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شما پس از مطالعه این نشریه با مدیریت و کنترل علف های هرز کنجد آشنا می شوید. �
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مقدمه
کنجد یکی از مهم ترین گیاهان دانه روغنی است که آب  و هواي گرمسیري را 
ترجیح  مي دهد. دانه کنجد 50 درصد روغن دارد که بیش از 85 درصد روغن آن 
اسیدهای چرب غیراشباع شامل اسید اولئیک )45 درصد( و اسید لینولئیک )40 درصد( 
دارد.  را  ماندگاری  و  مقاومت  بیش ترین  کنجد  روغن  روغن های خوراکی  بین  در  است. 
همچنین درصد چربی غیراشباع روغن این گیاه باالست که نشانه کیفیت این روغن است. 
در  گیاهان جالیزی  و  با غالت، سیب زمیني  زراعي  تناوب  در  قرارگرفتن کنجد  بنابراین 

کشت های تابستانه جنوب استان کرمان جایگاه این گیاه را در منطقه ارتقا داده است.
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نحوه خسارت
علف های هرز یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده تولید در گیاهان زراعی به شمار 
می روند. خسارت علف های هرز بیش تر از طریق رقابت بر سر آب، مواد مغذي، نور، 
فضا و آللوپاتي است که به این علت سبب کاهش عملکرد و افزایش هزینه تولید 
می شوند. مراحل اولیه گیاه کنجد دارای رشد کندی است، به این دلیل بیش تر در 
معرض خسارت علف های هرز خواهد بود. بنابراین اگر در مراحل اولیه رشد گیاه زراعی 
مي شود  وارد  محصول  به  جبران ناپذیري  صدمات  کنترل کرد،  را  علف هاي هرز  نتوان 
و حتی در مواردی تولید محصول غیراقتصادي می شود. فهرست علف های هرز در 
مزارع کنجد جنوب کرمان در جدول 1 نشان داده شده است. همچنین تصاویر بعضی از 

این علف های هرز را در زیر مشاهده می کنید )شکل های 1 تا 6(.

جدول 1- فهرست علف های هرز کنجد در جنوب استان کرمان

نام علمی به انگلیسیتلفظ نام علمیتیرهنام فارسی

.Amaranthus blitoides S. Watsonآمارانتوس بِلیتوئیدتاج خروستاج خروس خوابیده

.Amaranthus viridis Lآمارانتوس وردیدیستاج خروستاج خروس سبز

.Convolvulus arvensis Lُکنولولوس آرونسیسپیچکیانپیچک

Cynodon dactylon L. Persِسینودون داکتیلونگندمیانپنجه مرغی

.Cyperus esculentus. Lسیپروس اسکولنتوساویاراسالماویارسالم زرد

Cyperus rotundus Lسیپروس روتندوساویاراسالماویارسالم ارغوانی

علف پنجه ای 
مصری

 Dactyloctenium agyptica (L.)داکتیلِکِتنیوم اِژیپتیکاگندمیان
P.Beauv
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نام علمی به انگلیسیتلفظ نام علمیتیرهنام فارسی

.Digera muricataدیِگرا موریکاتاتاج خروستاج خروس بدل

Echinochloa colonum (L.) Linkاِکینوُکوال ُکولونومگندمیانسوروف

.Heliotropium lasiocarpum Fishِهلیوتِروپیوم السییوکارپاگاوزبانآفتاب پرست

.Malva parviflora Lمالوآ پارویفلورآپنیرکیانپنیرک

Physalis lanceifoliaفیزالیس النسی فلوراسیب زمینیعروسک پشت پرده

.Portulaca oleracea Lپورتُوالکا اُلِراسهُخرفهخرفه

.Tribulus terrestris Lتریبولوس تِرِستریساِسفندخارخسک

 

شکل 1- تاج خروس خوابیده

ادامه جدول 1- فهرست علف های هرز کنجد در جنوب استان کرمان
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شکل 2- علف پنجه ای مصری

 

شکل 3- پنجه مرغی
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شکل 4- خرفه

 

شکل 5- اویارسالم
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شکل 6- سوروف

مدیریت علف های هرز
مدیریت علف های هرز در کنجد بایستی مبتنی بر دو روش  پیشگیری و کنترل  باشد 

تا در بلندمدت بتوان به نتیجه ای  مطلوب و پایدار رسید.

پیشگیری
در این روش با رعایت نکات بهداشت زراعی از ورود و استقرار عوامل آلودگی )بذر یا 
اندام های تکثیر رویشی( به مزرعه جلوگیری می شود. در این ارتباط توجه به نکات زیر 

ضروری است.
استفاده از بذرهای تمیز، بوجاری شده و فاقد هرگونه آلودگی به علف هرز؛. 1
استفاده از کودهای دامی پوسیده و فاقد آلودگی )بنابراین توصیه می شود از . 2
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مصرف کودهای دامی تازه و آلوده به علف های هرز بپرهیزید و کودهای دامی را از 
دامداری های مجاز و صنعتی تهیه کنید(؛

کنترل علف های هرز حاشیه مزارع، مسیر کانال های آبیاری و همچنین کنترل . 3
علف های هرز در زمان های آیش )این عمل بایستی به صورت متوالی و قبل از بذردهی 

علف هرز انجام شود(؛
بازدید از اداوات کشاورزی و تمیزکردن آن ها، به ویژه در اداوات اجاره ای، قبل از . 4

ورود به مزرعه. 

کنترل علف های هرز
از  بایستی  بلندمدت  در  علف های هرز  کنترل  در  پایدار  مدیریت  به  رسیدن  برای 

روش های کنترل مکانیکی، کنترل زراعی و کنترل شیمیایی استفاده شود.

کنترل مکانیکی
زمان مناسب برای کنترل مکانیکی: علف های هرز بایستی قبل از بذردهی یا قبل از 

تجدید حیات اندام های زیرزمینی به صورت فیزیکی از بین بروند.
هدف از روش کنترل مکانیکی: کاهش و تخلیه بانک بذر در خاک، همچنین کاهش 

ذخایر غذایی بخش قابل تکثیر علف های هرز چندساله. 
در این روش با استفاده از شخم سطحی، دیسک یا علف بر دستی )شکل 7( می توان 
علف های هرز اطراف مزرعه یا علف های هرز در زمان آیش را کنترل کرد. استفاده از 
شعله  افکن در اطراف مزرعه و کانال های آبیاری نیز توصیه می شود. همچنین کاربرد 
کولتیواتورها با تیغه پنجه غازی )شکل 8( مناسب بین ردیف های کاشت در کنترل 

علف های هرز بین ردیف های کشت در مرحله 4 تا 6 برگی کنجد توصیه می شود.
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شکل 7- علف بر دستی

 

شکل 8- کولتیواتور با تیغه پنجه غازی



17مدیریت علف های هرز کنجد در جنوب کرمان

کنترل زراعی
کنترل زراعی از مهم ترین و اساسی ترین روش هایی است که در مدیریت علف های هرز 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. در این روش با رعایت اصول زراعی می توان ضمن تقویت 
بنیه گیاه زراعی، مقدار خسارت علف های هرز را کاهش داد. در این ارتباط می توان به 

موارد زیر اشاره کرد.
ایجاد بستر نرم، یکنواخت و کاماًل مسطح برای کاشت می تواند در جوانه  زنی . 1

سریع تر و سبزشدن یکنواخت کنجد کمک زیادی کند؛ بنابراین وقتی بذر گیاه زراعی 
سریع تر جوانه بزند، توان رقابتش در مقابل علف های هرز بهبود خواهد یافت. برای این 
منظور بایستی عملیات خاک  ورزی شخم و دیسک در شرایط رطوبتی مناسب خاک 

)مرحله گاوروشدن( انجام شود.
استفاده از بذرهایی باکیفیت مطلوب از نظر قوه نامیه، سرعت جوانه زنی و وزن . 2

هزار دانه مطلوب، با کمک به جوانه  زنی سریع  و یکنواخت می تواند سبب بهبود استقرار 
اولیه گیاهان زراعی و سبزشدن یکنواخت تر شود؛ لذا کاربرد بذور گواهی  شده و سازگار 

با شرایط آب وهوایی منطقه سودمند خواهد بود. 
رعایت اصول زراعی از قبیل ارقام مناسب )هلیل، داراب 1(، تاریخ کشت مناسب . 3

)نیمه دوم تیرماه در منطقه(، عمق مناسب کاشت )در خاک های سبک 2 تا 3 سانتی متر 
و در خاک های متوسط 1 تا 2 سانتی متر(، مقدار مناسب بذر )4 تا 6 کیلوگرم در هکتار 
با خطی کار(، استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای، رعایت تراکم و فاصله خطوط 
کاشت مناسب )30×15 سانتی متر( می تواند توان رقابتی گیاه زراعی در مقابل علف هرز 

را افزایش دهد. 
کوددهی به منظور تقویت بنیه گیاه زراعی در راستای افزایش توان رقابت گیاه زراعی . 4

مطلوب است، لذا توصیه می شود که کودهای سرک در دو مرحله )قبل از گلدهی و قبل 
از کپسول دهی( به  صورت خطی در کنار بوته گیاه زراعی یا در سیستم آبیاری قطره ای 

داده شود.
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رعایت تناوب زراعی به شرح جدول 2 در کاهش آلودگی بسیار مؤثر است.. 5

جدول 2- رعایت تناوب زراعی

اسامی گیاهاننوع گیاه
گندم، جوغالت دانه ریز

-ذرت

یونجه و ارزنگیاهان علوفه ای

کاربرد تکنیک ماخار روشی مؤثر در کاهش آلودگی علف های هرز است. در این . 6
روش بستر کشت زودتر از موقع آماده می شود و با مرطوب  سازی خاک به علف های هرز 
الیه سطحی خاک، فرصت جوانه زنی داده می شود. سپس علف های هرز جوانه زده را با 
دندانه  میخی،  )هرس(  نظیر چنگه  اداواتی  از  استفاده  با  و  جابجایی خاک  کم ترین 
دیسک سطحی یا علف کش عمومی مثل پاراکوات )گراماکسون 20 درصد اِس اِل( به 
مقدار 3 لیتر در هکتار به صورت لکه ای یا هدایت شده کنترل کنید و پس از آن اقدام 
به کشت کنید. اگر آلودگی به علف های هرز زیاد باشد معموالً با دو بار ماخارکردن 
می توان مقدار آلودگی اولیه را به میزان زیادی کاهش داد. ماخار در تخلیه بانک بذر 
علف های هرز بسیار سودمند است، ضمن اینکه فشار رقابت در مراحل اولیه رشد گیاه 

را کاهش می دهد. 

کنترل شیمیایی
یکی از متداول ترین روش های کنترل علف های هرز کنجد، کاربرد علف کش هاست.

شایان ذکر است کاربرد  علف کش ها علی رغم سودمندی هایی که دارد فقط یکی از روش های 
کنترل علف های هرز به شمار می رود. بنابراین اکتفا به  این  روش  در  بلندمدت و حتی 
 در کوتاه مدت می تواند پیامدهای نامطلوبی از نظر مدیریت علف های هرز در پی داشته باشد.
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علف های هرز،  مدیریت  پایدار  و  مطلوب  سطح  به  رسیدن  برای  توصیه می شود  لذا 
کنترل شیمیایی در تلفیق با سایر روش های یادشده باشد.

زمان سمپاشی: سمپاشی بهتر است در اوایل صبح و بعد ازظهر انجام شود، وقتی 
که علف هرز شاداب و فعال است )مرحله 2 تا 5 برگی علف های هرز یک ساله( تا نتیجه 

مطلوب تری حاصل شود.
کاربرد علف کش ها: در انتخاب علف کش باید به مقدار مصرف و زمان کاربرد آن 
توجه داشت. همچنین بایستی از سمپاش  های بوم  دار )شکل 9( فشار ثابت و مجهز به 

فشارسنج با نازل  های بادبزنی )شکل10( استفاده شود. 
 

شکل 9- سمپاش بوم دار
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شکل 10- نازل  های بادبزنی

تا   200 معادل  بار  سه  تا  دو  علف کش ها  کاربرد  برای  سمپاش:  مطلوب   فشار 
300 کیلوپاسکال یا 29 تا 36 پی اس ای است.

کیفیت آب مصرفی: در زمان سمپاشی کیفیت آب بر کارایی علف کش ها مؤثر است، لذا 
پیشنهاد می شود از آب های کم کیفیت و حاوی امالح زیاد )آب های شور( استفاده نشود. 

و  شود  دقت  ایمنی  و  بهداشتی  نکات  به  بایستی  علف کش ها  کاربرد  زمان  در 
چکمه،  سمپاشی،  مناسب  لباس  نظیر  سمپاشی  مناسب  تجهیزات  از  توصیه می شود 
دست کش و ماسک مجهز به فیلترهای استاندارد استفاده شود. جدول 3 علف کش هایی 

را نشان می دهد که در کشت کنجد توصیه می شوند. 
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جدول 3- علف کش هایی که در کشت کنجد توصیه می شوند

نام 
علف کش

نام 
تجاری

مقدار 
مصرف

توضیحاتزمان مصرف

پندی  متالین
استومپ 

)33 درصد 
ای سی(

4 لیتر
 در هکتار

پیش رویشی، یعنی بعد از 
کشت و قبل از رویش 
علف های هرز و کنجد 
)بعد از کشت و قبل از 

اولین آبیاری(

این علف کش قادر است 
علف های هرز تاج خروس بدل، 
تاج خروس، سلمه تره، عروسک 
 پشت پرده، پنیرک )شکل 11(، 

علف پنجه ای مصری و سوروف را 
کنترل کند.

تری فلورالین
ترفالن 

)48 درصد 
ای سی(

2 لیتر
در هکتار

بعد از کشت و قبل از 
رویش علف های هرز 

و کنجد
)قبل از اولین آبیاری(

تری فلورالین قادر است 
علف های هرز تاج خروس بدل، 
تاج خروس، خرفه، عروسک 

پشت پرده، علف پنجه ای مصری و 
سوروف را مهار کند.

آالکلر
السو

)48 درصد 
ای سی(

5 لیتر
در هکتار

بعد از کشت و قبل از 
رویش علف های هرز 

و کنجد
)قبل از اولین آبیاری(

آالکلر در فهرست 
علف کش های منسوخ است، اما در 
موادری به خاطر کارایی مطلوب 

آن در کنترل علف های هرز، 
به ویژه علف های هرز باریک  برگ 

)گرامینه  ها( استفاده می شود.

 



22مدیریت علف های هرز کنجد در جنوب کرمان

 

 شکل 11- پنیرک

جهت کنترل علف های هرز باریک  برگ )خانواده گندمیان( در زراعت کنجد می توان 
از علف کش های  باریک  برگ کش جدول 4 استفاده کرد.

جدول 4- علف کش های  باریک  برگ کش در زراعت کنجد

زمان مصرفمقدار مصرفنام تجارینام علف کش

هالوکسی
 فوپ آر-  متیل  استر

گاالنت  سوپر
 )10/8 درصد ای سی(

800 سی سی
 در هکتار

در مرحله 3 برگی تا قبل از 
ساقه  رفتن علف های هرز 

سیکلوکسیدیم
فوکوس

 )10 درصد ای سی(
2 لیتر در هکتار

در مرحله 3 برگی تا قبل از 
ساقه رفتن علف های هرز 

ستوکسیدیم
نابو اِس 

)12/5 درصد ای سی(
3 لیتر در هکتار

در مرحله 3 برگی تا قبل از 
ساقه رفتن علف های هرز
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