیاهان در مناطق 

باتوجه به شرایط مساعد رشد در خزانه از . باشد هکتار می500

هاي هرز به عنوان  نظر فراهم بودن آب و امالح معدنی، علف

شوند  رقیب سرسخت و جدي گیاهان زینتی در خزانه ظاهر می

 .)8(پردازند هاي فصلی به رقابت میگل و به شدت با

هاي هرز، خزانه مملو از این  فدرصورت عدم مبارزه با عل

هاي فصلی در زیر کانوپی گیاهان ناخواسته خواهد شد و گل

پیامد دیگري که در . گردندهاي هرز خفه میتوسعه یافته علف

هاي هاي هرز در خزانه گلالعاده کم علفاثر وجود تعداد فوق

 کاهش شدید بازارپسندي و کیفیت این ،آیدفصلی به وجود می

  ).20(باشد  میمحصوالت

هــاي هــرز در در ایــران روش رایــج بــراي کنتــرل علــف

 کـه اعمـال ایـن       اسـت هـاي فـصلی، وجـین دسـتی         خزانه گـل  

ــی   ــاد م ــت زی ــه و وق ــرف هزین ــستلزم ص ــد روش م  ).17(باش

توانـد بـه عنـوان     هـاي هـرز در خزانـه مـی         کنترل شیمیایی علف  

هـاي هـرز تـا حـد زیـادي            جایگزینی براي وجین دسـتی علـف      

                                          
1 - Annual flower

تحقیقـات چنـدانی در     . هـاي فـصلی بکاهـد       زینه تولید گـل   از ه 

ــف  ــیمیایی عل ــرل ش ــورد کنت ــی م ــان زینت ــرز در گیاه ــاي ه   ه

در ایــران صــورت نگرفتـــه اســت و تنهـــا در یــک مـــورد،     

ــژوهش ــرل    پ ــتفاده از روش کنت ــان اس ــی امک ــه بررس ــران ب گ

ــف ــیمیایی عل ــتان   ش ــاج، در شهرس ــستان ک ــرز در نهال ــاي ه ه

  ).6(اند کرج پرداخته

ر کشورهاي پیشرفته صنعتی مانند ایالت متحده آمریکا، د

هاي زیادي با ایران دارند زیرا هاي فصلی ماهیتاً تفاوتکشت گل

  قیمت این گونه بذور بسیار مرغوب و گران،در این کشورها

هاي مخصوص و محیط کشت خاص و در ها در سینیگل

لی، طورکبه). 9(پذیرد شرایط کامالً حفاظت شده صورت می

باتوجه به حساسیت زیاد گیاهان زینتی، تعداد محدودي از 

ها در سطح دنیا براي استفاده در گیاهان زینتی توصیه کشعلف

  هایی مانند تریفلورالین، کلروتالکشعلف). 13(اند شده

متیل، بنتازوندي
2

، گالیفوزیت
3

 و پاراکوات
4

هاست در  که سال

برد وسیعی براي کنترل ، کار)4(اند کشور ما به ثبت رسیده

). 20 و 17، 10، 8، 6، 5(هاي هرز در گیاهان زینتی دارند علف

، تریفلورالین و اکسی فلوروفن متیلکلروتال ديهاي  کش علف

  هايهاي زیادي از گیاهان زینتی از جمله گل براي گونه

اي مانند جعفري، آهار، آفتابگردان زینتی، میمون و سالهیک

رویشی و مخلوط با خاك پیشنهاد شده یشقرنفل به صورت پ

اي هاي مزرعهگران در آزمایشهمچنین، پژوهش). 20(است 

خود در ایالت آرکانزاس آمریکا گزارش کردند که تحمل گل 

جعفري به پندیمتالین
5

 و بنتازون مناسب بوده و خسارت 

   ،در آزمایشی دیگرهمچنین  ).25(بینند آن نمی اقتصادي از

                                          
2 - Bentazon

3 - Glyphosate

4 - Paraquat

5 - Pendimethalin
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اکسادیازونهاي کشعلف
1

 و اکسی فلوروفن در زمین خزانه و 

کار برده شد و کنترلی هاي آهار، جعفري و اطلسی بهدر نشاء گل

کشی هاي هرز در تیمارهاي علف درصد علف70- 90در حدود 

داري در ارتفاع و اندازه که اختالف معنیمشاهده شد، بدون آن

ه گردد کش و وجین دستی مشاهدهاي بدون علفگیاه با کرت

)17.(  

ساله مهم و هاي هرز کشیده برگ یکبسیاري از علف

ها و روباهیها مانند سوروف، علف خرچنگ، دمفراگیر در خزانه

ساله مانند برگ یکهاي پهنارزن وحشی و نیز بعضی از گونه

خروس، سلمک، خرفه، به تریفلورالین، اکسی فلوروفن انواع تاج

در . شوندخوبی کنترل می و بهمتیل حساس بودهو کلروتال دي

ریزي و هاي هرزي مانند پنیرك، گاوپنبه، تاجمقابل، علف

متیل هاي تریفلورالین و کلروتال ديکششیرسگ توسط علف

  شمارها بهکششوند که از نقاط ضعف این علفکنترل نمی

).24 و 13، 11(رود می

ررسی ببه منظور ، 1386این تحقیق در بهار و تابستان سال 

کش رایج کشور در کنترل شیمیایی  کارایی برخی از سموم علف

هاي هرز خزانه گل جعفري که سطح کشت وسیع و  علف

کاربرد زیادي در فضاي سبز دارد و نیز تعیین حساسیت آن به 

  ).2 و 1(کار برده شده، انجام شد هاي به کشعلف

  

  ها مواد و روش

هاي  رح بلوكاین آزمایش در محیط زراعی و در قالب ط

 تیمار در مزرعه پژوهشی 12کامل تصادفی با چهار تکرار و 

در واقع پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در شهرستان پاکدشت 

منظور در اوایل بدین. جنوب شرق تهران به اجرا درآمد

سازي زمین خزانه شامل شخم و  عملیات آماده1386اردیبهشت 

کشت قبلی در زمین . دیسک، براساس عرف محل انجام گرفت

هاي هرز در آن آزمایش سبزیجات بوده و آلودگی به بذر علف

                                          
1 - Oxadiazone

آزمایش یک در یک متر هاي   اندازه کرت.به صورت عادي بود

  .درنظر گرفته شد

کش اکسی  تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از علف

با نام تجاري گُل )= EC% 24(فلورفن 
2

کاشت  به صورت پیش

  ، به میزان دو و سه لیتر در هکتاررویشیو به صورت پس

با نام تجاري ترفالن) = EC% 48(کش تریفلورالین  علف
3

 به 

کاشت و به صورت مخلوط با خاك به مقدار دو و صورت پیش

کش تریفلورالین بدون اختالط با خاك و  علف، سه لیتر در هکتار

بالفاصله پس از آن آبیاري به مقدار دو و سه لیتر در هکتار، 

داکتالبا نام تجاري ) = WP% 75(متیل  کش کلروتال ديفعل
4
، 

تیمار دو  . کیلوگرم در هکتار10کاشت به مقدار به صورت پیش

هاي هرز و بدون آنها، در طول بار وجین دستی و شاهد با علف

پاش پاشی با سمسمعملیات  .نیز درنظر گرفته شد فصل رشد

پشتی مدل ماتابی
5

سبز رنگ مدل اي  مجهز به نازل شره

لومارك
6

 بار که 5/2، با عرض پاشش یک متر و با فشار دو تا 

  . لیتر آب در هکتار کالیبره شده بود، انجام شد300براساس 

براي اعمال تیمارهاي تریفلورالین مخلوط با خاك، ابتدا 

کش، به سم روي سطح خاك پاشیده شد و سپس با کمک شن

.  خاك مخلوط گردیدمتر باصورت سطحی و به عمق سه سانتی

کاشت نظیر تریفلورالین، اکسی فلوروفن و بقیه تیمارهاي پیش

متیل بدون اختالط با خاك روي بستر کشت آماده کلروتال دي

پس از اعمال تیمارهاي تریفلورالین بدون . کار برده شدندشده به

ها بالفاصله اختالط با خاك براي جلوگیري از فرار سم، کرت

 جعفري در هر کرت  مبادرت به کشت بذر گل آبیاري شدند و

میزان بذر مصرفی همسان با عرف محلی کشاورزان، . گردید

جهت کشت در هر کرت چهار گرم در مترمربع درنظر گرفته 

                                          
2 - Goal  

3 - Treflan  

4 - Dacthal  

5 - Matabi

6 - Lurmark
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هاي چوب پوشانده  خردهپس از عملیات کاشت، بذور با . شد

مطابق  هایی که نیاز به وجین دستی بود، همچنین در کرت.شدند

دو مرتبه در (هاي هرز مشخص آزمایش، وجین علفبرنامه 

رویشی اکسی تیمارهاي پس. صورت گرفت) فصل رویش

هاي هاي فصلی و علففلوروفن نیز در مرحله چهاربرگی گل

ها  عملیات داشت، از جمله آبیاري کرت. هرز اعمال شدند

ها به وسیله  روزانه تا مرحله چهار تا شش برگ حقیقی نشاء گل

تا  چهار(ها در همین مرحله بردارينمونه. جام شدپاش انآب

  50 × 50، از داخل یک کادر )شش برگ حقیقی نشاء

  دست آوردن درصدمتري در هر کرت، براي بهسانتی

هاي استقرار یافته، میانگین طول ریشه، ارتفاع ساقه و گیاهچه

در ادامه آزمایش در ابتداي تیر ماه، . وزن خشک نشاء انجام شد

گیري اندازه(منظور ارزیابی و مشاهده صفات گیاهان بالغ به 

گونه تیماري روي این اجزاي عملکرد در شرایطی که هیچ

 نشاء گل، به صورت تصادفی از هر 12) گیاهان اعمال نشده بود

کرت آزمایشی در خزانه اولیه انتخاب و در محل مناسب دیگري 

وي آنها تا نشاءزنی و کشت شد و عملیات داشت با دقت بر ر

ها در اواسط مرداد ماه انجام شد و در همین دهی بوتهاوج گل

   در بوته و وزن خشک بوته براي زمان، میانگین تعداد گل

میزان خسارت . گیري و ثبت شدهر کدام از تیمارها اندازه

هاي کار برده شده روي گل جعفري و علفهاي بهکشعلف

 کشت دوم براساس هرز در زمان انتقال نشاء گل به محل

استاندارد اروپایی
1

  ).21( ارزیابی شد 

هاي هرز داخل هر کرت، برداري از علفبه منظور نمونه

متري از  سانتی50 × 50هاي هرز از داخل همان کادر کلیه علف

هاي سطح خاك قطع گشته و براساس گونه و تعداد در پاکت

 72 به مدت گراد درجه سانتی75کاغذي در دستگاه آون با دماي 

ساعت خشک شد و سپس وزن خشک آنها با ترازوي دقیق 

با استفاده از فرمول زیر، کارایی کنترل . دیجیتالی تعیین گردید

                                          
1 – EWRC: European Weed Research Council

کشعلف
2

هاي هرز موجود  براساس کاهش وزن خشک علف

  ):23(دست آمد هاي آزمایش بهدر کرت

100
BA

CEW
A

  

1(

 وزن خشک A، هاکش کارایی علفWCEدر این فرمول، 

 وزن Bشاهد آلوده به علف هرز و تیمار هاي هرز در کرت  علف

  .باشدهاي تیمار شده می هاي هرز در کرت خشک علف

ترتیب با استفاده ها و رسم نمودارها بهتجزیه و تحلیل داده

  . انجام گرفتExcel و SASافزارهاي نرماز

در باتوجه به طوالنی بودن نام تیمارها براي سهولت، 

  ).1جدول  (اشکال از عناوین اختصاري استفاده شد

  

  نتایج و بحث

  ها بر نشاء گل جعفريکشبررسی تأثیر علف

کار برده نتایج تجزیه آماري نشان داد که بین تیمارهاي به

اروپایی شده روي نشاء گل جعفري، براساس استاندارد 

ترین ضعیف. دار وجود داشت تفاوت معنی)خسارت چشمی(

رویشی  مربوط به تیمارهاي اکسی فلورفن به صورت پسنمره

هاي هوایی نشاء گل کش اکسی فلورفن اندامبود، چرا که علف

جعفري را دچار سوختگی شدید کرد و تقریباً همه آنها را تا 

. هاي آزمایش از بین بردروي سطح زمین کامالً در داخل کرت

هاي  کرتها در این روز بعضی از نشاء گل10پس از حدود 

آزمایشی توانستند دوباره خود را احیاء نموده و تا حدي شادابی 

ها تأثیرات سوئی کش بقیه علف.خود را بازیافته و مستقر گردند

ها و یا هر گونه کندي رشد بر مانند سوختگی، زرد شدن برگ

ها ایجاد نکرده و لذا نمره مطلوب براساس این روي نشاء گل

  .) الف- 1شکل (ا دریافت کردند مقیاس یعنی نمره یک ر

هاي محل مـورد آزمـایش، در       هاي هرز مهم در کرت    علف

 علمی گیاهان از منابع علمی اخذ       نام. ارائه شده است  ) 2(جدول  

  .)3(شده است 

                                          
2 – WCE: Weed Control Efficiency
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 اسامی اختصاري تیمارها- 1جدول 

TP2 لیتر در هکتار2کاشت مخلوط با خاك تریفلورالین پیش

TP3 لیتر در هکتار3ت مخلوط با خاك کاشتریفلورالین پیش

TPi2 لیتر در هکتار2و بالفاصله بعد از آن آبیاري کاشت بدون اختالط با خاك تریفلورالین پیش

TPi3 لیتر در هکتار3  و بالفاصله بعد از آن آبیاريکاشت بدون اختالط با خاكتریفلورالین پیش

OPr2 لیتر در هکتار2کاشت اکسی فلوروفن پیش

OPr3 لیتر در هکتار3کاشت اکسی فلوروفن پیش

OPo2 لیتر در هکتار2رویشی اکسی فلوروفن پس

OPo3 لیتر در هکتار3رویشی اکسی فلوروفن پس

DA کیلوگرم در هکتار10متیل کلروتال دي

HW بار وجین دستی در طول فصل رشد2

WFشاهد عاري از علف هرز در طول فصل رشد

WIآلوده به علف هرز در طول فصل رشدشاهد 

  

1386هاي هرز مهم در خزانه مورد آزمایش در پاکدشت سال  علف– 2جدول 

  

نام علمینام فارسی

.Amaranthus sppخروستاج

.Portulaca oleracea Lخرفه

.Chenopodium album Lسلمه تره

.Abutilon theophrasti Medikگاوپنبه

.Hibiscus trionum Lدیوکنف

.Echinochloa crus-galli (L.) Beauvسوروف

.Digitaria sanguinalis (L.) Scopعلف خرچنگ
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   EWRCبراساس استاندارد ) ب(هاي هرز و کنترل علف) الف(ها بر نشاء گل جعفري کش میزان خسارت علف- 1شکل (

.باشنددار می داراي تفاوت معنی05/0انکن در سطح احتمال هاي داراي حروف غیرهمسان براساس آزمون دستون

  

  هاي هرزها بر علفکشبررسی تأثیر علف

کش موجود در نتایج نشان داد بین تیمارهاي مختلف علف

هاي هرز با این آزمایش، در ایجاد خسارت و کنترل علف

. دار وجود داشت اختالف معنیاروپاییاستفاده از استاندارد 

هاي هرز در گر این بود که علفه میانگین تیمارها بیانمقایس

متیل ها کمترین آسیب و خسارت را از کلروتال ديداخل کرت

هاي دریافت کردند و درعوض بیشترین مقدار خسارت علف

  رویشی اکسی فلورفن بود که تمامهرز از تیمارهاي پس

هاي آزمایش را دچار سوختگی و هاي هرز داخل کرتعلف

کاشت اکسی فلورفن و تیمارهاي پیش. سوزي شدید کردهگیا

هاي فلورالین، تفاوتی نشان ندادند و به یک میزان بر علفتري

تیمارهاي مختلف ). ب- 1شکل (هرز خسارت وارد ساختند 

هاي هرز و یا کش و شاهد، در میزان کارایی کنترل علفعلف

اختالف هاي هرز نیز، با یکدیگر درصد کاهش وزن خشک علف

)ب(

)الف(
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تیمارهاي اکسی فلورفن به صورت  ).2شکل (داري داشتند معنی

 درصد 100رویشی بیشترین میزان کاهش، یعنی به میزان پس

هاي هرز شدند و کامالً آنها را از باعث کاهش وزن خشک علف

 تیمارهاي اکسی فلورفن و تریفلورالین به صورت .میان بردند

ار، باالترین میزان کنترل کاشت به میزان سه لیتر در هکتپیش

  . درصد بود، نشان دادند70هاي هرز را که حدود علف

خروس، سلمک ساله محل آزمایش شامل تاجهاي هرز یکعلف

برگان ها و سورف و علف خرچنگ از باریکبرگو خرفه از پهن

هاي هاي هرز به تعداد زیاد در کرتاین علف). 2جدول (بود 

گونه تیماري اعمال نشده بود آن هیچشاهد محل آزمایش که در 

کش آزمایش توانستند تعداد وجود داشت، اما تیمارهاي علف

  هاي مورد تیمار به شکلهاي هرز را در کرتاین علف

  .)3جدول (گیري کاهش بدهند چشم

دســت آمــده از ایــن تحقیــق، باتوجــه بــه اطالعــات بــه

تریفلــورالین توانــست تعــداد ســلمک، خرفــه، تــاج خــروس، 

تیمار  درصد نسبت به     90سوروف و علف خرچنگ را بیش از        

هـاي هـرز    کش در کنتـرل علـف     این علف . شاهد، کاهش دهد  

ــن ــود   په ــاموفق ب ــامالً ن ــف ک ــه و دیوکن ــد گاوپنب ــی مانن   برگ

کـش اکـسی فلـوروفن       علـف  ،همچنـین ). 4 و   3هـاي   جدول(

خـروس،  هاي هرز تاج  درصد از تعداد علف    90توانست حدود   

کـش در کنتـرل      را کنترل نماید ولی این علـف       سلمک و خرفه  

تر بـود و    برگان، مانند سوروف و علف خرچنگ ضعیف      باریک

 و  3هـاي   جـدول ( درصد آنها را کنترل کند       75توانست حدود   

  اکــسی فلــوروفن، گاوپنبــه و دیوکنــف را کــه تریفلــورالین). 4

 درصـد کنتـرل کـرد       90توانـست کنتـرل کنـد، بـه میـزان           نمی

ــدول( ــاي ج ــال دي). 4 و 3ه ــداد کلروت ــاهش تع ــل در ک   متی

تر ظاهر گشت، بـه     کش قبلی ضعیف  علف هاي هرز از دو   علف

، 90، خرفـه را     58خروس را به میـزان تقریبـی        اي که تاج  گونه

 درصـد   88 و علف خرچنـگ را       81، سوروف را    86سلمک را   

متیـل ماننـد    کلروتـال دي  . شـاهد کـاهش داد    تیمـار   نسبت بـه    

  .کنترل گاوپنبه و دیوکنف کامالً غیرمؤثر بودتریفلورالین در 

  

  

هاي هرز اثر تیمارهاي آزمایش بر درصد کاهش تراکم علف– 3جدول 

دیوکنفگاوپنبهرچنگخعلف سوروفسلمه ترهخرفهخروستاجتیمارها

25/96 لیتر در هکتار2تریفلورالین مخلوط با خاك 
a

00/97
a

75/93
ab

00/100
a

25/96
ab

00/0
c

00/0
c

50/95 لیتر در هکتار3تریفلورالین مخلوط با خاك 
ab

00/95
ab

00/90
bc

75/93
b

75/98
ab

00/0
c

00/0
c

00/95 لیتر در هکتار2تریفلورالین بدون اختالط با خاك 
ab

25/93
ab

50/97
a

00/94
b

00/99
a

00/0
c

00/0
c

75/93ر هکتار لیتر د3تریفلورالین بدون اختالط با خاك 
ab

25/96
a

75/95
 a

75/98
ab

00/94
b

00/0
c

00/0
c

25/94 لیتر در هکتار2کاشت اکسی فلوروفن پیش
ab

00/97
a

00/98
a

50/77
c

00/77
d

25/96
b

75/93
a

00/97 لیتر در هکتار3کاشت اکسی فلوروفن پیش
a

00/95
ab

00/97
a

00/85
bc

00/81
d

96/25
a

50/87
b

75/58 کیلوگرم در هکتار10متیل کلروتال دي
b

00/90
b

25/86
c

00/81
bc

75/88
c

00/0
c

00/0
c

.باشند براساس آزمون دانکن می01/0دار در سطح احتمال گر تفاوت معنیحروف غیرهمسان بیان
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هاي هرزکش بر درصد کاهش وزن خشک علف اثر تیمارهاي مختلف علف- 2شکل 

.باشنددار می داراي تفاوت معنی05/0اي داراي حروف غیرهمسان براساس آزمون دانکن در سطح احتمال هستون

هاي هرز مهم خزانه گل جعفريهاي آزمایش روي علفکش کارایی علف- 4جدول 

دیوکنفگاوپنبهعلف خرچنگسوروفسلمه ترهخرفهخروستاجکشعلف

9999900تریفلورالین

9998899ی فلوروفناکس

6988900کلروتال دي متیل

  .هاي هرز در خزانه درصد کنترل علف100 تا 90 برابر است با 9عدد صفر برابر با عدم کنترل و عدد 

  

تأثیر تیمارهاي مختلف بر گل جعفري

صفات مربوط به نشاء در محل خزانه) الف

 مختلــف از نظــر درصــد ظهــور گیاهچــه بــین تیمارهــاي

  هـاي کـش کدام از علـف   داري مشاهده نشد و هیچ    اختالف معنی 

اي روي درصد ظهور     اثر کاهنده  ،کار برده شده در این آزمایش     به

امـا نتـایج تجزیـه      . گیاهچه گل جعفري در خزانه ایجاد نکردنـد       

واریـانس در مـورد ارتفـاع نــشاء نـشان داد کـه بـین تیمارهــاي       

ها داشت و با مقایسه میانگین    داري وجود   مختلف، اختالف معنی  

هاي هـرز، کمتـرین میـزان       مشخص شد که شاهد آلوده به علف      

  هـا هـاي هـرز بـا نـشاء گـل         ارتفاع را باتوجه بـه رقابـت علـف        

  گرفتند قرار   مشابه   در گروه  بقیه تیمارها  و از آن خود کرد

).5جدول (

تیمارهاي مختلف آزمایش روي طول ریـشه نـشاء اثـرات           

داري وجـود   یجـاد کردنـد و بـین آنهـا اخـتالف معنـی            مختلفی ا 

هـاي  حداکثر طول ریشه در کرت شاهد عـاري از علـف          . داشت

هرز در طول فصل رشد دیده شد و حـداقل آن نیـز مربـوط بـه                 

بقیـه تیمارهـا بـا اخـتالف        . هـاي هـرز بـود     شاهد آلوده به علف   

درمجموع، . هاي متوسط قرار گرفتند   ناچیزي از یکدیگر در گروه    

کـش، اعـم از تـري فلـورالین، اکـسی           تیمارهاي مختلـف علـف    

متیل اثـر بازدارنـدگی کمـی روي صـفت          فلورفن و کلروتال دي   

  ).5جدول (طول ریشه بر جاي گذاشتند 

   مختلف تیمارهاي  بین   نیز  نشاء  خشک وزن مورد  در
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هاي هرز همـراه بـا      شاهد عاري از علف   . داري بود اختالف معنی 

فلـورفن  با و بدون اختالط با خـاك و نیـز اکـسی           تري فلورالین،   

کاشت به میزان دو لیتر در هکتـار در یـک گـروه آمـاري و                پیش

تیمار شـاهد آلـوده بـه    . حداکثر وزن خشک را از آن خود کردند       

هاي هرز در بین تیمارها حـداقل وزن خـشک را دارا بـود               علف

  ).5جدول (

صفات گل جعفريختلف بر تأثیر تیمارهاي م مقایسه میانگین - 5جدول 

تیمار

  درصد

ظهور گیاهچه

  ارتفاع

  نشاء

)مترسانتی(

وزن خشک 

)گرم( نشاء

طول ریشه 

 نشاء

)مترسانتی(

  ارتفاع

  گیاه بالغ

)مترسانتی(

  تعداد

گل

00/100شاهد بدون علف هرز
a

95/6
a

81/0
a

90/8
a

25/35
a

75/29
a

00/96وجین دستی
a

68/5
a

78/0
a

40/6
cde

75/33
a

00/29
a

10/96شاهد با علف هرز
a

75/4
b

31/0
c

03/6
e

00/35
a

00/29
a

25/97 لیتر در هکتار2تریفلورالین مخلوط با خاك 
a

25/6
a

75/0
a

60/7
abc

75/34
a

00/29
a

00/97 لیتر در هکتار3تریفلورالین مخلوط با خاك 
a

63/6
 a

76/0
a

88/7
ab

00/34
a

00/30
a

25/96 لیتر در هکتار2تریفلورالین بدون اختالط با خاك 
a

43/6
a

80/0
a

70/7
abc

75/34
a

00/29
a

75/96 لیتر در هکتار3تریفلورالین بدون اختالط با خاك 
a

45/6
a

86/0
a

88/7
ab

25/34
a

00/30
a

00/97 کیلوگرم در هکتار10متیل کلروتال دي
a

60/6
a

66/0
ab

40/7
bcd

00/35
a

00/28
a

25/97 لیتر در هکتار2کاشت اکسی فلوروفن پیش
a

98/5
a

70/0
a

48/7
bcd

00/34
a

00/29
a

25/97 لیتر در هکتار3کاشت اکسی فلوروفن پیش
a

50/6
a

63/0
ab

15/6
ed

00/35
a

00/28
a

  .باشند آزمون دانکن می براساس01/0دار در سطح احتمال گر تفاوت معنیحروف غیرهمسان بیان

  

  صفات مربوط به گیاه بالغ) ب

کش موجود در این آزمایش تـأثیر سـوئی        تیمارهاي مختلف علف  

روي صفات گیاه بالغ و کامالً رشد یافته گل جعفـري یعنـی ارتفـاع               

بوته از سطح زمین، وزن خشک و تعداد گل نشان ندادنـد و همگـی               

کار کشی به  که در آنها علف    در مورد این صفات، همراه با شاهدهایی      

  نرفته بود، در یک گـروه آمـاري قـرار داشـتند و بـین آنهـا اخـتالف              

  ).5جدول (داري وجود نداشت معنی

هـاي هـرز   باتوجه به اثرات کامالً منفی کمی و کیفی وجود علـف  

هاي هرز، بر صفاتی نظیر ارتفـاع و    هاي شاهد آلوده به علف    در کرت 

  هـاي هـرز، در خزانـه      ل جـدي علـف    وزن خشک نشاء، لـزوم کنتـر      

ایـن یافتـه در     ). 5جدول  (شود  هاي فصلی به وضوح مشاهده می     گل

). 13 و   11،  7(هاي سایر محققین نیـز گـزارش شـده اسـت            پژوهش

هاي هاي هرز داخل کرت   رویشی اکسی فلورفن، علف   تیمارهاي پس 

کـه در ایـن   آزمایش را به خوبی کنترل نمـود، ولـی باتوجـه بـه ایـن              

هاي هرز دچار سوختگی شـد      ها نیز در کنار علف    یت، نشاء گل  وضع

هـاي  کش روي علـف   و از بین رفت، بنابراین کنترل خوب این علف        

رویشی، فاقد ارزش بود و این تیمارها نـامطلوب         هرز به صورت پس   

رویشی اکسی فلورفن توانستند    تیمارهاي پیش ). 1شکل  (تلقی شدند   

زنـی  ي هرز داشته باشند و از جوانه      هاتأثیر مناسبی روي کنترل علف    

هاي هرز مهـم در خزانـه ماننـد دیوکنـف و     و ظهور بسیاري از علف    
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عمل تأثیر بود، جلوگیري به   گاوپنبه که تریفلورالین روي آنها کامالً بی      

  خـوانی دارد  هـم  گـران هاي سایر پـژوهش   آورند که این نتایج با یافته     

نه اثر منفی روي صـفات گـل   گواین تیمارها هیچ ). 26 و   24،  12،  4(

جعفري، از جمله درصد ظهور گیاهچه ایجاد نکردند و بنابراین ایـن            

-پـژوهش  کش اکـسی فلـورفن در  علف. تیمارها مطلوب تلقی شدند  

برگـان  سـوزنی  هـاي هـرز در خزانـه      هاي مختلف، براي کنترل علف    

  زینتی توصیه شده اسـت و بـراي گیاهـان زینتـی دیگـر و از جملـه                 

  ).19 و 6( لی، گزارشی مشاهده نشدهاي فصگل

 با و یا بدون اختالط با خاك، با هر دو ،تیمارهاي تریفلورالین

کار برده شده تأثیر منفی مانند سوختگی و یا کاهش رشد غلظت به

این تیمارها بر صفات ). 1شکل (ها ایجاد نکردند روي نشاء گل

 عنوان مهمترین مراحل نشاء و گیاه بالغ، مانند تعداد گل در بوته به

گونه اثر منفی نداشتند و لذا شاخص عملکرد گل جعفري هیچ

بین تیمارهاي تریفلورالین به ). 5جدول (بودند  تیمارهاي مطلوبی

  میزان دو و سه لیتر در هکتار در هر دو روش کاربرد تفاوت

هاي هرز وجود نداشت، داري در میزان کارایی کنترل علفمعنی

قدار کمتر سم باتوجه به هزینه اقتصادي کمتر و درنتیجه تیمار با م

). 2شکل (شود می آلودگی کمتر زیست محیطی ترجیح داده

کاشت و بدون کش تریفلورالین به صورت پیشهمچنین، تیمار علف

گرفت، اختالط با خاك که بالفاصله پس از آن آبیاري صورت می

فلورالین همراه با تر بودن کاربرد آن، نسبت به تیمار تریدلیل آسانبه

و درنتیجه (ساخت اختالط با خاك که بستر کاشت را ناهموار می

  . ارجحیت دارد،)بایست دوباره هموار شودمی بستر کاشت

متیل مانند تیمارهـاي تریفلـورالین و اکـسی         تیمار کلروتال دي  

گونـه اثـر منفـی بـر نـشاء گـل جعفـري              کاشت، هـیچ  فلوروفن پیش 

هـاي هـرز از کـارایی کمتـري         در کنترل علـف   نداشت، اما این تیمار     

هاي هـرز مهمـی ماننـد       اي که در کنترل علف    برخوردار بود، به گونه   

تـر عمـل نمـود و       خروس، سلمه تـره و سـوروف کمـی نـاموفق          تاج

هـاي هـرز    داري با سایر تیمارها در کنتـرل ایـن علـف          اختالف معنی 

 و گاوپنبـه  هاي هرز دیوکنفمتیل در کنترل علف  کلروتال دي . داشت

هـا در   تأثیر و نـاموفق بـود کـه ایـن یافتـه           مانند تریفلورالین کامالً بی   

  )4 و 3هــاي جـدول (نیــز دیـده شـد    هـاي محققـین دیگـر   گـزارش 

  ).24 و 12، 4(

کش، تأثیر سوئی بر صفات گیاه بـالغ و         تیمارهاي مختلف علف  

کامالً رشدیافته گل جعفري یعنی ارتفاع بوتـه از سـطح زمـین، قطـر              

ل، وزن خشک و تعداد گل نشان ندادنـد و همگـی در مـورد ایـن                 گ

کار نرفته بـود در     کشی به صفات همراه با شاهدهایی که در آنها علف       

داري وجـود   یک گروه آماري قرار داشتند و بین آنها اخـتالف معنـی           

گر این اسـت کـه نـشاء        این یافته به خوبی نشان    ). 5جدول  (نداشت  

هـایی کـه در زمـان و محـل          کـش علف ی از گونه تأثیر منف  ها هیچ گل

کار برده شده بود، نپذیرفته و صفات عملکرد آنهـا          خزانه روي آنها به   

نکتـه  . همگی تقریباً به یک میزان و در سطح قابل قبولی بـوده اسـت             

رغـم  حائز اهمیتی که نباید از نظر دور داشـت، ایـن اسـت کـه علـی        

ی از تیمارهـا پـس      تفاوت طول ریشه نشاء در محل خزانه براي بعض        

از انتقال نشاء به محل اصلی، خسارات مراحل اولیـه جبـران شـده و               

صفات مربوط به عملکرد مانند تعداد گل با بقیه تیمارها یکسان شـد             

رسد این میزان اختالف در طول ریـشه در         لذا به نظر می   ). 5جدول  (

وجود آمده بود، اهمیـت     ها به کشزمان خزانه که در اثر مصرف علف      

  .زیادي نداشته باشد

هاي هـرز در  نتایج این تحقیق نشان داد که کنترل شیمیایی علف 

تواند به عنوان یک گزینه مکمل در تلفیق با         هاي فصلی می  خزانه گل 

کش علف. هاي هرز و وجین دستی مطرح شود      کنترل مکانیکی علف  

کـه تـأثیر   متیـل بـدون ایـن   اکسی فلورفن، تریفلورالین و کلروتال دي   

تواننـد  دهی داشته باشند، می   ء و نامطلوبی بر عملکرد و میزان گل       سو

ایـن  . کار برده شـود   رویشی در کشت گل جعفري به     به صورت پیش  

هاي هرز مجال رویـش و  ها در خزانه و قبل از آن که علف       کشعلف

ایـن مـسأله بـه      . مزاحمت پیدا کنند، قادر به از بین بردن آنها هـستند          

که کنتـرل مکـانیکی     هاي فصلی و این   ه گل علت ضعیف بودن گیاهچ   

هاي فصلی، کاري بـسیار  هاي هرز در خزانه گل    علف یا وجین دستی  

بر است و ممکن است به نشاء آسیب برسـاند، بـسیار          مشکل و هزینه  

).22 و 18، 15، 13، 8(باشد حائز اهمیت می
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Abstract

A field experiment was conducted at College of Aburaihan, University of Tehran, Iran in 2007 

to evaluate the herbicides efficacy in a marigold nursery to control weeds including annual flowers. 

Experimental design was a RCBD with total 12 treatments replicated four times. Treatments were 

trifluralin preplant incorporated at two and three Li/ha, trifluralin preplant non incorporated at two 

and three Li/ha, oxyfluorfen preplant at two and three Li/ha, oxyfluorfen postemergence at two and 

three Li/ha and cholorothol-dimethyl preplant at 10 Kg/ha, two-times hand weeding, weedy and 

weed free treatments were also included as control. Application of oxyfluorfen preplant and 

trifluralin preplant at both rates of two and three Li/ha controlled weeds by 70 percent. This 

treatment had no phytotoxic effects on marigolds and did not reduce their yields either. Among 

applied herbicides, application of non-soil incorporated trifluralin treatment compared with 

treatment of the same soil incorporated with herbicides, due to easier application, indicated its 

preference and also had no phytotoxic effects on marigold.
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1 - M.Sc. Student, Department of Agronomy & Crop Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj - Iran

(* Corresponding Author)

2 - Professor, Department of Agronomy & Crop Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj - Iran

3 - Associate Professor, Department of Weed Research, Crop Protection Research Institute, Tehran - Iran

4 - Assistant Professor, Department of Horticulture, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht - Iran


