
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


569

هاي هرز ایرانعلفششمین همایش علوم 
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

مدیریت غیرشیمیایی و تلفیقی علفهاي هرز
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چکیده:
هرز و یافتن هايهاي کنترل علفولی روش،ثابت شده استتولید محصوالت کشاورزي کامالًهرز برهايخسارت ناشی از علف

همین منظور بهباشد،میل زیست محیطی و اقتصادي از مباحث عمده و مهم یهمراه در نظر گرفتن مساترین شیوه کنترل بهمناسب
این هايتیماراجرا گردید. 1392در تابستانشهرستان گرگان،رار در روستاي قرقتک3تیمار در 8آزمایشی به صورت فاکتوریل با 

، 500دزهاي هاي ایمازتاپیر باکشبه همراه علفبوته در متر مربع 40و 20در دو تراکم DPXي رقم سویاکشت شامل،پژوهش
رویشی، وجین و صورت پیشهکتار بهگرم در 600بوزین به میزان و متريرویشی صورت پیشلیتر در هکتار بهمیلی1000و 750
افزایش دز ایمازتاپیر موجب افزایش بوته در مترمربع 20در تراکم که دادنتایج نشانهرز (شاهد) بودند. هايوجین علفعدم

کل خشکدهدار تولید ماموجب افزایش معنیبوته در مترمربع40در تراکم اماگردید،هاي سویا کل بوتهخشکدار تولید مادهمعنی
مقایسه لیتر در هکتار بود.میلی1000پاشی مشابه مصرف ایمازتاپیر با دز روز پس از سم40و 25بوزین در کارایی متري. نگردید

بوته در 20هرز بر رشد سویا در تراکم هايبوته در مترمربع نشان داد که اثر حذف علف40و 20هاي روند رشد سویا در تراکم
.بوته در مترمربع بوده است40تر از تراکم گیاه بیشمترمربع این 

هرز، تراکمکش ایمازتاپیر، سویا، علف: علفواژه هاي کلیدي
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Abstract
The damage of weeds on agricultural products have been demonstrated, however, the methods to control weeds and
finding the best approach that consider both environmental problems and economic issues are of great importance.
This study conducted using factorial design with 8 treatments with 3 replicatians in Ghorogh village of Gorgan in the
summer of 2011. The treatments were ) densityof soybean (20 and 40 plants/m2 ) and herbicide( Imazethapyr (500,
750 and 1000 ml/ha), and Metribuzin (600 g/ha), weeding and no-weeding (control)). The results showed that in
density of 20 plants/m2 an increase in dose of Imazethapyr increased significantly the TDM production of soybean.
but, in density of 40 plants/m2, Imazethapyr had no significant effects on TDM production. The efficiency of
Metribuzin at 25 and 45 days after spraying was similar to Imazethapyr with 1000 ml/ha. Comparison of the trends
of soybean growth at densities of 20 and 40 plants/m2 indicated that weeding had a greater effect on the density of 20
plants/m2 than the 40 plants/m2.
Keywords: Herbicide, Imazethapyr, Soybean, Weed, Density

مقدمه
استفاده از ) 2009ناگوچی (ابدوسالم و کاتو.هرز از جمله عوامل کاهش دهنده عملکرد کمی و کیفی سویا هستندهايعلف
به سرعت افزایش بیان نمودند که آسیا عنوان روشی آسان و قابل دسترس در بسیاري از مناطق جهان به خصوصهبرا ها کشعلف

درحال حاضراستفاده بی رویه از علفکشها مشکالت زیادي را براي کشاورزان و دوستداران محیط زیست فراهم آورده .یافته است
ها و کشهاي مؤثر، ترکیب صحیح علفچون تلفیق روشهاي کنترلی مناسب، همبکارگیري روش) بر 2000پوپ و همکاران (است. 
با افزایش تراکم سویا در واحد سطح) بیان داشت که 1389موسوي (تاکید نمودند. هرز هايکنترل علفجهت پاشش مناسب، زمان

لسنیک .افزایش یافته که نتیجه آن کاهش خسارت استهرز يهابا علفآن تر، توان رقابتی دلیل سایه اندازي بیشتر و سریعه ب
ي گیاه کش در اثر ایجاد تراکم بهینهکش نشان داد که کارآیی مصرف علفگیاه زراعی و علف) با بررسی اثر متقابل تراکم 2003(

زراعی افزایش یافت.

مواد و روش ها
صورت انجام شد. آزمایش به)دهستان قرق(واقع در استان گلستاندر ناحیه شمال شرقی ایران1392این آزمایش در سال زراعی

متر سانتی50بوته در مترمربع (20هاي سویا در دو سطح تکرار انجام شد. عامل اول شامل تراکم3با هاي کامل تصادفیطرح بلوك
متر فاصله سانتی5ردیف و متر فاصله بینسانتی50(بوته در مترمربع40ردیف) و متر فاصله رويسانتی10ردیف و فاصله بین

بوزین به متري،رویشیصورت پیشلیتر در هکتار بهمیلی1000و 750، 500دزهاي کش ایمازتاپیر با ردیف) و عامل دوم علفروي
متر در نظر 4×8هرز (شاهد) بودند. ابعاد هرکرت هايوجین علفرویشی، وجین و عدمصورت پیشگرم در هکتار به600میزان 

جت پلیلیتري مجهز به نازل20اي پشتی تلمبهپاشبا استفاده از سماز کاشترویشی دو روز پس پاشی سموم پیشگرفته شد. سم
کار استفاده از ردیف) انتخاب شد و کشت بذرها باکتول(DPXرقم مورد کشت سویا لیتر در هکتار انجام گرفت.250و میزان آب 

کاشت انجام گرفت. در هر روز پس از 85و 70، 55، 40، 25مرحله 5انجام گردید. نمونه برداري از سویا در 1392تیر 4در تاریخ 
براساس روش رگرسیون غیرخطیدر هر تیمار شد.متر در هر کرت تعیین5/0×5/0هاي سویا در دو کادر خشک بوتهمرحله وزن

ها با استفاده آنالیز داده).1دو برازش شد (معادله با استفاده از معادله درجه زمانبه هاي هوایی نسبتبخشخشکمادهتولیدروند 
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صورت Sigmaplot 12.50.38و محاسبه و رسم توابع رگرسیونی توسط نرم افزار Centurion 16.1.1Statgraphicsافزاراز نرم
گرفت.

نتایج و بحث
رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیر در پیشبوته در مترمربع تحت تأثیر مصرف 20کل سویا در تراکم خشکروند تغییرات تولید ماده

افزایش دز ایمازتاپیر ) نشان داده شده است.1) و ضرایب معادله لجستیک سه پارامتره براي توصیف این روند در (جدول 1(شکل 
). 1در جدول Wmaxمترمربع گردید (ضریب درگرم1442به 932هاي سویا از کل بوتهخشکدار تولید مادهموجب افزایش معنی

)؛ ولی زمان وقوع حداکثر شیب 1در جدول kداري نداشت (ضریب خشک در این تیمارها تفاوت معنیشیب افزایش تولید ماده
هرز هايروز رسید که با تیمار وجین علف68به 64داري افزایش یافت و از طور معنیخشک، با افزایش دز ایمازتاپیر بهتولید ماده

. )1در جدول tmداري نداشت (ضریب نیز تفاوت معنی

رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیرتحت تأثیر مصرف پیشبوته در مترمربع20کل سویادر تراکم خشکروند تغییرات تولید ماده-1شکل 

بوته در مترمربع تحت تأثیر 20کل سویا در تراکم خشکضرایب معادله لجستیک سه پارامتره براي توصیف روند تغییرات تولید ماده-1جدول 
رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیرمصرف پیش

ضرایب

wmaxktmR2تیمار

7/6897)68/0(09/0)003/0(4/1517)3/34(وجین
7/6496)37/0(09/0)002/0(4/932)7/11(رویشیپیش500ایمازتاپیر 
1/6699)26/0(09/0)001/0(8/1288)5/11(رویشیپیش750ایمازتاپیر
1/6896)64/0(09/0)002/0(5/1442)4/31(رویشیپیش1000ایمازتاپیر

دهند.) را نشان میSEاعداد داخل پرانتز مقادیر خطاي استاندارد (
Wmaxهاي سویا (گرم در مترمربع)؛ خشک بوته، حداکثر تولیدمادهtmرشد (روز) و ، زمان وقوع حداکثر سرعتkخشک در زمان ، شیب افزایش مادهtm

[1]TDM = Exp(a + bt + ct2)
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رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیر در بوته در مترمربع تحت تأثیر مصرف پیش40کل سویا در تراکم خشکروند تغییرات تولید ماده
نشان داده شده است. در این تراکم، افزایش دز 2و ضرایب معادله لجستیک سه پارامتره براي توصیف این روند در جدول 2شکل

). شیب افزایش تولید 2در جدول Wmaxهاي سویا نگردید (ضریب کل بوتهخشکدار تولید مادهایمازتاپیر موجب افزایش معنی
). در 2در جدول kضریب کش تفاوت داشت (هکتار ایمازتاپیر با سایر دزهاي این علفدرلیترمیلی1000خشک فقط در تیمار ماده

روز 57به 68داري کاهش یافت و از طور معنیدز ایمازتاپیر بهخشک با افزایشاین تراکم، زمان وقوع حداکثر شیب تولید ماده
در tmهکتار ایمازتاپیر با تیمار وجین تفاوتی نداشت (ضرایب درلیترمیلی750و 500در تیمارهاي tmحال، مقدار هررسید. به

.)2جدول 

رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیرمترمربع  تحت تأثیر مصرف پیشبوته در 40سویا  در تراکم کل خشکروند تغییرات تولید ماده-2شکل

بوته در مترمربع تحت تأثیر 40کل سویا در تراکم خشکضرایب معادله لجستیک سه پارامتره براي توصیف روند تغییرات تولید ماده-2جدول 
رویشی مقادیر مختلف ایمازتاپیرمصرف پیش

ضرایب

wmaxktmR2تیمار

0/6894)73/0(086/0)002/0(4/2328)5/79(وجین
4/6898)40/0(09/0)002/0(4/1928)1/27(رویشی پیش500ایمازتاپیر 
9/6596)41/0(09/0)002/0(3/1963)3/27(رویشی پیش750ایمازتاپیر 
2/5796)59/0(11/0)005/0(8/2011)7/35(رویشی پیش1000ایمازتاپیر 

دهند.) را نشان میSEپرانتز مقادیر خطاي استاندارد (اعداد داخل 
Wmaxهاي سویا (گرم در مترمربع)؛ خشک بوته، حداکثر تولیدمادهtmرشد (روز) و ، زمان وقوع حداکثر سرعتkخشک در زمان ، شیب افزایش مادهtm

هرز بر رشد سویا در هايداد که اثر حذف علفبوته در مترمربع نشان 40و 20هاي در مجموع، مقایسه روند رشد سویا در تراکم
اي بین حال، رقابت درون گونههربوته در مترمربع بوده است؛ زیرا به40تر از تراکم بوته در مترمربع این گیاه بیش20تراکم 

خشک سویاي رقم نشان دادند که تولید نهایی ماده)1391ملک و همکاران (هاي سویا در این تراکم ادامه داشته است. بوته
نمودند که افزایش ) گزارش1391ابراهیمی و همکاران (. باشدگرم در مترمربع می1000ایکس در شرایط مطلوب، بیش از پیدي

دالیلازیکیکهداشتراخشکمادههرز، بیشترین تجمعهايمترمربع حتی در صورت عدم کنترل علفدربوته50تراکم سویا به 
باشد.زراعیگیاهبااليهايتراکمدرهرزکمتر علفرقابتتواندمیآن
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