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Abstract  

Background and Objective: This research was conducted in order to evaluate the effect of reduced rates of 

trifluralin in integration with different living mulches, wheat Straw mulch and hand weeding on weeds, grain 

yield and yield components of sesame.   

 

Material and methods: The experiment was conducted in Research Field of Agriculture-Jahad in Khoda 

Afarin County in 2019 as factorial based on randomized complete block design with three replications. The 

first factor was application of different rates of trifluralin at four levels including 0, 50, 75 and 100 % 

(recommended dose of 2 L.ha-1) of trifluralin and the second factor was different levels of non-chemical weed 

managements consisted of planting the living mulches of fenugreek, bitter vetch and pot marigold, application 

of wheat straw mulch, one time hand weeding and without non-chemical weed management (control). Also 

the weed-free treatment was considered in the experiment.  

 

Results: The results indicated that the weed density and biomass were affected by herbicide dose, non-

chemical weed management treatment and their interaction effect. Application of trifluralin in integration with 

straw mulch and hand weeding had more weed control efficacy compared with living mulch treatments. The 

highest reduction in weed biomass (79.33%) was observed in recommended dose of trifluralin + one time hand 

weeding. The non-chemical weed management treatments increased the growth traits, yield components and 

grain yield of sesame compared with that in without non-chemical weed management. The highest grain yield 

of sesame (164 g.m-2) was obtained in application of recommended rate of trifluralin + one hand weeding that 

was not significantly different with that in recommended rate of trifluralin + wheat straw mulch. In pot 

marigold living mulch treatment, the grain yield was not significantly different between recommended rate 

and 75% of recommended rate of trifluralin.  

 

Conclusion: Among the non-chemichal weed management treatments the application of wheat straw mulch 

and one time hand weeding had higher efficacy compared with living mulch treatments and could be used in 

integration with doses lower than recommended dose of trifluralin in sustainable weed management of sesame.    
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 چکیده
 کلش الچزنده، م انواع مالچ با تلفیق در تریفلورالین علفکش کاهش یافته مقادیر اثر بررسی منظور به تحقیق حاضر اهداف:
 . اجرا شد دانه کنجد هرز، عملکرد و اجزای عملکرد هایعلف دستی برو وجین  گندم

 
 ادجه تحقیقاتی مزرعه در تکرار سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح پایه بر فاکتوریل صورت به آزمایش: هامواد و روش
 در تریفلورالین کشعلف مختلف مقادیر کاربرد شامل اول عامل. شد اجرا 0991خداآفرین در سال  شهرستان کشاورزی

 های مدیریت مختلف سطوح دوم عامل و لیتر در هکتار( 2شده  توصیه )دز  درصد 011 و 50 ،01صفر، شامل سطح چهار
 ،گندم کلش  مالچ بهار، همیشه زنده مالچ گاودانه، زنده مالچ شنبلیله، زنده مالچ کاشت شامل هرز هایعلف شیمیایی غیر
 لفص کل در هرز علف از عاری شاهد تیمار یک این بر علاوه. بود غیرشیمیایی کنترل بدون تیمار و دستی وجین بار یک

 . شد گرفته نظر در آزمایش در رشد

 
میزان دز علفکش، مدیریت غیرشیمیایی و اثر متقابل  تاثیر تحت هرز هایعلف توده تراکم و زیست داد نشان نتایج ها:یافته
 هایعلف کنترل در بیشتری و وجین دستی تاثیر گندم کلش مالچ در تلفیق با تریفلورالین علفکش کاربرد. گرفتند قرار ها آن
دز توصیه  تیمار در( درصد 99/59)هرز  علف توده زیست کاهش بیشترین. داشتند مالچ زنده تیمارهای با مقایسه در هرز
باعث افزایش معنی دار صفات رشدی، اجزای  تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی. شد مشاهده دستی وجین+ تریفلورالین شده

 تیمار رد کنجد دانه عملکرد عملکرد و عملکرد دانه کنجد در مقایسه با تیمار بدون مدیریت غیرشیمیایی شدند. بیشترین
شد که تفاوت معنی داری با تیمار  مشاهده( مربع متر در گرم 060) دستی وجین+ تریفلورالین دز توصیه شده کاربرد
در تیمار کشت مالچ زنده همیشه بهار، تفاوت عملکرد دانه . گندم نداشت کلش مالچ+ تریفلورالین ی دز توصیه شدهمدیریت

 درصد دز توصیه شده تریفلورالین معنی دار نبود. 50بین کاربرد دز توصیه شده و 

 
تری یک بار وجین دستی کارایی بیشهرز، کاربرد مالچ کلش گندم و در بین تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی علفگیری: نتیجه

توانند در ترکیب با دزهای کمتر از دز توصیه شده تریفلورالین در مدیریت در مقایسه با تیمارهای مالچ زنده داشتند و می
 پایدار علف های هرز کنجد مورد استفاده قرار گیرند. 

 
 زنده، مالچ کلش، وجین دستی مالچزیست توده علف هرز،  ،دز کاهش یافته علفکش: های کلیدی واژه
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 مقدمه

 متعلق به  (.Sesamum indicum Lکنجد )      
که آب  های روغنی استدانه و جزء  Pedaliaceaeتیره

 01و هوای گرمسیری را ترجیح میدهد و با بیش از 
های خوراکی درصد روغن از مرغوب ترین روغن

در  (.2101مهدیخانی  و )ممنوعی محسوب می شود
یکی از عوامل های هرز اکوسیستم های کشاورزی علف

مهم در کاهش کمی و کیفی محصول می باشد و امروزه 
اهمیت این گیاهان بیش از سایر عوامل زیان بار 
درمحصولات زراعی است وهزینه ای که برای مهار 

های هرز مصرف می شود به تنهایی برابر با کل علف
(. 2101)موسوی  هاستهای کنترل آفات و بیماریهزینه

های هرز، بسته به توانایی رقابتی علف بدون کنترل علف
هرز و گیاه زراعی، تراکم آنها و مدت زمان رقابت، کاهش 

درصد متغیر خواهد بود. بنابراین  011تا  01عملکرد از 
های کلیدی در های هرز یکی از عملیاتمدیریت علف
(. 2110)بانمن  شودهای زراعی محسوب میبیشتر نظام

گزارش کردند که علفکش  (2102ممنوعی و همکاران )
های تریفلورالین، آلاکلر و پنیمتالین با کارایی بالا می 

 توانند علف های هرز را در کنجد کنترل کنند. 
-به علف هرز هایعلف مقاومت گسترش به توجه با      

 از مصرف ناشی محیطی زیست مخرب اثرات و هاکش

کاهش اکولوژیک و زراعی جهت  کارهایراه توسعه ها،آن
ها )امینی و علفکش به زراعی هایسیستم وابستگی
 به سموم یافته از دز کاهش استفاده (،2100همکاران 

 های هرز علف مدیریت هزینه برای کم هایگزینه عنوان

 هایاز اولویت مصرف سموم، کاهش جهت در

؛ امینی 2100)سارانی و همکاران  است پایدار کشاورزی
 به معمولا   کش علف شده (. دز توصیه2100و یوسفی 

 درشرایط را هرز هایعلف کنترل بتواند که است میزانی

 خاطر،  همین به تضمین کند، خاکی و اقلیمی مختلف

  طرف از که شده که دز توصیه افتد می اتفاق بسیار

 شده ثبت آن برچسب روی بر کشعلف تولیدکننده ی

کاسلی و همکاران  (نیاز باشد مورد از مقدار بیش است
کشاورزی پایدار استفاده از مالچ کلشی یک (. در 0999

روش غیر شیمیایی در مدیریت تلفیقی علف های هرز می 
(. جلوگیری a2121؛ امینی و همکاران  0996باشد )موهلر 

از رسیدن نور به سطح خاک سبب جلوگیری از رویش 

گیاهچه های علف هرز و کاهش خسارت آن ها می شود 
گیاهان پوششی که به (. b2121ینی و  همکاران  )ام

صورت مخلوط یا در تناوب با گیاهان زراعی یکساله یا 
 .نامیده می شوندهای زنده مالچ ،شوندچند ساله کشت می

و های زنده، به دلیل اثر کنترلی بر روی علف هرز مالچ
رقابت کمتر نسبت به علف هرز با گیاه زراعی، موجب 

نر روب شوند )هیلتملکرد گیاه زراعی میعرشد و افزایش 
بلاک شاو و   (.2109؛ بهگام و همکاران 2115و همکاران 
( گزارش کردند که کشت مالچ زنده و 2110همکاران )

 95تا  50گیاهان پوششی در فصل آیش باعث کاهش 
های هرز قبل از کاشت گندم گردید. درصد تراکم علف

علف های هرز را از مالچ های زنده رشد و جوانه زنی 
طریق رقابت برای نور، آب و مواد غذایی و یا ترشح و 
آزاد کردن مواد آللوپاتیک از بافت های زنده و در حال 

؛ عباس زاده و 2102دهند )بزیدنهوت تجزیه، کاهش می
( گزارش 2105(. مهدی پور و همکاران )2122همکاران 

 Vignaکردند که استفاده از گیاه پوششی ماش )

radiata L. با روش قطع کردن، می تواند در مدیریت )
 علف هرز کنجد مورد استفاده قرار گیرد. 

به طور کلی استفاده از مالچ های زنده و مالچ کلش و      
های مناسب می  همچنین وجین دستی همراه با مدیریت

های کنترل شیمیایی تواند جایگزین مطلوبی برای روش
اشد که در نهایت موجب افزایش های هرز بدر کنترل علف

بهره وری نهاده ها و رسیدن به اهداف کشاورزی 
؛ امینی و همکاران 2102 پایدارخواهد شد )بزیدنهوت

ها و (. لذا با توجه به اهمیت کاهش مصرف علفکش2106
های غیر شیمیایی مدیریت علف هرز، استفاده از روش

کاهش هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر کاربرد مقادیر 
یر های غیافته علفکش تریفلورالین در ترکیب با روش

شیمیایی مالچ کلش، انواع مالچ زنده و وجین دستی بر 
های هرز، صفات رشدی، اجزای تراکم و زیست توده علف

 عملکرد و عملکرد دانه کنجد بود.
 

 هامواد و روش
 محل و زمان اجرای آزمایش

در مزرعه تحقیقاتی  0991این پژوهش در سال        
جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین  واقع در استان 

 05درجه و  06آذربایجان شرقی با مختصات جغرافیایی 



 1041سال   /3شماره  23نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      قلی زاده، امینی                180

 

دقیقه عرض شمالی  09درجه و  91دقیقه طول شرقی و 
متر و با آب و هوایی  001اجرا شد. ارتفاع از سطح دریا 

ی لیتر بارش سالانه گزارش میل 911معتدل و گرم دارای 

 نیخاک ا هیبدست آمده از تجز جیطبق نتا شده است .
باشد.  یم 6/5آن  تهیدیاس زانیو م یمزرعه، بافت آن لوم

 ارائه شده است. 0جدول  آزمون خاک در جینتا
 

 نتایج آزمایش خاک مزرعه محل اجرای آزمایش -1ل جدو

 
توسط شخم عمیق  0991در فروردین ماه سال      

دار انجام و متعاقب آن در اردیبهشت گاوآهن برگردان
ماه عملیات دیسک و تسطیح انجام شد. سپس توسط 

سانتی متر  01دستگاه فاروئر، جوی پشته هایی به فاصله 
 ایجاد شد و عملیات بلوک بندی طبق نقشه انجام شد.

امل ک یهاطرح بلوک هیبر پا لیبه صورت فاکتور شیآزما
با سه تکرار انجام گرفت.  عامل اول شامل  یتصادف

و  50، 01صفر، یدزها رد نیفلورالیکاربرد علف کش تر
 هکتار در تریل2) نیفلورالیشده تر هیدرصد توص 011

 ریغ تیریمد یها( و عامل دوم روشEC%01 ترفلان
 تن در 0شامل کاربرد مالچ کلش گندم به مقدار  ییایمیش

 یزنجوانه هیمراحل اول و درکه بعد از کشت کنجد )هکتار 
کشت مورد استفاده قرار  یهافیرد نیدر ب اهیگ نیا

 Trigonella foenumگرفت(، کاشت مالچ زنده شنبلیه )

– graecum L.( گاودانه ،)Vicia ervilia L. و همیشه )
(، یک بار وجین دستی .Calendula officinalis Lبهار )

بود. همچنین  روز بعد از کاشت و تیمار شیمیایی 01
نظر  در هرز( نیز درآزمایشتیمارشاهد )عاری از علف

 گرفته شد.
بعد از عملیات شخم و دیسک زنی عملیات فاروبندی اجرا          

های کشت به فاصله ی شد.  عملیات کشت بذور کنجد در ردیف
 سانتی متر انجام شد.  00سانتی متر و فاصله روی ردیف  01

متر بود  0ردیف به طول  0ل هر پلات آزمایشی شام
خرداد  6 خیدر تار کنجد کاشت بذورمتر مربع(.  0/02)

 یریو با دست صورت گرفت. به منظور جلوگ 0991 ماه
بذور قبل از کاشت با قارج کش  ،یقارچ یهایاز آلودگ

زمان  با هم شد. یدر هزار ضدعفون 2به نسبت  لیبنوم
ها نیز های کشت ، بین ردیفروی ردیف کشت بذر کنجد در

همیشه بهار کشت شد. مالچ کلش گندم   بذور شنبلیله و گاودانه و
 هایکیلوگرم در هکتار محاسبه و بین ردیف 0111نیز به  میزان 

استفاده گردید. تراکم کشت مطلوب برای  شنبلیله، گاودانه و 
در نظر  بوته در متر مربع 91و  61، 01ترتیب همیشه بهار به

خاک با رطوبت مناسب صورت  کنجد در کشت بذور گرفته شد.
روز بعد از کاشت صورت  01 حدود نوبت دوم یاریگرفت. آب

تیمار علف کش تریفلورالین، قبل از کاشت در هر . رفتیپذ
کاربرد کرت و براساس دز توصیه شده اعمال گردید. 

اهتابی کتابی م توسط سمپاش پشتی علفکش تریفلورالین
ا بلانس دار شارژی  شرکت گویزپر اسپانیا از نوع پشتی

 201کیلوپاسکال و با حجم  200بارانی که با فشار نازل 
عد بلافاصله بلیتر در هکتار کالیبره شده بود، انجام شد. 

متر خاک یسانت 5 کش، حدودتوسط شن یاز سمپاش
 باکش علف اهر کرت کاملا  به بهم خورده شد ت ییرو

روز  01های هرز تیمار وجین  علفخاک مخلوط شود. 
بعد از کاشت کنجد به صورت دستی انجام شد. همچنین 

( به صورت مکرر weed freeهرز )در تیمارهای بدون علف
و تا پایان فصل رشد وجین دستی صورت گرفت تا در 

 طول مدت آزمایش عاری از علف هرز بمانند.
درصد گلدهی  01های هرز در ی از علفنمونه بردار       

مترمربع و به صورت تصادفی  0کنجد به وسیله کوادرات 
های هرز داخل کوادرات پس از کف بر انجام شد. علف

های علف هرز شدن به آزمایشگاه منتقل شد. گونه
شناسایی و تراکم آنها ثبت شد. جهت اندازه گیری زیست 

رز به دستگاه آون ههای علفتوده در واحد سطح، بوته
 01درجه سانتی گراد منتقل شد. پس از  50با دمای 

توزین  10/1هرز نیز با دقت ساعت زیست توده علف های 
شد. از جمله صفات دیگر اندازه گیری شده برای 

 الکتریکیهدایت 
1-dS.m 

 
pH 

 کربن آلی
 (%) 

 نیتروژن

 (%) 

 فسفر

1-kg.gm 

 پتاسیم

1-kg.gM 

 خاک بافت

 

 شن

(%) 

 سیلت

 (%) 

 رس

 (%) 

 00 91 01 لومی 0/56 0/00 26/1 66/2 90/5 01/0
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های های مختلف علفی  هرز درصد فراوانی گونههاعلف
  هرز بود که از رابطه زیر محاسبه شد:

FK=Yi/n*100 
      Fk ، درصد فراوانی گونه مورد نظر Yi  تعداد

تعداد  nهایی که گونه مورد نظر درآن وجود دارد وکرت
 باشد.کل کرت ها می

 0از سطح  0991مهر ماه  0برداشت کنجد در تاریخ      
 یبرامتر مربع در همه پلات های آزمایشی انجام شد. 

رگ تعداد ب و شامل ارتفاع بوته کیکنجد صفات مورفولوژ
 بوته، عملکرد شامل تعداد کپسول در یو اجزا در بوته

در  دانهعملکرد  وزن هزار دانه و سول،پک تعداد دانه در
 از حاصل های انتها داده شد. در یریاندازه گ واحد سطح

مورد تجزیه  SPSSار افز نرم از از استفاده با آزمایش
واریانس قرار گرفته و میانگین آنها با استفاده از آزمون 

رسم  یبرا EXCELاز نرم افزار ه و دانکن مقایسه شد
     گردید. نمودارها استفاده

 
 نتایج و بحث

 ترکیب و فراوانی گونه های علف هرز
گونه های شناسایی شده در مزرعه و درصد       

ارائه شده است. گونه های علف  2فراوانی آنها در جدول 
هفت تیره گیاهی و هشت گونه بودند. بیشترین  هرز از 

فراوانی مربوط به گونه های اویارسلام زرد، ترپچه 
و کمترین فراوانی مربوط به گونه  های مرغ  قیاق وحشی،

 و چسبک بود.
 

 های هرز لفتراکم ع

( 9های هرز ) جدولنتایج تجزیه واریانس تراکم علف       
کش در مدیریت دهد که اثر متقابل دز علفنشان می

های هرز در های هرز بر تراکم علفغیرشیمیایی علف
های دار بود. بیشترین مقدار تراکم علفمعنی  %0سطح 

ار مقدهرز در تیمار عدم مدیریت غیرشیمیایی و کمترین 
های هرز در تیمار وجین دستی مشاهده شد تراکم علف

کش اختلاف که در هیچ یک از سطوح دزهای علف
(. در تیمار مدیریت 0داری وجود نداشت )شکلمعنی

رز های هغیرشیمیایی مالچ کلش گندم تفاوت تراکم علف
دار بود، درصد توصیه شده معنی 01در دزهای صفر و 

کش در این تیمار مدیریت سایر سطوح دز علف ولی
داری باهم نداشتند. در تیمار غیرشیمیایی اختلاف معنی

مدیریت غیرشیمیایی مالچ زنده شنبلیله اختلاف 
های هرز در سطوح مختلف دز داری در تراکم علفمعنی
کش وجود نداشت. در تیمار مدیریت غیرشیمیایی علف

وت تراکم مالچ زنده گاودانه و مالچ زنده همیشه بهار، تفا
 های هرز بین سطوح دز علفکش معنی دار نبود. علف
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 اسامی علمی ، فارسی،  نام تیره و فراوانی گونه های علف هرز شناسایی شده در مزرعه -2جدول 

 )%( فراوانی نام تیره ینام علم نام فارسی یف

 Cyperus esculanthus L. Cyperaceae 011 زرد اویارسلام 0
 Raphanus raphanistrum L. Brassicacaeae 011 چه وحشیبتر 2
 Sorghum halepense L. Poaceae 91 قیاق 3
 Setaria viridis L. Poaceae 91 چسبک 4
 Silybum marianum L. Asteraceae 96  کنگر 5
 Portulaca oleracea L. Portulaceae 92 خرفه 6
 Convolvulus  arvensis L. Convolvulaceae 10 صحرایی پیچک 7
 Cynodon dactylon L. Poaceae 00 مرغ 8

 
( گزارش کردند که استفاده 2105مهدی پور و همکاران )

از گیاه پوششی ماش در کنجد باعث کاهش معنی دار در 
در مقایسه با تیمار آلوده به علف تراکم علف های هرز 

( مشاهده کردند که a 2121هرز شد.  امینی و همکاران )
ترکیب علفکش های پندیمتالین و تریفلورالین با مالچ کلش 
گندم باعث کاهش معنی داری در تراکم علف های هرز 

گردید. ( .Dracocephalum moldavica Lبادرشبو )
دند که تاثیر مالچ ( گزارش کر2101بهگام و همکاران )

زنده و مالچ کلش گندم در کاهش تراکم علف های لوبیا 
(Phaseoulus vulgaris L. کمتر از تیمار وجین دستی )

 ینیزمبیهرز س یهاعلف یقیتلف تیریمد یابیدر ارزبود. 
(Solanum tuberosum L. ) مشاهده کردند که تراکم

قرار هرز علف تیریمد یمارهایت ریهرز تحت تاثعلف
تراکم  نیکمتر یکیمکانیی ایمیش تیریمد ماریگرفت و ت

هرز را داشت کنترل علف ییکارا نیشتریهرز و بعلف
اثر  ی(. در بررس2109 نسب و همکاران ی)دباغ محمد

هرز علف هرز بر تراکم  علف تیریمختلف مد یهاروش
که اثر  شد( گزارش .Cuminum cyminum Lسبز ) رهیز

هرز در واحد هرز بر تراکم علفعلف تیریمد یهاروش
 ماریو ت نیکمتر یدست نیوج ماریدار شده و تیسطح معن

 ی)قربان هرز را داشتلف ع راکمت نیشتریشاهد آلوده ب
 ریاربرد مالچ تاثدر تحقیقی دیگر، ک (.2100و همکاران 

برگ  کیهرز بار یهاتوده علف ستیکاهش ز در یکمتر
رفته نتواسته  به کار ریمقاد رسدیداشته که به نظر م

از نفوذ نور فراهم کند  یریجلوگ یبرا یکنواختیپوشش 
می شود )رحیمنظور  نیبد ایاز بقا یشتریب ریمقاد دیو با

  (.2100و همکاران  

 
 هرز زیست توده علف

دهد که ( نشان می9نتایج تجزیه واریانس ) جدول        
های علف شیمیایی کش در مدیریت غیرمتقابل دز علفاثر 

های هرز کنجد در سطح احتمال هرز بر زیست توده علف
( 2ها )شکل دار بود. مقایسه میانگینیک درصد معنی

نشان داد که در بین تیمارهای مدیریتی، تیمار عدم 
هرز را داشت. در بین مدیریت بیشترین زیست توده علف

تیمار وجین دستی کمترین زیست  تیمارهای مدیریتی،
هرز را داشت که یین سطوح دز علف کش صفر توده علف

درصد اختلاف معنی داری  وجود داشت، ولی در  01و 
سایر سطوح دز علفکش اختلاف معنی داری در این تیمار  
مشاهده نگردید. در تیمار مالچ گاودانه  بین سطوح دز 

ی دار درصد علفکش اختلاف معن 50درصد و 011
 01مشاهده شد در این تیمار، تنها در بین سطوح دز 

درصد اختلاف معنی داری وجود نداشت. در  50درصد و 
 011تیمار مالچ زنده همیشه بهار نیز بین سطوح دز  

درصد اختلاف معنی داری وجود داشت .  50درصد و 
( گزارش کردند که استفاده 2105مهدی پور و همکاران )

اش در کنجد باعث کاهش معنی دار در از گیاه پوششی م
زیست توده علف های هرز در مقایسه با تیمار آلوده به 

( مشاهده 2101علف هرز شد. ممنوعی و مهدیخانی )
کردند که کاربرد علفکش پندیمتالین و وجین دستی در 
کنجد، زیست توده علف های هرز را به طور معنی داری 

رز کاهش داد. کاربرد در مقایسه با تیمار آلوده به علف ه
تواند کش متری بوزین درتلفیق با بقایای گیاهی میعلف
های هرز یک ساله از جمله تاج خروس ریشه قرمز علف

(Amaranthus retroflexus L.،) ( خرفهPortulaca 
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oleracea L.( و سلمه تره )Chenopodium album L. )

گلدهی را به خوبی کنترل نماید، به طوری که در مرحله 
سیب زمینی، هنگام کاربرد متری بوزین همراه با بقایای 
گندم، تراکم خرفه به کمتر از هشت و تراکم تاج خروس 
ریشه قرمز و سلمه تره به کمتر از سه بوته درمتر مربع 

در  (.2100)محمد دوست چمن آبادی  کاهش یافت
 یهابر کاربرد ترفلان جهت کنترل علف یمبن یشیزماآ

هرز سلمه تره  یهاتوده علف ستیز ،ینیزم بیهرز س
 تریل کیکه کاربرد  یبه طور افتیوتاج خروس کاهش 

تاج  توده سلمه تره و ستیدرهکتار از ماده موثره، ز
کاهش نشان داد  درصد 50.20و  61 بیخروس به ترت

( b 2121امینی و همکاران ) .(2101)آل ابراهیم و همکاران 

لش گندم در مزرعه ذرت گزارش کردند که کاربرد مالچ ک
(Zea mays L. باعث کاهش معنی دار در زیست توده )

( گردید و با .Xanthium strumarium Lعلف هرز توق )
افزایش میزان کلش گندم، این کاهش بیشتر شد. بهگام و 

( گزارش کردند که کمترین زیست توده 2101همکاران )
علف هرز در تیمار وجین دستی در تلفیق با مقادیر 
مختلف علفکش حاصل شد و بیشترین زیست توده علف 
هرز در تیمار مالچ زنده گاودانه مشاهده شد که تفاوت 

اری با تیمار مالچ کلش گندم نداشت. معنی د

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 های هرززیست توده علف ایدز علفکش در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز برترکیب تیماری -2شکل 

 می باشد( %0سطح احتمال  دار در) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی

 ، صفات رشدی و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر دز علفکش و هرز یعلف ها صفات انسیوار هیتجز -3جدول

 علف هرزمدیریت غیرشیمیایی 

یانگین مربعاتم   

دانهتعداد   

در کپسول   
تعداد 
 کپسول

تعداد برگ 
 در بوته

  ارتفاع بوته
 زیست توده
 علف هرز

علف  تراکم 
 هرز

 درجه
 آزادی

 منابع تعییر

12/0  6/065  095/1  095/0 **  0059/5 ns 0/0600  بلوک 2 

 دز علفکش 9 **0101/0 **206/0   **625/0 **60/1 **00010 **220/0

 مدیریت غیرشیمیایی 0 **0106/2 ** 02110/9  **0906/2 ** 001/0 **90002 **0190/6

1/90** 029/9ns 9/0 ** 00/2 ns 
 25066** 2/092 ** 00 

مدیریت  ×دز علفکش
 غیرشیمیایی

90/9  0/060  6/0  9/21   9/061  6/020  اشتباه آزمایشی 00 

00/2  60/9  59/0  99/2   60/9  0/00  ضریب تغییرات )%(  

 ns  ،*باشد یدرصد م 0و  0سطح احتمال  دار دریو معن داریمعن ریبه مفهوم غ بیبه ترت **و. 
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 ارتفاع بوته
دهد که ( نشان می9نتایج تجزیه واریانس ) جدول         

های کش در مدیریت غیر شیمیایی علفاثر متقابل دز علف
ش کدار نبود. اثر اصلی دز علفهرز بر ارتفاع کنجد معنی

و اثر مدیریت غیر شیمیایی در ارتفاع کنجد در سطح 
نتایج مربوط به مقایسه میانگین دار شد. معنی %0احتمال 
نشان داد بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار وجین  (9) شکل

سانتی متر( بود و کمترین ارتفاع مربوط  6/019دستی )
سانتی متر ( بود. طبق نتایج  9/50به تیمار عدم مدیریت ) 

( ارتفاع بوته در تیمارهای 9مقایسه میانگین ) شکل
وجین دستی و مالچ کلش گندم مدیریت غیر شیمیایی 

نداشتند. همچنین ارتفاع بوته در  داریاختلاف معنی
تیمارهای مالچ زنده شنبلیله، مالچ زنده گاودانه و مالچ 

 دار را نشان ندادند.زنده همیشه بهار نیز تفاوت معنی

 مقایسه میانگین اثر  تیمارهای  مدیریت غیرشیمیایی علف هرز بر ارتفاع بوته کنجد-3شکل 
 می باشد( %0متفاوت بیانگراختلاف معنی داردر سطح احتمال ) حروف 

کش بر ارتفاع بوته کنجد اثر دز علف مقایسه میانگین
( نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته در دز 0)شکل 
درصد توصیه شده و کمترین ارتفاع بوته   011کش علف

د مشاهده و در کش صفر درصمربوط به تیمار دز علف
داری وجود کش اختلاف معنیبین تمامی سطوح دز علف

 داشت.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 اثر  سطوح مختلف دز علف کش بر ارتفاع بوته کنجد - 4شکل 
 می باشد( %0)حروف متفاوت بیانگراختلاف معنی دار در سطح احتمال  
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های های انجام شده در اثر تداخل علفطبق بررسی      

ی آن کاهش یافت و همچنین هرز روی لوبیا ارتفاع بوته
های هرز ارتفاع بوته لوبیا افزایش بالعکس با کنترل علف

با افزایش دز مصرفی  (.2101)بهگام و همکاران نشان داد 
افزایش  (.Cicer arietinum L) کش ارتفاع بوته نخودعلف

 011یافت به طوری که بیشترین ارتفاع بوته با کاربرد دز 
کش حاصل گردید و کمترین علفدرصد توصیه شده 

کش به ارتفاع بوته نخود در تیمار بدون کاربرد علف
 احمدی کاکاوندی(. 2105) نصرتی و همکاران   دست آمد
نیز گزارش کرد که با استفاده از دز  (2122) و همکاران

رصد توصیه شده ی تریفلورالین + مالچ کلشی، د 011
 .ی زیره سبز افزایش یافتارتفاع بوته

 
 تعداد برگ در بوته 

( نشان داد که اثر  9نتایج تجزیه واریانس )جدول      
های کش در مدیریت غیرشیمیایی علفمتقابل دز علف

دار معنی %0هرز بر تعداد برگ در بوته درسطح احتمال 
( نشان داد در بین  0ها) شکلبود. نتایج مقایسه میانگین

تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی، تیمار وجین دستی 
( را داشت و کمترین 05/25در بوته ) بیشترین تعداد برگ

تعداد برگ در بوته در تیمار عدم مدیریت غیرشیمیایی 
(. در همه سطوح مدیریت 20/00مشاهده شد )

کش، تعداد برگ در بوته غیرشیمیایی با افزایش دز علف
های افزایش یافت ولی میزان این افزایش در مدیریت

ن یک بار وجیمختلف غیرشیمیایی متفاوت بود. در تیمار 
درصد توصیه شده تعداد  50و  011دستی بین دزهای 

دای نداشت و در تیمار مالچ برگ در بوته اختلاف معنی
کش اختلاف کلش گندم بین سطوح مختلف دز علف

 داری وجود نداشت. معنی
در تیمارهای مالچ زنده شنبلیله، گاودانه و همیشه       

ی یه شدهدرصد توص 50و  011بهار بین دزهای 

داری مشاهده شد ولی بین سایر کش، اختلاف معنیعلف
 سطوح دز علفکش در تیمارهای مالچ زنده، اختلاف معنی
داری مشاهده نشد. در کاربرد تیمارهای تریفلورالین 

ی بیشتری نسبت به تیمارهای کاربرد تعداد برگ در بوته
پندیمتالین در بادرشبو حاصل شد و همچنین با اضافه 

دن مالچ کلش گندم به تیمارهای علفکش، افزایش کر
داری در تعداد برگ در بوته بادرشبو حاصل شد معنی

(. بیشترین تعداد برگ در بوته  a 2121)امینی و همکاران
های هرز اختصاص نخود به تیمار وجین دستی علف

داشت و تیمارهای کاربرد پیش کاشت آمیخته با خاک 
تریفلورالین، کاربرد پیش رویشی بنتازون، کاربرد پیش 
رویشی ایمازاتاپیر، از نظر تعداد برگ در بوته نخود 

 وی)موس ی نداشتندداری با تیمار وجین دستتفاوت معنی

2101.) 
 

 تعداد کپسول در بوته  
( نشان داد که اثر 9نتایج تجزیه واریانس ) جدول     

های کش در مدیریت غیرشیمیایی علفمتقابل دز علف
دار نبود. اثر ی کنجد معنیهرز بر تعداد کپسول در بوته

کش و اثر مدیریت غیر شیمیایی  در تعداد  اصلی دز علف
دار شد. معنی %0بوته کنجد در سطح احتمال کپسول در 

نتایج مقایسه میانگین اثر تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی 
( نشان داد بیشترین تعداد کپسول در بوته 6)شکل 

مربوط به تیمار یک بار وجین دستی و کمترین تعداد 
کپسول در بوته مربوط به تیمار عدم مدیریت 

وته در تیمار یک بار تعداد کپسول در ب غیرشیمیایی بود.
داری باهم وجین دستی و مالچ کلش اختلاف معنی

نداشتند. تیمارهای مالچ زنده شنبلیه، گاودانه و همیشه 
 داری باهم نداشتند.بهار نیز اختلاف معنی
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 های هرز در تعداد برگ در بوته کنجدغیرشیمیایی علفمقایسه میانگین ترکیبات تیماری دز علفکش در مدیریت -  5شکل 

 می باشد( %0) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال 
 

 
 

 ی کنجدهای هرز بر تعداد کپسول در بوتهمقایسه میانگین اثر تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی علف -6شکل 
 می باشد( %0احتمال  ) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی دار در سطح

 

 
مقایسه میانگین اثر اصلی دز علفکش بر تعداد        

دز  شیبا افزا( نشان داد که 5کپسول در بوته )شکل 
 وداشته  شیکش، تعداد  کپسول در بوته کنجد افزاعلف

اختلاف  درصد توصیه شده علفکش 50 و011ی دزها نیب
( 2105) همکاران و پور مهدی  نشد. مشاهده یداریمعن

مشاهده کردند که بیشترین تعداد کپسول در بوته کنجد 
به همراه دز  ماش پوششی گیاه از استفاده در تیمار

کاهش یافته علفکش حاصل گردید که تفاوت معنی داری 
 یمارهایاستفاده از تبا تیمار عاری از علف هرز نداشت. 

 ییکارا شیشده و افزا یباعث کاهش تلفات رطوبت یمالچ
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 یها را در پساقه به گل یانتقال مجدد مواد فتوسنتز
عملکرد محصول کمک  شیبه افزا تیداشته و در نها

 کش پیش کاشت تریفلورالینتیمار ترکیبی علف .کندیم
همراه با مالچ کلشی و وجین دستی بالاترین علکرد گل را 

  .(2100 همکاران  و بخت فرخ)داشت 
 

 دانه در کپسولتعداد 

( نشان داد که اثر دز 9نتایج تجزیه واریانس ) جدول       
کش کش، مدیریت غیرشیمیایی و اثر متقابل دز علفعلف

های هرز بر تعداد دانه در در مدیریت غیر شیمیایی علف
دار بود. نتایج معنی %0کپسول کنجد در سطح احتمال 

( نشان داد که بیشترین تعداد 1ها )شکل مقایسه میانگین
کپسول مربوط به تیمار یک بار وجین دستی به دانه در 
درصد توصیه شده علفکش بود که با تیمار  011همراه دز 

درصد توصیه شده  011کاربرد مالچ کلش به همراه دز 
داری نداشت. در تمامی سطوح علفکش اختلاف معنی

کش تعداد دانه مدیریت غیر شیمیایی با افزایش دز علف
افزایش یافت. در تیمار های  در کپسول با مقدار متفاوت

ش کوجین دستی  و کلش گندم بین تمامی سطوح دز علف
داری مشاهده شد. کمترین تعداد دانه در اختلاف معنی

کپسول مربوط به تیمار عدم مدیریت غیرشیمیایی با دز 
دانه( که به همین تیمار و دز  00صفر درصد علفکش بود )

داری نیدرصد توصیه شده علفکش اختلاف مع 01
نداشت. در تیمارهای مالچ زنده شنبلیله، گاودانه و همیشه 

 50و  011بهار بین تعداد دانه در کپسول در سطوح 
داری درصد دز توصیه شده علفکش اختلاف معنی

نیز گزارش  (2105) همکاران و پور مشاهده نشد. مهدی
 نجدک بوته در دانه در کپسول تعداد بیشترین کردند که

بوته در  00با تراکم   ماش پوششی گیاه کشت تیمار در
 تیمار با داری معنی تفاوت که گردید متر مربع حاصل

  . در کل دوره رشد نداشت هرز علف از عاری

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ی کنجد کش بر تعداد کپسول در بوتهمقایسه میانگین اثر سطوح مختلف دز علف -7شکل
 می باشد( %0متفاوت بیانگراختلاف معنی دار  در سطح احتمال ) حروف 
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 تعداد دانه در کپسول کنجد ایدز علفکش در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز بر ترکیبات تیماریمقایسه میانگین   -8شکل 

 می باشد( %0) حروف متفاوت بیانگراختلاف معنی داردر سطح احتمال 
 

 وزن هزار دانه 

( نشان داد که اثر دز 0نتایج تجزیه واریانس )جدول      
کش کش، مدیریت غیرشیمیایی و اثر متقابل دز علفعلف

های هرز بر وزن هزار دانه در مدیریت غیر شیمیایی علف
دار بود. نتایج مقایسه معنی %0کنجد در سطح احتمال 

( نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه 9)شکل ها میانگین
درصد توصیه  011در تیمار یک بار وجین دستی با دز 

شده علف کش مشاهد گردید که با وزن هزار دانه در 
درصد توصیه شده علفکش اختلاف  50همین تیمار و دز 

معنی داری نداشت. همچنین بین تیمارهای وجین دستی 
درصد  011یمار کاربرد دز و کاربرد مالچ کلش گندم در ت

ی علفکش اختلاف معنی داری در وزن هزار توصیه شده
دانه کنجد مشاهده نشد. در تیمار کاربرد مالچ کلش گندم 

درصد توصیه شده اختلاف معنی  50و  011بین دز های 
درصد  01و  50دار وجود داشت ولی بین سطوح دز 

ر توصیه شده اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. د
تیمارهای مالچ زنده همیشه بهار و گاودانه در وزن هزار 

درصد دز توصیه شده علفکش  50و 011دانه بین سطوح 
داری وجود نداشت، ولی در مالچ زنده اختلاف معنی

-شنبلیله بین تمامی سطوح دز علف کش اختلاف معنی

 (2105) همکاران و پور داری مشاهده گردید. مهدی
 تحت تاثیر هزار دانه کنجدوزن  مشاهده کردند که

هرز شامل کشت گیاه تیمارهای مدیریت تلفیقی علف
های مدیریت گیاه پوششی قرار پوششی ماش و روش

 نگرفت. 
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 مقایسه میانگین ترکیبات تیماری دز علفکش در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز برای وزن هزار دانه کنجد  -9شکل 
 می باشد( %0) حروف متفاوت بیانگر اختلاف معنی دار در سطح احتمال 

 

 عملکرد دانه در واحد سطح 

( نشان داد که اثر 0نتایج تجزیه واریانس ) جدول        
اصلی دز علفکش، مدیریت غیرشیمیایی و اثر متقابل دز 

های هرز بر کش درمدیریت غیرشیمیایی علفعلف
 %0کنجد در واحد سطح، در سطح احتمال  عملکرد دانه

ل ها )شکمیانگیندار بود. نتایج مربوط به مقایسه معنی
( نشان می دهد بیشترین عملکرد دانه در تیمار یک بار 01

کش درصد توصیه شده علف 011وجین دستی با دز 
گرم در متر مربع( مشاهده گردید که تفاوت معنی  060)

داری با همین دز علفکش در تیمار مالچ کلشی نداشت. در 
همه سطوح دز علفکش، تیمارهای کشت مالچ های زنده 
شنبلیله، همیشه بهار و گاودانه عملکرد دانه کمتری نسبت 

در همه سطوح مدیریت به این تیمارها داشتند. 
غیرشیمیایی، به جز مالچ زنده همیشه بهار، افزایش دز 
علفکش باعث افزایش عملکرد دانه کنجد شد. در تیمار 
مالچ زنده همیشه بهار اختلاف عملکرد دانه کنجد بین 

درصد دز توصیه شده معنی  50ه و دزهای توصیه شد
دار نبود. در واقع در این تیمار مدیریت غیرشیمیایی به 
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دز  ریکنجد تحت تاث وزن هزار دانه و عملکرد دانه انسیوار هیتجز جینتا -4جدول 
یی علف هرزایمیرشیغ تیریعلفکش و مد  

 میانگین مربعات
 منابع تغییر درجه آزادی

 وزن هزار دانه عملکرد دانه

110/000  160/1  بلوک 2 

 دز علفکش 9 **09/060 **056/15

 مدیریت غیرشیمیایی 0 **05/002 **061/62

1/96** 2/055** 00 
مدیریت  ×دز علفکش

 غیرشیمیایی

09/2  002/1  اشتباه آزمایشی 00 

95/0  15/0 (%ضریب تغییرات )    
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درصد دز  50توانیم از جای دز توصیه شده علفکش می
توصیه برای حصول مقدار ثابت عملکرد کنجد استفاده 
کنیم. به طور کلی کارایی تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی 

ن دستی و کاربرد کنترل علف هرز شامل یک بار وجی
مالچ کلش گندم در کنترل علف های هرز و افزایش 

عباس عملکرد دانه بیشتر از تیمارهای مالچ زنده بود. 
عملکرد کردند که نیز مشاهده ( 2122زاده و همکاران )

در تیمار کاربرد  (.Anethum graveolens L)دانه شوید 
مالچ کلش گندم بیشتر از تیمارهای مالچ زنده شنبلیله و 

( نیز گزارش 2101) ممنموعی و مهدیخانی گاودانه بود. 
-کردند که عملکرد دانه کنجد در تیمار وجین دستی علف

هرز بیشتر از تیمارهای کاربرد پندیمتالین با مقادیر 
یمار کاربرد مختلف بود. افزایش عملکرد دانه کنجد در ت

مالچ کلش گندم را می توان به افزایش ذخیره رطوبتی 
 و خاک نیز نسبت داد که در پژوهش های قبلی )امینی

سارنچه نیز گزارش شده است.  (a 2121 وb همکاران

( نیز گزارش کرد که کاربرد تریفلورالین با مقدار 2101)
گرم ماده مؤثره در هکتار همراه با مالچ کلش گندم  521

باعث افزایش عملکرد دانه گاو زبان اروپایی  %10ا ت
(Borago officinalis L. نسبت به تیمار آلوده به علف )

دزهای مختلف  با تلفیق در کلشی مالچ کاربردهرز شد. 
 سبززیره دانه عملکرد دارمعنی افزایش باعث تریفلورالین

+ 011% تریفلورالین تیمار در دانه عملکرد بیشترین شد و
 و همکاران حاصل شد )احمدی کاکاوندی کلشی مالچ
( نیز مشاهده نمودند a2121امینی و همکاران )  .(2122

درصد توصیه  011و  01که تلفیق مالچ کلش با دزهای 
شده تریفلورالین باعث افزایش عملکرد بادرشبو در هکتار 
شد. همچنین کاهش عملکرد دانه کنجد در تیمارهای مالچ 

ان به رقابت آنها برای جذب آب و مواد زنده را می تو
غذایی با کنجد نسبت داد که در پژوهش مهدی پور و 

 ( نیز گزارش شده است.  2105همکاران )

 

 
 دز علفکش در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز بر عملکرد دانه کنجد ترکیبات تیماری  -11شکل 

 می باشد( %0بیانگراختلاف معنی داردر سطح احتمال ) حروف متفاوت 
 

 نتیجه گیری کلی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در همه سطوح        

مدیریت غیرشیمیایی، افزایش دز علفکش باعث کاهش 

معنی دار در زیست توده علف های هرز شد ولی میزان 
این کاهش در کاربرد مالچ کلشی و وجین دستی بیشتر 
از تیمارهای مالچ زنده شنبلیله، همیشه بهار و گاودانه 
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بود. کمترین زیست توده علف های هرز در تیمار وجین 
دستی و سپس در تیمار مالچ کلشی مشاهده شد. در 

 011یشه بهار عملکرد دانه در دزهای تیمار مالچ زنده هم
درصد دز توصیه شده تفاوت معنی داری نداشتند  50و 

درصد توصیه شده می تواند به جای دز توصیه  50و دز 
شده جهت حصول عملکرد یکسان استفاده شود. به طور 
کلی همه تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی شامل مالچ های 

هرز باعث کاهش زنده، مالچ کلش و و جین دستی علف 
زیست توده علف هرز و افزایش عملکرد دانه کنجد شدند 
ولی کاربرد مالچ کلش گندم و یک بار وجین دستی کارایی 

-بیشتری در مقایسه با تیمارهای مالچ زنده داشتند و می

توانند در ترکیب با دزهای کمتر از دز توصیه شده 
د مور های هرز کنجدتریفلورالین در مدیریت پایدار علف

 استفاده قرار گیرند. 
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