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 هرز لوبیاهایکش ایمازاتاپیر در مدیریت تلفیقی علفکاربرد مالچ در تلفیق با دز کاهش یافته علف

(Phaseolus vulgaris L.) 

 3، عادل دباغ محمدی نسب2*روح اله امینی، 1محمد بهگام

کشاورزی دانشگاه ده کدانشهای هرز گروه اکوفیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف، دانش آموخته 1
  کشاورزی دانشگاه تبریزده کدانش، به ترتیب دانشیار و استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی 3و  2تبریز،

 (22/12/1397 تاریخ پذیرش: - 27/9/1396)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 ،.Phaseolus vulgaris L)ي هرز لوبیا )هاعلف برایمازاتاپیر  کشعلف افتهیکاهشبا دزهاي  قیتلف درکاربرد مالچ  بررسي اثر منظوربه 

 ،فاکتور اول تبریز اجرا شد.در  1394سال در  ،تیمار 16با سه تكرار و  ،ي کامل تصادفيهابلوکي طرح هیپابر و فاکتوریل  صورتبهآزمایشي 

کاربرد دزهاي  ،وجین دستي و فاکتور دوم بارک، بدون مالچ و یمالچ زنده گاودانهربرد مالچ در چهار سطح شامل کاربرد مالچ کلش گندم، کا

بودند. نتایج نشان  گرم ماده موثره در هكتار( 100درصد دز توصیه شده ) 100و  75، 50در چهار سطح شامل صفر، ریمازاتاپیا کشعلفمختلف 

در واحد سطح، ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ و عملكرد دانه لوبیا معني  هرزعلفکاربرد مالچ بر زیست توده و  کشعلفداد که اثر متقابل دز 

د که با تیمارهاي گرم در متر مربع( مشاهده ش 5/106درصد ایمازاتاپیر ) 100در تیمار وجین دستي + هرزهايعلفتوده  ستیزدار بود. کمترین 

 ،درصد ایمازاتاپیر 100درصد ایمازاتاپیر تفاوت معني داري نداشت. تیمار وجین دستي +  100درصد ایمازاتاپیر و مالچ زنده + 100مالچ کلش + 

ایمازاتاپیر به  کشعلفتوان نتیجه گرفت که کاربرد ميبه طور کلي  .(هرزعلفدرصد تیمار عاري از  78بیشترین عملكرد دانه لوبیا را داشت )

تواند ميمالچ و وجین دستي مانند لوبیا داشت و استفاده از تیمارهاي غیر شیمیایي  هرزهايعلفدر مدیریت ميکارایي ک ،صورت پس رویشي

 را در این محصول افزایش دهد.  هرزعلفکارایي کنترل 

 .يدست نیوج ،یيایمیرشیمدیریت غ مالچ کلش، شاخص سطح برگ، ، هرزعلفزیست توده  های کلیدی:واژه
 

Integrated application of mulch and reduced doses of imazethapyr for Weed Management in Bean 

(Phaseolus vulgaris L.) 
Mohammad Behgam1, Rouhollah Amini*2 and Adel Dabbagh Mohammadi Nassab3 

1- Post Graduate Student in Weed Science, Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, University of 
Tabriz, Iran, 2,3- Associate Professor and Professor, Department of Plant Ecophysiology, Faculty of Agriculture, 

University of Tabriz, Iran. 

(Received: Dec. 18, 2017- Accepted: M arch 12, 2019) 
ABSTRACT 

To evaluate the effect integrated application of mulch with reduced doses of imazethapyr on weeds 

in bean, a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with 

three replications and 16 treatments in Tabriz in 2015. The first factor was much application with 

four levels including straw mulch, living mulch, no mulch and one hand weeding and the second 

factor was different doses of imazethapyr including 0, 50, 75 and 100 % of recommended dose (100 

g ai. ha-1). Results indicated that the interaction effects of herbicide dose and mulch application was 

significant on weed biomass, plant height, leaf area index and grain yield of bean. The lowest weed 

biomass was observed in hand weeding +100 % imazethapyr (106.5 g.m-2) that was not significantly 

different from straw mulch+100 % imazethapyr and living mulch +100 % imazethapyr. In 100 % 

dose of imazethapyr treatment, the living and straw mulch significantly increased the leaf area 

index of bean compared to 100 % imazethapyr. The hand weeding + 100 % imazethapyr treatment 

produced the highest bean grain yield (78% of weed free) and the straw mulch + 100 % 

imazethapyr (64% of weed free) and living mulch+ 100 % imazethapyr (53% of weed free) were 

the next. Generally, it could be concluded that post-emergence application of imazethapyr had low 

efficacy in bean weed management and using non-chemical treatments such as much and hand 

weeding could increase the weed control efficacy in this crop. 
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 مقدمه

 حبوبات جزء اصلي رژيم مواد غذايي بسياری از مردم

جهان را تشکيل مي دهد، چرا كه مقادير قابل توجه 

در  ،پروتئين مرغوب موجود در دانه اين محصوالت

تواند يك تركيب زيستي ارزشمند تركيب با غالت مي

(. Parsa & Bagheri, 2008غذايي را فراهم كند ) 

اين گياهان پس از غالت، مهمترين منبع غذايي بشر 

و از جمله گياهان  ستندهباشند كه غني از پروتئين مي

شوند باشند كه در سراسر دنيا كشت ميزراعي مي

(Bagheri et al., 2001 لوبيا از مهمترين حبوبات .)

جهان محسوب مي شود اين گياه به خانواده 

Fabaceae  نام علمي آن  وتعلق داردPhaseolus 

vulgaris ( استMajnounHosseini et al., 2008.) 

حبوبات به دليل رشد نسبتا كند در اوايل دوره رشد 

 فصل اوليه دوره سوم يك تا چهارمبخصوص در يك 

 باشند،مي حساس هرز هایعلف با رقابت به رشد،

 ،رشد اوليه مراحل در هرز هایعلف كنترل بنابراين

 ,.Majnoun Hosseini et al) دارد سزايييت بهاهم

های هرز به مقاومت علف(. با توجه به گسترش 2008

ها و اثرات مخرب زيست محيطي ناشي از كشعلف

مصرف آنها، توسعه راهکارهای اكولوژيك، كاهش 

 از استفاده ها، علفکش به زراعي هایوابستگي سيستم

 نههای كم هزيسموم به عنوان گزينه افتهي كاهش دز

هرز در جهت كاهش مصرف برای مديريت علف های

 های كشاورزی پايدار است اولويتسموم، از 

(Sarani et al., 2011). افتهياستفاده از دزهای كاهش 

 بيعدم تخر و يباعث كاهش آلودگ،سموم 

سود خالص  شيافزا نچنيو هم ستيزطيمح

 .(Oveisi et al., 2008) استكشاورزان شده 

 ميبازدارنده سنتز آنز يانتخاب كشعلف ،ريمازاتاپيا

و پس  شياستوالكتات سنتتاز است كه به صورت پ

 کسالهيهرز پهن برگ یهاكنترل علف یبرا و يشيرو

بکار  یزيتوق، سلمه تره، تاج خروس و تاجر لياز قب

بهتر  تيريمد ی(. براShaner et al., 1984) روديم

 های، روشكشعلفدر كنار استفاده از  هرزهایعلف

توان  رييتغ اي يکيمکان هایهمچون روش يقيتلف

كاهش دز  یبرا ،روش ها ريو سا يزراع اهيگ يرقابت

 ,.Caseley et alباشد )ميموثر  كشعلف يمصرف

1993; Meler et al., 2003).  در مطالعه برهمکنش

اثر دزهای كاهش يافته ايمازتاپير و ارقام لوبيا قرمز در 

مشاهده شد كه در ارقام لوبيا  هرزهایعلفمديريت 

قرمز با توان رقابتي باال مثل گلي، امکان استفاده از 

 وجود دارد  كشعلفدزهای كاهش يافته 

(Bagheri et al., 2018مقايسه كارايي كنترل علف .)

های مختلف نشان كشعلفهرز پهن برگ لوبيا برای 

كارايي بهتری نسبت به  ،تريفلورالين كشعلفداد كه 

های بنتازون، فومسافن و ايمازتاپير داشت كشعلف

(Farajee & Amiri, 2011روش  .)مختلف  های

مختلف از  هایايمازاتاپير در استان كشعلفكاربرد 

مورد مقايسه  ،لوبيا هرزهایعلفنظر كارايي كنترل 

و نتايج نشان داد كه استفاده از ايمازاتاپير  قرار گرفت

ايي مناسبي در كنترل كار ،به صورت پس رويشي

نداشت و روش پيش رويشي + پس  هرزعلف

هرز را داشت بيشترين كارايي كنترل علف ،رويشي

(Mousavi et al., 2011 در مطالعه كاربرد بستر .)

كشت دروغين و دزهای كاهش يافته ايمازاتاپير در 

لوبيا مشاهده شد كه در روش  هرزهایعلفمديريت 

گرم ماده  100و  50بين دز  ،بستر كشت دروغين

موثره ايمازاتاپير در هکتار از نظر كاهش زيست توده 

اختالف معني داری مشاهده نشد ولي در  هرز،علف

 75به  هرز،علفروش كشت مرسوم برای كنترل موثر 

به بيان  ؛بودنياز  در هکتار ريمازاتاپيماده موثره ا گرم

ل كارايي كنتر ،روش كشت بستر دروغين ،ديگر

 لوبيا را افزايش داد در  هرزهایعلف

(Yousefi & Peri, 2015 بررسي اثر دز كاهش .)
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يافته ايمازتاپير بر عملکرد لوبيا قرمز در رقابت با 

 گاوپنبه  هرزعلفمختلف  هایتراكم

(Abutilon theophrasti Medik. نشان داد كه )

هب كنترل كردمناسبي ايمازتاپير، گاوپنبه را به شکل 

 100و  75كه تفاوت عملکرد لوبيا در دزهای طوری

توان با كاربرد ميدار نبود و معني ،درصد توصيه شده

به كنترل مناسبي از گاوپنبه  ،توصيه شدهدز صد رد 75

، هرزعلفكاهش هزينه كنترل در كنار دست يافت كه 

در زراعت لوبيا  كشعلفاز كاربرد بي رويه 

 (. Hasanzadeh et al., 2015كند ) ميجلوگيری 

 یزنده رو ياهيشامل پوشش گ )مالچ ها( خاكپوش ها

 يآل ريغ اي يقطعات خرد شده مواد آل ن،يخاک و زم

از مواد  يهايهيسطح خاک و ال یپخش شده رو

 ,.Rahman et alباشند )مي( كي)پالست يمصنوع

را  هرزهایعلفكنترل  نهي(. خاكپوش ها زم2005

 هانور به آن دنيكه مانع رس یطورهب ،آورندميفراهم 

بذور و  ياز جوانه زن یريسبب جلوگو شود مي

 Gibson et) شودمي هرزهایعلف هایاهچهيگ شيرو

al., 2011يپوشش يزراع اهانيگ ،زنده های(. مالچ 

 اهانيدر تناوب با گ ايصورت مخلوط هكه بهستند 

 ،زنده های. مالچشوندميچند كشت  اي کسالهي يزراع

 يزراع اهيبا گ هرزعلفرقابت كمتر نسبت به  ليبه دل

، موجب هرزعلف یبر رو ياثر كنترل نيو همچن

 شوند مي يزراع اهيعملکرد گ شيافزا

(Hiltbrunner et al., 2007.) زنده  هایبا كاربرد مالچ

 كشعلفو كلش گندم در تركيب با دز كاهش يافته 

 نخود در  هرزهایعلفپيريديت، زيست توده 

(Cicer arietinum L.كاهش يافت )  و عملکرد دانه

تفاوت  ،درصد توصيه شده 100و  75نخود در دزهای 

اين (. Nosrati et al., 2017)معني داری باهم نداشتند 

توصيه شده دز درصد  75توان از ميبدين معناست كه 

های غيرشيميايي در در تركيب با روش كشعلفاين 

استفاده نمود تا هم عملکرد در  هرزهایعلفكنترل 

در  كشعلفحد قابل قبول حفظ شود و هم مصرف 

همچنين كاربرد شنبليله  زراعت نخود كاهش يابد.

(Trigonella foenum-graecum L. به عنوان مالچ )

 برای( .Coriandrum sativum Lزنده در گشنيز )

زيست  تواندمينشان داد كه شنبليله  هرزعلفكنترل 

را كاهش دهد ولي برای كنترل قابل  هرزعلفتوده 

های در كل دوره رشد بايد از روش هرزعلفول بق

استفاده نمود  هرزعلفتکميلي ديگر مديريت 

(Pouryousef et al., 2015.) 

كه دز شود ميبا توجه به تحقيقات قبلي مشاهده  

در تركيب با روشهای غير  كشعلفكاهش يافته 

تواند هم كنترل مي هرزهایعلفشيميايي كنترل 

و هم هزينه كاربرد باشد داشته  هرزعلفمناسبي از 

ها را در ها و اثرات نامطلوب آن كشعلف

هدف از  بنابراينكاهش دهد. را زراعي  هایاكوسيستم

 افتهيبررسي اثر دزهای كاهش ،تحقيق حاضر

 ،مالچ و وجين دستيدر تلفيق با  رايمازتاپي كشعلف

 .باشديملوبيا بر صفات رشدی و عملکرد دانه 

 هامواد و روش

در مزرعه  1394آزمايش در بهار و تابستان سال 

تحقيقاتي دانشکده كشاورزی دانشگاه تبريز واقع در 

 قهيدق 17درجه و  46 يياياراضي كركج با طول جغراف

 يشمال قهيدق 3درجه و  38 ييايو عرض جغراف يشرق

اقليم منطقه  .متر از سطح دريا اجرا شد 1360و ارتفاع 

ميانگين نزوالت  .نيمه استيپي  سرد محسوب مي شود

ميلي متر گزارش شده  218/ 45 مدتساليانه در دراز 

مزرعه فيزيکي و شيميايي خاک  مشخصات است.

شده است.ارائه  1در جدول  محل آزمايش
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 آنالیز فیزيكي و شیمیايي خاك محل آزمايش -1جدول 

Table 1. Physical and chemical soil analysis of the experimental site 

Texture (mg/kg) P (mg/kg) K )%(N pH Ec (dS/m) )%(O.C 

Sandy Silt 20 260 0.14 7.75 0.475 0.81 

 

 كشعلف افتهيكاهش  یاثر دزها يابيمنظور ارزبه 

به  ي، پژوهشكاربرد مالچبا  بيدر ترك ريمازاتاپيا

 هایدر قالب طرح بلوک ليفاكتور شيصورت آزما

با سه تکرار اجرا شد. عامل اول شامل  يكامال تصادف

در چهار  ريمازاتاپيا كشعلفمختلف  یهاكاربرد دز

شده  هيصدرصد دز تو 100و 75، 50صفر،سطح 

 10 ونيبا فرموالس تيپرسوئ در هکتار يس يس 1000)

% SLييايميش ريغ تيريمد های( و عامل دوم روش 

 نيشامل مالچ كلش گندم ، مالچ زنده )گاودانه( ، وج

 هرزعلفمار شاهد )بدون يت نيو همچن يبار دست كي

در نظر  شيدر آزما زي( ن، وجين در كل دوره رشد

كاشت لوبيا در تاريخ بيست و پنج  گرفته شد.

صورت گرفت، تعداد كرت 1394ارديبهشت ماه سال 

متر  20 ،عدد و مساحت هر كرت 51های آزمايشي 

. .در نظر گرفته شدمتر(  4متر و عرض  5) طول مربع 

و بود سانتي متر  50 ،فاصله بين رديف های كاشت

بوته در متر  40با تراكم  ،كاشت به صورت دو رديفه

فاصله بين بوته  ،مربع انجام گرفت كه در اين حالت

سانتي متر در نظر گرفته شد و بين  10 ،ها روی رديف

. در نظر گرفته شد ،كرت های اصلي يك خط نکاشت

 يمالچ كلش ماريتدر  ،ايكاشت لوب اتيبعد از عمل

 نيدر ب كاه و كلش گندم، تن در هکتار چهار ،گندم

گاودانه . مالچ زنده شد عيتوز ايكشت لوب هایفيرد

(Vicia ervilia L.)  خانواده ازFabaceae يرقم محل 

در و  ايكاشت لوب همزمان با ،)يك لگوم يکساله(اهر 

بذر در  لوگرميگ 40 زانيبه م لوبيا، هایبين رديف

. شدكشت بوته در متر مربع  100و تراكم هکتار 

گاودانه يك لگوم با ارتفاع بوته كمتر از لوبيا و دوره 

روز در آذربايجان شرقي(  75تا  60رشد كوتاه )حدود 

باشد كه پوشش مناسبي در سطح خاک بين مي

 ،و مرحله رسيدگي آنكند ميلوبيا ايجاد  هایرديف

مصرف  ،افتاد. به همين دليلميزودتر از لوبيا اتفاق 

كاربرد . نداردداني با لوبيا و رقابت چنكمي داردآب 

 ،ايلوب يبرگسه تا چهاردر مرحله  ريمازاتاپيا كشعلف

 يسم پاش پشت و با استفاده از يشيبه صورت پس رو

از نوع  ،ساخت شركت گويزپر اسپانيا ،ماهتابي يكتاب

 210كه در فشار  يدار شارژی با نازل بارانپشتي النس

شده  برهيدر هکتار كال تريل 260پاسکال با حجم  لويك

 روز 50 ،هرزهایوجين علف ماريبود، انجام شد. ت

انجام شد.  يبه صورت دست ،الوبي كاشت از بعد

 طور پيوستهبه  ،هرزعلفبدون   هایماريدر ت نيهمچن

صورت گرفت تا  يدست نيوج ،فصل رشد پايانو تا 

بمانند. به  هرزعلفاز  یعار ،در طول مدت آزمايش

در ، نمونه برداری هرزعلفمنظور اندازه گيری صفات 

 (ايروز بعد از سبز شدن لوب 100) ييزمان برداشت نها

 انجام شد و متر مربع كيبا استفاده از كوادرات  و

)وزن خشك(  و زيست توده كمترا ،یگونه ا بيترك

شد. به منظور محاسبه  یرياندازه گهای هرز علف

نمونه ها بعد از برداشت به  ،هرزعلف زيست توده

درجه  75 یبه دما يو در آونشدند منتقل  شگاهيآزما

و  ندساعت قرار داده شد 48به مدت  ،گراد يسانت

 یبا استفاده از ترازو ،هرزهایعلف زيست تودهسپس 

 10 ،در مرحله گلدهي لوبيا شد. یرياندازه گ تاليجيد

تخاب شدند و ان يبه صورت تصادفدر هر پالت بوته 
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 یرگيتعداد برگ در بوتهاز اندازه و ارتفاع بوتهصفات 

 از ،برگ ليشاخص كلروف یريگاندازه یشد. برا

  CCM-200 قابل حمل دستگاه

(Opti-Sciences, Tingsboro, MA ) كه شاخص

را بر اساس اعداد ( CCIي )برگ ليكلروف یمحتوا

 از هر ،ي. در مرحله گلدهشداستفاده  دهد،مينشان 

و شاخص شد انتخاب  يطور تصادف سه بوته به ،كرت

واقع در  ،سه قسمت از هر برگ بالغ در ليكلروف

 همان بوته ثبت شد. يو تحتان يانيم ،يفوقان قسمت

متر مربع مزرعه  25/0موجود در سطح  ايلوب هایبوته

و پس از انتقال به  ندكف بر شد ،متر( يسانت 50×50)

و سطح برگ  ندبرگ ها از ساقه جدا شد ،شگاهيآزما

)مدل سطح برگ گيری اندازهها توسط دستگاه بوته

Delta-T Devices, Cambridge, England )اندازه

به سطح  ايكردن سطح برگ لوب ميشد. با تقس یريگ

(  LAIشاخص سطح برگ ) ،)مزرعه( ینمونه بردار

محاسبه شد. در زمان رسيدگي كامل دانه و پس از 

 متر مربع 5/1مساحت  ،ف حاشيه از هر كرتحذ

عملکرد بيولوژيکي و عملکرد دانه  و شدهبرداشت 

از تقسيم  ،شاخص برداشت لوبيا سپس و برآورد شد

 .عملکرد دانه به عملکرد بيولوژيکي محاسبه شد

در مورد صفات رشدی و عملکرد لوبيا، مقادير مربوط 

نسبت به تيمار شاهد عاری از  ،به اين صفات

بر حسب درصد محاسبه شد و سپس  ،هرزعلف

 هياز تجز انجام شد. قبلها دادهتجزيه واريانس 

و  توزيع داده ها آزمون نرمال بودن انس،يوار

 و نيازی به شد انجام هاداده یخطا انسيوار يکنواختي

به صورت  ،انسيوار هي. تجزداده وجود نداشت ليتبد

كامل  یهاطرح بلوک هيبر پا و ليفاكتور شيآزما

 از ،هاداده نيانگيم سهيمقا یانجام گرفت. برا يتصادف

دانکن در سطح احتمال پنج  ایدامنه چند آزمون

( SPSS Ver. 21از نرم افزار ) شد ودرصد استفاده 

   شد.با استفاده  یانجام محاسبات آماربرای 

 نتايج و بحث

 هرزهایعلف یاترکیب گونه

 يشده در مزرعه و درصد فروان ييشناسا هایگونه

از  هرزهابعلف هایاست.  آمده 2در جدول  آنها

 نيشتري. بندگونه بود 10و شامل  ياهيگ رهيت  هفت

به  يفراوان نيبه گونه توق و سلمه تره و كمتر يفراوان

 .تعلق داشتگرگ زبان 

 شناسايي شده در مزرعه هاینام عمومي و فراواني گونه، نام تیره، ي علميماسا -2جدول 

Table 2. Scientific name, family name, common name and frequency of weed species in the field 

Frequency (٪) Family Name Scientific Name Common name Row 

100 Asteraceae Xanthium strumarium L. Common cocklebur 1 

100 Chenopodiaceae Chenopodium album L. Lambsquarters 2 

81 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Field bindweed 3 

68 Poaceae Setaria viridis L. Green foxtail 4 

56 Malvaceae Malva sylvestris L. High mallow 5 

50 Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. Redroot pigweed 6 

37 Asteraceae Acroptilon repens L. Russian knapweed 7 

31 Asteraceae Lactuca serriola L. Prickly lettuce 8 

30 Boroginaceae Anchusa italica L. Italian bugloss 9 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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  هرزهایعلفتراکم 

كه اثر  داد( نشان 3)جدول انسيوار هيتجز جينتا

بر تراكم  كاربرد مالچ و كشعلفمتقابل دز 

 يدرصد معن كيدر سطح احتمال  ايلوب هرزهایعلف

 نيدر بكه دهد ميها نشان  نيانگيم سهيمقا بود.دار 

+ دز صد  يدست نيوج ماريت ،يتيريمد یمارهايت

 7/22) هرزهایعلفتراكم  نيكم تر، درصد ايمازاتاپير

 50و  75كه با دزهای را داشت بوته در متر مربع( 

درصد ايمازاتاپير در همين تيمار تفاوت معني داری 

 های مالچماريدر تكه در صورتي (.1نداشت  )شکل 

كلشي و مالچ زنده + ايمازاتاپير و ايمازاتاپير به 

دار بود  يمعن كشعلف یدزها نيتفاوت ب تنهايي،

  (.1)شکل

 و مالچ کشعلفهای هرز تحت تاثیر دز نتايج تجزيه واريانس زيست توده و تراکم علف -3جدول 

Table 3. Effects of mulch and herbicide dose on weed biomass and density 

                                                      

Mean Square 
 

Weed density Weed biomass df  Source of Variation 

4244.81** 99317.28** 2 
 

Replication 

7142.13** 162541.28** 3 
 

Herbicide dose (A) 

7105.25** 163380.95** 3 
 

Mulch (B) 

300.04** 6853.60** 9 
 

A × B 

62.16 1464.35 30 
 

Error 

11.24 11.39   CV (%) 

ns, * and **: No significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively 

 

كش ايمازاتاپير در كنترل در مطالعه كارايي علف

ترين سطح پايينهرز لوبيا مشاهده شد كه هایعلف

به تيمار كاربرد پيش رويشي  ،های هرزتراكم علف

كاربرد  +در هکتار  سي سي 500ايمازتاپير به مقدار 

 در هکتار يس يس 500پس رويشي آن به مقدار 

همچنين  .(Mousavi et al., 2011اختصاص داشت )

های مختلف در كنترل علفكشعلفكارايي مقايسه 

تيمار  نشان داد كه در برگ لوبيا هرز پهنهای

 55، كاهش گرم در هکتار 50ايمازتاپير به ميزان 

 شد هرز مشاهده هایعلف تراكم یدرصد

(Amiri, 2011 & Farajee.) 

 

 هرزعلف زيست توده

دهد كه اثر ( نشان مي3)جدول انسيوار هيتجز جينتا

كاربرد مالچ بر زيست توده   ,كش متقابل دز علف

دار  يدرصد معن كيهرز در سطح احتمال هایعلف

 نيدر بكه دهد ها نشان مي نيانگيم سهي. مقابود

درصد  100+  يدست نيوج ماريت ي،تيريمد یمارهايت

گرم  5/106) هرززيست توده علف ،نيتركمايمازاتاپير

كه تفاوت معني داری با تيمار  را داشتدر متر مربع( 

درصد ايمازاتاپير  50و  75وجين دستي +  دزهای 

مالچ كلش +  یمارهايبا ت نداشت. همچنين اين تيمار

درصد  100و مالچ زنده + ريمازاتاپيدرصد ا 100

در تيمارهای نداشت.  یدار يتفاوت معن ريمازاتاپيا

زاتاپير و مالچ زنده + ايمازاتاپير، مالچ كلش + ايما

كش معني دار بود و كمترين تفاوت بين دزهای علف

درصد اختصاص داشت  100زيست توده، به  دز 

 .(2)شکل 



 115                                           ...كش ايمازاتاپيركاربرد مالچ در تلفيق با دز كاهش يافته علف

 

 
 ٪5)حروف متفاوت بیانگر اختالف معني دار در سطح احتمال  هرزهایعلفکاربرد مالچ بر تراکم و  کشعلفاثر متقابل دز  -1شكل

 .باشد(مي

Fig 1. The interaction effects of herbicide dose and mulch on weed density (Different letters indicate significant difference at 

p ≤ 0.05). 

زيست توده  نيشتري، ببه تنهايي ريمازاتاپيا ماريدر ت

در دز صفر  گرم در متر مربع( 7/510) هرزعلف

در بررسي اثر مشاهده شد. درصد ايمازاتاپير 

مختلف در كاهش زيست توده  هایكشعلف

مربوط به  ،كمترين تأثيرلوبيا مشاهده شد كه  هرزعلف

در  گرم 75و  50كش ايمازتاپير به ميزان علفتيمار 

و  درصد بود 45و  40به ترتيب با كارآيي  ،هکتار

بيشترين كاهش زيست توده  ،تريفلورالين كشعلف

(. Amiri, 2011 & Farajeeرا داشت ) هرزهایعلف

مختلف كاربرد ايمازتاپير در  هایدر ارزيابي روش

تيمارهای لوبيا مشاهده شد كه  هرزهایعلفل ركنت

 ليتر در يككاربرد پيش رويشي ايمازتاپير به مقدار 

كاشت اتال فلورالين به عالوه  هکتار، كاربرد پيش

و كاربرد پيش رويشي  پس رويشي ايمازتاپير كاربرد

به عالوه كاربرد  ،ليتر در هکتار يكميزان  ايمازتاپير به

شاهد بدون  در مقايسه با پس رويشي بنتازون نيز

علف زيست توده  یدرصد 80 كاهشباعث  ،كنترل

 در مطالعه .(Mousavi et al., 2011شدند )های هرز 

كش ايمازتاپير در كارايي مقادير كاهش يافته علف

لوبيا مشاهده شد كه  هرزهایعلف كنترل انتخابي

باريك برگ و  هرزهایعلفتفاوت بين زيست توده 

درصد توصيه شده  100و  75در دزهای  ،پهن برگ

در  نيهمچن(. Yousefi & Peri, 2015معني دار نبود )

( .Cicer arietinum L)هرز نخود هایعلف تيريمد

گزارش شد  يمشابه جينتا ،هاكشعلفبا استفاده از 

(Yousefi et al., 2007در ارز .)يقيتلف تيريمد يابي 

 ماريكه ت شدمشاهده  ينيزم بيس هرزهایعلف

زيست توده  نيكمتر ،يکيمکان-ييايميش تيريمد

را داشت  هرزعلفكنترل  ييكارا نيشتريو ب هرزعلف

(Dabbagh Mohammadi Nassab et al., 2013).
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)حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معني دار در  هرزعلفکاربرد مالچ بر زيست توده و  کشعلفاثر متقابل دز  -2شكل

 .باشد(مي ٪5سطح احتمال 

Fig 2. The interaction effects of herbicide dose and mulch on weed biomass (Different letters indicate significant difference 

at p ≤ 0.05). 

 ارتفاع بوته لوبیا

بر ارتفاع لوبيا كاربرد مالچ و  كشعلفاثر متقابل دز 

. (4)جدول در سطح احتمال يك درصد معني دار شد

كمترين ارتفاع  داد( نشان 3مقايسه ميانگين ها )شکل

بوته در تيمار ايمازاتاپير با دز صفر درصد مشاده شد 

درصد  40، هرزعلفكه نسبت به شاهد عاری از 

كاهش ارتفاع داشت. تيمار وجين دستي + ايمازاتاپير 

بيشترين ارتفاع بوته را داشت و  ،درصد 100با دز 

 تفاوت آن با وجين دستي + دزهای ديگر ايمازاتاپير

معني دار بود. در تيمارهای كاربرد مالچ زنده و مالچ 

 75و  100تفاوت ارتفاع بوته بين دزهای  ،كلشي

معني دار نبود درصورتي كه در  درصد ايمازاتاپير

اين  ،تيمارهای وجين دستي و ايمازاتاپير به تنهايي

 يعيطب تيتداخل جمع دار بود.تفاوت معني

را  يتيچ ايو لوب ديسف ايارتفاع بوته لوب ،هرزهایعلف

كه بر ارتفاع  يدر صورت ،كاهش داد یداريبه طور معن

(. Amini et al., 2013) نداشت یريقرمز تاث ايبوته لوب

 Amaranthusقرمز ) شهيرقابت تاج خروس ر

retroflexus L.قرمز، باعث  اي( با ارقام مختلف لوب

شد و مقدار كاهش ارتفاع  ايكاهش ارتفاع بوته در لوب

 .(Amini et al., 2014)در ارقام مختلف متفاوت بود 

و کاربرد مالچ کشعلفدز تجزيه واريانس صفات رشدی و عملكرد لوبیا تحت تأثیر  -4جدول   

Table 4. Variance analysis of bean growth traits and yield affected by herbicide dose and mulch treatment 
                                                           Mean    Square   

Harvest 

Index 
Seed yield 

Biological 

yield 

Leaf Area 

Index 

Chlorop

hyll 

Leaf 

per plant 

Plant 

height 
df 

Source of 

Variation 

599.83** 275.12** 12.76ns 705.4** 26.28** 59.13** 2.424ns 2 Replication 

3122.14** 2918.8** 1090.43** 3746.9** 265.29** 553.98** 397.41** 3 
Herbicide 

dose (A) 

3429.76** 3408.2** 1905.76** 2210.3** 259.73** 2777.37** 1051.84** 3 Mulch (B) 

257.90** 194.66** 16.009** 403.7** 2.19** 32.65** 25.92** 9 A × B 

10.09 5.74 4.29 13.8 0.31 2.72 2.79 30 Error 

5.51 6.20 3.32 9.28 0.68 2.35 2.01 
 

CV (%) 

ns, * and **: No significant and significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively 
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-مي ٪5کاربرد مالچ بر ارتفاع بوته لوبیا )حروف متفاوت بیانگر اختالف معني دار در سطح احتمال و  کشعلفاثر متقابل دز  -3شكل

 .باشد(

Fig 3. The interaction effects of herbicide dose and mulch on bean height (Different letters indicate significant difference at p 

≤ 0.05). 

 تعداد برگ در بوته لوبیا

دهد كه اثر مي( نشان 4)جدول انسيوار هيتجز جينتا

بر تعداد برگ بوته  كاربرد مالچ , كشعلفمتقابل دز 

. در شددار  يدرصد معن كيدر سطح احتمال  ايلوب

 100ي+ دز دست نيوج ماريت ،يتيريمد یمارهايت نيب

درصد نسبت به شاهد عاری از  95درصد ايمازاتاپير )

درصد ايمازاتاپير  75( و وجين دستي + دز هرزعلف

 (هرزعلفاز  یدرصد نسبت به شاهد عار 92)

نسبت به شاهد عاری از  تعداد برگ را نيشتريب

در  ماريتهمين با اختالف آن با كه  ندداشت هرزعلف

در تيمار مالچ . معني بود ،و صفر درصد 50دزهای 

درصد ايمازاتاپير  50و  75اختالف بين دز  ،كلش

، 100بين سطوح  ،معني دار نبود و در تيمار مالچ زنده

ت معني داری وجود درصد ايمازاتاپير تفاو 50و  75

تفاوت بين  ،نداشت. در تيمار ايمازاتاپير به تنهايي

ود و تيمار بدرصد معني دار ن 75و  100دزهای 

كمترين تعداد برگ در بوته  ،ايمازاتاپير صفر درصد

( را هرزعلفاز  یدرصد نسبت به شاهد عار 43)

نخود نيز  هرزهایعلفداشت. در مديريت تلفيقي 

مشاهده شد كه در تيمار تلفيقي پيريديت + وجين 

دستي، تفاوت تعداد برگ در بوته نخود بين دزهای 

درصد توصيه شده پيريديت معني دار نبود  75و  100

(Nosrati et al., 2017 همچنين .)ايتعداد برگ سو 

(Glycine max L. Merrill )ريتحت تاث ،در بوته 

 ماريقرار گرفت و ت رزهعلف تيريمد یمارهايت

تعداد  نيشتريب ،يدست ني+ دو بار وج نيفلوراليتر

  برگ در بوته را داشت

(et al., 2013 Movahedpour). 

 (CCI) ایبرگ لوب لیشاخص کلروف

دهد كه اثر ( نشان مي4)جدول انسيوار هيتجز جينتا 

 در بر تعداد برگ كاربرد مالچ ,كش متقابل دز علف

. بوددار  يدرصد معن كيدر سطح احتمال  ،ايبوته لوب

 نيدهد كه در ب( نشان مي5ها )شکل نيانگيم سهيمقا

 100دز  + يدست نيوج ماريت ي،تيريمد یمارهايت

 ليكلروفشاخص  زانيم نيشتريب درصد ايمازاتاپير،
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از  یدرصد نسبت به شاهد عار 91) برگ را داشت

ايمازاتاپير و دزهای ديگر با  آن كه اختالف (هرزعلف

با  مالچ،. در همه سطوح وجين دستي معني دار بود

برگ  ليكلروفشاخص كش، مقدار كاهش دز علف

 تيمارهایكاهش در  نيا روند يول افتيكاهش 

تيمار ايمازاتاپير به تنهايي با دز  مختلف متفاوت بود.

 69صفر درصد، كمترين شاخص كلروفيل برگ )

 ( را داشت.هرزفاز عل یدرصد نسبت به شاهد عار

بخش  و برگ دارد ليبا كلروف يکيارتباط نزد ،تروژنين

عامل جذب كننده نور  نيو اول ليكلروف يجدا نشدن

كاهش  نيباشد. بنابرافتوسنتز مي یبرا ازيمورد ن

 تروژنيجذب ن شيمنجر به افزا ،هرزهایرقابت علف

 ايهای لوبدر برگ ليكلروف زانيم شيو افزا ايتوسط لوب

 (.Ziaei, 2007) شد

 
کاربرد مالچ بر تعداد برگ در بوته لوبیا )حروف متفاوت بیانگر اختالف معني دار در سطح احتمال و  کشعلفاثر متقابل دز  -4شكل

 .باشد(مي 5٪

Fig 4. The interaction effects of herbicide dose and mulch on leaf number per plant of bean (Different letters indicate 

significant difference at p ≤ 0.05). 

 
(  لوبیا )حروف متفاوت بیانگر اختالف معني دار در CCIکاربرد مالچ بر شاخص کلروفیل برگ )و  کشعلفاثر متقابل دز  -5شكل

 .باشد(مي ٪5سطح احتمال 

Fig 5. The interaction effects of herbicide dose and mulch on leaf chlorophyll index (CCI) of bean (Different letters indicate 

significant difference at p ≤ 0.05). 
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 ایشاخص سطح برگ لوب

بر شاخص  كاربرد مالچ و كشعلفاثر متقابل دز 

درصد  كيدر سطح احتمال  ،ايسطح برگ در بوته لوب

( 6ها )شکل نيانگيم سهي. مقا(4)جدولبود دار  يمعن

 ماريت ،يتيريمد یمارهايت نيدر بكه دهد مينشان 

 نيشتريب ،درصد ايمازاتاپير 100ي + دز دست نيوج

درصد نسبت به  6/82) شاخص سطح برگ را داشت

ساير دزهای كه اختالفش با  (هرزعلفاز  یشاهد عار

در . معني دار بود يايمازاتاپير در اين تيمار مديريت

و  100تيمار مديريت مالچ كلش، اختالف بين دزهای 

و صفر درصد  50درصد و همچنين بين دزهای  75

اختالف  ،معني دار نبود. در تيمار مالچ زنده ،ايمازاتاپير

درصد  50و  75بين دزهای  ،شاخص سطح برگ

يمازاتاپير معني دار نبود. در تيمار ايمازاتاپير به ا

، 75اختالف شاخص سطح برگ بين دزهای  ،تنهايي

و صفر درصد معني دار نبود و كمترين شاخص  50

 6/17در تيمار صفر درصد ايمازاتاپير ) ،سطح برگ

( مشاهده هرزعلفاز  یدرصد نسبت به شاهد عار

است  اهانيمه گه یبرا ينور از جمله منابع رقابتشد. 

آنها از  يدر توان رقابت اهانيو شاخص سطح برگ گ

برخوردار است  یاريبس تينور از اهم افتينظر در

(Kiani et al., 2012 تداخل .)در سويا  هرزهایعلف

شد سطح برگ معني دار شاخص كاهش  نيز باعث

(Hock et al., 2006.) 

 

 
بیانگر اختالف معني دار در سطح  ،کاربرد مالچ بر شاخص سطح برگ لوبیا )حروف متفاوتو  کشعلفاثر متقابل دز  -6شكل

 .باشد(مي ٪5احتمال 

Fig 6. The interaction effects of herbicide dose and mulch on leaf area index of bean (Different letters indicate significant 

difference at p ≤ 0.05). 

 عملكرد بیولوژيكي

 بفر عملکفرد كفاربرد مفالچ , كشعلففاثر متقابل دز 

دار لوبيا در سطح احتمال يك درصد معنفي بيولوژيکي

مفي( نشفان 7. مقايسه ميانگين ها )شکل(4)جدولبود

درصففد  100ي + دز دسففت نيوجففدهففد كففه تيمففار 

درصد  3/81) بيولوژيکي عملکرد نيشتريب ،ايمازاتاپير

( را نسبت به شفاهد هرزعلفاز  ینسبت به شاهد عار

توليد كرد. همچنين در تيمار وجفين دسفتي، اخفتالف 

معني دار بفود. در تيمفار مفالچ  ،بين دزهای ايمازاتاپير

و  75اختالف عملکرد بيولوژيکي بفين دزهفای  ،كلش

درصد ايمازاتاپير معني دار نبود. همچنين در تيمار  50

 ردرصد ايمازاتاپير از نظ 75و  100مالچ زنده، دزهای 

تففاوت معنفي داری نداشفتند. در تيمفار  ،اين صففت
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 كشعلففتففاوت بفين دزهفای  ،ايمازاتاپير به تنهايي

كمتفرين  ،معني دار بود و دز صفر درصفد ايمازاتفاپير

درصفد نسفبت بفه شفاهد  3/33)عملکرد بيولفوژيکي 

( را داشففت. در بففين تيمارهففای هرزعلفففاز  یعففار

 ،، بيشترين عملکرد بيولوژيکي نخودهرزعلفمديريت 

ی زود هنگفام اختصفاص امرحلفهبه تيمار وجين يك 

لکففرد بيولففوژيکي عم (.et al., 2013 Fetriداشففت )

ی بيشفتر داريمعنف طوربه ،تيمار وجين دستيدر نخود 

از ساير تيمارهای آزمفايش بفود و بيشفترين عملکفرد 

 100تيمار وجفين دسفتي + كفاربرد دز از  ،بيولوژيکي

 Nosrati et) دست آمفدبه كش پيريديتدرصد علف

al., 2017.) 

 
کاربرد مالچ بر عملكرد بیولوژيک لوبیا )حروف متفاوت بیانگر اختالف معني دار در سطح احتمال و  کشعلفاثر متقابل دز  -7شكل

 .باشد(مي 5٪

Fig 7. The interaction effects of herbicide dose and mulch on the biological yield of bean (Different letters indicate significant 

difference at p ≤ 0.05). 

 عملكرد دانه در واحد سطح

بر عملکرد دانه  كاربرد مالچ و كشعلفاثر متقابل دز 

 شددار  يدرصد معن كيدر سطح احتمال  ايلوب

 ماريت كهها نشان داد  نيانگيم سهي. مقا(4)جدول

  ،درصد ايمازاتاپير 100دز  به همراه يدست نيوج

درصد نسبت به شاهد  4/78) دانه عملکرد نيشتريب

معني تفاوت  كه ( را توليد كردهرزعلفاز  یعار

 درصد ايمازاتاپير 75دز  + يدست نيوج داری با 

در تيمار مالچ كلش، تفاوت بين (. 8)شکلنداشت 

ايمازاتاپير معني دار بود. در  كشعلفهمه دزهای 

 100بيشترين عملکرد دانه در دز  ،تيمار مالچ زنده

 یدرصد نسبت به شاهد عار 3/53درصد  ايمازاتاپير )

( مشاهده شد كه تفاوت معني داری با هرزعلفاز 

دزهای ديگر ايمازاتاپير در اين تيمار داشت. در همين 

 50و  75ای تفاوت عملکرد دانه بين دزه ،تيمار

درصد ايمازاتاپير معني دار نبود. در تيمار ايمازاتاپير به 

 800درصد ) 100بيشترين عملکرد دانه در دز  ،تنهايي

كيلوگرم در هکتار( مشاهده شد و كمترين عملکرد 

گرم  230دانه لوبيا در ايمازاتاپير  با دز صفر درصد )

دهد كه ميدر متر مربع( مشاهده شد. اين نتايج نشان 

توانايي  ،ايمازاتاپير كشعلفكاربرد پس رويشي 

لوبيا ندارد و بايستي از  هرزهایعلفبااليي در كنترل 

برای  كشعلفهای تکميلي و غيرشيميايي روش

استفاده نمود. ارزيابي  هرزعلفافزايش سطح كنترل 

بر عملکرد دانه  كاربرد ايمازتاپيرمختلف  هایاثر روش
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به صورت  كه در تيمارهای كاربرد آنلوبيا نشان داد 

حداكثر عملکرد دانه مشاهده نشد و  ،رويشي پس

عملکرد  ،روش كاربرد پيش كاشت و پيش رويشي

 داشتند را در پي دانه بيشتری 

(Mousavi et al., 2011).  در ارزيابي مديريت

 بيشترينپهن برگ لوبيا مشاهده شد كه  هرزهایعلف

علفکش مربوط به كاربرد لوبيا،  دانه عملکرد

و تيمار كاربرد ايمازاتاپير به صورت تريفلورالين بود 

عملکرد دانه كمتری نسبت به آن داشت  ،پس رويشي

(Amiri, 2011 &Farajee  .) كشعلفتيمار تركيبي 

وجين دستي،  به همراهتريفلورالين  كاشتشيپ

 دانه را در لوبيا چشم بلبلي باعث شدباالترين عملکرد 

(Farokhbakht et al., 2010.) كمترين عملکرد دانه، 

مربوط به تيمار بدون كنترل غير شيميايي و عدم 

بود كه با تيمار مخلوط با گندم و دز  كشعلفمصرف 

ی نداشت داريمعنصفر % با عملکرد دانه تفاوت 

(Nosrati et al., 2017.) دز  شيبا افزا نهمچني

 انهيعملکرد راز ن،يفلوراليتر كشعلف

(.Foeniculum vulgare Mill) و در  افتي شيافزا

 75دز  نيتفاوت ب ،يدست نيبار وج كيكاربرد  ماريت

  دار نبود يمعن نيفلوراليدرصد تر 100و 

(Yousefi & Amini, 2014 .) 

 
 ٪5دار در سطح احتمال  ياختالف معن انگری)حروف متفاوت ب ایبر عملكرد دانه لوب کاربرد مالچ و کشعلفاثر متقابل دز  -8شكل

 .(باشدمي

Fig 8. The interaction effects of herbicide dose and mulch on seed yield of bean (Different letters indicate significant 

difference at p ≤ 0.05). 

 شاخص برداشت

 كاربرد مالچ بر شاخصو  كشعلفاثر متقابل دز 

لوبيا در سطح احتمال يك درصد معني  بوته برداشت

( نشان 9(. مقايسه ميانگين ها )شکل4دار شد )جدول

درصد  75دز  به همراه يدست نيوج ماريكه ت داد

درصد  6/99)شاخص برداشت  نيشتريب ،ريمازاتاپيا

كرد كه  دي( را تولهرزعلفاز  ینسبت به شاهد عار

 100دز  به همراه يدست نيبا  وج یدار يتفاوت معن

كاربرد  ماري(. در ت9نداشت )شکل ريمازاتاپيدرصد ا

 100در دز شاخص برداشت  نيشتريب ،كلشمالچ 

 یدرصد نسبت به شاهد عار 8/83) ريمازاتاپيدرصد ا

با  یدار يتفاوت معن( مشاهده شد كه هرزعلفاز 

 ماريداشت. در ت ماريت نيدر ا ريمازاتاپيا گريد یدزها

 یدزهاشاخص برداشت در  ني، تفاوت بزندهمالچ 

 ريمازاتاپيا ماريدار بود. در ت يمعن ريمازاتاپيا كشعلف

 100در دز شاخص برداشت  نيشتريب ،ييبه تنها

تفاوت شاخص برداشت بين درصد  مشاهده شد و 
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نتايج بررسي درصد معني دار نبود.  50و  75دزهای 

شاخص  كهنشان داد نيز  سويا بر هرزهایعلف اثر

 كاهش هرز هایعلف با تداخل در سويا برداشت

 .(Rezvani et al., 2012يافت )

 

 ٪5دار در سطح احتمال  ياختالف معن انگری)حروف متفاوت ب ایبر شاخص برداشت لوب نوع مالچ و کشعلفمتقابل دز اثر  – ۹شكل

 (.باشدمي

Fig 9. The interaction effects of herbicide dose and mulch type on harvest index of bean (Different letters indicate significant 

difference at p ≤ 0.05). 

 کلي گیرینتیجه

 كشعلفتوان نتيجه گرفت كه كاربرد ميكلي طوربه

كارايي  ،ايمازاتاپير به تنهايي و با روش پس رويشي

و برای ندارد لوبيا  هرزهایعلفچنداني در كنترل 

نياز به  ،در سطح قابل قبول هرزهایعلفمديريت 

غيرشيميايي به صورت تکميلي  هایاستفاده از روش

ميي نشان باشد. نتايج مربوط به تيمارهای تركيبمي

درصد و  100دز به همراه دهد كه تيمار وجين دستي 

بيشترين كارايي را در كنترل  ،درصد ايمازاتاپير 75

لوبيا دارد. همچنين تيمارهای مالچ كلش  هرزهایعلف

درصد  100گندم و مالچ زنده گاودانه در دز 

 يمناسب و قابل قبول هایتوانند گزينهميايمازاتاپير 

لوبيا باشند.  هرزعلفكارايي كنترل برای افزايش 

همچنين كاربرد انواع مالچ و وجين دستي در تركيب  

تواند عالوه بر حفظ مي كشعلفبا دز كاهش يافته 

ها را در كشعلفاثرات منفي  ،هرزعلفكارايي كنترل 

 زراعي كاهش دهد. هایاكوسيستم
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