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٢

فریبا میقانی *1و محمدرضا کرمینژاد

 .1دانشیار بخش تحقیقات علفهای هرز ،موسسه تحقیقات گیاهپزشكی کشور ،تهران  ،ایران
 .٢مربی بخش تحقیقات علفهای هرز ،مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشكی کشور ،تهران ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/10/٢0 :

تاریخ پذیرش مقاله1394/08/1٢ :

چكيده
آومایشی بهصورت ارتهای خردشدۀ نواری با دو لامل خا ورویآ شخم و بدون شخم و لوفاگشآ گویفوویگت  6لیتگر در هكتگار،
توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار ،گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار) ،گویفوویت  3لیتر در هكتار و تكرار بعگد او رشگد
پینك ،توفوردی اکسیپیآ  1لیتر در هكتار و تكرار بعد او رشد پینك ،گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار بعد او
رشد پینك و شاهد بدون اعترل با سه تكرار ،در مارل مؤسس تحقیقات گیا پاشكی اشور در مشكیندشت ارج انجاک گرفت .تگراام
انداک هوایی پینك  30 ،15و  45روو پس او هر سمپاشی و وون خشك آن  45روو پس او آخرین سمپاشی ،تعیین شد .بهار سال دوک،
چغعدرقعد اشت شد و اثر لوفاش ها بر لموكرد چغعدرقعد ارویابی شگد .بهتگرین تیمگار بگرای اگاهش تگراام پینگك ،گویفوویگت
توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار) بود .تیمار اخیر و دوو تقسی شدۀ آن ،سبب بیشترین ااهش وون خشگك پینگك نیگا شگدند .تفگاوت
مععاداری بین تیمارهای شخم و لدک شخ م او نظر اثر بگر تگراام و وون خشگك پینگك مشگاهد نشگد .وون خشگك پینگك بگا لگدک
خا وروی ااهش بیشتر ،و لموكرد چغعدرقعد با خا وروی افاایش بیشتری نشان داد .در مجموع ،بهترین تیمار برای ااهش تگراام و
وون خشك پینك ،ابتدا گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار) و سپس دوو تقسی شدۀ آن بود.
كلیدواژهها :خا وروی ،دوو تقسیطی ،لوفاش ،لوف هرو چعدساله ،مدیریت شیمیایی.

* نویسعد مسئول

Email: fmaighany@yahoo.com

فریبا میقانی و محمدرضا كرمینژاد

 .1مقدمه

طویل و ضخیم شدن سگاقه مگیشگود ] ،[16تگرفالن ]،[13

پینگگك 1او تیگگرۀ  ،Convolvulaceaلوگگف هگگرو چعدسگگال

گویفوویعات آمونیوک( 2باستا)  5لیتگر در هكتگار ،پیكوگوراک

خاند و دارای ریشههای لمیق است اگه نخسگتین بگار در

(توردون)  10تا  12ایووگرک در هكتار و اکسگیپگیآ بگرای

سال  1739در ویرجیعیا گاارش شگد و یكگی او  10لوگف

اعترل پینك توصیه میشود .پیكووراک با وجگود خطرنگا

هرو خطرنگا

3

دنیگا محسگوب مگیشگود ] .[15پینگك در

بودن ،اارایی ویادی برای اعترل پینك در آیگش دارد ].[7

سراسر نواحی معتدل دنیا دید میشود و او طریگق جعسگی

لوفاش توصیهشد ای برای اعترل پینك در محصگوتت

با تولید بذرهای با لمر طگوتنی و بگهصگورت رویشگی بگا

ورالی در دست نیست .البته بهتاوگی پینك در سیبومیعی

استفاد او سیستم ریشهای گسترد تولید مثل مگیاعگد ]،14

با اسگتفاد او لوگفاگش سولفوسگولفورون (آپیگروس) تگا

 .[12سیسگگتم ریشگگهای لمیگگق دارای توانگگایی تولیگگد مثگگل

حدودی اعترل شد است ].[19

رویشی سری  ،مگدیریت پینگك را دشگوار مگیاعگد ].[20

در ایران نیا محققان به مگدیریت پینگك توجگه نشگان

پینك در ایران بهلعوان لوف هرو مهم ماارع گعگدک ،جگو،

داد اند .اثر خا وروی بر اعترل پینك طی آیگش بررسگی

چغعدرقعد ،پعبه ،ذرت ،دانه های روغعی ،حبوبات ،سگبای و

شد و وون تر پینك تحت تأثیر دیسك اگاهش مععگاداری

صیفی ،ولفران ،ویر  ،لووفه ،توتون ،توتفرنگی و بگاغهگا

نشان داد ،اما رویش مجگدد آن تحریگك شگد ] .[6اگارایی

مطرح است ] .[4خا وروی ،مدیریت ورالگی ،شگیمیایی و

گویفوویت در اعترل پینگك پگس او ترایگب بگا توفگوردی

بیولگگوژیكی او جموگگه را هگگای مگگدیریت پینگگك محسگگوب

افاایش یافت .بهترین تیمار برای اعترل پینك ،مخووطی او

میشوند ].[8

گویفوویت توفوردی  2/5 2لیتر در هكتار در توفیگق بگا

بررسی های اولیه دربارۀ مگدیریت پینگك بگر شگخم و

دیسك بود .ضمن بررسی اعترل شیمیایی پینگك در آیگش

تعاوب اشت متمراا بود .اشف توفوردی افق جدیگدی را

گاارش شد اه گویفوویت  10لیتر در هكتار قادر به اعترل

برای استفاد او لوفاشها برای اعتگرل پینگك بگاو اگرد

 79درصدی پینك بود ] .[5بررسی اعترل پینگك قبگل او

] .[10بسگگیاری او محققگگان بگگه اگگاربرد لوگگفاگگشهگگای

برداشت گعدک نشان داد اه توفوردی اکسیپیآ  2لیتگر در

پسرویشی در اعترل پینك معتقدند ] .[23اعترل شگیمیایی

هكتار معاسب ترین تیمار برای اعتگرل پینگك بگود ] .[1بگا

پینك در ومان آیگش ،بهتگرین نتیجگه را سگبب مگیشگود.

بررسگگی اعتگگرل شگگیمیایی پینگگك در آیگگش ،مخوگگو

توفوردی  2تا  2/5لیتر در هكتگار ] ،[22دیاامبگا  0/56تگا

لوگگفاگگشهگگای تگگرفالن ،ااسگگیفوگگورفن و توفگگوردی

 0/28ایووگرک در هكتار و گویفوویت  6تا  8لیتر در هكتگار

اکسیپیآ در اعترل پینگك مگؤثرتر او اگاربرد هگر یگك او

بههمرا سولفات آمونیوک ] ،[11پارااوآت ،مگتسگولفورون

لوفاشها به تعهایی بود ].[2

 0/6تا  1/2ایووگرک در هكتگار ،ایمگاواپیر  0/4ایوگوگرک در

هدف پژوهش حاضر ،معرفگی راهكگاری لموگی بگرای

هكتار ] [9و لوفاشهگای خگا او جموگه پعگدیمتگالین،

اعترل شگیمیایی پینگك در ومگان آیگش بگا هگدف اگاهش

پرودیامین و اوریاالین ] ،[21لوفاش فوورواسگیپیگر اگه

خسارت آن در محصوتت ورالی بااروشی نظیر چغعدرقعد

بهسرلت در گیاهان معتقل و سبب بروو نشگانههگایی نظیگر

و سیبومیعی و افاایش لموكرد آنهاست.
2 . Glyfosinate-ammonium
)3 . Picloram (Tordon

1. Convolvulus arnensis
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 .2مواد و روشها

قبگگل او گوگگدهی پینگگك ،المگگال شگگد .ارویگگابیهگگا در

این آومایش در مارل مؤسس تحقیقات گیا پاشكی اشور

اوادراتهای نیم در نیم متری درون هر ارت انجاک گرفت.

واق در مشكین دشت ارج با طول جغرافیایی  51درجگه و

برای تعیین اثر تیمارها بر تراام پینگك ،تعگداد سگاقههگای

جغرافیگایی  35درجگه و  48دقیقگه و

پینك  30 ،15و  45روو پس او هر سمپاشگی شگمارش و

ارتفاع  1360متری او سطح دریا در ومیعی با سابق آلودگی

 45روو پس او آخرین سمپاشی ،وون خشك پینك نسبت

ویاد و بهنسبت یكعواخت به پینك ،طی سالهگای ورالگی

به شاهد بدون اعترل سعجید شد.

صفر دقیقه و لگر

 1390و  1391اجرا شد .سال اول آومایش یععی اردیبهشت

در سال دوک آومایش (بهار  ،)1391در همان ارتهگای

 1390تیمارهای لوف اش المال شگدند .ابعگاد هگر اگرت

آومایش سال قبل ،چغعدرقعد اشت شد و ارویابیهای ویگر

آومایشی  2در  4متر مربگ و فاصگو بگین اگرتهگا  1متگر

صورت گرفتآ الف) شمارش تعداد انگداک هگوایی پینگك

درنظر گرفته شد .آومایش بهصورت ارتهگای خگردشگدۀ

طی سه مرحو رویشگی چغعدرقعگد (شگروع حجگیم شگدن

نواری در قالب طرح بوو های اامل تصادفی بگا دو لامگل

ریشگگه) (ابتگگدای تیگگر ،شگگروع ذخیگگر سگگاوی قعگگد (ابتگگدای

خا وروی بهلعوان لامگل اصگوی در دو سگطح (شگخم بگا

شهریور) و انتهای فصل رویشی در اگوادراتهگای نگیم در

روتیواتور و بدون شخم) و لوفاش بهلعوان لامل فرلگی

نیم متری درون هر ارت ب) تعیین وون خشك انداک های

در هفت تیمارآ  .1گویفوویت  6لیتر در هكتگار سگولفات

هوایی پینك پس او اگفبگر اگردن او سگطح خگا و 48

آمونیوک  2درصد .2 ،توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار،

سالت نگهگداری در آون  75سگانتیگگراد ج) تعیگین وون

 .3گویفوویت

سولفات آمونیوک  2درصد

توفگوردی (6

غد های چغعدرقعد پس او برداشت آنها.

 2لیتگگر در هكتگگار) .4 ،گویفوویگگت  3لیتگگر در هكتگگار

پس او اطمیعان او نرمگال بگودن داد هگای آومگایش ،بگا

سولفات آمونیوک  2درصد و تكرار سمپاشگی بعگد او رشگد

استفاد او نرک افاار آماری ( SASنسخ  )9تجایه و مقایس

مجدد پینك .5 ،توفوردی اکسیپیآ  1لیتگر در هكتگار و

میانگینها با آومون چعددامعهای دانكن انجاک گرفت.

تكرار سم پاشی بعد او رشد مجدد پینك .6 ،گویفوویگت
سگگولفات آمونیگگوک  2درصگگد توفگگوردی ( 1 3لیتگگر در

 .3نتاکج

هكتار) و تكرار سم پاشی بعد او رشد مجگدد پینگك ،و .7

 .1. 3نتاکج سال اول

شاهد بدون سمپاشی پینك با سه تكرار انجاک گرفت.

اثر لامل شخم  30 ،15و  45روو پس او سمپاشی بر تراام

لمویات سمپاشی با استفاد او سمپگاش پشگتی ماتگابی

و همنعین  45روو پس او سمپاشی بر وون خشك پینگك

مجها به ناول شر ای و فشار  2-2/5بار پس او االیبراسیون

مععادار نبود .اثر لامل لوفاش  15روو پس او سگمپاشگی

با میاان  400لیتر آب مصرفی در هكتار انجگاک گرفگت .بگا

بر تراام پینك مععادار نبود ،اما  30روو پس او سگمپاشگی

توجه به ایعكگه در پگژوهش حاضگر ،گویفوویگت بگههمگرا

بر تراام پینك و  45روو پس او سمپاشی بر وون خشگك

سولفات آمونیوک (بهمعظگور جوگوگیری او احتمگال رسگوب

پینك مععادار بود .اثر متقابل شخم و لوگفاگش تعهگا بگر

لوفاش به واسط وجود امالح در آب و افگاایش اگارایی

تراام پینك و آن هم  45روو پس او سمپاشی مععادار بود.

لوفاش) بگهاگار رفگت ،در ادامگه اشگار ای بگه سگولفات

اثر متقابل شخم و بوو

آمونیگگوک اضگگافهشگگد بگگه گویفوویگگت نخواهگگد شگگد .تیمگگار

و اثر متقابل لوفاش و بوو بگر

تراام و وون خشك پینك مععادار نبود (جدول .)1

خا وروی و لوف اش در مرحو حدود  10سانتیمتری و
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جدول  .1تجزیۀ واریانس درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال اول
تراام پینك
معاب تغییرات

درج آوادی

وون خشك پینك

 15روو

 30روو

 45روو

 45روو

پس او سمپاشی

پس او سمپاشی

پس او سمپاشی

پس او سمپاشی

بوو

2

467/23ns

159/67ns

7/82ns

312/70ns

شخم

1

417/72ns

0/003ns

827/80ns

476/54ns

2

60/57

419/42

136/00

56/43

لوفاش

5

5291/37ns

**802/68

**1221/23

**5218/76

b

10

309/46

386/32

142/12

263/35

شخم × لوفاش

5

960/08ns

308/72ns

**839/31

234/353ns

باقیماند (خطای )ab

10

154/22

307/40

81/64

98/57

25/31

19/45

13/19

11/19

خطای
خطای

a

ضریب تغییرات ()%

** و  nsآ -مععادار در سطح  1درصد و غیرمععادار.
الف) اثر تیمارهای علفكش بر تراكم پیچک

سگگبب اگگاهش  63تگگا  73درصگگدی تگگراام پینگگك شگگدند.

صفففر تففا  30روز پففس از سففمپاشففی :گویفوویگگت  6و

ضعیفترین تیمار ،گویفوویت  3لیتر در هكتار و تكگرار آن

توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار ،بهترین تیمار بگود و

پس او رشگد مجگدد پینگك بگود اگه موجگب اگاهش 52

سبب حدود  88درصگد اگاهش تگراام پینگك شگد .البتگه

درصدی تراام پینك شد (جدول .)2

تیمارهای دیگر بدون تفاوت مععگادار بگا ایگن تیمگار برتگر،
جدول  .2مقایسۀ میانگین درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال اول
تراام پینك
تیمار لوفاش

وون خشك پینك

 30روو

 45روو

 45روو

پس او سمپاشی

پس او سمپاشی

پس او سمپاشی

گویفوویت ( 6لیتر در هكتار)

70/44ab

63/73a

94/45a

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

ab

c

c

63/69

39/41

40/46

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

87/51a

58/48ab

98/12a

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

52/15b

28/12d

35/58cd

69/34ab

53/95b

83/01b

72/49ab

34/93c

100a

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد
مجدد پینك
گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد
مجدد پینك

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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نتاکج سال دو

صفر تا  45روز پس از سمپاشی :گویفوویت  6لیتگر در
هكتار و تكرار آن پس او رشگد مجگدد پینگك و ترایبگی او

اثر لامل شخم بر تراام پینك طی ما های تیر ،شگهریور و

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار) ،بدون تفگاوت

مهر مععادار نبود ،اما اثر لوگفاگش و اثگر متقابگل شگخم و

مععادار سبب بیشترین اگاهش (بگهترتیگب  64و  58درصگد)

لوفاش بر این صفت در مگا هگای تیگر ،شگهریور و مهگر

تراام پینك شدند .نامعاسبترین تیمار ،گویفوویت  3لیتر در

و همنعین اثر متقابگل

مععادار بود .اثر متقابل شخم و بوو

بر این صفات مععادار نبود .اثگر شگخم و

هكتار و تكرار آن پس او رشد مجگدد پینگك بگود اگه تعهگا

لوف اش و بوو

سبب  28درصد ااهش تراام پینك شد (جدول .)2

لوفاش بر وون خشك پینك طی ما های تیر ،شهریور و
مهر و اثر متقابل شخم و لوگفاگش نیگا بگر ایگن صگفات
مععادار بود .اثر متقابل شخم و بوو

ب) اثر تیمارهای علفكش بر وزن خشک پیچک

و همنعین اثر متقابگل

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتگار) و تكگرار آن

لوفاش و بوو

پس او رشد مجدد پینك موجب اعترل اامل پینگك شگد

توجه به مععادار شدن اثر متقابل لوفاگش و خگا وروی،

توفگوردی (2 6

مقایس میانگین اثر متقابل این دو لامل نیا بر تراام و وون

لیتگگر در هكتگگار) و همنعگگین گویفوویگگت  6لیتگگر در هكتگگار

خشك پینك انجاک گرفت اه نتایج آن در جدولهای  4و

نداشت .گویفوویت  3لیتگر در هكتگار و تكگرار آن پگس او

 5ارائه شد است.

اه البته تفاوت مععاداری با گویفوویت

بر این صفات مععادار نبود (جدول  .)3با

رشد مجدد پینك به لعوان ضعیف ترین تیمار سبب ااهش
 36درصدی وون خشك پینك شد (جدول .)2
جدول  .3تجزیۀ واریانس درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم

معاب تغییرات

درج

وون خشك پینك

تراام پینك

آوادی

تیر

شهریور

مهر

تیر

شهریور

مهر

بوو

2

515/98ns

204/51ns

516/62ns

**516/77

30/39ns

176/38ns

شخم

1

293/03ns

1564/33ns

26/60ns

*2538/48

*1982/17

*1999/87

2

174/15

291/40

1166/81

22/06

43/62

24/48

5

*652/12

*1617/62

*1292/50

*2847/77

*4322/07

*480/704

10

178/96

201/13

802/27

187/56

100/48

386/88

شخم × لوفاش

5

*

*

*

**

*

*

باقیماند (خطای )ab

10

خطای

a

لوفاش
خطای

b

ضریب تغییرات ()%

843/91

1722/24

209/91

1739/10

468/13

560/075

130/33

245/88

256/29

55/09

96/40

337/47ns

20/20

28//66

27/75

12/56

17/51

23/41

* ** ،و  nsآ -مععادار در سطوح احتمال  5و  1درصد و غیرمععادار
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جدول  .4مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل شخم×علفكش بر درصد كاهش تراكم پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
خا وروی

تراام پینك

تیمار لوفاش

تیر

گویفوویت  6لیتر در هكتار

61/21b

27/22c

66/17a

توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار

37/54d

46/11bc

47/76b

bc

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)
شخم

لدک شخم

شهریور

مهر

57/92

a

88/33

c

21/89

گویفوویت  3لیتر در هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

80/28a

82/22a

39/31bc

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

71/73ab

33/89c

35/82bc

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

47/40c

25/55c

38/31bc

گویفوویت ( 6لیتر در هكتار) سولفات آمونیوک  2درصد

b

bc

67/01

47/3

b

54/65

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

72/59ab

44/56bc

63/39a

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

48/23c

51/4b

21/31c

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

cd

46/70

d

15/13

ab

65/74

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

58/88bc

52/77b

34/43bc

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

28/43de

13/07d

30/05c

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

جدول  .5مقایسۀ میانگین تأثیرات متقابل شخم × علفكش بر درصد كاهش وزن خشک پیچک نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
خا وروی

شخم

لدک شخم

وون خشك پینك

تیمار لوفاش

تیر

شهریور

مهر

گویفوویت  6لیتر در هكتار

73/83b

65/26c

48/24cd

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

25/73e

57/63d

56/08bc

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

71/8b

9/04f

45/98d

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

96/42a

94/03a

47/84d

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

a

c

e

95/08

63/68

24/31

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

42/06d

22/54e

53/14c

گویفوویت ( 6لیتر در هكتار) سولفات آمونیوک  2درصد

74/6b

87/32a

62/57b

b

a

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

c

64/09

81/09

84/09

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

14/87ef

19/13e

56/96bc

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

ab

ab

bc

78/46

82/03

54/97

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

49/55d

69/57c

62/25b

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

e

cd

de

22/58

62/1

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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در مرحوگگ انتهگگای رشگگد رویشگگی در اواسگگ مهگگر،

الف) اثر تیمارهای علفكش بر تراكم پیچک
در مرحو شروع حجیم شدن ریشه ،مصادف با اوایگل تیگر،

تیمارهگای برتگر در اگاهش تگراام پینگك ،خگگا وروی

ترایبگگی او خگگا وروی و دو تیمگگار گویفوویگگت  3لیتگگر در

گویفوویت  6لیتر در هكتار ،لدک خا وروی توفوردی

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و توفگوردی

اکسیپیآ  2لیتر در هكتار و گویفوویت  3لیتگر در هكتگار و

اکسیپیآ  1لیتر در هكتار و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد

تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد پینگك بگا توانگایی اگاهش

پینك ،تراام پینك را بدون تفاوت مععادار بهترتیب  80و

بگگهترتیگگب  63 ،66و  65درصگگدی تگگراام پینگگك بودنگگد.

 72درصد ااهش داد .پگس او آن بیشگترین اگاهش تگراام

تیمارهای دیگر به طور تقریبی در یگك گگرو آمگاری قگرار

پینك ( 73درصد) در پاسم به ترایبی او لدک خگا وروی

گرفتعد .ضعیف ترین تیمارهگا لبگارت بودنگد او ترایبگی او

و توفوردی اکسگیپگیآ  2لیتگر در هكتگار مشگاهد شگد.

خگگا وروی و گویفوویگگت توفگگوردی ( 2 6لیتگگر در

ترایب خا وروی و توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار

هكتگگار) و ترایبگگی او لگگدک خگگا وروی و گویفوویگگت

و همنعگگین ترایگگب لگگدک خگگا وروی و گویفوویگگت

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكگرار آن بعگد او رشگد

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكگرار آن بعگد او رشگد

مجدد پینك و همنعین گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر

مجدد پینك ،بهلعوان ضعیف ترین تیمارها بهترتیب سگبب

در هكتگگار) بگگا توانگگایی اگگاهش بگگهترتیگگب  30 ،22و 21

 38و  28درصد ااهش تراام پینك شدند (جدول .)4

درصدی تراام پینك (جدول .)4

طی مرحو شروع ذخیر ساوی قعد در ریشگه در اوایگل
شگگهریور ،موفگگقتگگرین تیمارهگگا ،ترایبگگی او خگگا وروی و

ب) اثر تیمارهای علفكش بر وزن خشک پیچک

لوگگفاگگشهگگای گویفوویگگت توفگگوردی ( 2 6لیتگگر در

مقایس میانگین اثر متقابل لوفاش و خا وروی بگر وون

هكتار) و گویفوویت  3لیتگر در هكتگار و تكگرار آن بعگد او

خشگك پینگگك در تیرمگگا نشگگان داد اگگه تیمارهگگای برتگگر،

رشد مجدد پینك بود اه بدون تفاوت مععگادار بگهترتیگب

ترایبی او خا وروی بههمرا گویفوویت  3لیتر در هكتار و

موجگگب  88و  82درصگگد اگگاهش تگگراام پینگگك شگگدند.

تكرار سمپاشی بعد او رشد مجگدد پینگك و توفگوردی

تیمارهگگای معاسگگب بعگگدی در شگگرای لگگدک خگگا وروی،

اکسیپیآ  1لیتر در هكتار و تكرار سمپاشگی بعگد او رشگد

لبارتعد او توفوردی اکسیپیآ  1لیتر در هكتگار و تكگرار

مجدد پینك بود اه سبب حگدود  95درصگد اگاهش وون

آن بعد او رشد مجدد پینك ،گویفوویت توفگوردی (6

خشك پینگك شگدند .البتگه ترایبگی او لگدک خگا وروی

 2لیتر در هكتار) ،گویفوویت  6لیتر در هكتار ،توفگوردی

بههمرا گویفوویت  3لیتر در هكتار و تكرار سمپاشگی بعگد

اکسیپیآ  2لیتر در هكتار و همنعین ترایبی او خا وروی

او رشد مجدد پینك نیا با توانایی  78درصد اگاهش وون

و توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار اه بگدون تفگاوت

خشك پینك تفگاوت مععگاداری بگا ایگن تیمارهگای برتگر

مععادار سگبب اگاهش حگدود  50درصگدی تگراام پینگك

نداشگگت .تیمارهگگای ضگگعیف لبگگارت بودنگگد او ترایگگب

شدند .ترایبی او لدک خگا وروی و گویفوویگت  3لیتگر در

خا وروی بههمرا توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتگار

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و گویفوویت

و همنعین ترایب لدک خا وروی به همگرا گویفوویگت

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكگرار آن بعگد او رشگد

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار سمپاشی بعد او رشد

مجدد پینك ،بهترتیب تعها سبب  15و  13درصگد اگاهش

مجدد پینك و گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

تراام پینك شدند (جدول .)4
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اه بهترتیگب موجگب اگاهش  23 ،26و  15درصگدی وون

گویفوویت  6لیتر در هكتار بود اگه وون خشگك پینگك را

خشك پینك شدند (جدول .)5

 63درصگگد اگگاهش داد .نامعاسگگبتگگرین تیمگگار ،ترایبگگی او

در شهریور ،بهترین تیمار ،ترایبی او خا وروی بههمرا

خا وروی بههمرا توفگوردی اکسگیپگیآ یگك لیتگر در

گویفوویت  3لیتر در هكتار و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینگك بگود اگه وون

پینك با توانایی  94درصد ااهش وون خشك پینگك بگود.

خشك پینك را تعهگا  24درصگد اگاهش داد اگه تفگاوت

البتگگه تفگگاوت مععگگاداری بگگین ایگگن تیمگگار و ترایبگگی او لگگدک

مععاداری با ترایب لدک خا وروی بههمگرا گویفوویگت

خا وروی بههمرا گویفوویت  6لیتر در هكتار و گویفوویگت

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكگرار آن بعگد او رشگد

 3لیتر در هكتار و تكرار آن بعگد او رشگد مجگدد پینگك بگا

مجدد پینك بگا توانگایی  39درصگد اگاهش وون خشگك

توانگایی اگاهش بگهترتیگب  87و  82درصگدی وون خشگك

پینك نداشت (جدول .)5

پینك مشاهد نشد .گویفوویت توفگوردی ( 2 6لیتگر در
هكتار) در شرای خا وروی و نیا شرای بدون خا وروی

ج) اثر تیمارهای علفكش بر چغندرقند

بهلعوان ضعیفترین تیمارها ،بهترتیب سبب اگاهش  9و 19

اثر لامل شخم و لوفاش و اثر متقابگل آنهگا بگر لموكگرد

درصدی وون خشك پینك شدند (جدول .)5

چغعدرقعد مععادار بود .اثر متقابل شخم و بوو و همنعگین

در مهرمگگا  ،ترایبگگی او لگگدک خگگا وروی بگگههمگگرا

اثر متقابل لوفاش و بوو

توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار بهلعوان بهترین تیمار

بر ایگن صگفات مععگادار نبگود

(جدول .)6

سبب  84درصد اگاهش وون خشگك پینگك شگد .تیمگار
معاسگگب بعگگدی ،ترایبگگی او لگگدک خگگا وروی بگگههمگگرا
جدول  .6تجزیۀ واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و درصد تغییر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
درج

لموكرد چغعدرقعد

درصد لموكرد چغعدرقعد

آوادی

()t/h

()%

بوو

2

**61/790

**21716/44

شخم

1

**650/33

**143921/59

2

8/60

2470/59

لوفاش

5

**194/37

**69772/20

b

10

6/39

2486/89

شخم × لوفاش

5

**59/44

**20961/01

باقیماند (خطای )ab

10

2/31

1010/58

20/04

11/21

معب تغییرات

خطای

خطای

a

ضریب تغییرات ()%
** و  nsآ مععادار در سطح احتمال  1درصد و غیرمععادار.
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در پاسم بگه ترایبگی او گویفوویگت  6لیتگر در هكتگار و

هكتار و تكرار آن پس او رشد مجدد پینك بود اه لموكگرد

توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار ،بهلعوان بهترین تیمار،

چغعدرقعد تحت تأثیر آن به حدود  20تن در هكتار رسگید و

لموكرد چغعدرقعد به حدود  25تن در هكتار رسید و درصد

درصد لموكرد در پاسم به این تیمار  2/35برابر شاهد بدون

لموكگگرد  3/7برابگگر افگگاایش یافگگت .تیمگگار معاسگگب بعگگدی،

اعترل بود .ضعیفترین تیمار توفوردی اکسیپگیآ  1لیتگر در

گویفوویت  3لیتر در هكتار و توفوردی اکسیپیآ  1لیتر در

هكتار و تكرار آن پس او رشد مجدد پینك بود (جدول .)7

جدول  .7مقایسۀ میانگین عملکرد و درصد تغییر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
تیمار لوفاش

لموكرد
()t/h

درصد لموكرد
()%

گویفوویت  6لیتر در هكتار

12/282c

242/50c

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

12/477c

223/81cd

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

24/618a

471/25a

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) سولفات آمونیوک  2درصد و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

c

12/002

c

9/898c

162/50d

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

b

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

265/85

b

19/562

335/44

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

جدول  .8مقایسۀ میانگین اثرات متقابل شخم × علفكش بر عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
خا وروی

شخم

لموكرد چغعدرقعد
)(t
()%

تیمار لوفاش
گویفوویت  6لیتر در هكتار

14/51c

164/83f

توفوردی اکسیپیآ  2لیتر در هكتار

bc

f

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)

11/37cd

192/5ef

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

a

a

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

16/94bc

347bc

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتگار) و تكگرار آن بعگد او رشگد مجگدد

28/07a

402/55b

گویفوویت ( 6لیتر در هكتار) سولفات آمونیوک  2درصد

10/06cd

320/17cd

پینك

30/54

e

توفوردی اکسیپیآ ( 2لیتر در هكتار)

4/88

12/64c

گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتار)
لدک شخم

14/91

f

169/47
595/5

129/15

255/12de

گویفوویت ( 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

b

توفوردی اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

8/01d

155/54f

11/05cd

351/85bc

گویفوویت توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك

18/7

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.
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cd

319/03

فریبا میقانی و محمدرضا كرمینژاد

با مقایس اثر متقابل خا وروی و لوفاش روشن شد

د) مقایسۀ اثر تیمارهای شخم و عدم شخم بفر تفراكم و

اه بیشترین لموكرد چغعدرقعد (حدود  30تگن در هكتگار)

وزن خشک پیچک

در پاسم بگه ترایگب خگا وروی گویفوویگت  3لیتگر در

اثر دو لامل شگخم و لگدک شگخم بگر تگراام پینگك طگی

هكتار و تكرار آن بعد او رشد مجدد پینك و گویفوویت

ما های تیر ،شهریور و مهر تفاوت مععاداری نداشتعد ،اما اثر

توفوردی ( 1 3لیتر در هكتار) و تكگرار آن بعگد او رشگد

آنها بر وون خشك پینك تفاوت مععاداری نشگان داد .وون

مجدد پینك بهدسگت آمگد .امتگرین لموكگرد چغعدرقعگد

خشك پینك در صورت لدک خا وروی بیشگتر او ومگان

مربو به ترایبی او لدک خا وروی بههمگرا توفگوردی

المال شخم بود و برلكس ،لموكرد چغعدرقعد در صورت

اکسیپیآ ( 1لیتر در هكتار) و تكرار آن بعد او رشد مجگدد

خا وروی افاایش مععاداری نسبت بگه لگدک خگا وروی

پینك و توفوردی اکسیپگیآ ( 2لیتگر در هكتگار) یععگی

نشان داد (جدول .)9

بهترتیب  8و  5تن در هكتگار بگود .نتگایج مشگابهی دربگارۀ
درصد لموكرد چغعدرقعد بهدست آمد (جدول .)8
جدول  .9مقایسۀ میانگین درصد كاهش تراكم و وزن خشک پیچک و عملکرد چغندرقند نسبت به شاهد بدون كنترل در سال دوم
تراام پینك
تیمار لوفاش

وون خشك پینك

تیر

شهریور

مهر

شهریور

تیر

لموكرد چغعدرقعد
مهر

)(t/h

()%

شخم

59/347a

50/556a

41/54a

50/693b

52/032b

45/931b

19/3900a

346/79a

لدک شخم

53/641a

37/372a

43/26a

67/487a

66/872a

60/838a

10/8894b

220/33b

ستونهایی اه دستام در یك حرف مشتر اند ،براساس آومون چعددامعهای دانكن ،تفاوت آماری در سطح احتمال  5درصد ندارند.

 .4بحث

در سال دوک نیا بهترین تیمار برای ااهش تراام و وون

در سال اول ،بهترین تیمار برای ااهش تراام و وون خشگك

خشگگك پینگگك ،گویفوویگگت توفگگوردی ( 2 6لیتگگر در

پینك گویفوویت توفوردی ( 2 6لیتر در هكتگار) و دوو

هكتگگار) بگگود .دوو تقسگگی شگگدۀ ایگگن تیمگگار و همنعگگین

تقسی شدۀ آن بود .محققان دیگر نیا به اارایی گویفوویت در

گویفوویگگت  6لیتگگر در هكتگگار نیگگا جگگاو تیمارهگگای برتگگر

اعترل پینك معتقدند [ .]8ضعیفتگرین تیمارهگا در اگاهش

محسوب میشوند .توفوردی اکسیپیآ  1لیتر در هكتگار،

تراام و وون خشك پینك گویفوویگت  3لیتگر در هكتگار و

امترین اارایی را در ااهش تراام پینك او خود نشان داد.

همنعین توفوردی اکسیپیآ  1لیتر در هكتار بگود .تفگاوت

دو تیمار با امتگرین توانگایی اگاهش وون خشگك پینگك

مععاداری بین تیمارهای شخم و لگدک شگخم او نظگر اثگر بگر

لبارت بودند او توفوردی اکسیپگیآ  1لیتگر در هكتگار و

تراام و وون خشك پینك مشاهد نشگد .در مقایسگه بگا دو

گویفوویت  6لیتر در هكتار .مشابه سال اول ،خگا وروی و

لامل شخم و لوفاگش ،اگارایی تیمارهگای لوگفاگش در

لدک خا وروی تفاوت مععاداری بگر تگراام پینگك نشگان

اعترل پینك بیش او شخم بود.

ندادند ،اما وون خشك پینك در پاسم به لدک خا وروی،
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مدیریت تلفیقی (شیمیایی و مکانیکی) پیچک در تناوب آیش  -چغندرقند

در مقایسه با خا وروی ااهش بیشگتری نشگان داد .البتگه،

افاایش شخم بین دو تا پعج دفعه مگیشگود .توفیگق شگخم بگا

لموكرد چغعدرقعد در پاسم به خا وروی افاایش بیشتری

محصول رقیب روش خوبی برای اعترل پینك اسگت .شگخم

در مقایسه با لدک خا وروی نشان داد.

ویاد سبب ااهش مواد غذایی و ااهش مقدار ریشهها میشود.
اوآنجا اه ریشههای لمیق مگواد اندوختگهای فراوانگی دارنگد،

در مجمگگوع ،گگگاارشهگگای همگگاهعگی دربگگارۀ اگگارایی

تخوی ریشهها فرایعدی طوتنی و خستهاععد است [.]18

خگگا وروی در اعتگگرل پینگگك در دسگگت نیسگگت و نتگگایج
متفاوتی بیان شد است .شخم طوتنی به فواصگل دو هفتگه

چعد شخم متوالی میتوانگد پینگك را اعتگرل اعگد12 .

برای تخوی ذخایر غذایی ریاوکهگای پینگك اگارایی دارد.

روو پس او ظهور پینك ،شخم بگه فواصگل  18روو روش

اوآنجا اه پینك قادر است او طریق ریاوک نیا تولیگد مثگل

مطووبی است و ااهش فاصو بین دو شگخم سگبب بهبگود

اعد ،لمویات خا وروی یا هر لمویات دیگری اه موجگب

اعترل نمی شگود .طگوتنی اگردن فواصگل بگین شگخم نیگا

قطعهقطعه شدن ریاوکها و پرااعش آنها شود ،میتوانگد بگه

سالهای توک برای اعترل را افاایش می دهگد [ .]7توانگایی

انتشار و تكثیر پینك امك اعد [ .]3اگاهش اولتیواسگیون

قطعهقطعه شدن ریاوکهای پینك در ما های دی ،بهمگن و

یا سیسگتم بگدون شگخم ،موجگب افگاایش شگیوع پینگك

اسفعد ویاد است ،اما در خرداد و مهر ااهش مییابد .شخم

می شود .در اعترل مكانیكی ومان استفاد  ،دفعات اگاربرد و

قبل او ااشت و اعترل شگیمیایی نتیجگ مطوگوبی دارد ،امگا

لمق خا وروی او لوامل بسیار مهم برای اعترل رضگایت

شخم بعد او ااشت توصیه نمگی شگود ،ویگرا بگه محصگول

بخش پینك هستعد .اوایگل بهگار اگه رشگد پینگك آغگاو

صدمه میوند [ .]18شخم ومین آیش پینك را یكونیم تگا

میشود ،ومان معاسبی برای المال برنام مدیریتی است.

سه سال را اعترل میاعد ،اما رها اگردن ومگین بگهصگورت

دربارۀ دفعات اعترل نظرهای متفاوتی وجگود دارد ،امگا

آیش مقرون به صگرفه نیسگت .اسگتفاد او تعگاوب آیگش –

معاب لومی ،شخم به فواصگل  18روو (او  12روو پگس او

گعدک با استفاد او شخم متراام طی سه سال پینگك را 92

سبا شدن) و بهمدت دو سال (برای خا های املمق) یگا

درصد اعترل مگیاعگد .طگی یگك پگژوهش ،ااشگت گعگدک

سه سال (برای خگا هگای لمیگق) را روش معاسگبی ذاگر

به مدت دو تا سه سال و آیش با شخم متراام نتیج خگوبی

ارد اند .لمق لمویات خا وروی نیا  10تا  15سگانتیمتگر

داد ،اما ااشت سورگوک و شخم بگین آنهگا نتیجگ مطوگوبی

توصیه میشود .بهطور اوی ،قط مكرر انداکهای هگوایی او

نداشت [ .]9نتایج بررسی مدیریت پینك در همدان نشگان

طریق تحریك گیا به تولید انداکهای هوایی جدید و تخوی

داد اه دو بار شخم لمود بر هم با فاصو یگك مگا او هگم

مواد ذخیر ای ریشه موجگب تضگعیف و درنهایگت او بگین

برتری خگوبی نسگبت بگه دیگگر تیمارهگای شگخم داشگت.

رفتن گیگا مگیشگود .شگخم متگراام او فگروردین تگا آبگان

همنعین گویفوویت  6لیتر در هكتار توفوردی  1لیتگر در

می تواند پینك را اعترل اعد .لمق معاسب برای شگخم 10

هكتار بهلعوان تیمار برتر لمل اگرد و اثگر متقابگل ایگن دو

سانتیمتر است .با شخم لمیقتر میتوان فاصو بین دفعات

تیمار نیا برتری چشمگیری نسبت به دیگر تیمارها او خود

را طوتنیتر ارد [ .]17خراش ام لمق نیا می توانگد مانعگد

نشگگان داد و توانسگگت تگگراام پینگگك را  60تگگا  75درصگگد

شخم مؤثر باشد ،امگا بایگد دفعگات بیشگتری تكگرار شگود.

ااهش دهد.

مقایس شخم توس هرس پای اردای با لمق  10و شگخم
با گاوآهن برگرداندار با لمق  20تگا  30سگانتیمتگر سگبب
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 .5نتيجهگيري

 .6نصگگرتی ،ا ،اریمگگی االیگگه ک ،بهشگگتیان مسگگگران ک و

براساس نتایج مربو به سال اول آومایش و مععادار بودن اثگر

لویااد ح ( )1384مگدیریت توفیقگی (شگخم مكگرر و

لامل لوفاش بر درصد ااهش تراام و وون خشك پینگك

لوفاش) قیاد و پینك صگحرایی در شگرای آیگش.

در بگگاوۀ ومگگانی  30و  45روو پگگس او اگگاربرد لوگگفاگگش و

اولگگین همگگایش لوگگوک لوگگفهگگای هگگرو ایگگران5-6 ،

غیرمععادار بودن اثر لامگل شگخم در شگرای مشگابه ،بگهنظگر

بهمنما  ،تهران ،ایران.

میرسد اعترل شگیمیایی پینگك در آیگش موفقیگتآمیاتگر او

7. Americanos PG (1992) Convolvolus arvensis .

المال خا وروی باشد (جدول  .)1البته برای رسیدن به نتیج

In weed management for developing countries.

قطعی ،بررسی تكمیوی دیگری با تأایگد بگر مرحوگ فعولگوژی

FAO Bulletin. 120. pp. 95-99. ISSN 0259-2517.

پینك ،لمق و دفعات خا وروی ضروری بهنظر میرسد اه

8. Annonymous (2013) Integrated Tactics to
)Control Field Bindweed (Convolvulus Arvensis

اجرای چعین تحقیقاتی برای آیعد توصیه میشود.

http://

Fruit

Systems.

Small

In:

horticulture.oregonstate.edu/system/files/u1473/
36 Biocontrol.pdf. accessed 20 September.
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