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 چکیده

 سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در بادرشبو هرزهایعلف تلفیقی مدیریت بررسی منظوربه  آزمایش           

 آزمایشهای تیمار مطالعه این در. شد اجرا 2371 سال در تبریز دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در تکرار

 51و( هکتار در لیتر 5/4و  5/2 )به ترتیب  های تریفلورالین و پندیمتالینکشعلف توصیه شدهدرصد  211 مقادیر لشام

 مالچ همراه به هاعلفکش کاربرد .بود تن در هکتار( 5) گندم کلش مالچ ی و در تلفیق بایبه تنها آنها درصد توصیه شده

 علفکش اثر. داشت مالچ بدون علفکش کاربرد با مقایسه در همزرع هرزهایعلف کنترل در بیشتری تاثیر کلشی

 هرزعلف تودهزیست کاهش بیشترین. بود پندیمتالین علفکش از بیشتر هرزهایعلف توده زیست کاهش در تریفلورالین

 749) بادرشبو دار گل شاخه سر عملکرد بیشترین. شد مشاهده مالچ+  تریفلورالین درصد 211 تیمار در( درصد 9/93)

  اسانس عملکرد بیشترین همچنین. شد مشاهده  مالچ+  تریفلورالین درصد 211 کاربرد تیمار در (هکتار در کیلوگرم

 در( هکتار در گرمکیلو 11/2) مقدار کمترین و( هکتار در گرمکیلو 3/1) مالچ+  تریفلورالین درصد 211 تیمار در بادرشبو

 مطلوبی کنترل کلشی مالچ+  تریفلورالین درصد 211 از استفاده کلی طور به. گردید حاصل پندیمتالین درصد 211 تیمار

درصد  51تیمار مدیریتی  .شد بادرشبو اسانس عملکرد و رشدی صفات افزایش باعث و داشت هرزهایعلف روی

-داشت و می درصد تریفلورالین 211تریفلورالین + مالچ کلش کارایی کنترل علف هرز و عملکرد اسانس مساوی با تیمار 

 تواند جایگزین مناسبی برای این تیمار در راستای کاهش مصرف علفکش و مدیریت تلفیقی هلف های هرز بادرشبو باشد.  
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Abstract 

       In order to evaluate the integrated weed management of Moldavian balm (Dracocephalum moldavica L.) 

an experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications in 

Agricultural Research Farm of University of Tabriz, in 2016. The experimental treatments were different 

herbicide rates including 100 and 50% of recommended dose of trifluralin and pendimethalin (2.5 and 4.5 

L.ha-1, respectively) alone and integrated with straw mulch (5 t ha-1). The application of herbicides combined 

with straw mulch had higher efficacy than herbicide treatments without mulch in weeds control. The effect 

of trifluralin in weed biomass reduction was greater than that of pendimethalin. The highest weed biomass 

reduction (83.8%) was observed in trifluralin 100% + straw mulch. All growth and yield traits of Moldavian 

balm were significantly affected by weed management treatment except essential oil percentage. The highest 

flowering head yield of Moldavian balm (948 kg ha-1) was observed in trifluralin 100% + straw mulch 

treatment. Also the highest essential oil yield of Moldavian balm was achieved in trifluralin 100% + straw 

mulch (6.3 kg ha-1) and the lowest one was achieved in pendimethalin 100% (2.06 kg ha-1). Generally 

application of trifluralin 100% + straw mulch had suitable weed control and increased the growth traits and 

essential oil yield of Moldavian balm. The management treatment of trifluralin 50% + straw mulch had the 

same weed control efficacy and essential oil yield as trifluralin 100% and could be suitable replacement for 

this treatment along with reduction of herbicide application and integrated weed management of Moldavian 

balm. 
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 مقدمه 

تولید گیاهان دارویی و معطر و تقاضا برای  تمایل به    

این محصوالت به خصوص در شرایط اکولوژیکی در 

(، 2112افزایش است )کاروبا و همکاران جهان رو به 

بر اساس اصول اکولوژیکی بوده  این سیستم کشاورزی

هاست تر از کمیت آنو در آن کیفیت محصوالت مهم

تولید گیاهان دارویی ارزش واقعی به  ر(. د2112 )واالک

 شودکیفیت محصول و پایداری تولید داده می

 و کمیت محصول در درجه دوم، اهمیت قرار  

  بادرشبو (.2121گیرد )درزی و همکاران می
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((Dracocephalum moldavica L. تعلق به خانواده م

ساله و علفی است.  ( گیاهی یکLamiaceaeنعنائیان )

دآور و رنگ آنها آبی یا بنفش و به ندرت سفید ها شهگل

-جنوب سیبری و دامنه این گیاهمنشا  یا صورتی است.

(. 2119 )امید بیگی های هیمالیا گزارش شده است

های مختلفی موثره استفادهاساسا از گیاهان حاوی مواد 

بادرشبو به علت خاصیت ضد باکتریایی،  شود ومی

اتیسمی در صنایع های رومضد قارچی و کاهش درد

گرفته و با دارا بودن دارویی مورد استفاده قرار 

)دستمالچی  شودگیاهان عطری معرفی می اسانس، جزء

اگر چه تولید مواد موثره در گیاهان   (.2119و همکاران 

دارویی تحت تاثیر عوامل ژنتیکی است، اما سنتز آنها 

ل عوامیر عوامل محیطی قرارگرفته و تواند تحت تاثمی

محیطی سبب تغییراتی در کمیت و کیفیت مواد موثره 

 (. 2779)امید بیگی  خواهد شد

-هایعلف ،بادرشبوبه دلیل سرعت رشد اولیه کم      

و در صورت  در بادرشبو به راحتی رشد کردههرز 

عدم مبارزه با آنها عملکرد کمی و کیفی محصول به 

 (.2121 نورآبادی و فروزین) دهندشدت کاهش می

های دت توسط علفعملکرد ساقه و گل بادرشبو به ش

-و این نقصان به توانایی رقابت علف هرز کاهش یافته

های هرز، تراکم آنها و مدت زمانی که با محصول 

هرز می هایعلف کنترلکنند بستگی دارد. عدم رقابت می

  درصد کاهش دهد 71تواند عملکرد بادرشبو را تا 

هرز، هایدر کنترل علف (.2121فروزین و نورآبادی (

های مناسب سازگار ها و و شیوهاستفاده از کلیه تکنیک

با محیط زیست، جهت قرار دادن خسارت ناشی از 

هرز به سطح زیان اقتصادی ضروری است هایعلف

؛ امینی و همکاران 2117)راشد محصل و همکاران 

2121 .) 

 در شیمیایی غیر روش یک کلشی مالچ از استفاده     

 کشاورزی اهداف با سو هم و هرز هایعلف کنترل

 از مانع که طوری به خاک سطح پوشاندن. است پایدار

 زنی جوانه از جلوگیری سبب شود آن به نور رسیدن

 کاه مالچ. شودمی هرز علف های گیاهچه رویش و بذور

 هرز هایعلف بذر بانک تواندمی خاک در گندم کلش و

(. 2122 همکاران و نوبسگی) دهد کاهش را خاک در

 دمای تعدیل خاک، نیترات مقدار بر تاثیر با گیاهی بقایای

-می خاک رطوبت مقدار و نور نفوذ از ممانعت خاک،

 دهد قرار تاثیر تحت را هرز هایعلف نمو و رشد تواند

 شده یاد عوامل بر عالوه(. 2119 همکاران، و جودیس)

 دهنده نشان( 2113) همکاران و لیسالیب مطالعات

 و زنی جوانه بر که است گیاهی مالچ آللوپاتی خاصیت

-می گذار تاثیر هرز هایعلف جمله از گیاهان نمو رشد

 کلش و کاه مالچ تاثیر شده انجام تحقیقات طبق. باشد

 خروس تاج هرز هایعلف رشد توقف در گندم

(Amaranthus retroflexus L.) پیچک صحرایی و 

(Convolvulus arvensis L.) مصرف از بیش 

 بقایای تاثیر (.2113 همکاران و بیاللیس) بود هاعلفکش

 زراعی گیاهان عملکرد و هرز هایعلف کنترل در گیاهی

 که دریافتند( 2774) همکارانش و ویکس. است متفاوت

 ذرتدر  برگ کشیده هرز هایعلف موثر کنترل برای

(Zea mays L. )مگند بقایای هکتار در تن 9/1 به نیاز 

 4/4 کاربرد هنگام به ذرت دانه عملکرد حداکثر بوده و

 دهنده نشان موضوع این آمد، دست به گندم بقایای تن

 کنترل در توانندنمی تنهای به گیاهی بقایای که است آن

 رسیدن و آنها موفق کنترل برای و باشد موثر هرز علف

 عنوان به گیاهی بقایای از توانمی عملکرد، حداکثر به

 های روش سایر کنار در تلفیقی کنترل اجزای از یکی

 تالبرت، و بورگوس) کرد استفاده هرزعلف کنترل

 گرم 111 میزان به متریبوزین علفکش کاربرد(. 2771

 کاغذی تخم کدوی کامل شدن سبز از بعد هکتار در

.(Cucurbita pepo L )زیست گندم کلش با تلفیق در 

 داری کاهش دادبه طور معنی را هرز هایعلف توده

 (.2129 ژنیبیوه کفاش)

علفکش تریفلورالین )ترفالن( به صورت خاک        

و اختالط با خاک برای کنترل  مصرف و قبل از کاشت

یاری از گیاهان زراعی استفاده های هرز در بسعلف
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نیز به صوررت خاک علفکش پندیمتالین شود و می

بیش  در دزهایو  استفاده شدهپیش رویشی  مصرف و

امینی و شود )توصیه نمیآن لیتر در هکتار  دو از

هرز در در مطالعه مدیریت تلفیقی علف .(2121همکاران 

استفاده از  ((.Borago officinalis Lگاوزبان اروپایی 

منجر به کاهش  تریفلورالین و پندیمتالینهای علفکش

هرز شده و استفاده از مقادیر کاهش توده علفزیست

کش پس از وجین دستی موثر از زمانی است یافته علف

استفاده شود )سارنچه  کلش که تنها یا همراه با مالچ

-با به کار گیری روش یک جانبه در کنترل علف (.2129

هرز که باعث به وجود آمدن مشکالتی در تولید 

های محصوالت زراعی اعم از عدم کنترل مناسب علف

های فیق روشهرز و نیز بروز مقاومت گردد، لزوم تل

هرز را ضروری ساخته است )آدسموی هایکنترل علف

های مدیریتی، به عنوان تلفیق روش  (.2119و همکاران 

تواند یافته میهای کاهشنمونه مالچ و علفکش با دز

هرز را به طور موثری بهبود بخشد )ژانگ و کنترل علف

(. طبق مشاهدات 2121؛ امینی و همکاران 2123 همکاران

های هرز گیاه دارویی رایی تریفلورالین در کنترل علفکا

( نیز تایید شده و این Pimpinella anisumانیسون )

گیاه حتی به دزهای باالتر از مقادیر توصیه شده نیز 

تحمل مناسبی نشان داده است )یوسفی و همکاران 

2122.) 

هرز هایعلف مدیریتدر مورد  تحقیقات اندکی       

ستفاده از تلفیق دزهای کاهش یافته و مالچ با ابادرشبو 

، از این رو با توجه به مطالب ذکر شده انجام شده است

های کاهش یافته این تحقیق به منظور بررسی تاثیر دز

های تریفلورالین و پندیمتالین در تلفیق با مالچ علفکش

 هرز و تاثیر آن برهایکاه و کلش گندم در کنترل علف

 .انجام شدکرد بادرشبو صفات رشدی و عمل
 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی  2371این پژوهش در سال     

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی 

دقیقه شرقی و  29درجه و  41کرکج با طول جغرافیای 

دقیقه شمالی اجرا شد.  5درجه و  39با عرض جغرافیای 

تر از سطح م 2311محل آزمایش دارای ارتفاع حدود 

میلی متر در سال و  259دریا و متوسط بارندگی 

نی با خشکی برخوردار از اقلیم نیمه خشک و تابستا

طبق نتایج بدست آمده از تجزیه خاک  .طوالنی است

، بافت آن لومی شنی و (2) جدول محل آزمایش  مزرعه

 2375سال  در پاییز باشد.می 1/9میزان اسیدیته آن 

آهن برگرداندار زده شد و سپس شخم عمیق توسط گاو

عملیات دیسک و تسطیح انجام شد. 2371در بهار سال 

های به فاصله سپس توسط دستگاه فاروئر، جوی پشته

 سانتی متر ایجاد شد. 11

 
 1331مشخصات خاک محل اجرای آزمایش در سال -1جدول 

 بافت
 پتاسیم

(1-gk.mg) 
 (pHیدیته )اس ماده آلی )%( نیتروژن )%( (kg.mg-1فسفر )

هدایت الکتریکی 

(1-m.dS) 

 2/2 1/9 3/2 23/1 21 453 لومی شنی

    

آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی        

 25کاشت بادرشبو در تاریخ انجام گرفت.  با سه تکرار

به صورت دستی انجام گرفت.  2371خرداد ماه سال 

 رالینتریفلو کشعلفکاربرد  شامل آزمایش تیمارهای

 کشعلف ،(هکتار در لیتر 5/2) شده توصیه دزبا 

 تن 5) گندم کلش مالچ+  شده توصیه دز با تریفلورالین

 دز درصد 51 مقدار با تریفلورالین کشعلف ،(هکتار در

 دز درصد 51 مقدار با تریفلورالین علفکش شده، توصیه

 دز با پندیمتالین علفکش گندم، کلش مالچ+  شده توصیه

 با پندیمتالین علفکش ،(هکتار در لیتر 5/4) دهش توصیه
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 پندیمتالین کشعلف گندم، کلش مالچ+  شده توصیه دز

 کشعلف ، شده توصیه دز درصد 51 مقدار با

 مالچ+  شده توصیه دز درصد 51 مقدار با پندیمتالین

 تیمار یک این بر عالوه. بود گندم کلش مالچ و گندم کلش

 تمام در هرزعلف نترلک عدم و هرز علف بدون شاهد

 .شد در نظر گرفته آزمایش در رشد فصل

متر عرض  9/2متر طول و  4هر کرت دارای        

داشت. کشت به صورت دو ردیفه  در دو طرف پشته ها 

بصورت کشت جوی و پشته ای انجام شد و فاصله 

سانتی متر در نظر گرفته شد. بعد  23بوته روی ردیف 

ف علفکش تریفلورالین با نام از آماده شدن زمین مصر

 51درصد و  211های با دز (EC %49تجاری ترفالن )

در کرت های انتخاب شده مصرف  درصد توصیه شده

گردید. آبیاری بعد از کشت به صورت جوی پشته انجام 

شد، سپس مصرف علفکش پندیمتالین با نام تجاری 

-دز( بالفاصله بعد از اولین آبیاری EC %31استامپ )

علفکش  شده هدرصد توصی 51درصد و  211ی ها

اعمال گردید. مالچ  های انتخاب شدهپندیمتالین در کرت

که  تن در هکتار، داخل جوی ها 5کلش گندم به مقدار 

از و قبل  قبال تیمار علفکش استفاده شده در هر پالت

تیمار شاهد آلوده  سبز شدن گیاه بادرشبو پخش شد و

نیز اعمال  و مالچ تنها هرزعاری از علف هرز،به علف

با  لیتری 21 ها توسط سمپاش پشتی کتابیعلفکش شد.

های عاری نازل سندانی )بارانی( پخش گردید. در تیمار

هرز به صورت مکرر در طول دوره آزمایش از علف

-4در اوایل رشد رویشی ) وجین دستی صورت گرفت.

برگی( به علت کمبود نیتروژن خاک مزرعه عملیات  5

دهی بصورت سرک در زمان قبل از گلدهی گیاه کو

کیلوگرم کود اوره در هکتار  91بادرشبو به میزان 

 انجام شد.

های هرز در سطح مزرعه در نمونه برداری از علف    

 2درصد گلدهی بادرشبو به وسیله کوادرات  51زمان 

های هرز علفمربع وبه صورت تصادفی انجام و  متر

بر شدن به آزمایشگاه منتقل  فداخل کوادرات پس از ک

-بوته ،جهت اندازه گیری زیست توده در واحد سطح و

درجه سانتی  95دمای هرز به دستگاه آون در های علف

-ساعت، زیست توده علف 49. پس از گراد قرار گرفتند

توزین شد. از جمله صفات  112/1با دقت  های هرز

مزرعه های هرز دیگر اندازه گیری شده برای علف

هرز های های مختلف علفبادرشبو درصد فراوانی گونه

 بود که از رابطه زیر محاسبه شد:

 

 

kF  ،درصد فراوانی گونه مورد نظرiY های تعداد کرت

تعداد کل  nکه گونه مورد نظر در آن وجود دارد و 

 (.2124و  2123 همکارانامینی و  ها می باشد )کرت

توده علف هرز ( کارایی کنترل علف هرز )کاهش زیست 

 (. 2124همکاران امینی و از رابطه زیر محاسبه شد )

 

  

 
 کاهش) هرز علف کنترل کارایی RWدر این رابطه     

 هرز علفهای زیست توده wiB ،(هرز علف توده زیست

 زیست توده wtB اعمال تیمار مدیریت و عدم شرایط در

 نظر می باشد.  مدیریت مورد تیمار در هرز علفهای

گرم  51درصد گلدهی بادرشبو از  51در مرحله    

سرشاخه گل دار برای استخراج اسانس استفاده شد. 

 در کلونجر دستگاه از شده گیریاندازه اسانس حجم

 ضرب( لیترمیلی بر گرم 79/1) بادرشبو اسانس چگالی

 اسانس صددر. آمد دستبه اسانس وزن ترتیب،بدین و

وفادار ینگجه و شد ) گیریاندازه زیر رابطه از نیز

 (:2129 همکاران 

 نمونه از حاصل اسانس وزن( / گرم) نمونه }وزن× 211

 اسانس درصد=  {(گرم)

 های های آماری داده ها بر پایه طرح بلوکتجزیه    

برای   SPSSنرم افزاراز کامل تصادفی انجام گرفت. 

ها استفاده شده و مقایسه میانگین تجزیه واریانس داده
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آنها با آزمون دانکن، انجام گرفت. برای رسم نمودار ها 

 استفاده شد. EXCELاز نرم افزار 

 نتایج و بحث

 هرزهای علفترکیب و فراوانی گونه

های شناسایی شده در مزرعه و درصد فراوانی گونه    

آورده شده است. گونه های علف  2آنها در جدول 

ند. بیشترین فراوانی دگونه غالب بو 9تیره و  9از هرزی

مربوط به تاج خروس ریشه قرمز و کمترین مربوط به 

 باشد.توق می

 

 های علف هرز مشاهده شده در مزرعه و فراوانی آنهامشخصات گونه -2جدول

 فراوانی

)%( 
 ردیف نام فارسی نام علمی نام تیره

211 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 2 تاج خروس ریشه قرمز 

75 Solanaceae Solanum nigrum L. 2 تاج ریزی سیاه 

71 Convolvulacease Convolvulus arvensis L. 3 پیچک صحرایی 

45 Chenopodiaceae Chenopodium album L. 4 سلمه تره 

21 Asteraceae Xanthium strumarium L. 1 توق 

95 Poaceae Setaria viridis (L.) Beauv. 9 چسبک 

 
 

 

 های هرز  تحت تیمارهای کارایی کنترل علف نتایج تجزیه واریانس زیست توده کل و -3جدول

 های هرزعلف مدیریت مختلف
 

 

 

 

 

 

 

 

                                ns ** ،* ،  باشدیدرصد م 2و  5دار در سطح احتمال  یدار و معن یمعن ریبه مفهوم غ بیبه ترت. 

 

 هرزهایزیست توده کل علف

( نشان از اثر 3ل نتایج تجزیه واریانس )جدو         

های مدیریتی استفاده شده بر روی دار تیمارمعنی

هرز مزرعه بود. مقایسه  هایزیست توده کل علف

( نشان داد در بین تیمارهای مدیریتی 2ها )شکلمیانگین

توده ن + مالچ، زیستلیاورفلیدرصد تر 211استفاده از 

  میانگین مربعات   

درجه  منابع تغییر

 آزادی

  هرزکارایی کنترل علف زیست توده کل   

429/54  2 بلوک  277/41  

431/2559  7 تیمار ** **729/2939  
132/22  29 خطا  921/25  

  99/7 21/25  ضریب تغییرات)%(
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هرز کل را کاهش داد که بهترین تیمار مدیریتی علف

درصد  51تفاوت تیمارهای  شود.سوب میمح

درصد تریفلورالین در مورد  211+ مالچ و  ورالینفلیتر

-دار نبود. همچنین زیستهرز معنیتوده کل علفزیست

توده این تیمار به طور معنی داری کمتر از تیمار کاربرد 

توده تریفلورالین بود. به طور کلی میزان زیست 211%

های کاربرد پندیمتالین بیشتر از هرز در تیمارهایعلف

های کاربرد تریفلورالین بود. در هر مقادیر آن در تیمار

-کش اضافه شدن مالچ کلشی باعث کاهش معنیدو علف

هرز گردید. بنابراین در توده کل علفدار در زیست

به جای کاربرد  توانای کاربرد تریفلورالین، میهتیمار

تریفلورالین + مالچ  %51تریفلورالین از تیمار  211%

-هرز آنها تفاوت معنیلفتوده عکه زیسترد استفاده ک

مصرف علفکش کاهش  %51عالوه بر اینکه داری نداشته 

 %51توده مشابه با تیمار تیمار مالچ تنها زیست .یابدمی

های هرز را تواند علفپندیمتالین داشت و تاحدودی می

خص شد که ( مش2114 )محمدیدر تحقیق  کنترل کند.

-تر و کاربردیهرز معیار مناسبهایعلف زیست توده

 طبق رود.هرز به شمار میهایتری نسبت به تراکم علف

 رازیانه گیاه هرزهایعلف روی بر که آزمایشی

(Foeniculum vulgare mill) تیمار ،گردید انجام 

 هکتاربه در موثره ماده گرم 2321 میزان به پندیمتالین

 بیشترین (درصد 99/72راندمان با) وجین ربا یک عالوه

 هرزهایعلف مجموع تودهزیست کاهش در را تاثیر

 با مالچ تیمار به مربوط نیز کنترل کمترین و داشت

 (.2125 همکاران و رحیمی) بود درصد 27/41

 
 

 
 هرز اثر تیمار های مختلف مدیریت علف هرز در واحد سطح درتوده علفزیست مقایسه میانگین -1شکل 

 درصد می باشد( 5در سطح احتمال تیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار  

 

توده هرز )درصد کاهش زیستکارایی کنترل علف

 هرز( علف

-اثر تیمار (2تجزیه واریانس )جدول  نتایج بر اساس   

دار معنیهرز هایهای مدیریتی روی کارایی کنترل علف

کش )شکل شد. همچنین مقایسات میانگین کارایی علف

-معنی( نشان داد کاهش دز تریفلورالین باعث کاهش 2

درصد  211و تیمار  گردید هرزدار کارایی کنترل علف

هرز تریفلورالین + مالچ بیشترین کارایی کنترل علف

هرز در ی کنترل علفکارای درصد( را داشت. 91/93)

درصد  51درصد تریفلورالین و تیمار  211تیمارهای 
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توان می وداری نداشته معنی تریفلورالین + مالچ تفاوت

. کارایی کنترل شودعنوان تیمار جایگزین استفاده به 

درصد پندیمتالین + مالچ  بیشتر از تیمار  211تیمار 

 51تیمار بود و درصد پندیمتالین + مالچ  51کاربرد 

هرز  ارایی کنترل علفدرصد پندیمتالین + مالچ ک

درصد پندیمتالین بدون  211بیشتری نسبت به کاربرد 

نشان می  (2 مالچ داشت. نتایج مقایسه میانگین )شکل

هرز نسبت به دهد که کمترین درصد کارایی کنترل علف

 تیمار آلوده مربوط به تیمار کاربرد مالچ تنها بود.

 211استفاده از  ( 2129دربررسی احمدی کاکاوندی)

زیست کاشت زیره  درصد تریفلورالین + مالچ کلشی در

های دیگر بهتر کنترل را نسبت به تیمارهرز توده علف

 (.2129 )احمدی کاکاوندی کرد

 
 هرزکارایی کنترل علف ایهرز برتیمار های مختلف مدیریت علفمقایسه میانگین  -2شکل 

 درصد می باشد( 5در سطح احتمال تیمارها اختالف معنی دار )حروف متفاوت بیانگر  

 
 
 

 های هرزنتایج تجزیه واریانس صفات بادرشبو تحت تاثیر تیمارهای مختلف مدیریت علف -4جدول

   میانگین مربعات   

عملکرد 

 اسانس

درصد 

 اسانس

عملکرد 

 شاخهسر

آذین  طول گل تعداد برگ

 اصلی

 تغییر منابع یددرجه آزا ارتفاع بوته

 بلوک 2 72/3 14/1 2/37           32/99 112/1 121/0

**882/

12 

ns117/1 **42/2529 **2/2771 **34/29 **92/233 21 تیمار 

 خطا 21 55/5 24/2 7/21 91/31 119/1 212/0

 )%( ضریب تغییرات 11/9 59/22 3/9 21/21 74/23 84/12

              ns ** ،* ،  دباشیدرصد م 2و  5دار در سطح احتمال  یدار و معن یمعن ریم غبه مفهو بیبه ترت. 
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 ارتفاع بوته بادرشبو

طبق نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس          

هرز بر روی ارتفاع (، اثر تیمار مدیریت علف 4)جدول

دار شد. بوته بادرشبو در سطح احتمال یک درصد معنی

ال شده بیشترین ارتفاع بوته در بین تیمار های اعم

بعد آن  باشد و مربوط به تیمار عاری از علف هرز می

 42/42درصد تریفلورالین + مالچ قرار گرفت ) 211تیمار 

(. کمترین ارتفاع بوته بادرشبو در 3سانتی متر( )شکل 

سانتی  11/22درصد پندیمتالین مشاهده شد ) 211تیمار 

هرز اختالف معنی داری متر( که با تیمار آلوده به علف 

( بین 3داشت. طبق نتایج مقایسه میانگین ) شکل 

درصد  51درصد پندیمتالین + مالچ ،  51تیمارهای 

داری درصد پندیمتالین اختالف معنی 211پندیمتالین و 

کش و مالچ تاثیر وجود نداشت. در نتیجه کاهش دز علف

ن داری بر ارتفاع بادرشبو داشت. مقایسه میانگیمعنی

بوته  که تیمار مالچ تنها ارتفاع ( نشان داد3)شکل 

درصد  211سانتی متر( نسبت به تیمار  23/27) بیشتری

درصد  51. تیمار داشت( سانتی متر 11/22پندیمتالین )

تریفلورالین + مالچ ارتفاع بوته بیشتری نسبت به تیمار 

طبق بررسی  .داشتدرصد تریفلورالین بدون مالچ  51

رز روی لوبیا ههایده در اثر تداخل علفهای انجام ش

هرز ارتفاع بوته لوبیا و با کنترل علف ارتفاع آن کاهش

(.  ایزدی 2127و همکاران  افزایش نشان داد )بهگام

گزارش کردند که رقابت ( 2125همکاران )دربندی و 

 (.Cuminum cyminum L) هرز با زیره سبزهایعلف

هرز در استفاده هایعلفباعث کاهش ارتفاع بوته شده، 

از منابع غذایی بر گیاه دارویی زیره سبز سبقت گرفته و 

در صورت فراهم بودن آنها با بهره گیری بیشتر از 

منابع، رشد بیشتری داشته و در نتیجه موجب 

-محدودیت مواد غذایی و کاهش رشد گیاه دارویی می

درصد  211طبق پژوهشی با استفاده از  .گردد

ن + مالچ کلشی ارتفاع گیاه دارویی زیره سبز تریفلورالی

با افزایش دز  (.2129 افزایش یافت )احمدی کاکاوندی

 Cicer arietinumمصرفی علفکش ارتفاع بوته نخود )

L.ا ( افزایش یافت به طوری که بیشترین ارتفاع بوته ب

کمترین ارتفاع درصد علفکش حاصل و  211کاربرد دز 

لفکش به دست آمد مصرف ع در تیمار عدمنخود 

 (. 2129 )نصرتی و همکاران

 
  ارتفاع بوته بادرشبو ایتیمار های مدیریت علف هرز بر مقایسه میانگین  – 3شکل 

 درصد می باشد( 5در سطح احتمال تیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار 
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 تعداد برگ در بوته

(، نشان داد که اثر 4ه واریانس )جدول نتایج تجزی    

هرز  بر روی تعداد برگ در بوته تیمارهای مدیریت علف

دار شد. درصد معنی 2بادرشبو در سطح احتمال 

( نشان داد که کمترین تعداد 4مقایسه میانگین )شکل 

هرز بود که با اعمال برگ مربوط به تیمار آلوده به علف

درصد تریفلورالین +  211تیمارهای مدیریتی و کاربرد 

. همچنین بیشترین (14/92مالچ این تعداد افزایش یافت )

ر بوته در تیمار عاری از علف تعداد برگ د

در بین تیمارهای مدیریتی،  مشاهده شد. (33/221)هرز

درصد  51درصد پندیمتالین + مالچ و  211مالچ تنها، 

 پندیمتالین + مالچ اختالف معنی داری نداشته و در یک

سطح آماری قرار گرفتند. با توجه مقایسه میانگین 

درصد تریفلورالین +  51( تعداد برگ در تیمار 4)شکل

درصد تریفلورالین بدون مالچ  51مالچ بیشتر از تیمار 

درصد پندیمتالین تعداد برگ  51است. در تیمار کاربرد 

در  ،درصد پندیمتالین بود 211بیشتر از تیمار با کاربرد 

درصد علفکش را کاهش دهیم. به  51توانیم نتیجه می

های توان نتیجه گرفت که با کاربرد تیمارطور کلی می

های با تریفلورالین تعداد برگ بیشتری نسبت به تیمار

(. همچنین با 4کاربرد پندیمتالین حاصل شد )شکل

داری در دن مالچ به تیمار ها افزایش معنیاضافه کر

 شد. تعداد برگ در بوته مشاهده 

 
  تعداد برگ در بوته بادرشبو ایتیمار های مدیریت علف هرز برمقایسه میانگین  -4شکل 

 درصد می باشد( 5در سطح احتمال تیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار 

 

 آذین اصلیطول گل

د ( نشان دا4بررسی نتایج تجزیه واریانس )جدول        

هرز  بر طول گل آذین اصلی تیمارهای مدیریت علف

( 5نتایج مقایسه میانگین )شکل داری داشت. تاثیر معنی

نشان داد که بیشترین طول گل آذین اصلی در تیمار 

درصد تریفلورالین + مالچ کلشی حاصل  211کاربرد 

درصد  51سانتیمتر( که با تیمارکاربرد  53/22شد )

سانتیمتر( اختالف معنی داری  15/22ترفالن + مالچ )

نداشت. در نتیجه کاهش دز و اضافه کردن مالچ تاثیر 

مطلوبی بر طول گل آذین اصلی داشت. کمترین طول گل 

درصد  211آذین اصلی مربوط به تیمار کاربرد 

( که با تیمار آلوده مترسانتی 21/1پندیمتالین بود )

 ( به علف هرز اختالف معنی داریمترسانتی15/4)

های مدیریتی داشت. طول گل اذین اصلی در تیمار
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درصد پندیمتالین +  51درصد ترفالن،  51کاربرد مالچ، 

درصد پندیمتالین اختالف معنی داری با هم  51مالچ و 

درصد علفکش  211توان به جای نداشتند. در نتیجه می

درصد توصیه شده به همراه مالچ  51پندیمتالین از 

درصد  211آذین اصلی در تیمار گل استفاده نمود.  طول

سانتیمتر( بیشتر از تیمار با کاربرد 37/21تریفلورالین )

( بود و در سانتی متر 21/1درصد پندیمتالین ) 211

نتیجه طول گل اذین اصلی در تیمار های کاربرد علفکش 

های کاربرد تریفلورالین به نسبت بیشتر از تیمار

کارایی بیشتر پندیمتالین است. که نشان دهنده 

ن نسبت به پندیمتالین در کنترل علف هرز لیاورفلیتر

بر روی گیاه دارویی  ینتایج تحقیق. بادرشبو می باشد

رازیانه نشان داد که  کاربرد پندیمتالین و تریفلورالین 

بر روی تعداد چتر و چترک در این گیاه تاثیر مثبت 

ش در افزای کمی کاهش دز تریفلورالین تاثیر ه وداشت

  . (2125)رحیمی و همکاران  نشان دادتعداد چتر در بوته 
 

 
  طول گل آذین اصلی بادرشبو ایهرز  برتیمارهای  مدیریت علفمقایسه میانگین -2شکل 

 درصد می باشد( 5در سطح احتمال تیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار 

 

 دارعملکرد سرشاخه گل

تیمار  اثرنشان داد  (4جدول تجزیه واریانس )جدول      

های مدیریتی در سطح احتمال یک درصد بر روی 

دارشد. تیمار عاری از سرشاخه گل دار معنی عملکرد

را داشت و دار گلسرشاخه  هرز بیشترین عملکردعلف

درصد ترفالن +  211هرز با هایبعد از آن مدیریت علف

سرشاخه نسبت به تیمار  ایش عملکردمالچ  باعث افز

(. تیمارهای مالچ، 1)شکل گردیدهرز عدم مدیریت علف

درصد پندیمتالین اختالف  51درصد پندیمتالین  و  211

داری نداشتند و در یک سطح قرار گرفتند.  این معنی

دهد که کنترل غیرشیمیای نتایج به طور کلی نشان می

کارایی بیشتری در  )تیمار مالچ تنها( نسبت به علفکش

هرز داشته است. طبق نتایج مقایسه کنترل علف

درصد ترفالن در تلفیق با  211( کاربرد 1شکل میانگین)

ترفالن  211مالچ کلشی تاثیر بیشتری نسبت به کاربرد 

 51سر شاخه بادرشبو دارد. در تیمارهای  روی عملکرد

درصد پندیمتالین با کاربرد مالچ کلشی کارایی علفکش 

 و در نتیجه عملکرد بهبود یافتههرز را در کنترل علف

. به طور کلی تاثیر علفکش دار بیشتر شدسرشاخه گل

دار بادرشبو سرشاخه گل تریفلورالین بر روی عملکرد
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های بیشتر از علفکش پندیمتالین است. در بین تیمار

درصد  51سرشاخه گل دار تیمار  مدیریتی عملکرد

درصد تریفلورالین بود  211تیمار  تریفلورالین بیشتر از

در جهت کاهش  درصد تریفلورالین 51توان از که می

درصد دز توصیه  211مصرف علفکش ها به جای تیمار 

 (. 1شده تریفلورالین استفاده نمود )شکل

گزارش کردند که  (2122)فرخ بخت و همکاران     

استفاده از تیمارهای مالچی باعث کاهش تلفات رطوبتی 

افزایش کارایی انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ساقه به و 

را در پی داشته و در نهایت به  لوبیا چشم بلبلی  گل

کند. تیمار ترکیبی افزایش عملکرد محصول کمک می

همراه با مالچ کلش گندم و   علفکش پیش کاشت ترفالن

وجین دستی، باالترین عملکرد گل را داشت. محمد 

بیان داشتند که کاربرد مالچ ( 2122)دوست و همکاران 

 سیب زمینی را هرزکش در کنترل علفتاثیر علف کلش

نیز گزارش کرد که ( 2129) دهد. سارنچهمیافزایش 

هرز بر عملکرد گل هایهای مدیریتی کنترل علفتیمار

 921گاوزبان اروپایی با کاربرد تریفلورالین با مقدار 

در چ کلش گندم گرم ماده موثره در هکتار همراه با مال

 94باعث افزایش  ،هرزتیمار آلوده به علف مقایسه با

 عملکرد گل گاو زبان اروپایی شده است.         درصد 

 
  عملکرد سر شاخه گل دار بادرشبو ایهرز برتیمارهای مدیریتی علف مقایسه میانگین -1شکل 

 درصد می باشد( 5 در سطح احتمالتیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار 

 

 درصد اسانس 

د که تیمار ( نشان دا4نتایج تجزیه واریانس )جدول     

داری از نظر هرز اختالف معنیهای مختلف مدیریت علف

درصد اسانس نداشته و در یک سطح  آماری قرار 

ز علف هرز با تیمار گرفتند. درصد اسانس تیمار عاری ا

نشان می دهد که  ه و اینهرز برابر بودآلوده به علف

 هرز تاثیری روی این صفت نداشت.علف وجود

 
 

 عملکرد اسانس در واحد سطح

( تاثیر 3تجزیه واریانس )جدول نتایج با توجه به     

هرز بر عملکرد اسانس در سطح های مدیریت علفتیمار

دار شد. مقایسه میانگین )شکل احتمال یک درصد معنی

هرز بیشترین عملکرد ف( نشان داد تیمار عاری از عل9

( که با تیمار هکتارگرم در کیلو 2/9اسانس را داشت )

( هکتارگرم در کیلو 3/1درصد تریفلورالین + مالچ ) 211

 هرز  علف به  آلوده  تیمار   داشت. داری معنی  تفاوت 
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 درصد اسانس بادرشبو ایهرز  برمیانگین تیمار های مدیریت علف -7شکل 

   

 

گرم در کیلو 2/2کمترین مقدار عملکرد اسانس را داشت )

 پندیمتالین  211(. عملکرد اسانس تیمارهای مالچ، هکتار

درصد  51درصد پندیمتالین + مالچ و  51+ مالچ، 

داری نداشتند. عملکرد اسانس پندیمتالین اختالف معنی

درصد  211ه درصد تریفلورالین نسبت ب 211در تیمار 

توان نتیجه گرفت تاثیر علفکش می ،پندیمتالین بیشتر بود

هرز بادرشبو بهتر از هایتریفلورالین در مدیریت علف

که باعث افزایش  بودهکش پندیمتالین در مزرعه علف

عملکرد اسانس شده است. درصد عملکرد اسانس در 

ا های بهای با کاربرد تریفلورالین بیشتر از تیمارتیمار

درصد  51کاربرد پندیمتالین بود، عملکرد اسانس در 

درصد  51تریفلورالین بیشتر از عملکرد اسانس تیمار 

به عنوان تیمار جایگزین  دتوانمیکه پندیمتالین است 

. عملکرد اسانس شودجهت مدیریت علف هرز گزارش 

( هکتارگرم در کیلو 2/3درصد تریفلورالین ) 51در تیمار 

یش ه کردن مالچ کلشی این مقدار افزااست که با اضاف

کش با در هر دو علف(. هکتارگرم در کیلو 2/4یافت )

در اضافه کردن مالچ عملکرد اسانس افزایش یافت. 

های کاربرد تیمار( 2129بررسی احمدی کاکاوندی )

درصد + مالچ و همچنین  211مدیریتی تریفلورالین 

 فزایش تریفلورالین + مالچ پالستیکی باعث ا 211%

رشد و  .گردیددار عملکرد اسانس زیره سبز معنی

کاهش  باعثو عدم وجین دستی  های هرزگسترش علف

-علف شده ومیزان رشد در گیاه دارویی نعناع فلفلی 

 در نهایت باعثتخلیه عناصر غذایی از خاک  باهرز های

(. در 2129)گیتی و همکاران  گردیدکاهش میزان اسانس 

نیز به تاثیر عناصر فوق بر  (2779 )بیگی این رابطه امید 

در پژوهش  عملکرد اسانس گیاهان دارویی اشاره دارد.

گزارش کردند که  (2122)دیگری فروزین و نور آبادی 

تواند عملکرد اسانس های هرز میعدم مبارزه با علف

 کاهش دهد. %71بادرشبو را تا 
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 در واحد سطح عملکرد اسانس بادرشبو ایبرهرز  ت علفتیمار های مدیریمقایسه میانگین  -8شکل 

 (درصد می باشد 2در سطح احتمال تیمارها )حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار 

 

 نتیجه گیری کلی

دار بادرشبو بیشترین افزایش عملکرد سرشاخه گل

هرز در طول دوره رشد نسبت به شاهد عاری از علف

د دز علفکش تریفلورالین درص 211در تیمار استفاده از 

+ مالچ حاصل شد که نشان دهنده کارایی باالی این 

های مورد کشباشد. علفتیمار در کنترل علف هرز می

هرز دارند به هایاستفاده کارایی متفاوتی در کنترل علف

طوری که کاربرد علفکش پندیمتالین تاثیر کمتری در 

توان گفت هرز مزرعه داشته و حتی میهایکنترل علف

 نتایج باعث کاهش صفات رشدی بادرشبو شد. براساس

های کشتوان گفت که با کاهش دز علفاین آزمایش می

توان مالچ کاه و کلش را تریفلورالین و پندیمتالین، می

هرز مزرعه جایگزین نمود زیرا در هایبرای کنترل علف

-داری با تیمار کاربرد علفبیشتر صفات تفاوت معنی

عملکرد بادرشبو  یدر صفات اجزااشت. کش ند

 211عملکرد اسانس مربوط به تیمار با کاربرد  نیشتریب

 ( بود.هکتارگرم در کیلو 3/1درصد تریفلورالین + مالچ )

درصد  211توان های مدیریتی میبا ارزیابی تیمار

-مالچ را مناسبترین روش در کنترل علف تریفلورالین +

 51تیمار مدیریتی  .هرز بادرشبو گزارش کردهای

هرز و + مالچ کارایی کنترل علفتریفلورالین درصد 

ن ورالیفلیدرصد تر 211عملکرد اسانس معادل با تیمار 

تواند جایگزین مناسبی برای این تیمار در داشت و می

 کش باشد.هرز و کاهش مصرف علفجهت کنترل علف

ق با توان بیان کرد استفاده از مالچ در تلفیبطور کلی می

بادرشبو هرز ها در کنترل علفکشدز کاهش یافته علف

توانند از این بسیار موثر واقع شده و کشاورزان می

 تیمارها استفاده کنند.
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