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  چکیده

کیلـومتري   25اي خـاکی واقـع در   در گلخانه 1391اي، آزمایشی در سال هاي هرز در خیار گلخانهمنظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفبه

بود. سـري  هاي هرز هاي کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. آزمایش شامل دوسري تیمار تداخل علفصورت طرح بلوكمشهد، به

اي) و سري روز پس از سبزشدن و کل دوره رشد خیار گلخانه 84و  70، 56، 42، 28، 14هاي هرز (شامل هاي تداخل علفاول شامل دوره

اي) بود. روز پس از سبزشدن و کل دوره رشد خیار گلخانه 84و  70، 56، 42، 28، 14هاي هرز (شامل هاي عاري از علفدوم شامل دوره

ریزي توده عبارت بودند از تاج خروس ریشه قرمز، خرفه، تاجهاي هرز داراي بیشترین تراکم و زیستنشان داد که علف پژوهشن نتایج ای

توده، تراکم نسبی هاي هرز منجر به تغییر در تراکم، زیستهاي تداخل و عاري از علفتره، که افزایش و یا کاهش دورهسیاه، پنیرك و سلمه

هاي اي، باید کنترل علفدرصد کاهش عملکرد خیار گلخانه 1و  5، 10ترتیب شد. با قابل قبول دانستن بهی این گیاهان میتوده نسبو زیست

روز) پـس از سبزشـدن خیـار     91روز ( 107تـا   16روز) و  76روز ( 94تـا   18روز)،  54روز ( 77تا  23هاي زمانی ترتیب در بازههرز به

هاي هـرز در تولیـد خیـار    ر کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که براي حصول عملکرد مطلوب، کنترل علفطواي صورت گیرد. بهگلخانه

 .اي ضروري استگلخانه

  
  

  توده، کاهش عملکرد قابل قبول، علف هرزتراکم، زیست کلیدي:هاي واژه

  

  مقدمه

که بـرخالف   شودیاي گفته مبه گیاهان ناخواستهي هرز هاعلف

هاي انسان هستند کنند و در تداخل با فعالیتل میعم انسانمیل 

 هاها و جنگلدر مزارع، باغ . گیاهان هرز)26و  19، 18، 16، 7(

کیفی گیـاه   ی وموجب کاهش کمّ و کنندیگیاه اصلی رقابت م با

هـا، محوطـه   . گیاهـان هـرز در مـزارع، جنگـل    شـوند یاصلی مـ 

ها، هن، محوطه فرودگاهآها، امتداد مسیر راهکنار جاده ،هاکارخانه

هـاي دیگـر   نهرهاي آبیاري و مکان ،ع آببها، مخازن و مناپارك

. افزایش بسیار سریع جمعیـت  )26و  19، 18، 16( ندیروینیز م

منجر به افزایش شدید نیاز به تولیـد مـواد غـذایی شـده اسـت.      

هاي هرز که منجر به کـاهش  بنابراین، مدیریت آفاتی مانند علف

توانـد  شـوند ضـروري بـوده و مـی    ی محصـول مـی  ی و کیفکمّ

  
  

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بیرجند .1

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد. 2

 Hhammami@birjand.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: *
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مشکل نیاز به تولید مـواد  هاي رفع ترین راهعنوان یکی از مهمبه

  ).26و  19، 18، 16، 7غذایی باشد (

 تقسـیم  ي هـرز بـه دو بخـش   هاعلفهاي ناشی از خسارت

شامل کاهش عملکـرد تولیـدي و برداشـت   که مستقیم  :شودیم

 شده و زیان فروش ناشـی از آلـودگی محصـول تولیـدي اسـت     

مـواردي   که شـامل  و غیرمستقیمکشاورز) کاهش درآمد نقدي (

زا و آفـات سـایر   عوامـل بیمـاري  میزبان پناهگاه حشرات،  نندما

  ).26و  19، 18، 16( دشویمحصوالت و گیاهان مطلوب م

در بـرگ و   یهرز یعنی ارتفـاع و گسـتردگ   علف مورفولوژي

 توانندیمروي سطح خاك رز ه هاي علفپوششی که برگنهایت 

بلندقامت ایجاد کنند، در بروز خسارت مؤثر است. معموالً گیاهان 

 تـوق ) و theophrasti Abotilon( گاوپنبـه  مانندو پرشاخ و برگ 

)Xanthium strumarium ( بـراي دریافـت    ،عالوه بر مواد غـذایی

 يهـا زراعی رقابت کرده و در مقایسه بـا علـف   گیاهاننور هم با 

ــاه ــد هــرز کوت ــدمق ــدمک  انن و غربیلــک ) Stellaria media(گن

)Lamium spp (البتـه برخـی از   سـازند یرد مخسارت بیشتري وا .

آللوپاتیک و یا مصـرف زیـاد آب    هایژگیودلیل قد بهگیاهان کوتاه

و یـا خرفـه    )Cyperus rotundus(غذایی مانند اویارسـالم   و مواد

)Portulaca oleracea (کشت  ي را به گیاهانخسارت بسیار زیاد

  .)12(سازند شده وارد می

به بروز مشـکالتی   هاي هرز با توجهمدیریت شیمیایی علف

مانـده  بـاقی  ،هـا کـش هـاي هـرز بـه علـف    مانند مقاومت علـف 

هـا بـر   کـش ها در محیط و مـواد غـذایی و اثـر علـف    کشعلف

هـاي  منجر بـه افـزایش نگرانـی    جاندارانسالمت انسان و سایر 

ــت   ــائل زیس ــاره مس ــومی در ب ــاربرد  عم ــی از ک ــی ناش محیط

ابراین، فشـارها  ). بنـ 17و  16، 14، 13ها شده اسـت ( کشعلف

هـاي مـدیریت شـیمیایی رو بـه     براي کـاهش اسـتفاده از روش  

هـاي اقتصـادي (افـزایش    با توجه به صرف هزینه افزایش است.

واسـطه  محیطی (افزایش آلودگی محیط بههزینه تولید) و زیست

هاي هـرز، تعیـین دوره   ها) براي مدیریت علفکشکاربرد علف

 اي دسـتیابی بـه عملکـرد   هـاي هـرز بـر   تر کنترل علفضروري

محیطـی بسـیار ضـروري    ، از دیدگاه اقتصـادي و زیسـت  بیشینه

هرز شامل فاصله زمانی است دوره بحرانی خسارت علفاست. 

د از خسارت نهرز کنترل شو يهاعلفدوره که اگر در طول آن 

دوره بحرانی  .دشویهرز در حد اقتصادي جلوگیري م يهاعلف

دوره عـاري از  کمینـه  وره تحمـل و  دبیشـینه  فاصله زمانی بـین  

طور معمـول ایـن دوره از یـک تـا دو     بههاي هرز است و علف

تـا   5هفته پس از رویش محصول آغاز و بسته به نوع محصـول  

ایـن دوره   انجامد. البته براي برخـی گیاهـان  طول میبههفته  12

ـ   برخی. در شودنیز میرشد  فصلتمام  شامل جـاي  هاز مـوارد ب

 .دهنـد یوره، مراحل رشدي گیاه زراعی را مبنا قرار مبیان طول د

بستگی به سه عامل  طول دوره بحرانی از جنبه بیولوژیک عمدتاً

رونـد   و قـدرت رقابـت گیـاه زراعـی     ،هـرز قدرت رقابت علف

هـرز خـود   قدرت رقابت علف دارد. هرز در مزرعهرویش علف

و  19، 18، 17، 16، 12ن دارد (آبستگی به تعداد و توان رقـابتی  

26.(   

زمان آغاز دوره بحرانی هنگامی است که در اثر ایجاد رقابت 

نسبت به حـذف   ستیبایمبراي جذب نور، آب و مواد غذایی، 

 .)18( هرز براي ممانعت از کاهش عملکرد اقدام کرد يهاعلف

زمان پایان این دوره نیز هنگامی است که توان گیـاه زراعـی بـه    

هـاي هـرز منجـر بـه کـاهش      لفحدي است که دیگر حضور ع

ــادي کمّ ــی  اقتص ــول نم ــت محص ــت و کیفی ــورد  ی ــود. در م ش

دهنـده دوره  هاي متعددي کـه نشـان  محصوالت مختلف گزارش

هاي هرز است انجـام شـده اسـت. بـراي     بحرانی مدیریت علف

هفته پـس   4را  ) دوره بحرانی روي ذرت21( فورثیاستانمثال، 

گـزارش  در مکزیـک   اشـت هفته پس از ک 3ا را از کاشت و لوبی

هـرز   ) دوره بحرانی کنترل علـف 4وکس (رل و بازیراماکنگا .کرد

ذکـر  کاشـت   از پـس روز  66تـا   29بین  زمینیدر سیبرا  مرغ

زمینـی  که تداخل سیب نشان دادند) 24(و رنر  ون گسل .کردند

ترتیب منجر بـه کـاهش   به فوو سور تاج خروسیک بوته از با 

شـود.  درصـد مـی   19و  33ند بـه مقـدار   هاي بازارپستولید غده

زمینـی  هـاي هـرز بـراي تولیـد سـیب     بنابراین، کنترل این علـف 

 يهـا دوره بحرانی کنتـرل علـف  بازارپسند بسیار ضروري است. 

روز پـس از نشـاکاري    35تـا   28ی از یفرنگی نشاهرز درگوجه
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ــرل 6( فریســن .)25شــده اســت (گــزارش  ــی کنت ) دوره بحران

روز پس از سبزشـدن گـزارش    36تا  12را  خیار هرز هايعلف

هاي آب و خاك و افزایش جمعیـت  با توجه به محدودیت .کرد

اي اهمیت روزافزونـی یافتـه   جهان، اهمیت کشت و کار گلخانه

شـدت  هاي هرز بـه ها و علفپاتوژنمانند زاد است. آفات خاك

). 8گذارنـد ( یت و کیفیت محصوالت تولیدي اثر منفی میبر کمّ

هاي هرز در گلخانه عالوه بر اینکه موجب افزایش ر علفحضو

شود، باعث افزایش آفات رقابت براي آب، نور و مواد غذایی می

). با توجه به شرایط گلخانه، شرایط 27شود (ها نیز میو بیماري

هاي هـرز فـراهم اسـت. عـدم پیشـگیري و یـا       رشد براي علف

توانـد  هرز مـی  هايهاي مختلف مدیریت علفاستفاده از روش

). 27هاي هـرز در گلخانـه شـود (   منجر به افزایش حضور علف

هـاي هـرز اسـتفاده از    هاي رایج براي کنترل علفیکی از روش

وجین دستی است. اگرچه این روش بسیار پرهزینه اسـت ولـی   

اي بـه وفـور   با توجه به تولید زیاد محصـول در کشـت گلخانـه   

عنـوان  اي، خیـار بـه  گلخانهشود. در میان محصوالت استفاده می

اي اسـت کـه در ایـران در    ترین محصوالت گلخانـه یکی از مهم

هکتار با تولیـد کـل    7/6422داراي سطح زیر کشت  1395سال 

). از آنجا کـه  1تن در هکتار بود ( 255تن و عملکرد  1639173

عنـوان یکـی از محصـوالتی کـه سـطح      اي بهکشت خیار گلخانه

ــه  ــادي از گلخان ــا زی ــهه ــب   را ب ــاص داده و اغل ــود اختص خ

اي به عنوان اولین محصول براي تولیدات گلخانهتولیدکنندگان به

ورزنـد و همچنـین کـاهش عملکـرد     کشت این گیاه مبادرت می

پـژوهش  هاي هرز در گلخانه، ایـن  خیار در نتیجه حضور علف

هـاي هـرز در کشـت خیـار     با هدف تعیین دوره بحرانـی علـف  

تـرین  کـم هاي هرز، با ظور کاهش خسارت علفمناي، بهگلخانه

  هزینه، انجام شد.

  

  هامواد و روش

  انجام آزمایش  کانم

خیـار  در هـرز   يهـا علف مدیریتمنظور تعیین دوره بحرانی به

 ايدر گلخانـه  1391آزمایشی در سال  ،د آپیاي رقم گرگلخانه

(خراسـان  سـیاب  آدر شهرستان طرقبه شاندیز روسـتاي سر  واقع

 يهـا انجام گرفت. این پژوهش در قالـب طـرح بلـوك   ) رضوي

هـا در جهـت طـول گلخانـه قـرار گرفتـه       (بلوكکامل تصادفی 

براي هر تیمـار دو پشـته بـه     با سه تکرار صورت گرفت.بودند) 

متـر در  سـانتی  100هـا  متر و فاصله بـین پشـته  سانتی 50عرض 

رت متر مورد استفاده قرار گرفت (ابعـاد هـر کـ   سانتی 300طول 

 يهـا تـداخل علـف   سري تیمـار  شامل دو شیآزمامتر).  3×4/3

هاي هرز (شامل بود. سري اول شامل دوره آلودگی به علف هرز

ــل دوره   84و  70، 56، 42، 28، 14 ــدن و ک ــس از سبزش روز پ

هاي هرز اي) و سري دوم دوره عاري از علفرشد خیار گلخانه

بزشـدن و کـل   روز پس از س 84و  70، 56، 42، 28، 14(شامل 

  اي) بود.دوره رشد خیار گلخانه

  

  مشخصات گلخانه

متـر   12و عـرض   50طـول  آزمایش در یک واحـد گلخانـه بـه   

 (در بلنـدترین نقطـه)   متـر  8/3و ارتفـاع  متر)  5ها (فاصله دهانه

بـه گنجـایش    )هیتـر کـن ( گـرم این گلخانه شامل دو  انجام شد.

کـالري در سـاعت   هزار کیلـو   100تولید گرمایی براي هر هیتر 

 نیسوخت این واحد گرمایی از نفـت گـاز (گازوئیـل) تـأم     .بود

که دمـاي گلخانـه    ندهیترهاي گرمایی داراي ترموستات بود د.ش

 19و در شـب   لسیوسدرجه س 25صورت اتومات در روز را به

سیستم تهویه گلخانه داراي دو کردند. لسیوس تنظیم میدرجه س

دور در دقیقـه بـود.    1800رت و قـد  مترسانتی 60فن با عرض 

استفاده  درصد UV 50براي پوشش گلخانه از پوشش پالستیک 

  د.ش

  

  و کشت سازيعملیات آماده

از کشت، از نقاط مختلف گلخانه نمونه مرکب خاك تهیـه   پیش

شده گیرياندازههاي ویژگیو مورد آزمایش قرار گرفت که شده 

  ) نشان داده شده است.1در جدول (

 (گـاوي)  کـود دامـی   فـزودن سازي خـاك بـا ا  مادهعملیات آ

و سـپس  مربع) متر 600( در کل گلخانه میزان یک تنپوسیده به
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 فیزیکی و شیمیایی خاك مورد استفاده براي انجام آزمایشهاي ویژگی. 1جدول 

K 

 (ppm) 
P 

)mg/kg( 
N 

(%) 
EC 

)dS/m( pH 
  رس

(%) 

  سیلت

(%) 

  شن

(%) 

342 66 6/0 8/3 1/7 34 28 38 

  

توسـط  ثانویه ورزي از شخم عملیات خاك پس .دششخم انجام 

سـازي  آمـاده  بـراي . و خاك تسـطیح شـد  شده لتیواتور انجام وک

 در نظر گرفته شـد. متر سانتی 50عرض به ییهاپشته خاك، ابتدا

متر سانتی 100فاصله هر پشته تا پشته دیگر، براي عبور و مرور 

ترکیـه   ه گریـدآپ شـد اصـالح بذر خیار رقـم  درنظر گرفته شد. 

) کـه  رقمی پر محصول با تولید میوه خیار سبز پر رنگ و قلمی(

زنی منظور تسهیل جوانهبهکرده اي نمساعت در حوله 24مدت به

 .کشت شددو ردیف در روي هر پشته و استقرار قرار گرفته بود 

از روي بذرها براي پوشش  ها،تسهیل در سبزشدن گیاهچهبراي 

کاشـت   نسبت مساوي استفاده شد.پرلیت به مخلوط کوکوپیت و

از سیسـتم   انجـام شـد.   1391خیار در اول شـهریورماه   هايبذر

 ،از کاشـت  پـس منظور آبیـاري اسـتفاده شـد.    اي بهآبیاري قطره

در آبیاري اول از محلول قـارچ میري، منظور جلوگیري از بوتهبه

مـانی  در فاصـله ز در هزار استفاده شـد.   سهنسبت کش کاپتان به

 25 نیدماي گلخانه ب ،شدهکاشته هايرذببین کاشت و سبزشدن 

رشـد   از از هشـت روز  پس .تنظیم شد سلسیوس درجه 30 یال

از  دهی پاي بوته براي رشد بهتر انجـام گرفـت.  خاكها، چهگیاه

خیار آغـاز شـد و از ایـن     يهانخ بستن پاي بوته ،روز دوازدهم

ـ   يهـا بـه بعـد بوتـه   مرحلـه   هـا بـرخالف جهـت    خخیـار دور ن

هـدایت   ،بـار هر سه روز یک پیچانده شدند وساعت  يهاعقربه

 يهـا نشانه ،ها ادامه داده شد. در روزهاي پانزدهمدور نخها بوته

با سـم نیسـرون سمپاشـی و     کهها مشاهده شد آفت کنه بر بوته

بــا کــود  گیاهــانتمــام  ،از کاشــت ســی روز پــس کنتــرل شــد.

سیسـتم   ،علـت سـرماي شـبانه   به د.سکوسترین آهن تغذیه شدن

صـورت اتومـات   سیستم به .اندازي شدراه امیگرمایی در روز س

در روز  نگـه داشـت.   سلسـیوس درجـه   18دماي شبانه را روي 

چهـل   خیار مشاهده شد. يهاها روي بوتهاولین گل ،سی و دوم

هـا مشـاهده   هـا روي بوتـه  اولین میوه و یک روز پس از کاشت،

سـفیدك سـطحی   و دو روز پس از کاشت، بیماري پنجاه . ندشد

پ بـر  ربا سـم دینوکـا   ،همین خاطربه .شد ها مشاهدهروي بوته

از این پس  ،علت رطوبت گلخانهعلیه این بیماري مبارزه شد. به

ساعت در روز بـه یـک سـاعت کـاهش      سهآبیاري کم شد و از 

 د.روز در میان انجام شـ دو آبیاري با فواصل  ،همچنین داده شد.

شد و آغاز  میوهبرداشت  سري اولین روز پس از کاشت، 55در 

صـورت مجـزا تـوزین    خیارهاي برداشت شده براي هر تیمار به

کـه طـول میـوه     گرفـت یبرداشت خیار زمانی صورت مـ  شدند.

شصت و شش روز پس  رسیده بود. مترسانتی 25 حدود خیار به

ـ   از کاشت،  ا قـارچ  با مشاهده بیماري سفیدك سـطحی مبـارزه ب

  کش تاراتان صورت گرفت.

   

  ها گیري صفات و تجزیه تحلیل دادهاندازه

و تـراکم  شده شامل نـوع،  گیريهاي اندازهدر این مطالعه، صفت

هاي هرز و عملکـرد نهـایی   ي مختلف علفهاگونهوزن خشک 

هـا از روش  بـراي تجزیـه و تحلیـل داده    .بودنـد  در بوتـه خیار 

) و توابــع گــامپرتز Nonlinear regressionوایــازي غیرخطــی (

)Gompertz equation) ــتیک و  22، 14، 11، 10، 9، 2) و لجس

استفاده شد. براي رسم نمودارها  SAS  9.1افزارکمک نرم) به23

  استفاده شد. Sigma Plot  11و  Excelافزارهاينیز از نرم

  

 نتایج و بحث

رز هـاي هـ  هـاي غالـب علـف   نتایج آزمایش نشان داد که گونـه 

دلیـل  بـرگ بودنـد. بـه   ساله و پهنموجود در گلخانه همگی یک

انـدازي سـریع و همچنـین    توسعه سریع سطح برگ خیار، سـایه 

برگ کمتري در گلخانه مشـاهده  هاي باریکشرایط گلخانه، گونه
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 شده در تیمارهاي آزمایشیهاي هرز مشاهدهعلفهاي مشخصه. 2جدول 

  مسیر فتوسنتزي  سیکل زندگی  مورفولوژي برگ  هیخانواده گیا  نام فارسی  نام علمی

Amaranthus retroflexus خروس ریشه قرمزتاج  Amarantaceae 4  سالهیک  پهن برگC 

Malva neglecta پنیرك  Malvaceae 3  سالهیک  پهن برگC  

Solanum nigrum ریزيتاج  Solanaceae 3  سالهیک  پهن برگC  

Portulaca oleracea خرفه  Portulacaceae سالهیک  پهن برگ  CAM 

Chenopodium album سلمه تره  Chenopodiaceae 3  سالهیک  پهن برگC  

  

دلیـل کشـت حـداقل دو بـار در سـال      شدند. از طرف دیگر، بـه 

اي در این گلخانه و انجام شـخم حـداقل دو   محصوالت گلخانه

هـاي هـرز چندسـاله در تمـام طـول انجـام       علـف  بار در سـال، 

هاي غالب علف هرز گونههاي مشخصهآزمایش مشاهده نشدند. 

هاي علف هرز موجود ) نشان داده شده است. گونه2در جدول (

هـاي  در مزرعه و یا گلخانه بر طول دوره بحرانی مدیریت علف

هاي هرز مؤثر اسـت.  هرز و همچنین زمان شروع مدیریت علف

هـاي تکثیـر غیرجنسـی    هـاي چندسـاله داراي انـدام   ب گونهاغل

هستند، مانند اویار سالم، که داراي رشد بسیار سریع بـوده و بـا   

هـاي  از وجین مجـدداً از طریـق جوانـه   پس فاصله زمانی اندکی 

 ســازهــاي زیرزمینــی رشــد کــرده و مشــکلموجــود روي غــده

  شوند. می

خـروس،  تـاج خرفـه،  ماننـد  سـاله  هـاي یـک  برخی از گونـه 

دلیـل تولیـد بـذر بسـیار زیـاد داراي      تره نیز بهریزي و سلمهتاج

ذخیره زیادي در بانک بذر خاك بوده و بنابراین سبزشدن مداوم 

هـاي  این گیاهان نیز منجر به ضرورت یـافتن کنتـرل ایـن گونـه    

دلیـل تـأمین   شـود. بـه  یکساله براي حصول عملکرد مطلوب می

ا، نـور، رطوبـت و حاصـلخیزي    دمـ ماننـد  شرایط مطلوب رشد 

طلب هاي هرز که گیاهانی فرصتخاك در شرایط گلخانه، علف

شوند. عالوه بـر رقابـت بـر سـر     تر میسازهستند معموالً مشکل

طور مستقیم منجـر بـه کـاهش    هاي هرز که بهمنابع توسط علف

دلیل اینکه میزبان بسـیاري از  هاي هرز بهشود، علفعملکرد می

هـا در  ها هستند منجر به شیوع آفـات و بیمـاري  ريآفات و بیما

شـوند  گلخانه شده که در نهایت منجر بـه کـاهش عملکـرد مـی    

 ).19و  18، 16، 15(

روز پـس از سـبز    70هاي هرز تا افزایش دوره تداخل علف

 -1هاي هرز شد (شـکل  شدن خیار منجر به افزایش تراکم علف

منجـر بـه افـزایش     روز 70الف). درحالی که افزایش بیشـتر از  

رسد که عامل اصلی افزایش رقابـت درون  نظر میتراکم نشد. به

هاي هرز بوده که بر اساس اصل طرد رقابتی اي علفو بین گونه

تـر، کـه دیرتـر    هاي هرز ضعیفمنجر به حذف تعدادي از علف

). افـزایش  18انـد، شـده اسـت (   سبز شده و رشد کمتري داشـته 

منجر به تغییر تراکم نسبی هر گونـه  هاي هرز دوره تداخل علف

هایی که تراکم کمی داشته و یـا  که گونهطوري علف هرز شد. به

ب). بنـابراین،   -1حضور نداشتند، نمود بیشتري یافتنـد (شـکل   

هـاي هـرز در نتیجـه افـزایش دوره     افزایش تنوع گیـاهی علـف  

  هاي هرز با خیار مشاهده شد. تداخل علف

هاي هرز منجر به کاهش تـراکم  لفافزایش دوره عاري از ع

الـف). بیشـترین میـزان تـراکم      -2هاي هـرز شـد (شـکل    علف

هــاي هــرز در تیمارهــاي داراي کمتــرین دوره عــاري از علــف

دلیل عدم رقابت و شرایط مناسب هاي هرز مشاهده شد. بهعلف

هـاي  در ابتداي فصل رشد، تعداد بسیار زیادي از بذرهاي علـف 

بز شدند. بنابراین، کنتـرل مناسـب در اوایـل    هرز جوانه زده و س

توانـد منجـر بـه کـاهش تـراکم      اي مـی فصل رشد خیار گلخانه

هاي هرز شود. از سوي دیگر، با توجـه بـه افـزایش رشـد     علف

انـدازي بیشـتري روي خـاك    هاي پهن آن سایهگیاه خیار و برگ

هـاي هـرز کـه بـراي     ایجاد شده و بنابراین اغلب بذرهاي علف

زننـد و کمتـر سـبز    زنی بـه نـور نیـاز دارنـد جوانـه نمـی      جوانه

دهد کـه در صـورت کنتـرل    الف) نشان می -2شوند. شکل (می

از سبزشدن خیار منجر به کـاهش  پس روز  56هاي هرز تا علف
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 هاي هرزهاي تداخل با علفهر گونه در دوره هاي هرز و ب) تراکم نسبی. الف) تراکم علف1شکل 

  

شود؛ یعنی تراکم از هاي هرز میدرصدي تراکم علف 98حدود 

یابد. کـاهش تـراکم   بوته کاهش می 14بوته در مترمربع به  183

هـاي عـاري از   هاي هرز در تیمارهاي مختلف داراي دورهعلف

، 6، 5، 2هاي هرز در سایر تحقیقات نیز بیان شـده اسـت (  علف

 ).23و  22، 15، 10، 9

دلیـل پاسـخ   هاي مختلف علف هرز نیز بـه تراکم نسبی گونه

انـدازي  دلیل سایهمتفاوت به تغییرات محیط گلخانه مانند نور (به

طـوري  خیار) منجر به واکنش متفاوت گیاهان هرز شده است. به

هاي هرز و رشد بیشـتر خیـار   که با افزایش دوره عاري از علف

ــراکم نســبی   (پیشــرفت ــار) ت ــه انتهــاي دوره رشــد خی زمــان ب

زنـی داشـته،   هایی که حساسیت کمتري به نور براي جوانـه گونه

  ). 20و  19ب) ( -2خرفه، افزایش یافته است (شکل مانند 

هــاي هــرز منجــر بــه کــاهش  کــاهش دوره تــداخل علــف

هاي هرز در واحد سـطح شـده کـه در    توده تولیدي علفزیست

و  28، 42، 56، 70، 84تیجه دوره تـداخل تـا   نهایت کاهش در ن

درصـدي   91و  71، 55، 39، 5/26، 7ترتیب کـاهش  روز به 14

الـف). عـالوه    -3هاي هرز را نشان داد (شکل توده علفزیست

هاي هرز مربوط بـه  توده علفبر این، سهم عمده افزایش زیست

تـره،  خـروس ریشـه قرمـز، پنیـرك، سـلمه      هاي غالب تاجگونه

روي دوره هـاي  پـژوهش ریزي و خرفـه بـود. نتـایج سـایر     تاج

توده دهنده افزایش زیستهاي هرز نیز نشانبحرانی کنترل علف

هاي هرز با افزایش دوره تداخل اسـت کـه   تولیدي توسط علف

هاي هرز به عواملی همچون توده علفالبته میزان افزایش زیست

شـده  کشت هاي هرز و همچنین نوع محصولنوع و تراکم علف

  ).23و  22، 15، 10، 9، 6، 5، 2بستگی دارد (

هـاي هـرز منجـر بـه کـاهش      افزایش دوره عـاري از علـف  
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  هاي هرزهاي عاري از علفهاي هرز و ب) تراکم نسبی هر گونه در دوره. الف) تراکم علف2شکل 

  

 -4هاي هرز شده است (شـکل  یدي توسط علفتوده تولزیست

هـاي  روز دوره عـاري از علـف   14طوري که نسبت به الف). به

روز دوره عـاري   140و  84، 70، 56، 42، 28ترتیـب در  هرز به

درصـد   96، و 83، 58، 42، 32، 19ترتیـب  هاي هرز بـه از علف

  هاي هرز مشاهده شد. توده علفکاهش زیست

هاي هرز مختلف نیـز بـا تغییـر دوره    توده علفسهم زیست

طوري که با افـزایش دوره  هاي هرز تغییر کرده بهعاري از علف

دلیـل  هـرز بـه  هاي علفهاي هرز سهم سایر گونهعاري از علف

هـاي غالـب و تغییـر شـرایط در     متفـاوت بـا گونـه   هاي ویژگی

هاي هرز افزایش یافتـه  هاي عاري از علفتیمارهاي نهایی دوره

توده علـف مشابه این نتایج یعنی افزایش و کاهش زیستاست. 

ترتیب در تیمارهاي تداخل و عاري از علف هرز در هاي هرز به

 ) نیز گزارش شده است.6کشت خیار توسط فریسن (

ها به معـادالت گـامپرتز و   هاي حاصل از برازش دادهمنحنی

هاي هرز و دهد که افزایش دوره حضور علفلجستیک نشان می

ترتیب منجر به کاهش و افزایش هاي هرز بهره عاري از علفدو

) که این نتایج با نتـایج منتشرشـده توسـط    5عملکرد شد (شکل 

) 3) روي خیار در شرایط مزرعـه و آمـادور رامیـرز (   6فریسن (

 دارد. خوانی همروي فلفل در شرایط مزرعه 

 10، در صـورتی کـه کـاهش    پـژوهش با توجه به نتایج این 

اي قابل قبول باشد باید در فاصله عملکرد خیار گلخانهدرصدي 

اي روز پس از سبز شدن خیار گلخانـه  77روز تا  23زمانی بین 
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  هاي هرزهاي تداخل با علفهاي هرز و ب) تراکم نسبی هر گونه در دورهتوده علف. الف) زیست3شکل 

  

 54هاي هـرز کـرد (طـول دوره    اقدام به کنترل و مدیریت علف

روز پس از سـبز   23روز) و در خارج از این بازه زمانی یعنی تا 

روز پس از سبز شدن به بعد نیـازي بـه کنتـرل و     77شدن و از 

 5هــاي هــرز نیســت. در صــورتی کــه کــاهش مــدیریت علــف

اید در فاصله اي قابل قبول باشد بدرصدي عملکرد خیار گلخانه

اي روز پس از سبزشدن خیـار گلخانـه   94روز تا  18زمانی بین 

 76هاي هـرز کـرد (طـول دوره    اقدام به کنترل و مدیریت علف

ــاهش   ــر ک ــت اگ ــار   1روز) و در نهای ــرد خی ــدي عملک درص

روز تـا   16اي قابل قبول باشد باید در فاصله زمانی بـین  گلخانه

ـ   107 اي اقـدام بـه کنتـرل و    هروز پس از سبزشدن خیـار گلخان

ــایج  91هــاي هــرز کــرد (طــول دوره مــدیریت علــف روز). نت

در شرایط مزرعه نشـان داده  دانشمندان منتشرشده توسط برخی 

هاي هرز در خیـار بـین   که دوره بحرانی کنترل و مدیریت علف

). ایـن  5روز) ( 24روز پس از سبزشدن خیار اسـت (  36تا  12

ررسی طـول دوره ضـروري کنتـرل    درحالی است که نتایج این ب

 1و  5، 10هاي هـرز را در شـرایط کشـت در گلخانـه بـا      علف

روز  91و  76، 54ترتیـب  درصد کاهش عملکرد قابل قبـول بـه  

رسـد ضـرورت کنتـرل    نظـر مـی  تعیین کرده است. بنـابراین، بـه  

اي بسیار بیشـتر از کشـت   هاي هرز در کشت خیار گلخانهعلف

  در شرایط مزرعه است.

  

 گیريتیجهن

ساز هاي هرز مشکلنشان داد که تمامی علفپژوهش نتایج این 

 خـروس ریشـه قرمـز، خرفـه،    در آزمایش انجام شده شامل تـاج 

سـاله هسـتند. از ایـن رو،    تره یکریزي سیاه، پنیرك و سلمهتاج

 هاي مهم در تولیدچالشساله یکی از هاي هرز یکحضور علف



  ...) .Cucumis sativus Lاي (هاي هرز خيار گلخانهتعيين دوره بحراني علف

        

61 

  

  
  هرز هايهاي عاري از علفو ب) تراکم نسبی هر گونه در دورههرز هاي توده علف. الف) زیست4شکل 

  

 
(خطوط  10اي در شرایط ) بر عملکرد خیار گلخانه●هاي هرز () و عاري از علف○هاي هرز (هاي تداخل علف. اثر افزایش دوره5شکل 

اي تحت دهنده واکنش عملکرد خیار گلخانه(خطوط سبز) درصد کاهش عملکرد قابل قبول؛ معادله باالیی نشان 1(خطوط آبی) و  5قرمز)، 

اي تحت تأثیر دهنده واکنش عملکرد خیار گلخانههاي هرز بر اساس مدل لجستیک است و معادله پایینی نشانهاي تداخل علفتأثیر دوره

  .(رنگی در نسخه الکترونیکی) هاي هرز بر اساس مدل گامپرتز استهاي عاري از علفدوره



  ۱۳۹۸ زمستان/ چهارم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۶۲ 

هـاي تـداخل و   اي است. افزایش و یا کـاهش دوره خیار گلخانه

تـوده و  هاي هرز منجر به تغییر در تراکم، زیسـت عاري از علف

شود. نتایج هاي هرز ذکرشده میتوده نسبی علفتراکم و زیست

نشان داد که افزایش دوره تداخل و دوره عـاري از  پژوهش این 

ترتیب منجر به کاهش و افزایش عملکرد خیـار  ههاي هرز بعلف

، 5، 10ترتیب طور کلی، با قابل قبول دانستن بهاي شد. بهگلخانه

هـاي  اي باید کنترل علـف درصد کاهش عملکرد خیار گلخانه 1

تـا   18روز)،  54روز ( 77تا  23هاي زمانی ترتیب در بازههرز به

) پس از سبزشدن روز 91روز ( 107تا  16روز) و  76روز ( 94

توان بیان داشت کـه  اي صورت گیرد. در نهایت میخیار گلخانه

هاي هـرز  براي حصول عملکرد مطلوب، کنترل و مدیریت علف

  .اي بسیار ضروري استدر خیار گلخانه

  

  مورد استفاده منابع

. آمارنامه کشاورزي. انتشارات 1395ري. . یاو ش . عباسیم. عباس طاقانی، ر. محمدنیا افروزي، شاحمدي، ك. ر.،  بادزاده، ح.ع .1

 ریزي و اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات.وزارت جهاد کشاورزي، معاونت برنامه

2. Ahmadvand, G., F. Mondani and F. Golzardi. 2009. Effect of crop plant density on critical period of weed 
competition in potato. Sci. Hort. 121(3): 249–254. 

3. Amador-Ramirez, M.D. 2002. Critical period of weed control in transplanted chilli pepper. Weed Res. 42: 203–209. 
4. Baziramakenga, R. and G.D. Leroux. 1994. Critical period of quackgrass (Elytrigia repens) removal in potatoes 

(Solanum tuberosum). Weed Sci. 42(4): 528–533. 
5. Everman, W.J., I.C. Burke, S.B. Clewis, W.E. Thomas and J.W. Wilcut. 2008. Critical period of grass vs. broadleaf 

weed interference in peanut. Weed Technol. 22: 68–73. 
6. Friesen, G.H. 1978. Weed interference in pickling cucumbers (Cucumis sativus). Weed Sci. 26(6): 626–628. 
7. Jensen, J.E., J.C. Streibig and C. Andreasen. 1997. Weed Science Compendium. The Royal Veterinary and 

Agricultural University, Department of Agricultural Sciences, Section of Weed Science. 433p. 
8. Gamliel, A. and A.H.C. Van Bruggen. 2016. Maintaining soil health for crop production in organic greenhouses. 

Sci. Hort. 208: 120–130. 
9. Knezevic, S.Z., S.P. Evans, E.E. Blankenship, R.C. Van Acker and J.L. Lindquist. 2002. Critical period for weed 

control: The concept and data analysis. Weed Sci. 50: 773–786. 
10. Knezevic, S.Z., S.P. Evans and M. Mainz. 2003. Row spacing influences the critical timing for weed removal in 

soybean (Glycine max). Weed Technol. 17: 666–673. 
11. Knezevic, S.Z. and A. Datta. 2015. The critical period for weed control: Revisiting data analysis. Weed Sci. 

63(SP1): 188–202. 
12. Kolbe, W. 1977. Long-term studies on relations between weed cover and yield increase with chemical weed control 

(1967–1976). Pflanzenschutz Nachrichten. 
13. Kudsk, P. and S.K. Mathiassen. 2007. Analysis of adjuvant effects and their interactions with variable application 

parameters. Crop Protec. 26: 328–334.  
14. Kudsk, P. 2008. Optimising herbicide dose: A straightforward approach to reduce the risk of side effects of 

herbicides. Environ. 28: 49–55. 
15. Martin, S.G., R.C. Van Acker and L.F. Friesen. 2001. Critical period of weed control in spring canola. Weed Sci. 

49: 326–333. 
16. Liebman, M., C.L. Mohler and C.P. Staver. 2001. Ecological Management of Agricultural Weeds. Cambridge 

University Press.  
17. Naylor, R.E. (Ed.). 2008. Weed Management Handbook. John Wiley and Sons. 
18. Radosevich, S.R., J.S. Holt and C. Ghersa. 1997. Weed Ecology: Implications for Management. John Wiley and 

Sons. 
19. Rao, V.S. 2000. Principles of Weed Science. CRC Press. 
20. Singh, K.P. 1973. Effect of temperature and light on seed germination of two ecotypes of Portulaca oleracea L. 

New Phytol. 72(2): 289–295. 
21. Staniforth, D.W. 1961. Responses of corn hybrids to yellow foxtail competition. Weeds 9(1): 132–136.  
22. Swanton, C.J., J. O’Sullivan and D.E. Robinson. 2010. The critical weed-free period in carrot. Weed Sci. 58: 229–

233. 
23. Tursun, N., B. Bukun, S.C. Karacan, M. Ngouajio and H. Mennan. 2007. Critical period for weed control in leek 



  ...) .Cucumis sativus Lاي (هاي هرز خيار گلخانهتعيين دوره بحراني علف

        

63 

(Allium porrum L.). Hort Sci. 42: 106–109. 
24. Vangessel, M.J. and K.A. Renner. 1990. Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and barnyardgrass 

(Echinochloa crus-galli) interference in potatoes (Solanum tuberosum). Weed Sci. 38(4-5): 338–343.  
25. Weaver, S.E. and C.S. Tan. 1983. Critical period of weed interference in transplanted tomatoes (Lycopersicon 

esculentum): Growth analysis. Weed Sci. 31(4): 476–481.  
26. Zimdahl, R.L. 2018. Fundamentals of Weed Science. Fourth ed., Academic Press, San Diego, CA, USA. 
27. https://www.syngentaflowers-us.com/file/4811/download. 2012. 

  

  



J. Sci. & Technol. Greenhouse Culture, Vol. 10, No. 4, Winter 2020, Isfahan Univ. Technol., Isf., Iran. 

 

64 

 
 

Determination of The Critical Period of Greenhouse-Cucumber  
(Cucumis Sativus L.) Weeds in Soil Greenhouse  

 
 
 

H. Hammami1*, L. Alimoradi2 and A. Sepehri2 

 

(Received: 5 September 2018 ; Accepted : 29 July 2019) 
DOI: 10.29252/ejgcst.9.2.1 

 

 

 

Abstract 

In order to determine the critical period for weed control of greenhouse cucumber, an experiment was conducted in 
2012 in a soil greenhouse located 25 km from Mashhad, as a randomized complete blocks design with three 
replications. The experiment consisted of two treatment series of weed interference. The first series consisted of weed-
interference periods (including 14, 28, 42, 56, 70 and 84 days after emergence and the entire growth period of 
greenhouse cucumber) and the second series consisted of weed-free periods (including 14, 28, 42, 56, 70 and 84 days 
after emergence and the whole period of greenhouse cucumber growth). Results of this study showed that red root 
pigweed, common purslane, black nightshade, dwarf mallowand and common lambsquarters were the weeds with the 
highest density and biomass. Increasing or decreasing the weed-interference and weed-free periods led to changes in 
density, biomass, relative density and relative biomass of these plants. If 10, 5, and 1% of greenhouse cucumber yield 
loss are acceptable, then weed control must be carried out from 23 to 77 days (54 days), 18 to 94 days (76 days), and 16 
to 107 days (91 days) after the greenhouse cucumber emerges, respectively. In general, the results of this experiment 
demonstrated that weed control in greenhouse cucumber production is necessary to achieve optimal yield. 
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