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  چکیده
 کامل هايبلوك طرح قالب در زمینی بادام در هرز هايعلف سارتدوره بحرانی خ تعیین منظور به آزمایش

 ،30 ،15 هايدوره در هرز هايعلف از عاري و تداخلبه دو نوع  تیمارها. شد اجرا تکرار سه با 1391سال در تصادفی
 هرزعلف از ريعا و تداخل فصل تمام شاهد دو این بر عالوه. اعمال شدند زمینی بادام کاشت از پس روز 75 و 60 ،45
 هاي هرزکنترل و تداخل علفتیمارهاي  تاثیر تحتداري طور معنیبه دانه عملکرد .شد گرفته نظر در نیز رشد فصل طی
 طول افزایشکه ، درحالیگردیدبادام زمینی  دانه عملکرد شکاه باعث هرز هايعلف تداخل دوره طول افزایش. گرفت قرار
 ترینپائین و) هکتار در کیلوگرم 2100( باالترین. دبادام زمینی ش دانه عملکرد فزایشا باعث هرز هايعلف کنترل دوره

علف تداخل روز 75 و فصل تمام کنترل تیمارهاي از ترتیببه ،زمینی بادام دانه عملکرد مقدار) هکتار در کیلوگرم 294(
 کاهش درصد 81 باعث هرز هايعلف فصل تمام کنترل به نسبت هرز هايعلف فصل تمام تداخل. آمد بدست رزه هاي

 و لجستیک توابع توسط زمینی بادام هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت پایان و شروع زمان. گردید دانه عملکرد
 در زمینی بادام هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت. شد تعیین) 2R=95/0و  2R=96/0 ترتیببه( باالیی دقت با گامپرتز،
 کاشت از پس روز 16- 54 و 12-63 ،9- 76 ترتیببه دانه، عملکرد افت درصد 15 و 10 ،5 تحمل رشپذی با ساري شرایط
  .شد تعیین زمینی بادام

  
   هرزعلف از عاري ،تمام فصل، توابع تداخل،عملکرد،  افت: کلیدي هايواژه
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Abstract 

In order to determine the critical period of weed damage in peanut a field experiment was laid out 

based on randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2012. Treatments consisted 

of two series of weed interference and weed-free periods of 15, 30, 45, 60 and 75 days after planting of 

peanut. Full-season control of weeds and full-season interference of weeds were also included as control 

treatments. Seed yield was affected significantly by control and weed-free treatments. Increasing of weed 

interference periods decreased peanut seed yield, while increasing of weed control periods increased peanut 

seed yield. Mean comparisons showed that the highest (2100 kg.ha-1) and lowest (294 kg.ha-1) of peanut 

yield observed at full season weed-free and 75 days weed interference after planting, respectively. Full-

season weeds interference reduced peanut yield by 81% compared with full season weed-free plots. 

Beginning and end of the critical period of weed damage were determined by Gompertz and Logistic 

equations with high accuracy (R2=0.96 and R2=0.95, respectively). Based on 5, 10 and 15% acceptable seed 

yield losses, the critical period of weed control were 9 to 76, 12 to 63 and 16 to 54 days after planting at Sari 

condition.  

 

Keywords: Function, Full Season, Interference, Weed Free, Yield Loss 
   

 
  مقدمه

 گیـاهی ) Arachis hypogaea L(. زمینـی  بـادام 
 بـاالي  کیفیـت  دلیـل هب که است 1بقوالت تیره از ساله یک

مـی  کشـت  جهـان  کشـور  109 در دانه پروتئین و روغن
 44-56 ارزشـمند،  گیـاه  ایـن  بذر). 2006 اوپادهایا( شود
 گیـاه  سـومین   کلزا، و سویا از بعد و دارد روغن درصد
 و بیکـر ( آیـد مـی  شـمار  بـه  جهـان  لهسا یک روغنی دانه

                                           
1-Fabaceae 

 هاياستان در ایران در زمینی بادام کشت). 2000 تایلور
 و خوزسـتان  مازنـدران،  از هاییبخش و گلستان گیالن،
  ).1378 صفرزاده( است رایج کرمان

 کنندة محدود زندة عوامل مهمترین هرز هايعلف
 زیـادي  هزینه ساله همه و هستند زراعی گیاهان عملکرد

 دلیـل بـه  زمینـی  بـادام . گرددمی صرف آنها کنترل ايبر
 آرامـی  بـه  عمـق  کم 2پوشتاج و کم رشد سرعت داشتن

                                           
2-Canopy 
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 لـذا  و بپوشاند را کشت هايردیف بین فاصله است قادر
 سـریعی  رشـد  که هرز هايعلف از بسیاري با تواندنمی
 سیسـتم  در). 2007 همکـاران  و بـراك ( کند رقابت دارند

 ضـرورت  تعیین ،IWM(3( هرز ايهعلف تلفیقی مدیریت
 بهتـرین  تعیـین  و اقتصادي آستانه تعیین طریق از کنترل
 مهمتـرین  ،بحرانـی  دوره مفهـوم  بـر  تکیه با کنترل زمان
  ).  2002 همکاران و کنزویک( دهندمی تشکیل را اهداف

 محیطی، زیست و اقتصادي مالحظات به توجه با
 زراعـی  گیاهان رشد فصل تمام در هرز هايعلف کنترل

 عملکــرد کــاهش از جلــوگیري بــراي و نبــوده ضــروري
 در بایسـتی  هـرز علـف  کنتـرل  ،)قبـول  قابـل  حد از بیش(

 دوره کـه  شـود  انجـام  زراعی گیاه رشد فصل از مقطعی
 شودمی نامیده CPWC(4( هرز هايعلف کنترل بحرانی

 گیـاه  هـر  بـراي  دوره ایـن ). 2002 همکـاران  و کنزویک(
 عوامــل تــأثیر تحــت توانــدمــی و بــوده متفــاوت زراعــی
علـف  نوع تراکم، زراعی، گیاه رقم اقلیم، جمله از مختلف
 هـاي علـف  شـدن  سـبز  زمـان  کاشت، تاریخ و هرز هاي
 و خـاك  معـدنی  و آلـی  مـواد  محصـول،  بـه  نسـبت  هرز

دوره  زمینـه  در کـه  اشـکاالتی . گیـرد  قـرار  دیگـر  عوامل
 داشـته  وجـود  توانـد مـی  هرز هايعلف بحرانی خسارت

 تعیـین  در مطالعـات  از بسـیاري  در کـه  اسـت  این اشد،ب
علف گونه یک فقط هرز، هايعلف دوره بحرانی خسارت

 نتـایج  بنـابراین  و اسـت  گرفتـه  قـرار  بررسی مورد هرز
 قابـل  هـرز  هـاي علـف  کلیـه  بـراي  تواندنمی آمده بدست
 کـه صـورتی  در بنـابراین ). 1990 هریسون( باشد تعمیم
 بـه  هـرز  هايعلف کل طبیعی جمعیت براي بحرانی دوره
 از برخـی  شـود،  تعیین هرزعلف از خاص گونه یک جاي
  .شودمی برطرف هامحدودیت این

ــران در ــز ای  محصــوالت برخــی در مطالعــاتی نی
 و قادري اکرم( 6پنبه ،)1386 کرامتی( 5ذرت نظیر زراعی

                                           
3- Integrated Weed Management 
4-Critical Period of Weed Control 
5-Zea mays 
6-Gossypium hirsutum 

 8زمینی سیب ،)1387 زادهشعبان( 7کلزا ،)1384 همکاران
ــد(  و نــادعلی( 9چغندرقنــد ،)2009 انهمکــار و احمدون

 ،)1384 همکاران و لک( 10لوبیا ،)1379 مشهدي رحیمیان
 12گنــدم  ،)1382 شــریفی  محمــد  و اصــغري ( 11بــرنج

ــابگردان ،)1387 طــرودي کیوپــاز(  و شــاهوردي( 13آفت
) 1387 همکـاران  و رضـوانی ( 14سویا و )1381 همکاران

هـرز   هـاي علـف  دوره بحرانی خسـارت  تعیین زمینه در
 در گرفتـه  صـورت  هـاي بررسـی . اسـت  گرفتـه  تصور

 نشـان  زمینی بادام زراعت در دوره این تعیین خصوص
 خـاص  گونـه  یـک  تنها روي تحقیقات این اکثر که دهدمی
 شـده  انجـام  هـاي بررسی تنها. اندشده متمرکز هرزعلف
 فلـور  کـه  زمینـی  بـادام  زراعـت  در دوره ایـن  تعیـین  در

 اورمن تحقیقات اند،فتهگر درنظر را هرز هايعلف طبیعی
 بـود ) 2006( همکـاران  و اگوستینو و) 2008( همکاران و
 از پـس  روز 7-65 و هفتـه  3-8 را دوره این ترتیببه که

دوره  تعیـین  زمینه در .دادند گزارش زمینی بادام کاشت
 در زمینی بادام مزارع در هرز هايعلف بحرانی خسارت

 وجود گزارشی) نگلستا و مازندران گیالن،( ایران شمال
دوره بحرانـی   تعیین هدف با تحقیق این رو،این از. ندارد

 سـاري  در زمینی بادام مزارع در هرز هايعلف خسارت
  .شد انجام

  
  هاروش و مواد
 مزرعه در 1391 اردیبهشت در آزمایش این
 طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه پژوهشی
 با BDRC(15( تصادفی کامل هايبلوك قالب در ساري
 بارندگی متوسط. شد انجام تیمار 12 و تکرار سه

 دریا سطح از آن ارتفاع و مترمیلی 800 ساري، ساالنه

                                           
7-Brassica napus 
8-Solanum tuberosum 
9- Beta vulgaris 
10- Phaseolus vulgaris 
11- Oryza sativa 
12-Triticum aestivum 
13- Helianthus annus 
14-Glycine max 
15- Randomized Complete Block Design 
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 و فیزیکی خصوصیات از برخی. باشدمی متر 14
 ارائه) 1( جدول در آزمایش انجام محل خاك شیمیایی
 تجزیه نتایج به توجه با کاشت از قبل. است شده

 کود از هکتار در کیلوگرم 200 مقدار خاك، شیمیایی

 اوره کود هکتار در کیلوگرم 80 و تریپل فسفات سوپر
 در الزم کاشت هايردیف فواصل در نواري صورت به

 صورت به اوره هکتار در کیلوگرم 20 و کاشت موقع
  .شد داده زمینی بادام به سرك

  
  آزمایش محل خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات برخی -1 جدول

  شده بررسی کتورفا  مشخصات
 خاك بافت رسی سیلتی

14/7 pH 

  )متر بر زیمنسدسی( خاك الکتریکی هدایت 30/1
 )درصد( خاك نیتروژن 08/0)(

 )میلی گرم بر کیلوگرم( جذب قابل فسفر 12

 )میلی گرم بر کیلوگرم( جذب قابل پتاسیم 308

  
 بــادام شیاســپان فلــوري رقــم از مطالعــه ایــن در
 اسـتفاده ) روز 120 حـدود ( متوسط رشد دوره با زمینی
 بـه  رامیـ ت کشقارچ با بذور کردنی ضدعفون از پس. شد

 از متـر سـانتی  15 فواصـل  به کاشت هزار، در دو نسبت
 و شــدن ســبز از بعــد و انجــام هــاردیــف روي یکــدیگر
 شــد رســانده متــرســانتی 30 فاصــله بــه گیــاه اســتقرار

). متـر سـانتی  30×50 فاصـله  با مستطیلی کاشت آرایش(
 1391 بهشـت یارد 25 دری خطـ  وی دست بصورت کاشت
 بـادام  شـدن  سـبز  وي اریـ آب نیاولـ  از پـس . شـد  انجـام 
  . شد انجام تنک اتیعمل ،زمینی

 چهـار  شامل و متر 2×5 آزمایشی، کرت هر ابعاد
 بـین  فواصـل . بـود  متریسانت 50 هاصلف به کشت ردیف
 متر 5/1 و 5/0 رتیبتبه یکدیگر، از نیز هابلوك و هاکرت
 و کنتـرل ي سـر  دو شـامل  مارهـا یت. شـد  گرفتـه  نظر در

 نیـی تعي بـرا  ترتیـب بـه  کـه  بودند هرزي ها علف تداخل
 هـرز  هـاي علـف  خسـارت ی بحرانـ  دوره شروع و پایان
 هايعلف تداخل تیمارهاي در. گرفتند قرار استفاده مورد
 از پـس  روز 120 و 75 ،60 ،45 ،30 ،15 ترتیـب بـه  هرز،
 هـرز  هـاي علـف  طبیعـی  جمعیـت  بـه  زمینی بادام اشتک

ــا دوره هــر از پــس و شــد داده رقابــت اجــازه  زمــان ت
 تیمارهـاي  در همچنـین . شـدند  وجین محصول، برداشت

 هـاي دوره ابتداي تا زراعی گیاه هرز، هايعلف از عاري
 هـرز علـف  از عاري محصول و شدندمی وجین شده یاد
 در شـده  یـاد  هـاي رهدو طـی  از پس و شدمی داشته نگه
علـف  طبیعـی  جمعیت به رقابت و تداخل اجازه تیمار هر

 نهــایی برداشــت زمــان تــا زراعــی گیــاه بــا هــرز هــاي
هـر ده روز یـک بـار و     آبیـاري دور . شـد  داده محصول

 و آفـات  مـدیریت اي انجـام شـد.   صورت جـوي پشـته  به
 انجـام  محصـول  این عرف اساس بر گیاهی هايبیماري
  .شد

 فیزیولوژیــک رســیدگی زمــان در داريبــرنمونــه
سانتی 50×50 کوآدرات تصادفی انداختن با زمینی بادام
 کـرت  هـر  در) ايحاشـیه  اثـرات  گـرفتن  نظـر  در با( متر
 دادن قـرار  از پـس  زمینـی  بـادام  دانه عملکرد. شد انجام
 گـراد سـانتی  درجـه  60  آون در شـده  بـر کـف  هايبوته
  . شد گیرياندازه ساعت 72 حدود بمدت

به ،)2 رابطه( گامپرتز و) 1 رابطه( لجستیک توابع
دوره بحرانـی   پایـان  و شـروع  نقـاط  تعیـین  براي ترتیب

 کـالي ( گرفت قرار استفاده مورد هرز هايعلف خسارت
 اگوسـتینو  ،2002 همکاران و کنزویک ،2005 همکاران و
  ).2008 همکاران و اورمنو  2006  همکاران و
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1)(  ]1[ رابطه Tbae
dcY +−+

+=  

ــه ــرد ،Y کـ ــد( عملکـ ــاهد از درصـ  ،b و a ؛)شـ
 ،d منحنـی؛  عطف نقطه ،c شیب؛ کننده تعیین پارامترهاي

 از پـس  روز ،T و پـایین  و بـاال  هـاي مجانـب  بین تفاوت
  .باشدمی کاشت
)(  ]2[ رابطه TceaY −=    

ــه ــرد ،Y ک ــاهد از درصــد( عملک ــب ،a ؛)ش  مجان
 پـارامتر  ،c ؛)شـاهد  ملکـرد ع یـا  عملکـرد  حداکثر( منحنی
  .باشدمی کاشت از پس روز ،T و شیب کننده تعیین

 بـا  واریـانس  آنـالیز  از قبـل  هـا داده بـودن  نرمال
  SPSSافـزار نـرم  بـا  اسـمیرنوف -کولمـوگروف  آزمون
 SAS افـزار نـرم  بـا  هـا داده واریانس آنالیز. شد بررسی
نرم با نمودار رسم و توابع به هاداده برازش  .شد انجام

ــزار ــرا  .گرفــت انجــام  Sigmaplotاف ــیتعي ب  دوره نی
 نسبت عملکرد کاهش درصد 15 و 10 ،5 ریمقاد ،یبحران
 قابـل  عملکـرد  کـاهش  حـداکثر  عنـوان هب کنترل شاهد به

 دو در نقـاط  نیـ ا دادن قرار با و شد گرفته نظر در قبول
 حاصـل  نقطـه  دو نیبی زمان فاصله آمده، بدست معادله

  .شد ارائه هرز يهاعلف کنترلی بحران دوره عنوانهب
 
  بحث و نتایج
 دانه عملکرد

 دانـه،  عملکـرد  واریـانس  تجزیـه  از حاصـل  نتایج
 در زمینـی  بادام دانه عملکرد براي را داريمعنی اختالف
 هايعلف از عاري و تداخل تیمارهاي در درصد 1 سطح
 ).  2 جدول( داد نشان هرز

  
  هرزعلف از عاري و تداخل هايدوره تاثیر تحت زمینی بادام دانه عملکرد )مربعات یانگینم( واریانس تجزیهنتایج  -2 جدول

 درجه دانه عملکردمیانگین مربعات 
 تغییر منابع آزادي

 تداخل هايدوره کنترل هايدوره

 تکرار 2 22758 22631

 تیمار 5 **1152288 **582120

 خطا 10 19788 28011

28011 63/15  )درصد( راتتغیی ضریب 

ns   ،  *باشندمی درصد 1 و 5 سطوح در دارمعنی اختالف و دارمعنی اختالف عدم بیانگر ترتیببه ،** و.  
  

 باعـث  هرز هايعلف از عاري دوره طول افزایش
 عـاري  شرایط تحت. گردید دانه عملکرد دارمعنی افزایش

 2100( دانـه  عملکـرد  مقـدار  بـاالترین  هـرز،  هايعلف از
علـف  از عـاري  فصـل  تمام تیمار در) هکتار در گرمکیلو
 روز 75 و 60 تیمارهـاي  با البته که آمد بدست هرز هاي

. نداشــت داريمعنــی تفــاوت هــرز هــايعلــف از عــاري
ــارتی ــادام بعب  کاشــت از پــس روز 60 بعــد از زمینــی ب
 عملکرد و کند تحمل راهاي هرز علف رقابت اثر توانست
علـف  بـا  تـداخل  تـأثیر  تحت عدب به دوره این از آن دانه
 .)1 شکل( نگرفت قرار هرز هاي
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    هرزعلف از عاري و کنترل هايدورهزمینی در  بادام دانه عملکرد میانگین مقایسه -1 شکل

  
 بــادام دانــه عملکــرد مقــدار تــرینپــایین همچنــین

دوره تیمارهــاي در) هکتــار در کیلــوگرم 1071( زمینــی
 از عـاري  روز 15 تیمـار  در هرز هايعلف از عاري هاي
 از عـاري  روز 30 تیمـار  با که آمد بدست هرز هايعلف
 از). 1 شـکل ( نداشـت  داريمعنـی  تفـاوت  هـرز  هايعلف

 زنـی جوانـه  مختلـف  هـاي فلـش  هرز هايعلف کهآنجائی
علـف  از عـاري  مدت کوتاه دوره تیمارهاي در لذا دارند،
ــاي ــرز ه ــف از عــاري روز 30 و 15( ه ــايعل ــرز ه  ،)ه
 و بـود  خـواهیم  هـرز  هايعلف شدن سبز شاهد دوباره
 صـورت  هرز هايعلف کنترل دیگر تیمارها این در چون
. دادنـد  کـاهش  را دانه عملکرد توجهی قابل بطور ،نگرفت
 تجمـع  افـزایش  کـه  داشتند اشاره) 1384( همکاران و لک
 نهایی عملکرد کاهش به منجر هرز هايعلف خشک ماده
  .شودمی لوبیا

 طـول  افـزایش  با هرز هايعلف تداخل شرایط در
 کـرد،  پیـدا  کاهش بیشتر زمینی بادام دانه عملکرد دوره،
 و زراعـی  گیـاه  بـین  رقابت شدت از نسبت همان به زیرا
 شـود مـی  کاسـته  رشـد  منـابع  سـر  بـر  هـرز  هـاي علف

). 1991 وایـز  و سـوانتون  و 2002 همکـاران  و کنزویک(
 294( زمینی بادام دانه عملکرد مقدار ترینپایین بطوریکه
 هـرز  هـاي علـف  تداخل تیمارهاي در) هکتار در کیلوگرم

 از کـه  شـد  دیـده  هرز هايعلف تداخل روز 75 تیمار در

 هـرز  هـاي علـف  فصـل  تمـام  تداخل تیمار با آماري نظر
 تحـت . گرفت قرار گروه یک در) هکتار در کیلوگرم 399(

ــین ــرایط هم ــاالترین ش ــدار ب ــرد مق ــه عملک  2016( دان
ــوگرم ــار در کیل ــداخل روز 15 در) هکت  شــد مشــاهده ت

 تنهـا  هـرز  هـاي علـف  روز 15 تداخل تیمار در). 1 شکل(
 پـس  چون و داشتند رقابت زراعی گیاه با هفته دو حدود
 بـادام  شـد  مبـارزه  هـرز  هـاي علـف  بـا  دوره این طی از

  .باشد داشته را باالیی بسیار عملکرد توانست زمینی
 را دانـه  عملکـرد  هـرز  هايعلف فصل تمام کنترل

 81 میـزان  بـه  هـرز  هايعلف فصل تمام تداخل به نسبت
 هـاي علـف  فصـل  تمـام  تـداخل  تیمار. داد افزایش درصد
 بـه  نسـبت  دانـه  عملکـرد  کـاهش  درصـد  80 باعـث  هرز
نگـه  عاري همچنین. گردید هرز هايعلف روز 15 تداخل
 نسـبت  را دانـه  عملکـرد  هرز هايعلف فصل تمام داشتن

 درصـد  49 هـرز  هـاي علـف  از عـاري  روز 15 تیمـار  به
 با که داشت اشاره) 1386( کرامتی). 1 شکل( داد افزایش
 عملکـرد  هـرز،  هايعلف از عاري و تداخل دوره افزایش
 سـوادکوهی  حبیبـی . کـرد  پیـدا  افـزایش  و کـاهش  سویا

 عـاري  و تداخل دوره افزایش با که کرد بیان نیز) 1386(
 افزایش و کاهش ترتیببه ذرت دعملکر هرز، هايعلف از

  .یافت
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  هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره تعیین
 چه هرز هايعلف با مبارزه شروع که بدانیم اگر

 داد، ادامه را مبارزه عملیات باید مدت چه و است زمانی
کرده اجتناب هاکشعلف حد از بیش مصرف از تنها نه
 یا رگرکا با هرز هايعلف که مواردي در بلکه ایم،

 مربوطه هايهزینه نیز شوندمی وجین کولتیوارتور
 بهبود بحرانی، دوره کاربردهاي دیگر از. شودمی کمتر
 کاهش منظور به پوششی گیاهان کاشت بنديزمان
 تداخل درنتیجه و هرز هايعلف زایاي هاياندام تولید
 براساس خاك ساختمان اصالح و فرسایش کاهش آنها،
علف با مبارزه براي بحرانی دوره نپایا و آغاز زمان
 این در). 1385 موسوي و محصل راشد( است هرز هاي

ی بحران دوره انیپا و شروع زمان تعیین براي مطالعه
 رابطه( لجستیک توابع از ترتیببه ،هرز هايعلف کنترل

  . شد استفاده) 2 رابطه( گامپرتز و) 1
بادام نسبی عملکرد هايداده برازش از پس

 شاهد تیمار به نسبت تیمارها از کی هر در یزمین
 به و شد برآورد تابع هر پارامترهاي ،)کنترل ای تداخل(

 جدول در توابع از یک هر به مربوط تبیین ضریب همراه
 عملکرد هايداده يهاداده تغییرات. است هشد ارائه )3(

 توابع با کنترل و تداخل هايدوره در زمینیبادام نسبی
 و 96 ترتیببه( باالیی بسیار دقت با امپرتزگ و لجستیک

  .شد توصیف) درصد 95

  
 زمینی بادام نسبی عملکرد هايداده براي گامپرتز و لجستیک توابع برزاش -3 جدول

 2R شده برآورد پارامترهاي توابع

a b c d 
 96/0 - 037/0) 009/0( 51/1) 24/0( 8/103) 61/7( لجستیک

 95/0 49/97) 36/16( 6/18) 05/1( 072/0) 005/0( 92/1) 18/0( گامپرتز

  پایین و باال هايمجانب بین تفاوت ،d و منحنی عطف نقطه ،c شیب؛ کننده تعیین پارامترهاي ،b و a ؛: لجستیک تابع پارامترهاي
  شیب کننده تعیین پارامترهاي ،c و b و) عملکرد حداکثر( منحنی مجانب ،a: گامپرتز تابع پارامترهاي

 .باشندمی شده برآورد ضرایب استاندارد خطاي پرانتز، داخل ادیرمق

  
 هـاي علف کنترل بحرانی دوره که داد نشان نتایج

 بــا ســاري هــوایی و آب شــرایط در زمینــی بــادام هــرز
بـه  دانـه،  عملکـرد  افـت  درصد 15 و 10 ،5 تحمل پذیرش
ــب ــس روز 16-54 و 12-63 ،9-76 ترتیـ ــت از پـ  کاشـ
  ).2 شکل( آمد بدست

 افـت  از خاصـی  مقـدار  تحمـل  پذیرش با بنابراین
 در( دوره ایـن  از بعـد  و قبـل  کـه  نیسـت  نیـازي  عملکرد،
 مبـارزه  ،)عملکـرد  افت تحمل قابل مقادیر از هریک مورد
 همکــاران و اورمــن. گیــرد صــورت هــرز هــايعلــف بــا

 دوره ترتیـب بـه  ،)2006( همکاران و آگوستینو و) 2008(
 و هفته 3-8 را زمینی بادام زهر هايعلف کنترل بحرانی

-مـی  کلـی  بطور. دادند گزارش کاشت از پس روز 65-7

 مـدت  یـا  همزمـان  که هرزي هايعلف که کرد بیان توان
 صـورت  در شـوند مـی  سـبز  زراعی گیاه از بعد کوتاهی
 بـر  زیـادي  تـاثیر ) کـم  هـاي تراکم در حتی( نشدن کنترل
  ).1380 چیچائی و احتشامی( گذاشت خواهند عملکرد
 محققـین  توسـط  شده گزارش بحرانی هايدوره اختالف
مـی  را زراعی محصوالت در هرز هاي علف کنترل براي
 هـرز،  هـاي علـف  ايگونه ترکیب یا گونه اختالف به توان
 عملکرد افت میزان محیطی، شرایط هرز، هايعلف تراکم
 هـاي ویژگی و کاشت آرایش و تاریخ تراکم، و قبول قابل
 و کنزویـک ( داد نسبت استفاده مورد راعیز گیاهان رقم

  ).2005 همکاران و کلی و 2002 همکاران
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  ساري شرایط در زمینی بادام هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره -2 شکل

  
  کلی گیري نتیجه

 بیشـتر  محصـول  مجـاز  عملکرد افت مقدار هرچه
 بحرانـی  دوره پایـانی  و آغـازین  نقاط شد، گرفته درنظر
 بـرآورد  زودتـر  و دیرتر ترتیببه هرز، ايهعلف کنترل
کوتـاه  هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره واقع در و شد
 و 10 ،5 تحمـل  پـذیرش  بـا  تحقیق، این در. شد خواهد تر
 کنتـرل  بحرانـی  دوره طـول  دانه، عملکرد افت درصد 15
 در آمد؛ بدست روز 38 و 51 ،67 ترتیببه هرز هايعلف
 طـول  ،درصد 15 به 5 از عملکرد افت تحمل قبول با واقع
 درصـد  43 میـزان  به هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره
علـف  کنترل بحرانی دوره طول بودن کوتاه. یافت کاهش
 یـک  طـی  زراعی گیاه که است این دهنده نشان هرز هاي
 هــرز هــايعلــف بــا رقابــت مقابــل در تــريکوتــاه دوره

 و دارد کنتـرل  بـه  نیاز دوره این در فقط و بوده حساس
 بـه  قـادر  زراعی گیاه خود آن، از بعد و دوره این از قبل

 کـه  منفـی  نکتـه  تنهـا . بود خواهد هرز هايعلف با رقابت
 کـه  هرزي هايعلف که است این گردد اشاره آن به باید
 بـه  و کامـل  را خـود  رشـد  و شده ظاهر دوره این از بعد

 بـذر  بانک تقویت با توانندمی رسند،می بذر تولید مرحله
سـال  هـرزي علـف  آلودگی زمینه خاك در هرز هايعلف
 ایـن  از حاصـل  نتـایج  کلی طورب .کنند مهیا را بعدي هاي

 عملکـرد  افـت  درصـد  10 پذیرش با که داد نشان مطالعه
 تـا  را هرز هايعلف حضور است قادر زمینی بادام ،دانه
 هـاي علـف  حذف و کند تحمل شدن سبز از پس روز 12
مـی  زمینی بادام شدن سبز از پس روز 63 تا 12 از هرز
 امـر  ایـن . دهـد  شیافزاي داریمعن طورب را عملکرد تواند
 یعنـی  فصـل  ابتـداي  همـان  دیـ با وجین که دهدیم نشان
 انجام است ضعیف و نشده مستقر هنوز گیاه که موقعی
  .شود

  

  منابع مورد استفاده

. زراعت ارشد کارشناسی نامه پایان. سویا در هرز يهاعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1377 ،ر م س احتشامی
  .گرگان طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه
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 در هرز هايعلف خشک وزن و تراکم اي،گونه ترکیب بر وجین زمان تاثیر. 1380 ،ر م چی چائی و ر م س احتشامی
  .30 - 25: 32 ،ایران کشاورزي علوم مجله). .Glycine max L. Merr( سویا

 شرایط در) Oryza sativa L(. برنج محلی و شده اصالح رقم دو هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت. 1381 ،ج اصغري
  .637-649) 4( 33 ،ایران کشاورزي علوم. خشکی تنش

 مجله. ايدانه ذرت رس متوسط و رس دیر رقم دو هرز هاي علف دوره بحرانی خسارت. 1382 ،غ چراغی و ج اصغري
  .285- 301: 5 ،ایران یزراع علوم

 مجله. غرقابی شرایط در نشایی برنج رقم دو در هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره. 1382 م، شریفی محمد و ج اصغري
  .233- 244: 25 ،مشهد دانشگاه کشاورزي صنایع و علوم

). .Glycine max L ( یاسو هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1380 ج، دانشیان و ر نژادکریمی م، آقاعلیخانی
  .90-93: 31 ،ایران کشاورزي علوم مجله

 پنبه در هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین تعیین. 1384 ب، سهرابی و م آبادي یونس ا، قاجاري ف، قادري اکرم
)Gossypium hirsutum (85-96: 12 ،ایران کشاورزي علوم مجله. گرگان در.  

 نامه پایان). .Sorghum bicolor L(  ايعلوفه سورگوم هرز هايعلف بحرانی خسارت دوره تعیین. 1375 ،ع برجسته
  . مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی

 کارشناسی نامه پایان. مازندران استان در گندم هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1387 ،م طرودي وکیپاز
  . مازندران دانشگاه. زراعت ارشد

 فیزیولوژیکی خصوصیات و عملکرد بر هرز هايعلف کنترل و تداخل مختلف هايدوره تاثیر. 1386 ،م هیسوادکو حبیبی
  . ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان. 704 کراس سینگل رقم ذرت

). Zea mays( سیلویی ذرت در هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره. 1380 ،ح مشهدي رحیمیان و ش نامجویان آ، حجازي
  .79-85): 1( 15 ،کشاورزي صنایع و علوم مجله

 سبز زیره دارویی گیاه در هرزعلف دوره بحرانی خسارت بررسی. 1385 ،م محالتی نصیري و ع کوچکی آ، حسینی
)Cuminum cyminum .(4، ایران زراعی هايپژوهش مجله)34- 23): 1.  

 انتشارات. هرز هايعلف علم مبانی. 1385 ،ع حقیقی و ر پور اهللاولی ك، س يموسو م، راستگو ح، م محصل راشد
  . مشهد فردوسی دانشگاه

 تابستانه کشت در) Abutilon theophrasti( گاوپنبه کنترل بحرانی دوره تعیین. 1387 ،ا زینلی و ن لطیفی ح، رضوانی
  .45- 65): 2( 1 ،زراعی گیاهان تولید الکترونیک مجله. ویلیامز رقم سویا،
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 در هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1381 ،ع ترکمانی و ح مشهدي رحیمیان ا، حجازي م، شاهوردي
  .152- 163: 3 ،ایران زراعی علوم مجله. رکورد رقم گردانآفتاب

 ارشد کارشناسی نامهپایان. اهواز هوایی و آب شرایط در کلزا هرز هايعلف بحرانی دورة تعیین. 1387 ،س زادهشعبان
  . رامین طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاه. زراعت

  . رشت واحدی اسالم آزاد دانشگاه انتشاراتی. نیزم بادام. 1378 ،س زادهصفر

 هرز هايعلف رشته ارشد کارشناسی نامهپایان. ايدانه ذرت هرز هايعلف بحرانی دورة کنترل. 1379 ،م پورعباس
  .مشهد فردوسی دانشگاه

 ارشد کارشناسی نامه پایان. ريمنطقه سا در ذرت در زهر يعلف ها لرـکنت نیابحر دوره ینـ. تعی1386 ،س رامتیک
  . ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 چیتی لوبیا هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1384 ،ح م زادههادي و ك م رمضانی ر، ح دري ر، م لک
)Phaseolus vulgaris .(161- 168: 3 ،طبیعی منابع و کشاورزي فنون و علوم.  

 دانشگاه زراعت ارشد کارشناسی نامه پایان. سویا در هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت تعیین. 1377 ،س محمدزاده
  .مازندران

 Gossypium( پنبه در هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره تعیین. 1378 ،ح مشهدي رحیمیان و ا حجازي س، ديمحمو

hirsutum L. (13 ،کشاورزي صنایع و علوم. ورامین منطقه در )159- 166): 2.  

 ارشد کارشناسی نامه پایان. گیالن استان شرایط در توتون زهر يعلفها کنترل نیابحر دوره. 1385 ،م زاهدانی معمار
  . ساري طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 در) .Beta vulgaris L( چغندرقند هرز هايعلف کنترل بحرانی دوره تعیین. 1379 ،ح مشهدي رحیمیان و ف نادعلی
  .75-82 :3، دانشور. شاهرود منطقه

 کشاورزي دانشکده. ارشد کارشناسی نامه پایان. سویا در هرز هايعلف دوره بحرانی خسارت. 1375 ،ح م زادههادي
  . مشهد فردوسی دانشگاه
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