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  چکیده

هاي هرز و عملکرد گوجه فرنگی،  هاي پیش کاشت و مالچ پالستیکی بر کنترل علف علف کش تلفیقیمنظور ارزیابی اثرات کاربرد  به
 در مزرعه اي در شهرستان فریمان انجام شد. 1395تکرار در سال  3آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با 

توصیه  مقداردرصد  50 وتوصیه  مقدار(شامل عدم کاربرد علف کش، استفاده از  	سطح 7شیمیایی در  کنترل  شامل آزمایشفاکتورهاي 
 3در الستیکی پمالچ  دکاربر و پندي متالین فرموالسیون میکروکپسول (پرول)و پندي متالین(استومپ)  ،تریفلورالین هاي شده علف کش

بر همکنش مدیریت شیمیایی و کاربرد مالچ بر تراکم  .بود مالچ، استفاده از مالچ تیره و استفاده از مالچ شفاف) سطح (شامل عدم استفاده از
نوع علف  نظر از هاي پیش کاشت صرف کاربرد علف کشمعنی دار بود.  و زیست توده کل علف هاي هرز و نیز صفات گوجه فرنگی کامالً

هاي هرز را سبب  هاي هرز شد. علف کش پرول بیشترین کاهش در تراکم علف دار تراکم و زیست توده کل علف کش سبب کاهش معنی
  .از مالچ شفاف بود برترو مالچ تیره  هاي هرز ایجاد نمود تراکم و زیست توده کل علفداري بر  کاربرد مالچ پالستیکی اثر بسیار معنی .شد

  ،هاي هرز علف مدیریت تلفیقی ،زیست توده ،تریفلورالین ،نمتالییدپنکلیدي:  هاي واژه
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Abstract  
To evaluate the integrated effect of pre plant herbicides and plastic mulches on weed control and tomato yield an 
experiment was conducted in factorial arrangement with three replications in Fariman city in 2016. Experimental 
factors included chemical management in seven levels (no herbicide application, and application of trifluralin, 
pendimethalin (Stomp) and pendimethalin(perol) in recommended dose and half doses of recommended dose 
and mulche application in three levels included no mulche application, application of dark and transparent 
polyethylene mulche. Results showed that the interaction of chemical control and mulche application on total 
weed density and biomass and tomato traits were significant. Also, pre plant herbicide application significantly 
reduced total weed density and biomass, regardless of herbicide type. Pendimethalin (Perol) was the best 
herbicide for reducing total weed density. Application of plastic mulches has significant effect on total weed 
density and biomass and the dark mulche was better than transparent mulche.  
Keywords: Biomass, Integrated weed management, Pendimethalin, Trifluralin  

  مقدمه 
گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهم اقتصادي دنیا است، به طوري که طبق آمار سازمان جهانی خوار و بار کشاورزي از لحاظ 

میلیون تن در  6). ایران با تولید1394، و همکارانقرار دارد(بهنامیان    میزان تولید بین محصوالت کشاورزي در رتبه هشتم دنیا
هاي هرز در گوجه فرنگی با کاهش محصول در اثر  علف .)2012 ،در دنیا قرار دارد ( فائو جه فرنگیگو رتبه ششم تولیدکنندگان

ها، خسارات  ها و ایجاد مشکل در برداشت و تشدید آفات مکنده، نماتد و بیماري رقابت و ایجاد کم آبی و در نتیجه ضعف بوته
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هزینه  هاي پر گوجه فرنگی محدود به استفاده از برخی روش هاي هرز در ایران کنترل علف. )1389کنند (موسوي،  وارد می
ها و بازدارنده تقسیم  دي نیترو آنیلین از گروه فیزیکی و مکانیکی (وجین و شخم) و چند علف کش محدود نظیر تریفلورالین

امروزه با ).  1380 (موسوي، ها و بازدارنده زنجیره انتقال الکترون در فتوسنتز است یازینونابیوزین، از گروه تر سلولی و متري
هاي مختلف غیرشیمایی است.  ها تاکید بر کاهش مصرف آنها و تلفیق روش توجه به مشکالت متعدد ناشی از کاربرد علف کش

ته به نوع مالچ سب .هاي مصنوعی اشاره کرد توان به کاربرد انواع مالچ هاي هرز می هاي غیر شیمیایی مبارزه با علف ازجمله روش
با توجه به موارد فوق و  .)2007(چاکر اسکات، خواهد شد دهرز و عملکرد محصول ایجا اثرات متفاوتی بر علف هاي مصرفی

باشند و از سویی برخی از  هاي هرز می شده قادر به کنترل طیف محدودي از علف توصیههاي  توجه به این نکته که علف کش
کمی به گوجه فرنگی صدمه  نیز معموالً تریفلورالینو  بیوزین ترياز جمله م مذکور هاي خاك مصرف و پس رویشی علف کش

هاي پیش کاشت و مالچ پالستیکی بر عملکرد و کنترل  این پژوهش با هدف بررسی اثرات تلفیق برخی علف کشکنند.  وارد می
 هرز کشت نشایی گوجه فرنگی انجام شد. علف هاي

  ها مواد و روش

شرقی و عرض  56/25  ''و  45'و   35 °طول جغرافیایی   فریمان با مختصات  در شهرستان1395ین پژوهش در سال ا
آزمایش بصورت فاکتوریل 	شد. انجامدر زمینی از سطح دریا متر  1463 و ارتفاع شمالی  98/16  ''و  45'و   59 °جغرافیایی 
شیمیایی  کنترل -1 ن آزمایش عبارتنداز:فاکتورهاي مورد بررسی درای .تکرار انجام شد 3بلوك کامل تصادفی با  حدر قالب طر

توصیه  مقداردرصد  50توصیه علف کش تریفلورالین، استفاده از  مقدار(شامل عدم کاربرد علف کش، استفاده از  	سطح 7در 
توصیه  مقداردرصد  50توصیه علف کش پندي متالین(استومپ) ، استفاده از  مقدارشده علف کش تریفلورالین ، استفاده از 

توصیه علف کش پندي متالین فرموالسیون میکروکپسول (پرول) و  مقداره علف کش پندي متالین (استومپ) ، استفاده از شد
سطح  3مالچ در  کاربرد -2 توصیه شده علف کش پندي متالین فرموالسیون میکروکپسول (پرول) مقداردرصد  50استفاده از 

متر مربع ) و  25(   5×5به ابعاد کشت  کرت هاي .یره و استفاده از مالچ شفاف)مالچ، استفاده از مالچ ت (شامل عدم استفاده از
  . بر این اساس تراکم گوجه فرنگی در هر هکتاربود ردیف 2سانتیمتر و در 45سانتیمتر و روي ردیف  120فواصل ردیف 

خرداد  25در تاریخ  ه فرنگیوکاشت نهال گوج  1395خرداد  23در تاریخ  عملیات مالچ کشی وبوته بود. سمپاشی 30300
هاي مورد استفاده شامل  علف کش ساعت بود. 6روز یکبار و  4 قطره اي مدار آبیاري. شد دست انجام توسط 1395

با نام  EC ) فرموالسیون امولسیون (و پندي متالین  ٪48با نام تجاري ترفالن  EC )با فرموالسیون امولسیون (تریفلورالین
پرول  	با نام تجاري CS ) با فرموالسیون سوسپانسیون میکروکپسوله () و پندي متالین1389وسوي، (م ٪33تجاري استومپ 

ها با استفاده  عملیات سمپاشی علف کش. نظر گرفته شد درلیتر در هکتار  3ها  علف کشهمه توصیه شده  مقدار د.بو 5/45٪
نوع پلی  2هاي مورد استفاده از  مالچاسیون انجام شد. ازسمپاش پشتی شارژي با قابلیت تنظیم فشار پاشش و پس از کالیبر

هاي  سانتیمتر )روي ردیف 30اتیلن تیره و شفاف بود که بعد از پهن کردن نوار آبیاري ( از نوع درز از بغل با فاصله دریپر 
براي مناسب  که رقمی بایر nunhems  شرکت  sun 6216 F1  جهت تهیه نشاء نیز کشت بذور رقم هیبریدکاشت نصب شد. 

با توجه  در انتهاي فصل و همزمان با برداشت و .نظر گرفته شد ار زیادي دارد، دربرداشت با کمباین است و قابلیت هم رسی بسی
هاي هرز، گیاهان گوجه فرنگی از  علفزیست توده کل به انتخاب رقم صنعتی که فقط یک چین دارد پس از تعیین تراکم و 

جهت تحلیل  .تعیین شد و زیست توده کل گیاه گوجه فرنگی عملکرد میوهمترمربع برداشت و تعداد میوه،  2سطحی به اندازه 
 درصد انجام شد. 5در سطح  LSDها با استفاده از آزمون  هاي آزمایش آنالیز واریانس و مقایسه میانگین داده

  ثایج و بحنت
دار شد  ایی و کاربرد مالچ بر تمامی صفات اندازه گیري شده معنییس نتایج آنالیز واریانس برهمکنش مدیریت شیمبر اسا

ثیرات قابل ایی مختلف با تأیهاي مدیریت شیم استفاده از مالچ و تیمار 1منطبق بر جدول  (جدول نشان داده نشده است).
داري بر عملکرد گوجه فرنگی ایجاد نمودند. بر  انتهاي فصل اثرات معنیهاي هرز در  مالحظه بر زیست توده و تراکم کل علف
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گیري شده ایجاد  داري بر صفات اندازه نظر از نوع مالچ، کاربرد مالچ پالستیکی اثر بسیار معنی نتایج بدست آمده صرف ساسا
  ).1بود (جدول ثیر مالچ تیره به مراتب بیش از مالچ شفاف در این شرایط و در اغلب موارد تأ نمود و

  بر همکنش کنترل شیمیایی و کاربرد مالچ بر خصوصیات عملکرد گوجه فرنگی و تراکم و زیست توده کل علف هاي هرز – 1جدول

مدیریت 
  کاربرد مالچ  شیمیایی

گوجه  تعداد میوه
  فرنگی

  در مترمربع

گوجه  میوه عملکرد
  فرنگی

  )هکتاردر  تن(

گوجه کل زیست تود 
  فرنگی

  )تن در هکتار(

تراکم کل علف 
  هاي هرز

  (بوته در مترمربع)

زیست توده کل 
  علف هاي هرز
  (گرم در متربع)

عدم کاربرد 
  علف کش

  def 52/163  jk  6/30  jk  2/39  a  3/158  bc  07/1147  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
fgh  04/129  f-i  8/57  ghi  8/71  e  00/0 d  00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

cd  45/189  bcd  2/93  bcd  3/114  e  00/0 d  00/0 

استومپ 
  توصیه شده

  j  23/73  k  2/26  k  6/33  c  66/62  a  80/499  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
def  31/167  def  9/78  d-g  1/93  e  00/0 d 00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

a  65/256  a  5/133  a  9/156  e  00/0 d 00/0 

استومپ 
کاهش 
  یافته

  hij  47/97  ijk  0/35  ijk  9/48  c  73/82  bc  60/557  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
ghi  41/122  efg  8/68  e-h  9/85  e  00/0 d 00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

cde  32/117  b-e  0/87  b-e  2/105  e  00/0 d 00/0 

پرول توصیه 
  شده

  ghi  65/115  h-k  5/40  ijk  4/51  d  33/37  c  87/462  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  افشف
cde  26/176  b-e  9/88  b-e  6/104  e  00/0 d  00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

bc  59/209  bc  9/102  bc  7/121  e  00/0 d  00/0 

پرول 
کاهش 
  یافته

  hij  19/94  ijk  5/37  ijk  9/48  b  90/113  a  07/614  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
cd  60/185  c-f  9/80  c-f  9/99  e  00/0 d  00/0 

ستیکی مالچ پال
  تیره

cd  18/193  b  0/106  ab  8/130  e  00/0 d  00/0 

ترفالن 
  توصیه شده

  ij  59/84  jk  2/30  jk  9/37  c  73/64  bc  47/501  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
ghi  20/120  ghi  8/53  g-j  4/65  e  00/0 d  00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

ab  12/235  bcd  8/96  bcd  4/118  e  00/0 d  00/0 

ن ترفال
کاهش 
  یافته

  fgh  28/128  g-j  2/50  hij  4/62  c  46/66  b  73/660  مالچ بدون
مالچ پالستیکی 

  شفاف
efg  41/138  fgh  9/62  f-i  3/75  e  00/0 d  00/0 

مالچ پالستیکی 
  تیره

bc  62/212  b-e  5/89  b-e  7/104  e  00/0 d  00/0 

  درصد فاقد اختالف معنی دار می باشند 5در سطح  LSDن در هر ستون میانگین هاي با حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمو

  
هاي  دار تراکم و زیست توده کل علف هاي پیش کاشت صرفنظر از نوع علف کش سبب کاهش معنی علف کش همچنین کاربرد

 علف کش پرول ،همچنین در شرایط عدم کاربرد مالچهرز نسبت به تیمار شاهد عدم کاربرد مالچ و کاربرد علف کش شد. 
ها در شرایط  داري بین علف کش ولی به لحاظ زیست توده تفاوت معنی ،هاي هرز را سبب شد بیشترین کاهش در تراکم علف
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هاي هرز در زیر الیه مالچ جثه کمی  با توجه به اینکه در کلیه تیمارهاي کاربرد مالچ همه علف عدم کاربرد مالچ وجود نداشت.
نظر  هاي هرز زنده در نظر گرفته شد و فقط تراکم و زیست توده علف زیست توده آنها صفر درداشته و از بین رفته بودند تراکم و 

است  شدهدار کاربرد همزمان مالچ و تیمارهاي کنترل شیمیایی در بسیاري از مطالعات دیگر نیز گزارش  اثرات معنی گرفته شد.
ها از  هاي اقتصادي و نیز پسماند این نوع مالچ ث هزینهبا اینحال بح ).1385هناره و همکاران، ؛ 1392(شفیعی و همکاران، 

هاي  توان جایگزین هاي تجزیه پذیر، می هاي طبیعی و نیز مالچ عوامل قابل تامل در کاربرد آنها می باشد. امروزه با معرفی مالچ
هاي  داد که کاربرد مالچ هاي پالستیکی پیدا کرد. علیرغم این موضوع بطور کلی نتایج این پژوهش نشان مناسبی براي مالچ
هاي هرز محصول گوجه فرنگی باشد. بطوریکه در شرایط کاربرد  تواند راهکار بسیار مناسبی براي کنترل علف پالستیکی تیره می

  توان بطور کامل استفاده از تیمارهاي کنترل شیمیایی را حذف نمود. ها حتی می این نوع مالچ
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