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)پژوهش و سازندگی(

چکیده
به منظور تعیین اثر بخشي دو علف کش پیش رویشي )تریفلورالین و اتال فلورالین( و تلفیق آنها با سه علف کش پس رویشي 
)ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم و هالوکسي فوپ( و نیز دو علف کش پس رویشي )دسمدیفام و فن مدیفام( بر روي کنترل علفهاي 
هرز و خصوصیات رشد و عملکرد گلرنگ )توده کوسه(، آزمایشي در سال 1385 در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي 
انجام شد. علف کش های پس رویشی در زمان 6 تا 8 برگی گلرنگ استفاده شدند. در این  اصفهان واقع در لورک  نجف آباد 
مطالعه، 10 تیمار علف کش )تریفلورالین 1/1، اتال فلورالین 1/1، دسمدیفام 0/84، فن مدیفام 0/84، تریفلورالین 1/1 + ستوکسیدیم 
سیکلوکسیدیم   +  1/1 فلورالین  اتال   ،0/25 سیکلوکسیدیم   +  1/1 تریفلورالین   ،0/25 ستوکسیدیم   +  1/1 فلورالین  اتال   ،0/25
0/25، تریفلورالین 1/1 +  هالوکسي فوپ 0/15 و اتال فلورالین 1/1 + هالوکسي فوپ 0/15، بر حسب کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار( 
همراه با شاهد وجین و شاهد عدم کنترل علف هرز در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار مورد ارزیابي قرار 
گرفتند. علف کش هاي پس  رویشي دسمدیفام و فن مدیفام، ارتفاع، وزن خشک بوته، عملکرد و اجزاء عملکردگلرنگ به طور 
معني داري نسبت به شاهد وجین و دیگر تیمارها کاهش دادند. رقابت علف هاي هرز با محصول، بخصوص در اوایل فصل رشد 
گلرنگ، باعث کاهش اجزاء عملکرد و عملکرد در تیمار شاهد علف هرز )2056/27 کیلوگرم در هکتار( در مقایسه با تیمار شاهد 
وجین )3259/27 کیلوگرم در هکتار( گردید. کلیه تیمارهایي که در آنها علف کش پیش رویشي مصرف شده بود، بواسطه کاهش 
رقابت علف هاي هرز با محصول، اجزاء عملکرد و عملکرد گلرنگ را افزایش دادند. باالترین عملکرد دانه گلرنگ در تیمارهاي اتال 
فلورالین و تریفلورالین )به ترتیب 3142/40 و 3095/69 کیلوگرم در هکتار( بدست آمد. بنابراین، علفک ش هاي اتال فلورالین 
و تریفلورالین، براي کنترل علف هاي هرز و حصول یک عملکرد مطلوب بدون ایجاد اثرات سوء بر گیاه گلرنگ مي توانند قابل 

توصیه  باشند.
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مقدمه
قدیمي  از  یکي  و  روغني  گیاهان  از   )Carthamus tinctorius L.( گلرنگ 
ترین محصوالت زراعي انسان به شمار مي رود )28( و کشت آن در ایران 
قدمت طوالني دارد )1، 3(. روغن قابل استخراج از دانه گلرنگ 25 تا 35 
از روغن گیري داراي 24 درصد  درصد مي باشد )25( و کنجاله آن بعد 
محصول  با  )رقابت  مختلف  طرق  به  هرز  هاي  علف   .)27( است  پروتئین 
در  مزاحمت  اللوپاتیکي،  اثرات  ونور،  غذایي  مواد   ، آب  براي جذب  زراعي 
برداشت و غیره( باعث کاهش عملکرد محصوالت زراعي مي گردند )11(. 
زماني  هرز،  هاي  علف  خسارت  به  نسبت  زراعي  گیاهان  حساس  مرحله 
بیشتري  نیاز  نتیجه  در  و  است  ماده خشک خیلي سریع  است که تجمع 
به منابع مورد نیاز براي رشد ایجاد مي شود )ثلث اول دوره زندگي گیاه 
زراعي( )4، 30(. رشد اولیه گلرنگ بطئي است، از این رو در اوایل رشد به 
وسیله انواع علف هاي هرز تهدید مي شود. گیاه گلرنگ به دلیل رشد کند 
مرحله روزت در برابر رقابت علف هاي هرز بسیار آسیب پذیر است و علف 
هاي هرز قادرند عملکرد گلرنگ را به شدت کاهش داده و حتي باعث از 
بین رفتن کل محصول گردند. بنابراین از بین بردن رقابت علف هاي هرز 
در باال بردن عملکرد آن مؤثر است )5، 33(. امروزه استفاده از علف کش 

In 2007, an experiment was conducted at the farm of the college of agriculture, Isfahan University of Technology, in 
Najaf abad (Lavark), to study the effects of two pre-emergence herbicides (trifluralin and ethalfluralin) when combined 
with the three post-emergence herbicides setoxydim, cycloxydim and haloxyfop and the two post-emergence herbicides 
desmedipham and phenmedipham on weeds and the growth characteristics and yield of safflower. In this study, ten 
herbicide treatments (trifluralin, ethaltrifluralin, desmedipham, phenmedipham, trifluralin + setoxydim, ethaltrifluralin 
+ setoxydim, trifluralin + cycloxydim, ethaltrifluralin + cycloxydim trifluralin + haloxyfop, ethaltrifluralin + haloxyfop) 
along with the un-weeded and hand weeded controls were evaluated using a randomized complete block design with 
three replications. Desmedipham and phenmedipham (the post-emergence herbicides) significantly reduced the height, 
dry matter, yield and yield components of the safflower compared to the hand weeded and other herbicide treatments. 
Weeds compete with the safflower, especially in the early growing season, reduced yield components and yield in 
the un-weeded control (1028.1 kg ha-1) compared to the hand weeded control (1629.6 kg ha-1). All pre-emergence 
treatments increased the yield and yield components of safflower as a consequence of decreased competition with 
the crop. A higher safflower yield was obtained with ethaltrifluralin (1571.2 kg ha-1) and trifluralin (1547.8 kg ha-1) 
treatments. Thus, ethaltrifluralin and trifluralin might be recommended for weed control with no injurious effect on the 
safflower under conditions similar to this experiment.

Keyword: safflower (Carthamus tinctorius L.), weed, herbicide, chemical control

ها از مهمترین روش هاي کنترل علف هاي هرز مي باشد )7(.  لي داجو 
و ماندل )1996( در ارتباط با کنترل شیمیایي علف هاي هرز در گلرنگ 
اظهار داشتند که تعداد محدودي علف کش براي مبارزه با علف هاي هرز در 
گلرنگ به ثبت رسیده است )28(. در مطالعه اي )24(، مصرف اتال فلورالین 
و تریفلورالین در کنجد عملکرد را 80 درصد نسبت به تیمار عدم کنترل 
افزایش داد، اما در همین مطالعه اتال فلورالین در دو سال آزمایش بیشترین 
کاهش طول بوته کنجد را در مقایسه با دیگر علف کش هاي مصرفي باعث 
 0/56 و   0/45  ،0/34  ،0/23 بکارگیري  با   )34( دارلینگتون  و  ویلي  شد. 
کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار از علف کش ستوکسیدیم، هیچ گونه خسارتي 
در   )12( شده  انجام  مطالعه  در  نکردند.  مشاهده  چغندرقند  بوته  روي 
اصفهان، کاربرد علف کش ستوکسیدیم با مقادیر 0/25 و 0/38 کیلوگرم 
ماده مؤثر در هکتار از طریق کاهش رقابت علف هرز سوروف، موجب افزایش 
 ،)13( مطالعه اي  در  گردید.  برداشت  موقع  در  چغندرقند  عیار  و  عملکرد 
مصرف ستوکسیدیم به میزان 0/3 کیلوگرم در هکتار موجب کاهش قطر 
و ارتفاع ساقه آفتابگردان شد. در مطالعه بلک شاو و همکاران )20( مصرف 
تریفلورالین به میزان 1/1 کیلوگرم در هکتار، اتال ترفلورالین به میزان 1/1 
کیلوگرم در هکتار و ستوکسیدیم به میزان 0/25 کیلوگرم در هکتار موجب 
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و   )20( همکاران  و  شاو  بالک  نشد.  گلرنگ  بوته  روي  هیچ گونه خسارتي 
تحمل  ارزیابی  در  معیاری  عنوان  به  را  بوته  ارتفاع  صفت   )16( اندرسون 
گلرنگ به علف کش ها ذکر نموده اند. با توجه به اینکه اطالعات کافی در 
رابطه با کنترل شیمیایی علف های هرز گلرنگ تحت شرایط اقلیمی- خاکی 
اصفهان موجود نیست، این مطالعه با هدف اجراي پژوهش حاضر بررسي 
کارایی برخی علف کش هاي پیش رویشي و پس رویشي در کنترل علف هاي 

هرز گلرنگ تحت شرایط آب و هوایی- خاکی اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها

آزمایش در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 
صنعتي  دانشگاه  کشاورزي  دانشکده  تحقیقاتي  مزرعه  در   85-86 زراعي 
اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا شد. این منطقه در عرض جغرافیایي 
32 درجه و 32 دقیقه شمالي و طول جغرافیایي 52 درجه و 22 دقیقه 
شرقي و ارتفاع 1630 متر از سطح دریاي آزاد واقع گردیده است. میانگین 
درجه   14/5 هوا  حرارت  درجه  و  میلي لیتر   140 حدود  بارش  دراز مدت 
سلسیوس در سال است. بافت خاک مزرعه لوم رسي و درصد رطوبت وزني 
رطوبت در شرایط ظرفیت مزرعه 24 درصد و وزن مخصوص ظاهري آن 
1/34 گرم بر سانتیمتر مکعب و pH آن حدود 7/5 مي باشد )8(. عملیات 

تهیه بستر شامل شخم و سیکلوتیلر بود.
در تاریخ 23 اسفند کود اوره به میزان 75 کیلوگرم در هکتار مصرف شد. 

جوی و پشته ها به فواصل 45 سانتیمتر تهیه گردیدند. هر کرت آزمایشي 
 4 تا   3 عمق  در  متراکم  طور  به  بذور  کاشت  بود.  کاشت  ردیف   6 شامل 
انجام شد.  )توده کوسه(  اصفهان  از رقم مورد کشت گلرنگ در  سانتیمتر 
آبیاري اول در تاریخ 27 اسفند صورت گرفت و آبیاری های بعدی تا زمان 
استقرار بوته ها به فواصل 7 روز انجام شد. انجام آبیاري هاي بعدي بر اساس 
80 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کالس A انجام گردید. در مرحله 3 تا 
4 برگي با اجراي تنک فاصله بوته ها به حدود 6 سانتیمتر )تراکم حدود 37 
بوته در متر مربع( رسانده شد. علفکش هاي تریفلورالین و اتال فلورالین به 
صورت پیش رویشي در زمان آبیاري اول به آب اضافه شد و علف کش هاي 
در  مدیفام(  فن  و  دسمدیفام  فوپ،  هالوکسی  )ستوکسیدیم،  پس رویشي 
مرحله 8-6 برگي گلرنگ، به وسیله سمپاش پشتي و با فشار 0/5 کیلوگرم 
بر سانتیمترمربع و حجم پاشش حدود 300 لیتر در هکتار روی کرت های 
مربوطه و به طور یکنواخت پاشیده شد. خصوصیات علف کش هاي مصرف 
شده و مشخصات تیمارها در جدول 1 و 2 ذکر گردیده است. وجین علف 
آنها به 5  ارتفاع  از رسیدن  هاي هرز در پالت شاهد به طور مداوم و قبل 
سانتیمتر تا زمان رسیدگی فیزیولوژیک صورت گرفت. براي ارزیابي اثرات 
علف کش ها روي علف هاي هرز و گیاه گلرنگ و نیز اثر رقابت علف هاي 

هرز بر رشد و عملکرد گلرنگ صفات زیر اندازه گیري شد:

 آزمايشي تيمارهاي در شده مصرف هايعلفکش خصوصيات -1 جدول

درصد ماده  فرموالسیون نام تجاری نوع کنترل گروه علفکش نام عمومی
 مؤثر

 84 شونده امولسیون مايع ترفالن برگها پهن بسیاری+    برگها باريک هانیتروآنیلین دی تريفلورالین

 3/33 شونده امولسیون مايع سوناالن برگها پهن تعدادی+  برگها ريکبا اکثر هانیتروآنیلین دی فلورالین اتال

 7/51 شونده امولسیون مايع بتانال برگها پهن هاکاربامات مديفام فن
 7/51 شونده امولسیون مايع ام -آ بتانال برگها پهن هاکاربامات دسمديفام

 1/51 شونده امولسیون مايع پست برگها باريک هاسیکلوهگزان ستوکسیديم
I1/51 شونده امولسیون مايع گاالنت برگها باريک هاهگزان سیکلو فوپ هالوکسی 

 51 شونده امولسیون مايع فوکوس برگها باربک هاسیکلوهگزان سیکلوکسیديم

 مشخصات تیمارهای آزمایشی  -2جدول  

در   مؤثر ماده کيلوگرم تيمار رديف
 هکتار

1/1 تريفلورالين 1  
1/1 اتال فلورالين 2  
ستوکسيديم+   تريفلورالين 3  1/1  +22/0  
ستوکسيديم+   اتال فلورالين 4  1/1  +22/0  
مسيکلوکسيدي+   تريفلورالين 2  1/1  +22/0  
مسيکلوکسيدي+   اتال فلورالين 6  1/1  +22/0  
فوپ هالوکسي+   تريفلورالين 7  1/1  +12/0  
فوپ هالوکسي+   اتال فلورالين 8  1/1  +12/0  
84/0 دسمديفام 9  
84/0 فن مديفام 10  
وجين شاهد 11  ____ 
های هرزعدم کنترل علف شاهد 12  ____ 

 

 

در  )گرم  خشک  وزن  و  )سانتیمتر(  ارتفاع  مربع(،  متر  )در  بوته  تعداد   -
متر مربع( براي علف هاي هرز سبز شده به تفکیک گونه در زمان قبل از 
مصرف علف کش هاي پس رویشي، مرحله گرده افشاني و مرحله رسیدگي 
رأس  بین  فاصل  حد  از  ها  بوته  شدند.  اندازه گیري  گلرنگ  فیزیولوژیک 
با  پشته هاي دوم و چهارم به طول 1/10 متر )مساحت یک متر مربع( و 
رعایت 50 سانتیمتر حاشیه از هر طرف از سطح خاک قطع شدند. بوته های 
برداشت شده در هر نوبت، بعد از شمارش و اندازه گیری ارتفاع به تفکیک 
گونه، حذف شدند. بوته های هر گونه در داخل آون تهویه دار تحت دمای 
70 درجه سانتیگراد و به مدت 72 ساعت خشک و بالفاصله پس از خروج 

از آون، با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت صد توزین گردیدند.
- به منظور تعیین اثر علف کش ها و نیز رقابت علف هاي هرز روي گلرنگ، 
از مصرف علف کش هاي پس رویشي، مرحله گرده افشاني و  در زمان قبل 
ردیف  روي  گلرنگ  متوالي  بوته  ده  گلرنگ،  فیزیولوژیک  رسیدگي  مرحله 

 اثر علف کش هاي پیش و پس ....
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بریده  خاک  سطح  از  هرز(  هاي  علف  شمارش  محدوده  )در  سوم  کاشت 
شده و پس از اندازه گیري ارتفاع، بوته ها به آون منتقل شدند و تحت دماي 
80-75 درجه سلسیوس به مدت 72 ساعت خشک شده و بالفاصله توزین 

شدند.
- به منظور اندازه گیري اجزاي عملکرد، در یک متر مربع از ردیف کاشت 
سوم و با رعایت 50 سانتیمتر حاشیه، 10 بوته در زمان برداشت نهایي از 
سطح زمین برداشت شد و در آون 75 درجه به مدت 72 ساعت نگهداري 
شد. سپس اجزاي عملکرد شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و 
وزن هزار دانه و همچنین عملکرد بیولوژیک اندازه گیري شد. براي محاسبه 
عملکرد دانه در واحد سطح مساحتي معادل 2/7 متر مربع از ردیف 5 با 
با  دانه ها  بوجاري،  و  از خرمن کوبي  و پس  گردید  برداشت  رعایت حاشیه 
ترازو توزین شدند. در نهایت داده های جمع آوري شده براي هر صفت با 
استفاده از برنامه آماري کامپیوتري SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت 
و در صفاتي که آزمون F معني دار شد، مقایسه میانگین با استفاده از روش 
حداقل تفاوت معني دار )LSD( ، انجام گردید. معیار کارایی علف کش ها 
تیمارهای  در  گلرنگ  و  هرز  های  علف  شده  گیری  اندازه  صفات  مقایسه 
تبدیل  عملیات  تأثیر  عدم  باشد.بدلیل  می  کش  علف  تیمارهای  و  شاهد 
داده ها1 بر نتایج، اعداد و ارقام حاصله بدون تبدیل آنالیز گردیدند. کلیه 
ضرایب همبستگی بین صفات محاسبه شدند و به دلیل همبستگی شدید 
بین کلیه صفات و عملکرد نهایی، برای تعیین سهم نسبی هر کدام از صفات 
اندازه گیری شده در تغییرات عملکرد نهایی، از آنالیز رگرسیون مرحله ای2 

استفاده شد.
نتایج و بحث

اثر تیمارهای آزمایشی بر علفهاي هرز
علف هاي هرز مزرعه شامل تاج خروس وحشي3، سلمه تره4، پنیرک5 و پیچک 
از نمونه برداري ها  صحرایي6 بودند. خرفه7 نیز به تعداد معدودي در بعضي 
اول هنوز علف کش هاي  نمونه برداري  به ذکر است در  مشاهده شد. الزم 
این  نتایج  که  است  واضح  لحاظ  بدین  بود،  نگردیده  مصرف  پس رویشي 
علت  به  همچنین  بود.  نخواهد  بحث  مورد  اول  برداری  نمونه  در  تیمارها 
همبستگی ضعیف تر ارتفاع علف های هرز با میزان خسارت به محصول در 
مقایسه با صفات اندازه گیری شده دیگر علف های هرز )جدول 1 ضمیمه( 
برای تفسیر نتایج فقط تعداد و وزن خشک علف های هرز ارائه گردیده اند.

بر تعداد )در متر مربع( کل علف هاي هرز بسیار  اثر تیمارهاي آزمایشي 
معني دار بود )جدول 3(. 

علف کش هاي پیش کاشتي تریفلورالین و اتال تریفلورالین اثر بخشي نسبتاً 
مساوي در کنترل علف هاي هرز موجود داشتند و هر دو توانستند تراکم 
علف هاي هرز را در حدود 80 درصد کاهش دهند )جدول 4(. تیمارهاي 
دسمدیفام و فن مدیفام تفاوت آماري با تیمار عدم کنترل علف هرز نداشتند، 
که با توجه به عدم مصرف علف کش هاي پس رویشي طبیعي به نظر مي رسد.

آزمایشي  تیمارهاي  کلیه  دوم(  )نمونه برداري  گرده افشاني  شروع  زمان  در 
کنترل  عدم  شاهد  به  نسبت  معني داري  طور  به  را  هرز  هاي  علف  تعداد 
علف هرز کاهش دادند. تیمارهاي علف کش دسمدیفام و فن مدیفام در یک 
گروه آماري قرار گرفتند و تراکم علف هاي هرز را 40 تا 45 درصد کاهش 
دادند. در همه ردیف هایي که علف کش های پیش کاشت تریفلورالین و اتال 
تریفلورالین استفاده شده بود اثر بخشي نسبتاً یکساني روي علف هاي هرز 

مشاهده شد و تفاوت قابل مالحظه ای بین این تیمارها و نیز تیمار شاهد 
وجین مشاهده نشد )جدول 4(.

در نمونه برداري سوم نیز کلیه تیمارهاي آزمایشي تراکم علف هاي هرز را 
به طور معني داري کاهش دادند. بین تیمارهایي که علف کش پس رویشي 
به تنهایي به کار رفته بود )علف کش هاي دسمدیفام و فن مدیفام( از نظر 
آماري تفاوت معني داري وجود نداشت )جدول 4(. در نمونه برداري دوم و 
آنها علف کش هاي پس رویشي )ستوکسیدیم،  تیمارهایي که در  سوم، در 
سیکلوکسیدیم و هالوکسي فوپ( در تلفیق با علف کش هاي قبل از کاشت 
با  معني داري  تفاوت  بود،  شد  استفاده  تریفلورالین(  اتال  و  )تریفلورالین 
تیمارهایي که علف کش هاي قبل از کاشت به تنهایي به کار رفته بود مشاهده 
نشد. از آنجا که این علف کش هاي پس رویشي علف هاي هرز باریک برگ را 
کنترل مي کنند و با توجه به عدم وجود علف هاي هرز باریک برگ در مزرعه 

این مسئله کاماًل منطقي به نظر مي رسد.
 رشدي خصوصيات بر آزمايشي تيمارهاي اثر 1 آماري تجزيه نتايج  -3جدول 

 نهايي برداشت و 2برداري نمونه نوبت سه درهاي هرز و علف  گلرنگ

 گيري شدهصفات اندازه
 نمونه
 برداري

 ولا

 نمونه
 برداري
 دوم

 نمونه
 برداري
 سوم

 برداشت
 نهايي

 ____ ** ** ** هاي هرزتعداد علف

 ____ ** ** ** هاي هرزفوزن خشک عل

 ____ ** ** ** گلرنگ ارتفاع
 ____ ** ** ** گلرنگ خشک وزن

 ** ____ ____ ____ بوته در طبق تعداد
 ** ____ ____ ____ طبق در دانه تعداد

 * ____ ____ ____ دانه هزار وزن
 ** ____ ____ ____ دانه عملکرد

 ** ____ ____ ____ برداشت شاخص
 درصد 1 و 5 احتمال سطح در آزمايشي تيمارهاي بودندار معني نشانگر ترتيب به**  و*  -1

 .باشدمي مربوطههاي زمان در شده ذکرهاي مشخصهگيري اندازه عدم نشاتگر تيره خط و
 ،برگي 8تا  6در مرحله  رويشيپس هايعلفکش مصرف از قبل زمان در هابردارينمونه -2

 .شد انجام گلرنگ فيزيولوژيک يدگيرس و افشاني گرده شروع

به طور   نمونه برداري  نوبت  سه  هر  در  هرز  هاي  علف  کل  خشک  وزن 
معني داري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشي قرار گرفت )جدول 3(. در نمونه 
ترفلورالین   اتال  و  تریفلورالین  هاي  علفکش  که  مشاهده شد  اول  برداري 
عدم  شاهد  به  نسبت  معني داري  طور  به  را  هرز  هاي  علف  خشک  وزن 
کنترل علف هرز کاهش داده اند. در این زمان تفاوت معني داري در وزن 
خشک علف هاي هرز بین تیمارهاي دسمدیفام، فن مدیفام و تیمار عدم 
کنترل علف هرز وجود نداشت. زیرا در این زمان هنوز این علف کش هاي 
تیمار  دوم  نمونه برداري  در   .)4 )جدول  بودند  نشده  استفاده  رویشي  پس 
شاهد عدم کنترل علف هرز بیشترین وزن خشک علف هرز را داشت. سپس 
تیمارهاي علف کش دسمدیفام و فن مدیفام قرار گرفته بودند. علف کش 
را حدود  تریفلورالین وزن خشک علف هاي هرز  اتال  و  تریفلورالین  هاي 
تفاوت  و  دادند  کاهش  علف هرز  کنترل  عدم  شاهد  به  نسبت  درصد   95

معني داري بین این تیمارها  مشاهده نشد.
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 2يبردار نمونه نوبت سه در يشيآزما يمارهايت تحت هرز يهاعلف کل( مربع متر در گرم) خشک وزنو  (مربع متر در) تعداد نيانگيم 1سهيمقا -4جدول 

 آزمايشي تيمارهاي رديف
کيلوگرم ماده 
 مؤثر در هکتار

 خشک وزن  تعداد
 سوم دوم اول   سوم دوم اول

 b3/82 c0/13 c3/10   b54/4 d54/2 d44/7 1/1 تريفلورالين 1
 b5/85 cd3/10 c3/7   b00/5 d54/2 d11/7 1/1 اتال فلورالين 8
 a5/181 b3/72 b0/55   a75/12 c05/45 c21/51 25/0 دسمديفام 3
 a0/183 b3/27 b5/48   a11/12 b22/75 b35/55 25/0 مديفام فن 5
 b5/81 cd5/1 c3/2   b70/4 d18/7 d13/7 84/0+  1/1 ستوکسيديم+  تريفلورالين 4
 b0/83 cd3/10 c3/2   b17/5 d38/7 d51/7 84/0+  1/1 ستوکسيديم+  اتال فلورالين 5
 b5/82 cd0/18 c3/7   b73/4 d51/7 d22/7 84/0+  1/1 سيکلوکسيديم+  تريفلورالين 7
 b0/85 cd0/11 c0/4   b70/5 d53/7 d13/5 84/0+  1/1 سيکلوکسيديم+  اتال فلورالين 2
 b5/84 cd0/1 c3/5   b48/4 de17/4 de28/4 14/0+  1/1 فوپ هالوکسي+  تريفلورالين 1
 b0/85 cd3/2 c5/5   bc54/3 de07/5 de11/5 14/0+  1/1 فوپ هالوکسي+  اتال فلورالين 10
 c0/0 d0/0 c0/0   c0/0 e0/0 e0/0 - دستي وجين 11
 a3/185 a3/153 a0/130   a55/11 a85/115 a10/110 - هرز علفعدم کنترل  18

 .باشندمي درصد 4 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر آماري تفاوت فاقد هستند مشترک حرف يک در که ستون هرهاي ميانگين -1
 .شد انجام گلرنگ يزيولوژيکف رسيدگي و افشاني گرده شروع ، برگي 2تا  5در مرحله  رويشيپس هايعلفکش مصرف از قبل زمان درها بردارينمونه  -8

در زمان رسیدگي فیزیولوژیک تیمارهاي علف کش دسمدیفام و فن مدیفام  
هر یک در یک گروه آماري قرار گرفتند و وزن خشک علف هاي هرز را به 
ترتیب 62 و 42 درصد نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز کاهش 
دادند. بین ردیف هایي که در آنها تیمار علف کش پیش کاشتي اعمال شده 
بود تفاوت آماري معني داري مشاهده نشد و وزن خشک علف هاي هرز در 
از  آنها حدود 93 درصد کاهش پیدا کرد )جدول 4(.  نتایج بدست آمده 
مطالعه حاضر نشان داد که دو علف کش پیش کاشتي تریفلورالین و اتال 
تریفلورالین توانسته اند تعداد و وزن خشک علف هاي هرز را با تفاوت غیر 
گلرنگ  رشد  فصل  طول  در  قبولي  قابل  تا سطح  یکدیگر،  با  داري  معني 

کاهش دهند.
 2برداري نمونه نوبت سه در آزمايشي تيمارهاي تحت گلرنگ( گرم) بوته تک خشک وزن و( مترسانتي) ارتفاع ميانگين 1مقايسه -5جدول 

 آزمايشي تيمارهاي رديف
کيلوگرم ماده 
 مؤثر در هکتار

 خشک وزن  ارتفاع 
 سوم دوم اول  سوم دوم اول 

 ab5/11 bc6/121 ab5/112  b11/0 ab0/66 a7/15  1/1 تريفلورالين 1
 b2/11 bc7/121 a5/165  b16/0 a7/66 c5/10  1/1 اتال فلورالين 2
 ab1/11 c5/125 ab6/160  b11/0 ab7/65 abc2/11  11/0 دسمديفام 6
 ab1/11 ab2/166 ab1/121  bc10/0 ab5/65 bc1/11  11/0 مديفام فن 1
 ab6/11 bc1/127 b0/127  b17/0 b2/62 abc1/12  25/0+  1/1 ستوکسيديم+  تريفلورالين 5
 bc1/16 c1/125 ab6/121  bc11/0 a7/66 abc2/11  25/0+  1/1 ستوکسيديم+  اتال فلورالين 6
 ab6/11 c1/126 ab1/161  b16/0 ab0/66 a1/15  25/0+  1/1 سيکلوکسيديم+  تريفلورالين 7
 b0/11 bc6/160 b1/126  c70/0 ab1/65 bc2/11  25/0+  1/1 سيکلوکسيديم+  اتال فلورالين 1
 dc5/12 d6/111 c1/116  d11/0 c6/27 d5/65  15/0+  1/1 فوپ هالوکسي+  تريفلورالين 1
 d1/11 d1/116 c0/117  d12/0 c1/27 d1/62  15/0+  1/1 فوپ هالوکسي+  اتال فلورالين 10
 a7/15 a0/167 a1/165  a00/1 a1/61 a0/15  - دستي وجين 11
 d6/12 d7/117 c2/116  d11/0 c0/25 d0/62  - هرز علفعدم کنترل  12

 .باشندمي درصد 5 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر آماري تفاوت فاقد هستند مشترک حرف يک در که ستون هرهاي ميانگين  -1
 .شد انجام گلرنگ فيزيولوژيک رسيدگي و افشاني گرده شروع ،گيبر 1تا  6در مرحله  رويشيپس هايعلفکش مصرف از قبل زمان در هابردارينمونه  -2

 

اثرات علف هاي هرز و علف کش ها بر خصوصیات رشدي گلرنگ ارتفاع
ارتفاع گلرنگ در هر سه نوبت نمونه برداري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشي 
قرار گرفت. در اوایل فصل رشد )بعد از مصرف علف کش های پس رویشی 
علف کش  تیمارهاي  در  گلرنگ  ارتفاع  گلرنگ(،  برگی   8 تا   6 مرحله  در 
دسمدیفام و فن مدیفام )عدم مصرف علف کش هاي قبل از کاشت( تفاوت 
معني داري با شاهد عدم کنترل علف هرز نداشت. بقیه تیمارها داراي تفاوت 
با  توجهی  قابل  تفاوت  و  بودند  علف هرز  کنترل  عدم  شاهد  با  معني داري 
تیمار شاهد وجین مشاهده شد  ارتفاع گلرنگ در  بیشترین  نداشتند.  هم 

)جدول 5(.

 اثر علف کش هاي پیش و پس ....
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در زمان گرده افشاني گلرنگ )دومین نمونه برداري(، بیشترین ارتفاع گلرنگ 
در تیمار وجین تمام فصل علف های هرز مشاهده شد. ارتفاع گلرنگ در 
تیمار علف کش فن مدیفام از تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز نیز کمتر 
بود هر چند این تفاوت معني دار  نشد. تیمار علف کش دسمدیفام نیز تفاوت 
معنی داری با شاهد عدم کنترل علف هرز نداشت. کاهش ارتفاع گلرنگ در 
این دو تیمار مي تواند به دلیل رقابت علف هاي هرز در اوایل رشد گلرنگ 
و عدم اثربخشي کافي علف کش در کاهش تراکم و وزن خشک علف هاي 
هرز باشد. تراکم علف هاي هرز در این تیمار در نمونه برداري دوم 40 درصد 
تراکم علف هاي هرز در تیمار شاهد علف هرز مي باشد. این کاهش احتماالً 
عالوه بر رقابت علف های هرز به عامل دیگری چون اثر سوء علف کش در 
تماس با گیاه گلرنگ نیز مربوط می باشد. این در مطالعه گریچار و دوتاری 
)24(، مصرف علفکش هاي اتال فلورالین به میزان 1/26 کیلوگرم در هکتار 
تا  را  بوته کنجد  ارتفاع  به میزان 1/12 کیلوگرم در هکتار،  پندیمتالین  و 
66 درصد در مقایسه با تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز کاهش دادند. در 
مطالعه دیگري که توسط  گریچار و همکاران )23( صورت گرفت مشاهده 
شد که علف کش تریفلورالین به میزان 0/84 و 1/68 کیلوگرم در هکتار 
ارتفاع کنجد را تا 93 درصد در مقایسه با تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز 
کاهش دادند. پندیمتالین به میزان 0/56 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را 
47 درصد و اتال فلورالین به میزان 0/42 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را 
78 درصد نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز کاهش دادند )22(. 
در مطالعه عبداللهي و همکاران )13( مصرف علف کش ستوکسیدیم و عدم 
کنترل علف هاي هرز، ارتفاع و قطر ساقه آفتابگردان را به طور معني داري 
نسبت به شاهد وجین دستي کاهش داد. اسکرودر و روزن )32( گزارش 
کردند که پندیمتالین به میزان 1/5 و 3 کیلوگرم در هکتار ارتفاع کنجد را 
نسبت به تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز کاهش دادند. در مطالعه مختاري 
)9( کاربرد علف کش ستوکسیدیم موجب کاهش ارتفاع آفتابگردان به کمتر 
از ارتفاع آن در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز شد. اثر سوء علف کش ها 
شده  مشاهده  نیز  دیگري  مطالعات  در  زراعي  گیاه  رشدي  بر خصوصیات 
است )13، 17، 21، 24، 26، 29، 31، 37(. در زمان رسیدگي فیزیولوژیک 
گلرنگ )نمونه برداري سوم(، بیشترین ارتفاع گلرنگ در تیمار شاهد وجین 
مشاهده شد. در ردیف هایي که علف کش پس رویشي به تنهایي به کار رفته 
بود )فن مدیفام و دسمدیفام(، تفاوت معني داري بین تیمارها مشاهده نشد. 
برخالف نمونه برداري دوم کمترین ارتفاع گلرنگ مربوط به تیمار شاهد عدم 
کنترل علف هرز بود. این افزایش در ارتفاع در تیمار علف کش فن مدیفام 
و جبران صدمات  گیاه  در  علف کش  بقایاي  تجزیه  دلیل  به  است  ممکن 
حاصل از آن باشد. با این حال تفاوت ارتفاع گلرنگ در علفکش فن مدیفام 
نسبت به شاهد عدم کنترل علف هرز بسیار کم و غیر معني دار بود )جدول 
5(.  علف کش ها در صورت استفاده غیرصحیح مي توانند مانند علف هاي 
هرز بر خصوصیات رشدي گیاه زراعي تأثیر منفي بگذارند. استفاده از علف 
کش ها باید پس از انجام آزمایش ها و بطور صحیح صورت پذیرد. بطوریکه 
دیده شد علف کش هاي فن مدیفام و دسمدیفام در شرایط آزمایش حاضر، 
نه تنها نتوانستند تأثیر قابل مالحظه اي نسبت به علف کش هاي پیش کاشتي 
بر علف هاي هرز موجود بگذارند، بلکه باعث کاهش ارتفاع گلرنگ نیز شدند.

وزن خشک بوته گلرنگ
نوبت  سه  هر  در  گلرنگ  بوته  خشک  وزن  بر  آزمایشي  تیمارهاي  اثر 

نمونه برداري بسیار معني دار بود )جدول 3(. در زمان قبل از مصرف علف 
کش هاي پس رویشي )نمونه برداري اول(، تیمارهاي شاهد عدم کنترل علف 
هرز، دسمدیفام و فن مدیفام داراي کمترین وزن خشک بوته بودند، که با 
توجه به عدم مصرف علف کش هاي پس رویشي تا آن زمان، به دلیل رقابت 
علف هاي هرز در اول فصل رشد بوده است. بیشترین وزن خشک، مربوط به 
تیمار شاهد وجین بود. تیمارهایي که در آنها علف کش پیش رویشي مصرف 

شده بود در یک گروه آماري قرار گرفتند )جدول 5(.
در زمان گرده افشاني )نمونه برداري دوم(، تیمارهایي که در آنها تنها علف 
کش پس رویشي مصرف شده بود همراه با شاهد عدم کنترل علف هرز در 
دیگر  با  معني داري  تفاوت  تیمارها  این  و  گرفتند  قرار  آماري  گروه  یک 
اندازه،  یک  به  تقریباً  پس رویشي،  علف کش  دو  هر  دادند.  نشان  تیمارها 
با  از نظر آماري تفاوتي  کاهش وزن خشک بوته گلرنگ را سبب شدند و 
هم نداشتند. تیمار شاهد وجین بیشترین وزن خشک را داشت و همراه با 
تیمارهایي که در آنها علف کش پیش کاشتي استفاده شده بود در یک گروه 

آماري قرار گرفت )جدول 5(.
کمترین وزن خشک گلرنگ در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز مشاهده 
شد. با این حال مجموع تعداد و وزن خشک کل علف هاي هرز در تیمار 
علف کش دسمدیفام و فن مدیفام در اکثر موارد با تیمار شاهد عدم کنترل 
علف هرز تفاوت معني دار داشتند. عدم تفاوت معني دار وزن خشک گلرنگ 
بین تیمار علف کش دسمدیفام و فن مدیفام با تیمار عدم کنترل علف هرز 
مختاري  باشد.  گلرنگ  بر  کش  علف  دو  این  سوء  اثر  از  ناشي  مي تواند 
از علف کش  استفاده  اثر  را در  آفتابگردان  بوته  ) 09( کاهش وزن خشک 
ستوکسیدیم گزارش کرد. اثر سوء علف کش ها بر گیاه زراعي در مطالعات 
متعدد دیگري نیز )5، 13، 17، 21، 26، 37( مشاهده شده است. اگرچه 
در بررسی وزن خشک گلرنگ در نمونه برداری سوم اندکی افزایش قابل 
نمونه  با  برداری  نمونه  این  وضعیت  در  کلی  شباهت  لیکن  بود،  مشاهده 

برداری دوره دوم قابل رؤیت بود )جدول 5(.
اجزاء عملکرد گلرنگ

اجزاء عملکرد گلرنگ شامل تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن 
تیمارهاي  بین  بوته  در  طبق  تعداد  میانگین  مقایسه  مي باشد.  دانه  هزار 
آزمایشي نشان داد که این جزء عملکرد گلرنگ در تیمار شاهد عدم کنترل 
است  یافته  کاهش  تیمارها  سایر  به  نسبت  معني داري  طور  به  علف هرز 
)جدول5(. در تیمارهایي که علف کش پس رویشي به تنهایي مصرف گردیده 
بود )دسمدیفام و فن مدیفام(، تعداد طبق در بوته تفاوت معني داري با تیمار 
آنها  شاهد عدم کنترل علف هرز نداشت. تیمار وجین و تیمارهایي که در 
علف کش پیش کاشتي به کار رفته بود نیز از لحاظ آماري تفاوت معني داري 
با هم نداشتند. تعداد دانه در طبق، در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز 
کش  علف  تیمارهاي  کلیه  و  وجین  شاهد  به  نسبت  معني داري  طور  به 
پیش کاشتي کاهش یافته بود. در تیمارهایي که علف کش هاي فن مدیفام و 
دسمدیفام به صورت پس رویشي مصرف شده بود، تعداد دانه در طبق تفاوت 
معني داري با تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز نداشت )جدول 6(. وزن هزار 
دانه در کلیه تیمارهاي علف کش و همچنین در تیمار شاهد وجین، نسبت 
به شاهد عدم کنترل علف هرز افزایش یافته بود، ولي این تفاوت فقط در 
تیمار شاهد وجین معني دار بود )جدول 6(. تفاوت معني داري بین تیمار 
شاهد وجین و تیمارهایي که در آنها علف کش پیش کاشتي مصرف شده بود 
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وجود نداشت. تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز داراي کمترین میزان وزن 
هزار دانه بود و  بین تیمارهاي علف کش و نیز شاهد عدم کنترل علف هرز 

نیز تفاوت معني داري مشاهده نشد )جدول 6(.

علف  تأثیر  و  کش ها  علف  توسط  هرز  علف هاي  کنترل  میزان  به  توجه 
کش هاي موجود در آزمایش بر علف هاي هرز )جدول3( نشان مي دهد که 
کلیه اجزاء عملکرد تحت تأثیر رقابت علف هاي هرز با گلرنگ کاهش یافته 

 گلرنگ برداشت شاخص و عملکرد اجزاء 1ميانگين مقايسه -6جدول 

کيلوگرم ماده  آزمايشي تيمارهاي رديف
 مؤثر در هکتار

 در طبق تعداد
 بوته

 در دانه تعداد
 طبق

   دانه هزار وزن
 (گرم)

   دانه عملکرد
 (هکتار در کيلوگرم)

 ab2/11 a2/33 ab22/22 a96/3163 1/1 تريفلورالين 1
 ab1/11 ab9/31 ab22/22 a21/3122 1/1 فلوراليناتال  2
 c1/2 c9/22 b22/23 b31/2213 22/1 دسمديفام 6
 c9/2 c2/22 b29/23 b32/2132 22/1 مديفام فن 11
 ab2/6 ab3/31 ab32/22 a91/3111 23/1+  1/1 ستوکسيديم+  تريفلورالين 3
 ab6/6 ab2/31 ba93/22 a32/3126 23/1+  1/1 ستوکسيديم+  اتال فلورالين 2
 ab1/11 ab9/31 ab13/22 a22/3121 23/1+  1/1 سيکلوکسيديم+  تريفلورالين 3
 b3/6 b9/22 ab33/22 a63/2212 23/1+  1/1 سيکلوکسيديم+  اتال فلورالين 9
 b9/6 b6/22 ab26/22 a11/2261 13/1+  1/1 فوپ هالوکسي+  تريفلورالين 2
 ab2/6 ab9/31 ab11/22 a33/3113 13/1+  1/1 فوپ هالوکسي+  اتال فلورالين 2
 a9/11 ab6/31 a93/26 a22/3236 - دستي وجين 11
 c2/2 c2/22 b29/23 b22/2139 - هرز علف 12

 .باشندمي درصد 3 احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر آماري تفاوت فاقد هستند مشترک حرف يک در که ستون هرهاي ميانگين  -1

است. نتایج بدست آمده از آزمایش حاضر نشان داد که کلیه اجزاء عملکرد  
در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز و تیمارهاي علف کش دسمدیفام و فن 
مدیفام که وزن خشک علف هاي هرز در آنها زیاد بود، به طور معني داري 
از  پایینی  تیمارهاي علف کشي که وزن خشک  و  به شاهد وجین  نسبت 
علف هاي هرز در آنها مشاهده شد، کاهش داشته است. در مطالعات نادري 
درباغشاهي )10( اجزاي عملکرد ذرت شامل تعداد بالل در بوته، تعداد دانه 
در بالل و وزن هزار دانه تحت تأثیر رقابت علف هاي هرز کاهش یافت. در 
مطالعه فوق الذکر همبستگي منفي و معني داري بین وزن خشک علف هاي 
اجزاء  نیز   )9( مختاري  مطالعات  در  داشت.  وجود  عملکرد  اجزاي  با  هرز 
عملکرد آفتابگردان شامل قطر طبق، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه 
تحت تأثیر رقابت علف هاي هرز کاهش یافت. بلک شاو و همکاران )20( 
کاهش وزن هزار دانه گلرنگ را در اثر استفاده از علف کش هاي فن مدیفام 

و دسمدیفام به میزان 0/84 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار گزارش کردند.
بود  شده  مصرف  به تنهایي  پس رویشي  کش  علف  که  تیمارهایي  در 
)دسمدیفام و فن مدیفام( اجزاي عملکرد کاهش زیادي داشت. این مسئله 
احتماالً به دلیل رقابت علف هاي هرز در ابتداي فصل است. با توجه به اثر 
سوء علف کش هاي مصرفي بر ارتفاع و وزن خشک گلرنگ )جدول4( این 

مسئله مي تواند به خسارت ناشي از این دو علف کش نیز مربوط باشد.
عملکرد دانه گلرنگ

عملکرد دانه در واحد سطح به طور معني داري تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشي 
تیمارهاي  بین  در  دانه  عملکرد  میانگین  مقایسه   .)3 )جدول  گرفت  قرار 
آزمایشي نشان داد که عملکرد در تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز نسبت 
به شاهد وجین و همچنین کلیه تیمارهاي علف کش پیش کاشتي، کاهش 
داشته است )جدول 6(. در مطالعه اي که توسط بلک شاو و همکاران )20( 

بر روي گلرنگ انجام شد، مشاهده شده که علف هاي هرز موجب 40 درصد 
 ،14( دیگر  محققان  شدند.  وجین  شاهد  تیمار  به  نسبت  عملکرد  کاهش 
رقابت علف هاي  اثر  را در  نیز کاهش عملکرد گیاه زراعي   )24 ،21 ،18
تیمار شاهد عدم کنترل  میزان کاهش عملکرد در  نموده اند.  هرز گزارش 
علف هرز نسبت به تیمار شاهد وجین 36 درصد بود. در تیمارهایي که علف 
وجین  شاهد  تیمار  با  عملکرد  میزان  بود  شده  مصرف  پیش کاشتي  کش 
تفاوت معني داري نداشت، در تیمارهایي که در آنها علف کش پس رویشي 
به تنهایي مصرف شده بود، عملکرد دانه با تیمار شاهد عدم کنترل علف هرز 
تفاوت معني داري نداشت. بین عملکرد و اجزاء عملکرد شامل تعداد طبق 
در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه همبستگي مثبت و معني داري 
مشاهده شد )جدول 1 ضمیمه(. کاهش عملکرد دانه در ردیف هایي که 
دلیل  به  احتماالً  یود  استفاده شده  به تنهایي  تیمار علف کش پس رویشي 
خسارت ناشي از رقابت علف هاي هرز )به دلیل عدم مصرف علف کش هاي 
پیش کاشتي( است. همچنین با توجه به اثر سوء علف کش هاي پس رویشي 
این  عملکرد،  اجزاء  بخصوص  و  گلرنگ  خشک  وزن  و  ارتفاع  بر  مصرفي 
مسئله به خسارت ناشي از این دو علف کش نیز مربوط مي باشد. بلک شاو و 
همکاران )8( 66 درصد کاهش عملکرد گلرنگ را در اثر خسارت علف هاي 
تریفلورالین  کاربرد علف کش  بوسیله  مطالعه  این  در  هرز گزارش کردند. 
و اتال فلورالین به میزان 1/1 کیلوگرم ماده مؤثر در هکتار، به ترتیب 60 
کنترل علف هرز  تیمار شاهد عدم  به  نسبت  افزایش عملکرد  و 66 درصد 
به  فن مدیفام  و  دسمدیفام  کش هاي  علف  کاربرد  همچنین  شد.  مشاهده 
و  گلرنگ  به  خسارت  موجب  هکتار  در  مؤثر  ماده  کیلوگرم   0/84 میزان 
کاهش عملکرد آن شدند.کاهش عملکرد گیاه زراعي در اثر خسارت علف 
کش ها در مطالعات متعددي )9، 19، 26، 35، 36( مشاهده شده است. به 

 اثر علف کش هاي پیش و پس ....
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نظر می رسد علف کش های تریفلورالین و اتال فلورالین به صورت پیش 
تمام  در  گلرنگ  هرز  های  علف  کنترل  برای  مناسبی  تیمارهای  رویشی 
طول فصل، تحت شرایط مشابه آزمایش حاضر باشند. همچنین با توجه به 
اینکه علف کش هاي پس رویشي ستوکسیدیم، سیکلوکسیدیم و هالوکسي 
فوپ اثر نامطلوبي بر عملکرد گلرنگ نداشتند، مي توان در صورتي که علف 
کش قبل از کاشت کنترل علف هاي هرز باریک برگ  را به اجرا نگذارد و 
در صورت مسئله ساز بودن باریک برگ ها از این سه علف کش پس رویشي 
استفاده کرد. ضرایب همبستگي قوي و معني دار )جدول 1 ضمیمه( بین 
مجموع تعداد، میانگین ارتفاع و وزن خشک علف هاي هرز با وزن خشک 
رقابت علف  نهایي نشان دهننده  با عملکرد  و  نمونه برداري  گلرنگ در هر 
های هرز با گلرنگ می باشد. لیکن بین این مشخصه هاي علف هاي هرز، 
همبستگي هاي معني داري وجود دارد. به این دلیل براي تعیین سهم نسبي 
مشخصه اندازه گیري شده علف هاي هرز در تعیین عملکرد دانه گلرنگ، از 
آنالیز رگرسیون مرحله اي7 استفاده شد. وزن خشک کل علف هاي هرز در 
نمونه گیري اول به تنهایي نشان دهنده حدود 70 درصد تغییرات عملکرد 

بود. مجموع تعداد علفهاي هرز در نمونه گیري اول به عنوان دومین متغیر 
وارد مدل گردید و 2 درصد تغییرات عملکرد را توضیح داد )جدول 7(. در 
مطالعات دیگري )2، 6(، نیز از وزن علف هاي هرز براي ارزیابي میزان رقابت 

علف هاي هرز با گلرنگ استفاده گردیده است.
 هايمشخصه ينسب سهم نييتعاي مرحله ونيرگرس زيآنال مراحل -7جدول 

 گلرنگ يينها عملکرد در يبردار نمونه نوبت سه در هرز يهاعلف يرو شده يريگهانداز

 متغير
 مرحله
 ورود

  ضريب
 تشخيص

 مدل

 متغير سهم
 ضريب در

 *تشخيص
 در هرز هايعلف کل خشک وزن

 اول گيرينمونه
1 907/0 **907/0 

 در هرز هايعلف تعداد مجموع
 اول گيرينمونه

2 927/0 ns017/0 

 .باشد مي درصد 1 و 5 احتمال سطوح در مدل به متغير ورود بودندار معني نشانگر ترتيب به**  و * عالمت* 

 
 1صفات دوي به دو ساده همبستگي ضرايب -ضميمه 1 جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

          1 دانه عملکرد .1
-83/1 1 هرز علفهاي تعداد مجموع .2  1         
-77/1 2 هرز علفهاي تعداد مجموع .3  94/1  1        
-73/1 3 هرز علفهاي تعداد مجموع .4  84/1  96/1  1       
-53/1 1 هرز علفهاي ارتفاع ميانگين .5  64/1  59/1  54/1  1      
-74/1 2 هرز علفهاي ارتفاع ميانگين .6  86/1  88/1  85/1  72/1  1     
-67/1 3 هرز علفهاي ارتفاع ميانگين .7  79/1  85/1  86/1  59/1  92/1  1    
-84/1 1 هرز علفهاي خشک وزن مجموع .8  93/1  88/1  79/1  72/1  86/1  81/1  1   
-78/1 2 هرز علفهاي خشک وزن مجموع .9  92/1  98/1  95/1  58/1  89/1  86/1  89/1  1  

-75/1 3 هرز علفهاي خشک وزن مجموع .11  88/1  97/1  79/1  56/1  85/1  87/1  85/1  99/1  1 

79/1 1 گلرنگ ارتفاع .11  78/1-  72/1-  64/1-  65/1-  77/1-  71/1-  86/1-  75/1-  72/1-  
65/1 2 گلرنگ ارتفاع .12  77/1-  72/1-  61/1-  71/1-  71/1-  58/1-  75/1-  72/1-  69/1-  
68/1 3 گلرنگ ارتفاع .13  77/1-  73/1-  65/1-  53/1-  72/1-  66/1-  73/1-  72/1-  71/1-  
78/1 1 گلرنگ خشک وزن .14  89/1-  86/1-  76/1-  62/1-  86/1-  79/1-  89/1-  86/1-  83/1-  
69/1 2 گلرنگ خشک وزن .15  85/1-  84/1-  78/1-  51/1-  81/1-  79/1-  83/1-  83/1-  82/1-  

68/1 3 گلرنگ خشک وزن .16  85/1-  83/1-  77/1-  47/1-  85/1-  77/1-  82/1-  85/1-  83/1-  
63/1 بوته در طبق تعداد .17  81/1-  72/1-  61/1-  49/1-  72/1-  66/1-  75/1-  73/1-  71/1-  
75/1 طبق در دانه تعداد .18  76/1-  73/1-  65/1-  54/1-  69/1-  58/1-  83/1-  77/1-  73/1-  
41/1 دانه هزار وزن .19  52/1-  49/1-  48/1-  14/1-  44/1-  48/1-  53/1-  48/1-  45/1-  
32/1 برداشت شاخص .21  27/1-  24/1-  22/1-  23/1-  33/1-  32/1-  26/1-  21/1-  23/1-  

 . باشنددار ميمعني درصد 1 احتمال سطح در -00/0 از کوچکتر و 00/0 از بزرگتر اعداد و درصد، 5 احتمال سطح در - 00/0 تا -23/0 و 00/0 تا 23/0 بين اعداد -1                                    
  .باشندمي سوم و دوم اول،هاي برداري نمونه نشانگر ترتيب به صفات، مقابل در شده درج 2و 3 ،1هاي  شماره)                                     
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ضميمه 1 جدول ادامه  
 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 

          1 1 گلرنگ ارتفاع .1
-11/2 1 گلرنگ ارتفاع .1  1         
11/2 1 گلرنگ ارتفاع .1  11/2  1        
11/2 1 گلرنگ خشک وزن .1  12/2  11/2  1       
11/2 1 گلرنگ خشک وزن .1  11/2  11/2  11/2  1      
11/2 1 گلرنگ خشک وزن .1  11/2  11/2  11/2  11/2  1     
11/2 بوته در طبق تعداد .1  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  1    
11/2 طبق در دانه تعداد .1  11/2  12/2  12/2  11/2  12/2  11/2  1   
11/2 دانه هزار وزن .1  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  1  

11/2 برداشت شاخص .12  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  11/2  12/2  1 

 

سپاسگزاری 
بدین وسیله از همکاري جناب آقاي دکتر محمدی تشکر و قدردانی میشود.

پاورقیها
1. Transformation
2. Stepwise regression
3. Amaranthus retroflexus

 .4  Chenopodium album
 .5  Malva neglecta
 .6  Convovulus arvensis

7. Portulaca olerace
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