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مقدمه  -1-1  

زمیني از اهمیت زيادی در کشاورزی و تغذيه مرردم دنیرا برخروردار اسرت و بررای توجره سیب

پتانسریل تولیردی براال و ارز  بررداری از بیشتر به اين محصول و نقش آن در تغذيه مردم به ويژه بهره

زمیني نامگرذاری میالدی را به نام سال سیب 2008( سال FAOای آن، سازمان خواروبار جهاني )تغذيه

زمیني همانند گیاهران زراعري ديگرر (. افزايش عملکرد گیاه سیب1386کرده است )آمارنامه کشاورزی، 

 90با افزايش جمعیت جهان اسرت. بیشرتر از يکي از اهداف اصلي و مهم جامعه امروزی برای هماهنگي 

شديداً از کمبود مواد غرذايي  درصد افزايش جمعیت جهان به کشورهای در حال رشد، يعني مناطقي که

شود. اين وضعیت به مفهوم آن است که تولید غذا در اين کشورها بايرد داممراً در رنج هستند، مربوط مي

ن در بسیاری از نقاط جهان جلوگیری شود. پیشررفت و توسرعه افزايش يابد تا از کمبودهای غذايي انسا

در کشاورزی فقط از طريق شناخت علمي و اصولي اثر عوامل محیطي و مديريتي در رشد و نمو گیاهران 

 پذير است.زراعي امکان

باشد. با ترين عوامل کاهش عملکرد و کیفیت محصوالت کشاورزی ميهای هرز يکي از مهمعلف

های هرز و گیاهان زراعي، اين گیاهان همیشه در کنرار يکرديگر زهای مشابه و مشترک علفتوجه به نیا

کننرد. بره همرین خراطر اند و برای جذب و دريافت نیازهايشان با يکرديگر رقابرت مريرشد و نمو نموده

های قابرل اند و در اين راستا به پیشرفتهای هرز در مبارزه بودهکشاورزان همواره در طول تاريخ با علف

های هرز را از طريق دست و استفاده از حیوانات شرروع اند. بشر مبارزه با علفای نیز دست يافتهمالحظه

و  زنرددهرد )های مکرانیکي و شریمیايي ايرن راه را ادامره مريو در حال حاظر نیز عمدتاً از طريق رو 

 (.1383 ٬همکاران



های هرز برای آب، عناصر غذايي، نور با علفعملکرد گیاهان زراعي بطور عمده در نتیجه رقابت 

های هرز، عملکرد گیاه زراعي در اثرر يابد. همچنین در مورد برخي از علفو دی اکسید کربن کاهش مي

 ٬های هرز کاهش مي يابد )توماسرو و همکرارانبه محیط از سوی علف 1آزاد سازی ترکیبات دگر آسیب

داری )بره اسرتثناپ پديرده ی هرز هیچ گونه تاثیر منفي معنيها(، علف1980(. به عقیده زيمدال )2002

دگرآسیبي( تا زمان شروع رقابت با گیاه زراعي ندارند و آن زماني است که منابع محیطري ) آب، عناصرر 

های هررز همیشره غذايي و نور( جوابگوی نیاز دو يا چند گیاه در يك مکان نباشند. بنابراين، حضور علف

هرای هررز در مراحرل مختلرف رشرد گیراه زراعري ا باشد. بر اين اساس حضور علرفتواند خسارت زنمي

کند. هرچند بسیاری از محققین معتقدند که شديدترين رقابت میران گیاهران خسارت متفاوتي وارد مي

های هررز در اوايرل فصرل ضرروری دهد و کنترل علفهای هرز در اوايل دوره رشد رخ ميزراعي و علف

دهند که تقريباً تمرام گیاهران ها نشان مي(. آزمايش1980 ٬ور درست نیست )زيمدالاست ولي اين تص

های هرز را تحمرل نماينرد. ای حضور علفتوانند در اوايل فصل رشد برای يك دوره چند هفتهزراعي مي

رقابت اوايل فصل زماني مهم است که يك يا چند عامل محیطي در اول فصل محدود کننرده باشرد. بره 

حتي اگر يك عامل محیطي کم باشد، تا زماني که گیاهان در رشد يکديگر دخالتي نداشته باشند،  ٬هعالو

دهد. يعني اينکه، اگر تمام گیاهان يك جامعه از فقردان يرك عامرل معرین رنرج رقابت بین آنها رخ نمي

 ٬شت )زيمردالببرند، مادامي که محیط يك گیاه مستقل از گیاه مجاور  باشد، رقابتي وجود نخواهد دا

يابي بره های هرز به عنوان يك امر بديهي صرفاً براساس دست(. پذير  ضرورت کنترل اولیه علف1980

های آسان و ساده کنترل بوده و مطالعه بیولوژی گیاه زراعري و علرف هررز نقشري در ايرن ارتبراط رو 

بز شردن نیرز ايرن براور را های قبل از کاشت و قبل از سکشنداشته است. توسعه سريع ترکیبات و علف

(، در مطالعرات اولیره خرود در 1992(. هال و همکاران )1380 ٬و همکاران تقويت نموده است )کوچکي

                                                 
1 Allelopathic compounds  



را  3هرای هررزيا دوره بحراني تداخل علرف 2های هرزمورد دوره بحراني، عبارت دوره بحراني رقابت علف

های هرز به يك چارچوب زماني خرا  ت علفکند که تداخل يا رقاباند. اين عبارت بیان ميعنوان کرده

های هرز بروده و الزامراً زمران بیشرترين شود، اما دوره بحراني زمان مطلوب برای کنترل علفمحدود مي

اين عبارت اشراره  ٬تر باشد. زيراصحیح 4های هرزباشد. شايد عبارت دوره بحراني کنترل علفتداخل نمي

های هرز به منظور جلوگیری از تداخل آنها با عملکرد ت کنترل علفبه مدت زماني دارد که در آن اقداما

 (.2002 ٬گیاه زراعي بايد انجام شود )نزويك و همکاران

 زمینی در جهانوضعیت تولید و کشت سیب -1-2

درصرد از  79زمیني در ، سریب1386براساس آخرين گرزار  وزارت جهراد کشراورزی در سرال 

میلیون هکترار و  19د. سطح زير کشت اين محصول در جهان حدود شوجهان کشت و کار ميکشورهای

های قبل با کاهش مواجه بروده اسرت. میلیون تن است که نسبت به سال 300تولید جهاني آن بیش از 

تن در هکتار است. دلیل پايین برودن متوسرط تولیرد جهراني وجرود  16متوسط تولید جهاني در حدود 

زمیني تولید سیری و با آب و هوای نامساعد و تکنولوژی پايین، سیبگرم کشورهايي است که در مناطق

مهمترين کشورهای تولید کننده اين محصول از نظر مقردار تولیرد بره ترتیرب  2005کنند. در سال مي

اند. همچنین در همین سال از نظرر کشورهای چین، روسیه، اسلواکي، هند، آفريقا، لهستان و آلمان بوده

داشت شده در واحد سطح، کشورهای هلند، بلژيك، آمريکا، آلمان، دانمارک و انگلستان مقدار محصول بر

 1-1انرد. جردول ترن در هکترار  بیشرترين عملکررد را داشرته 40و  40، 41، 41، 44، 46به ترتیب با 

زمیني، سطح زير کشت و متوسط عملکرد آنها و وضعیت ايران در برین کشورهای مهم تولیدکننده سیب

(. از جنبره تعرداد کشرورهای تولیرد 1386نرام، دهد )بيزمیني را نشان ميای تولید کننده سیبکشوره

                                                 
2 Critical period of weed competition 
3 Critical period of weed interference 
4 Critical period of weed control 



کننده در دنیا، سیب زمیني پس از ذرت در جايگاه دوم و از لحاظ مقردار تولیرد پرس از گنردم، ذرت و 

 .برنج در جايگاه چهارم قرار دارد

شود. مقدار ر جهان محسوب ميزمیني يکي از منابع اصلي در رژيم غذايي مردم سراسسیب

گیرد. اين محصول های آن مورد استفاده قرار ميزمیني برای مصرف مستقیم يا فرآوردهزيادی از سیب

در شمار زيادی از کشورها به عنوان منبع اصلي تأمین کننده انرژی برای انسان طي سالیان دراز مورد 

ح در مقايسه با غالت به نسبت مساوی پروتئین و زمیني در واحد سطگرفته است. سیباستفاده قرار 

درصد کربوهیدرات، يك درصد  17زمیني دارای کند. سیببرابر کربوهیدرات تولید مي 2نزديك به 

درصد فیبر است. همچنین در مواردی الکل نیز از  6/0درصد چربي و  1/0درصد پروتئین،  2امالح، 

شود، بلکه مقداری تولید شده در تغذيه انسان مصرف نمي زمینيآيد. همه سیبزمیني به دست ميسیب

گیرد. ها، مقداری به عنوان بذر و مقداری نیز در تهیه نشاسته مورد استفاده قرار ميدر تغذيه دام

زمیني برای تولید نشاسته در هلند، اروپای شرقي و ژاپن متداول است )خواجه پور، استفاده از سیب

1375.) 

کننده میزان تولید، متوسط عملکرد و سطح زير کشت کشورهای مهم تولید -1-1جدول شماره 

 زمینيسیب

عملکرد )کیلوگرم در 

 هکتار(

سطح زير کشت )هزار 

 هکتار(

کل تولید )هزار 

 تن(

 کشور

 چین 65052 4402 14779

 روسیه 53000 ... ...

 اسلواکي 31900 3239 9879

 هند 24000 1410 17071

 آمريکا 21011 517 40673

 لهستان 15442 812 19017

 آلمان 11492 244 40531

 ايران 4837 188 21528

 



های در کشورهای در حال توسعه بسته به مکان کشت و شرايط بازار تنوع زيادی در سیستم

زمیني به طور معمول شود. در منطقه آند، آمريکای مرکزی و هیمالیا، سیبزمیني ديده ميتولید سیب

هکتار زمین را در تعدادی مزرعه پراکنده و کوچك زير کشت  2تا  1اورزان بومي که کمتر از توسط کش

زمیني نسبتاً ارزان است، بخش زيادی از شود. در مناطقي مثل مناطق مرتفع که سیببرند، تولید ميمي

گیرد. در مي محصول تولید شده به رو  بسیار ساده انبار شده و برای مصارف خانگي مورد استفاده قرار

زمیني نسبتاً گران قیمت است، کشاورزان شرقي که سیبجنوبمناطقي مثل آفريقای مرکزی و آسیای

رسانند زمیني تولیدی خود را برای خريداری مواد غذايي ارزانتر به فرو  ميبخش زيادی از سیب

 (.1990)بیوکما و واندرزاگ، 

زمیني از لحاظ مقدار تولید، در ايران، سیب( 1386نام، کشاورزی )بيبر اساس آمار جهاد 

رود. متوسط عملکرد دومین و از حیث اهمیت غذايي، سومین محصول پس از گندم و برنج به شمار مي

 85-86زمیني در سال زراعي تن در هکتار است. سطح زير کشت سیب 12/27اين محصول در کشور ما 

درصد آن آبي و مابقي به صورت ديم بوده  5/98که  هزار هکتار برآورد شده است 161در ايران حدود 

درصد تولید جهاني  6/0میلیون تن است که حدود  3/4است. میزان کل تولید اين محصول بالغ بر 

 زمیني را به خود اختصا  داده است و از اين نظر ايران در رتبه سیزدهم قرار دارد.سیب

هرزار ترن  828ار سطح زير کشت و تولید هکت 23500با  85-86استان اردبیل در سال زراعي 

کیلوگرم در هکتار رتبه اول را در کشور به خرود اختصرا  داده  35230زمیني و متوسط عملکرد سیب

زمیني کل کشور را زير کشت ايرن محصرول درصد اراضي زير کشت سیب 6/14است. اين استان معادل 

های هنوج، استان فارس و کردسرتان در رتبرههای همدان، اصفهان، منطقه جیرفت و کبرده است. استان

 باشند.زمیني کشور را دارا ميدرصد کل اراضي زيرکشت سیب 59بعدی قرار دارند که حدود 



 زمینیشناسی سیبگیاه -1-3

 tuberosumو گونه  Solanum جنس   ،Solanaceaeزمیني گیاهي يکساله، از تیره سیب

 60–150ن زراعي و دارای بوته علفي ايستاده به ارتفاع آ باشد. هشت گونهگونه مي 200و شامل 

زمیني ترين ارقام سیب(. متداول1375پور، باشد )خواجهماه مي 6تا  3سانتیمتر با طول دوره رشد 

(. غده 1990است )بیوکما و واندرزاگ،  S .tuberosum( با نام علمي x 4  =n2= 48تتراپلومید )

های جانبي آن در نقاط فرو رفته به نام چشم، يافته است که جوانهای تغییر شکل زمیني ساقهسیب

هايي احاطه شده است. از متمرکز هستند. هر چشم حداقل دارای سه جوانه بوده که به وسیله فلس

های متر است که از گرهسانتي 45تا  5زمیني به طول های خزنده زيرزمیني وجود ساقههای سیبويژگي

های کوچك و فلسي های زيرزمیني برگگیرند. اين ساقههای هوايي منشأ ميساقه پايیني و زيرخاکي

شوند، انتهای هر ساقه های هوايي ميشکل دارند که اگر در معرض نور قرار گیرند تبديل به ساقه

های غده در شرايط مساعد رشد نموده و هر جوانه گردد. جوانهزيرزمیني متورم شده و به غده تبديل مي

 (.1375پور، کند )خواجهلید ساقه هوايي ميتو

ساقه -1-3-1  

دار هستند که در بر  عرضي عمومًا زمیني ضخیم، مستقیم و زاويههای هوايي سیبساقه

باشد )رضايي های مستقیم يا موجدار و بخش تحتاني ساقه گرد و سفت ميگو ، دارای بالتوخالي، سه

ها و ريشه در انتقال و حفظ تعادل گیاه بوده و رابط بین برگ (. ساقه عامل ايستادگي1375و سلطاني، 

ها، انجام فتوسنتز به عنوان مکمل برگ ها و جوانهموادغذايي و ّآب است. همچنین تولید و استقرار برگ

 (.1977دهد )کولینز، و حتي تبادالت گازی و تعرق را انجام مي

شود. انشعابات قه اصلي در نظر گرفته مياگر ساقه مستقیماً از غده بذری به وجود آيد، سا

نامند. اگر يك ساقه ثانويه در فاصله نزديکي های ثانويه ميجانبي تحتاني حاصل از ساقه اصلي را ساقه



به غده بذری از ساقه اصلي به وجود آيد و تشکیل ساقه زيرزمیني و غده آن مشابه ساقه اصلي باشد، در 

زمیني به غیر از ه عنوان يك ساقه اصلي در نظر گرفت. يك ساقه سیبتوان اين ساقه را باين صورت مي

انشعابات جانبي، ممکن است در رشد خود چندين بار تولید انشعابات انتهايي نمايد )بیوکما و واندرزاگ، 

1990.) 

برگ -2-3-1  

های ذخیره شده در غده طي دوره قبل از سبز شدن، رشد گیاه با استفاده از کربوهیدرات

زايي کرده و هنگامي که سطح برگ به حدود گیرد. پس از ظهورگیاهچه، گیاه به سرعت برگرت ميصو

ای رسد. البته صدور مواد ذخیرهای ميمتر مربع رسید، به مرحله خودکفايي سبزينهسانتي 400تا  200

بزرگ و مرکب  زمیني کرکدار،های سیبيابد. برگاز غده بذری تا فساد يا تخلیه کامل غده ادامه مي

های مختلف بوده که به طور متناوب بر روی ساقه قرار گرفته و دارای تعداد زيادی برگچه با اندازه

های ثانويه و گاهي های جانبي، برگچه انتهايي، برگچهباشد. برگ بالغ مرکب شامل دمبرگ، برگچهمي

شود )رضايي و سلطاني، يده ميهايي دهای ثالثه است و در محل اتصال برگ به ساقه گوشوارهبرگچه

 (.1375پور، ؛ خواجه1375

گل -3-3-1  

کاسبرگ تشکیل شده است که از  5زمیني منظم و هرمافروديت است و کاسه آن از گل سیب

گلبرگ به هم چسبیده تشکیل يافته و انتهای آن باز و  5اند. جام گل نیز از قاعده به يکديگر چسبیده

ه است که هر يك از آنها نسبت به قطعات کاسبرگ يك در میان قرار دندان 5قیفي شکل و دارای 

باشد که از قاعده به سطح داخلي جام چسبیده اند. نافه شامل پنج پرچم با میله کوتاه و ضخیم ميگرفته

شود که از مرکز آن خامه ای تشکیل ميها با هم لولهها به يکديگر متصل است. از اتصال آنو بساک آن

گردد. مادگي از دو برچه تشکیل شده که در هر کدام چندين تخمك وجود دارد. ارج ميمادگي خ

دهي گیاه نقش دارند که مهمترين آنها عبارتند از: طول روز، درجه حرارت، وزن عوامل زيادی در گل



غده بذری و سن گیاه. از بین عوامل فوق طول روز و درجه حرارت اهمیت بیشتری دارند که تحت تأثیر 

آذين دمگل زمیني گرزن است، در اين نوع گلآذين سیبکنند. گلفصول و عرض جغرافیايي تغییر مي

 2سبز و از نوع سته بوده که حداکثر قطر آنها ها شبیه گوجه شود، میوهاصلي به دو قسمت منشعب مي

 (.1375پور، باشد )خواجهمتر ميسانتي

غده -4-3-1  

سازی مواد غذايي و تولید مثل در نظر گرفت که برای ذخیرهتوان بخشي از ساقه غده را مي

شود، اين امر زماني رخ های هوايي تشکیل ميهای ساقه، غدهساز  يافته است. گاهي در کنار برگ

ها متوقف دهد که تولید مواد غذايي توسط شاخ و برگ ادامه داشته، ولي انتقال مواد پرورده به غدهمي

نتقال ممکن است در اثر صدمات مکانیکي يا هجوم يك قارچ )مثل ريزوکتونیا( به شده باشد. اين توقف ا

توان يك استولون متورم شده نیز در نظر گرفت. رشد غده قسمت تحتاني ساقه ايجاد شود. غده را مي

هفته بعد از سبز شدن به آرامي شروع شود و با میزان ثابت )میزان حجیم  4تا  2ممکن است در حدود 

در طول دوره نسبتاً طوالني ادامه داشته باشد. تحت شرايط مناسب میزان رشد غده ممکن است  (5شدن

ای از رشد به طور کیلوگرم در هکتار در روز باشد. رشد شاخ و برگ و غده در طول دوره 1000تا  800

خ و برگ، و شود که نشانگر رابطه میان آنها است. رشد غده در آخر فصل با توسعه شاهمزمان انجام مي

رشد غده در اوايل فصل با رشد کمتر شاخ و برگ ارتباط دارد. پوست غده دارای تعداد زيادی عدسك 

 های اليههای غده در نظر گرفت. در بر  عرضي غده، بخشتوان آنها را به عنوان روزنهاست که مي

های آوندی ای بیروني و حلقهذخیرهدروني، پارانشیم  ایذخیرهبیروني )پريدرم(، پارانشیم ای پنبه چوب

درجه  20تا 18زمیني حدود های سیبترين دمای خاک برای رشد غدهقابل مشاهده است. مناسب

شود، ولي با افزايش دما به درجه سانتیگراد موجب تحريك رشد غده مي 20گراد است، که دمای سانتي

                                                 
5  Bulking rate 



؛ هاشمي دزفولي و 1375و سلطاني،  شود )رضاييگراد رشد غده متوقف ميدرجه سانتي 28حدود 

 (.1377همکاران، 

جوانه -5-3-1  

های واريته بوده و بخش انتهايي يا تمام جوانه ممکن است رنگي رنگ جوانه يکي از مشخصه

های پايین نمايد و از محل گرهها به سرعت رشد کرده و تولید ساقه ميباشد. پس از کشت غده، جوانه

ای بسته به عواملي کند. تعداد چشم در يك غده به طور قابل مالحظهلون ميساقه تولید ريشه و استو

چون واريته، اندازه غده و شرايط رشد متغیر است. در بسیاری از موارد جوانه اصلي در بخش میاني 

ها به خوبي توسط ای ديگر وجود دارد که غالباً اين جوانهگیرد و در هر طرف آن جوانهچشم قرار مي

های جانبي ترين جوانههای کناری را ممکن است به عنوان پايیناند. اين جوانهده تفکیك شدهگوشت غ

اند. هنگامي که غده  بذری کاشته يك نیش در نظرگرفت که در اثر رشد غده از يکديگر جدا شده

طاني، ؛ رضايي و سل1990يابد )بیوکما و واندرزاگ،ها به سرعت افزايش ميشود، میزان رشد جوانهمي

1375.) 

ريشه -6-3-1  

های رشرد يافتره از های حاصل از بذر حقیقي و غده بذری از يکديگر متفاوت هستند. بوتهريشه

شرود، در کنند که از آن انشعابات جانبي ايجراد مريبذرهای حقیقي، يك ريشه راست و باريك تولید مي

ها به وجود های ساقه و يا استولونرههای حاصل از غده بذری به صورت افشان از محل گکه ريشهصورتي

 40-50های آن عموماً کم عمرق )بره عمرق زمیني ضعیف بوده و ريشهزايي سیبآيند. سیستم ريشهمي

های غیرقابل نفوذ يا تغییر ناگهاني خاک از يرك نروع بره نروع ديگرر در متر( هستند. ولي اگر اليهسانتي

هايي کره در مکن است تا يك متر هم برسد. انرواع ريشرهپروفیل خاک وجود نداشته باشد، عمق ريشه م



های ، ريشرره7های پیونردگاه، ريشرره6های قاعردهترروان مشراهده کرررد عبارتنرد از: ريشررهزمیني ميسریب

 (.1375؛ رضايي و سلطاني، 1985)کراتزک و پالتا،  9ایهای غدهو ريشه8استولوني

 های هرزاهمیت تعیین دوره بحرانی حضور علف -4

منابع علمي مختلف تعاريف گوناگوني از دوره بحراني ارامه شده است. بررای مثرال، زيمردال  در

های هرز دور بمانرد. داند که بايد از تهاجم علف( دوره بحراني را بخشي از زندگي گیاه زراعي مي1980)

دانرد کره در ای از زمان بعد از کاشت يا بعد از سربز شردن مريايشان همچنین دوره بحراني را محدوده

( دوره بحرانري 1988اولیور ) .شودخارج از اين دوره رقابت يا وجود ندارد و يا سبب کاهش عملکرد نمي

تواند بر عملکرد گیاه زراعي اثر های هرز ميداند که تداخل علفای از فصل رويش گیاه زراعي ميرا دوره

( و ويرور 1991اسوانتن و ويز ) ٬(2001ن )گذاشته و يا رشد گیاه زراعي را کاهش دهد. مارتین و همکارا

اند. در يرك های هرز بیان نموده( نیز تعاريفي را برای تعیین دوره بحراني کنترل علف1992و همکاران )

های هرز در آن مرحلره بیشرترين خسرارت را ای از رشد گیاه زراعي که حضور علفتعريف جامع مرحله

گوينرد های هرز يرا دوره بحرانري رشرد گیراه مريحضور علف نمايد مرحله حساس رشد گیاه بهوارد مي

 ٬(. آنچه وجه اشتراک همه اين تعاريف اسرت2004؛ بازديرف و همکاران، 1988؛ اولیور، 1980)زيمدال، 

های هرز در مراحل مختلف رشرد آنهرا متفراوت اين است که عکس العمل گیاهان زراعي به حضور علف

های هرز دارند کره در طري ای از رشد حساسیت بیشتری به حضور علفاست و هر يك از آنها در مرحله

-گیاه زراعي بايد عراری از علرف ٬اين مرحله به منظور جلوگیری از کاهش عملکرد يا کیفیت و يا هر دو

 های هرز نگه داشته شود. 
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با علفتوان گفت دوره بحراني بهترين فاصله زماني برای مبارزه موثر با توجه به تعاريف فوق مي

مبارزه زود هنگام قبل از اين دوره به دلیل تاثیر ناچیز علرف ٬های هرز در يك گیاه زراعي است. چرا که

شرود و از طرفري ها ميهای هرز و همچنین رشد مجدد آنها باعث کاهش کارآيي مبارزه و افزايش هزينه

ز و افزايش خسارت وارده بره گیراه های هرمبارزه دير هنگام بعد از اين دوره نیز به دلیل رشد زياد علف

 کند.دار عملکرد جلوگیری نميزراعي کارآيي چنداني نداشته و از کاهش معني

، بیانگر مدت زمان بین دو جزپ رقابت گیاه زراعي و 10های هرزدر اصل دوره بحراني کنترل علف

يرا  11های هررزحذف علف زمان بحراني -1اند. گیری شدههای هرز است که هر کدام جداگانه اندازهعلف

دار عملکررد های هرز را بدون کاهش معنيتواند رقابت اوايل فصل علفحداکثر زماني که گیاه زراعي مي

های هررز مرورد نیراز يا حداقل دوره عاری از علف  12های هرزدوره بحراني عاری از علف -2تحمل کند. 

های هررز و جرزپ دوم دوره بحراني کنترل علفدار عملکرد. جزپ اول آغاز برای جلوگیری از کاهش معني

(. نترايج حاصرل از ايرن دو 1983 ٬؛ ويور و تان 2002 ٬کند )نزويك و همکارانپايان آن را مشخص مي

 شوند.جزپ برای تعیین دوره بحراني با يکديگر تلفیق مي

تگي بسر 13های هرز به سطح قابل قبرول کراهش عملکرردآغاز و پايان دوره بحراني کنترل علف

اما بسته به هزينه کنتررل  ٬درصد گزار  شده است 11تا  2دارد. در بسیاری از مطالعات اين سطح بین 

بیني شده متغیر است. از طرفي اين دامنه به تولیرد کننردگان يرا مشراورين های هرز و درآمد پیشعلف

م کننرد )نزويرك و دهد که دوره بحراني را برا میرزان ريسرك کشراورز تنظریکشاورزی اين امکان را مي

درصد باشد،  5توان گفت، اگر سطح قابل قبول کاهش عملکرد، (. برای درک بیشتر مي2002 ٬همکاران

هرای هررز قبرل از آن شود کره ترداخل علرفای از رشد گیاه زراعي تعريف ميمرحله ٬آغاز دوره بحراني

ای از رشد گیاه زراعري اسرت حلهدهد و پايان دوره بحراني، مردرصد عملکرد را کاهش مي 5مرحله تنها 
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های هررز را درصد عملکرد گیاه زراعي، بايد علف 5که تا آن زمان به منظور جلوگیری از کاهش بیش از 

 (.1992 ٬کنترل کرد )هال و همکاران

های هرز بايد در طي دوره همپوشاني بین دو جزپ دوره بحراني موثر واقع شود. اين کنترل علف

های هرز در آغاز دوره بحراني يا عاری از علرف هررز نگره داشرتن گیراه ريق حذف علفتواند از طکار مي

(. اگر دو جزپ دوره بحراني همپوشراني 1993 ٬زراعي تا پايان دوره بحراني انجام پذيرد )وولي و همکاران

هرز های با يکديگر نداشته باشند، ديگر دوره بحراني وجود نخواهد داشت و تنها يك عملیات حذف علف

 (.1992 ٬های هرز کافي است )هال و همکاراندر هر زماني قبل از پايان حداکثر دوره آلودگي به علف

قبل از هر اقردامي تعیرین و شرناخت  ٬های هرزبرای برنامه ريزی موفق در مديريت کنترل علف

ی تعیرین دوره های هرز اهمیت زيادی دارد. در منابع مختلف مزايای زيادی برادوره بحراني کنترل علف

های پرس از کشهای هرز و اهمیت آن ذکر شده است. از جمله: کاربرد به موقع علفبحراني کنترل علف

بندی کاشت گیاهان پوششي و کولتیواسریون بهبود زمان ٬های با دوامسبز شدن و عدم اتکا به علف کش

؛ وانرراکر و  1992 ٬ران؛ هررال و همکررا 1992 ٬سرراتین و همکررارانو صرررفه جررويي در زمرران و منررابع )

. زمران شرروع و طرول دوره ( 2002 ٬نزويرك و همکراران؛ 2000 ٬؛ مولوگتا و بوربوم 1993 ٬همکاران

 های هرز تابع عوامل مختلفي است.بحراني گیاه زراعي به حضور علف

عوامل موثر بر دوره بحرانی -5-1  

موثرند. اين عوامل را به طرور  های هرزعوامل مختلفي بر شروع و پايان دوره بحراني حضور علف

ای، زمان نسبي های هرز )نوع گونه، تراکم، ترکیب گونهتوان در شش گروه عوامل مربوط به علفکلي مي

سبز شدن، قابلیت رويش دوباره(، عوامل مربوط به گیاه زراعي )گونره، رقرم، ترراکم(، شررايط محیطري، 

ه بنردی کررد. دوره بحرانري يرك صرفت ثابرت در عملیات زراعي، عوامل اقتصادی و عناصر غذايي دسرت

  گیاهان زراعي نیست، بلکه متأثر از اثر متقابل محیط، علف هرز، بازار و گیاه زراعي است.
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