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ABSTRACT
In order to investigate the effect of different chemical and non-chemical weed control approaches in
strawberry fields, this study was conducted as a randomized complete block design with three replications
in a perennial strawberry field in Sanandaj in 2019. Treatments included some pre (indaziflam and
trifluralin) and post-emergence (tribenuron methyl and clodinafop propargyl) emergence herbicides and
non-chemical methods including hand weeding, vinegar, mulches (transparent and black poly ethylene,
straw and sawdust), flaming and check. The results showed that different treatments had significant
effects on most of the studied traits of strawberry and weeds. Weed biomass had a significant decrease
(97%) after indaziflam application compared to weed infested treatment. Tribenuron methyl and sawdust
mulch had no differences from hand weeding and reduced weed biomass by 86% compared to weed
infested. Also, sawdust and indaziflam resulted in the highest strawberry yield (703.02 and 686.51 g.m -2)
compared to the other methods. In general, indaziflam and sawdust not only had not negative effect on
strawberry fruit, but also due to the proper weed control effects, they increase the strawberry yield (126
and 131%, respectively, compared to the weed-infested check) and can be used as recommended weed
control method in these fields.
Keywords: Black mulch, flaming, indaziflam, organic farming, sawdust.
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چکیده
 در8931  این مطالعه در تابستان،بهمنظور بررسی تاثیر روشهای مختلف شیمیایی و غیرشیمیایی در کنترل علفهایهرز مزارع توتفرنگی
 تیمارهای آزمایشی شامل تعدادی از. در مزرعه چندساله توتفرنگی سنندج اجرا شد،قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار
علفکشهای پیشرویشی (ایندازیفلم و تریفلورالین) و پسرویشی (تریبنورونمتیل و کلودینافوپ پروپارژیل) و روشهای غیرشیمیایی شامل
 نتایج بهدست آمده نشان داد که تیمارهای. شعلهافکن و شاهد بود،) کاه و کلش و خاک اره، مالچها (پالستیک شفاف و تیره، سرکه،وجین
 زیستتوده علفهایهرز پس از کاربرد ایندازیفلم. دارای تاثیر معنیدار بر اغلب صفات مورد مطالعه توتفرنگی و علفهایهرز بودند،مختلف
 علفکش تریبنورون متیل و مالچ خاک اره با تیمار وجین علفهرز. درصد) داشت39(  کاهش معنیداری،نسبت به شاهد آلوده به علفهرز
 همچنین بیشترین عملکرد. درصدی زیست توده علفهایهرز نسبت به شاهد آلوده به علفهرز شدند18 تفاوتی نداشتند و موجب کاهش
 علفکش، بهطوربهطورکلی. گرم در متر مربع) بهدست آمد818/18  و929/20(  تحت تاثیر تیمارهای خاک اره و ایندازیفلم،توتفرنگی
 موجب افزایش عملکرد، بهدلیل کنترل مناسب علفهایهرز، عالوه بر عدم تاثیر منفی بر روی میوه توتفرنگی،ایندازیفلم و مالچ خاکاره
 درصد نسبت به شاهد آلوده به علفهرز) شد و میتوان آن را جهت کنترل علفهایهرز این مزارع توصیه898  و808 توتفرنگی (بهترتیب
.نمود
. مالچ، کشت ارگانیک، شعله افکن، خاک اره، ایندازیفلم:کلمات کلیدی
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مقدمه
توتفرنگی ( )Fragaria ananassa Duch.گیاهی

وجود دارند؛ مالچهای آلی شامل برگ درختان ،خاک

دائمی از تیره گل سرخیان ( )Rosaceaeو یکی از

اره ،کاه و کلش ،چمن و علفهای بریده شده ،پوست

محصوالت مهم مناطق معتدل کشور مانند کردستان

سخت میوهها ،کاغذ ،پالستیکهای تجزیهپذیر و

است که به دلیل عطر ،طعم و محتویات سرشار از

مالچهای مصنوعی مانند پالستیک ،شن و سنگریزه

ویتامین آن بهخوبی شناخته شده است و نقش مهمی

میباشند ) .(Tyagi et al., 2018کاربرد بقایای گیاهی

;(Seiedi et al., 2010

(مالچ گیاهی) ،ابزاری مفید و کارا در کنترل موثر

در سبد غذایی انسآنها دارد

).Mashayekhi & Atashi, 2013

علفهایهرز در کشاورزی ارگانیک میباشد؛ البته

علفهایهرز ،یکی از مشکالت عمده تولید

استفاده از این روش ،تنها برای گیاهان زراعی با

توتفرنگی هستند که در اثر رقابت بر سرمنابع و با

ارزش باال و چندساله مانند توتفرنگی و یا در مزارع

تاثیر منفی بر رشد گیاه ،موجب خسارت کمی و کیفی

کوچک پیشنهاد میشود ).(Asgarpoor et al., 2010

و کاهش عملکرد محصول میشوند ).(Portz, 2008

علفکشهای پیشرویشی در ترکیب با مالچهای

برای کنترل علفهایهرز ،از روشهای مختلفی از

مختلف ،بهمنظور طوالنیتر کردن دوره مهار و

قبیل کنترل مکانیکی ،زراعی ،زیستی ،شیمیایی و

گسترش طیف کنترل علفهایهرز استفاده شدهاند

تلفیقی استفاده میشود .در زراعت توتفرنگی ،بهدلیل

)(Marble, 2015؛ این کار ،اغلب بهمنظور کاهش

عدم وجود علفکش مناسب ،بیشتر از وجین دستی

هزینههای کارگری مرتبط با وجین دستی ،کاهش

که از روشهای فیزیکی است ،برای کنترل

کاربرد علفکشهای پس رویشی یا هر دو توصیه

علفهایهرز استفاده میشود .علفکشها با وجود

شده است ) .(Marble, 2015یکی از علفکشهای

مشکالت زیست محیطی ،هنوز هم به عنوان یکی از

پیشرویشی که اخیرا در گیاهان چندساله استفاده

اجزای مهم مدیریت تلفیقی علفهایهرز در جهان

میشود ،ایندازیفلم (آلیون  04درصد اسسی)

مورد استفاده قرار میگیرند ) .(Zand et al., 2017با

میباشد .این علفکش مهارکننده بیوسنتز سلولز

توجه به تکامل سریع و گسترش علفهایهرز مقاوم

( )2CBIو روش منحصر به فردی برای مدیریت

به علفکشها و پیامدهای منفی آنها و همچنین

علفهایهرزی مثل چاودار است که موجب تخلیه

اثرات مخرب زیستمحیطی ناشی از کاربرد

بانک بذر علفهایهرز در سطح وسیعی از مراتع

علفکشها ،توجه به روشهای تلفیقی در مدیریت

ایاالت متحده ،برای مدت زمان دو سال پس از

(Harker

استفاده از آن شده است ) .(Tassé et al., 2019تاکنون

علفهایهرز بیشتر شده است

&

). O’Donovan, 2013

بیشتر مطالعات کنترل علفهایهرز توت فرنگی بر

استفاده از مالچ نیز از روشهای موثر در کنترل علف-

روی رویش بهاره و چین اول محصول توتفرنگی

هایهرز میباشد که ضمن جلوگیری از جوانهزدن

انجام شده است .با توجه به اهمیت رویش یا چین

بذر علفهایهرز ،مواد آلی مفید خاک را نیز میتواند

دوم که در اواخر تابستان و پاییز مورد بهرهبرداری

تامین نماید؛ بنابراین نیاز به وجین دستی و کنترل

قرار میگیرد و متفاوت بودن فلور علفهرز آن با

(Finneran

رویش بهاره و خسارت بسیار زیاد علفهایهرز به

شیمیایی علفهایهرز را کاهش میدهد

) .et al., 2018انواع مختلفی مالچهای آلی و مصنوعی

- Cellulose biosynthesis inhibitor
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بررسی کارایی روشهای کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی در مهار...
این مرحله از محصول ،یافتن روشی مناسب جهت

پنج خط کاشت به طول  1/0متر بود و با احتساب

کنترل علفهایهرز این مزارع ضروری بهنظر

حاشیهها ،اندازه هر کرت  7/10متر مربع بود و یک

میرسد .بنابراین هدف از انجام این مطالعه ،بررسی

خط فاصله بین کرتها در نظر گرفته شد.

کارایی روشهای مختلف و تعیین مناسبترین و

اعمال تیمارها :بهمنظور اعمال تیمارهای علفکشی و

سالمترین روش برای کنترل علفهایهرز این مزارع

سرکه ،از سمپاش پشتی کتابی شارژی مدل شارک با

بود.

نازل شرهای و فشار  1/0بار استفاده شد .اعمال
علفکشهای پیشرویشی ایندازیفلم و تریفلورالین

مواد و روش ها

پس از برگزنی و قبل از رویش دوباره توتفرنگی

این آزمایش در تابستان  2131در یک مزرعه چندساله

انجام گرفت .چند ساعت قبل از کاربرد علفکش

توتفرنگی ،واقع در روستای علیآباد سنندج با

ایندازیفلم و جهت کارائی بهتر آن ،مزرعه آبیاری شد.

مختصات جغرافیایی  11درجه و هشت دقیقه عرض

همچنین پس از کاربرد علفکش تریفلورالین و

شمالی و  76درجه و هفت دقیقه طول شرقی ،در

جهت اختالط این علفکش با الیه سه سانتیمتری

قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا

سطح خاک ،از شنکش استفاده شد .همچنین جهت

شد .این آزمایش شامل  20تیمار بود که در جدول

کنترل

و

یک آمده است.

باریکبرگ ،تیمارهای تریبنورونمتیل ،کلودینوفاپ

آمادهسازی مزرعه :این آزمایش در مزرعهای که به

پروپارژیل و سرکه ،در زمان دو تا چهار برگی

صورت جوی و پشته با فاصله ردیف  04سانتیمتر

علفهایهرز اعمال شد.

پسرویشی

علفهایهرز

پهنبرگ

کشت شده بود ،اجرا شد .قبل از اعمال تیمارها،
مزرعه کرتبندی شد که هر کرت آزمایشی ،شامل
جدول  -1تیمارهای کنترل علفهرز مورد استفاده در تحقیق ،مقدار و زمان کاربرد آنها
Table 1. Weed control treatments applied in the research, amount and the time of their application
Treatments
Time of application
dose
⁎Indaziflam
Soil applied and pre-emergence
70 g.a.e.ha-1
⁑Trifluralin
Soil applied and pre-emergence
1.5 li.a.e.ha-1
†Tribenuron methyl
Post-emergence
17 g.a.e.ha-1
‡Clodinafop propargyl
Post-emergence
1.5 li.a.e.ha-1
Black plastic mulch
Pre-emergence
1.5 mm thickness
Transparent plastic mulch
Pre-emergence
1.5 mm thickness
Sawdust mulch
Pre-emergence
10 ton.ha-1
Straw mulch
Pre-emergence
10 ton.ha-1
Vinegar
Post-emergence
20 li.ha-1
)Flaming (propane gas
Post-emergence
30 kg.ha-1
Hand weeding
Once every two weeks
Non- weeding control

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

⁎علف کش غیرانتخابی برای کنترل علف های هرز یکساله باریک و پهن برگ و چندساله که از طریق بذر جوانه می زنند.
⁑ علف کش غیر انتخابی برای کنترل طیف وسیعی از علف های هرز پهن و باریک برگ
† علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز یکساله پهن برگ
‡ علف کش انتخابی برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله
⁎ Non-selective herbicide to control annual narrow and broad-leaved and perennial weeds that germinate by seeds
⁑ Non-selective herbicide to control a wide range of broad and narrow-leaf weeds
† Selective herbicide to control annual broad-leaf weeds
‡ Selective herbicide to control annual narrow-leaf weeds
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قبل از رویش توتفرنگی و علفهایهرز در اوایل

این روش ،عصاره گیاه تهیه شد و بهوسیله سانتریفیوژ

مرداد ،مالچهای مختلف بر روی کرتهای آزمایشی

با  7444دور در دقیقه پس از  24دقیقه جداسازی شد.

اجرا شدند .مالچهای پالستیکی با ضخامت  2/0میلی-

سپس با استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج های

متر در تماس کامل با سطح خاک قرار گرفتند و سپس

 771نانومتر برای کلروفیل  aو در  700نانومتر برای

پالستیکها با توجه به فواصل کاشت توتفرنگی

کلروفیل  bو  064نانومتر برای کاروتنوئید ،مقدار

سوراخ شدند تا بوتههای توتفرنگی بهراحتی بتوانند

جذب تعیین و با استفاده از معادالت زیر ،میزان

از مالچ خارج شوند .مالچ کاه و کلش ( 24تن در

هرکدام بر حسب میلیگرم بر گرم وزن تر نمونه

هکتار) و خاک اره نیز با ضخامت حدود هشت

تعیین شد.

سانتیمتر ) (Strik et al., 2020از سطح خاک ،بهطور
یکنواخت اطراف بوتهها و داخل جویها پخش شد،
بهطوریکه مانع از نفوذ نور به سطح خاک شود.
جهت اعمال تیمار شعله افکن ،از دستگاه شعله افکن
(تورچ تک نازل) با سوخت گاز ،همزمان با اعمال
تیمارهای علفکشهای پسرویشی استفاده شد .بدین
منظور ،بین ردیفهای توتفرنگی بهصورت محافظت
شده ،از دستگاه تورچ و گاز پروپان به مقدار 14
کیلوگرم در هکتار و سرعت چهار کیلومتر در ساعت
استفاده شد .جهت مقایسه کارایی تیمارها با روش
مرسوم و رایج کشاورزان ،تیمار وجین دستی (یک
مرحله قبل از گلدهی توتفرنگی) نیز در نظر گرفته
شد .همچنین جهت بررسی میزان کارایی تیمارهای
مختلف در کنترل علفهایهرز تیمار شاهد بدون
وجین علفهرز (آلوده به علفهرز) نیز درنظر گرفته
شد .پس از اعمال تیمارها ،آبیاری مزرعه بهصورت
قطرهای و با استفاده از نوار تیپ با توجه به نیاز آبی
توتفرنگی و عرف منطقه صورت گرفت.
صفات

مورد ارزیابی :صفات مورد بررسی

علفهایهرز شامل تراکم (تعداد علفهرز در متر
مربع) و وزن خشک و برای گیاه توتفرنگی شامل
اندازهگیری میزان رنگیزههای فتوسنتزی ،عملکرد و
شاخص سطح برگ توتفرنگی بود .جهت سنجش
محتوی رنگیزههای فتوسنتزی (کلروفیل  ،aکلروفیل

b

و کارتنوئید) ،از روش  (1967) Arnonاستفاده شد .در

که

)Chlorophyll a = (19.3 * A663 - 0.86 * A645
V/100W
)Chlorophyll b = (19.3 * A645 - 3.6 * A663
V/100W
 )Carotenoids = 100(A470) - 3.27(mg chl. a104(mg chl. b)/227
در آنها :V ،حجم محلول صاف شده (محلول

فوقانی حاصل از سانتریفیوژ) : A ،جذب نور در
طول موجهای  700 ،771و  064نانومتر و  :Wوزن تر
نمونه بر حسب گرم بود.
 14روز پس از اعمال علفکشهای شاخ و برگ
مصرف ،صفات تراکم و وزن خشک علفهایهرز با
استفاده از یک کادر یک در یک متر و بهصورت
تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور،
علفهایهرز با حذف اثر حاشیه و پس از شمارش
در کادر یک متر مربعی ،از سطح خاک قطع و
شمارش شدند و وزن خشک آنها پس از قرار گرفتن
در آون  64درجه به مدت  61ساعت ،با ترازوی
دیجیتال و با دقت دو صفر اندازهگیری شد .جهت
اندازهگیری شاخص سطح برگ ،از هر کرت ،برگ سه
بوته توتفرنگی در مرحله سه تا چهار برگی انتخاب
و جدا شد و سطح آنها توسط دستگاه اندازهگیری
سطح برگ ،اندازهگیری شد .جهت برآورد عملکرد،
میوه توتفرنگی از ابتدا تا انتهای باردهی (دو روز در
میان) برداشت شد و وزن آن بهصورت تازه تعیین
شد.
دادهها مورد آزمون نرمالیتی  Shapiro-Wilkقرار
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بررسی کارایی روشهای کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی در مهار ...
گرفتند و پس از اطمینان از نرمال بودن ،تجزیه

( 261/76بوته در متر مربع) در تیمار شاهد (آلوده به

واریانس با استفاده از رویه  ANOVAو مقایسه

علفهرز) مشاهده شد و پس از آن ،تیمارهای

میانگین دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن

علفکش تریبنورونمتیل ،مالچهای پالستیکی تیره و

در سطح احتمال پنج درصد با استفاده از نرمافزار

شفاف و شعلهافکن که بین آنها تفاوت معنیدار

 SAS 9.1انجام شد و برای رسم نمودارها از نرم

وجود نداشت ،قرار داشتند .علفکش ایندازیفلم

افزار  Excel 2016استفاده شد.

موجب کاهش معنیدار تراکم علفهرز ( 01بوته در
متر مربع) شد و کمترین تراکم مربوط به این تیمار

نتایج و بحث

بود که با تیمار وجین دستی ( 77/76بوته علفهرز در

تراکم و زیستتوده علفهایهرز

متر مربع) تفاوت آماری معنیدار نداشت (شکل .)2

بی،ن تیمارها از نظر تراکم علفهایهرز اختالف

همچنین کاهش تراکم علفهایهرز در دو تیمار

معنیدار در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد

مذکور نسبت به شاهد آلوده به علفهرز ،بهترتیب

(جدول  .)1در میان تیمارها ،بیشترین تراکم علفهرز

برابر  73و  72درصد بود.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف بر علفهایهرز و توت فرنگی.
Table 2. Variance analysis of the effect of different treatments on weeds and strawberry traits.
Source of Variation
Degree of
Weed density
Weed dry weight
Strawberry LAI
Strawberry yield
freedom
Block
2
**3532.33
410.33ns
415.62 ns
357.90 ns
Treatment
11
**3249.09
**245730.11
**28482.83
**65319.47
Error
22
242.18
381.66
858.80
849.20
C.V.
13.80
5.01
7.17
6.56
** * ،و  :nsبهترتیب تفاوت معنی دار در سطح احتمال یک و پنج درصد و غیر معنی دار.
**, * and ns: Significant differences at 1% and %% of probability levels and non-significant, respectively.
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شکل  -1اثر تیمارهای مختلف بر تراکم علفهایهرز .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت معنیدار در سطح احتمال پنج درصد
براساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد.

Figure 1. Effect of different treatments on weed density (plant m-2). Columns with the same letters are not significantly
different based on Duncan's multiple range test P≤0.05.

وزن خشک علفهایهرز بهطور معنیداری تحت

وزن خشک تولیدی مربوط به علفکش ایندازیفلم

تاثیر تیمارهای مورد آزمایش قرار گرفت .کمترین

( 11/64گرم در مترمربع) و بیشترین وزن خشک در

بابائی و همکاران ( /)2042مجله دانش علفهایهرز )2( 21

27
علفهایهرز مربوط به تیمار شاهد (عدم وجین)

شفاف ( 601/0گرم در مترمربع) با شاهد بدون وجین

( 660/02گرم در مترمربع) بود .الزم به ذکر است که

اختالف معنیداری نداشت (شکل .)1

وزن خشک علفهایهرز در تیمار مالچ پالستیک

a

b
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شکل  -2اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشک علفهایهرز (گرم در مترمربع) .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت معنیدار در
سطح احتمال پنج درصد بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن میباشد.

Figure 2. Mean comparison of the different treatments effect on above ground weed dry weight (g m -2). Columns with
similar are not significantly different according to Duncan's multiple range test P≤0.05.

وزن خشک علفهایهرز در کرتهای تحت تیمار

دیگری نشان داده است که تحمل گیاهان چندساله به

ایندازیفلم نسبت به شاهد 36/46 ،درصد کاهش یافت

علفکش ایندازیفلم ،به دلیل حاللیت بسیار کم این

و مناسبترین تیمار برای کنترل علفهایهرز در این

علفکش در آب است و در صورت اختالط با خاک،

آزمایش بود .با استناد به نتایج حاصل از مطالعه

در قسمتهای سطحی خاک (پنج سانتیمتری سطح

پراکنش علفهایهرز منطقه مورد آزمایش (دادههای

خاک) باقی میماند و به عمق خاک نفوذ نمیکند؛ به

منتشر نشده است) 04 ،درصد از علفهایهرز،

همین دلیل ،علفهایهرز یکساله و چندساله حاصل

یکساله و  04درصد ،دائمی بودند و از آنجا که

از بذر به این علفکش حساس هستند و گیاهان

علفکش ایندازیفلم دومنظوره است و علفهایهرز

زراعی چندساله به علت داشتن ریشه عمیق ،تحت

باریک برگ و پهن برگ را کنترل میکند

(Tassé et

تاثیر علفکش قرار نگیرند

;(Schneider et al., 2015

) ،al., 2019درمقایسه با کلودینافوپ پروپارژیل ،طیف

) .Sebastian et al., 2017بنابراین ممکن است

وسیعتری از علفهایهرز را کنترل کرده است .از

توتفرنگی بهدلیل چندساله بودن و داشتن ریشههای

طرفی ،این علفکش در دنیا برای گیاهان چندساله

تقریبا عمیق (عمق  24تا  10سانتیمتری) ،تحت تاثیر

مانند چمن و گیاهان زینتی به ثبت رسیده است و در

علفکش قرار نگرفته باشد .با توجه به اینکه درصد

برخی گیاهان زراعی چند ساله مانند نیشکر کاربرد

باالیی از علفهایهرز مزرعه پهن برگ بودند (دادهها

دارد .در یک مطالعه گزارش شده است که گیاهان

منتشر نشده است) ،علفکش تریبنورونمتیل،

زراعی یکساله ،عموما به علفکش ایندازیفلم

علفهایهرز را بهتر ( 17/0درصد) و با تفاوت

حساس هستند ) .(Clark et al., 2019نتایج مطالعه

معنیدار آماری نسبت به علفکش کلودینافوپ
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پروپارژیل ( 10/1درصد) کنترل نمود .علفکش

مشاهده شد .همچنین بین تیمارهای شعلهافکن،

ایندازیفلم در مقایسه با تریفلورالین نیز موفقتر عمل

کلودینافوپ پروپارژیل ،شاهد (عدم وجین) و مالچ

نمود در نتیجه وزن خشک علفهرز پس از اعمال

پالستیک تیره اختالف معنیداری وجود نداشت

این علفکش ،کمترین مقدار را به خود اختصاص داد.

(شکل  .)1کارایی مطلوب علفکش ایندازیفلم

بهطورکلی نتایج این بررسی نشان داد که تراکم و وزن

درجلوگیری از رشد (شکل  )1 ،2و سایهاندازی علف

خشک علفهرز در تیمار ایندازیفلم نسبت به سایر

هایهرز (شکل  )1موجب رشد سریع توتفرنگی

تیمارها کمتر بود که نشان دهنده کارایی مطلوب آن

نسبت به علفهرز شد و سطح برگ بیشتر آن نسبت

برای کنترل علفهایهرز مزارع توت فرنگی و کاهش

به سایر تیمارها شد .در واقع ،میتوان دلیل برتری

هزینههای تولید محصول است .برخی محققین در

تیمار ایندازیفلم را به کنترل تمام گونههای علفهرز و

مطالعات خود در رابطه با کنترل شیمیایی علفهای

همچنین پیشرویشی بودن آن نسبت داد .بعد از تیمار

هرز در مزارع مختلف با استفاده از ایندازیفلم و

ایندازیفلم ،بهترین تیمارها از نظر سطح برگ توت-

تیمارهای مالچ ،نتایج مشابهی گزارش نمودند

فرنگی ،مالچ خاک اره و وجین دستی بود .افزایش

;(Ahmadi & Gharineh, 2019; Tassé et al., 2019
).Sharafati et al., 2021

شاخص سطح برگ تحت تاثیر مالچ خاک اره ممکن
است به دلیل جذب آب بیشتر و در اختیار گذاشتن

صفات مربوط به توتفرنگی

تدریجی آن برای گیاه باشد .در این رابطه محققین

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر

بیان نمودهاند که برتری تیمار مالچ خاک اره در

شاخص سطح برگ و عملکرد توتفرنگی در سطح

مقایسه با مالچ کاه و کلش ،احتماال به خاطر قدرت

احتمال یک درصد معنیدار بود ،ولی برتعداد بوته و

نگهداری باالتر رطوبت توسط خاک اره یا عوامل

قطر میوه تاثیر معنیداری نداشت (جدول .)1

بیماریزای قارچی و میکروبی موجود در کاه و کلش

شاخص سطح برگ توتفرنگی LAI

و همچنین اثرات دگرآسیب آن باشد

بیشترین شاخص سطح برگ ( 713/11میلیمتر مربع

(Jourgholami

).& Etehadi Abari, 2017

بر متر مربع) در تیمار ایندازیفلم و کمترین آن (144/6
میلیمتر مربع بر متر مربع) در تیمار شعلهافکن
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شکل  -3اثر تیمارهای مختلف بر شاخص سطح برگ توتفرنگی (میلیمتر بر متر مربع) .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت
معنیدار در سطح احتمال پنج درصد ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد.
Figure 3. Effect of different treatments on strawberry leaf area index. Columns with similar letters are not significantly
different according to Duncan's multiple range test P≤0.05.
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رنگیزههای فتوسنتزی برگ توت فرنگی

مقادیر 2/36 ،1/441و  2/10میلیگرم بر گرم وزن تر)

بیشترین محتوی کلروفیل  aدر توتفرنگی (1/173

وجود نداشت .همچنین کمترین مقدار کلروفیل

میلیگرم بر گرم وزن تر) ،مربوط در تیمار ایندازیفلم

( 4/61میلیگرم بر گرم وزن تر) ،به تیمار تریبنورون

مشاهده شد ،هرچند که از نظر محتوی کلروفیل ،a

متیل تعلق داشت (شکل .)0

a

اختالف معنیداری بین علفکش مذکور و تیمارهای
شعلهافکن ،مالچ پالستیکی تیره و سرکه (بهترتیب با
3
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cde
ef
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cde

2
def

ef
f

1

0

Chlorophyll a
)(mg g-2 fresh weight

cde

bcd

a

Treatments
شکل  -4اثر تیمارهای مختلف بر محتوی کلروفیل ( aمیلیگرم بر گرم وزن تر) .حروف مشترک بیانگر عدم تفاوت معنیدار در
سطح احتمال پنج درصد ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد
Figure 4 . Effect of different treatments on chlorophyll a content (mg g-2 fresh weight). Bars with t similar letters are not
significantly different according to Duncan's multiple range test P≤0.05.

میزان کلروفیل  aدر تیمار ایندازیفلم در مقایسه با

عالوه بر کنترل پیشرویشی علفهرز ،به عنوان کنترل

تیمار شاهد بدون وجین 16/02 ،درصد بیشتر بود .با

کننده آفات و بیماریها به اثبات رسیده است .احتماال

توجه به کارایی مناسب علفکش ایندازیفلم در کنترل

یکی از دالیل افزایش سبزینگی برگها و افزایش

علفهای هرز ،برگهای توتفرنگی نور کافی

میزان کلروفیل در این مطالعه میتواند به دلیل

دریافت کردند ،سطح خود را توسعه دادند ،محتوای

جلوگیری از رشد عوامل بیماریزا و حشرات در این

رنگیزههای فتوسنتزی آنها افزایش یافت که در نهایت

زراعت باشد ) (Kadota et al., 2002و در تحقیقات

منجر به افزایش میزان فتوسنتز و عملکرد محصول

بر روی گیاه گوجه فرنگی نیز نتایج مشابهی بهدست

شد .پس از ایندازیفلم ،تیمار شعله افکن ،سرکه ،مالچ

آمده است ) .(Hajjaj & El Oualkadi, 2019در

پالستیکی تیره ،بیشترین میزان رنگیزههای فتوسنتزی

ارتباط با مالچهای پالستیکی میتوان میزان افزایش

را به خود اختصاص دادند .از آنجا که تیمار شعله-

رنگیزههای فتوسنتزی را به طول موجهای نور ساطع

افکن ،یکی از تیمارهای پیشرویشی بود ،بنابراین می-

شده در اثر کاربرد این مالچها نسبت داد .محققان

توان گفت که رقابت علفهرز با توتفرنگی را برای

نشان دادند که مالچ پالستیکی تیره ،طول موج

دریافت منابع نوری کاهش داده است که همین امر،

محدوده  744نانومتر را منعکس میکند که در محدوده

منجر به افزایش کارایی توتفرنگی در استفاده از نور

طول موج مورد استفاده برای کلروفیل  aو  bمیباشد

و تولید رنگیزههای فتوسنتزی شده است .تیمار سرکه

)(Rabiei et al., 2011؛ ممکن است یکی از دالیل باال
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رفتن این رنگیزهها در مالچ پالستیکی تیره به همین

( 4/100و  4/111میلیگرم بر گرم وزن تر) ،بهترتیب

دلیل باشد.

در تیمارهای کلودینافوپ پروپارژیل و تریبنورون

نتایج نشان داد که بیشترین محتوی کلروفیل  bدر

متیل مشاهده شد (شکل  .)0میزان کلروفیل  bدر تیمار

برگ توتفرنگی به میزان  4/673و  4/604میلیگرم

وجین دستی نسبت به شاهد 1/03 ،درصد بیشتر بود

بر گرم وزن تر ،بهترتیب به تیمار وجین دستی و

که از این نظر ،هر دو تیمار دارای بیشترین مقدار

شاهد بدون وجین تعلق داشت که از نظر محتوی

کلروفیل  bبودند .همچنین علفکشهای ایندازیفلم،

کلروفیل  ،bاختالف معنیداری بین این دو تیمار

تری بنورون متیل و کلودینافوپ پروپارژیل از این نظر

وجود نداشت .همچنین کمترین مقدار این صفت

نداشتند.
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شکل  -5اثر تیمارهای مختلف بر محتوی کلروفیل ( bمیلیگرم بر گرم وزن تر) .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت معنیدار در
سطح احتمال پنج درصد ،براساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد.

Figure 5. Effect of different treatments on chlorophyll b content (mg g -2 fresh weight). Column with the similar letters are
not significantly different according to Duncan's multiple range test P≤0.05.

اثر تیمارهای مختلف بر محتوی کارتنوئید نشان داد

کارتنوئید بود .در واقع در برگهایی که در معرض نور

که بیشترین محتوی کارتنوئید در توتفرنگی (1/112

شدید قرار میگیرند ،سنتز و تجزیه کلروفیل ،احتماال

میلیگرم بر گرم وزن تر) ،در تیمار وجین دستی

بهصورت همزمان انجام میگیرد

مشاهده شد که با تیمارهای سرکه و مالچ شفاف در

) .Pascale, 2014نتایج برخی تحقیقات نشان دادهاند

یک گروه آماری قرار گرفتند و همچنین اختالف

که تغییر میزان نور از طریق تغییر در آرایش

معنیداری بین تیمار مذکور و تیمارهای تریفلورالین،

کلروپالست درون سلولهای گیاهی ،مقادیر کلروفیل

شعلهافکن ،مالچ خاک اره ،مالچ پالستیکی تیره و

برگ را تحت تأثیر قرار میدهد ،بهطوریکه عالوه بر

شاهد وجود نداشت .کمترین محتوای کارتنوئید

اینکه در شرایط شدت نور کم ،میزان کلروفیل کاهش

( 2/421و  2/471میلیگرم بر گرم وزن تر) نیز تحت

می یابد ،سبزینگی برگها نیز کمتر میشود .همچنین

تاثیر تیمارهای کلودینافوپ پروپارژیل و مالچ کاه و

کلروپالستها هم عمود بر زاویه تابش و موازی

کلش مشاهده شد (شکل  .)7محتوای کارتنوئید وجین

دیواره سلولی قرار میگیرند که این نیز باعث تغییر در

دستی 21/01 ،درصد بیشتر از تیمار شاهد بدون وجین

مقادیر کلروفیل میشود

بود و بهترین تیمار از نظر محتوی رنگیزه فتوسنتزی

) .2004کاهش مقدار کلروفیل برگ در شدت نورهای

(Paradiso & De

(Martínez & Guiamet,
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کم ،شاهد دیگری بر ناکافی بودن شدت نورهای کم

دستی باالتر باشد ،تابش مستقیم نور آفتاب بر گیاه

برای گیاهان میباشد ).(Anderson & Beck, 2007

توتفرنگی است ،بدون وجود علفهایهرزی که

بنابراین در مطالعه حاضر ،احتماال یکی از دالیلی که

است.

مانع

اصلی

نور

دریافت

کافی

باعث شده تا میزان رنگیزههای فتوسنتزی در وجین
a

ab
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a
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abcd

abcd
d

2

d

bcd
cd
1

0

Carotenoid
)(mg g-2 fresh weight

3

Treatments
شکل  -6اثر تیمارهای مختلف بر محتوی کارتنوئید (میلیگرم بر گرم وزن تر) .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت معنیدار در
سطح احتمال پنج درصد ،بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد.

Figure 6. Effect of different treatments on carotenoid content (mg g-2 fresh weight. Columns with similar letters are not
significantly different according to Duncan's multiple range test P≤0.05).

عملکرد توتفرنگی

که سبب برتری آن از نظر عملکرد شده است.

بیشترین عملکرد توتفرنگی تحت تاثیر تیمارهای

بهطوربهطورکلی ،عملکرد توتفرنگی در تیمارهایی

خاک اره و ایندازیفلم (بدون اختالف معنی دار)

که از علفکش استفاده شده بود ،بهتر از شاهد آلوده

( 641/41و  717/02گرم در مترمربع) حاصل بهدست

به علفهرز بود .خاک اره با کنترل مناسب تراکم و

آمد که نسبت به سایر تیمارها ،دارای اختالف آماری

وزن خشک علفهایهرز (شکل  ،)1 ،2افزایش سطح

معنیدار بودند .میزان افزایش عملکرد توت فرنگی

برگ (شکل )1و احتماال خنک نگهداشتن بستر کشت

تحت تاثیر دو تیمار گفته شده ،بهترتیب  212و 217

) (Jourgholami & Etehadi Abari, 2017و ایجاد

درصد نسبت به شاهد آلوده به علفهرز بود .همچنین

محدوده دمایی مطلوب برای افزایش وزن میوه توت-

کمترین عملکرد ( 141/01 ،141/114،36/31و

فرنگی ،شرایط بهتری را برای برتری این تیمار از نظر

 111/10گرم در مترمربع) بهترتیب به تیمار تری

عملکرد در مقایسه با سایر تیمارها ایجاد کرد بود .در

بنورونمتیل ،مالچ پالستیک شفاف ،شاهد و مالچ کاه و

بین علفکشها پس از ایندازیفلم ،علفکش

کلش تعلق داشت؛ بین این تیمارها نیز از نظر این

تریفلورالین ،کارایی بهتری نسبت به سایر علفکش-

صفت ،اختالف معنیداری مشاهده نشد (شکل .)6

ها نشان داد که دلیل آنرا میتوان به پیشرویشی بودن

عملکرد توت فرنگی تحت تاثیر تیمارهای خاک اره و

این علفکش و دو منظوره بودن آن نسبت داد که

ایندازیفلم نسبت به شاهد بدون وجین ،بهترتیب

منجر به کنترل بهتر علفهایهرز شد

 07/11و  00/63درصد افزایش یافت که علت آن،

)Gharineh, 2019; Sharafati et al., 2021

کنترل بهتر علفهایهرز توسط این تیمارها بوده است

& (Ahmadi

12

بررسی کارایی روشهای کنترل شیمیایی و غیرشیمیایی در مهار ...
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)Strawberry yield (g m-2
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a

800

Tratments
شکل  -7اثر تیمارهای مختلف بر عملکرد میوه توتفرنگی (گرم در متر مربع) .حروف مشترک ،بیانگر عدم تفاوت معنیدار در
سطح احتمال پنج درصد براساس آزمون چند دامنهای دانکن می باشد.

Figure 7. Effect of different treatments on strawberry fruit yield (g m-2). Column with similar letters are not significantly
different according to Duncan's multiple range test P≤0.05.

نتیجهگیری کلی
در این بررسی ،از نظر کنترل علفهایهرز و عملکرد

تیمارهای غیرشیمیایی مانند خاک اره و وجین دستی،

توتفرنگی ،در بین تیمارهای شیمیایی ،علفکش

توصیه میشود که از تیمارهای غیرشیمیایی بهصورت

پیشرویشی ایندازیفلم با اثر دو منظوره (هم پهنبرگ-

تلفیقی یا مجزا برای کنترل علفهایهرز استفاده شود،

کش و هم باریکبرگکش) و از تیمارهای

اما با توجه به باال بودن دستمزد نیروی انسانی ،وجین

غیرشیمیایی ،تیمار خاک اره و وجین دستی ،مطلوب-

دستی برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و

ترین تیمارها بودند .باتوجه به اینکه علفکش

معموالً از آن صرفنظر می شود ،اما تیمار غیرشیمیایی

ایندازیفلم ،خاک مصرف میباشد و مستقیم بر روی

خاک اره از این جنبه منفی مصون میباشد و میتواند

محصول بهکار نمیرود و به دلیل میزان مصرف بسیار

یکی از گزینههای مناسب برای کنترل علفهای هرز

پایین در واحد سطح و کاهش آلودگی محیطی و

توتفرنگی خصوصا در مزارع ارگانیک باشد.

همچنین دوام و ماندگاری باال در مزرعه تورتفرنگی
و عدم نیاز به کنترل علفهرز تا دو سال ،میتواند یک

تشکر و قدردانی

گزینه بسیار مناسب جهت کنترل علفهایهرز این

بدینوسیله نویسندگان این مقاله ،از جناب آقای

مزارع باشد .البته مطالعات بیشتری در خصوص تاثیر

مهندس فرید لطفی ماوی بخاطر راهنماییهای علمی

بر روی کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی و بقایای

و تخصصی ارزنده و همچنین فراهم نمودن علفکش

سموم در بافت میوه در بلند مدت ،ضروری بهنظر

ایندازیفلم (آلیون) مورد نیاز این مطالعه ،کمال تشکر و

میرسد .با علم به ضرر و زیان ماندگاری سموم

قدردانی را داریم.

شیمیایی در خاک و بقایای گیاهی و نتایج مطلوب
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