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- اعتبدیبر داًؾگبُ آساد فغب- (ػضَ ثبؽگبُ پضٍّؾگزاى جَاى )داًؾجَوبرؽٌبط ارؽذ داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ فغب 
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  چکیده
ثِ طی دٍ عبل هتَالی   88ٍ89عبل در وٌجذ آسهبیؾی در ( IWM)ثِ هٌظَر ثزرعی هذیزیت تلفیمی ػلف ّبی ّزس       

فبوتَر اصلی؛ وٌتزل  فی ثب عِ تىزار اجزا گزدیذلبلت طزح ثلَن ّبی وبهل تصبد اعتبى خَسعتبى ٍ در صَرت وزت ّبی خزد ؽذُ در

ًتبیج آسهبیؼ ًؾبى داد وِ ثب وٌتزل هىبًیىی ٍ هصزف ػلفىؼ تؼذاد هىبًیىی ٍ فبوتَر فزػی هصزف ػلفىؼ ّب ثزای ػلف ّبی ّزس ثَد

در ّز ثَتِ تبثیز ػلف ّبی ّزس در هتز هزثغ وبّؼ یبفت در ًتیجِ ؽبخص عطح ثزي وٌجذ هجوَع هبدُ خؾه ؽبهل ثزي ٍ عبلِ 

ارتفبع اٍلیي وپغَل در ثَتِ، ٍسى ّشار داًِ ٍ ػولىزد داًِ ثب اػوبل  تیوبرّب اختالف هؼٌی داری ًؾبى دادًذ در ًْبیت هؾخص . گذاؽت

حذ عطح ثیؾتزیي ػولىزد داًِ در ٍا  در طی عبل اٍل ثب تیوبر پٌذی هتبلیي ٍ دٍثبر جیي در عبل دٍم دٍثبر ٍجیي× ؽذ وِ تیوبر تزفالى 

ثبالتزیي درصذ دٍثبر ٍجیي در عبل دٍم  –ٍ تیوبر فَوَط  در عبل اٍل دٍثبر ٍجیي -گزدیذ، در هیبى تیوبر ّبی هختلف تیوبر ًبثَاط

 .رٍغي را حبصل ًوَد

 وٌجذ، هذیزیت تلفیمی، ػلف ّبی ّزس: ٍاصُ ّبی ولیذی

 

Abstract 

         In order to investigation integrated mechanical and chemical Sesame indicum weeds 

management, the study (designed in the from of split-plot, in randomized complete block) was 

conducted in second years 1388,1389, factor A, was weed mechanical control and factor B, was the 

use of herbicides, the result was shown that by using herbicide and mechanical control, in the 

number of weeds was reduced, there for L.A.I, total dry matter consist of leaves and shoots in a 

Sesame indicum plant were impervious seed, the hight of first capsule  in a plant,1000 seeds weight 

and yield were significantly different, by using different treatments, finally it was shown that the 

treflan – double weeding in fearst years and pendimetalin-double weeding treatment coose most 

yield in a square unite, also the most percent of Sesame indicum  weeds, was obtain in nabus-

double weeding and focus-double weeding. 


 

 مقدمه

اس حذٍد هلىِ گیبّبى رٍغٌی ثِ ؽوبر هی آیذ تؼلك دارد ٍ  Pedaliaceae  ٍ ثِ خبًَادُ Sesamum indicumوٌجذ ثب اعن ػلوی  

اس دیذگبُ التصبدی  Sesamum indicumوِ در آعیب ٍ آفزیمب وؾت هی ؽَد گًَِ ٌّذی  Sesamumگًَِ ٍحؾی جٌظ  20

آى اس چزثی ٍ پزٍتئیي تؾىیل یبفتِ  75%ثخؼ وبرثزدی وٌجذ داًِ آى اعت وِ ًشدیه ثِ  ثیؾتزیيارسػ ثیؾتزی ثزخَردار هی ثبؽذ

.. اعت در ایزاى ًیش ثزای آى ارسػ غذایی سیبدی لبیل ثَدُ ٍ اس لذین آى را رٍغي پْلَاًی ًبم گذاری وزدُ اًذ

را ثز رٍی ػلف ّبی ّزس پْي ثزي ٍ ثبریه  اؽبرُ وزد وبرثزد تزفالى ٍ دٍثبر ٍجیي ثیؾتز وٌتزل( ٍثَق پَر ٍ ّوىبراًؼ

 .ثزي در وٌجذ سراػی  را دارد

mailto:A_vosoghpour@yahoo.com
mailto:A_vosoghpour@yahoo.com


 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

در ؽرزایطی ورِ ػلرف      Jlsc8 , local , Jl7ٍاریتِ وٌجذ ثٌبم 3جْت وٌتزل ػلف ّبی ّزس در ( 2008) عَت راوز ٍ ّوىبراى    

 2ػ وزًذ وِ ػلفىؼ فلَولَرالیي ثرِ همرذار   ثَد، آًبى گشاردی جی تزیبّبی ّزس غبلت ؽبهل اٍیبرعالم ، هزؽ ، عَرٍف ، وَهلیٌب،

لیتز در ّىتبر توبم ػلفْبی ّزس یىغبلِ را اس ثیي هی ثزد اهب اٍیبرعالم ثصَرت جشیی ثِ رؽذ خَد اداهِ هی دّذ، تیوبر عِ ثبر ٍجیي 

الیي ثؼالٍُ یىجربر ٍجریي    رٍس ثؼذ اس وؾت ثیؾتزیي وٌتزل تؼذاد ػلف ّزس را ًؾبى داد ٍ ثذًجبل آى فلَولَر 55ٍ  40، 25در فَاصل 

.درصذ وٌتزل ًوَد 56/98ػلفْبی ّزس را تب   

 مواد و روش 

ایي آسهبیؼ ثِ هٌظَر ثزرعی هجبرسُ ثب ػلف ّبی ّزس هشارع وٌجذ ثِ صَرت وزت ّبی خزد ؽذُ در لبلت طزح ثلَن ّبی وبهل      

فبوتَر اصلی وٌتزل هىبًیىی ػلف . اجزا گزدیذخَسعتبى  اعتبىدر  1388ٍ1389عبل سراػی در عبل دٍ تصبدفی در عِ تىزار ثِ هذت 

رٍػ ؽیویبیی وِ ثز رٍی رلن پبوغتبًی  4رٍػ هىبًیىی ثَد ٍ فبوتَر فزػی هصزف ػلفىؼ ثَد ؽبهل  3ّبی ّزس ثَد وِ ؽبهل

دٍثبر  -3 یىجبر ٍجیي ٍ -2ثذٍى ٍجیي، )عطَح ؽبّذ  -1: وزت ّبی اصلی وٌتزل هىبًیىی ؽبهل. یلٍَایت وٌجذ صَرت گزفت

 ثَد  3ػلفىؼ  -4، 2ػلفىؼ -3، 1ػلفىؼ  -2، (ثذٍى ػلفىؼ)ؽبّذ  -1: وزت ّبی فزػی ؽبهل.  ٍجیي

 :تیوبرّب ػجبرت ثَدًٌذ اس 

(فَوَط)ٍ عبل دٍم(آالوز)عبل اٍل 2ػلفىؼ --(پٌذی هتبلیي)ٍ عبل دٍم(تزفالى)عبل اٍل; 1ػلفىؼ

 (اعتبهپ) ٍ عبل دٍم(ًبثَاط)ل عبل اٍ 3ػلفىؼ 

 

نمونه برداری ها

ػولىزد داًِ وٌجذ، ارتفبع ثَتِ، تؼذاد ؽبخِ در ّز ثَتِ، تؼذاد وپغَل در ّزؽبخِ، تؼذاد داًِ در ّز وپغَل، ٍسى ّشار داًِ،      

ِ ّب ػولىزد در ٍاحذ هتز هزثغ ثب ثزداؽت ول ثَت2درصذ رٍغي ثِ تفىیه ثزرعی گزدیذ، هحبعجِ ػولىزد اس هغبحتی هؼبدل 

ثَتِ ٍ هیبًگیي آًْب تؼییي ؽذ، تؼذاد وپغَل در ّز  20عطح ثذعت آهذ ٍ تؼذاد ؽبخِ در ثَتِ ثؼذ اس ؽوبرػ تؼذاد ؽبخِ ّبی 

وپغَل ٍ  20ؽبخِ ٍ هیبًگیي آًْب تؼییي ٍ تؼذاد داًِ در ّز وپغَل ثب ؽوبرػ تؼذاد داًِ اس  20ؽبخِ ثب ؽوبرػ تؼذاد وپغَل اس 

ثَتِ گیبُ  20ػذد داًِ را ثِ طَر تصبدفی اًتخبة، هحبعجِ گزدیذ، ارتفبع  100ٍسى ّشار داًِ تؼذاد . هیبًگیي آًْب ثذعت آهذتؼییي 

پیچه، اٍیبرعالم، عَرٍف، )وٌجذ تصبدفی اًتخبة ٍ ثؼذ هیبًگیي ارتفبع آى را تؼییي وزدین، هحبعجِ ٍسى خؾه ػلف ّبی ّزس 

رٍس ثؼذ اس هصزف ػلفىؼ تؼییي ؽذ،  30رٍس ٍ  15هتز هزثغ طی دٍ هزحلِ  1ز یه اس عطحی هؼبدل ثِ تفىیه ّ( پٌجِ هزغی

 ؽىل ّب ثب ًزم افشارMS-TATفبوتَرّبی هَردًظز اًذاسُ گیزی ٍ ثزرعی گزدیذ، تجشیِ ّبی آهبری ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار 

ECSEL ًجبم ؽذًىي ااتزعین ٍ همبیغِ هیبًگیي ّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى د. 

 

1 5 ثذٍى ٍجیي -ثذٍى ػلفىؼ  9 یىجبر ٍجیي -1ػلفىؼ دٍثبر ٍجیي -2ػلفىؼ 

2 6 یىجبر ٍجیي -ثذٍى ػلفىؼ  10 دٍثبر ٍجیي -1ػلفىؼ  ثذٍى ٍجیي -3ػلفىؼ 

3 7 دٍثبر ٍجیي -ثذٍى ػلفىؼ 11 ثذٍى ٍجیي -2ػلفىؼ  یه ثبر ٍجیي -3ػلفىؼ 

4  8 ثذٍى ٍجیي -1ػلفىؼ 12 یىجبر ٍجیي -2ػلفىؼ  دٍثبر ٍجیي -3ػلفىؼ 
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 نتایج و بحث

خالصِ تجسيِ ٍارياًس هیاًگیي هرتعات صفات هَرد ارزياتی -1جذٍل 

Table 1 - Summary of analysis of variance mean squares traits 

,n.s*َ:**  درصذ1درصذ ٍ  5تِ ترتیة غیر هعٌی دار ، هعٌی دار در سطح احتوال. 
ns, * and **: Not significant, significant at 5% and 1% of probability levels, respectively. 
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(سال اول) مقایسه بر همکنش کنترل مکانیکی و شیمیایی بر عملکرد کنجد -1نمودار   

Chart 1 - Comparison of mechanical and chemical interactions on yield control Sesame in years 
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Chart 1 - Comparison of mechanical and chemical interactions on yield control Sesame in second years 

ٍ  ًتايج تجسيِ ٍارياًس ًشاى داد کِ اثر هتقاتل تر ارتفاع تَتِ هشاّذُ هی شَد کِ کوتريي هیساى ارتفاع تَتِ هرتَط تِ تیوار تذٍى علفکش  

ٍ تیوار پٌذی دٍتار ٍجیي  -ٍ تیشتريي ارتفاع تَتِ را در تیوار ترفالىساًتی هتر  43/34ٍ سال دٍم ساًتی هتر 55/33 در سال اٍلذٍى ٍجیيت

اثر هتقاتل تر شاخص سطح ترگ ًشاى داد کِ کوتريي هیاًگیي . است کِ تا ًتايج تاستاٍيسی ٍ ّوکاراى هطاتقت داشتدٍتار ٍجیي  –هتالیي 

گريچار ٍ اختالف هعٌی داری در آى تِ چشن هی خَرد،  در ّر دٍسال ًسثت تِ ساير تیوار ّاتذٍى ٍجیي  -تِ تیوار تذٍى علفکشهرتَط 

در  .اشارُ کردًذ کِ تا افسايش تراکن شاخص سطح ترگ ًیس افسايش هی يايذ در ًتیجِ ارتثاط هستقیوی ايي دٍ تا ّن دارًذ( 2005)ّوکاراى

تذٍى ٍجیي ٍ تیشتريي هیاًگیي عولکرد  -آزهايش کوتريي هیاًگیي عولکرد داًۀ کٌجذ هرتَط تِ تیوارتذٍى علفکش هیاى تیوار ّای هَرد

کیلَگرم تر ّکتار تذست آهذ، در ايي آزهايش اختالف 1523ٍ  5/330دٍتار ٍجیي تِ ترتیة تا هیاًگیي  -داًۀ کٌجذ هرتَط تِ تیوار ترفالى

کاهال هٌطثق هی تاشذ (1330)ٍ هذًذٍست( 2002)سَت راکر ًتايج تذست آهذُ تا گسارشات 1 ًوَدار)هعٌی داری هشاّذُ هی شَد 

نتیجه گیری کلی

 -تذٍى ٍجیي ٍ تیوار تذٍى علفکش -تا تررسی اثر ترّوکٌش هصرف شیویايی ٍ کٌترل هکاًیکی هی تیٌین کِ در تیوار تذٍى علفکش  

هی تَاى تِ جای علفکش ترفالى از جام شذُ تررسی هٌاتعی کِ تاکٌَى اً تا  گرديذ، ٍ اختالف هعٌی داری هشاّذُ 5%يکثار ٍجیي در سطح 

ٍ ًیس ايي آزهايش را هی تَاى تا  شَدخَزستاى تَصیِ   آب ٍ َّايیترای رسیذى تِ عولکرد هطلَب در شرايط  علفکش پٌذی هتالیي

 .تکرار ًوَد  علفکش ّای ديگر ٍ کٌترل هکاًیکی را در زهاى ّای هختلف رشذ علف ّرز
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