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ر کش گالیفوســیت دکارایی علفبررسی اثر مواد افزودنی مختلف بر : نامــهپایان عنوان
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- ل علــفکــش گالیفوســیت در کنتــرهدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف :چکیده

ســه تکــرار  کامل تصادفی و در پــنج تیمــار وطرح بلوك هرز سویا بود. بدین منظور آزمایشی به صورت هاي

در ســال  آبــادشهرســتان پــارسکشاورزي و منابع طبیعی استان اردبیل کز تحقیقات رمدر مزرعه تحقیقاتی 

، یــک در هــزار گیــتن، گلــددو در هــزار اجرا شد. تیمارهاي آزمایش شامل ســیتوگیت 1394-95زراعی 

جــین بــراي والبتــه تیمــار و تیمــار وجــین کامــل بودنــد.  دنــیعدم کاربرد مواد افزو، در هزار 5/2 کداستاید

ه تیمــار و همچنین هــر کــرت آزمــایش از دو نیمــمقایسه عملکرد و اجزاي عملکرد سویا مورد استفاده بود. 

هــاي درصــد ههرز از دادهايهمچنین در مورد آنالیز نتایج صفات مورد بررسی علف شاهد تشکیل شده بود. 

ه اثــر کــنتــایج نشــان داد کنترل در نیمه تیمار هر کرت نسبت به نیمه تیمــار همــان کــرت اســتفاده شــد. 

تــر و وزن  تــرل تعــداد، وزندر مــورد درصــد کن .دار بودهرز معنیهايتیمارهاي مختلف بر روي صفات علف

روز  30 تــرزن درصد کنتــرل واثر تیمارهاي مختلف روي این صفات به غیر از صفت هرز خرفه خشک علف

 یتوگیت دو درهرز خرفه به طور کلی تیمار ســبهترین تیمار در کنترل علفدار بود. و پس از سمپاشی معنی

ختلــف فقــط ماثر تیمارهاي هرز تاج خروس ترل تعداد، وزن تر و وزن خشک علفولی در مورد کنهزار بود. 

نتــرل تــوان گفــت در کدار نشد. به طــور کلــی مــیروز پس از سمپاشی معنی 30تعداد  روي درصد کنترل

نیــز اثــر  در مــورد عملکــرد و اجــزاي عملکــرد ســویاهرز تاج خروس تیمار کداستاید تیمــار برتــر بــود. علف

ی ولــ ،دار بــودرد بیولوژیکی و وزن صد دانه معنیتیمارهاي مختلف بر روي صفات تعداد غالف در بوته، عملک

ه بــ شــاهده نشــد.داري متغییر معنی(ارتفاع، تعداد دانه در غالف و عملکرد کل دانه)، روي سایر صفات سویا 

نــدان چهــرز، هــايصفت ارتفاع و عملکرد کل دانه سویا به دلیل عــدم کنتــرل کامــل علــف رسد کهنظر می

اري کــامال دگفــت کــه عــدم معنــیتوان سویا نیز میتغییري نکردند. همچنین در مورد تعداد دانه در غالف 

  باشد.عدد و یا سه عدد می 2در غالف سویا یا  معقول بود چون معموال تعداد دانه

  گیت، کداستاید، تاج خروس، خرفهسیتوگیت، گلدن : هاواژه کلید
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   مقدمه - 1- 1

است، به از دیدگاه کارشناسان تولیدات کشاورزي، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی 

کنند عیت جهان در این کشورها زندگی میچهارم جمویژه در کشورهاي در حال توسعه که بیش از سه

گذاري بیشتري در امر تولید غذا داشته باشند. در حال حاضر تنها سه راه براي افزایش تولید باید سرمایه

وء تغذیه و گرسنگی نجات تواند بشر را در مقابل افزایش جمعیت و مشکالت سمحصوالت کشاورزي می

باشد که به دلیل نیاز به سرمایه دهد. اولین مورد آن افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزي می

ها در سطح وسیع مشکل است. دومین گذاري کالن و منابع جدید آب و خاك، به زیر کشت درآوردن آن

عملکرد) است. در این مورد با ظهور مورد در رابطه با افزایش میزان تولید در واحد سطح (افزایش 

هاي مختلف هاي شیمیایی، کشت ارقام جدید، به کارگیري روشهاي جدید، استفاده از نهادهتکنولوژي

هرز و عوامل هايهاي گیاهی، علفبا آفات، بیماري مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و غیره براي مبارزه

یت محصوالت زراعی را افزایش دهد. آخرین مورد مربوط به نامساعد محیطی، توانسته است عملکرد و کیف

هاي جدید، میزان ها و نهادهافزایش تولید در واحد زمان بوده، در این قسمت نیز با به کارگیري تکنولوژي

آخر  مورد). در رابطه با دو 1384توان در واحد زمان افزایش داد (مظاهري و مجنون حسینی، تولید را می

ایجاد مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، آموزشی و تولیدي پیشرفته و جدید، دانشمندان سعی در در دنیا با 
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هرز و ... دارند تا بتوانند میزان تولید محصوالت يهاها، علفکاهش خسارات عوامل محیطی، آفات، بیماري

  ).1984کشاورزي را در واحد سطح و زمان افزایش دهند (گاالگر، 

هرز و سایر عوامل نامســاعد طبیعــی قــرار هايها، علفتحت تاثیر آفات، بیماريگیاهان زراعی همیشه 

آور شــده اســت. یکــی از ایــن عوامــل زیــانها باعث کــاهش عملکــرد گیاهــان زراعــی گرفته و خسارت آن

یابی بــه نــور، رطوبــت، مــواد غــذایی و هرز براي دستهايعلف باشد.هرز میهايمحصوالت کشاورزي علف

گیاهــانی کــه بــرخالف میــل انســان در ). 2001کند (راجکان و اسوانتون، گیاهان زراعی رقابت میغیره با 

ترکیب جامعه گیاهی حضور داشته و شرایط نامناسبی را بــراي رشــد و توســعه گیــاه زراعــی کشــت شــده 

 شــوند و یــا عملیــاتآورند و در نتیجه باعث کاهش عملکرد و یا کیفیت محصــوالت زراعــی مــیمی بوجود

هــاي هــاي کشــاورزي یکــی از تــنشهرز در اکوسیستمهايحضور علفکنند. زراعی را با مشکل مواجه می

هــا گــردد و کنتــرل آنکه موجب کاهش شدید عملکرد گیاهان زراعی مــی رودبیولوژیکی مهم به شمار می

از هزینــه تولیــد  تواند تاثیر زیادي در افزایش تولید گیاهان زراعی داشته باشــد. ســاالنه بخــش اعظمــیمی

شــود. بــدون محصوالت زراعی صرف کنترل این عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی مــی

درصــدي روي  100تــا  10هرز بسته به قابلیت گیاه زراعی، تلفــات عملکــرد در محــدوده هايکنترل علف

ها با گیاه زراعــی اســت کــه قابت آنهرز در مزارع گیاهان زراعی همراه با رهايدهد. بنابراین، رشد علفمی

یابد. به این ترتیــب ســودمندي اقتصــادي و ســودمندي یدر نتیجه آن عملکرد و کیفیت محصول کاهش م

   ).1390(محمددوست،  ابد.یانرژي گیاه زراعی کاهش می

هــاي هــاي تولیــد فــرآوردههرز نه تنها باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی و افــزایش هزینــههايعلف

هاي تفریحــی، آهن، مکانها، راهها، جادههاي دیگر باعث تخریب باند فرودگاهبلکه از راه ،شوندکشاورزي می

  ). 2002 ام. اشتون و جی. موناکو،شوند (اثرات سوء بهداشتی و غیره نیز می

نیز در بر هاي زراعی بوده و بیشترین هزینه تولید را ترین مدیریتهرز همواره از مهمهايکنترل علف

). در این راستا نتیجه تالش انسان در جهت یافتن روشی سریع و 1388داشته است (قربانی و همکاران، 

ها، امروزه از مهم رغم برخی مشکالت زیست محیطی آنها بوده که علیکشصرفه، معرفی علفبهمقرون
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اجتناب از کاربرد مقادیر ). 1385شوند (جباري و زند، هاي زراعی محسوب مینظامهاي بومترین نهاده

ها نه تنها از نظر اقتصادي بلکه از دیدگاه زیست محیطی نیز کشبیش از حد مجاز و توصیه شده علف

ها بیش از مقدار کشمطلوب است. معموالً در بسیاري از شرایط مقادیر توصیه شده روي برچسب علف

   ).1381 هرز است (زند و باغستانی،هايالزم براي کنترل علف

تواند سبب کاهش اثرات سوء کش میکارایی علفافزایش بدین منظور استفاده از مواد افزودنی ضمن 

  ).1999زیست محیطی و گامی در جهت نیل به کشاورزي پایدار باشد (انریکو، 

  اهمیت و جایگاه سویا - 1-2

کــالري مــورد نیــاز خصوصــاً روند رو به رشد جمعیت، باال رفتن سطح تغذیه، نیاز جامعــه بــه تــأمین 

هــاي صــنعتی، افــزایش هاي حیوانی، توسعه دامداريهاي نباتی به جاي روغنجایگزین شدن مصرف روغن

هــاي روغنــی را در جهــان ضــروري هاي روغنی در تغذیه دام و طیور، تولید بیشتر دانــهمصرف کنجاله دانه

سرشــارترین منــابع تولیــد روغــن و پــروتئین هاي روغنی بــه عنــوان نموده است. ارزش غذایی فراوان دانه

اســت. بــر همــین اســاس  کــردهگیاهی توجه بیشتر کشورهاي صنعتی را به تولید ایــن محصــوالت جلــب 

هــاي هاي زیادي در جهت افزایش تولید این گروه از محصوالت به دست آمده اســت. در بــین دانــهموفقیت

زیاد و مرغوب، کنجاله قابل استفاده در تغذیــه دام و روغنی، سویا به واسطه داشتن روغن مطلوب، پروتئین 

(ســاداتی و ابطــالی، طیور و امکان مصرف پروتئین آن در غذاي انسان از جایگــاه خاصــی برخــوردار اســت. 

1378.(  

 تاریخچه کشت سویا در ایران   - 1-3

ســال  2800یکی از گیاهان قدیمی و بومی شرق آسیا است کــه حــداقل از  ).Glycine max L(سویا 

هاي روغنــی را درصد تولید دانه 50هایی تقریباً شده و در حال حاضر به تنقبل از میالد در چین کشت می

درصــد روغــن دارد و  20درصــد پــروتئین و  40در جهان به خود اختصاص داده است. این گیاه در حدود 

نماید (رابلــن و همکــاران، درصد روغن نباتی دنیا را تولید می 30هاي پروتئینی و رصد فرآوردهد 40تقریباً 
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توســط گــروه صــنعتی بهشــهر بــه کمــک متخصصــین  1340). زراعت سویا در ایران ابتدا در سال 1989

 1346اي نرسید. مجدداً در ســال خارجی در شمال کشور آغاز شد ولی به دلیل مشکالت متعدد به نتیجه

 536هکتار کشت ســویا بــا متوســط عملکــرد  3831هاي روغنی، برنامه شرکت سهامی توسعه کشت دانه

در همــین راســتا بخــش تحقیقــات  ). 1381تن را شروع کرد (بی نــام،  2055کیلوگرم در هکتار و تولید 

ایران نیز تحقیقــات هاي روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر نیز با شروع کشت سویا در دانه

نژادي و تولید بذر سویا در مناطق مختلف کشــور را دنبــال نمــود کــه زراعی، بههاي بهاي در زمینهگسترده

هاي فنی کاشت، داشت و برداشــت و نهایتــاً افــزایش ســطح زیــر العملمنتج به معرفی ارقام و تهیه دستور

  ). 1377(احمدي و دانشیان،  شدکشت و متوسط عملکرد تولید 

  وضعیت محصول سویا در کل کشور  - 1-4

هــزار هکتــار بــرآورد شــده  7/68، سطح زیر کشت سویا در کشــور حــدود 1392- 93در سال زراعی 

درصــد از کــل ســطح زیــر  8/13درصد از کل سطح زیر کشت محصوالت زراعــی و  58/0است که معادل 

درصــد اراضــی بــا  2/87اســت کــه باشد و فقط در پنج استان کشت گردیده کشت محصوالت صنعتی می

زیــر درصــد از ســطح  4/68درصد اراضی با کشت دیم بوده اســت. اســتان گلســتان بــا  8/12و  کشت آبی

درصد از ســطح زیــر  5/10درصد و مازندران با  8/20هاي اردبیل با سویا در کشور مقام اول و استان کشت

 7/99اند. سه استان ذکــر شــده جمعــاً دادهدوم و سوم را به خود اختصاص هاي کشت سویا در کشور مقام

هکتــار متعلــق بــه  4اند. کمترین سطح زیر کشت سویا با در کشور دارا بودهدرصد سطح زیر کشت سویا را 

  باشد.استان خراسان شمالی می

هزار تن برآورد  5/142توان گفت که میزان تولید سویا کشور حدود مورد میزان تولید سویا نیز میدر

درصــد از کــل میــزان تولیــد  2/1درصد از میزان تولیــد محصــوالت زراعــی و  19/0که معادل  شده است

درصد بقیه از اراضی با کشت  2/11درصد آن از اراضی با کشت آبی و  8/88باشد و محصوالت صنعتی می

درصد از تولید سویا کشور هماننــد ســطح زیــر کشــت در  3/69با  دیم به دست آمده است. استان گلستان

 4/10بــا  درصد و مازندران 8/19هاي اردبیل با جایگاه نخست تولید این محصول قرار گرفته است و استان



 

38 
 

باشند. سه استان ذکر شــده جمعــاً هاي دوم و سوم را دارا میدرصد در تولید سویا در کشور به ترتیب مقام

تان خراسان شمالی نیــز بــا دارا اند. اسل در کشور را به خود اختصاص دادهدرصد از تولید این محصو 5/99

  .)1394نام، (بی باشدتن از میزان تولید سویا در کشور کمترین تولید کننده این محصول می 5بودن 

  

  هاي هرزسویا و مشکل علف - 1-5

ه قــرار هاي اخیر در ایران مورد توجبه عنوان یک گیاه روغنی در سال ).Glycine max L(کشت سویا 

). 1999ر، شــود (چوکــار و راجنــدهرز در مزرعه سویا باعث افت عملکرد آن میهايعلفگرفته، اما حضور 

اد غــذایی و هرز با تولید رویشی خود، فضاي الزم را از نباتات زراعی ســلب نمــوده و بــا جــذب مــوهايعلف

شــوند (باغســتانی، خیــزي زمــین مــیرطوبت از خاك باعث کاهش رشد محصوالت زراعی و کاهش حاصل

رل هــاي متعــددي بــراي کنتــکــشیافته، علــف). و به دلیل اهمیت کشت سویا در کشورهاي توسعه1382

  ). 2007هرز آن تولید یا به ثبت رسیده است (فرل و همکاران، هايعلف

  هرز تعریف علف - 1-6

). 1390هرز بر اساس تاثیري که روي فعالیت انسان دارد تعــاریف مختلفــی دارد (محمددوســت، علف

بــه دلیــل  وهــا ظــاهر شــده هرز گیاهانی مقاوم و ناخواسته هستند، که در مزارع و یا ســایر مکــانهايعلف

هاي خاص خود موجب اخــتالل در کارهــاي کشــاورزي شــده و ضــمن کــاهش عملکــرد و کیفیــت ویژگی

 ري،کننــد (میرشــکاهاي عمرانی، اجتماعی، بهداشــتی و اقتصــادي ایجــاد مــیمحصول، خساراتی در بخش

1385.(  

ي هــایا نیازمنديها) که در اهداف هرگیاه یا رستنی (به استثناي قارچ 1هرز اروپاهايانجمن علوم علف

هرگیاهی کــه در  2هرز آمریکاهايهرز نامیده است. از نظر انجمن علوم علفانسان اختالل ایجاد کند را علف

  ). 2002شود (نیلور، هرز نامیده میجایی نامطلوب رویش پیدا کند علف

                                                             
1.European Weed Research Society  
2.Weed Science Society of America 
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  پیشینه پژوهش - 1-7

بــراي مثــال  ،جام شده اســتنها اکشتحقیقات زیادي در مورد مواد تاثیر مواد افزودنی بر کارایی علف

اند که موقعی که از سولفات آمونیوم به همــراه ) در طی یک تحقیق گزارش کرده2008رابرت و همکاران (

یابــد. یــا اینکــه آن در ذرت مقاوم به گالیفوســیت افــزایش مــی کش گالیفوسیت استفاده شود کاراییعلف

هرز گاوپنبه را افــزایش داده لفکش بنتازون کنترل عافزودن ماده افزودنی سولفات آمونیوم به محلول علف

  ). 1985است (فریزوي و مارتین، 

افزودنی کود اساید بــه ) نیز در طی پژوهشی که بر روي بررسی کارایی ماده 1394فرزانه و همکاران (

هرز پهــن هايهاي تاپیک و گرانستار داشتند بیان کردند که برترین تیمار براي کنترل علفکشهمراه علف

درصــد  25/0+ کــود اســاید بــه مقــدار  گرم ماده تجاري در هکتار 17برگ گندم، تیمار گرانستار به مقدار 

  بود.

کش شوالیه گزارش شده کــه یتوگیت و فریگیت در علفبر روي دو مویان سدیگري در آزمایش انجام شده 

با افزایش غلظت هردو مویان، کاهش کشش سطحی محلول شوالیه ادامه پیدا کرده امــا قــدرت کاهنــدگی 

کشش سطحی این محلول بوسیله سیتوگیت بیشتر از فریگیت بوده و همچنین این افزایش غلظــت باعــث 

کش در سطح برگ شده و در نتیجــه یري از کریستاله شدن علفافزایش نفوذ کوتیکولی ماده موثره و جلوگ

(علــی  هــرز شــدهــايو موجب کنترل بهتر علــف کش به درون کوتیکول شدسبب نفوذ طوالنی مدت علف

  ).1388وردي، 

کــش گالیفوســیت، در اخــتالط بــا ســولفات آمونیــوم همچنین بر اساس تحقیق انجام یافته اي علــف

هــرز ارزنــی و گاوپنبــه داشــت هايدر مقایسه با کاربرد انفرادي آن در کترل علفکارایی به مراتب بیشتري 

  ).1387(زند و همکاران، 

-ا مــاده افزودنــی در کنتــرل علــفکش بنتازون در اختالط بدر بررسی امکان کاهش دز مصرفی علف

 ســولفات آمونیــوم،برگ مزارع سویا که در استان گلستان انجام شد و طــی آن مــواد افزودنــی هرز پهنهاي

کش بنتازون و کاربرد مقادیر فوق بدون مــواد علفمختلف روغن ولک و روغن سیتوگیت مخلوط با دزهاي 



 

40 
 

کشی را در مقــادیر مــورد کش بنتازون کارآیی علفافزودنی نشان داد که اختالط مواد افزودنی فوق به علف

 لیتــر در هکتــار)2( حداقل مقدار توصیه شدهدهد که اي افزایش میبه گونه لیتر در هکتار)2-5/2( توصیه

  ).1382(امینی و همکاران، کندکفایت می

ترین گزینه براي کاهش تــراکم ) نیز طی تحقیقی گزارش کردند که مناسب1392رئوفی و همکاران (

درصــد کــاهش دز بــه همــراه مصــرف  20بــرگ در یونجــه مســتق، تیمــار پرســوئیت بــا هرز پهنهايعلف

  شد.باسیتوگیت می

آزمایشــی نشــان دادنــد کــه اثــر طــی ) نیــز در 1386در مورد اثر مواد افزودنی گودرزي و همکاران (

کش شوالیه و مویان سیتوگیت (در بین روغن غزال شیمی و بــدون مویــان)، بیشــترین درصــد متقابل علف

نگهــداري هرز را داشت. در این آزمــایش مویــان از طریــق افــزایش هايکنترل و کمترین وزن خشک علف

  ها بر روي سطح برگ توانست اثر آن را افزایش دهد.کشخوب علف

-بنــورونکــش تــري) نیز در طی تحقیقی که در مورد بررسی کارایی علــف2010پاناچی و همکاران (

مختلــف  مــواد افزودنــیمتیــل را بــا افــزودن بنــورونکش تــريدار کارایی علفمتیل داشتند، افزایش معنی

هــرز پهــن بــرگ گــزارش ونی، سورفاکتانت آنیونی و روغن گیاهی) روي چهار گونه علف(سورفاکتانت غیری

  کردند.

) طی تحقیقی گزارش کردند که هنگامی که ماده افزودنــی ســیتوگیت بــه 1393سعدي و همکاران (

-هــايهرز ذرت استفاده شد، کنترل کاملی از علــفهايهاي کروز و اکوئیپ در کنترل علفکشهمراه علف

  به دست آمد.هرز 

بــه  کــش گالیفوســیت) گزارش کردند که مصرف علــف1386در تحقیقی دیگر عباسپور و همکاران (

هرز باغات پسته داراي کمترین اثر بــوده و فقــط بــا مقــادیر حــداکثر دز و گــاهی در هايتنهایی روي علف

مخلــوط آن بــا مــاده  شــود در حــالی کــههرز میهايمقادیر بیشتر از مقدار توصیه شده باعث کنترل علف

هــرز شــد کــه از پیامــدهاي هــاي در کنترل علف افزودنی سولفات آمونیوم باعث بهبود کارایی گالیفوسیت
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کش گالیفوسیت بود که هم به لحاظ اقتصــادي و هــم از نظــر زیســت مهم آن، کاهش میزان مصرفی علف

  باشد.محیطی بسیار حائز اهمیت می

  

  

  هرز سویاهايعلف - 1-8

هاي هرزي که در مــزارع ترین این علفشوند از مهمهرز بسیار زیادي دیده میهايمزارع سویا علفدر 

، ).Amaranthus spp(خــروستوان به انواع تاجشوند میسویا سبب تاثیر روي کیفیت و کمیت محصول می

 Chenopodium(تره ، سلمه).Xanthium strumarium L(، توق )Abutilon theophrasti Med(گاوپنبه 

album L.( قیــاق ،)Sorghum halepense L.( ســوروف ،)Echinochloa crus_galli L.( اویارســالم ،

)Cyperus rotundus L.(  ،باغستانی) 1382اشاره کرد .(  

  هرز هايخسارت علف - 1-9

  کاهش عملکرد محصول زراعی  - 1-9-1

مصرف کرده و براي نور و فضاي رشد با گیــاه هرز مقادیر زیادي از آب و مواد غذایی خاك را هايعلف

). مجمــوع 1384پــور، شــوند (خواجــهکند و از این طریق باعث نقصان رشد و عملکرد میزراعی رقابت می

میلیــارد دالر اســت، کــه تقریبــاً معــادل بــا کــل  5هرز در سطح جهانی بیش از هايخسارت ناشی از علف

  ). 1385باشد (میرشکاري، گیاهان زراعی و باغی میهاي روي خسارت ناشی از آفات و بیماري

درصــد  90تــا  25هرز مــی توانــد هاياند که در صورت عدم کنترل صحیح، علفها نشان دادهبررسی

-هاي صحیح کنترل مــیکاهش عملکرد محصول را به همراه داشته باشد، و برعکس در صورت اعمال روش

  ). 1385دست آورد (میرشکاري،  درصد افزایش عملکرد را به 90تا  25توان 

دهی کافی نداشته که نتیجــه آن هرز، گیاهان زراعی قدرت ریشههايبه دلیل گسترش زیاد ریشه علف

-هرز به دلیــل رشــد ســریع و ســایههايکاهش میزان جذب آب و مواد غذایی بوده و در برخی موارد، علف
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دهند. الزم به یادآوري اســت گیاهــان انگلــی و می فتوسنتز و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش ،اندازي زیاد

نیمه انگلی جهت تامین مواد غذایی خود به طور مستقیم از شیره گیاهان تغذیه کــرده و باعــث تضــعیف و 

  ). 1385شوند (میرشکاري، کاهش عملکرد گیاهان زراعی می

  

  کاهش کیفیت محصوالت زراعی - 1-9-2

هرز عالوه بر کاهش عملکــرد محصــوالت زراعــی بــه طــرق مختلــف باعــث کــاهش کیفیــت هايعلف

هاي رویشی بــا هرز به خصوص انواع سمی و اندامهايهاي علف. اختالط دانهشوندمیمحصوالت زراعی نیز 

شــود. هاي مختلــف باعــث افــت کیفیــت و ارزش محصــول مــیبذور برداشت شده گیاهان زراعی، به روش

). البته در اینجــا الزم 1385درصد گزارش شده است (میرشکاري،  20از این طریق حدود خسارت حاصل 

ها در داخل محصــوالت زراعــی هرز بستگی به فراوانی آنهايبه توضیح است که میزان خسارت کیفی علف

نظر انــدازه،  هرز ازهايهرز در مزرعه و شباهت بذور علفهايها، تراکم علفدارد، از دالیل اصلی فراوانی آن

هــرز انگلــی ســس از بارز در این مورد شباهت بذور علــفباشد مثال وزن و شکل به بذور گیاهان زراعی می

هــا لحاظ شکل، وزن و اندازه به بذر یونجه بوده که باعث آلودگی وسیع مزارع یونجه و عدم کنترل دقیق آن

  شود. می

داشــت ذرت همچنــان ســبز است کــه در زمــان بر )Solanum nigrum(ریزي هرز تاجمثال دیگر علف

شــود. اخــتالط هــاي ذرت مــیهاي آن به دلیل آبکی بودن (سته)، باعث افــزایش رطوبــت دانــهبوده و میوه

-شود. به خصوص اگر بذور علــفها میها با محصول موجب کاهش ارزش آنهرز و بذور آنهايبقایاي علف

  ). 1389استفاده قرار گیرد (موسوي،  هرز مخلوط با بذر محصول براي کاشت مورد

شــود بــراي مثــال مــینیــز هرز موجب بدطعمی، بدبویی، بدرنگی و گــاهی مســمومیت هايبذور علف

با بذور گندم به دلیل وجود قارچ روي چچم باعث مســمومیت  )Lolium temulentum(اختالط بذور چچم 

 )Sinapis arvensis(. خورده شــدن خــردل وحشــی شودمیهرز تلخه موجب تلخی نان . بذور علفشودمی
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نیز مسموم کننده اســت  )Datura spp(شود. بذرهاي داتوره توسط دام موجب بدبویی و بدطعمی شیر می

  ). 1389(موسوي، 

  

  

  زایش هزینه تولیداف - 1-9-3

 Convulvulus، پیچــک صــحرایی ()Cynodon dactylon(هرز چندساله و سمج مانند مرغ هايعلف

arvensisآالت در عملیات کاشت، داشت و برداشــت )در مزارع باعث کاهش کارایی نیروي انسانی و ماشین

موجــب هــرز باعــث کــاهش ارزش اراضــی و در بعضــی مــوارد هايشود. همچنین تراکم باالي این علفمی

واد غــذایی باعــث هرز نه تنها از طریق رقابت بر سر نور، آب و مــهاي. علفشوندمیها غیرمزروعی شدن آن

ها به دلیل ترشح مواد آللوپاتیک باعث اخــتالل در د، بلکه برخی از آننشوکاهش عملکرد گیاهان زراعی می

  ). 1386شوند (امام، زنی بذر گیاهان زراعی میجوانه

-اري از علــفد. مثالً بســینها را نیز افزایش دههرز ممکن است هزینه کنترل آفات و بیماريهايعلف

هــا و ها، کنهتهشباشند. هرز میزبان واسط آفاتی مثل کارادرینا، کرم خاردار و کرم ساقه خوار برنج میهاي 

  ). 1389د (موسوي، نکنهرز تغذیه میهايمگس سفید نیز در غیاب میزبان اصلی از علف

  رزههايعوامل موثر بر میزان خسارت علف - 1-10

  هرزهايتراکم علف - 1-10-1

انجام گرفته در زمینه رقابت به دنبال یافتن این نکته است که آیا هر واحــد خــاك قــادر بــه تحقیقات 

حمایت از مقدار ثابت رشد و عملکرد (با فرض بهینه بودن شرایط محیطی) است یا به عبارت دیگر آیــا اثــر 

اجــزاي  ساله باعث کاهش کلــی عملکــرد بــه بهــاي افــزایش عملکــرد یکــی ازتی در گیاهان زراعی یکبرقا

هــرز، هــايري از تحقیقات در مورد خســارت علــف). بسیا2004 زیمدال،شود یا خیر؟ (جمعیت گیاهی می
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نیز اغلب بر اســاس  3هرزهايدهند. آستانه زیان اقتصادي علفهرز در واحد سطح را مبنا قرار میتعداد علف

هــرز کــه هــايجمعیتــی از علــف زیان اقتصــادي یعنــیشود. آستانه هرز در واحد سطح ذکر میعلف عدادت

هرز که خسارتی برابر یا بیشــتر از هزینــه رد، به عبارت دیگر تراکمی از علفها صرفه اقتصادي داکنترل آن

 Amaranthus(هرز تاج خروس ریشه قرمــز هاي). سطوح آستانه علف1389کند (موسوي، کنترل وارد می

retroflexus L.( ســوروف ،)Echinocloa crus galli( ــالی  ).Ambrosia artemisiifolia L(، علــف ق

 4تــا  3هــاي هــرزي کــه در ذرت، سویا و لوبیا ممکن است براي علــف )Abutilon theophrasti(وگاوپنبه 

تا  2شوند، هایی که هم زمان با گیاه زراعی سبز میشوند، در مقایسه با آنهفته بعد از گیاه زراعی سبز می

  ).  1997(بوسنیک و اسوانتون،  برابر باالتر باشد 10

ویا را هــرز، عملکــرد ســاهده شد که افزایش تراکم ایــن علــفدر بررسی رقابت تاج خروس با سویا مش

ارد. زنــی آن بســتگی ددهد، که این کاهش عملکرد به گونــه علــف هــرز، تــراکم و زمــان جوانــهکاهش می

دیــف بوتــه در متــر ر 8خــروس بــا تــراکم همچنین ماکزیمم کاهش عملکرد سویا هنگامی رخ داد که تاج 

  ).  2003(بنش و همکاران،  شده بودهمزمان با سویا کشت 

  بتطول دوره رقا - 1-10-2

م دارد. تحقیقات مختلف نشان داده است که طول دوره رقابت با میزان خسارت وارده ارتبــاط مســتقی

ر اقتصــادي اي از نظــصرف چنین هزینهشاید بتوان در مواردي طول دوره رقابت را به صفر نزدیک کرد اما 

ز ر این دوره ادهرز هايکنند که وجین علفاي را تعیین میتوجیه ندارد. بنابراین در طول فصل رشد، دوره

نامنــد. هــرز مــیهايکند، این دوره را دوره بحرانی خسارت علفخسارت آن در حد اقتصادي جلوگیري می

 12ا تــ 5ته پس از رویش محصول آغــاز و بســته بــه نــوع محصــول به طور معمول این دوره از یکی دو هف

  ). 1389کشد (موسوي، هفته طول می

  هرزگونه علف - 1-10-3

                                                             
1.Economic Weed Damage Threshold  



 

45 
 

چه را که ممکن است در هرز با محصول، آنهاياي علفگونهاست که از روي رقابت تک مشکلخیلی 

هــا در تعمــیم داد. اثــرات متقابــل گونــهبینی کرد و این دو را بــه هــم اي اتفاق بیفتد پیشرقابت چندگونه

هرز و گیــاه زراعــی نیــز ). بین علف1388اویسی و همکاران، افزایش خطاي تخمین بسیار تاثیرگذار است (

سازد، ولــی در برخــی پذیر میها را امکانبرخی موارد این تمایز اکولوژیک وجود دارد که زندگی توأم آندر 

حد نیست که بتوان حــداکثر محصــول را از گیــاه زراعــی انتظــار داشــت. موارد این تمایز اکولوژیک در آن 

). واکــنش 1385آیــد (میرشــکاري، هرز بــه وجــود مــیهايبنابراین در اینجا الزمه مدیریت و کنترل علف

هرز به دلیــل تفــاوت فیزیولــوژیکی، اکولــوژیکی و مورفولــوژیکی بــراي جــذب و هايهاي مختلف علفگونه

هرز بر سر منــابع بــا هايکند و بسته به نیاز و شرایط موجود محیطی علفمختلف فرق میاستفاده از منابع 

هرز هايهاي گیاهی جزو علفد. به طور کلی تنها کمتر از یک درصد از گونهنپردازگیاه زراعی به رقابت می

تــر اینکــه بــیش از تیره متعلق بوده و جالب 12هاي مذکور به درصد از گونه 70شوند، تقریباً محسوب می

). 1997، رادوســویچ و همکــارانباشد (می 5و مرکبان 4ها نیز تنها مربوط به دو تیره گندمیاندرصد آن 40

البته الزم به ذکر است که نوع محصول، تراکم محصول، آرایش کاشت و غیره در افزایش توان رقابتی گیــاه 

الت به دلیل رشــد ســریع و پرشــاخ و بــرگ بــودن باشد. برخی از این محصوهرز موثر میهايزراعی با علف

-کننــده مــیهرز رقابت کنند. این گونه گیاهان زراعــی را محصــوالت خفــههايتوانند با بسیاري از علفمی

ها) یک گیاه زراعی نیز از نظر قدرت رقابت بــا یکــدیگر متفــاوت هســتند گویند. حتی ارقام مختلف (واریته

  ). 1389(موسوي، 

-ال گــزارشمتفاوت است. به عنــوان مثــهرز نیز هاي مختلف علفزراعی در برابر گونه رقابت یک گیاه

روف اســت خروس بیشتر از سوهاي موجود حاکی از آن است که کاهش عملکرد سویا در اثر تداخل، با تاج

نســبت بــه  استبرگ کربنه و پهنخروس گیاهی چهارکه چون تاج تواند بخاطر این باشدمیو دلیل آن هم 

  ). 1998برگ است قابلیت رقابت بیشتري دارد (کوان و همکاران، سوروف که باریک

                                                             
1.Poaceae 
2.Asteraceae  
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  هرزهايمدیریت علف - 1-11

هــاي که عالوه بر تاثیر کامل روي علــف هایی استدر انتخاب یک روش مدیریتی بهینه تأکید بر روش

قابــل قبــول باشــند  اجتمــاعیخطــر، از نظــر اقتصــادي قابــل توجیــه و از نظــر هرز، از نظر اکولوژیک کــم

هرز در محیط زراعی، در تلفیــق بــا از طریق شناخت کامل بیولوژي علف ). به طور کلی1385(میرشکاري، 

کننــد هرز استفاده میهايهاي مناسب براي کاهش جمعیت علفآوريهاي مدیریتی که از همه فنسیستم

هــاي هــاي قابــل تــوجهی در روشتوان به پیشــرفتهرز به بانک بذر میهايبازگشت بذور علفو با کاهش 

هــرز، هــايیابی به کنترل مطلوب علــفي دست). الزمه1997، رادوسویچ و همکارانکنترل رایج نایل شد (

-یت علــفاي مــدیرباشد. به کارگیري یک روش برهرز میهايي مدیریتی علفهاي ویژهگیري از روشبهره

هــرز زمــانی هــايعلــف کنتــرلتــرین طــرح هرز همیشه داراي نقاط ضعف بوده و موثرترین و اقتصاديهاي

  ). 2002، ام. اشتون و جی. موناکواقدام شود ( هایافتنی است که از چندین روش براي کنترل آندست

کننــد: پیشــگیري، مهــار میتقسیم زیر  گروههرز را به طور معمول به سه هايهاي مدیریت علفروش

  ).2002، ام. اشتون و جی. موناکوکنی ((کنترل) و ریشه

  پیشگیري - 1-11-1

هــرز پیشــگیري و پــایش هــايهاي بسیار مهم در جلوگیري از ورود یا انتشار بــذور علــفیکی از روش

امکــان بــه کــارگیري رسد، اما موفقیــت و اي به نظر میباشد. با اینکه پیشگیري امر سادهمتداوم مزارع می

هرز، سطح مزارع و غیــره بســتگی دارد (کــوچکی و هاي تکثیر علفاین روش به عواملی مانند گونه و روش

آمیــز اســت کــه هــاي پیشــگیري در شــرایطی موفقیــتهرز، برنامههاي). در مدیریت علف1387همکاران، 

ارت کامــل داشــته باشــد (بــاهلر، هــرز مهــاجم نظــهــايمستقیماً کشاورز بر نحوه بوجاري و قرنطینه علــف

2002.(  

  کنترل - 1-11-2
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هــرز در تمــامی مــزارع هايهرز قدمتی به اندازه کشاورزي دارد و به دلیل حضور علفهايکنترل علف

شود و به همین دلیل نیــز در هرز میهايدنیا، شاید بیشترین تالش انسان در این بخش صرف کنترل علف

  ). 1982هرز است (شاو، يهاکشاورزي در واقع مبارزه نمودن با علفبرخی منابع گفته شده که 

دهــد اي کــاهش مــیهرز را به انــدازههايهرز است، که جمعیت علفهايکنترل، آن درجه از مدیریت علف

یابد هرز در گیاهان زراعی به میزانی کاهش میهايعلف تعدادکه در رشد گیاه زراعی اختالل ایجاد نکنند. 

هــرز، هــاينظر علفلکرد کاهش نیابد و در عملیات برداشت اختالل ایجاد نشود. میزان سرکوبی موردکه عم

هــدفی  کنترل. است هرزهايعلف کنترلهاي ي راستین روشمعموال تعادلی میان درآمد اقتصادي و هزینه

ام. اشــتون و هرز است (هايهرز در گیاهان زراعی و در بیشتر شرایط مدیریت علفهايبه هنجار براي علف

  ). 2002، جی. موناکو

  هاي زراعیروش - 1-11-2-1

صفات زراعی مطلــوب و عــاري  هرز سویا عواملی نظیر تهیه بذر ارقام دارايهايدر کنترل زراعی علف

ســازي هرز، نحوه تهیه بستر بذر، روش کاشت و تناوب زراعــی صــحیح بســیار مــوثر هســتند. آمــادهاز علف

اي ســازي چندمرحلــهآمــادههرز بسیار موثر باشــد. زیــرا هايتواند در کاهش تراکم علفمی زودهنگام زمین

  ).2006شود (ون گزل، هرز میهايزمین سبب تخلیه بانک بذر علف

  تناوب زراعی - 1-11-2-1-1

هــاي بــارز داشــته چنانچه در تناوب از گیاهانی استفاده شود که از نظر رشد و نیازهاي زراعی تفــاوت

  ).1997، رادوسویچ و همکاران( یابدناسازگار با این شرایط کاهش می هرزهايباشند، رشد علف

  تاریخ کاشت مناسب - 1-11-2-1-2

-هرز در مزارع تاکید بر کنتــرل جمعیــت علــفهايکن کردن علفامروزه به جاي کوشش جهت ریشه

گیــري بهینــه از عوامــل اقلیمــی نظیــر درجــه حــرارت، باشد. تاریخ کاشت مناسب موجب بهرههرز میهاي

. سویا به آسانی با تغییــر شودمیرطوبت، طول روز و همچنین تطابق زمان گلدهی با درجه حرارت مناسب 
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شــود. گــل دادن و رســیدن آن تحــت تــأثیر طــول روز اســت (کارلســون شرایط آب و هوایی سازگار نمــی

  ). 1982وهمکاران، 

  ناسبتراکم م - 1-11-2-1-3

هرز بهــره گرفــت هايتوان براي کنترل بهتر علفتراکم گیاه زراعی از جمله عواملی است که از آن می

). 1388و با افزایش آن سهم گیاه زراعی را از کل منابع افــزایش داد (بهشــتی و موســوي ســروینه بــاغی، 

هکتــار در مازنــدران هــزار بوتــه ســویا در  500و  400، 300) در بررسی مقایسه تــراکم 1384منصوري (

 بوتــه در مترمربــع) و تــراکم45هــرز (هايهزار بوته داراي بیشترین تراکم علف 300گزارش کرد که تراکم 

انــد و از لحــاظ هرز در متر مربع بودهبوته علف 20 و 22هزار بوته سویا به ترتیب داراي  500و  400هاي 

 دار دیده نشد. ت معنیهزار بوته سویا تفاو 500و  400هاي آماري بین تراکم

  الگوي کاشت مناسب - 1-11-2-1-4

ها نیز سبب بهبود قابلیت رقابــت گیــاه تغییر الگوي کشت گیاه زراعی بوسیله کاهش فاصله بین ردیف

باشــد. از ایــن طریــق گیــاه شود. اثر آرایش کاشت مشابه اثر افزایش تراکم کاشت گیاه زراعی میزراعی می

-ده و به این ترتیــب کنتــرل علــفهرز مجاور شهاينور قابل دسترس براي علفزراعی سبب کاهش میزان 

هــا شــده و نیــز فشــار گــزینش در کــشیابد. همچنین این روش سبب کاهش مصــرف علــفهرز بهبود می

). به عنــوان مثــال کشــت ســویا در 1381دهد (زند و باغستانی، هرز مقاوم را کاهش میهايجمعیت علف

هاي عریض مزیت بیشتري دارد. تحقیق انجام شــده در ایــن زمینــه مقایسه با ردیف عرض درهاي کمردیف

متــري زودتــر سانتی 75هاي متري، در مقایسه با ردیفسانتی 25هاي نشان داد که کانوپی سویا در ردیف

هــاي روز پس از کاشت اتفاق افتاد و این امــر در کنتــرل علــف 73بسته شده و این بسته شدن کانوپی در 

متر در سویا زمانی که مقــدار سانتی 25هاي با عرض هرز موجود در مزرعه نقش دارد. در این بررسی ردیف

  هرز را به مقدار زیادي کنترل کرد (دیهیم فرد و همکاران، هايکش مصرفی کاهش یافته بود علفعلف



 

 
 

Family name: Dana Hasankhanlo                                                     Name: Arash 

Title of Thesis  :  The effect of different additives on the performance of glyphosate on 

weed control in soybean  

 

Supervisor(s): Dr. Mohammad Taghi Al ebrahim , Proff. Ali Ebadi         

Advisor(s): Eng. Parviz Sharifi Ziveh , Eng. Ghorban Didehbaz Moghanlo 

Graduate Degree: Master of Science (M.Sc.)      Major: Agricultural Engineering                                              

Specialty: Weed Science 

University: Mohaghegh Ardabili                    Faculty of Agriculture and Natural Resources 

 

Graduation date:    2017/1/29                          Number of pages: 68 

Abstract: 

The aim of this study was to investigate the effect of additives on the performance of the 

glyphosate herbicide on weed control in soybean. For this purpose a completely 

randomized block design experiment in five treatments and three replications was 

conducted in the Farm Research Center for Agriculture and Natural Resources Ardabil 

Province Parsabad city at  1394-95 crop year. Treatments include cytogate two per 

thousand, Golden Gate one in a thousand, Kdastayd 2.5 per thousand, non-application of 

additives and weed control. Of course, weed control treatments were used to compare the 

performance and yield components of soybean. Each plot was composed of two halves 

treatment and control. It also analyzed the results of traits percent weed control data for 

each plot in the middle of treatment than half of the plots were treated. The results 

showed that the effect of different treatments on weed traits was significant. In the case 

of controlling the number, fresh weight and dry weight of purslane weed The effect of 

different treatments on these traits except for fresh weight control percentage than 30 

days after the spraying was significant. The best treatment for purslane weed control In 

general, was cytogate two per thousand. But about the control of number, fresh weight 

and dry weight of amaranth weed control effect of different treatments on percentage 

only 30 days after spraying was not significant. In general, superior treatment in 

controlling pigweed was Kdastayd.about Soybean yield the effect of different treatments 

on the number of pods per plant, biological yield and 100seed weight was significant. But 

on the other soybean traits (height, number of seeds per pod and seed yield), no 

significant change. It seems that the height and the total yield of soybeans seed due to 

lack full control weeds, did not change much. As for the number of seeds per pod soy can 

also be said that No significant was quite reasonable because usually soybean seeds per 

pod are two or three in the number. 
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