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 چکيده

، ز بر عملکرد دانه و وزن خشک علف های هرز لوبیابرخی جنبه های مدیریت تلفیقی علف های هر تأثیربه منظور بررسی 

قالب طرح بلوك های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره جهاد  آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در

و انجام شد. کرت اصلی کنترل مکانیکی )کولتیواسیون( در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد  1333در سال کشاورزی دماوند 

مقدار  %01مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندی متالین، اختالط  %111کرت فرعی علف کش در سطوح وجین دستی، اختالط

مقدار توصیه  %01، ایمازتاپیرمقدار توصیه شده  %111مقدار توصیه شده پندیمتالین، %111متالین،توصیه شده پرسوئیت و پندی

کنترل مکانیکی و کنترل  تأثیربودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  زتاپیرایمامقدار توصیه شده  %01شده پندیمتالین و

های کنترل مکانیکی و  اثر متقابل روش بود. چشمگیر و وزن خشک علف های هرز لوبیا ارتفاع بوتهصفات بر شیمیایی 

میانگین نشان داد که کاربرد  نتایج مقایسه و عملکرد دانه معنی دار گردید. b، کلروفیل aشیمیایی بر صفات کلروفیل 

مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندیمتالین بهترین نتیجه را برای اغلب صفات نشان داد.  %01کولتیواسیون به همراه اختالط 

پندی متالین همراه با کاربرد  %01پرسوئیت و  %01مربوط به وجین دستی و مصرف اختالط  میزان صفاتبیشترین 

همراه با عدم کاربرد  پندی متالین %01پرسوئیت و  %01رین میزان صفات مربوط به مصرف جدگانه بود. کمت کولتیواسیون

ثر علف های هرز و افزایش عملکرد ؤبنابراین با تلفیق کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی عالوه بر کنترل م بود. کولتیواسیون

 لوبیا را در پی داشت.

 حبوبات. علف هرز، عملکرد دانه بیوماسمیایی،کنترل مکانیکی، کنترل شی :کلمات کلیدی
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 مقدمه

 لوبیا درصد پروتئین پس از غالت منبع غذایی مهمی برای انسان است. 20تا  21دانه های حبوبات به علت دارا بودن 

(Phaseolus Vulgaris L.) ییژگی هاوسایر و تئین وصدپردرخاطر  به ید.آمی ر به شمات حبوباه ادمهمترین عضو خانو 

لوبیا عالوه بر  .(1331ی،)باقر ستص داده اختصاا دبه خوت حبوبا بینرا در کشت  یرزبیشترین سطح ،عیب زرامطلو

(. لوبیا گیاهی است حساس به علف Isik and , 2111پروتئین حاوی مقادیری روغن، کربوهیدرات، کلسیم، آهن می باشد )

امروزه پس از چند دهه (. Carvalho and Christoffoleti,2112های هرز خصوصاً در مراحل اولیه رشد رویشی )

( 1321تا1331)اوج مصرف دهه مصرف علف کش های شیمیایی در کنترل علف های هرز استفاده ازروش شیمیایی و

پژوهشگران به این نتیجه رسیده اندکه مصرف بیش از حد این مواد،بدلیل آلودگیهای ماندگارزیست محیطی و اثر مضر آن بر 

بنابراین درسالهای اخیر  انداران،بخصوص انسان،از نظراکولوژیک یک روش مناسب و پایدار محسوب نمی شود،حیات ج

کاربرد روشهای پایدار اکولوژیک و سازگار با محیط زیست تاکید شده ودانشمندان و پژوهشگران رابه استفاده از روشهای 

این میان مدیریت تلفیقی علف های هرز  در (.Zimdahl, 1330ت )نوین، پایدار و تلفیقی در کنترل علفهای هرز وا داشته اس

اهمیت ویژه ای دارد. مدیریت تلفیقی علف های هرز در واقع رهیافت و تالشی نوین در جهت مصرف صحیح و موثر علف 

کش ها،کاهش دز مصرفی آنها و کاهش وابستگی به علف کش در کنترل علف های هرز و در نهایت حفظ ارزش محیط 

کاربرد مجموعه ای از روشها است که با محیط زیست  یست می باشد. به عبارت دیگر مدیریت تلفیقی علف های هرز،ز

ترین هعمد (.Swanton and Weise,1333) سازگار بوده و در کنترل علف های هرز کارآمد و مقرون به صرفه می باشد

 میآت کوراپاو لین رافلولتا،الینرافلوی رت،ستوکسیدیم،متیلدی لعت لوبیا کلرتادر زرا مصرفیی علفکشها

علف کشی انتخابی بازدارنده سنتزآنزیم استوالکتات سنتاز  ایمازتاپیرعلف کش ایمازتاپیر با نام تجاری (.1331ی،باقرباشند)

رود است که برای کنترل بسیاری از علف های هرز پهن برگ یکساله از قبیل توق، تاج خروس، سلمه تره، تاجریزی بکار می 

(Krausz et al., 2111 .)Sayad Mansour ( مشاهده کردند که استفاده از علف2111و همکاران )  کش ایمازتاپیر باعث

( 2112و همکاران )Soltani ( شد..Echinchola colonum L) سرخه درصدی خسارت علف هرز درنه 11/01کاهش 

اظهار داشتند که کاربرد پیش کاشت و پیش رویشی ایمازتاپیر به در ارزیابی کارایی کاربرد ایمازتاپیر در کشت لوبیای سیاه 

متوالکلر نیازمند مراقبت جدی برای جلوگیری از هم پوشانی سم پاشی است زیرا در برخی شرایط  -تنهایی یا همراه با اس

 ایجایگزینی بری هاروش بهز ین نیاابنابرمحیطی بر اثر کاربرد مقادیر زیاد علف کش امکان آسیب به گیاه زراعی وجود دارد.
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 کماتر نسیواکولتیو(.Edward,1321سد)ربه نظر می وری ضر مثبت علفکشهاات ثرایش افزو امضر ات ثراکاهش 

و کند ل کنتررا  زهری علفها همه ندانمیتود جووین الی با وهد دصد کاهش میدر 32تا 32بسته به گونهرا  زهری علفها

ر بادو تعملیا، ینمعضلاحل ای برد،میشود مرموجب کاهش عملکراین اکه  دهرک ارفرل کنتراز  زهری علفهاادی ازتعد

 علفکش دبررکا(. Mulder and Doll,1333کند)ل کنتر را زهری هاعلف ی ازبیشتر ادتعد ندامیتون سیواکولتیو

ده کرل کنتر سعده گیارا در  زهری صد علف هادر 22 انبه میز جینولین+رافلوی تر، صددر33 انجین به میزومتالین+پندی

و ستوکسیدیم و  لینرافلویتر یعلفکشهااه به همرن سیواکولتیور بادو یهاری تیماده از ستفاا(.1323ری،)میرشکاستا

ی هاعلف لباالترین سطح کنتر صددر73/27و37/27به ترتیب با لینرافلوی تر علفکشو  نسیواکولتیو ربادو رهمچنین تیما

یکی از مهمترین فایده های کنترل مکانیکی  (.1321مدحج.ی و نداروبهدند)اص داده ختصاد ابه خواراکلزه گیاز درهر

طور بارز کنترل علفهای هرز می باشد هر چند فوائد دیگری مانند افزایش تهویه خاك، سله ه لتیواتورزنی، بوبخصوص ک

 کهگزارش شده .(Buhler,1331)لتیواتورزنی ذکر کردوشکنی و افزایش نفوذ آب را نیز می توان به عنوان فواید ک

با تلفیق تیمارهای .(Wilson,1333)درصد کاهش می دهد 32تا  32های هرز را بسته به گونه ¬کولتیواسیون تراکم علف

کنترل مکانیکی وکنترل شیمیایی می توان عالوه بر افزایش عملکرد محصول ذرت،سبب کاهش مصرف علف کش و کارایی 

و Riaz chattha (.1337در کنترل علف های هرز گردید)روزبهانی،باالتر آن در مقایسه با مصرف تنهای آن 

روز پس از  01برگی عالوه بر کنترل مکانیکی در  3تا  2مشاهده کردند که استفاده از علف کش در مرحله  (2113)همکاران

ا داشته است. درصدی در محصول لوبی 12کشت بهترین نتیجه را در کاهش زیست توده های علف هرز و افزایش قابل توجه 

Abu-Hamed (2113)های هرز لوبیا استفاده از علفکش های نواری در روی ردیف ها به ¬مشاهده کرد که در کنترل علف

استفاده بیش از اندازه از سموم علف کش عالوه کولتیواسیون بین ردیف ها باالترین عملکرد را به خود اختصاص داد است .

ولید مشکالت زیست محیطی فراوانی ایجاد می کند. از این رو در این آزمایش تالش شد تا در مزارع عالوه بر افزایش هزینه ت

همراه با کاربرد روش مکانیکی رقابت علف هرز و لوبیا را کاهش  آنها،کاهش دوز اختالط علف کش ها و  استفاده از با

علف های هرز برصفات  برخی جنبه های مدیریت تلفیقی تأثیر هدف از این آزمایش،بررسی بنابراین.دهد

 مورفوفیزیولوژیک،عملکرد دانه ،تعداد و وزن خشک علف های هرز لوبیا در منطقه دماوند بود.
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 مواد و روش ها

برخی جنبه های مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد دانه ،تعداد و وزن خشک علف  تأثیربه منظور بررسی 

در مزرعه اداره منابع طبیعی گیالوند  عه تحقیقاتی اداره جهاد کشاورزی دماونددر مزر 1333، آزمایشی در سال های هرز لوبیا

دقیقه عرض شمالی و  71درجه و  30دقیقه طولی شمالی و  27درجه و  01) از توابع شهرستان دماوند( با موقعیت جغرافیایی 

و میانگین  سلسیوسدرجه  33/11سط دمای بر اساس آمار هواشناسی دارای متو.متر به اجرا درآمد 2311ارتفاع از سطح دریا 

است. همچنین میانگین بارندگی سالیانه در  سلسیوسدرجه  21/7و میانگین کمینه دمای  سلسیوسدرجه  21/13بیشینه دمای 

های خرد شده  به صورت کرت آزمایش درصد می باشد. 33/73میلیمتر و میانگین درصد رطوبت نسبی  32/321این منطقه 

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اول کولتیواسیون در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد و  بلوكدرقالب طرح 

مقدار  %01متالین، اختالط  مقدار توصیه شده پرسوئیت و پندی %111وجین دستی، اختالطکش در سطوح  فاکتور دوم علف

مقدار  %01، ایمازتاپیرمقدار توصیه شده  %111متالین، پندی مقدار توصیه شده %111، متالین توصیه شده پرسوئیت و پندی

کاشت به صورت دستی و به کمک بیلچه انجام شد. الزم به بودند. ایمازتاپیرمقدار توصیه شده  %01متالین و توصیه شده پندی

لیات داشت شامل متر در نظر گرفته شد. عم سانتی 7ها آبیاری شده. عمق کاشت  ذکر است که یک روز پیش از کاشت کرت

ای یکبار به اندازه کافی و عملیات مبارزه علیه کرم طوقه بر با کاربرد سموم مربوطه انجام گرفت.  آبیاری به صورت هفته

متالین  بودند. محاسبات مقدار هر علف کش برای زمین  های مورد استفاده در این آزمایش ایمازتاپیر و پندی کش علف

کش پیش رویشی یک روز پس از کشت  ش قبل از انجام سمپاشی انجام شد. اعمال تیمار علفآزمایش و کالیبراسیون سمپا

ای انجام گرفت. عملیات  لوبیا و قبل از اولین آبیاری انجام شد و اعمال تیمار پس رویشی در مرحله ظهور دومین سه برگچه

به صورت یکنواخت در سطح مزرعه صورت ای با نازل سیالبی و  کش با استفاده از سمپاش پشتی تلمبه پخش سموم علف

میزان علف کش برای هر کرت روز پس از تیمار کاربرد علف کش پس رویشی بود. 17گرفت. انجام عملیات کولتیواسیون 

محاسبه و همراه با آب توسط سمپاش پشتی مورد استفاده قرار گرفت. کاربرد علف کش به صورت پیش رویشی یک روز 

ل از اولین آبیاری انجام شد و کاربرد علف کش به صورت پس رویشی در مرحله ظهور دومین سه پس از کشت لوبیا و قب

 17برگچه ای انجام گرفت. سمپاشی به وسیله سمپاش پشتی اهرم از بغل و نازل تی جت انجام شد. عملیات کولتیواسیون 

، ارتفاع بوتهایان فصل رشد شامل: روز پس از کاربرد پس رویشی علف کش انجام شد. صفات اندازه گیری شده در پ

کلروفیل و کلروفیل  مجموعبود. برای سنجش و وزن خشک علف هرز  عملکرد دانهوزن هزار دانه،، b، کلروفیل aکلروفیل 
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a  وb  ساییده و سپس ماده به دست آمده را صاف نموده و  %21میلی لیتر استن  11گرم برگ تر را وزن نموده و با  0/1مقدار

نانومتر با دستگاه  731و  113، 170میلی لیتر رسانده شد. جذب محلول در طول موج  21به حجم  %21 با استن

وزن  بر حسب میلی گرم در گرم bو  aاسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و با استفاده از فرمول ارائه شده غلظت کلروفیل ها 

 (. Arnon, 1313برگ تعیین شد)تر 

1111×W/V([170 A)2613-(131 A)1263= ])Chl .a 

1111×W/V([113 A)7612-(170 A )2263=])Chl .b  

=حجم Vنانومتر، 731جذب در   A 731نانومتر، 170= جذب در A 170نانومتر،  113= جذب در  A 113که در آن: 

رتب پس از جمع آوری و مباشند. می برگ تر وزنگرم در گرم  = وزن برگ به میلی گرم و واحد کلروفیل میلی Wمحلول، 

و مقایسه میانگین ها به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن در   SASکردن داده ها تجزیه واریانس به وسیله نرم افزار آماری

 استفاده شد. Excelسطح احتمال پنج درصد انجام شد و جهت رسم شکل ها از نرم افزار 

 نتايج و بحث

 ارتفاع بوته

 بر تیمار کنترل شیمیایی در سطح احتمال پنج درصد مار کنترل مکانیکی  وتی نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر

نتایج مقایسه میانگین ها (.1)جدولولی اثر متقابل دو تیمار برای ارتفاع بوته معنی دار نبود.معنی دار شدارتفاع بوته گیاه لوبیا

فاده از تکمترین ارتفاع مربوط به عدم اس متر( وسانتی  03/71نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته مربوطه به کولتیواتورزنی )

بر اساس نتایج بدست آمده  به نظر می رسد با اعمال تیمار کنترل مکانیکی به (.2)جدول سانتی متر( بود27/31کولتیواتورزنی)

اه رزاعی را در جهت هوادهی ریشه گیاه و تهویه مناسب خاك بوسیله کولتیواتور با بوجود آمدن شرایط بهتر افزایش ارتفاع گی

نشان داد که بیشترین ارتفاع  نتایج مقایسه میانگین ها. مطابقت دارد (1337نتایج فوق با یافته های روزبهانی)پی خواهد داشت.

سانتی متر است کمترین ارتفاع  20/73و 33/70پرسوییت و پندیمتالین به ترتیب  %01بوته در وجین دستی ومصرف اختالط

سانتی متر است.همچنین بین  13/37و 33/37پرسوییت و پندیمتالین به ترتیب %111واختالط %111الین بوته مربوط به پندیمت

با اعمال تیمار  .سایر سطوح تیمار کنترل شیمیایی اختالف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد از نظر اماری مشاهده گردید

ل مناسبتری نسبت به سایر تیمار ها صورت می گیرد وگیاه کنترل شیمیایی )اختالط علف کش ها با دوز کاهش یافته ( کنتر
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و  +کولتیواسیون با کمترین رقابت بر سر منابع با علف هرز از منابع بهره جسته و رشد و نمو بهتر داشته%01در تیمار اختالط 

 مطابقت دارد.Fateh (2111 )وAmini بنابراین نتایج فوق با نتایجارتفاع بیشتری نسبت به سایر تیمار ها دارد .

 aکلروفيل 

اثر و تیمار کنترل مکانیکی و تیمار کنترل شیمیایی در سطح احتمال یک درصداثرنتایج تجزیه واریانس  نشان داد 

اثر متقابل  های نتایج مقایسه میانگین.(1معنی دار شد)جدول aکلروفیل  بر در سطح احتمال پنج درصد متقابل دو تیمار

 %01پرسوئیت و  %01مربوط به اختالط  aنشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل ار کنترل شیمیایی تیمارکنترل مکانیکی و تیم

میلی گرم به ازای هر گرم وزن تر برگ( در  02/2میلی گرم به ازای هر گرم وزن تر برگ( و وجین دستی ) 03/2پندی متالین )

 .(1)شکلکاربرد کولتیواتور است

 

دارای یک حرف  حداقل که هایی در هر ستون میانگین . aکلروفیل  بر شیمیایی و مکانیکی کنترل تیمار متقابل اثر-1شکل

 (.α=1/ 10مشترك هستند اختالف آماری معنی داری با هم ندارند)دانکن

میزان کلروفیل در گیاه به قابلیت دسترسی نیتروژن خاك و توانایی جذب نیتروژن توسط گیاه وابسته است پس با 

ن گیاه زراعی و علف هرز میزان نیتروژن بیشتری در اختیار گیاه زراعی قرار گرفته و کلروفیل برگ افزایش کاهش رقابت بی

تنش های محیطی سبب کاهش غلظت  ( هم سو است.2117می یابد که این امر با نتایج آزمایش جانگزچاپ و بویج )

 (.Ohashi et al.,2112تز سویا را در پی داشت)کلروفیل و هدایت روزنه ای ارقام سویا شد و این فرایند کاهش فتوسن

 bکلروفيل 

در سطح و شیمیایی واثر متقابل تیمار کنترل مکانیکی   تیمار کنترل مکانیکیاثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که 

های  انگیننتایج مقایسه می.(1درصد معنی دار شد)جدول یکتیمار کنترل شیمیایی در سطح احتمال واثر  احتمال پنج درصد
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 01مربوط به مصرف اختالط  bکه بیشترین مقدار کلروفیل اثر متقابل تیمارکنترل مکانیکی و تیمار کنترل شیمیایی نشان داد 

میلی گرم به ازای  11/1میلی گرم به ازای هر گرم وزن تر برگ( و وجین دستی ) 32/1پندی متالین ) %01درصد پرسوئیت و 

درصد پرسوئیت و  111مربوط به مصرف اختالط  b. کمترین مقدار کلروفیل بودرد کولتیواتور هر گرم وزن تر برگ( در کارب

بین سایر کولتیواتور بود.همچنین  در شرایط بدون کاربردمیلی گرم به ازای هر گرم وزن تر برگ( است  23/1پندی متالین )

 (. 2)شکلشتدر صد اختالف معنی دار وجود دا پنجسطوح در سطح 

 

دارای یک حرف  حداقل که هایی در هر ستون میانگین   .bکلروفیل اثر متقابل تیمار کنترل مکانیکی و شیمیایی بر  -2شکل

 ( α=1/ 10مشترك هستند اختالف آماری معنی داری با هم ندارند)دانکن

رار دارد. ق 2موجود در کلروپالست در کمپلکس های برداشت کننده نور در فتوسیستم  bمقدار زیادی از کلروفیل 

بیند که باعث ¬های برداشت کننده نور بیشتر آسیب می دارند که در شرایط تنش، کمپلکس همچنین این پژوهشگران بیان می

 Oncel etتحت تنش های محیطی خواهد بود) bبه  aدر کلروپالست و افزایش نسبت  bکاهش شدید کلروفیل 

al.,2111 در برگ می شود پس با کاهش رقابت بین علف هرز و گیاه زراعی (. کاهش شدت نور باعث کاهش مقدار نیتروژن

میزان نور قابل دسترس برای گیاه زراعی افزایش می یابد پس با افزایش نور مقدار نیتروژن نیز افزایش یافته و در نتیجه مقدار 

 سو است.( هم 2112)Lemaireو Gastalکلروفیل برگ نیز افزایش می یابد که این امر با نتایج آزمایش 

 وزن هزار دانه

. (1)جدول  نتایج تجزیه واریانس نشان داد کنترل مکانیکی در سطح احتمال پنج درصد وزن هزار دانه را تحت قرار داد

. (1)جدول  همچنین وزن هزار دانه در لوبیا به صورت معنی داری تحت تاثیر تیمارهای علف کش های شیمیایی قرار گرفت

در شرایط استفاده از کولتیواسیون وزن کولتیواسیون و علف کش تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه نداشت. ولی برهمکنش 

هر چند . (2)جدول  نشان دادافزایش گرم نسبت به عدم استفاده از کولتیواسیون برای کنترل علف هرز  01هزار دانه بیش از 
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یک عامل مهم در افزایش وزن هزار دانه مطرح باشد ولی در عین  کنترل علف هرز توسط کولتیواسیون می تواند به عنوان

درپی کولتیواسیون و در نتیجه هوادهی مناسب خاك را و حتی سله شکنی برهم خوردن خاك حال نباید از نظر دور داشت که 

نتایج مشابهی در  (1323) آزاد شهرکی. نتایج تحقیقات افزایش وزن هزار دانه می توان برشمردمهمی در عامل نیز به عنوان 

اختالط علف نتایج آزمایش حاضر نشان داد بدست آورده است. گندم بر اجزای عملکرد مورد تاثیر مثبت برهم زدن خاك 

 کش های پندیمتالین و ایمازتاپیر در نصف مقادیر توصیه شده توانست بیشرین وزن هزار دانه لوبیا را به خود اختصاص دهد

علف کش های  الط دز کامل توصیه شده این علف کش ها باعث کاهش وزن هزار دانه شد.در حالیکه اخت (3)جدول 

در صورتی که مقدار علف کش استفاده شده از خطر می باشند ولی  کمشیمیایی هر چند برای گیاهان زراعی توصیه شده 

علف هرز در تیمار اختالط ایمازتاپیر  هر چند. (1333)یعقوبی،  به گیاه زراعی نیز صدمه خواهد خورد حدی باالتر رود اساساً

 به خوبی کنترل شد ولی این طور به نظر می رسد در دز باال باعث کاهش وزن هزاردانه شده است. و پندیمتالین 

 عملکرد دانه

در سطح  و شیمیایی مکانیکی کنترل تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار کنترل مکانیکی و اثر متقابل تیمار  نتایج

نشان ها نتایج  مقایسه میانگین  .(1و اثر کنترل شیمیایی در سطح  احتمال یک درصد معنی دار شد)جدول حتمال پنج در صدا

پرسوئیت  %01و مصرف اختالط کیلو گرم در هکتار 33/3121داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه مربوط به وجین دستی 

 %01. کمترین عملکرد دانه مربوط به مصرف جدگانهکیلوگرم در هکتار( 13/3731) بودمتالین در کاربرد کولتیواتور پندی %01و

 بودکاربرد کولتیواتور عدم در  کیلو گرم در هکتار33/1130و  13/331با عملکرد پندی متالین به ترتیب  %01پرسوئیت و 

ای، توزیع مناسب تشعشع  کنترل علف های هرز و کاهش تراکم آن ها احتماال از طریق کاهش رقابت  بین بوته(.7)شکل

مختلف سایه انداز گیاهی و بهبود فضای میکروکلیمایی باعث افزایش تعداد غالف در بوته و دانه در غالف و عملکرد می 

این موضوع نشان می دهد که مبارزه تلفیقی نسبت به سایر روش ها در کنترل علف های هرز لوبیا موثرتر می باشد و  گردد

بررسی  دراست. Canevary (2112)عملکرد گیاه لوبیا می شود، این امر منطبق با گزارش  عملکرد وباعث افزایش اجزای 

روش های کنترل علف هرز در گیاه لوبیا در اردن،تلفیق تیمارهای کنترل شیمیایی و کنترل مکانیکی)کولتیواتورزنی(علف های 

 .(Abu-Hamed, 2113هرز باالترین عملکرد محصول زراعی را به خود اختصاص داد)
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در هر ستون میانگین هایی که حداقل دارای یک حرف  .دانه عملکرد بر شیمیایی و مکانیکی کنترل تیمار متقابل اثر -3 شکل

 (.α=1/ 10مشترك هستند اختالف آماری معنی داری با هم ندارند)دانکن

 وزن خشك علف هرز

اثر تیمار کنترل شیمیایی  در سطح  و  یکی در سطح احتمال پنج درصدنتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمار کنترل مکان

نشان داد که اثر عدم استفاده از کولتیواتورزنی بیشترین ها  .نتایج  مقایسه میانگین(1)جدولاحتمال یک در صد معنی دار شد

از  و کمترین میزان وزن خشک علف هرز دراستفاده(گرم 33/31)میزان وزن خشک علف هرز علف هرز

 33/33)%01 ایمازتاپیرنشان داد که استفاده از  هانتایج مقایسه میانگین  همچنین(.2)جدول(بودگرم72/13)کولتیواتورزنی

گرم(  27/13)%01اختالط گرم(و 37/1)و وجین دستیوزن خشک علف هرز بیشترین گرم( 31/33)پندیمتالین %01گرم(و

در صد اختالف معنی دار وجود  پنجطوح در سطح  احتمال بین سایر س را دارا بود. وزن خشک علف هرز کمترین

  (.3)جدولشتدا

دوزهای کامل پیش و پس رویشی بیشترین کاهش وزن تر و خشک علف هرز را داشت که می تواند به علت اثر علف 

این کش بر روی فیزیولوژی علف های هرز باشد که باعث کند شدن و در بعضی مواقع توقف رشد علف هرز می شود که 

-( گزارش کردند که کاربرد علف2111)Amiri وFaraji ( هم سو است.1323نکته با نتایج آزمایشات عباسی و همکاران )

گرم در هکتار بهترین تیمار موثر در کاهش وزن خشک علف های هرز است. طبق گزارشات  111کش ایمازتاپیر به میزان 

( گزارش کردند که 1323نترل علف های هرز دارد. فرخ بخت و همکاران )کانواری روش کنترل تلفیقی بیشترین تأثیر را در ک

 درصدی وزن خشک علف های هرز شد. 32تیمار کاربرد علف کش ایمازتاپیر در تلفیق با دو بار کولتیواسیون باعث کاهش 

Wilkerson (2113گزارش داد که تلفیق روشهای شیمیایی با کولتیواتورزنی،کارآیی کنترل باریک ب ) رگ ها را در مقایسه با
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علف کش ها به تنهایی افزایش می دهد و روش تلفیقی عالوه بر کارآیی بیشتر، سبب کاهش مصرف علف کش نیز می 

 گردد.سطوح مختلف تیمار کنترل شیمیایی بطور معنی داری، تاثیر چشمگیری بر زیست توده کل علف های هرز داشتند.

 نتيجه گيري

می توان به این نتیجه رسید که کنترل مکانیکی علف های هرز تأثیر بسزایی در افزایش میزان  با توجه به نتایج آزمایش

توسط برگ گیاه به دلیل رقابت کمتر و همچنین  و  کلروفیل در برگ لوبیا دارد که این امر به سبب افزایش میزان جذب نور

که سبب افزایش عملکرد و اجزای  ش میزان کلروفیل می شودمیزان استفاده بیشتر گیاه زراعی از منابع نیتروژن که موجب افزای

اختالف  پندیمتالینپرسوئیت و  های علف کش(اختالط %01کاهش یافته)دوز وجین کامل و . همچنین بین عملکرد گردید

با .از طرفی نسبت به دوزهای کامل و مستقل هر یک از علف کشهای فوق برتر بود معنی داری از نظر آماری مشاهده نشد

بنابراین با تلفیق کنترل مکانیکی و کنترل توجه به معنی دار شدن برهمکنش تیمارهای کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی ،

شیمیایی عالوه بر کنترل موثر علف های هرز و افزایش عملکرد محصول زراعی با کاهش مصرف علف کش می توان به 

 حفظ محیط زیست کمک کرد.
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 ماخذ و منابع

 در یادانه ذرت عملکرد و خاك اتیخصوص یبرخ بر گندم یایبقا تیریمد و یورزخاك روش ریتأث. 1323.،فیشهرک آزاد

 .3-1 صفحات ،2 شماره ،1 جلد ،یزراع اهانیگ یشناس بوم نامه فصل. کرمان

 .صفحه37،مشهد نشگاهیدا دجها راتنتشاا.هادهبررا و تنگناها تحبوبا.1331.م ،سارپا و ا،ند،ز.ی،عباقر

Brassi).اکلز هگیا زهر یها علف(مکانیکی-شیمیایی)تلفیقی لکنتر.1321.مدحج.ع و.ب ی،نداروهدب ca napus L)در 

 .113-113 ،صفحات13،شماره1جلد. ورزیکشامعلو هشیوپژ علمی مجله.ازهوا.نستازخو محیطی یطاشر

 ،1شماره ،21جلد علف کش.کنترل مکانیکی علف های هرز ذرت با تاکید بر کاهش دوز مصرفی  .1337روزبهانی،آ.

  .122-133صفحات

مکانیکی با علفکش ها بر لکنتری هاروش تلفیق  تأثیر.1323.خ ،طالبی جهرمیه و ینالی خانقااده، ح.زعلیز، ر.، ح.عباسی

 .231-313،صفحات2،شماره1جلد انیراعی زراگیاهی م مجله علوج.منطقه کردر سویاد عملکرایجزد و اعملکر

Amarant).یشه قرمزوس رخرج تاز مانی علف هرزخل اثیر تد.تأ1323ری،م.میرشکا husret rof l exus  Lد (بر عملکر

Vi).لوبیا چشم بلبلی gna ungui cul at a L 31-21،صفحات11،شماره7جلد .ورزینش نوینکشادا(.مجله.  

و اجزای عملکرد بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر عملکرد  .1323فرخ بخت،ع. لرزاده، ش و خدارحم پور، ز.
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Abstract 

To evaluate integrated weed management on yield and weed biomass of bean an 

experiment were conducted as a split plot based on randomized complete block 

design with three replications at the Research Station of Agriculture  in Damavand 

in 2112.Main plot of the mechanical control (Cultivation)levels including the 

application and no application of cultivator and sub-plots chemical control levels 

including hand weeding(control), mixing 1111 of the recommended 

Pursuit(Pursuit, BASF, Germany- SL 111) and reminder pendimetalin(Stomp, 

BASF, Grmany- EC 331 ), blending %11 of the recommended Pursuit and 

reminder pendimetalin, 1111 of the recommended pendimetalin, 1111 of the 

recommended Pursuit, %11 and %11 of the recommended daily amount 

recommended pendimetalin were Pursuit. The results showed that the mechanical 

control and chemical control effect were significant for all traits. The results 

showed that application of Cultivation with the incorporation of %11 and a 

reminder pendimetalin and Pursuit recommended amount for most showed the best 

results. The results showed that the effect of the mechanical control factor on plant 

height, chlorophyll b, weed dry weight and grain yield was statistically significant. 

The effect of chemical control factor on the chlorophyll a, chlorophyll b, yield and 

dry weight of weeds was statistically significant. The first factor in second factor 

interaction on grain yield, chlorophyll a and chlorophyll b was statistically 

significant. 

Keywords: Mechanical control, chemical control, weed biomass, grain yield of 

pulse. 
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و  عملکرد دانه ، دانه هزار وزن،  b کلروفیل،  a  کلروفیل غییر، درجه آزادی و میانگین مربعات ارتفاع بوته،منابع ت -1جدول 

 لوبیا گیاه در وزن خشک علف هرز

 منابع تغییرات
درجه 

 آزادی
 bکلروفیل  aکلروفیل  ارتفاع بوته

 وزن

 هزار دانه 
 عملکرد دانه

وزن خشک 

 علف هرز

 ns11/32 ns 131/1 ns 111/1 ns 13/112 ns 117323 ns 123/1 2 بلوك

 37/33* 1211222* 3/22112* 37/1* 112/0** 11/232* 1 کنترل مکانیکی

خطای فاکتور ÷

 اصلی
2 12/10 110/1 113/1 13/1333 107121 23/1 

 21/21** 3122032** 0/3212* 23/1** 23/1** 22113* 1 کنترل شیمیایی

× مکانیکی 

 شیمیایی
1 ns 11/11 *23/1 *133/1 ns 33/017 *131171 ns 33/1 

خطای فاکتور 

 فرعی
27 32/32 13/1 113/1 2/1731 273333 72/1 

ضریب تغییرات 

 (درصد)
- 32/10 22/11 23/21 12/10 33/27 01/23 

ns* ،  و ** به ترتیب غیر معنی دار، معنی دار در سطح احتمال پنج درصد و یک درصد 
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 وزن خشک علف هرز در گیاه لوبیا و دانه عملکرد،دانه هزار وزن ، ارتفاع بوته کیمکانی کنترل اثر -2جدول

 کنترل مکانیکی
 ارتفاع بوته

 )سانتی متر(

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 عملکرد دانه

 )کیلوگرم در هکتار(

 وزن خشک علف هرز

 ()گرم در متر مربع

27/31 (کولتیواسیونشاهد )بدون   b 222 b 1171 b 33/31  a 

03/71 تیواسیونکول  a 237 a 2710 a 72/13  b 

 

 10دارای یک حرف مشترك هستند اختالف آماری معنی داری با هم ندارند)دانکن حداقل که هایی در هر ستون میانگین

/1=α.) 

 

 وزن خشک علف هرز در گیاه لوبیا و دانه هزار وزن ، کنترل شیمیایی بر ارتفاع بوته اثر -3 جدول

 کنترل شیمیایی
 فاع بوتهارت

 )سانتی متر(

 وزن هزار دانه

 )گرم(

 وزن خشک علف هرز

 ()گرم در متر مربع

33/70 شاهد )وجین دستی( a  3/317  a 37/1 d 

13/37 %111اختالط  c 2/201  bc 31/23 bc 

20/73 %01اختالط a 3/231  ab 27/13 cd 

33/37 %111پندیمتالین c 272 bc 03/31 bc 

33../ %111پرسوئیت bc 273 bc 13/37 ab 

12/33 %01پندیمتالین ab 211 c 31/33 a 

13/33 %01پرسوئیت ab  c217 33/33 a 

 

دارای یک حرف مشترك هستند اختالف آماری معنی داری با هم ندارند )دانکن  حداقل که هایی در هر ستون میانگین

10/1=α ) 

 


