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چکيده
به منظور بررسی اثر کاربرد کودهای زيستی و شیمیمايی و روشهیای کنتیر علی هیایهیرز در عیس ،آزمايشیی
بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقمقاتی دانشکسه کشاورزی دانشگاه فردوسی
مشهس در سا زراعی  1397-98با سه تکرار انجام شس .تمیارهای آزمايش در فاکتور او شامل کودهای زيسیتی پتاپیاور
فسفرپاور مايکورايزا مخلوط هیه کودهای زيستی و کود شمیمايی و در فاکتور دوم سیه تمییار کنتیر علی هیرز شیامل
کاربرد عل کش پنسيیتالمن بهصورت پمشرويشی کاربرد عل کش پايريسيت بهصورت پی رويشیی و در مرحلیه سیه تیا
چهاربرگی و دوبار وجمن در طو فصل رشس بود .نتايج نشان داد که کاربرد پ رويشی پايريسيت اگرچه عل هایهرز را به
خوبی کنتر کرد اما منجر به کلروز و نکروز در عس ،شس .پنسيیتالمن منجر به حصو بمشترين عیلکیرد زيسیتتیوده و
دانه در عس ،شس .در بمن کودها کود شمیمايی منجر به افزايش تراکم و زيستتوده عل هایهیرز و هیچنیمن بمشیترين
عیلکرد عس ،شس .در بمن کودهای زيستی کود پتاپاور بمشترين عیلکرد عس ،را باعث شس و مخلیوط کودهیای زيسیتی
منجر به کاهش عیلکرد و زيستتوده عس ،نسبت به ساير کودها شیس .بیا توجیه بیه اثیرات متقابیل روشهیای کنتیر و
کودهای مصرفشسه در اين آزمايش بهترين نتمجه عیلکرد زيستتوده ( 800گرم در متر مربع) و دانه ( 164گرم در متیر
مربع) عس ،را کاربرد کود زيستی پتاپاور به هیراه پنسيیتالمن بهصورت پمشرويشی به هیراه داشت.
واژههای کليدی :پايريسيت پتاپاور پنسيیتالمن لگوم مايکورايزا

84درصییس و ) 63 Karim-Mojeni et al, (2004درصییس
گزارش کردنس .افیزايش کیاربرد نهیادههیای کشیاورزی بیهويیهه
کودهای شمیمايی از قبمل نمتروژن اغلب ضین اينکه در کوتاه
مست نمازهای تغذيهای گماه را تاممن میکننس از طريق تحريک
بمشتر رشس عل هایهرز منجر به تشیسيس اثیرات منفیی آنهیا
خواهنس شس .از آنجايی که ممزان رقابت بیمن علی هیرز و گمیاه
زراعی بسمار وابسته به فراهیی عناصیر غیذايی اسیت میسيريت
صحمح عناصر غذايی برای مسيريت عل هیایهیرز میورد توجیه
اسیت ( Evans et al., 2003; Cathcart & Swanton,
 .)2003جنبههای مختلفی از مسيريت عناصیر غیذايی از جیلیه
نوع کود زمان کاربرد ممزان کاربرد و فرم مصرف آن میتوانیس
شییراي تییساخل علیی هییرز بییا گمییاه زراعییی را تغممییر دهییس
(.)Blackshaw et al., 2004; Van Delden et al., 2002
کاربرد کودهای زيستی ضین امنمت زيسیتمحمطیی و صیرفه
اقتصادی روشی پايسار و سودمنس در تغذيه گماهان بیهويیهه در
شراي و محسوديتهای موجیود در شیراي کشیت ديیم و کیم

1

مقدمه
عس )Lens culinaris Medik.( ،از گماهان زراعی مهم
تمره بقوالت اسیت کیه در طمی وسیمیی از شیراي اقلمییی و
خاکی قیادر بیه رشیس اسیت ( .)Parsa & Bagheri, 2008در
ايران عس ،با  17/1درصس از کل سطح زيرکشت حبوبات بییس
از نخود ( )Cicer arietinum L.به عنوان دوممن گماه زراعیی
مهم از گروه حبوبات است که غالب کشیت آن بیهصیورت ديیم
است و اسیتان اردبمیل بیا  27/9هیزار هکتیار رتبیه او سیطح
زيرکشت آن در ايران را به خود اختصیا داده اسیت ( Jihad
 .)Statistic, 2017بهطور کلی حبوبات از جیله عس ،بهدلمیل
صفاتی از جیله سرعت رشس اولمه کم سرعت توسیه کانوپی کم
و ارتفاع کم در صورت کنتر نشسن عل هایهرز دچار خسارت
شسيسی خواهنس شیس ( & Hanson & Thill, 2001; Parsa
 Al-Thahabi et al, (1994) .)Bagheri, 2008ايین ممیزان
کییاهش عیلکییرد را  58درصییس )Mohamed et al, (1997
* نویسنده مسئولe-izadi@um.ac.ir :
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آبماری هستنس و از طرفی در کاهش اثرات سوء عل هایهرز نمز
سودمنس خواهنس بود (.)Pezeshkpour et al., 2014
کودهای زيستی از طريق افیزايش رشیس ريشیه و افیزايش
جذب ريشه ای رشس گماهان را افزايش میدهنس .با اينحیا بیا
افزايش رشس انسام زيرزممنی میتواننس گماه را در شراي ديم که
دچار تنش کمآبی میشیود محافظیت کننیس ( Miransari et
 .)al., 2009عالوه بر باکتریهای تثبمتکننسه عناصیر غیذايی
قارچ های مايکورايزا نمز عیلی مشابه در تثبمیت عناصیر غیذايی
انجام میدهنس و میتواننس در فراهیی عناصر غذايی در گماهیان
زراعی و مسيريت آن نقش مهییی ايفیا کننیس ( Dimitrios et
 .)al., 2011افزايش تحیل بیه خشیکی (Al-Karaki & Al-
 ،)Raddad, 1997افزايش جذب عناصر غذايی توس گماهیان
بهخصو عناصر غذايی غمرمتحرکی چون فسیفر روی و می
( )Davies et al., 1992تحیل به تنش شوری و بمیاریهیای
گماهی و نمز افیزايش فتوسینتز از مهیمتیرين مزايیای کودهیای
زيستی میباشس .به نظر میرسس کودهای زيستی بر توان رقابتی
گماهان و متیاقب آن در مسيريت عل هایهرز نمز میؤثر باشینس
( .)Dimitrios et al., 2011هیچنمن قارچ مايکوريزا در رشس
برخی از عل هایهرز يکساله اثیرات منفیی دارد ( & Francis
.)Read, 1995
در ايران تیساد عل کش ثبتشسه بیرای عیس ،شیامل دو
عل کش پنسيیتالمن و پرومتیرين اسیت کیه هیردو بیهصیورت
پیمشرويشیی کیاربرد دارنیس (Karim- .)Zand et al., 2017
) Mojeni et al, (2004در آزمییايش خییود اثییر عل ی کییش
پايريسيت را بهصورت پی رويشیی در عیس ،بررسیی کردنیس و
نتايج رضايتبخشی را نشان داد .متريبیوزين نمیز از علی کیش
هییايی اسییت کییه در کشییت عییس ،بییهصییورت پ ی رويشییی و
پمشرويشی در مزارع کشیورهای مختلفیی از جیلیه اسیترالما و
کانادا به کار میبرنس (.)McMurray et al., 2018
کاربرد يک روش مسيريتی به تنهیايی عیالوه بیر افیزايش
سرعت سازگاری عل هایهرز به آن روش منجر بیه ناپايیساری
در نظامهای زراعی می شود .تلفمق روشهای مختل مییتوانیس
باعث افزايش کارآيی روشهای مسيريتی گیردد و هیچنیمن بیه
پايساری نظامهای زراعی کییک کنیس ( Swanton & Weise,
.)1991
اين تحقمق به منظور مقايسه تأثمر کودهیای بمولوژيیک و
شمیمايی در تلفمیق بیا کنتیر شیمیمايی و مکیانمکی (وجیمن)
عل هایهرز در بهبود عیلکرد و مسيريت عل هیایهیرز عیس،
صورت گرفت.

مواد و روشها
ايیین پییهوهش در سییا زراعییی  1397-98و در مزرعییه
تحقمقاتی دانشکسه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهس انجام شس.
آزمايش بهصورت فاکتوريل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی
با سه تکرار انجام شس .کیه عوامیل میورد بررسیی در آن شیامل
سطوح مختل تغذيه گماه در پنج سطح:
 -1تلقمح بذور عس ،بیا بیاکتری هیای آزادکننیسه فسیفر
(( )Pseudomonas sp.فسفرپاورباکتر)
 -2تلقمح بذور عس ،با بیاکتریهیای آزادکننیسه پتاسیمم
(( )Thiobacillus sp.پتاپاورباکتر)
 -3تلقمح بذور عس ،با قارچ مايکوريزا ( Piriformospora
)indica

 -4تلقیییمح بیییذور عیییس ،بیییا مخلی یوط بیییاکتریهیییای
فسفرپاورباکتر پتاپاورباکتر و قارچ مايکوريزا
 -5کاربرد کودهای شمیمايی (مخلوط کود اوره و سیولفات
پتاسمم)
روشهای کنتر عل هایهرز در سه سطح:
 -1دوبار وجمن دستی بهترتمب قبیل از گلیسهی و مرحلیه
پُرشسن غالفها
 -2کنتر عل هایهرز با عل کش پنسيیتالمن بهصیورت
پمشرويشی
 -3کنتر عل هایهرز با استفاده از عل کیش پايريیسيت
بهصورت پ رويشی
1
طبق دستورالییل کودهای بمولوژيک فسفرپاور و پتاپیاور
قبل از کاشت و در آزمايشگاه بیا غلظیت يیک در هیزار بیر روی
بذور عس ،اسپری شسنس و قارچ مايکورايزا در هنگام کشیت بیر
روی بذور عس ،پاشمسه شس .کود شیمیمايی (مخلیوط سیولفات
پتاسمم و اوره) پ از کاشت بذور بهصورت دستپاش با ممیزان
 50کملوگرم در هکتار در کرتهای مورد نظر توزيع شس .زمیمن
مورد آزمايش در تاريخ  20اسفنس ماه شخم برگیردان و ديسیک
زده شس و آماده کشت گرديس .بذور عس( ،توده محلی رباط) در
تییاريخ  23اسییفنس بییهصییورت خطییی بییا فاصییله بییمن رديیی
50سانتی متر در کرتهايی با ابییاد  2/5در  3مترکشیت شیس و
پ از ظهور گماهچهها اقسام به اعیا تراکم مطلوب (100بوته
در متر مربع) شس .در ضین با توجه بیه بارنیسگیهیای مناسیب
فصل رشس اين کشت نمز بهصورت ديیم انجیام گرفیت و ممیزان
بارنسگی در جسو  1گزارششسه است.
عل کش پنسيیتالمن با دز مصرفی  3/7لمتر ماده موثره در
هکتار در تاريخ  26اسفنس ماه بهصورت پمشرويشی با سییپاش
 .1دستورالییل شرکت دانشبنمان زيستفناور خوشه
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عل هایهرز پ از شیارش و شناسیايی بیه تفکمیک گونیه در
آون با دمای  70درجه سیانتیگیراد بیه میست  48سیاعت قیرار
گرفتنس و پ از آن با کیک ترازوی ديجمتا به دقت يک صسم
گرم وزن آنها انسازهگمری شس .به منظور بررسی اثر تمیارها بیر
عیلکرد در آخر فصل رشس و رسمسگی کامل بوتیههیا در تیاريخ
ششم تمرماه وزن خشک و عیلکرد دانه عس ،از مسیاحتی بیه
ممزان يک متر مربع برداشت شس و صفات میذکور انیسازهگمیری
شس.
تجزيه واريان با کیک نرمافزار  Minitab Ver 17و مقايسات

شییارژی پشییتی بییا نییاز بییادبزنی (شیییاره  8001بییا فشییار
2/5کملوپاسکا ) اعیا شس .هیچنمن عل کش پايريسيت بیا دز
1/2لمتر ماده موثره در هکتار در مرحله 3-4برگی عل هایهرز
با سیپاش مذکور سمپاشیی شیس .وجیمن علی هیایهیرز در دو
مرحله شامل ابتسای گلسهی و غالفدهی عس ،انجام شس.
جدول  -1ميزان بارشها در طول فصل رشد
Table 1. Amount of precipitation in growing season
ماه

ميزان بارندگی (ميلی متر)

month
اسفنسMar. -

)Precipitaion (mm
52

فروردينApr. -

64

ارديبهشتMay -

91

خردادJun. -

41

ممانگمن توس آزمون  LSDانجام شس.
نتایج و بحث

تمرJul. -

15

مجیوعSum -

فلور و جمعيت علفهایهرز

263

نتايج نشان داد که هشت گونه عل هرز (يیک گونیه شیبه
باريکبرگ و هفت گونه پهنبرگ) در مزرعه مشاهسه شسنس کیه
در بییمن آنهییا تییا ريییزی سییماه ( )Solanum nigrum L.و
اويارسالم ارغوانی ( )Cyperus rotundus L.دارای بمشیترين
فراوانی نسبی بودنس (جسو .)2

نیونییهگمییری از عل ی هییایهییرز شییامل بررسییی تییراکم و
زيستتیوده آنهیا در سیه مرحلیه (گلیسهی پُرشیسن غیالف و
برداشت گماه زراعی) از مساحتی بیه ممیزان نیمم متیر مربیع بیا
کیییک کییوادراتی بییه مسییاحت  0/25متییر مربییع انجییام شییس.

جدول  -2فهرست و برخی خصوصيات گونههای علفهرز شایع در مزرعه مورد مطالعه
Table 2. List and some of the charactristics of weed spices in studied farm
Life cycle

)Relative frequency (%

Family

Scientific name

Persian name

چرخه زندگی

فراوانی نسبی (درصد)

خانواده

نام علمی

نام فارسی

perennial

26.13

Cyperaceae

Cyperus rotundus L.

اويارسالم

perennial

3.73

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

پمچک صحرايی

Annual

6.52

Chenopodiaceae

Amaranthus Spp.

تا خرو،

Annual

47.25

Solanaceae

Solanum nigrum L.

تا ريزی سماه

Annual

1.86

portulaceae

Portulaca oleracea L.

خرفه

Annual

0.93

Solanaceae

Datura stramonium L.

داتوره

Annual

10.50

Chenopodiaceae

Chenopodium album L.

سلیه تره

Annual

3.03

Papaveraceae

Fumaria Spp.

شاهتره وحشی

کودهای زيستی تیراکم کیتیری از علی هیایهیرز را بیه خیود
اختصییا دادنییس و اخییتالف مینیییداری بییا يکییسيگر نساشییتنس
(شکل .)1به نظر میی رسیس کیه کودهیای شیمیمايی منجیر بیه
تحريییک بمشییتر جوانییهزنییی عل ی هییایهییرزشییسهانییس و تییراکم
عل هایهرز در اين تمیار نسبت بیه کیاربرد کودهیای زيسیتی
افزايش پمسا کرده است .مطالیات متییسدی نشیان دادهانیس کیه
تراکم و جوانهزنی علی هیایهیرز در شیراي کیاربرد کودهیای

تأثير تيمارهای آزمایش بر تراکم علفهایهرز

اثر عل کشها بر تراکم عل هایهیرز در هیر سیه مرحلیه
نیونه برداری و اثر نوع کودها و اثر متقابل عل کشهیا و تغذيیه
گماهی بر تراکم عل هیایهیرز در دو مرحلیه پُرشیسن غیالف و
برداشت گماه زراعی در سطح احتیا يک درصس مینیدار شس.
با توجه به شکل  1بمشترين تراکم عل هایهرز در هر دو
مرحله نیونه برداری مربوط به تمیار کاربرد کود شمیمايی بود و
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شمیمايی از جیله اوره افزايش می يابس ( Mohammaddoust
; .)et al., 2011 Major et al., 2005در رابطییه بییا اثییر

مینیییداری نسییبت بییه کییاربرد پايريییسيت داشییت (شییکل .)1
عل کش پنیسيیتالمن اثیری بیر اويارسیالم نساشیت و بیهدلمیل
غالبمت باالی اين گونه (جسو  )1بمشترين تراکم عل هایهرز
در اين تمیار مشاهسه شس.

عل کشها بر تراکم عل هایهرز بمشترين تراکم ( 90بوتیه در
متر مربع) مربوط به تمیار کاربرد پنسيیتالمن در مرحله پُرشسن
غییالفهییا بییود و در هییر سییه مرحلییه رشییسی عییس ،اخییتالف

B

A

شکل  -1اثر نوع علفکش و روشهای تغذیه گياهی بر تراکم علفهایهرز
Fig. 1. Effect of herbicide (A) and crop nutrition methods (B) on weed density

اينکه در عل کش شاخ و برگ مصرف و تیاسی پايريیسيت کیه
کارآيی آن تحت تأثمر خصوصمات خاک نمست تأثمری نساشته باشس.

در بررسی اثرات متقابیل علی کیشهیا و تغذيیه گمیاهی
بمشترين ( 202/6بوته در متیر مربیع) و کیتیرين ( 20بوتیه در
مترمربع) تراکم عل هایهیرز در هیر دو مرحلیه نیونیهبیرداری
به ترتمب در تمیار کاربرد پنسيیتالمن به هیراه کود شیمیمايی و
پايريسيت به هیراه مايکورايزا بود و از نظر آماری بیمن کودهیای
زيستی اختالف مینی داری وجود نساشیت (جیسو  .)3بیهطیور
کلی تمیارهايی که در آنها کودهای زيستی استفاده شسه بیود
دارای تراکم کیتری از عل هیرز بودنیس و اثیر متقابیل آنهیا بیا
پايريسيت اختالف مینیداری با يکسيگر نساشت .به نظر میرسیس
عل کش پايريسيت در کاهش تیراکم علی هیایهیرز میؤثرتر از
پنسيیتالمن بوده و اين مهم در تلفمق بیا کودهیای زيسیتی نمیز
بمشتر ديسه میشود.
از آنجا که يکی از مؤثرترين عوامل تجزيه عل کیشهیا در
خاک باکتریهیا هسیتنس ( )Zand et al., 2014اضیافهکیردن
کودهای زيستی به خاک که شیامل بیاکتری هسیتنس احتییاالا
منجییر بییه تجزيییه عل ی کییشهییای خییاک کییاربردی از قبمییل
پنسيیتالمن میشود و اين مسئله میتوانیس در کیارآيی آنهیا در
کنتر عل هایهرز در طو فصل رشس تأثمرگیذار باشیس .حیا

تأثير تيمارهای آزمایش بر زیستتوده علفهایهرز

اثر روشهای تغذيه گماهی بر زيستتوده عل هایهیرز در
دو مرحله پُرشسن غالف و برداشت گماه زراعی در سطح احتیا
يک درصس مینیدار شس و اثر عل کشها و اثر متقابل آن با تغذيه
گماهی نمز در تیامی مراحل نیونهبرداری مینیدار شس.
در بمن تمیارهای آزمیايش کیاربرد کیود شیمیمايی دارای
بمشترين زيستتوده عل هایهرز در هر دو مرحله نیونهبرداری
بود (شکل .)2
) Mohammad doust et al, (2011در بررسییی اثییر
کودهای شمیمايی در مزارع گنسم آلوده به عل هرز نشان دادنس
که در تمیاری که کود نمتروژن استفادهشیسه بیود وزن خشیک
عل هایهرز حسود دو برابر نسبت به تمیار بسون کیود افیزايش
پمسا کرد .ساير محققان نمز اشاره کردنیس کیه کیاربرد کودهیای
شمیمايی باعث افزايش تراکم و زيستتوده عل هایهرز نسیبت
به تمیارهای بسون کود شس که منطبق بیا نتیايج ايین آزمیايش
است (Blackshaw et al., 2004؛ Tulikov & Sugrobov,
.)1984
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نتايج حاصل از اثرات متقابل روشهای تغذيه و عل کیش
ها نشان داد که بمشترين زيستتوده عل هرز در هرسه مرحلیه
نیونهبرداری مربوط به تمیار کاربرد کیود شیمیمايی بیه هییراه
پنسيیتالمن بود و در بمن تمیارهای کودهای زيستی میايکورايزا
در سه مرحله نیونیهبیرداری دارای کیتیرين زيسیتتیوده بیود
بهطوری که در مرحله گلیسهی و پُرشیسن غیالف در تلفمیق بیا
کاربرد پنسيیتالمن و در مرحله برداشت گماه زراعی در تلفمق بیا
کاربرد پايريسيت دارای کیترين زيستتوده عل هرز بود (جسو
.)3
با توجه به نتايج مذکور به نظر میرسس کود میايکورايزا بیا
رفتارهای انگلی اين قارچها در محیم ريشیه آنهیا را پارازيتیه
کرده و شراي را برای رشس و جوانهزنی علی هیایهیرز مختیل
کرده است و در اين تمیار کیترين تراکم و زيستتوده عل هیرز
مشاهسه شس (شیکل  2و  .)1در سیاير مطالییات نمیز بیه اثیرات
مثبت مايکورايزا بیر رشیس و عیلکیرد گمیاه زراعیی و هیچنیمن
کنتر عل هایهرز اشارهشسه اسیت ( ;Jordan et al., 2000
.)Rinaudo et al., 2010

در بمن تمیارهیای کودهیای زيسیتی در مرحلیه پُرشیسن
غییالف بمشییترين زيسییتتییوده علی هییایهییرز ( 41/7گییرم در
مترمربییع) و کیتییرين مقییسار آن ( 10/9گییرم در متییر مربییع)
بهترتمب مربوط به کاربرد فسفرپاور و مايکورايزا بود و در مرحله
برداشییت گمییاه زراعییی بمشییترين زيسییتتییوده ( 51/4گییرم در
مترمربع) و کیترين ( 24/7گرم در متر مربع) بهترتمیب مربیوط
به تمیار پتاپاور و مايکورايزا بود (شکل .)2
به نظر مییرسیس کیود میايکورايزا شیراي را بیرای رشیس
گماهان زراعی و عل هایهرز مختل کیرده و منجیر بیه کیاهش
رشس هر دو شیسه اسیت .ايین موضیوع در مطالییهای مشیابه در
کاربرد کودهای زيستی از جیله مايکورايزا در نخود مشاهسه شس
(.)Izadi-Darbandi et al., 2019
در رابطه با عل کشها در طو فصل رشیس زيسیتتیوده
عل هایهرز در هر دو عل کش افزايش يافت .با وجود ايین در
تمیارهای مربوط به عل کش پنسيیتالمن بمشترين زيستتیوده
عل هایهرز مشاهسه شس که با توجه به نتايج مربوط بیه تیراکم
عل هایهرز (باالبودن تراکم در اين تمییار) ايین نتمجیه دور از
انتظار نمست.

جدول  -3اثر متقابل علفکش و تغذیه گياهی بر تراکم علفهایهرز
Table 3. The effect of interaction of herbicides and crop nutrition on weed density
)Weed density (plant.m-2

Treatment

تراکم علفهایهرز (بوته در متر مربع)

تيمار

Crop harvest

Pod filling

Crop nutrition methods

برداشت گياه زراعی

پُرشدن غالف

روشهای تغذیه گياهی

38.6 cd

90 b

58.6 bc

90.6 b

27.6 d

33 c

134.6 a

202.6 a

21.3 d

34.6 c

26.6 d

36 c

25.3 d

38.6 c

20 d

26.6 c

66.6 b

60 bc

28 d

46.6 c

Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Potasium
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
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×

×

×

Weed control

کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
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A

B

) بر زیستتوده علفهایهرزB( ) و روشهای تغذیه گياهیA(  اثر نوع علفکش-2 شکل
Fig. 2. Effect of herbicide (A) and crop nutrition methods (B) on weed Biomass

 اثر متقابل علفکش و تغذیه گياهی بر زیستتوده علفهایهرز-4 جدول
Table 4. Interaction the effect herbicide and crop nutrition methods on weed Biomass
Weed biomass (g.m-2)

Treatment

تيمار
Weed control

کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pendimethalin
پنسيیتالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت

×

×

×

)زیستتوده علفهایهرز (گرم در متر مربع

Crop nutrition methods

Flowering

Pod filling

Crop harvest

روشهای تغذیه گياهی

گلدهی

پُرشدن غالف

برداشت گياه زراعی

18 bcd

38.5 bc

13 f

26.9 ab

26.08 cd

73.34 b

12.7 bcd

8.57 e

24.96 ef

37.4 a

133.3 a

128.33 a

21.7 abc

14.6 de

23.62 ef

8.3 cd

44.9 b

60.8 c

5.2 d

20.13 de

29.6 e

19.6 bcd

13.4 de

24.45 ef

7.5 cd

12.86 de

43.46 d

9.8 cd

16.86 de

32.25 de

Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
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( 657/6گرم در متر مربع) اختالف مینیداری نساشت .در رابطه
با اثر کاربرد کودها بر عیلکرد زيستتوده عیس ،نمیز دو تمییار
کاربرد کود شمیمايی و پتاپاور بمشترين زيستتیوده را بیه خیود
اختصا دادنس (شکل  .)5در مطالیهای در رابطه با اثیرات کیود
شمیمايی اوره بر عیلکرد گماه زراعی و عل هایهرز نشیان داده
شس که کاربرد کود اوره عالوه بر افیزايش تیراکم و زيسیتتیوده
عل ی هییایهییرز عیلکییرد گمییاه زراعییی را افییزايش داده اسییت
( .).Mohammaddoust et al., 2011کیتییرين عیلکییرد
زيستتوده ( 565گرم در متر مربیع) مربیوط بیه تمییار کیاربرد
مخلوط کودهای زيستی بود (شکل  .)5به نظر میرسس اخیتالط
کودهای زيستی منجر به خسارت و کیاهش رشیس عیس ،شیسه
است در حالی که کاربرد هر کسام از آنها به تنهايی بهخصو
پتاپاور اثرات بهتری داشته است .احتیاالا ايین پاسیخ بیه خیاطر
اثرات آنتاگونمسیتی کیه ايین ممکروارگانمسیمهیا بیر يکیسيگر و
گماهان دارنس ايجاد شسه باشس (.)Jordan et al., 2000

تأثير تيمارهای آزمایش بر عدس

نتايج تجزيه واريان نشیان داد کیه اثیر روش هیای تغذيیه
گماهی و کنتر عل هایهرز و اثر متقابل آنها در سطح احتییا
يک درصس بر زيستتوده و عیلکرد دانه عس ،مینیدار شس.
عملکرد زیستتوده و دانه عدس
زیستتوده

با توجه نتايج حاصل بمشترين عیلکرد زيستتوده عیس،
( 722/8گرم در متر مربع) در روشهای کنتر عل هرز مربوط
به کاربرد پنسيیتالمن بود و کیترين زيستتوده ( 622/8گرم در
متر مربع) در تمیار کاربرد پايريسيت مشیاهسه شیس .حبوبیات از
جیله عس ،گماهانی هستنس که در مراحل اولمه رشس نسبت به
حضور عل هایهرز بمشترين حساسیمت را دارا بیوده و میییوالا
عل کشهای پمشکاشت و پمشرويشی دارای بهتیرين کیارآيی
در افزايش عیلکرد اين گماهیان محسیوب ممشیونس ( & Parsa
 .)Bagheri, 2008کاربرد عل کش پايريسيت منجر به خسارت
و گماهسوزی بر عس ،شس و در مقايسه با عیلکرد تمییار وجیمن

شکل  -3اثر روشهای تغذیه گياهی و روش کنترل علفهرز بر عملکرد زیستتوده عدس
Fig. 3. Effect of crop nutrition methods and weed control method on lentil Biomass

 128/4گرم در متیر مربیع دارای بمشیترين عیلکیرد دانیه بیود
(شکل  .)6کودهای شمیمايی بهدلمیل فیرم خاصیی کیه دارنیس
دسترسی سريعتر و بهتری به گماه زراعی مییدهنیس بیه هییمن
خاطر اثرات کودهای شمیمايی بمشتر از کودهای زيستی است.
در بررسییی اثییرات متقابییل تییأثمر روش هییای کنتییر
عل ی هییای هییرز و تغذيییه نمییز مشییاهسه شییس کییه بمشییترين
زيست توده عس 850( ،گرم در متر مربع) و کیترين مقیسار
( 483گرم در متر مربع) بیه ترتمیب مربیوط بیه تمییار کیود

دانه

در بمن روشهای کنتر عل هیایهیرز بیاالترين ممیزان
عیلکییرد دانییه ( 131/3گییرم در متییر مربییع) در تمیییار کییاربرد
پنسيیتالمن بود و اختالف مینیداری با کاربرد پايريسيت نساشت
(شکل  .)6در بمن تمیارهای روشهای تغذيه بمشترين عیلکرد
دانه ( 151/9گرم در متر مربع) مربوط به تمیار کود شمیمايی و
کیترين آن ( 103/1گرم در متر مربع) مربوط به تمیار مخلیوط
کودهای زيستی بود و در بمن کودهای زيستی نمز کود پتاپاور با
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افزايش عیلکرد عس ،گزارش شسه است ( Karim-Mojeni
.)et al., 2004; Parsa & Bagheri, 2008

شمیمايی به هیراه وجمن دستی و مخلوط کودهیای زيسیتی
به هیراه وجمن دستی بود .هیچنمن تمیار پتاپاور به هییراه
پنسيیتالمن نمز از نظر آمیاری بیا کیود شیمیمايی بیه هییراه
وجییمن اخییتالف مینییی داری نساشییت (جییسو  .)4بمشییترين
عیلکرد دانه ( 164گرم در مترمربع) و کیتیرين مقیسار (90
گرم در متیر مربیع) بیه ترتمیب مربیوط بیه تمییار پتاپیاور و
پنسيیتالمن و مخلوط کودهای زيستی و وجمن دسیتی بیود.
هیچنیمن تمیییار پتاپییاور و پنییسيیتالمن نمییز بییا تمیییار کییود
شمیمايی و وجمن دستی اختالف مینی داری نساشت (جسو
 .)4با توجه به اثرات ساده و متقابیل بیه نظیر میی رسیس کیه
کاربرد کود شمیمايی منجر به افزايش عیلکرد عس ،نسیبت
به کودهای زيستی شسه و بمشترين عیلکیرد در ايین تمییار
حاصل شسه است که از ويهگی های کودهای شمیمايی اسیت
که در باال اشاره شس .در بمن کودهای زيستی نمز اثرات ساده
و متقابل نشاندهنسه برتیری کیود پتاپیاور نسیبت بیه سیاير
کودهای زيستی بود .مطالیات نشان مییدهنیس کیه بقیوالت
نسبت به غالت پاسخ بمشتری به کاربرد پتاسیمم مییدهنیس
( .)Parsa & Bagheri, 2008در آزمايشییی مشییابه در
بررسی اثرات کودهای زيستی مختل بر عیلکرد نخیود نمیز
نشان دادنس که بهترين نتمجه رشس و عیلکرد نخود ( Cicer
 )arietinum L.در شراي استفاده از کود زيسیتی پتاپیاور
حاصیییل شیییس ( .)Izadi-Darbandi et al., 2019در
آزمايش های سیاير محققیان اثیر علی کیش پنیسيیتالمن در

نتيجه گيری
بییا توجییه بییه نتییايج آزمییايش در کییاربرد کییود شییمیمايی
بمشترين عیلکرد گماه زراعی حاصل شس اما منجیر بیه افیزايش
تراکم و زيست توده عل هایهرز نسبت به کودهای زيستی نمیز
شس .افزايش تیراکم علی هیایهیرز در کیاربرد کیود شیمیمايی
احتیاالا بهدلمل نقش تحريککننیسه آنهیا در جوانیهزنیی بیذور
عل هایهرز باشس .اگرچه در رابطه با اثرات کودهای زيستی بیر
صفات عل هرز کیترين تراکم و زيست توده عل هرز مربوط به
تمیییار مییايکورايزا بییود و سییاير تمیارهییا بییا يکییسيگر اخییتالف
مینیداری نساشتنس اما در بمن کودهای زيستی کود پتاپاور که
واجس باکتریهای تثبمتکننسه پتاسمم در خاک اسیت بهتیرين
نتمجه را بر عیلکرد گماه زراعی داشت .در بمن روشهای کنتر
عل هایهرز عل کش پنسيیتالمن بمشترين تأثمر را بیر بهبیود
عیلکرد گماه زراعی داشت اگرچه پايريیسيت علی هیایهیرز را
بهتر کنتر کرده بود اما بهدلمل انتخیابینبیودن آن در عیس،
منجر به خسارت به گماه زراعی شس.
لذا توصمه ما با توجه به نتايج آزمايش کاربرد پمشرويشی
عل کش پنسيیتالمن به هیراه کود پتاپاور در میسيريت تلفمقیی
عل هایهرز عس ،است.

شکل  -4اثر روشهای تغذیه گياهی و روش کنترل علفهرز بر عملکرد دانه عدس
Fig. 4. Effect of crop nutrition methods and weed control method on lentil seed yield
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 اثر متقابل روش کنترل علفهرز و روشهای تغذیه گياهی بر عملکرد عدس-5 جدول
Table 5. Interaction effect of weed control method and crop nutrition methods on lentil yield

Weed control
کنترل علفهرز
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pendimethalin
پنسی متالمن
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Pyridate
پايريسيت
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی
Hand Weeding
وجمن دستی

×

×

×

×

Treatment
تيمار
Crop nutrition methods
روشهای تغذیه گياهی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی
Phosphorpowebacter
فسفر پاورباکتر
Petapowerbacter
پتا پاور باکتر
Mycorrhiza
مايکورايزا
Chemical fertilizer
کود شمیمايی
Mix of biofertilizers
مخلوط کودهای زيستی

Lentil yield
عملکرد عدس
Biomass (g.m-2)
)زیستتوده (گرم در متر مربع

Seed (g.m-2)
)دانه (گرم در متر مربع

716 bcd

115 efg

800 ab

164 a

650 def

116 ef

750 bc

144 bc

697 cde

117 ef

650 def

137 cd

676 cde

122 de

621 ef

103 efgh

650 def

156 ab

516 g

101 fgh

571 fg

105 efgh

716 bcd

98 gh

666 cde

113 efg

850 a

155 ab

483 g

90 g
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Introduction
Lentil is the second most important of legume crops in Iran and is mostly cultivated in the rainfed
conditions. Weed competition is a major limitation to lentil production worldwide due to its slow early
growth rate, short height, and lack of protective canopy development. Since the level of competition between
weeds and crops is highly dependent on nutrient availability, proper nutrient management is considered as a
method of weed management. Various aspects of nutrient management such as fertilizer type, application
time, amount of application, and form of fertilizer can also change weed interference conditions with crop. It
is believed that the application of biofertilizers, while providing environmental security and economic
benefits, is a sustainable and beneficial method of plant nutrition and reducing the adverse effects of weeds.
In Iran, two herbicides registered for lentil including pendimethalin and promethrin, that both of which are
pre-emergence. Applying a single management method alone, in addition weed adaptation, leads to
agroecosystem instability. Integrated weed management can increase the efficiency of management methods
and also contribute to the sustainability of farming systems. This study was conducted to compare the effects
of biological and chemical fertilizers in combination with chemical and mechanical weeding to improve crop
yield and management of weeds in lentil farms.
Materials and Methods
The experiment was conducted as factorial based on randomized complete block design with three
replications at Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Investigated factors included five
levels of plant nutrition (inoculation of lentil seeds with phosphorus-releasing bacteria (Phosphorobacter),
inoculation of lentil seeds with potassium-releasing bacteria (Potapowerobacter), inoculation of lentil seeds
with mycorrhizal fungi, inoculation of lentil seeds with a mixture of Phosphoraverbacter, Potapaverbacter
and Mycorrhizal fungi, and application of chemical fertilizers based on soil test results without inoculation
with biological fertilizers) and three weed control methods (weeding twice before flowering and pod filling
lentil stage, respectively, weed control with pendimethalin as pre-emergence herbicide, and weed control
with pyridate as post-emergence herbicide). Lentils were planted at 100 plants m-2 density. Biological
fertilizers were sprayed on lentil seeds in lab, before planting. Chemical fertilizer (mixture of potassium
sulfate and urea) was distributed at the rate of 50 kg ha-1 in the plots after sowing. Pentimethalin and pyridate
were applied with a dose of 3.7 and 1.2 L ha-1, respectively, in 3-4 leaf stage of weeds. Weed sampling was
done in three lentil growth stages (flowering, pod filling, and crop harvest) from 0.5 m-2. Matured crops were
harvested from 1 m-2 and placed in lab for 48 hours to be dried for biomass and seed yield measurements.
Results and Discussion
The results showed that despite significant weed control, the application of pyridate damaged lentil crop
and reduced biomass and seed yield. Pendimethalin resulted in the highest lentil biomass and seed yield and
no damage to lentil crop. Among the fertilizers, chemical fertilizer increased weed density and biomass, also
*Corresponding Author: e-izadi@um.ac.ir
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increased lentil biomass and seed yield. Among the biofertilizers, Petapowerbacter (potassium fertilizer)
showed that the highest yield of lentil (730.8 g m-2), and the biofertilizer mixture resulted in a decrease the
yield and biomass of lentil compared to the other fertilizers. Due to the interactions between the control
methods and the fertilizers, the highest biomass (800 g m-2) and seed (164 g m-2) yield were obtained in the
integration of potassium biofertilizer with pendimethalin.
Conclusion
According to the results of the experiment, application of chemical fertilizer resulted in the highest crop
yield and also increased weed density and biomass compared to biofertilizers. Among the biofertilizers,
Petapowerbacter, which contains potassium-stabilizing bacteria in the soil, had the best effect on crop yield.
However the effects of biofertilizers on weed traits, the lowest density and biomass of weeds were related to
mycorrhizal treatment and the other treatments were not significantly different. Among the weed control
methods, pendimethalin had the greatest effect on improving crop yield. Although pyridate weed control was
better, but caused damage to the crop and yield was decreased. Therefore, according to the results this
experiment, we recommend the use of pendimethalin in combination with Petapowerbacter in integrated
weed management of lentil.
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