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  يته چمران در شهرستان ممسنيعمكرد گندم وار بر) .Phalaris spp(سير فاالريتاث
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 چكيده

 يها گونه. كنند يفارس وارد م يبه عملكرد گندم در منطقه ممسن ياخسارت عمدهبرگ  دهيكش هرز يها علف فمختل يها گونه
در منطقه  كه يشيدر آزما. ن منطقه استيمهم در اده برگ يهرز كش يها علفجمله از ) .Phalaris spp( يقنار علف هرز دانه

اثر انجام گرفت، ته چمران يگندم وار در تكرار 5 با ماريت 6 در يفكامل تصاد يها طرح بلوك در قالب يجنجان شهرستان ممسن
. گندم مورد مطالعه قرار گرفت ياقتصاد عملكرد يرو) متر مربع بوته در  150و  80، 30، 10، 5، 0( يقنار مختلف دانه يها تراكم

ج نشان داد كه ينتا. قرار گرفت يل آماريله و تحيمورد تجز  SPSSو با كمك برنامه  يوتريالت كامپيهداده ها با استفاده از تس
ش تراكم علف هرز يمقدار خسارت به عملكرد گندم با افزا. سه با شاهد وجود داشتيدر مقامار ها ين همه تيب يدار ياختالف معن
به ) مربع بوته علف هرز در متر 5(درصد در تراكم حداقل  9/1 زان خسارت ازيش تراكم، ميبا افزاكه  ين معنيبد. رابطه داشت

        .افتيش يافزا) بوته علف هرز در متر مربع 150(درصد در تراكم حداكثر  27/68

  ، گندم)يدانه قنار( سي، فاالري، عملكرد اقتصادعلف هرز خسارت :يديواژگان كل

  :مقدمه

در جهان . دهد يمل يمردم جهان و كشور ما را تشك ياصل يرود و غذا يبه شمار م ياهان زراعين گيگندم از جمله مهمتر
از جمله . ده برگ را نام برديهرز كش يها علف توان يم شوند كه از آن جمله يباعث كاهش عملكرد گندم م يعوامل متعدد

 يقنار هرز دانه علفتوان  يآورد م يبه گندم وارد م ياديكه خسارت ز يده برگ موجود در شهرستان ممسنيهرز كش يها علف
)Phalaris spp. (يقنار هرز دانه علف. درا نام بر )Phalaris spp. (كول ين پانيكساله زمستانه است كه گل آذي ياهيگ

  .)1388راشد محصل، (باشد يآن در قاعده قرمز رنگ م يها ساقه يشكل دارد و انتها يباً تخم مرغيسنبله مانند و تقر

  :مواد و روش ها

ت ش عباريآزما يمارهايت .انجام گرفت تكرار 5مار و يت 6در  )RCBD(يكامل تصادف يها در قالب طرح بلوكش ين آزمايا
 Phalaris( يقنار هرز دانه علف) بوته علف هرز در متر مربع 5(ي كم ليت خيجمع -2هرز   علفشاهد بدون  - 1از   بودند

spp.( 3 - ت كم يجمع)( يقنار علف هرز دانه) بوته علف هرز در متر مربع 10Phalaris spp. ( 4 - ت متوسطيجمع )30 
علف ) بوته علف هرز در متر مربع 80(اد يت زيجمع - 5) .Phalaris spp( يقنار علف هرز دانه) بوته علف هرز در متر مربع

 Phalaris( يقنار علف هرز دانه )بوته علف هرز در متر مربع 150( اديز يليت خيجمع - 6) .Phalaris spp( يقنار هرز دانه
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spp.( .به ابعاد  ها كرتm 4 * m 4  )16 سانتيمتر  60ها  سانتي متر و فاصله بين بلوك 40ا ه و فاصله بين كرت) متر مربع

قع مقرر اجهت كاشت، داشت در مو يات زراعيعمل يتمام. متر مربع مي باشد 480سطح مفيد آزمايش . انتخاب شده است
هرز پهن برگ با استفاده از علفكش  يها و علف ين دستيهرز نازك برگ با وج يها ر علفيات كنترل سايعملانجام گرفت و 

گرفت و متر مربع انجام  1كار نمونه برداري با كادري به اندازه در موقع برداشت . جام گرفتان آ. پي. سي. ام+ دي  -4و2
ل داده ها با يه و تحليتجز .)2جدول (شد يريگندم اندازه گ يعملكرد اقتصاد و) 1جدول (كيولوژيوزن ب پس از برداشت

  .)1و نمودار  3جدول (انجام گرفت  SPSSاز نرم افزار  استفاده

  ك گندم در متر مربع برحسب گرميولوژيوزن ب 1جدول 

5 4 3 2 1 
تكرار 

 تيمار

 شاهد 1610 1637 1660 1690 1629

 جمعيت خيلي كم 1580 1583 1589 1570 1576

 جمعيت كم 1510 1505 1520 1525 1490

 جمعيت متوسط 1340 1285 1325 1287 1205

 جمعيت زياد 690 650 652 605 675

 جمعيت خيلي زياد 491 479 417 412 476

  

  بر حسب گرم گندم در متر مربع يعملكرد اقتصاد 2جدول                                  

5 4 3 2 1 
تكرار

 تيمار

 شاهد 823 827 875 892 826

 جمعيت خيلي كم814 816 849 868 816

 جمعيت كم 760 760 780 790 701

ت متوسطيجمع 690 660 672 595 565  
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اديت زيجمع 330 310 311 301 329  

اديز يليت خيجمع 290 279 252 248 277  

  ج و بحثينتا

مار شاهد ين تيب يدار ياختالف معن% 1سطح  و% 5در سطح مار شاهد بدون علف هرز ين تيل داده  نشان داد بيه و تحليتجز
لي با ساير تيمارهاي آزمايش و ).1و نمودار  3جدول (مشاهده نشد) بوته در متر مربع 5 (قناري دانهكم  يليت خيجمعمار يت با

)  بوته در متر مربع 5(قناري درصد در جمعيت حد اقل دانه 9/1زان كاهش عملكرد گندم از يم .اختالف معني داري مشاهده شد
ضمناً بين ساير تيمار ها در سطح  .افزايش يافته است) علف هرز در متر مربعبوته  150(درصد در تراكم حداكثر  27/68به 
اختالف معني داري مشاهده بين جمعيت زياد دانه قناري و جمعيت خيلي زياد آن % 1اختالف معني دار ولي در سطح % 5

  .نشد

  تجزيه واريانس 3جدول 

 Fحتمال ا F  ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادي بع تغييراتامن

133/5163 783/1290 3 )تكرار(بلوك   309/1  ns 301/0  

5 800/1658018 تيمار  760/331603  **161/336  0 

15 867/19728 خطاي آزمايش  443/986    

23 285/1 كل    

  % 1سطح % ** 5سطح *



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(اد اسالمي واحد خوراسگان دانشگاه آز

 1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  

  

  1نمودار 

  يكل يريجه گينت

هرز  جمعيت خيلي كم علف ر شاهد بدون علف هرز باو اختالف معني دار تما گندم يبا توجه به كاهش عملكرد اقتصاد
  .هرز در مزارع جهت افزايش عملكرد الزم و ضروري مي باشد نياز به كنترل اين علف قناري در متر مربع دانه

  منابع

انتشارات دانشگاه فردوسي . هاي هرز بيولوژي و كنترل علف. 1388. اكبرزاده م د. نجفي ح. راشد محصل م ح -١
  .فحهص 404مشهد، 

  

The effect of Phalaris spp. on the chamran variety wheat yield in 
Mamasani city 

A. Choobineh1, A. Farahbakhsh2 

College of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Shiraz Branch 

A. Choobineh: ammar13632001@yahoo.com 

Abestract: An experiment was conducted under field conditions to study the effect of 
different weed densities  of canary grass (Phalaris spp.) on the yield of wheat.  A complete 
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randomized design (RCBD) with 6 treatments in 5 replications was used. The treatments 
were 0, 5, 10, 30, 80   and 150 weed plants per square meter. After harvest, the data were 
subjected to analysis of variance, using SPSS program.  The results showed that wheat yield 
was reduced at  all densities of canary grass. The percent yield loss was  5/04 at the lowest 
density (5 weed plants per square meter) and 68/27 at the highest weed density (150   weed 
plants per square meter). 
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