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 بخش اول: مقدمه
، ارزش  يوانيااح نيباشااند و بعااد از پااروت    يماا نيپااروت  یيمنااابغ ااا ا  نیاز بهتاار يکاایحبوبااات 

از جملااد دارا بااودن در ااد   یدر بااين گياهااان زراعااي، حبوبااات بااد دالیاال متعاادد     دارنااد  یيباااال یيااا ا

در اادب بااا يابلياات هراا  و ارزش بيولااو،یکي باااالتر، توانااایي ت بياات بيولو،یاا       18-32) نيپااروت  یباااال

از   اارید یاريو بساا یفساافر، آهاان، من نااز، رو  ،يكلساانظياار  انااي بااودن از عنا اار ااا ایي معاادني تااروزن،ين

هااان گيا  ااریا در مقایسااد بااا دهااباا ر آن یباادن، يابلياات ن هااداری و انبااارداری باااال ازياامااورد ن يعنا اارمعدن

برخااوردار  یا ژهیااو تيااهااای نامساااعد و مخاايا خااا  از اهمزراعااي، رشااد ر ااایت بدااش آن در خااا  

 نی زیو جااا رونااديباادن بااامار ماا  نيكننااده پااروت  نيآن حبوبااات از منااابغ بااا ارزش تااام  عااهوه باار اساات 

 نيتااام خااا از ل یيمااواد ااا ا  نیااا ني  همچنااباشاانديماا يوانيااح یهااانيانااواپ پااروت  یباارا يمناسااب اريبساا

 یحبوبااات حاااو کاادی  بطوررنااديگيمااورد توجااد ياارار ماانيااز  باادن  یچاارض  اارور یدهايو اساا هااانيتااامیو

  باشديم هانيتامیو ریو سا نياسيو ن  ياسکورب دياس ن،یبوفهویر ن،يكاروت  یریمقاد

 

  اهميت و ضرورت
در ااد  ایااران یکااي از  ااادر كنناادگان عمااده حبوبااات بااد خاااوو ندااود در جهااان بااوده و یاا  

 رانیااسااراند مااارو حبوبااات در ا   نيان ياام  از توليااد جهاااني حبوبااات را بااد خااود اختااااو داده اساات    

 برآورد شده است  لوگرميك 7.8درحدود 

حبوبااات بداااوو ندااود،  عواماال در كاااهش عملکاارد   نیهاارز  بااد عنااوان مهاا  تاار   یعلااف هااا

باد   گردناد  ، مخساوض ماي  بفراا ناور  و ماواد اا ایي،   ،عدس و لوبياا بادليل ريابات بار سار تاامين مناابغ ) آض        

 یادیاااريااام ، فا االد ز  يوايعاا ليعملکاارد موجااود و پتاساا  ني، بااهاارز در ماازارپ  یوجااود علااف هااا  لياادل

رگ در بااد دلياال ساارعت رشااد كنااد و توسااعد كمتاار سااط  باا        حبوبااات بداااوو ندااود  وجااود دارد   

علاف هاای هارز    ، رييا   اعيفي بارای علاف هاای هارز مخساوض ماي گاردد            مراحل اوليد رشاد و اساتقرار  

یکااي از موانااغ جاادی افاازایش عملکاارد و سااهولت برداشاات بااد شاامار مااي آینااد،كاهش عملکاارد ناشااي از     

 ريابت علف های هرز، بد ميزان شدت آلودگي و نوپ علف های هرز اال  در مزرعد بست ي دارد 

آماادن  نیيپااا ، زهيماااکل در برداشاات مکااان جااادیهاارز باعااه كاااهش عملکاارد دانااد ، ا یعلااف هااا

 شوند   يداند و كاه ندود م تيفيك
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 شناسايي: بخش دوم

 
 حبوبات ایرانهرز مزارع  یعلف ها نیمهم تر -1جدول 

 نوپ حبوبات نام علمي نام فارسي

 علف های هرز پهن برگ یکسالد

 لوبيا .Amaranthus spp تاج خروس
 عدس .Carthamus oxyacantha M.B گلرنگ وحاي
 ندود .Centaurea spp گل گندم

 اك ر حبوبات Conringia orientalis (L.) Andrz گوش خرگوش
 عدس Cephararia syriaca (L.) سرشکافتد
 لوبيا .Chenopodium album L سلم 
 ندود .Cuscuta campestris Yunck سس
 ندود .Ephorbia spp فرفيون

 ندود و عدس . Galium tricornutum Dandy بي تي راخ
 ندود .Heliotropium spp آفتاض پرست

 اك ر حبوبات .Lathyrus spp خلر
 اك ر حبوبات .Sinapis arvensis L خردل وحاي

 اك ر حبوبات .Portulaca oleracea L خرفد
عدسندود و  .Salsola kali L علف شور  

 اك ر حبوبات .Solanum nigrum L تاج ریزی
 اك ر حبوبات .Turgenia latifolia (L.) Hoffm ماستون  ، گيس چسب 

 اك ر حبوبات Viciavilosa Roth ماش 
 لوبيا .Datura stramonium L تاتوره

 لوبيا .Hibiscus trionum L كنف وحاي
 عدس .Polygonum aviculare L هفت بند

های هرز باری  برگ یکسالدعلف  
 اك ر حبوبات .Avena fatua L یوالو وحاي بهاره

 اك ر حبوبات Bromus Japanicus Thunb علف پامکي )جو موشيب
 لوبيا .Echinochloa crus-galli ( L.) P.Beauv سوروو
 لوبيا .Setaria spp دم روباهي

های هرز دائميعلف  
 ندود و عدس .Acroptilon repens (L.)D.C تلدد
 ندود .Cardaria draba (L.)Desv ازم 

 ندود و عدس .Chondrilla juncea L يندرو 
 اك ر حبوبات .Cirsium arvensis L كن ر وحاي

 لوبيا و ندود .Convolvulus arvensis L پيچ   خرایي
 اك ر حبوبات Cynodon dactylon L. (Pers) مرغ

 اك ر حبوبات .Cyperus rotundus L اویار سهم
 اك ر حبوبات .Glycyrrhiza glabra L شيرین بيان

 اك ر حبوبات .Malva spp پنير 
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و مناس  ترین راه نيست ، و استفاده از علف كش ها بد تنها  امروزه كنترل شيميایي علف های هرز 

دست یابي بد مدیریت پایدار علف های  سب  دارا بودن اثرات جانبي بسيار منفي، اهميت كمتری دارد  برای

شيميایي و بيولو،یکي بدون تمركز روی ی  روش  هرز ، كاربرد طيفي از روش های كنترل اع  از فيزیکي،

 خاو كد در ا طهح مدیریت تلفيقي ناميده مي شود ، كارساز خواهد بود 

 پيشگيری

 پراكنش سب  انسان و دام آض، باد،  است هرزهایعلف مدیریت روش ترینهزیند ك  و ترینساده پيا يری 

 : از عبارتند هرزهایعلف شيوپ از ممانعت برای پيا يراند هایشيوه  شوندمي هرزهایعلف از بسياری

  های هرزب ر علف از عاری شده گواهي ب ور از استفاده -

  مزرعد بد ورود از پيش شده، پاكسازی تميز و برداشت و كاشت و ماشين آالت شد  ادوات از استفاده -

 حيواني كودهای همراه هرزهایعلف ب ور ورود از جلوگيری برای پوسيده كود از استفاده -

  كشعلف بد مقاوم یا مهاج  هرز علف هایلکد شناسایي برای مستمر طور بد مزرعد پایش -

  یا وجين  كشعلفآنها توسا  ایلکد كنترلبا ب رنايني بد ازهای هرز يبل ح و علف -

 علفکشها
 ایفااا مهمااي نقااش هاارزهااایعلااف ماادیریت در ،بااودن  اارفد بااد مقاارون و يكااارآئ دلياال بااد هاااكااشعلااف

 پيریاادیت و لينااورون  هساتند  مخاادود ایاران  و جهااان در ندااود، زراعات  در اسااتفاده ماورد  هااایكااشعلاف   كنناادماي 

در كاااور از رده خااارج  لينااورون حا اار حااال در انااد،شااده ثباات ندااود باارای ایااران در كااد هسااتند يهااایكااشعلااف

 شااده، انجااام مطالعااات از بسااياری در   رساايد ثباات بااد ایااران در 1998 سااال در پيریاادیت   شااودنماايشااده  و مااارو 

 ایاان  اساات شااده هاارزهااایعلااف تااوده زیساات كاااهش و دانااد عملکااردافاازایش  باعااه پيریاادیت از اسااتفاده

  كناد ماي  كنتارل  را خرفاد  و خاروس  تااج  تاره،  سالمد  ریازی،  تااج  مانناد  یکساالد  هارز هاای علاف  از بسياری كشعلف

   باالست بسيار ،است فتوسنتز كننده مهار یهاكشعلف از كد پيریدیت بد نسبت ندود تخمل
علفکش  6، علفکش برای مدیریت شاايميایي علفهای هرز حبوبات تو اايد شااده اساات  از بين این علفکاااها  11تا كنون 

ستند و  مناً        3علفکش برای عدس،  3، برای لوبيا اي ه علفکش برای ندود كاربرد دارند  عمده این علفکاها پيش روی

 باری  برگ كاي برای حبوبات بد ثبت نرسيده است  سموم 

 

 لوبيا

شي  عملکرد كاهش كد طوری بد پردازند ريابت مي بد لوبيا با شدت  بد هرز های علف  علف تداخل از نا

 هرز، علفهای با مواجهد در لوبيا  عيف  ريابتتوان  است    شده  گزارش ر د د 70  از بيش كات  این در هرز های

 برنامد نيازمند لوبيا ايتاادی توليد   رفة  .است  مخاول  این توليد فرآیند در هرز های مدیریت علف اهميت گویای

پيااا يری از ورود  :باالساات  روشااهای مدتلف كنترل علفهای هرز در لوبيا شااامل كارآیي با هرز های علف مدیریت

كد مي توانند بد  ورت تلفيقي نيز بد   مي باشند علف های هرز بد مزرعد، كنترل زراعي، مکانيکي، بيولو،یکي و شيميایي  

 94اری  ااورت مي گيرد در بر اساااس آمارهای موجود از تمام مناطك كاااورمان كد در آن ها لوبيا ك   كار برده شااوند

در ااد آن ها ماااکل علف های هرز وجود دارد  در زراعت لوبيا همانند سااایر حبوبات عمده ترین روش مبارزه با علف 
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در د   25در د از مناطك لوبيا كاری كاور فقا از وجين دستي، در     50های هرز وجين دستي است، بد گوند ای كد در   

در ااد مناطك از روش  6در ااد مناطك از روش مکانيکي، در  12شاايميایي، در  مناطك از وجين دسااتي و علفکش های

در ااد مناطك فقا از علفکش های شاايميایي برای كنترل علف های هرز لوبيا اسااتفاده مي   7مکانيکي و شاايميایي و در 

   ده يرار گيرندموثر علف های هرز لوبيا الزم است روش های زراعي و شيميایي تواما مورد استفاكنترل  گردد  جهت 

 

 
علفکشهای توصیه شده برای مزارع لوبیا -2جدول   

فرموالسااايو نام عمومي

 ن

مقااااادار ماااااارو )در  

 هکتارب

 زمان مارو

 يبل از كاشت و مدلوط با خا  ليتر EC33% 2-4 اتال فلورالين

بعاااد از كاااات لوبياااا و  يبااال از سااابز شااادن   ليتر SL10% 1-0.75 ایمازاتاپير

 علف هرز

 برگي علفهای هرز 2-4 ليتر SL48% 5/2-2 بنتازون

 يبل از كاشت و مدلوط با خا  ليتر EC48% 5/1 – 5/2 تریفلورالين

 يبل از كاشت و مدلوط با خا  ليتر  EC82% 3-6 ای پي تي سي

 بعد از كات و يبل از سبز شدن كيلوگرم WP75% 8-12 كلرتال دی متيل

 

 

 

 عدس
ست  هرز های علف با ريابت نظر از ل وم مخاوالت  ترین  عيف  از یکي عدس  آن عملکرد كاهش و ا

 كد هسااتند زیسااتي عامل مهمترین هرز علفهایاساات   شااده گزارش نيز در ااد 41 تا هرز های علف ريابت اثر بر

شد   دهند مي يرار تأثير تخت را عملکرد عدس  بد هرز های علف گيرد، ل ا مي  ورت  بد آرامي ابتدا در عدس ر

 عدس با فرا  و نور ا ایي، عنا ر  آض، يبيل خود از نيازهای بد دستيابي  منظور بد نمایند ومي اشغال  فرا را  سرعت 

 ريابت شاادت دهند  مي يرار تأثير تخت مخاااول را كيفيت و كمّيت، نهایت در ترتي  بدین و نماینديمريابت 

شرایا  تداخل دوره آلودگي، شدت  هرز، علف گوند بد علفهای هرز شد  بر تأثيرگ ار ايليمي و   گياه و هرز علف ر

ستد  ست   زراعي واب شت  زمان ا ست  تأثيرگ ار آن عملکرد و ريابت توانایي ، زراعي گياه ستقرار ر اب كا شهای  .ا  رو

 ها روش این جملد از .است  استفاده  يابل شيميایي  و زراعي از اع  عدس زراعت در هرز های علف مدیریت مدتلف

 م ل پندیمتالين، مدتلفي علفکااهای  طرفي از  باشاد  مي علفکااها  از اساتفاده  و كاشات  تاریخ تغيير كاشات،  تراك 

 كنترل ی  هيچ اما .باشند  مؤثر هرز های علف در كنترل توانند مي كد اند شده  تو يد  در عدس پرومترین و لينورون

تبعات  و نبوده پاسااد و مدت دراز در تنهایي بد روش شاايميایي بر تکيدو   .كنند نمي ارائد بداااي كامهً ر ااایت

هرز  های علف كنترل در تلفيقيمدیریت   روشهای  بنابراین كاربرد .داشت  خواهد همراه بد ايتاادی  و مخيطي زیست 

 مي عدس افزایش تراك  كد شده  گزارش و انجام كاور  در تخقيقاتي داوو این در رسد   مي نظر بد  روری  عدس



 

[ 1400ماه مهر -حسيني، جوادی، ویسي و والیي ]                                                                     [ ر پيش آگاهي و كنترل عوامل خسارتزادفت ] 

حبوباتهرز  یعلف هامدیریت لعمل اجرایي: دستورا 6  

 را ر ااایت بداااي كنترل امکان علفکاااها پایين دزهای با تلفيك در كرده و كم  هرز های علف كنترل بد تواند

 نماید  فراه 

 
علفکشهای توصیه شده در مزارع عدس -3جدول   

ناااااااااااام 

 عمومي

مقااادار ماااارو )در    فرموالسيون مخل عمل

 هکتارب

 زمان مارو

پناااااااادی 

 متالين

بازدارنااده تقسااي   

 سلولي

EC 33% 5/4 -3 شاادن علااف هااای  بعااد از كااات مخاااول و يباال از ساابز ليتر

 هرز و مخاول در عدس دی 

 كيلوگرم PSII WP 80% 5/1بازدارنده  پرومترین

 يبل از كاشت  و مدلوط با خا  ليتر PSII SC 45% 5/1بازدارنده  لينورون

 

 

 نخود
 ريابتي  اافات نداشااتن دليل بد ندود .دنیباشاا م ندود بد خسااارتزا عوامل مهمترین از یکي هرز علفهای

سيار  هرز علفهای با ريابت در رشد  دوره اوایل در باالتر، برگ سط   و ارتفاپ اوليد، رشد  سرعت  جملد از مناس    ب

ساس  و  عيف  ست  ح اوند،  كنترل آن هرز علفهای چنانچد و ا   یابد مي كاهش توجهي يابل نخو بد آن عملکرد ن

 نمي مخدود زراعي گياه با آنها ريابت از ناشااي عملکرد كاهش بد تنها ندود در هرز علفهای بد مربوط ماااکهت

 هستند  ساز  ماکل  ندود برای برداشت  در مزاحمتو  دگرآسيبي  خا يت  بيماریها، و آفات ميزباني با آنها بلکد شود، 

 گزارشهای  اساس  بر  گيرد مي يرار تأثير تخت هرز علف بقایای با اختهط اثر بر نيز شده  برداشت  مخاول  كيفيت و

  است شده گزارش در د 90 تا 40 بين ندود مزارپ در هرز علفهای تداخل از ناشي عملکرد تلفات موجود،

عملکرد و سود مالي   در د كاهش دهد  همچنين  85 از بيش را ندود وریبهره تواندمي هرزهایعلف تداخل

رشد ندود   مراحل تمام در های هرزعلف حال، این با  كاهش مي یابد های هرزعلفدر د با دخالت   42و  65بد ترتي  

 ، وریبهره دب منفي تأثير ا كمترینب را هرزهایعلف حرااور تواندمي ندود ،مراحل برخي درموثر نبوده و یکسااان  طور بد

   كند تخمل

را كاهش ندود د رشد و در نتيجد عملکرد  نتوانمي جمعيت،تراك  و  بستد بد مدت زمان تداخل های هرز علف

 بد) است  شده  گزارش اربي آذربایجان و كرمانااه  تبریز،مناطك  دربهاره  ندود رهرز بهایعلفخسارت   ایران در .دنده

های هرز معراال بساايار جدی هسااتند و در چنين شاارایطي در كااات پایيزه ندود، علف  در اادب 36 و 57 ، 3/48 ترتي 

سيل باالتر تولي      98كاهش عملکرد تا  ست  با توجد بد پتان شده ا ستاند  د ندود در كات در د نيز گزارش  های پایيزه و زم

های هرز، گرایش روزافزوني نساابت بد تغيير ساايساات  كااات از بهاره بد پایيزه بد وجود آمده اساات  تداخل شاادید علف 

 24های هرز در ندود در شرایا آض و هوای تبریز  مهمترین مانغ این تغيير تاریخ كاشت است  دوره بخراني كنترل علف  

 17روز پس از جواند زني است  در حالي كد در شرایا استان كرمانااه این دوره از  48زني و پایان آن  روز پس از جواند

 روز پس از ظهور جواند زني در ندود بهاره ادامد دارد   49روز پس از جواند زني شروپ شده و تا 
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علفکشهای توصیه شده در مزارع نخود -4جدول   

 

ماااارو )در   مقااادار  فرموالسيون نام عمومي

 هکتارب

 زمان مارو

 يبل از كاشت  و مدلوط با خا  ليتر SC 45% 2 لينورون

 EC 60% پيریدیت
 

 برگي علفهای هرز 4تا  3 ليتر  2

ایزوكساااافلوتل ی ایمااان  

 كننده سيپروسولفاميد  

SC24% 2/0 بااد  ااورت پاايش رویاااي پااس از كااات ندااود و   ليتر

 يبل از جواند زني علف های هرز

 

 

 
 جدول 5 -کارائی علفکشها در کنترل علفهایهرز مزارع نخود 
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اثر؛ * كنترل  عيف؛ بي - ***كنترل متوسا؛ ** كنترل خوض؛   **** كنترل عالي   

 

 کنترل زراعي
 تاريخ کشت

زمان كاشات بر اساتقرار گياه زراعي، توانایي ريابت كنندگي و عملکرد آن تأثيرگ ار اسات  كاشات تأخيری     

شاااود، البتد بد تأخير     اوليد، توانایي ريابت كنندگي گياه زراعي و بد تبغ آن كاهش عملکرد مي         يدرت   ساااب  كاهش   

 آورد  انداختن كاشت گياه زراعي فر تي برای كنترل مکانيکي  پيش از كاشت را فراه  مي

اتر  شد  ندود از سریعتر  هرز های علف یهاگوند بي ساید اندازی    نتيجد در و كنندمي ر سنتز فت ميزانبا   در را و

 شرایا در و خا  درمناطك كااااد ندااااود نظير موردگياهاني در كاشت تاریخ  دهندمي يرار تأثير تخت شدت بد ندود

 طاااور بد ایران معتدل مناطك در  دارد زیادی اهميااات شوند،مي كات درخا  شده ذخيره رطوبااات بااار تکياااد باااا دی 

 بااااد تواندمي بد تأخير انداختن كات بهاره ندود شود كات مي فروردیناواسا  تا ماه اسفند دربهاره  ندااااود معمااااول

   شود مخسوض هرز های علف فاار كاهش برای مفيدی مدیریتي ابازار عناوان

 تراکم بوته
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 كاهش  و هرز های علف رشاااد مهار  ،زراعي گياهان   ريابتي  توان افزایش جهت  در ردیف، بين فوا ااال تغيير

 بااااا شود  مي مخسوض  هرز هایعلف كنترل برای مدیریتي هایروش از یکي زراعي، گياهان باااار آنهااااا ريابتي اثرات

 زراعي گياه بياتر اندازی ساید موج  و یافتد افزایش ناور  از استفاده در گياه يئكارا كاشت، هایردیف فا الد  كااهش 

شاااات   هایردیف بين هرز های علف روی  سط   از تبدير كاهشافزایش تاج پوشاي گياه زراعي موج     شود  مي كا

   شودمي هرز هایعلف تراك  كاهش موج  نهایات در و خا 

 ارقام زراعي متحمل

 عنوان بد) لرسااتان اسااتان در ILC482 بهاره ري  و زنجان اسااتان در فيليپ و زنجان بيوینج، مخليندود  اريام

 و پوشااش تاج زودتر شاادن بسااتد باعهندود در مزرعد  تراك م كاشاات  اندشااده گزارش هرزهایعلف بد متخمل اريام

اول   افزایشدر نتيجد  و هرزهایريابت علف كاهش اان   حال، این با  شود مي زراعي گياهمخ مي نتایج ی  پژوهش ن

سبت  سانتيمتر  45 ردیف فا لد  با ندود داند عملکرد دهد كد اتر  داری معني شکل  بد سانتيمتر  30 ردیف فا لد  بد ن  بي

ست  اترین  هرز،هایعلف از عاری شرایا  در اما،  ا ااهده  متر سانتي  30 ردیف فا لد  با داند عملکرد بي سي    شد  م برر

 فراواني با مرتبا  افات  ساایر  همچنين و هرز هایعلف توده زیست نداود،  كاشات  تراك  افزایش با دی ر ناان داد كد

سفند  10 و بهمن 20 بهمن، 1) كاشت  تاریخ سد  در گياهي هایتراك ترین و مناس   یابدمي كاهش هرز هایعلف  48 با

   باشدمي مترمربغ در بوتد 64 و

 تناوب زراعي
 – عاادسهااای زراعااي باارای ندااود بااد ترتياا   تاارین تناااوضهااای انجااام شااده، مناساا باار اساااس پااژوهش

 پاا یری انعطاااو تاارین ااعيف ندااود مکارر  كاااتباشااد، در حااالي كااد ماي  ندااود – گناادم -ندااودو  ندااود – گنادم 

كلااش گناادم  آللوپاااتي او اايتخ دلياال بااد ممکاان اساات اماار ایاان    دارد  هاارزهااایعلااف هااای تاانش براباار در را

مخاااول  در هاارزهااایعلااف فاااار كاااهش موجاا كلااش مخاااوالت زراعااي،    لوپاااتيآلآ خاو اايت  باشااد

  گرددمي بعد سالزراعي كاشتد شده در 

 مديريت کود

 باار كااد اساات عااواملي مهمتاارین از پتاسااي  و فساافر ازت، ویااژهبااد خااا  مغاا ی مااواد بااودن دسااترس در

از ایاان رو ماادیریت كااود خااا  از نظاار     گاا اردمااي تااأثير هاارزهااایعلااف و زراعااي مخاااوالت ريااابتي روابااا

مااورد توجااد ياارار دارد  حا االديزی    هااای هاارز علاافمقاادار، نااوپ، زمااان مااارو و روش كاااربرد، در ماادیریت    

  دهااد، را باايش از مخاااول افاازایش ماايبباار حساا  گونااد و فراوانااي علااف هاارز) خاا ، توانااایي رياباات علااف هاارز 

هااای علااف، بااد نفااغ هااای هاارزعلاافگاااهي مااارو زیاااد كودهااای شاايميایي در شاارایا آلااودگي شاادید مزرعااد بااد  

هاای هارز   ا از جملاد نداود از ماوارد مها  در كنتارل علاف      ها   ماارو بهيناد كاود در كلياد زراعات     عمل  مي كندهرز

 لوكس)جاا ض نيتاارو،ن خااا  باايش از گياااه زراعاايب عنا اار ااا ایي كنناادگان مااارو هاارزهااایاساات، زیاارا علااف

كيلاوگرم در هکتاار باد عناوان      25دارناد  بارای نداود ميازان      كودهاای نيترو،ناد   مکمال  باد  كمينيااز  هاا ل اوم  هستند 

 .مناس  است آاازگر در ندود پایيزه
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های هرز نخودهای زراعی کنترل علفروش - 6 جدول  

 کشت پاييزه کشت بهاره

  كنترل مناس  علفهای هرز در زراعت گندم سال يبل

 توسا علفکاهای باری  برگ و پهن برگ كش

 (  فروردینب )با توجد  20اسفند تا  15تاریخ كاشت مناس

را بد منظور جواند توان كاشت بد پيش بيني هواشناسي مي

های هرز و كنترل آنها يبل از كات بد تأخير زني علف

 انداختب 

  اريام بهارهILC482 بيونيج و زنجان از نظر توان ريابتي ،

 متخمل بد علف هرز هستند 

  سانتيمتر همراه با كنترل شيميایي یا  30فا لد ردیف

 وجين دستي 

 ر بين بد همراه كولتيواتو متر سانتي 45 ردیف فا لد

كش عمومي )پاراكوات خطوط كات یا استفاده از علف

20% SL ليتر در هکتار بد  ورت هدایت شده  3ب بد ميزان

 در بين ردیفها

   بوتد در متر مربغ    45تراك 

 مارو بهيند كود 

  ندود  –گندم  –ترین تركي   تناوبي شامل عدس مناس

 باشدمي  ندود –گندم  –و پس از آن ندود 

  مناس  علفهای هرز در زراعت گندم سال يبل كنترل

 توسا علفکاهای باری  برگ و پهن برگ كش

 (  آذرب 15آبان تا  15تاریخ كاشت مناس 

  اريام پایيزه عادل، مناور و هاشمي از نظر توان ريابتي در

 زمره  متخمل بد علف هرز يرار دارند 

  سانتيمتر همراه با كنترل شيميایي یا وجين 30فا لد ردیف 

 دستي 

 بد همراه كولتيواتور بين  متر سانتي 45 ردیف فا لد

كش عمومي )پاراكوات خطوط كات یا استفاده از علف

20% SL ليتر در هکتار  بد  ورت هدایت  3ب بد ميزان

 شده در بين ردیفها 

  بوتد در مترمربغ  64و  48های گياهي تراك 

 مارو بهيند كود 

    گندم   –دس ترین تركي   تناوبي شاااامل ع    مناسااا– 

 باشدمي  ندود –گندم  –ندود و پس از آن ندود 

 
 مکانيکي کنترل

 كد آنجا از  اساات كاااور ندود مزارپ در هرزهایعلف كنترل روش ترینمعمولي هرزهایعلف دسااتي وجين

 از  كرد اسااتفاده بازده ك  مزارپ دربعنوان اولين روش  آن از تواننمي اساات، پرهزیند كااااورزان برای روش این اجرای

  عملکرد تواندمي كد شااودمي تو اايد هرزهایعلف وجين بار دو يبول، يابل داند عملکرد بد دسااتيابي برای دی ر، طرو

 در و كاشاات از پس هفتد سااد و ی  ،بهاره دی  ندود در وجين زمان ترینمناساا   دهد افزایش در ااد 3/58 تا را داند

 بد را هرزهایعلف خااا  وزن كمترین و عملکرد بياااترین كد اساات شااده تعيين كاشاات از پس هفتد پنج آبي، ندود

 كنترل بخراني دوره  باشاادمي هرزهایكنترل علف بخراني دوره در هرزهایعلف كنترل زمان ترینمناساا   دارد همراه

 شروپ  تا برگي چهار مرحلد از همچنين و ندود ظهور از پس روز 65 تا 25 بين كرمانااه ندود بهاره در  در هرزهایعلف

 بد دیس   یا و چيزل یا دیس   توسا  ورزیخا  عمليات شامل  هرزهایعلف مکانيکي كنترل  باشد مي ندود گلدهي

 در  دارد هرزهایعلف جمعيت ساااختار در اختهل ایجاد در مهمي نقش شااد   باشاادمي كاشاات از يبل گاوآهن همراه

ااورزاني  ایران، ات  را ندود نيزهمکا طور بد كد ك  با وب متر سانتي  50 و 45 عرض) ردیف فا لد  افزایش با ،كنندمي ك

 باعه چيزل توسااا  ردیف بين ورزیخا   كنندمي مدیریت را هرزهایعلف كااات،  هایردیف بين كولتيواتور زدن

   شودميب هکتار در كيلوگرم 505 تا) ندود داند عملکرد افزایش
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های هرز نخودهای کنترل مکانیکی علفروش - 7 جدول  

 کشت پاييزه کشت بهاره

       شت در سوم پس از كا ستي در هفتد اول و  دو بار وجين د

 ندود بهاره دی 

       ی  بار وجين  دساااتي در هفتد پنج  پس از كاشااات در

 ندود بهاره آبي

  سانتيمتری  در  50تا  45كولتيواتور زني بين خطوط كات

 ندود برگي 6تا  4زمان 

   استفاده از شد  سطخي یا عميك يبل از كات بهاره ندود

)جهت استفاده بهيند ازاین روش، پس از بارندگي در اسفند 

هرز ايدام بد هایماه و یا در فروردین ماه و سبز شدن علف

 شد  كنندب 

  سانتيمتری  50تا  45كولتيواتور زني بين خطوط كات

 برگي ندود 6تا  4در زمان 

   استفاده از شد  سطخي یا عميك يبل از كات پایيزه یا

انتظاری ندود )جهت استفاده بهيند ازاین روش، پس از 

هرز ايدام بد هایبارندگي در پایيز و سبز شدن علف

 شد  كنندب 

 
 نخود حفاظتي کشت

 كمابيش هوای و آض دارای ،شودمي كات هاآن در دی  ندود كد هایياستان جملد از ، ایران مناطك از بسياری

 بنابراین  است شده تادید اخير هایسال درو افزایش تبدير  بارندگي كاهش بد ویژه ايليمي تغييرات با كد هستند خا 

بد دليل حفظ رطوبت و نفوذپ یری بياتر آض در خا ، افزایش ماده آلي و  حفاظتي ورزیخا  از بالقوه استفاده

 با همراهب سال 6 از بعد) ورزیخا  كاهش عملي، نظر از  رسدمي نظر بد  روری مناطك این حا لديزی خا ، در

 شود مي هرزهایعلف مدیریت هایهزیند و تراك  كاهش موج  مخاول مناس  تناوض

 
هرز در کشت حفاظتی نخودهایمدیریت علف  – 8جدول   

كات 

 بهاره

  ستفاده از  علف اي جهت كنترل علف عنوان علفليتر در هکتار بد  2كش پيریدیت بد ميزان ا های كش پس روی

 های هرزبرگي علف 6تا  4برگ در مرحلد هرز پهن

  

كات 

 پایيزه

  سياری از علف كات پایيزه ندود مي برگ از جملد جودره و هرز باری هایتواند يدری با تاخير انجام گيرد تا ب

گردد  با كاربرد این روش، مقدار زیادی های عمومي سمپاشي   كشگندم خودرو سبز شده و سپس توسا علف    

 هرز تدليد مي ردد هایاز بان  ب ر علف

  ستفاده از  علف اي جهت كنترل علف ليتر در هکتار بد عنوان علف 2كش پيریدیت بد ميزان ا های كش پس روی

 های هرزبرگي علف 6تا  4برگ در مرحلد هرز پهن

   

    شت ندود با فا لد ردیف ستفاده از علف      50تا  45های كا سا ب ر كار پنوماتي  در پایيز و ا كش سانتيمتر تو

های كااات بد  ااورت هدایت شااده و با اسااتفاده از ساامپاش های ليتر در هکتار بين ردیف 3پاراكوات بد ميزان 

 حفا  دار 
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