
101  

  هاي هرز دو رقم لوبيا قرمز در روش بستر بذر 

 حميد رحيميان ، حسين مقدم

در  1388هاي هرز لوبيا قرمز آزمايشي در سال جهت كنترل علف

هاي كامل تصادفي با ايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوك

 2ترفالن (كشي مختلف و عامل دوم شامل هشت تيمار علف

ليتر در  2استورم + ليتر در هكتار  5/2ليتر در هكتار، پاراكوآت 

نتايج نشان داد كه بهترين تيمارهاي اين آزمايش شامل 

تن در هكتار  5/4(هاي هرز نسبت به تيمار شاهد با علف هرز و توليد بيشترين عملكرد دانه 

كرد  بايستي عنوان.  تن در هكتار بودند 37/4هاي هرز نسبت به تيمار شاهد و عملكرد دانه 

باشد چرا كه فقط با يكبار هاي هرز لوبيا قرمز در روش تهيه بستر بذر زودهنگام مي

  .هرز ايجاد نكردهايدر كنترل علفهرز و همچنين تيمار ترفالن استورم، چه در عملكرد و چه 
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 ) stale seedbed( زودهنگام

حميد رحيميان ، حسين مقدم ،محمد انتصاري ، هادي صيدي،*محمدفرهنگ فر

  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

  20/12/90: تاريخ دريافت

  19/7/91: تاريخ پذيرش

جهت كنترل علف) (Stale seedbedكشي مختلف در روش تهيه  بستر بذر زودهنگام 

ايش فاكتوريل در قالب طرح پايه بلوكمزرعه پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي واقع در اراك به صورت آزم

و عامل دوم شامل هشت تيمار علف) KS21169و الين  D81083الين ( عامل اول  شامل دو الين لوبيا قرمز

ليتر در هكتار، پاراكوآت  5/2يتر در هكتار، پاراكوآت ل 2استورم + ليتر  2ليتر در هكتار، ترفالن 

نتايج نشان داد كه بهترين تيمارهاي اين آزمايش شامل . بود) هرزهاي هرز و شاهد همراه با علفهاي ليتر در هكتار، شاهد عاري از علف

هاي هرز نسبت به تيمار شاهد با علف هرز و توليد بيشترين عملكرد دانه علف% 91با كنترل  KSستورم در الين 

هاي هرز نسبت به تيمار شاهد و عملكرد دانه علف% 94با كنترل  KSو كاربرد تنهايي گليفوسيت در الين 

هاي هرز لوبيا قرمز در روش تهيه بستر بذر زودهنگام ميترين تيمار در كنترل علفصرفهمقرون به

هرز و همچنين تيمار ترفالن استورم، چه در عملكرد و چه هاي داري را با تيمار وجين كامل علف

 .هاي هرز، گليفوسيتلوبيا قرمز، روش بستر بذر زودهنگام، مديريت تلفيقي علف

                                                 
mail: farhangfar@ut.ac.ir

مديريت شيميايي علف

محمدفرهنگ فر

  چكيده

كشي مختلف در روش تهيه  بستر بذر زودهنگام به منظور بررسي اثر علف

مزرعه پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي واقع در اراك به صورت آزم

عامل اول  شامل دو الين لوبيا قرمز.  تكرار به اجرا درآمد 4

ليتر در هكتار، ترفالن  2ليتر در هكتار، استورم 

ليتر در هكتار، شاهد عاري از علف 3هكتار، گليفوسيت 

ستورم در الين كاربرد ترفالن به همراه ا

و كاربرد تنهايي گليفوسيت در الين ) عملكرد

مقرون به KSكه كاربرد گليفوسيت در الين 

داري را با تيمار وجين كامل علفسمپاشي تفاوت معني

لوبيا قرمز، روش بستر بذر زودهنگام، مديريت تلفيقي علف :واژه هاي كليدي
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 مقدمه

امروزه با توجه به جمعيت روز افزون جهان و كاهش منابع 

اي برخوردار غذايي، توليدات كشاورزي از اهميت فوق العاده

ت مهمترين منبع تامين غذايي و حبوبات پس از غال. است

لوبيا با نام علمي  .آيدها به حساب ميپروتئيني انسان

Phaseolus vulgaris L.  هاي انگليسيو نام Dry bean, Bean, 

common bean از خانواده ،Fabaceae  )Rashed Mohassel, 

تا  20بودن است كه با دارا  ي، يكي از مهمترين حبوبات)1998

پس از سويا از ) Majnoon Hoseini, 2008(وتئين درصد پر 25

نظر ميزان سطح زير كشت و ميزان توليد در رتبه دوم در 

جهان قرار گرفته و در بسياري از كشورها از جمله ايران در 

حال كشت است، ولي نكته مهم اين است كه اين گياه در 

-ابتداي فصل رشد از توانايي رقابتي كمي در مقايسه با علف

-هرز برخوردار است و در صورتي كه همزمان با علف هاي

درصد از عملكرد اين  80هاي هرز سبز شود ممكن است تا 

 ,Blackshaw(هاي هرز كاسته شود گياه در رقابت با علف

گزارش كرد كه تداخل ) Blackshaw, 1991(بلك شاو  ).1991

هفته اول پس از سبز شدن گياه زراعي براي  3تاجريزي در 

 و همكاران همچنين ويلسون .عملكرد لوبيا كافي استكاهش 

)Wilson et al., 1993 ( گزارش كرد كه در صورتي كه مزرعه

 (Panicum miliaceum)هفته از علف هرز ارزن  4لوبيا تا 

وحشي عاري نگه داشته شود سبب حصول عملكرد قابل 

هاي هرز از عوامل مديريت صحيح علف .قبول خواهد شد

در . موفقيت در يك سيستم كشاورزي استضروري براي 

ها به عنوان يك كشاواخر قرن بيستم، استفاده گسترده از علف

هاي هرز، منجر به ابزار قدرتمند و اصلي در كنترل علف

-روش. افزايش ذخاير غذايي در كشورهاي توسعه يافته شد

هاي هرز عنوان شده است كه هاي مختلفي براي كنترل علف

هايي توانايي كنترل بلند مدت و اقتصادي را هيچ يك به تن

نداشته ولي در دهه اخير در كشورهاي پيشرفته تركيبي از اين 

هاي هرز با افزايش ها تحت عنوان مديريت تلفيقي علفروش

در مديريت .  راندمان كاري در حال گسترش و تحقيق است

هايي مثل اصالح گياهان زراعي، هاي هرز روشتلفيقي علف

هي، تناوب، كنترل شيميايي و مديريت خاك و كنترل كودد

كنند كه باعث كاهش زراعي را به صورتي با يكديگر تلفيق مي

هاي هرز شده در حاليكه عملكرد گياه زراعي تا تداخل علف

تكنيك بستر بذر  ).Conely, 2002( حد قابل قبولي حفظ شود

و  كه تلفيقي از كنترل زراعي) Stale seedbed( زودهنگام

در بسياري از ، مكانيكي و در بعضي موارد شيميايي است

- اي به استفاده گسترده از علفهاي ارگانيك كه عالقهكشت

مورد استفاده ) جات، و غيرهحبوبات، صيفي( ها ندارندكش

اين روش به اين شكل است كه ). Dimitri, 2008(گيرد قرار مي

ها قبل از زمان ها و حتي ماهسازي زمين روزها، هفتهآماده

زني بذور كشت مرسوم صورت گرفته و شرايط براي جوانه

هاي هرز به وسيله آب آبياري و يا آب باران و به وسيله علف

هاي پس از ظهور بسياري از علف. آيدخاكورزي فراهم مي

يا خاكورزي  )Balasari et al., 1994(افكن هرز به وسيله شعله

- كشيا به وسيله علف )Boyd & Brenna, 2006(كامالً سطحي 

هاي هرز از بين رفته و علف ،) Caldwell, 2001( هاي عمومي

در نتيجه در ابتداي فصل رشد گياه زراعي كه قبل و يا بعد از 

اند رقابت بسيار كمي با هاي هرز كشت شدهكنترل علف

هاي هرز داشته و در نتيجه سبب غالبيت گياه زراعي به علف

بستر بذر كليد موفقيت در روش . شودهاي هرز ميعلف

هاي هرز در زني بذور علفباال بردن ميزان جوانه زودهنگام

ها قبل از كشت و يا هاي سطحي خاك و از بين بردن آناليه

قبل از سبز شدن گياه زراعي با كمترين به هم خوردگي سطح 

هاي هرز را به در صورتي كه بخواهيم علف. خاك است

توان از تلفيق روش بستر بذر زود  ل كنيم ميصورت قاطع كنتر

كاربرد ها استفاده گردد، بطوريكه هنگام به همراه علفكش

سبب كنترل و  بستر بذر زودهنگامگليفوسيت به همراه روش 

در كاهو در مقايسه با % 75هرزي تا كاهش جمعيت علف

در اين تحقيق ). Riemens et al., 2006( تيمار شاهد گرديد

هاي مختلف مديريت  ن شده تا با بكارگيري روشسعي بر آ
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هاي هرز در كشت لوبيا هاي هرز، از خسارات علفعلف

  . كاسته شده كه در نهايت عملكرد در واحد سطح افزايش يابد

 هاروش مواد و

اين تحقيق در مزرعه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 

درجه  34ي استان مركزي واقع در اراك با مشخصات جغرافياي

دقيقه طول شرقي  48درجه و  49دقيقه عرض شمالي و  3و 

انجام  1388از سطح دريا، در سال  باالتر متر 1711و با ارتفاع 

اين پژوهش به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب . شد

عامل اول . تكرار به اجرا درآمد 4هاي كامل تصادفي با بلوك

و الين  D81083 دو الين مختلف لوبيا قرمز، شامل الين

KS21169  بود كه به ترتيب داراي تيپ رشدي ايستاده و رشد

محدود و ديگري داراي تيپ نيمه رونده و رشد نامحدود 

روز  110روز و الين دوم  90دوره رشدي الين اول .  است

بوته در متر مربع  40ارقام لوبيا با تراكم .  گزارش شده است

متر و سانتي 5ها بوته كشت شدند بدين صورت كه فاصله بين

عامل دوم هشت .  متر اختيار شدسانتي 50ها فاصله بين رديف

ليتر در  2) ترفالن(تريفلورالين  -1كش مختلف شامل علف

ليتر در هكتار،  2) استورم(فلورفن اسي+ بنتازون  -2هكتار، 

 -4ليتر در هكتار،  2استورم + ليتر در هكتار  2ترفالن  -3

 5/2پاراكوآت  -5ليتر در هكتار،  5/2) ماكسونگرا(پاراكوآت 

گليفوسيت  - 6ليتر در هكتار،  2استورم + ليتر در هكتار 

هاي هرز شاهد عاري از علف -7ليتر در هكتار،  3) رانداپ(

- هاي هرز بود، كه تمامي علفشاهد همراه با علف -8و 

ها ها با توجه به مندرجات نوشته شده روي برچسب آن كش

  .رده شدندبه كارب
  عمليات تهيه بستر، كاشت و داشت زمين

-جهت انجام آزمايش ابتدا زميني با سابقه آلودگي باال به علف

ارقام لوبياهاي مورد نظر از مركز . هاي هرز انتخاب شد

بار  2با يك شخم نيمه عميق و . تحقيقات ملي خمين تهيه شد

ديسك در خالف جهت يكديگر بستري مناسب جهت كشت 

ود آمد و با كاربرد لولر آن را تسطيح نموده و با استفاده به وج

فاصله . متر ايجاد شدسانتي 50از فاروئر، فاروهايي به عرض 

رديف نكاشت  2متر و يا  1بين تيمارها در هر تكرار به ميزان 

جهت كاهش تاثير ساير تيمارها رها شد و فاصله بين تكرارها 

يمارها به صورت تصادفي ت. متر در نظر گرفته شد 5به ميزان 

جهت اعمال تيمار . سازي شده به اجرا درآمدنددر زمين آماده

كش روي جوي و  ترفالن به صورت خاك مصرف، علف

كش دستي ها پاشيده شد و سپس بالفاصله به وسيله شنپشته

ها به صورت با خاك مخلوط گرديد و دوباره جوي و پشته

هاي ر ترفالن در محلپس از اعمال تيما. دستي ايجاد شدند

روز قبل از زمان كشت  20مورد نظر و ايجاد فاروهاي آبياري 

ارديبهشت بالفاصله آبياري صورت  15واقعي و در تاريخ 

روز مجدداً آبياري شد تا بذور  10گرفت و پس از گذشت 

روز و در  20بعد از . هاي هرز جوانه زده و سبز شوندعلف

سانتي خاك  7تا  6ا در عمق خرداد كشت ارقام لوبي 5تاريخ 

هاي صورت پذيرفت كه البته در اين زمان بسياري از علف

برگي بودند و عمليات كشت با  2هرز سبز شده در مرحله 

خوردگي سطح خاك و در بعضي موارد بدون كمترين برهم

الزم به ذكر است . خوردگي سطح خاك صورت پذيرفتبرهم

تيمارهاي . فتكه كشت كل زمين در يك روز صورت گر

كشي پيش رويشي مانند پاراكوآت و گليفوسيت دقيقاً علف

روز پس از كاشت و تيمار  3تا  2زني لوبيا يعني قبل از جوانه

برگي لوبيا مورد استفاده  4تا  2رويشي استورم در مرحله پس

هاي عمليات وجين در تيمار شاهد بدون علف. قرار گرفتند

كود . شداز هر هفته انجام ميهفته و در صورت ني 2هرز هر 

كيلوگرم در هكتار به هنگام  150سوپر فسفات تريپل به ميزان 

كيلوگرم اوره  100تهيه بستر بذر با خاك مخلوط شد و ميزان 

در هكتار در طول فصل رشد لوبيا به صورت سرك استفاده 

كشي استفاده در طول اجراي آزمايش از هيچ نوع آفت. گرديد

آبياري با توجه به نياز . ازي به كاربرد آن نبودنشد چرا كه ني

روز يكبار و به صورت  6گياهان و به صورت معمول هر 

گرفت و زماني اينچ صورت مي 1هايي به قطر سيفوني با لوله

-ها كامالً خيس ميرسيد كه تمامي پشتهآبياري به اتمام مي
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دار مدل پاش پشتي النسسمپاش مورد استفاده سم. شدند

نازل مورد استفاده بادبزني يكنواخت . بود (MATABI)تابي ما

بار و حجم محلول  4/2و فشار مورد استفاده  8002با شماره 

  .ليتر در هكتار بود 250مصرفي 

 گيري شده در طول دوره رويشهاي اندازهصفت

، 0هاي هرز درگيري صفات علفپس از اعمال تيمارها، اندازه

شت صورت گرفت به اين شكل روز پس از كا 90و  60، 30

هاي كناري به عنوان اثر حاشيه و نيم  سازي رديفكه با رها

ها به متر اول و آخر هر كرت به عنوان اثر حاشيه، كوادرات

شده و تمامي صورت تصادفي در داخل هر كرت انداخته 

هاي هرز و لوبياهاي موجود از سطح زمين به صورت علف

ساعت در  72تا  48آون به مدت شدند و در تخريبي برداشت 

گراد قرار داده شده تا كامالً خشك و درجه سانتي 75دماي 

الزم بذكر است، در اين تحقيق، كل . پس از آن وزن شوند

  .هاي هرز مدنظر قرار گرفته استزيست توده علف

  گيري عملكرد و اجزا عملكرد دانهاندازه

يولوژيكي از گيري عملكرد در زمان رسيدگي فيزجهت اندازه

بوته به صورت تصادفي انتخاب و تعداد غالف،   20هر كرت 

دانه در غالف، وزن غالف، زيست توده لوبيا و طول گياه 

متر مربع  2در پايان فصل رشد، مساحت . گيري شداندازه

 گيري و محاسبه عملكرد دو رقم لوبيا برداشتجهت اندازه

  .شد

  :روش تجزيه و تحليل اطالعات

ها ها و مقايسه ميانگينآماري و تجزيه واريانس داده محاسبات

و رسم نمودارها بوسيله نرم  SAS 9.2افزار با استفاده از نرم

  .صورت گرفت Excelافزار 

  نتايج و بحث

  هاي هرزكل علف

كنترل، كارآمدترين % 91ها گليفوسيت با كشدر بين علف

در اين طوري كهعلفكش در روش بستر بذر زودهنگام بود به

گرم در  3/23(هاي هرز كنترل نشده تيمار وزن خشك علف

داري با تيمار شاهد بدن علف هرز تفاوت معني) متر مربع

از ).  1شكل (نداشت و در يك گروه آماري قرار گرفتند 

كش نكات قابل توجه در اين قسمت به كارآمدتر بودن علف

اعت هاي مورد استفاده در زركشگليفوسيت نسبت به علف

-لوبيا مانند ترفالن و استورم در روش بستر بذر زودهنگام مي

كارگيري روش بستر بر همين اساس با به. توان اشاره نمود

-توان به مديريت قويبذر زودهنگام به وسيله گاليفوسيت مي

- پس از اين علف. هاي هرز نائل آمدتري در امر كنترل علف

ز كاشت مانند كش پيش اتوان به كاربرد يك علفكش مي

كش پس رويشي مانند استورم كه ترفالن به همراه يك علف

اگر . هم اكنون كاربرد زيادي در زراعت لوبيا دارند اشاره كرد

% 84كش تاثير نسبتاً مناسبي در حدود چه تركيب اين دو علف

گرم در متر مربع در  2/41هاي هرز با زيست توده روي علف

ولي از تاثير گليفوسيت كمتر  روش بستر بذر زودهنگام داشت

داري را هاي هرز تفاوت معنيبود و با تيمار وجين كامل علف

كش كاربرد تنهاي پاراكوآت بود كه ناكارآمدترين علف. داشت

نيز سبب % 9/4هاي هرز نشد بلكه تنها سبب كنترل علفنه

. هاي هرز نسبت به تيمار شاهد شدكاهش تاثير روي علف

اكوآت ضعيفترين تيمار در روش بستر بذر پس از تيمار پار

زودهنگام كاربرد توام پاراكوآت و استورم با سطح كنترل 

گرم در متر  2/139هرزي برابر با و زيست توده علف % 9/45

و % 7/45مربع بود كه با كاربرد تنهاي استورم با سطح كنترلي 

گرم در متر مربع در يك گروه  8/139توليد زيست توده 

  ).1شكل ( رار گرفتندآماري ق

هاي بنابراين در روش بستر بذر زودهنگام جهت كنترل علف

شود، ابتدا از گليفوسيت و سپس از كاربرد هرز لوبيا مي

رويشي كش پس ترفالن و استورم و يا ترفالن و يك علف

  .انتخابي استفاده شود تا نتيجه مناسبي حادث گردد
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  )گرم در متر مربع(هاي هرز وي وزن خشك علفهاي مختلف ركشتاثير علف - 1شكل 

Figure1- Effect of different herbicides on weeds dry weight (g/m2) 

Means with same letter are not significant at 5% probability 

 

رسيم كش در واريته به اين نتيجه مياز بررسي اثر متقابل علف

سبب حصول  KSوسيت در الين كه نهايتاً تنها كاربرد گليف

اين تيمار با كنترل . نتيجه مناسب و قابل اطمينان شده است

هرز در متر مربع گرم زيست توده علف 8/13و توليد % 94

هاي هرز در تنها تيماري است كه با تيمار وجين كامل علف

مخلوط ترفالن و استورم در ).  2شكل (يك گروه قرار گرفت 

گرم در  8/18و زيست توده % 8/91لي با سطح كنتر KSالين 

متر مربع با گليفوسيت داراي تفاوت معني داري با يكديگر 

داري هاي هرز تفاوت معنيبودند و با تيمار وجين كامل علف

). 2شكل (داشت و در دو گروه متفاوت قرار گرفتند 

 2/22و توليد % 2/90با سطح تاثير  D81 گليفوسيت در الين

متر مربع از مخلوط ترفالن و استورم و  گرم زيست توده در

  ). 2شكل (بيشتر بود  KSتيمار مشابه خود در الين 
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)گرم در متر مربع( هاي هرز

Figure 2- Interaction between varieties of herbicide on weeds dry weight (g/m

Means with s

كش در واريته براي صفاتي اثر متقابل بين علف

دار نبود ولي همچون عملكرد، وزن صد دانه و طول گياه معني

در صفت زيست توده گياه . دار شددر ساير پارامترها معني

، و اثر متقابل % 1كش در سطح ي اثر واريته و علف

  ). 1جدول (دار شد معني% 5كش در سطح 

  جدول تجزيه واريانس عملكرد اجزاء عملكرد لوبيا

Table 1-

Source of 
variation 

Degree of 
freedom 

Bea
Biomass

Replication 3 5.6*

variety 1 66.3**

Herbicide 7 24.8**

Herbicide  × 

variety 
7 3.07*

Error 45 1.34

CV (%) - 22.3

           Ns,*,** no significant and significant at 5 and 1% levels
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هاي هرزكش روي وزن خشك علفاثر متقابل واريته در علف - 2شكل 

Interaction between varieties of herbicide on weeds dry weight (g/m2)

Means with same letter are not significant at 5% probability 

 عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا 

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اثر واريته 

دار نبود و در ساير موارد تنها در مورد وزن صد دانه معني

كش در تمامي موارد اثر علف. 

داري بين دار شد و تفاوت معني 

هاي استفاده شده در روش بستر بذر زودهنگام 

اثر متقابل بين علف. وجود داشت

همچون عملكرد، وزن صد دانه و طول گياه معني

در ساير پارامترها معني

ي اثر واريته و علفزراع

كش در سطح واريته در علف

جدول تجزيه واريانس عملكرد اجزاء عملكرد لوبيا - 1جدول

- Analysis of variance of bean yield and yield component  

Bean 
Biomass 

Bean 
Yield 

Shoot 
weight 

Leaf 
weight 

Length 
pod 

5.6* 3.36** 784.4n.s 322.9n.s 113.1* 

66.3** 18.1** 34778.2** 37222.3** 9899.2** 

24.8** 5.5** 12029.7** 7602.8** 121.3* 

3.07* 0.6n.s 3969.1** 2341.8** 70.1n.s 

1.34 0.5 578.1 312.9 39.5 

22.3 23.8 28.7 25.2 13.4 

and 1% levels 
   

f

a

d

g

a

h
g
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e

h

c

h

هرز دو رقم   هاي مديريت شيميايي علف

 شكل 

) 

عملكرد و اجزاء عملكرد لوبيا 

نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس نشان داد كه اثر واريته 

تنها در مورد وزن صد دانه معني

. دار بودگيري شده معنياندازه

دار شد و تفاوت معني دانه معني  بجز وزن صد

هاي استفاده شده در روش بستر بذر زودهنگام كشعلف

100Seed 
weight 

Pods 
per 

plant 

0.06n.s 2.3n.s 

3.06n.s 1124.3** 

0.90n.s 198.1** 

0.43n.s 39.1** 

3 7.2 

5.7 21.4 

h
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هاي ، و با مقايسه اين تيمارها در كنترل علف

شود كه ترفالن استورم، ترفالن و گليفوسيت 

هرز هايعلف% 94و% 6/53، %8/91به ترتيب سبب كنترل 

هاي هرز نسبتاً اگرچه ترفالن دركنترل كل علف

تر عمل نموده است با اين حال زيست توده مناسبي از 

ز توليد كرده است كه البته اين نتيجه، حاصل تاثير 

بستر بذر زودهنگام كه سبب ظهور زودتر گياه زراعي 

 08/2با  D81 تيمار تنهاي استورم درالين . باشد

هاي به كشتن زيست توده در هكتار از ناكارآمدترين علف

 ).3شكل (كار گرفته در اين آزمايش بود 

  

  كش روي زيست توده لوبيا

Figure 3- Interaction between variety and herbicide

Means with same letter are not significant at 5% probability

. كنندبصورت تركيبي با تيمار گاليفوسيت برابري مي

تيمار وجين و تيمار گاليفوسيت نسبت به ساير 

تيمارها داراي عملكرد دانه باالتري بوده و از نظر آماري داراي 

بنابراين تاثير ). 4شكل (باشد داري مي

گاليفوسيت در اين سيستم غير قابل انكار است، در همين 

گزارش كردند ) Riemens et al., 2007(راستا ريمنز و همكاران 

كه استفاده از گاليفوسيت در سيستم بستر بذر زودهنگام در 

 كاهو كارايي باالتري نسبت به زماني كه از كلتيواتور بعنوان
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 D81تن زيست توده در هكتار نسبت به الين 

تر عمل نمود و تن در هكتار زيست توده بسيار موفق

به لحاظ آماري در دو گروه متفاوت قرار گرفتند كه در جدول 

تجزيه واريانس نيز مشاهده شد كه اثر واريته بر روي زيست 

  ).1جدول (دار بود 

كارآمدترين تيمارها در توليد زيست توده عبارت بودند از 

تن زيست توده در  8با  KSتيمار ترفالن استورم در الين 

تن زيست توده در هكتار و  8/7

KS  تن زيست توده در  5/7با

، و با مقايسه اين تيمارها در كنترل علف)3شكل (هكتار 

شود كه ترفالن استورم، ترفالن و گليفوسيت هرز مشاهده مي

به ترتيب سبب كنترل 

اگرچه ترفالن دركنترل كل علف. شدند

تر عمل نموده است با اين حال زيست توده مناسبي از ضعيف

ز توليد كرده است كه البته اين نتيجه، حاصل تاثير لوبيا ني

بستر بذر زودهنگام كه سبب ظهور زودتر گياه زراعي  روش

باشدشده است مي

تن زيست توده در هكتار از ناكارآمدترين علف

كار گرفته در اين آزمايش بود 

كش روي زيست توده لوبيار متقابل واريته در علفاث - 3شكل 

Interaction between variety and herbicide on the biomass of beans (g/m

Means with same letter are not significant at 5% probability 

با D81 ين تن عملكرد در هكتار بسيار بهتر ال

بوده  تن عملكرد در هكتار در روش بستر بذر زودهنگام

تيمارهاي وجين، گاليفوسيت و ترفالن 

داراي بيشترين   KSاستورم نسبت به ساير تيمارها در الين

كشي بكار در تيمارهاي علف. 

عملكرد بيشتري  رفته در اين صفت، تيمارهاي تركيبي، ميزان

در  تيمارها بقيه. را نسبت به تيمارهاي تنها از خود نشان دادند

بصورت تركيبي با تيمار گاليفوسيت برابري مي KSالين 

تيمار وجين و تيمار گاليفوسيت نسبت به ساير  D81در الين 

تيمارها داراي عملكرد دانه باالتري بوده و از نظر آماري داراي 

داري مياختالف معني

گاليفوسيت در اين سيستم غير قابل انكار است، در همين 

راستا ريمنز و همكاران 

كه استفاده از گاليفوسيت در سيستم بستر بذر زودهنگام در 

كاهو كارايي باالتري نسبت به زماني كه از كلتيواتور بعنوان
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  لوبيا زيست توده

تن زيست توده در هكتار نسبت به الين  3/6با  KSالين 

تن در هكتار زيست توده بسيار موفق 1/4با 

به لحاظ آماري در دو گروه متفاوت قرار گرفتند كه در جدول 

تجزيه واريانس نيز مشاهده شد كه اثر واريته بر روي زيست 

دار بود معني% 1ر سطح توده د

كارآمدترين تيمارها در توليد زيست توده عبارت بودند از 

تيمار ترفالن استورم در الين 

8با  KSهكتار، ترفالن در الين 

KSكاربرد گليفوسيت در الين 

on the biomass of beans (g/m2) 

  دانه لوبيا عملكرد

تن عملكرد در هكتار بسيار بهتر ال 58/3با  KSالين 

تن عملكرد در هكتار در روش بستر بذر زودهنگام 38/2

تيمارهاي وجين، گاليفوسيت و ترفالن  ).4شكل(است 

استورم نسبت به ساير تيمارها در الين

. عملكرد دانه در هكتار بودند

رفته در اين صفت، تيمارهاي تركيبي، ميزان

را نسبت به تيمارهاي تنها از خود نشان دادند

D81
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-درصد علف 90شدن گياه زراعي در بستر بذر زودهنگام تا 

  .هاي هرز پنبه را كنترل نمود

 كش در واريته روي عملكرد لوبيا 

Figure 4- Means comparison of the interaction herbicide and variety on the yield of bean lines

Means with same letter are not significant at 5% probability

كش از ارقام رشد محدود و ايستاده استفاده شد تنها از علف

گليفوسيت استفاده شود تا نتيجه مناسبي از عملكرد گياه 

هرچند به لحاظ . ت بيايدهاي هرز بدسزراعي و كنترل علف

اقتصادي و كاهش دفعات سمپاشي و افزايش تاثير، كاربرد 
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 ,.Dogan et al(دوگان و همكاران 

نيزگزارش كردند كه كاربرد گاليفوسيت پيش از سبز 

شدن گياه زراعي در بستر بذر زودهنگام تا 

هاي هرز پنبه را كنترل نمود

كش در واريته روي عملكرد لوبيا اثر متقابل علف - 4شكل 

comparison of the interaction herbicide and variety on the yield of bean lines

Means with same letter are not significant at 5% probability 

شود در صورت كاربرد روش بستر بذر زودهنگام 

ده و رشد هاي رونهاي هرز از ارقام و يا الين

هايي همچون گليفوسيت و كشنامحدود همراه با كاربرد علف

يا كاربرد توام ترفالن و استورم استفاده شود و در شرايطي كه 
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Evaluation of Chemical Weed Management on Two Varieties of Red Beans in 

Stale Seedbed System 

Mohammad Farhangfar, Hadi Saydi, Mohammad Entesari, Hamid Rahimian, Hossien Moghaddam 
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Abstract 
A field study was conducted at the Agricultural Research Farm of Agriculture and Natural Resources Research 
Center, Arak, in 2008, to determine the influence of stale seedbed planting system on weed control of beans. The 
experiment was carried out in a randomized complete block design with factorial treatment structure and four 
replications. Factor A included two different lines of beans (D81083 and KS21169), and factor B consisted of eight 
herbicides: trifluralin 2 lit/ ha, storm 2 lit/ ha, trifluralin 2 lit/ ha + storm 2 lit/ ha, paraquat 2.5 lit/ ha, paraquat 2.5 
lit/ ha + storm 2 liters per hectare, glyphosate 3 lit/ ha and the control with and without of weed. Results showed that 
the best treatments for this experiment included: storm + trifluralin in KS-Line with 91% decreased of weed than 
weedy by producing 4.5 tons per hectare grain yield and also, application glyphosate alone in KS-Line with 94% 
decrement of weed than control and 4.37 tons per hectare were the best treatments in yield. Finally should be noted 
that the most reasonable treatment in control weeds beans were applying glyphosate in KS-line because did perfect 
weed control and had no significant difference with weeding and trifluralin + storm, both in grain yield and weed 
control in stale seedbed. 
Key words: red bean, stale seedbed, integrated weed management, glyphosate 

 
 


