
  

متالین بر تراکم و وزن خشک  کش پندي بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف
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  چکیده

آزمـایش  بـه صـورت   هاي هرز و عملکرد دانه کنجد، پژوهشـی   روش کنترل بر تراکم و وزن خشک علفنیتروژن و کود سطوح مختلف کاربرد به منظور بررسی اثر 

هـاي هـرز    فاکتور اول روش کنتـرل علـف  . گردیداجرا طی دو سال در مرکز تحقیقات کشاورزي جیرفت تکرار چهار  فی درتصادکامل هاي  در قالب طرح بلوكفاکتوریل 

 و رشـد  هاي هرز توسط وجین دستی در طـول دوره  علف کنترل کامللیتر در هکتار به صورت پیش رویشی و  4و  3، 2، 0متالین به میزان  کش پندي شامل کاربرد علف

و وزن خشـک و عملکـرد دانـه کنجـد در      روز پس از سمپاشـی  30تراکم علف هاي هرز . کیلوگرم در هکتار بود 104و  80، 56به مقدار کود نیتروژن اربرد فاکتور دوم ک

ابیـده، اویارسـالم،   هاي هرز تراکم و وزن خشک علف هاي هرز تاج خروس بدل، تاج خروس خو نتایج نشان داد که روش کنترل علف. گیري شد انتهاي فصل رشد اندازه

هـاي هـرز متفـاوت     که اثر کاربرد کود نیتروژن بر تراکم و وزن خشک علـف  در حالی. علف پنجه مرغی، سوروف و مجموع علف هاي هرز را به طور معنی دار کاهش داد

دون کنترل، کود نیتروژن باعث افزایش تراکم و وزن اما در شرایط ب. هاي هرز گردید بود به طوري که در شرایط کنترل علف هرز سبب کاهش تراکم و وزن خشک علف

 4بیشترین عملکرد دانه بعد از تیمار وجین دستی، از کاربرد . نتایج نشان داد که مقدار کاربرد نیتروژن تاثیري بر عملکرد دانه ندارد همچنین،. هاي هرز گردید خشک علف

  . متالین در هکتار حاصل شد کش پندي لیتر علف

  

  وجین دستیکنترل شیمیایی، کود شیمیایی، زیست توده،  :لیديک هاي واژه

 

   1 مقدمه

ساله، گرما دوسـت،   گیاهی یک) .Sesamum indicum L(کنجد 

. مقاوم به خشکی و روز کوتاه که نیاز به هواي گرم و نور فـراوان دارد 

شود کـه بـا    روغنی دنیا محسوب می ي کنجد از مهمترین گیاهان دانه

اهمیـت زیـادي در    درصد روغن بـا کیفیـت عـالی    50داشتن بیش از 

وجود اقلـیم خـاص در جنـوب    ). 10(تامین روغن مورد نیاز کشور دارد 

. کرمان شرایط مساعدي براي کشت این گیاه زراعی فراهم شده است

هزار  7به طوري که، سطح زیر کشت کنجد در جنوب کرمان بیش از 

از ). 1(باشـد   هکتـار مـی   کیلوگرم در 1000هکتار با میانگین عملکرد 

سوي دیگر، قرار گرفتن کنجد در تناوب زراعی با غالت، سیب زمینی، 

پیاز و جالیز در کشت هاي تابستانه ارزش ایـن گیـاه در منطقـه را دو    

از مهمترین عوامل محدود کننـده تولیـد ایـن    ). 12(چندان کرده است 
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سـارت  مقـدار خ . باشـد  هـاي هـرز مـی    محصول در دنیا و ایران علـف 

 نیبنابرا). 7 و 6( استدرصد گزارش شده  65هاي هرز در کنجد  علف

. هرز در زراعـت ایـن محصـول اهمیـت زیـادي دارد      هاي کنترل علف

هرز، امـروزه کـاربرد    هاي هاي تلفیقی در مدیریت علف استفاده از روش

هاي  ها به عنوان یکی از مهمترین روش کش کاربرد علف .فراوانی دارد

هایی کـه در مـزارع کنجـد     کش از علف. باشد هاي هرز می کنترل علف

متـالین، ستوکسـیدیم،    تـوان آالکلـر، پنـدي    شود مـی  ایران استفاده می

در ایـن  ). 23(هالوکسی فوپ آرمتیل اسـتر و تریفلـورالین را نـام بـرد     

ــاران   ــوعی و همک ــاط، ممن ــاربرد   ) 12(ارتب ــه ک ــد ک ــزارش کردن گ

متـالین نتیجـه مطلـوبی در     پنـدي  هاي تریفلورالین، آالکلر و کش علف

) 19(همچنین شـیمی و موسـوي   . هاي هرز کنجد داشتند کنترل علف

فلـورالین کـارایی مطلـوبی در کنتـرل      کش تـري  اظهار کردند که علف

گزارش کردنـد کـه   ) 6(گرینچر و همکاران . هاي هرز کنجد دارد علف

  .گردد کش لینورون سبب کاهش عملکرد کنجد می کاربرد علف

تفاده از مدیریت عناصر غذایی به عنوان یک راهکـار سـودمند   اس

. هاي هرز همواره مـورد توجـه بـوده اسـت     جهت بهبود مدیریت علف

علف هرز، روابط  فرایند جمعیت تواند می عناصر غذایی کاربرد مدیریت

 را هاي هـرز  علف آلودگی شدت و هاي هرز رقابتی گیاه زراعی و علف

 با هرز هاي علف تداخل کاهش در مهمی شنق ودهد  قرار تاثیر تحت

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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  1397 پاییز، 3 شماره، 32 ، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(ن نشریه حفاظت گیاها     400

عناصـر  ). 21(ایفـا کنـد    هـا  کـش  علف کاربرد کاهش و زراعی گیاهان

گـردد امـا،    غذایی اگر چه، سبب افزایش و بهبود رشد گیاه زراعی مـی 

بیش عناصر غذایی را هاي هرز به دلیل داشتن نیاز لوکس،  علفاغلب 

بـه   کود دهـی شتر موارد کنند به طوري که در بی جذب می از نیاز خود

بنـابراین، مـدیریت عناصـر غـذایی     ). 9(شـود   علف هرز تمام مـی نفع 

اي باشد که حداکثر عناصر غذایی توسط گیـاه زراعـی    بایستی به گونه

از این رو، بـا مـدیریت کـودي صـحیح و آگـاهی از      ). 16(جذب گردد 

ایی هاي هرز بر سر عناصر غذ عوامل موثر بر رقابت گیاه زراعی و علف

هـاي هـرز در    توان از کود به عنوان یکی از ابزارهاي کنترل علـف  می

) 20(در ایـن ارتبـاط، سـینگ و جـون     ). 9(هاي زراعی بهره برد  نظام

ــا کــاربرد علــف  ــد کــاربرد نیتــروژن در تلفیــق ب کــش  گــزارش کردن

در کنجد سبب بهبود کارایی کنتـرل علـف هـاي هـرز و      1فلوکلورالین

در آزمایش دیگري . پروتئین و روغن دانه گردیدافزایش عملکرد دانه، 

کـش دیـورون    اظهار شد که کاربرد کودهاي نیتروژن در تلفیـق علـف  

 45هاي و افـزایش عملکـرد دانـه کنجـد تـا       سبب بهبود کنترل علف

استفاده از منـابع کودهـاي نیتـروژن در تلفیـق بـا      ). 15(درصد گردید 

هاي هرز در مزارع  علف ها جهت بهبود کارایی کنترل کش کاربرد علف

  . گزارش شده است) 24و  15، 8(و ذرت ) 18(گندم 

کنجد از نظر خصوصیات زراعی، گیاه روغنی کم توقع است که در 

اقتصاد کشاورزان مناطق خشک و نیمـه خشـک اهمیـت زیـادي دارد     

رغم قدمت این گیاه در کشور در مقایسه بـا سـایر گیاهـان     علی). 10(

 به شرایط اقلیمی کشور، تحمل مناسب به تـنش  زراعی، سازگاري باال

آن، در ارتباط با  روغن استحصالی کیفیت و کمیت بودن باالخشکی و 

ها تحقیقات کمـی   هاي هرز بر کنجد و مدیریت آن اثرات رقابتی علف

هاي سودمندي که امـروزه در   از طرفی یکی از روش .انجام شده است

گیـري از تلفیـق مقـادیر     بهـره شود  هاي هرز استفاده می مدیریت علف

لذا این آزمایش با هدف . باشد کش با کاربرد کود می کاهش یافته علف

بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و روش کنتـرل بـا تاکیـد بـر     

هـاي هـرز    متالین بر توان رقابتی کنجد و علـف  کش پندي کاربرد علف

  .انجام شد
  

  ها مواد و روش

روش نیتـروژن و  کود سطوح مختلف  کاربردبه منظور بررسی اثر 

 هاي هرز و عملکـرد دانـه کنجـد،    تراکم و وزن خشک علفبر کنترل 

مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و    در پژوهشی 

در آزمـایش فاکتوریـل   بـه صـورت   یعی جنوب استان کرمان طب عمناب

و در دو سـال  تکـرار  چهـار   تصـادفی در کامـل  هاي  قالب طرح بلوك

مختصـات جغرافیـایی   . آمـد به مرحله اجرا در ) 1391و  1390(راعی ز

. تاس شرقی 57˚ 44'طول شمالی و  28˚ 40'محل آزمایش با عرض 

                                                           
1- Fluchloralin 

خاك محل آزمـایش لـوم شـنی بـا     . متر بود 628ارتفاع از سطح دریا 

هـرز از   هـاي  فاکتور اول شامل کنترل علف. بود) =PH 4/7( اسیدیته 

کـش اسـتامپ    کاربرد علفو  وره رشددر طول دوجین دستی  طریق

لیتـر در هکتـار    4و  3، 2به مقدار صـفر،   )EC درصد 33متالین  پندي(

گرم ماده مـؤثره در هکتـار اسـت     1320و  990، 660که معادل صفر، 

کش بعد از کشت  کاربرد تیمار علف). مقدار توصیه شده چهار لیتر بود(

بـه  کـود نیتـروژن   کـاربرد  فاکتور دوم . و قبل از آبیاري اول انجام شد

 104و  80، 56درصد نیاز بهینه کنجـد معـادل    130و  100، 70مقدار 

کیلـوگرم در   80. بـود ) درصـد  46(کیلوگرم در هکتار از منبع کود اوره 

هکتار نیتروژن خالص به عنوان نیاز بهینه نیتروژن براي کنجد در نظر 

  . گرفته شد

تـوده محلـی جیرفـت در     کشت در نیمه دوم تیرماه با اسـتفاده از 

زمینی با سابقه آلودگی به علف هرز به صورت خطی بـا دسـت انجـام    

متر با فاصله بین بوتـه   5خط به طول  5هر کرت آزمایشی داراي . شد

. متر در نظـر گرفتـه شـد    سانتی 55متر و فاصله بین خطوط  سانتی 10

 3 هـا  متر و فاصله بـین بلـوك   1هاي آزمایشی از یکدیگر  فاصله کرت

اولین آبیـاري بعـد از کاشـت شـروع و تـا مرحلـه زرد شـدن        . متر بود

اي انجـام   بار با استفاده از سیستم آبیاري قطره روز یک 7ها هر  کپسول

اعمال تیمار کودي در سه تقسیط صـورت گرفـت در مرحلـه اول    . شد

دهـی و   همزمان با کشت در نزدیک بذر، مرحله دوم و سوم قبل از گل

در زمان مقرر با اسـتفاده   سمپاشی. کنار بوته انجام شددهی در  کپسول

اي بـا   دار ماتابی فشار ثابت مجهز به نازل شره از سمپاش پشتی النس

   .انجام شدلیتر در هکتار  350و حجم پاشش بار  2فشار 

هاي هرز،  گیري شده شامل تعیین فراوانی نسبی علف صفات اندازه

د دانه و درصد تغییـرات دانـه   هرز، عملکر هاي تراکم، وزن خشک علف

روز پس از سمپاشی و تعیین وزن خشک  30شمارش تراکم بوته . بود

. هـرز نیـز در انتهـاي فصـل بـه تفکیـک گونـه انجـام شـد          هاي علف

مربـع در هـر     ها در یک کادر ثابت به ابعاد نـیم متـر   گیري نمونه اندازه

حاصـل  خسارت قدار مهمچنین جهت تعیین . کرت آزمایشی انجام شد

ارزیـابی    EWRCبا روش اسـتاندارد کنجد  بر  کش علفسوزي  از گیاه

سوزي روي کنجـد مشـاهده نگردیـد از ذکـر      لذا، چون اثر گیاه. گردید

براي تعیین عملکرد دانه کنجد از سطحی معـادل  . نتایج خودداري شد

اي برداشت شد و پس از بوجاري  متر مربع بعد از حذف اثرات حاشیه 4

عملکرد دانه کنجد به صورت . ، با دقت گرم توزین شدو خشک کردن

تیمـار بـدون   (کیلوگرم در هکتار و درصد تغییر نسبت به تیمـار شـاهد   

تعیین درصد افزایش وزن دانه در . در نظر گرفته شد) کنترل علف هرز

در ایـن  . محاسبه گردیدYi%=(Yf/Yw)×100زمان برداشت از معادله 

عملکــرد در  Yfکــرد دانـه کنجــد،  درصــد تغییـرات عمل  Yi%معادلـه  

تیمـار شـاهد بـدون     Ywهایی که کنترل علف هرز انجام شده و  کرت

هـا و مقایسـه    تجزیـه واریـانس مرکـب داده   . کنترل علـف هـرز بـود   



  401      ...متالین بر تراکم و وزن خشک کش پندي بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و علف

 5در سـطح   دار با استفاده از آزمـون حـداقل تفـاوت معنـی     ها میانگین

  .شد انجام SAS 9.4افزار  درصد با استفاده از نرم

  

  بحث نتایج و

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و روش کنترل بر تـراکم و وزن  

  هاي هرز    خشک علف

بـدل، علـف     خـروس  هـرز تـاج   هاي بر اساس نتایج آزمایش، علف

 هـاي  گونهاي مصري، سوروف، اویارسالم و تاج خروس خوابیده  پنجه

هاي اویارسالم، سـوروف، تـاج خـروس     تراکم نسبی گونه. غالب بودند

و  10 ،18، 19، 37و تاج خروس به ترتیب اي مصري  ف پنجهبدل، عل

 ). 1جدول (درصد بود  9

  

  هاي هرز مشاهده شده در مزرعه کنجد فهرست علف -1جدول 

Table 1- List of weed species in the sesame field 
Scientific Name  

  علمی نام
Persian Name  

  فارسی نام
Family  

  گیاهی تیره
Relative density  

  تراکم نسبی

Amaranthus blitoides S. Watson. خروس خوابیده تاج  Amaranthaceae 9.15 

Cyperus esculentus L. اویارسالم زرد  Cyperaceae 37.4 

Dactyloctenium aegypticum (L.) P.Beauv اي مصري علف پنجه  Poaceae 10.34 

Echinochloa colonum. (L.) Link سوروف  Poaceae 19.16 

Digera muricata (L.) Mart تاج خروس بدل  Amaranthaceae 18.30 

Weed species 5.67 -  سایر 

  

هـرز تـاج    هـاي  نتایج تجزیه واریانس تراکم و وزن خشـک علـف  

خروس بدل، علف پنجه مصـري، تـاج خـروس، سـوروف، اویارسـالم      

ر هـرز تـاثی   هـاي  هاي کنترل علف بیانگر آن است که تاثیر تیمار روش

هاي هـرز مـذکور    بر تراکم و وزن خشک علف)  P≥01/0(داري  معنی

گیري شده در  همچنین اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات اندازه. داشت

) P≥01/0(دار  تاثیر معنی) بجز اویارسالم(هاي هرز آزمایش  کلیه علف

از سوي دیگر، کنش متقابل بین کاربرد سطوح مختلـف کـود   . داشتند

هـرز مـذکور    هاي کنترل بر تراکم و وزن خشک علفنیتروژن و روش 

بنـابراین اثـرات متقابـل ایـن     ). 2جـدول  (بود ) P≥01/0(دار  نیز معنی

هرز مورد مطالعه به تفکیـک مـورد بررسـی قـرار      هاي صفات در علف

همچنین، با توجه به اینکه اثر سال در تیمارهاي سطوح کاربرد . گرفت

دار نبـود از   هرز مذکور معنی هاي هاي کنترل علف کود نیتروژن و روش

  ).2جدول (میانگین دوساله آزمایش استفاده شد 

 4تا  2از (متالین  کش پندي با کاربرد و افزایش مقدار مصرف علف

خـروس بـدل،    تـاج هاي هرز  تراکم و وزن خشک علف) لیتر در هکتار

اي مصري، تاج خروس، سـوروف و اویارسـالم نسـبت بـه      علف پنجه

. داري کـاهش یافـت   بـه طـور معنـی   ) کنترل علف هـرز  بدون(شاهد 

، افـزایش  )شـاهد (همچنین در شرایط عدم کنتـرل علـف هـاي هـرز     

هـاي   سطوح کاربرد کود نیتروژن قادر است تراکم و وزن خشک علـف 

به طوري که بیشتر تـراکم و وزن خشـک   . هرز مذکور را افزایش دهد

، )صـفر (متـالین   کش پندي هاي هرز مورد آزمایش در غیاب علف علف

همچنین، پاسـخ تـراکم و   . کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود 108کاربرد 

هاي هرز مزبور به کـاربرد سـطوح کـود نیتـروژن در      وزن خشک علف

به . متالین نیز متفاوت بود کش پندي تلفیق با مقادیر کاهش یافته علف

 2طوري که، با افزایش سطوح مصرف کود نیتروژن در تیمـار کـاربرد   

هـاي هـرز    متالین در هکتار مقدار تراکم و وزن خشک علـف  لیتر پندي

 2با توجه بـه اینکـه، مصـرف    . داري افزایش یافت مزبور به طور معنی

متالین، کارایی ضعیفی در کاهش تـراکم   کش پندي لیتر در هکتار علف

و وزن خشک این علف هاي هرز داشت به نظـر مـی رسـد، افـزایش     

هاي هرز خواهد بود و سـبب   روژن به نفع علفسطوح کاربرد مقدار نیت

این نتیجه در مورد تراکم و . گردد افزایش تراکم و وزن خشک آنها می

  ).3جدول (وزن خشک کل علف هاي هرز نیز مشهود بود 

لیتـر در   4و  3(متـالین   کش پنـدي  با افزایش مقادیر مصرف علف

هـرز مـورد    هـاي  ، کاربرد نیتروژن پاسخ مثبتی در کنترل علـف )هکتار

کــش  بــه طــوري کــه، در تیمارهــاي کــاربرد علــف. آزمــایش داشــت

لیتـر در هکتـار، افـزایش سـطوح      4و  3متالین با مقدار مصـرف   پندي

هاي هرز تـاج   کاربرد مقدار نیتروژن توانست تراکم و وزن خشک علف

اي مصري، تاج خروس، سوروف، اویارسـالم و   پنجه خروس بدل، علف

از ایـن نظـر،   . ور معنـی دار کـاهش دهـد   هـاي هـرز بـه طـ     کل علف

متـالین در   لیتر پنـدي  4ترین تیمار بعد از وجین دستی، کاربرد  مطلوب

این تیمار . کیلوگرم نیتروژن در هکتار بود 104هکتار به همراه مصرف 

اي مصـري، تـاج    پنجه توانست تراکم علف هرز تاج خروس بدل، علف

، 5رز را به ترتیـب بـه   خروس، سوروف، اویارسالم و کل علف هاي ه

بوته در متر مربـع و وزن خشـک    77/47و  38/27، 25/6، 25/2، 5/5

 58/96و  13/48، 24/10، 68/3، 98/13، 75/17 هـا را بـه ترتیـب    آن

  ). 3جدول (گرم در متر مربع کاهش داد 
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کـش   این نتیجه بیانگر آن است که در سطوح باالتر مصرف علف

. ن تاثیر مطلوبی در کنترل علف هـاي هـرز دارد  کاربرد مصرف نیتروژ

هـاي   اعتقاد براین است که در بسـیاري از مواقـع بـویژه در در تـراکم    

باالي علف هرز، افزایش مقادیر مصرف کود نیتروژن به نفع علف هرز 

گـزارش کردنـد کـه    ) 24(در همین راستا زارع و همکاران . خواهد بود

ـ    علف زایش کـاربرد کـود نیتـروژن    هاي هرز مزارع ذرت نسـبت بـه اف

هاي هرز  واکنش مثبتی دارند به طوري که بیشترین وزن خشک علف

در بررسـی اثـرات   . در باالترین مقدار مصرف نیتروژن بـه دسـت آمـد   

هاي هرز نیز مشاهده  نیتروژن بر توانایی سیب زمینی در رقابت با علف

شد که در سطوح باالي نیتروژن خاك، توانایی رقابـت سـیب زمینـی    

با مطالعه اثر سطوح نیتـروژن  ) 18(سینک و جون . )22(افزایش یافت 

هاي هرز کنجد اظهار کردند که با افـزایش   کش بر کنترل علف و علف

داري بـر وزن   کیلـوگرم در هکتـار تـاثیر معنـی     60سطوح نیتروژن تا 

نشـان دادنـد   ) 2(بنت و همکاران . هاي هرز مشاهده نشد خشک علف

. هاي هرز کنجد نـدارد  که مقادیر نیتروژن تاثیري بر زیست توده علف

کردنـد کـه کـاربرد     گـزارش ) 5(الفتروهورینـوس   هیمـا و همچنـین،  

. نداشت یوالف وحشی با زمستانه غالت بر توان رقابت تاثیري نیتروژن

 کیلـوگرم در  140مصرف  که دریافتند) 4(هیل  و در حالیکه، کارلسون

در گنـدم را   وحشـی  یـوالف  قـادر اسـت تـوان رقابـت     نیتروژن هکتار

گزارش کـرد کـه   ) 8(آزمایش هادي زاده و همکاران  اما. دهد افزایش

هاي هرز کلـزا نـدارد ولـی     مقدار نیتروژن تاثیري بر وزن خشک علف

  .فتندهاي هرز در واحد سطح افزایش یا تعداد علف

  

  هاي هرز  تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روش کنترل علف عملکرد دانه کنجد )میانگین مربعات( واریانس نتایج تجزیه -4 جدول

Table 4- ANOVA (Mean of Squares) results of sesame grain yield affected by different levels of nitrogen application and 
weed control method 

Variation of grain yield (%)  
 درصد تغییرات عملکرد دانه

grain yield  
 عملکرد دانه

D.F. 
 درجه آزادي

S. O. V. 
 تغییر منابع

549ns  1621.21ns  1  
Year 
 سال

660ns  6208ns  6  
Block 
 بلوك

28496**  1269795**  4  
Control Method (CM) 

 روش کنترل

59.5ns  2602ns  4  
Y× CM 

 روش کنترل × سال

424ns  12685ns  2  
Nitrogen (N) 

 نیتروژن

232.26ns  11974ns  8  
N× CM 

 روش کنترل × نیتروژن

3.57ns  212.85ns  2  
Y× N 

 نیتروژن  ×سال 

2.06ns  270ns  8  
Y× N× CM 

 روش کنترل ×نیتروژن×سال 

172.35  7392.77  84  
Error 
 خطا

10 10  - 
CV 

  ضریب تغییرات

ns ، * درصد یک و پنج سطح در دار نیمع ،يدار معنی عدم تیبتر به** و     

ns, * and **: not significant, significant at 0.05 and 0.01, respectively  

  

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و روش کنترل بر عملکرد دانـه  

  کنجد

داري  اثـر معنـی   روش کنتـرل تجزیه واریانس نشان داد که  نتایج

)01/0≤P(  عملکـرد دانـه و درصـد تغییـرات آن دارد      بـر)  4جـدول .(

کـود نیتـروژن و   درحالی که، اثر کاربرد کود نیتروژن و کـنش متقابـل   

جدول (دار نبود  بر عملکرد دانه و درصد تغییرات آن معنیروش کنترل 

هـاي کنتـرل و سـال در     همچنین، کـنش متقابـل سـال در روش   ). 4

د، لذا از میانگین دو ساله آزمایش نیتروژن در این آزمایش معنی دار نبو

نتـایج نشـان داد بـا افـزایش مقـادیر کـاربرد       ). 4جـدول  (استفاده شد 

داري افـزایش یافـت    متالین عملکرد دانه به طور معنی کش پندي علف

طــوري کــه مطلــوب تــرین تیمــار بعــد از وجــین دســتی، کــاربرد  بــه

عملکـرد   ر توانسـت  این تیما. لیتر در هکتار بود 4متالین به مقدار  پندي
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کیلوگرم در هکتار افـزایش دهـد و نسـبت بـه شـاهد       1004دانه را با 

پـس از آن بـه ترتیـب    . درصد افزایش داشت 69) بدون روش کنترل(

 19و  48لیتر در هکتار به ترتیب با  2و  3متالین به مقدار  پندي کاربرد

از سـوي  ). 5جـدول  (درصد افزایش عملکرد نسبت بـه شـاهد بودنـد    

یگر، سـطوح کـاربرد کـود نیتـروژن بـر عملکـرد دانـه کنجـد تـاثیر          د

داري نداشتند، با این وجود بیشترین مقدار عملکرد دانه از مصرف  معنی

جـدول  (درصد افزایش عملکرد حاصل شد  46کیلوگرم نیتروژن با  80

5  .(  

  

 هاي هرز بر عملکرد دانه کنجد تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روش کنترل علف مقایسه میانگین نتایج -5 جدول

Table 5- Mean comparison results of different levels of nitrogen application and weed control method on sesame grain yield 
Variation of grain yield (%)  

 درصد تغییرات عملکرد دانه
grain yield عملکرد دانه  

Levels 
  سطوح

Treatment  
 تیمار

100e 536.79e 
  )0(متالین  پندي

Pen 0 lit ha-1 

 
Control Method 

 روش کنترل

  

119.54d 737.95d 
  )2(متالین  پندي

Pen 2  lit ha-1 

149.62c 932.05c 
  )3(متالین  پندي

Pen 3 lit ha-1 

170.5b 1004.25b 
  )4(متالین  پندي

Pen 4 lit ha-1 

182.5a 1117.75a 
  وجین دستی

weeding 

8.00 49.00   LSD (0.05)  

140.67a 845.78a 56 Nitrogen 
(Kg ha-1) 

  )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن 
146.45a 879.97a 80 
146.18a 871.52a 104 

6.00 38.00  LSD (0.05)  

 .باشند می دار یمعن اختالف فاقد درصد پنج سطح در LSD آزمون اساس بر مشترك حرف یک حداقل با تیمار هر به مربوط هاي میانگین ستون هر در

In each column, means followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) according to the LSD test.  

 

هاي متعدد نشان داده است کـه اثـر کودهـاي نیتـروژن و      گزارش

ر همـین  د. ها بر عملکرد گیاهان زارعـی مـوثر اسـت    کش کاربرد علف

گزارش کردند که سطوح مختلف کود ) 14(نصیري و همکاران ارتباط، 

دار بـر   سولفوران تـاثیر معنـی   ریم+ کش نیکوسولفوران نیتروژن و علف

نیز اذعان داشتند ) 13(مرادي تالوت و همکاران . عملکرد ذرت داشتند

داري بـر   کـش تـاثیر معنـی    که سطوح مختلف کـود نیتـروژن و علـف   

نیـز اظهـار   ) 8(در آزمایش هادي زاده و همکاران . دارند عملکرد گندم

هـاي   شده که اثر مقدار و تقسیط کود نیتروژن در مدیریت زراعی علف

دار بر عملکرد دانه کلزا نداشتند هر چند سبب افـزایش   هرز تاثیر معنی

نیز نشان دادند ) 17(سهریا و بویار . عملکرد دانه در تیمار وجین گردید

جین دستی در مقایسه با تیمار شاهد بـدون کنتـرل علـف    که کاربرد و

همچنـین  . شـود  هرز سبب افزایش عملکرد و سود اقتصادي کنجد می

 .گزارش کردند که کاربرد کود نیتروژن عملکرد دانه افزایش می دهند

در ارزیابی افت عملکرد کنجد ناشی از حاصلخیزي خاك توسط زودي 

کیلـوگرم در هکتـار    90و  60، 30گزارش شد کـه بـین سـطوح    ) 25(

سـینک و جـون    .داري بر عملکرد دانه کنجد ندارد نیتروژن تاثیر معنی

هـاي   کش بـر علـف   در آزمایشی تاثیر سطوح نیتروژن و اثر علف) 20(

هرز و عملکرد کنجد را بررسی و گزارش کردند که با افزایش سـطوح  

. ش یافـت کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه کنجـد افـزای   60نیتروژن تا 

گزارش کردنـد کـه   ) 2(همچنین در پژوهش دیگري بنت و همکاران 

زیست توده کنجد با افزایش میزان کود نیتـروژن افـزایش یافـت امـا     

هاي  علف. هاي هرز نداشت مقادیر نیتروژن تاثیري بر زیست توده علف

 دارد، گیاه زراعی با که و قرابتی مورفولوژیکی شباهت علت هرز به
و  کـرده،  تولید زیادي برگ و سریعاً شاخ داشته و الییبا کودپذیري

  ).3(شد  خواهند خسارت آنها باعث افزایش کنترل عدم صورت در

 

  کلیگیري  نتیجه

به طور کلی نتایج نشان داد که مطلوب ترین تیمار از نظر کـارایی  

متالین به مقـدار   هاي هرز بعد از وجین دستی کاربرد پندي کنترل علف

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  80و  104کتار به همراه کاربرد لیتر در ه 4

تـاج  هـرز   هـاي  این تیمارها توانستد تـراکم و وزن خشـک علـف   . بود

اي مصري، تاج خروس، سوروف، اویارسالم و  خروس بدل، علف پنجه

بـر اسـاس   . داري کاهش دهنـد  هاي هرز را به طور معنی مجموع علف

ژن در شرایط بدون کنترل علـف هـرز   نتایج آزمایش، کاربرد کود نیترو

سبب افزایش تراکم و ماده خشک ) متالین بدون وجین یا کاربرد پندي(
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وجـین و کـاربرد   (هاي هرز گردید اما در شرایط کنترل علف هرز  علف

باعـث کـاهش تـراکم و مـاده     ) لیتر در هکتـار  4متالین به مقدار  پندي

ط کنتـرل علـف   به نظر می رسـد، در شـرای  . هاي هرز شد خشک علف

هرز، کاربرد نیتروژن قادر است توان رقابتی گیاهان زراعی نسـبت بـه   

استفاده از منبع کود نیتروژن به عنـوان  ، بنابراین. علف هرز بهبود دهد

هـاي   علـف  یک رهیافیت سودمند می تواند در مدیریت تلفیقی کنترل

 همچنین نتایج نشان داد بیشترین عملکـرد  .در کنجد مطرح شود هرز

 4دانه پس از وجین دستی، از کاربرد علفکش پندي متالین بـه مقـدار   

مقدار کاربرد کود نیتروژن تاثیر معنـی داري  . لیتر در هکتار بدست آمد

نیتروژن در کیلوگرم  80با این وجود، کاربرد . در افزایش عملکرد ندارد
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