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  ها ترین یافته مهم
هـاي گیـاهی    میـانگین وزن، تـاج پوشـش و ارتفـاع پایـه         کاربرد اکوکـاور بـر      د که   ده  نشان می  دست آمده  هبنتایج  ◄

 هـاي گیـاهی وتیـورگراس اثـر     گذاشته است امـا بـر میـانگین طـول ریـشه پایـه       ) >05/0P(داري    وتیورگراس اثرمعنی 
   ).<05/0P(  استنگذاشتهداري  معنی

   .است درصد افزایش یافته 8/27ربرد اکوکاور، نتیجه کا هاي وتیورگراس کشت شده نیز در مانی پایه  زندهدرصد◄

   .نتیجه کاربرد اکوکاور به نحو چشمگیري کاهش یافت سبز شده گیاهان ناخواسته درهاي گیاهی  ایهپ تعداد ◄

 

  اکوکاور، گیاهان ناخواسته، وتیورگراس : کلیديهاي واژه

 92-314-101   شناسهطرح تحقیقاتی شماره :منبع یافته

  بنی معصومه احمدينهاد قرماخر،  حمید نیک ):گان(نویسنده

 

  هاي وتیورگراس  و اثرات آن بر رشد و نمو نهالواستهبررسی کاربرد اکوکاور در کنترل گیاهان ناخ :عنوان

  92-314-101 :شماره

 4/12/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

computer
persian
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  )  و سایر مستنداتها ولها، جد مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
محیط تاج پوشش و ارتفاع  ،بر میانگین وزناکوکاور نشانگر آن است که کاربرد  )2- 3جدول ( دست آمده هبنتایج 

هاي گیاهی  اما بر میانگین طول ریشه پایهگذاشته است ) >05/0P(داري  معنی  اثرهاي گیاهی وتیورگراس پایه
   ).<05/0P (داري نگذارده است معنی ورگراس اثروتی

آنها از اکوکاور استفاده شده بود، تنها پنج پایه گیاهی   که درتیمارهایی در ،)3- 3جدول ( دست آمده بهنتایج بنابر 
هاي فاقد اکوکاور، تعداد  تیمارمشاهده گردید اما در ) Heliotropium spو دو پایه  Alhagi.sp سه پایه( ناخواسته

  .مشاهده گردید Phalaris minor  گونه گیاهیبسیار بیشتري از گیاهان ناخواسته، خصوصاً

 1/61 درصد افزایش یافته و از 8/27هاي وتیورگراس کشت شده  مانی پایه  زندهنتیجه کاربرد اکوکاور، درصد در
   .درصد افزایش یافته است 9/89درصد به 

 

  اهمیت موضوع
 هـاي  کـش  طلبـد و کـاربرد علـف     هنگفتـی مـی   هزینـه ،حذف گیاهان ناخواسته از طریق دستی و اسـتخدام کـارگر          

قبیـل   ازهـاي دیگـر حـذف گیاهـان ناخواسـته،       لذا بررسی روش. باشد محیطی می شیمیایی نیز داراي پیامدهاي زیست      
  . باشد  اکوکاور، ضروري میکاربرد

 

  )شرح مساله(مقدمه 
در ، کنند هاي کاشته شده رقابت می که گیاهان ناخواسته براي آب، مواد مغذي، و نور خورشید با نهال آنجا از

خصوص در نخستین سال پس از کاشت،  کاري، مبارزه با گیاهان ناخواسته به عملیات اصالح و احیا مراتع از طریق بوته
 هاي منظور موفقیت کاشت نهال به. کاري شود تواند باعث شکست برنامه بوته سزایی دارد و غفلت از آن می اهمیت به

سازي  منظور کمی این پژوهش به. باشد سال نخست الزامی می رها د گیاهی اطراف نهال  کامل پوشش ، هرسجوان
   .هاي وتیورگراس انجام شد اثرات کاربرد اکوکاور بر تعداد و بیوماس گیاهان ناخواسته و نیز رشد و نمو نهال
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  . گیري شده وتیورگراس در تیمارهاي مورد مطالعه  مستقل خصوصیات گیاهی اندازهtنتایج آزمون  -1˗3جدول 
 منابع تغییر متغیر  رجه آزاديد  T داري سطح معنی

 )گرم(وزن   86/24 033/2 049/0

  )سانتیمتر(ارتفاع   25  749/1  09/0
  )سانتیمتر(طول ریشه   25 803/0 429/0
  )سانتیمتر(محیط تاج پوشش  25  250/2  033/0

 اکوکاور

  
  

  . طالعهگیري شده وتیورگراس در تیمارهاي مورد م میانگین خصوصیات گیاهی اندازه -2-3جدول 
  )سانتیمتر(محیط تاج   )سانتیمتر( طول ریشه  )سانتیمتر(ارتفاع   )گرم(وزن   تیمار

  25/76 ± 19/33  13/17 ± 31/7  69/67 ± 20/27  56/51 ± 68/43  و وتیور اکوکاور
  50 ± 77/23  82/14 ± 36/7  82/49 ± 29/24  73/23 ± 39/27  وتیور

  
  

  . هاي هرز در تیمارهاي مورد مطالعه لفمیانگین تعداد و بیوماس گیاهی ع -3-3جدول 
  Alhagi sp Phalaris minor  Heliotropium sp  Seuada egytica Erygarion sp    تیمار

  واکوکاور  1  0  2  0  3  تعداد
  6  0  12  0  400  )گرم( وزن  وتیور

  8  2  0  بیشمار  45  تعداد
  وتیور

  40  300  0  500  3390  )گرم( وزن
  
 


