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و همچنين كاهش كميت و علف هاي هرز از جمله عواملي هستندكه به عنوان رقيب گياهان زراعي براي فضا، نور، آب و مواد مغذي 

هاي هرز باريك برگ مانند جو وحشي، را محدود مي كنند. علف كيفيت محصول،  توليد محصوالت كشاورزي از جمله زعفران

Hordeum spontaneum C. Koch،  ،و يوالف وحشيAvena fatua L.، هاي هرز در مزارع زعفران كه يكي از مهمترين علف

كنند، كه اين خود باعث كش بسيار زيادي در مزارع زعفران استفاده مينه براي مبارزه با آنها سموم علفباشند، كه كشاورزان ساالمي

توانند عامل مناسب براي مي formicidaeهاي خانواده شود. طبق مشاهدات عيني مورچهكاهش قيمت محصول در بازارهاي جهاني مي

هاي كامل تصادفي با سه تيمار طراف النه خود باشند. اين بررسي در  قالب طرح بلوكهاي هرز مخرب به منظور تغذيه در اآوري علفجمع

مزرعه با حضور  -1آباد انجام شد. اين. تيمارها شامل در شهرستان خليل 1394تكرار در سه مزرعه زعفران،  از اوايل مرداد ماه سال  5در 

هاي هرز (در اين مزرعه با حضور مورچه و حذف مكانيكي بذور علف -2)، هاي هرز (مزرعه شاهدمورچه و بدون حذف مكانيكي بذور علف

آوري شده توسط مورچه، هر چند روز از جلوي النه جمع آوري شده و به جاي آن غذاي مصنوعي براي تيمار از اوايل شهريور ماه، بذور جمع

درصد) و بدون  85كش كارباريل ها توسط حشرههاي مورچهمزرعه با حذف مورچه (با استفاده از سمپاشي النه -3شد)، حشره ريخته مي

هاي هرز سبز شده هركدام از تيمارها با استفاده از كادر يك مترمربع مورد شمارش قرار هاي هرز، بود. تراكم علفحذف مكانيكي بذور علف

علف هرز) در سطح يك درصد  9/40انگين علف هرز) و سوم (با مي 86/35گرفت. نتايج نشان داد كه بين تيمارهاي اول (با ميانگين 

داري علف هرز) با ديگر تيمارها در سطح يك درصد اختالف معني 8/15داري وجود نداشت، ولي بين تيمار دوم (با ميانگين اختالف معني

ها در شده توسط مورچهآوري ها حذف نشده اند و بذور علف هاي هرز جمعآمده نشان داد، در مزارعي كه مورچهوجود داشت. نتايج بدست

هاي هرز را داشت. و در صورت جمع آوري نشدن اين بذور، بذرهاي آوري شدند، كمترين تراكم علفاطراف النه بصورت مكانيكي جمع

توان از اين حشرات جهت كمك كردن در شود. بنابراين ميها، مجدد بوسيله آب آبياري در سطح مزرعه پخش ميشده توسط مورچهجمع

هاي هرز باريك برگ رويه عليه علفهاي بيآوري اين بذور به صورت مكانيكي وكنترل علف هرز مزارع استفاده نموده و از سمپاشيجمع

 در مزارع زعفران جلوگيري نمود.
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