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 چکیده
 پوشلش لوبیلاکش در الگوی توزیع عمودی سطح برگ در پروفیل  تا یافته علفهای کاهشارزیابی نقش تراکم بوته و کاربرد غلظت منظوربه

 1395ر سلا  درار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تهلرا  تک با سه بار خردشدههای دو صورت کرتقرمز درکشت مخلوط ارقام لوبیا، آزمایشی به
 ملاریبه همراه ت شدههیاز غلظت توصدرصد  100و  75، 50، 25، صفر)کش ایمازتاپیر در پنج سطح های علفانجام شد. در این آزمایش، غلظت

عنوا  کلرت فرعلی و سیملتم کشلت به بع(بوته در مترمر 60و  50، 40)بوته لوبیا در سه سطح  های اصلی، تراکمعنوا  کرتبه (یتدس نیوج
عنوا  کرت فرعلی فرعلی به فیصورت مخلوط در رداز هر رقم به درصد 50و رونده با نمبت  متادهیو کشت مخلوط رقم ا متادهیرقم اخالص 

 بیشلترینهای مختلف افزایش پیلدا کلرد و توده لوبیا در الیهکش، میزا  زیمتایج نشا  داد که با افزایش غلظت علفدر نظر گرفته شدند. نت
 40-30مترمربلع در الیل   گرم در 228بوته در مترمربع در تیمار وجین دستی به میزا   60میزا  آ  در سیمتم کشت مخلوط و تراکم کاشت 

گلرم  123ر مترمربع در غلظت صفر درصد به میلزا  دبوته  40قدار در سیمتم کشت خالص و تراکم کاشت متر مشاهده شد و کمترین مسانتی
کش و تلراکم کاشلت، بلر کش و سیمتم کشت و مصلرف عللفدست آمد. اثرات متقاب  مصرف علفمتر بهسانتی 50-40در مترمربع در الی  
توده رسلی زیملتکش و تراکم بوته، عملکرد دانله لوبیلا افلزایش یافلت. نتلایج برفدار بود و همچنین با افزایش غلظت علعملکرد لوبیا معنی

هرز را کاهش دهد و در شرایط استفاده از سیمتم توده علفدرصد زیمت 65تنهایی توانمت تا کش ایمازتاپیر بههرز هم نشا  داد که علفعلف
دهد که افزایش توا  رقابتی گیلاه زراعلی از یریل  ت. این حالت نشا  میدرصد افزایش یاف 75کشت مخلوط و افزایش تراکم، این میزا  تا 

تر و بیشلتر تلا  پوشلش تواند از یریل  تشلکی  سلریعکشتی میجای سیمتم تکافزایش تراکم کاشت و استفاده از سیمتم کشت مخلوط به
 هرز شود.توده تولیدی علفگیاهی، منجر به کاهش زیمت

 .کش، لوبیایافته علفهای کاهشپوشش، تداخل، غلظتارتفاع، تاج  کلمات کلیدی:
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ABSTRACT 
To evaluate the effects of plant density and reduced herbicide concentrations on the vertical distribution 

pattern of leaf area in red bean canopy profile in mixed bean cultivars, an experiment was conducted in a 

double-cropping plot design with 3 replications in the research farm of Tehran University in 2016. In this 

experiment, the reduced concentrations of herbicide at 5 levels (0%, 25%, 50%, 75% and 100% of 

recommended concentration with hand weeding treatment) were the main plots, bean plant density at 

three levels (40, 50 and 60 plants). M / s) were sub plots and pure cultivation system of standing cultivar 

and 50%-50% mixed cultivation in row of standing and creeping cultivars were sub-plot. The results 

showed that herbicide concentration increase resulted in the bean biomasses increase in different layers 

and the highest bean biomass (228 g/m2) was observed in the intercropping system and 60 plants/m2 

density f in the hand weeding treatment in 30-40 cm layer and the lowest (123 g/m2) was obtained in pure 

planting system and 40 plants/m2 density at 0% of herbicide concentration in 50-40 cm layer. The 

interactions of herbicide application and cultivation system and also herbicide application and planting 

density were significant on bean yield and with increasing the herbicide concentration and plant density, 

bean seed yield increased. Based on the results of weed biomass analysis, imazapapir alone was able to 

reduce weed biomass up to 65%, and this was increased up to 75% under mixed cropping system and 
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increase in density conditions. This suggests that increasing crop competitiveness by increasing plant 

density and using a mixed crop system instead of a single-crop system, can reduce weed biomass through 

faster and greater crop formation. 

Keywords: Beans, canopy distribution, height, interference, reduced concentrations of herbicides.  

 

 مقدمه
 (Phaseolus vulgaris .L)گفته شده است  هته لیا تا 

ازنظر سطح زیر هش  و ارزش غذایی، مقام اول را در 

م ان حبیاات دارد. از هل مناطقی در جهان هته در نن 

هتتا اتتا درصتتد نن 94شتتید، حتتدود یا تتا هشتت  میل

وپنجه نتترم هرز دستت هتتایمشتتک ت ناشتتی از علف

هتتتای (. طبتتتژ پژوهشEbrahimi, 2009هننتتتد )می

صیرت گرفته، این گ اه ازجملته گ اهتان حستاه اته 

هرز هایشده اس  و هنترل علفهرز شناختههایعلف

ز تترین مشتکل تیل تد لیا تا در است اری اعنیان مهماه

(. Blackshaw, 1991ااشتد )هشیرها ازجمله ایران می

 96تتا  هرزهایعلف تداخل اراثر لیا ا عملکرد هاهش

 گییتای میضتی،، اس  و ایتن شدهگزارش ن ز درصد

است   محصتیل ایتن هرزهتایعلف اهم   متدیری 

(Amador-Ramirez et al., 2001)هاهش م زان البته ؛ 

 و هرزعلتف راهمتت هرز،علتف اه گینت  استه عملکرد

 Chikoye etمتفتاوت است  ) هرز،علتف رویش زمان

al., 1995.) 

 نداشتتن دل تل اته هه هستند گ اهانی ازجمله حبیاات

 اول ته، رشتد سترع  ازجملته رقااتی مناست  صفات

 هرزهایعلف اا در میاجهه ا شتر، ارگ سطح و ارتفا،

 ارخیردارنتد. اتر ایتن  استاه،  همتی رقااتی از تیان

 ایتن تیل تد محدودهننده عامل ترینهرز مهمایهعلف

 مشتکل ایتن .رونتدشتمار می اته محصیالت از گروه

 حبیاتات، سترع  ستایر اته نسب  هه در لیا ا ویژهاه

 Parsa)یااتد می ا شتتری نمید دارد، همتری اول ه رشد

& Bagheri, 2013.) هرز و گ تاه زمان سبز شدن علف

هرز و گ تاه هایزراعی، یک عامل مهم در رقاا  علف

هرزی هته قبتل از هایشید. علفزراعی محسیب می

هتایی هته ااتدا  شیند، نسب  اه ننگ اه زراعی سبز می

شیند، ا شتر میج  هاهش عملکرد محصتیل سبز می

هرز اا گ اهان زراعی شیند. طیل مدت رقاا  علفمی

تیجهی ار هاهش محصیل دارد. استتقرار ن ز تأث ر قاال

ر مقایسه اا استقرار دیرهنگام گ اه زراعتی، زودهنگام د

شاخص ستطح اترگ و دریافت  تشاشت  را افتزایش 

دهتتد. انتتااراین اررستتی الگتتیی یهتتیر جما تت  می

منظیر تا  ن تاریخ هاشت  مناست  از هرز اههایعلف

 (. Jin et al., 2010اهم   زیادی ارخیردار اس  )

هتایی هته دهد هه همستی اتا روشتحق قات نشان می

تتیان غلظت  تیان تیان رقااتی گ اهان را ااال اترد، میا

 ;Blackshaw, 1991سمیم را تتا حتدی هتاهش داد )

Zhang et al., 2000. استفاده از ارقتام دارای قتدرت .)

هتای هشت ، افتزایش رقاا  ااال، تنظ م فاصله ردیف

های هش  مخلیط، همگتی تراهم و استفاده از س ستم

نتتدت تتتیان رقتتااتی گ اهتتان دهعنیان عیامتتل افزایشاتته

 ;Blackshaw et al., 2000ااشتند )زراعتی مطترم می

Bostrom & Fogelfors, 2002 تتتراهم و الگتتیی .)

هایی است  هته اتا استتفاده از هش  مناس  از شت یه

هنتد و ها، نیر هافی اه عمژ جاماه گ اهی نفتی  مینن

 Arnold etنماید )سهم زیادی در افزایش تیل د ایفا می

al., 1993.) 

 مختلف هایتنش تح  هه اس  گ اهانی از لیا ا یکی

عملکرد  اه رس دن و رشد ارای و گ ردمی قرار مح طی

مدیری  زیاد و صرف وق  ا شتری ارای   اه مطلیب،

 ها اتر محصتیل ن تازهمتر هردن م زان تأث ر این تنش

 اتتا رقااتت  (.Pynenburg et al., 2011) دارد

 اتا رشدی و تداخل مشترك اا من سر ار هرزهایعلف

دهتد  هتاهش شتدتاه را لیا تا عملکرد تیاندمی هانن

(Sikkema et al., 2008.) هنتتترل اتترای اگتتر 
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 هانن نشید، جما   اقدام لیا ا مزار، در هرزهایعلف

 در خاك، در هانن ماندهااقی اذرهای و یاادمی افزایش

 و دخیاهتد شت هتانن غالب ت  اته منجر های نتیسال

 خیاهنتد قرار تأث ر تح   شدتاه را گ اه این عملکرد

 (.Lutman et al., 2011)داد 

 ا تان (Cousens et al., 1991) همکتاران و هتیزن 

 گ تاه)تراهم گ اهان  ناشی از افزایش تداخل داشتند هه

 نیر ارای ا رقا میج  هرز( در مزار،،زراعی و علف

 و شتیدمی لتیبمغ گ اه فتیسنتز در نیر مؤثر هاهش و

 ایتن در دهتد؛می تأث ر قرار تح  را رشد عیامل سایر

 ویژهاه هرزعلف و زراعی گ اه تاج پیشش ،نرایش م ان

 عامتل و اس  نیر ارای رقاا  هنندهتا  ن گ اه، ارتفا،

الک شاو  .رودمی شمار اه زراعی گ اه ار عملکرد مؤثر

(Blackshaw, 1993)  اهثتر در هته ن ز ایهتار داشت 

 گ اه ارتفا، ا ن و مثبتی مستق م رااطه زراعی، هایگینه

 .دارد وجید نن رقااتی قدرت و

 عتیاملی اه خید هه تاج پیشش ساختاری خصیص ات

 سطح دوام و تیساه سرع  ارگ، شاخص سطح نظ ر

تتاج  عمتژ در ارگ زمانی سطح و فضایی تیزی  ارگ،

خصیصتت ات  همچنتت ن و هتتاارگ زاویتته پیشتتش ،

 هایشتاخه یتا پنجته تاداد ارتفا،، مانند میرفیلیژیک

 قاات ر قاال   هنندهتا  ن دارد، و غ ره استگی جانبی

ااشتتد می نتتیر از گ تتری اهتتتراهره اتترای هاگینتته

(Daugovish & Baltensperger, 1999.)  

 ماتقد ایدند (Barnes et al., 1990) همکاران و اارن 

 هاگینته تفتاوت ات ن تاج پیشش مخلیط، یک هه در

 خصیصت ات اته ا شتتر هتران، نس م  ست ین ازنظتر

 تتا شتیدمی مراتیط هاستاختار تتاج پیشتش گینته

 رقاات  هه ایهار داشتند و هانن فتیسنتزی هایویژگی

قترار  اترگ ستطح تیزی  تأث ر تح  ،ا شتر هاگینه ا ن

 در تشاشت  جذب الگیی هنندهتا  ن خید هه گ ردمی

مح تتتی  ینصتت ر همچنتت ن .ااشتتدتتتاج پیشتتش می

(Nassiri Mohallati, 1998) تتاج پیشتش  اررستی در

چچتم  ( وTrifolium repensشتبدر ستف د) مخلتیط

(Lolium temulentum)  جتذب تیزیت  هته دریافت 

 اتا مختلف تاج پیشتش مخلتیط، هایالیه در تشاش 

 اید. منطبژ ارگ سطح چگالی تغ  رات

تاج پیشتش  تأث ر ساختار اررسی اا هدف نزمایش این

شترایط  در لیا تا قرمتز رقتم دو رشدی خصیص ات و

هش در هشتت  ختتالص و مخلتتیط و مصتترف علتتف

منظیر یافتن اهترین تراهم و یافته، اههای هاهشغلظ 

 در جهت هش س ستم هاش  و م تزان مصترف علتف

 .ن ل اه عملکرد ا شتر محصیل لیا ا انجام شد
 

 هاروشمواد و 
هشتاورزی و این نزمایش در مزرعه تحق قاتی پردی  

صتیرت ، اه1395مناا  طب ای دانشگاه تهران در ستال 

های های دو اار خردشده و در  قال  طرم الیكهرت

هامل تصادفی انجام شد. خاك مزرعه محتل نزمتایش 

، هتدای  5/7خاك مزرعته  pHصیرت لیمی رسی )اه

درصد ن تتروژن،  081/0، دارای dS/m 23/1الکتریکی 

فستتتفر  mg/kg 4/61درصتتتد هتتتران نلتتتی و  77/0

جتتذب( اتتید. پتاستت م قاال mg/kg 108جتتذب و قاال

 75، 50، 25های اصلی شامل  پنج غلظ  )صفر، هرت

هش یانتی شتده علتفدرصد از غلظ  تیص ه 100و 

هش گتترم متتاده متتؤثره در هکتتتار( علتتفم لی 100

)نتتام تجتتاری  Imidazolinoneایمازتتتاپ ر از گتتروه 

اتتا   BASF  شتتده تیستتط شتترهپرستتیت  ، مارفی

(   اه همتراه ت متار وجت ن SLدرصد  10فیرمیالس ین

، 40های فرعی شامل تراهم هرز، هرتهایدستی علف

ایته در مترمرا  و هرت فرعی فرعی شتامل  60و  50

هش  خالص و مخلیط رقم ایستاده و رقم رونده لیا ا 

در سه تکرار اید. مساح  هر هترت هشت  مترمرات  

ستانت متر و  50هشت   هتایفردیاید هه فاصله ات ن 

 ها یک متر اید.طیل نن چهار متر و فاصله ا ن هرت

ارقتتام میرداستتتفاده اتترای ایتتن پتتژوهش شتتامل رقتتم 
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 35-40درخشان )ت پ رشدی ایستاده، متیسط ارتفتا، 

روز، وزن صتد  95-100متر، دوره رشد و نمتی سانتی

گرم( و رقم گلتی )ت تپ رشتدی رونتده،  45-47دانه 

 95متر، دوره رشد و نمی سانتی 70ا، ایته متیسط ارتف

( ایدند. تاریخ هاش  گرم 25-27روز و وزن صد دانه 

گ اه لیا ا، سیم خردادماه اید هه مامیال  در منطقه هرج 

متداول و مناس  اس .هاش  ارقام روی پشتته انجتام 

شد و عمژ هاش  اذرها اتا تیجته اته منتاا  تحق تژ، 

روی  ل اهجه اا استفاده از متر اید هچهار تا پنج سانتی

ها اه روش هپه هاری هاشته شد.  اتذرها قبتل از پشته

هاش  ازنظر قیه نام ه نزمایش شد و م زان قتیه نام ته 

 نیتا اتادرصتد اتید؛  90ارای هر دو نی، اذر ا ش از 

اذرها در تراهمی ا شتر از تراهم گفته شده هش   حال

تا چهتار  های اضافی در مرحله دوشدند و سپ  ایته

دست  نیتد. اتر ارگی تنک شدند تا تراهم مطلتیب اه

اساه نتایج نزمین خاك و ن از هیدی گ اه لیا ا، پ ش 

در  NPKاز هاش  لیا ا، سه ه لتیگرم هتید شت م ایی 

درصد از عناصتر، م تزان  20،20، 20هکتار )اه نسب  

تیص ه شده دو تا پنج ه لتیگرم در هکتتار( و پت  از 

رحله چهتار تتا شتش ارگتی، سته هاش  لیا ا و در م

صتیرت سترك در ه لیگرم در هکتار از همان هتید اه

پاش پخش شد تا ن از هیدی صیرت دس مزرعه و اه

گ اه لیا ا تأم ن شید. ا فاصله پ  از پاشش هتید در 

مزرعه، نا اری صیرت گرف  تا محلیل هید شت م ایی 

وارد ختتاك شتتید و ضتتمن در دستتتره قتترار گتترفتن 

از تجزیته شتدن تیستط نتیر خیرشت د و  تیسط گ اه،

 عیامل اقل می در امان ااشد.

 ان تدرمکصیرت یدر س ستم هش  مخلیط، اذرها اه

درصتد از هتر دو  50یا مخلیط روی ردیف اه نسب  

رقم هش  شد )حداهثر م تزان ستهم یتک رقتم از دو 

اس (. پ  از هاش ،  %50تیده اذر درهش  مخلیط 

صتیرت اتار و اهیک نا اری اه فاصتله هتر شتش روز

صتیرت هرز اههتایاارانی انجتام شتد. نلتیدگی علف

ها ها و ا ن الیكهرز ا ن هرتهایطب ای اید و علف

ن ز در طیل مدت رشد گ اهان اا دست  وجت ن شتد. 

هش در مرحل  دو تا چهار ارگی لیا ا، اتا پاشش علف

ای اتا فشتار  پشتی ماتاای مجهز اه نتازل شتره پاشسم

Kp250  ل تر انجام شد.  10حجم هال براس ین و 

در زمان استه شدن هامل تاج پیشش گ اه لیا تا )عتدم 

هرز جدید در زیر گ اه زراعی(، الگیی زنی علفجیانه

پیشش لیا تا تیزی  عمیدی سطح ارگ در پروف ل تاج

اترگ  تیدهگ ری شاخص سطح ارگ و زیس اا اندازه

ی قرار گرف . پیشش میرداررسو ساقه هر الیه از تاج

اه این منظیر، از هر هرت اا استفاده از یتک مرات  اته 

ستانت متر(،  50مترمرا  )طیل و عرض  25/0مساح  

سه نمینه تصادفی انتخاب شد و در هر نمینه گ اهتان 

قرارگرفتتته در مراتت  از ستتطح زمتت ن قطتت  شتتد و اتتا 

های جایی ایتتهاندی هردن نن و ممانا  از جااتهاسته

هرز، اه نزمایشتگاه منتقتل شتد و ستپ  لیا ا و علف

ستانت متری  10های هرز اه الیتهی لیا ا و علفهاایته

طیر هتر الیته اته تیدهتقس م و سطح اترگ و زیست 

( 1از متدل مثلثتی )ماادلته  گ ری شتد.جداگانه اندازه

 Elgresma)پیشش استفاده شد اندی تاجمنظیر الیهاه

& Nassiri, 1996): 

        1معادله
:  h،Ld,m: سطح ارگ در ارتفتا، Ld,hدر این ماادله، 

: ارتفاعی هته در  hmها،در ا ن الیه حداهثر سطح ارگ

: حتداهثر Hشید و سطح ارگ مشاهده می ا شتریننن 

ااشتد. اتا استتفاده از ایتن متدل پیشتش میارتفا، تاج

اترگ یتا  تتیدهی م تزان زیست گتذاریجاتیان اتا می

انتدی را م زان سطح ارگ، الیهجای هل اه تیدهزیس 

اندام گ اه  تیده: زیس  Dm,h صیرت،انجام داد. دراین

 ن در اتتتیده : حتداهثر زیست  h،dm,maxدر ارتفا، 
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تتیده زیست  ا شتترین: ارتفاعی هه در نن  hmها،الیه

پیشتش : حتداهثر ارتفتا، تتاجHشتید و مشاهده متی

 ااشد.می
ایی عملکترد نهتارداری، پ  از اتمتام مراحتل نمینته

محصیل یا اته عبتارتی وزن دانته محصتیل در زمتان 

های هر دو رقتم درصد ایته 80رس دگی ف زییلیژیک 

)طیل دوره رشد هر دو رقم تقریبتا  یکستان و حتدود 

روز اید( در دهم شهرییرماه تا  ن شتد. ارداشت   95

تیسط دس  انجام شد و فرنیند جداسازی دانه هتا از 

 ت دستی انجام گرف .غ ف و شمارش اه صیر

داری ت مارها داری و عدم مانیمنظیر اررسی مانیاه  

 9.1نستخه  SAS افتزارنرمو اررسی اثرات متقااتل، از 

ار استاه نزمتین ن ز ها مقایسه م انگ ناستفاده شد و 

گرف . انجام  پنج درصدای دانکن در سطح چند دامنه

هرز در ارااتتر دز اتترای تیصتت ف وزن خشتتک علتتف

( 2هش، از مدل لجست ک سته پتارامتره )ماادلته علف

(. از متدل Steinmaus & Norris, 2002استفاده شتد )

( اتترای تیصتت ف 3ستت گمیت د ستته پتتارامتره )ماادلتته 

 Ritzهش استفاده شد )عملکرد لیا ا در اراار دز علف

& Streibig, 2005  .) 

          2ماادله 
)/)0/(exp(1 bXX

A
Y


 

 

، : حتداهثر عملکترد A: متغ ر وااسته،Y، در این ماادله

b  0خط و : شتتتXهش هتتته در نن : دزی از علتتتف

 رسد.یمدرصد خید  50عملکرد اه 

             3ماادله 
bEdDose

W
W

)50/(1

0


   

 

: وزن خشک 0W: متغ ر وااسته، Wدر این ماادله، 

هش صفر ااشد، در حالتی هه دز علف هرزهایعلف

50EDدرصد  50هش هه ااعث هاهش علف : اا دزی از

: ش   bشید و یم هرزهایعلفاز وزن خشک 

شید، یمای هه روند نمیدار خطی منحنی در ناح ه

  ااشد م

ی و  رستتم نمیدارهتتا و رخطتت غننتتال ز رگرستت ین 

  Sigma Plotافتزار پارامترهتای نمتاری اتا همتک  نرم

 انجام شد.  12نسخه 

 
 نتایج و بحث

 هرزتراکم علف
 تتی،، تتاتیره، تتره، سلمه خروه،تاج س اه، ریزیاجت

 هرزهایعلف ترینانگشتی، مهم علف و خرفه پ چک ،

 محصیل این نقاط هش  اهثر در مامیال  هستند هه لیا ا

 ,Ahmadi & Rostami). هننتدمی ایجتاد مزاحمت 

در مزرعه در جدول  شدهمشاهدههرز هایعلف (2019

 اس . شده دادهنشان  1

 یمت نشتان (2 جتدول) شینزما ان یوار هیتجز جینتا

 تمتتام در هاشتت  تتتراهم و علفکتتش متتار ت هتته دهتتد

 متقااتل اثتر ن همچن و شده یر گ اندازه یها شاخص

 در ا تلیا دانته عملکترد در جز اه ز ن تراهم و علفکش

. است  شتده دار یمان %99 سطح در ها شاخص ریسا

 ز تن ش ها ستم س و هاش  تراهم علفکش، متقاال اثر

 شتده دار یمانت ا تلیا خشتک متاده شتاخص در فقط

 .اس 

 توده لوبیازیمت
های سبز گ اه از جمله ارگ، اا دارا ایدن فاال ت  اندام

، گ تاه را قتادر تیدهفتیسنتزی، ع وه ار تیل تد زیست 

هتای هترز اتاقی امانتد. سازد هه در رقاا  اا علفمی

اپ ر ایمازت هشعلف یافتههای هاهشنتایج تأث ر غلظ 

هتتای در تراهملیا تتا  تیدهاتتر تیزیتت  عمتتیدی زیستت 

 3های مختلتف هشتت  در جتتدول و س ستتتم مختلتف

نمده از ایتتن دستت نورده شتتده استت . پارامترهتتای اه

هش حتتتی در نزمتتایش نشتتان داد هتته مصتترف علتتف

ااالترین غلظ ، نقش مؤثری در قتدرت رقتااتی گ تاه 

هش، پتارامتر فلیا ا نداش . در ت مار عدم مصرف عل

H  متر اتید، ستانتی 83یا حداهثر ارتفا، گ اهف حدود
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هش حتی در ااالترین غلظ ، ایتن اما اا مصرف علف

نتایج حاصتل، م تانگ ن متر رس د )سانتی 84پارامتر اه 

هتا در مزرعته اتیده تصتادفی هرت  یو تیزسه تکرار 

هش و حتتی اتا عتدم اس (. اه عبارتی، مصرف علف

ی ار ارتفتا، گ تاه زراعتی نداشت  و ر تأثمصرف نن، 

هرز در شرایط مصرف تیان رقااتی گ اه زراعی اا علف

هتای هش ایمازتتاپ ر تحت  تراهموعدم مصرف علف

های متفتاوت یکستان اتید. مختلف هاشت  و س ستتم

 
 ساس گونه و تراکمهرز موجود در آزمایش بر اهایعلف -1جدول 

Table1. Weeds type and average density in the experiment 
)2Density (m Spices Name 

11.87(1.06) (Lamium amplexicaule) گزنه 
8.41(0.91) (Convolvulus arvensis) پیچک صحرایی 
12.22(1.9) (Chenopodium album) سلمه تره 
2.35(0.13) (Anchusa arvensis)  گاوزبا 
2.87(0.33) (Amaranthus retroflexus) خروس تا 
5.53(0.9) (Xanthium strumarium) توق 
2.62(0.12) (Sonchus asper) شیر تیغی 
1.1(0.14) (Portulaca oleracea) خرفه 
1.2(0.18) (Sorghum halepense) سورگوم 
3.1(0.53) (Heliotropium europaeum) پرستآفتاب 

 باشد.می (SE)اندارد *: اعداد داخ  پرانتز خطای است                       

Nimbers in the parenthesis are standard error (SE).  
 

ز درکشت مخلوط ارقام ایستاده های هرکش ایمازتاپیر بر کنترل علفدول تجزیه واریانس اثر تراکم کاشت و دز علفج -2 جدول

 (Phaseolus vulgaris)و رونده لوبیا قرمز 
Table 2. Variance analysis of the effect of planting density and imaztapir dose on weed control on the intercropping of 

standing and climbing red bean cultivars (Phaseolus vulgaris) 
MS    

Weed dry 

matter 

Weed 

density 

Bean dry 

matter 

Bean yield  DF Source 

5.60* 0.43 1.40 2466.53  2 Rep 
28984.9** 231.40** 21476.6** 40221641**  4 Herbicide (A) 

13.11 0.69 2.93 7138.1  8 Error A (a) 

2997.55** 32.23** 3307.37** 52293**  2 Density (B) 
232.83** 1.12** 155** 4708.6*  8 Her*Den (AB) 

7.24 0.38 17.35 702.66  20 Error B (b) 

231.04** 100.27** 33.12 67787**  1 System (C) 
0.90 0.13 251.53** 8331.8**  4 Her*Sys (AC) 

4.91* 1.01* 113.55** 740.04  2 Den*Sys (BC) 

0.42 0.12 155.28** 839.65 
 

8 
Her*Den*Sys 

(ABC) 

0.67 0.15 7.99 1064.44  30 Error (c) 

          .and **: Significant at 5% and 1%  of probability levels *          دار درسطح پنج و یک درصد.            * و **: معنی
 

هش، حتداهثر همچن ن در ت مار عتدم مصترف علتف

ارتفتتا، در س ستتتم هشتت  ختتالص، ا شتتتر از س ستتتم 

هش، های ااالتر علفهش  مخلیط اید، اما در غلظ 

 ارهشت هش  مخلتیط از نظتر ارتفتا، گ تاه زراعتی 

ری داش . در س ستم هشت  مخلتیط و در خالص ارت

درصتتد  50و  25هش)صتتفر، پتتای ن علف هتتایغلظ 

هتای ی عدم هنترل علتفواسطهاهشده( غلظ  تیص ه

 هتایغلظ هرز در غلظ  صفر و هنترل ضتا ف در 

رقم گلی اا ت پ رونتده از  قرمز ا لیادرصد،  50و  25

ه ا شت نه ارتفتا، گ تا نیانااراهای هرز ااال رف ؛ علف

رست د. متر سانتی 70زراعی در این ت مارها اه ا ش از 

و  100، 75هتای اتاال )از طرفی این پتارامتر در غلظ 
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دست  نمتد و در هتر دو متتر اهستانتی 80وج ن( تتا 

غلظ ، مجمی، ارتفا، گ اه زراعی نزدیک اه هم اتید؛ 

هتای هترز، رقتم رونتده، یتا اه عبارتی، اا هنترل علف

ز از گ تتاه زراعتتی رقتتم ایستتتاده هرهتتایجای علفاتته

گاه ارای پ چش استفاده نمیده است  هته عنیان تک هاه

ی اگینتهدرون  افزایش تراهم، میج  رقاات  واسطاه

صتیرت خیاا تده قترار شده اس  و یا روی زمت ن اه

مخلیط  درهش گ رد و مجمی، ارتفا، گ اه زراعی می

 اس . هرده دا پهاهش 

  

 ایلوب تودهزیست یعمود عیتوز با کشعلف یافتهکاهش هایغلظت نیب رابطه ی ومثلث دلم یپارامترها -3جدول 

Table 4. Triangular model parameters and relationship between reduced herbicide concentrations and vertical distribution 

of bean biomass 
% From the recommended 

concentration of herbicide 

Planting 

density 
Planting system Max v * hm ** H *** R2

Adj 

0 40 Sole cropping 30.73 40.00 83.28 0.86 
0 40 Inter cropping 32.42 47.29 82.85 0.81 

0 50 Sole cropping 32.44 40.42 83.56 0.88 

0 50 Inter cropping 33.92 47.09 83.99 0.83 
0 60 Sole cropping 33.68 40.58 83.32 0.85 

0 60 Inter cropping 35.23 47.19 83.04 0.84 

25 40 Sole cropping 36.68 44.98 82.49 0.79 
25 40 Inter cropping 36.72 46.88 83.56 0.85 

25 50 Sole cropping 37.62 44.49 83.12 0.84 

25 50 Inter cropping 38.42 46.13 83.37 0.86 
25 60 Sole cropping 39.90 44.23 83.05 0.84 

25 60 Inter cropping 40.69 44.63 83.27 0.85 

50 40 Sole cropping 40.67 46.94 82.91 0.83 
50 40 Inter cropping 41.04 45.00 84.06 0.88 

50 50 Sole cropping 42.76 45.90 82.96 0.82 

50 50 Inter cropping 43.87 44.80 83.35 0.86 
50 60 Sole cropping 42.74 43.94 84.11 0.90 

50 60 Inter cropping 45.64 43.65 83.44 0.88 

75 40 Sole cropping 45.64 45.27 84.15 0.88 

75 40 Inter cropping 47.88 43.96 84.17 0.89 

75 50 Sole cropping 48.61 44.98 84.16 0.87 

75 50 Inter cropping 50.89 42.77 83.75 0.90 
75 60 Sole cropping 49.23 42.80 84.99 0.89 

75 60 Inter cropping 54.23 38.21 83.65 0.89 

100 40 Sole cropping 47.68 45.86 83.94 0.87 
100 40 Inter cropping 49.49 42.94 84.10 0.90 

100 50 Sole cropping 51.10 44.66 84.37 0.90 

100 50 Inter cropping 51.72 43.12 84.53 0.90 
100 60 Sole cropping 50.70 42.40 84.87 0.86 

100 60 Inter cropping 54.98 37.86 84.00 0.88 

Hand weeding 40 Sole cropping 48.97 45.54 84.02 0.87 
Hand weeding 40 Inter cropping 50.45 42.20 84.53 0.89 

Hand weeding 50 Sole cropping 52.52 43.68 84.47 0.90 

Hand weeding 50 Inter cropping 54.08 42.41 84.57 0.90 
Hand weeding 60 Sole cropping 53.67 41.31 84.32 0.89 

Hand weeding 60 Inter cropping 57.04 37.45 84.27 0.87 

 شود و ***: حداکثر ارتفاع گیاه لوبیا.توده لوبیا تشکی  میکثر زیمتتوده لوبیا، **: ارتفاعی که در آ  حدا*: حداکثر چگالی زیمت

*: maximum density of beans biomass, **: height which the maximum biomass of beans is formed and ***: maximum bean plant 

height. 

 

در ت مار هش  مخلیط، پتارامتر حتداهثر ارتفتا، ، در 

های ااال از  ن از رقم رونده و در غلظ های پایغلظ 

 هند. رقم ایستاده پ روی می

hm  تیده تجمت  زیست  ا شتترینای هه در نن یا الیه

شید، در ت مارهای مختلتف متفتاوت اتید. مشاهده می

تیده هش، حتداهثر زیست در ت مار عدم مصرف علف

هتتای شتتد، امتتا در غلظ های اتتاالتری تشک لدر الیته

های تیده در الیتتههش، حتتداهثر زیستت اتتاالی علتتف
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 .های مختلف کشتهای مختلف در تراکم و سیستمیا در الیهکش بر وزن خشک لوبیافته علفهای کاهشاثر غلظت -1شکل 

Figure 1. Effect of reduced herbicides concentrations on beans dry weight in different layers, plant densities and mixed 

cropping systems. 
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تر ایجادشده اید. مقتدار ایتن پتارامتر در شترایط پای ن

هش در س ستم هش  ختالص و در عدم مصرف علف

ایتتته گ تتاه زراعتتی در مترمراتت ،   60و  50، 40تتتراهم 

متری سانتی 58/40و  42/40، 40های ترت   در الیهاه

و  09/47 ،29/47ترت   و در س ستم هش  مخلیط اه

 دس  نمد.متر اهسانتی 19/47

هش، گ تاه های عدم مصرف علتفاه عبارت در ت مار

زراعی اگر ختید را اته نتیر نرستاند، قتادر اته انجتام 

هد فصل، از رقاا  اازخیا فتیسنتز ن س  و از در ادامه

هتای هترز ماند. انااراین تا زمانی هه خطر وجید علف

ختید  تیدههند تا زیست احساه شید، گ اه ت ش می

هرز تشتک ل دهتد تتا اتیانتد از نتیر را در ااالی علف

تیده تیسط سایر زیس  ا شترینمند شید. تشک ل اهره

هته النت نگتا و نحییشده اس ، اهمحقق ن ن ز گزارش

در اررستتتی  (Lantinga et al., 1999)همکتتتاران 

اندی تاج پیشش درهش  مخلیط شبدر و چچتم الیه

تیده در زیست  ا شتتریند هته ساله گزارش دادنتچند

شتتید. های اتتاالتر تتتاج پیشتتش تشتتک ل میقستتم 

همچن ن در رقاا  گندم و ییالف وحشی، زمتانی هته 

 تیدههنتد، زیست وحشی افزایش پ دا میتراهم ییالف

هتای ا شتری در مقایسه اا ت مارهتای هنتترل اته الیته

، (Saadatian et al., 2010)یااتد ااالیی اختصاص متی

هایی هه گ اهتان زراعتی، تحت  حمایت  در ت ماراما 

 تیدهزیس   شتریناگ رند، هش یا وج ن قرار میعلف

 شی. مقدار این پتارامتردر ااالترین قسم  تشک ل نمی

هتتای در س ستتتم هشتت  ختتالص و مخلتتیط و تراهم

دس  نمد. اه Hمختلف هاش ، همتر از نصف حداهثر 

م دل ل وجید ارقااه   Hmهای مخلیط، پارامتردر ت مار

تتیده در ایستاده و رونده در هنار هم، حتداهثر زیست 

شتتید هتته در نن الیتته ارنینتتد یمای تشتتک ل الیتته

 هرهدام از ارقام ااالتر ااشد. تیدهزیس 

 Maxهش، های مختلف علفاا تیجه اه هارارد غلظ 

v  تتیده، متفتاوت اتید. اتا افتزایش یا حداهثر زیست

ها، ار مقدار این پارامتر ت مارهش در تمام غلظ  علف

(. همچن ن روند نمیدار افتزایش 3)جدول  شدافزوده 

ارگ گ اهتان نستب  اته افتزایش غلظت   تیدهزیس 

 نورده شده اس .  1هش در شکل علف

تیده لیا تتا در هش، زیستت اتتا افتتزایش غلظتت  علتتف

های مختلف افزایش پ تدا هترد. اتر ایتن استاه، الیه

پارامتر در س ستم هش  مخلتیط و  م زان این ا شترین

ایتته در مترمرات  در ت متار وجت ن  60تراهم هاشت  

گترم در واحتد ستطح در الیت   04/57دستی اه م زان 

متر تیل تتد شتتد و همتتترین مقتتدار در ستتانتی 30-40

ایتته در  40س ستم هشت  ختالص و تتراهم هاشت  

گترم  73/30مترمرا  در غلظ  صفر درصد اه م تزان 

دس  نمد. متر اهسانتی 50-40در الی  در واحد سطح 

انتدی هش، تغ  تری در الیهاتا افتزایش غلظت  علتف

هتتا، حتتداهثر صتتیرت نگرفتت  و در تمتتامی غلظ 

شده اتید. متر تشک لسانتی 50-40تیده در الیه زیس 

تیده در افزایش تراهم میج  شد تتا حتداهثر زیست 

رد؛ هتا قترار گ تتری نسب  اه دیگر تراهمارتفا، پای ن

این حال  در س ستم هش  مخلیط نسب  اه س ستتم 

تیده وضیم دیده شد. حداهثر زیست هش  خالص اه

درصتد از  100و  75هش )های ااالی علتفدر غلظ 

شتتده(، اختتت ف زیتتادی اتتا یکتتدیگر غلظتت  تیص ه

تتتیان جهتت  هتتاهش مصتترف نداشتتتند؛ انتتااراین می

شتده درصد از غلظت  تیص ه 75هش، از غلظ  علف

 هش استفاده نمید.فعل

 شاخص سطح برگ لوبیا

هش ایمازتاپ ر علف یافتههای هاهشنتایج تأث ر غلظ 

هتتای اتر تیزیت  عمتیدی ستتطح اترگ لیا تا در تراهم

( نشان 4های مختلف هش  )جدول مختلف و س ستم

( اتا افتزایش Max vداد هه حداهثر سطح ارگ لیا تا )

غلظت  هش افتزایش یتافتی مقتدار نن در غلظ  علف

هش، ا ش از دو اراار حالتی اید هته درصد علف 100

ترت ت ، این هشی مصرف نشده اید. اه گینه علفه چ
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 100ا شترین شتاخص ستطح اترگ لیا تا اته هتارارد 

ایته گ اه  60هش در تراهم هاش  درصد غلظ  علف

زراعی در مترمرا  و س ستم هش  مخلتیط اته م تزان 

شترایط عتدم هتارارد مترمرا  و همتترین نن در  36/1

ایتته گ تاه زراعتی در  50هش در تراهم هاشت  علف

 53/0مترمراتت  و س ستتتم هشتت  ختتالص اتته م تتزان 

هش، های علتفدس  نمد. در تمامی غلظ مترمرا  اه

حداهثر شاخص سطح ارگ اتا افتزایش تراهمتافزایش 

یاف  و همچن ن این مقدار در س ستم هشت  مخلتیط 

ر اتتید. م تتزان نستب  اتته س ستتتم هشتت  ختالص ارتتت

های شاخص سطح ارگ در ت مارهای مختلتف و الیته

هتای مختلف، متفاوت اید، اما تقریبا  در تمامی غلظ 

های هاش ، حداهثر سطح اترگ در هش و تراهمعلف

شده اید. م زان پارامتر متری تشک لسانتی 50-40الیه 

hm  های مختلف هاشت  تفتاوت ها و تراهمدر غلظ

دهندت نن یکدیگر نداشتند؛ ایتن نشتان داری را اامانی

هش، گ تاه لیا تا های پتای ن علتفاس  هه در غلظ 

های ااالیی خید تشک ل ا شترین سطح ارگ را در الیه

هرز اتر ستر هایداده اس  تا اتیاند در رقاا  اا علف

 نیر از تیان ا شتری ارخیردار ااشد.

یافتته هتا هاهشنمیدار مثلثی مرایط اته رااطته غلظ 

( نشتان 2هش اا تیزی  سطح ارگ لیا تا )شتکل علف

 تزان هش، حتداهثر مداد هه اا افتزایش غلظت  علتف

 سطح ارگ لیا ا افزایش پ دا هرد. 
 

 ایلوب سطح برگ یعمود عیتوز با کشعلف یافتهکاهش هایظتغل نیب رابطه ی ومثلث مدل یپارامترها -4جدول 

Table 4. Triangular model parameters and relationship between the reduced herbicide concentrations and the distribution 

of bean leaf area 
From the recommended 

concentration of herbicide 
Planting 

density Planting system Max v * hm ** H *** R2
Adj 

0 40 Sole cropping 0.540 50 81.41 0.85 

0 40 Inter cropping 0.54 50 81.53 0.85 

0 50 Sole cropping 0.53 50.00 82.01 0.89 
0 50 Inter cropping 0.55 50.00 81.45 0.85 

0 60 Sole cropping 0.56 50.00 82.72 0.83 

0 60 Inter cropping 0.58 50.00 81.92 0.80 
25 40 Sole cropping 0.72 50.00 83.83 0.86 

25 40 Inter cropping 0.86 51.48 86.00 0.91 

25 50 Sole cropping 0.77 50.00 84.19 0.89 
25 50 Inter cropping 0.87 51.82 85.99 0.92 

25 60 Sole cropping 0.84 49.70 84.91 0.91 

25 60 Inter cropping 0.90 50.72 86.27 0.93 
50 40 Sole cropping 0.79 49.55 84.77 0.90 

50 40 Inter cropping 0.96 50.99 86.94 0.95 

50 50 Sole cropping 0.83 49.03 84.97 0.91 
50 50 Inter cropping 0.99 51.71 86.41 0.92 

50 60 Sole cropping 0.84 49.53 85.72 0.93 

50 60 Inter cropping 1.02 51.97 86.48 0.92 
75 40 Sole cropping 0.96 49.73 87.86 0.97 

75 40 Inter cropping 1.15 51.24 87.89 0.92 

75 50 Sole cropping 1.00 49.30 88.44 0.97 
75 50 Inter cropping 1.20 51.57 86.80 0.88 

75 60 Sole cropping 1.05 48.94 89.08 0.98 

75 60 Inter cropping 1.21 50.80 86.51 0.89 
100 40 Sole cropping 1.15 47.79 89.07 0.96 

100 40 Inter cropping 1.25 50.59 87.39 0.92 

100 50 Sole cropping 1.22 46.93 90.42 0.95 
100 50 Inter cropping 1.29 51.21 88.84 0.93 

100 60 Sole cropping 1.35 45.96 90.13 0.95 

100 60 Inter cropping 1.36 51.33 87.70 0.88 
Hand weeding 40 Sole cropping 1.13 50.48 88.85 0.92 

Hand weeding 40 Inter cropping 1.21 51.37 87.16 0.88 

Hand weeding 50 Sole cropping 1.28 52.11 88.74 0.90 
Hand weeding 50 Inter cropping 1.24 51.43 87.82 0.87 

Hand weeding 60 Sole cropping 1.33 51.84 88.67 0.90 

Hand weeding 60 Inter cropping 1.29 51.72 88.30 0.86 

 رتفاع گیاه لوبیا.شود و ***: حداکثر اتوده لوبیا تشکی  میتوده لوبیا، **: ارتفاعی که در آ  حداکثر زیمت*: حداکثر چگالی زیمت

*: maximum density of beans biomass, **: height which the maximum biomass of beans is formed and ***: maximum bean plant 
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height. 

 
 های مختلفهای مختلف در تراکم و سیستمرگ لوبیا در الیهکش بر شاخص سطح بیافته علفهای کاهشاثر غلظت -2شکل 

 کشت
Figure 2. Effect of reduced herbicides concentrations on bean leaf area in different layers, and plant densities and mixed 
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cropping systems  

ار این اساه، همترین شاخص سطح ارگ در شترایط 

هش و ا شتتترین نن در هتتارارد عتتدم مصتترف علتتف

شتده و هش از غلظ  تیص هدرصد علف 100غلظ  

 دس  نمد. هرز اهشرایط وج ن دستی علف

حداهثر م زان شاخص سطح ارگ اتا افتزایش غلظت  

هتتای و در تمتتامی غلظ  هش تغ  تتری نکتتردعلتتف

 40هارارده شده، حداهثر م زان سطح ارگ در ارتفا، اه

شتتده اتتید. انتتااراین الگتتیی متری تشک لستتانتی 50-

هش رویش گ اه لیا ا وااستگی همی اته غلظت  علتف

هش، تفتتاوت هتتای مختلتتف علتتفدارد و در غلظ 

شده وجتید نداشت . چندانی در شکل هانیپی تشک ل

های هشت  ختتالص و ر س ستتمم تزان ستطح اتترگ د

ی نداش ، اما در تمتامی ام حظهقاالمخلیط، تفاوت 

هش، م زان ستطح اترگ اتا افتزایش های علفغلظ 

ایته در مترمرا  افزایش یاف .  60ایته اه  40تراهم از 

هش و در س ستم های ااالی علفاین حال  در غلظ 

هش  خالص، ا شتر از س ستم هش  مخلیط اید هته 

ای ا ن دو رقم لیا ا در گینهگاری و رقاا  درونناساز

تیان یکتی از س ستم هش  مخلیط درون ردیف را می

 دالیل نن دانس .

 هرزتوده علفزیمت
پارامترهتتای مراتتیط اتته متتدل مثلثتتی در رااطتت  اتت ن 

هش اتا تیزیت  عمتیدی یافته علتفهای هاهشغلظ 

 شتتدهدادهنشتتان  5هرز در جتتدول تیده علتتفزیستت 

 اس .

 

 
 هرزعلف یتودهزیست یعمود عیتوز با کشعلف یافتهکاهش هایغلظت نیب رابطه ی ومثلث مدل یپارامترها -5جدول  

Table 5. Triangular model parameters and relationship between reduced herbicide concentrations and vertical distribution 

of weed biomass 
 % From the recommended 

concentration of herbicide 
Planting 

density Planting system Max v * hm ** H *** R2
Adj 

0 40 Sole cropping 31.45 37.59 90.53 0.90 

0 40 Inter cropping 31.98 37.88 88.69 0.93 

0 50 Sole cropping 29.45 36.65 89.70 0.91 
0 50 Inter cropping 38.55 37.25 88.19 0.91 

0 60 Sole cropping 26.85 36.57 87.56 0.90 

0 60 Inter cropping 26.13 36.11 87.52 0.92 
25 40 Sole cropping 28.68 39.06 88.21 0.92 

25 40 Inter cropping 28.81 38.52 87.22 0.92 

25 50 Sole cropping 27.37 37.79 87.57 0.93 
25 50 Inter cropping 26.55 37.58 87.31 0.91 

25 60 Sole cropping 24.45 36.16 87.12 0.90 

25 60 Inter cropping 24.47 36.37 86.09 0.92 
50 40 Sole cropping 27.04 37.18 87.13 0.93 

50 40 Inter cropping 26.28 36.64 86.88 0.93 

50 50 Sole cropping 26.50 37.29 85.06 0.92 
50 50 Inter cropping 25.35 37.36 84.90 0.92 

50 60 Sole cropping 19.83 35.55 82.02 0.85 

50 60 Inter cropping 19.14 35.04 81.81 0.85 
75 40 Sole cropping 17.36 25.76 81.06 0.81 

75 40 Inter cropping 16.95 25.46 80.86 0.81 

75 50 Sole cropping 16.65 24.28 81.09 0.90 
75 50 Inter cropping 15.36 23.42 80.71 0.89 

75 60 Sole cropping 15.97 18.15 79.69 0.87 

75 60 Inter cropping 14.85 22.70 79.68 0.85 
100 40 Sole cropping 10.67 15.25 77.63 0.86 

100 40 Inter cropping 10.45 15.38 77.60 0.89 

100 50 Sole cropping 9.93 13.99 76.56 0.87 
100 50 Inter cropping 8.84 13.60 76.00 0.91 

100 60 Sole cropping 8.88 14.81 76.00 0.88 

100 60 Inter cropping 8.33 14.88 75.85 0.88 

 ارتفاع گیاه لوبیا.شود و ***: حداکثر   میتوده لوبیا تشکیتوده لوبیا، **: ارتفاعی که در آ  حداکثر زیمت*: حداکثر چگالی زیمت

*: maximum density of beans biomass, **: height which the maximum biomass of beans is formed and ***: maximum bean plant 
height. 
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هش، حتداهثر ار این اساه، اا افتزایش غلظت  علتف

افتت . در (هتتاهش یMax vهرز )تیده علتتفزیستت 

تیده  در ا شترین زیس  هش،شرایط عدم هارارد علف

 55/38ایته گ اه زراعی در مترمرات  ) 50تراهم هاش  

دست  نمتد و همتترین نن در گرم در واحد ستطح( اه

شده نن هش از غلظ  تیص هعلف 100هارارد غلظ  

دس  نمد. ایتن حالت  ( اه33/8ایته ) 60و در تراهم 

هش ایمازتتتاپ ر تیانستتته استت  نشتتان داد هتته علتتف

هرز را هتتاهش دهتتد و تیده علتتفیستت ی زخیااتته

ی و انتختاای سیزاه گسازگاری مناسبی از جه  عدم 

هته  حالن درعیا ا دارد، هش اا گ اه لعمل هردن علف

 وتأث ری ار ارتفا، گ اه لیا ا نداشت . افتزایش تتراهم 

س ستم هش  مخلیط نسب  اه س ستم هش  ختالص 

پتارامتر تیجهی منجر اه هتاهش ایتن ن ز اه م زان قاال

دهد هه افزایش تتیان رقتااتی شد. این حال  نشان می

ز گ اه زراعی از طریژ افزایش تراهم هاش  و استفاده ا

هشتتتی جای س ستتتم تکس ستتتم هشتت  مخلتتیط اتته

هرز تیده تیل دی علتفتیاند منجر اه هاهش زیس می

هرز در تیده تیل تتدی علتتفشتتید. اختتت ف زیستت 

یش تتراهم و استتفاده هش، افزاهای پای ن علفغلظ 

هتای از س ستم هش  مخلیط، ا شتر از هتارارد غلظ 

هش اتتید. انتتااراین در شتترایط هتتارارد اتتاالی علتتف

هش، استتفاده از افتزایش یافته علفهای هاهشغلظ 

طیر تیانتتد اتتهتتتراهم و س ستتتم هشتت  مخلتتیط می

هرز را هاهش دهد و تیده علفی، زیس ام حظهقاال

هرز افتزون ه زراعی را در مقاال علتفتیان رقااتی گ ا

 نماید.  

 

شتید تیده تشک ل میارتفاعی هه در نن حداهثر زیس 

(hmنشان داد هه اا افزایش غلظ  علف ) ،هش، ارتفا

هرز )م انگ ن ارتفتا، تیده علفتشک ل حداهثر زیس 

م تتزان ایتتن  هرچقتتدرهرز( هتتاهش یافتت . هتتایعلف

نن اس  هته حتداهثر  پارامتر ا شتر ااشد، نشان دهنده

هرز در ارتفتا، اتاالتری قترار دارد؛ تیده علتفزیس 

انااراین تیان رقااتی نن اا گ اه زراعی ا شتر است . در 

هش، ارتفا، تشک ل حتداهثر شرایط عدم مصرف علف

متر اید، اما در هتارارد سانتی 37هرز تیده علفزیس 

شتده، ایتن ارتفتا، درصدی غلظ  تیص ه 100غلظ  

هتتای متر اتتید. انتتااراین در غلظ ستتانتی 14 حتتدود

هرز نسب  اته هش، تیان رقااتی علفیافته علفهاهش

تیده در گ اه زراعی اه علت  تشتک ل حتداهثر زیست 

های اتتاالتر ا شتتتر اتتید، امتتا اتتا افتتزایش غلظتت  الیتته

هش، این میازنه اه نف  گ اه زراعی تغ  تر هترد و علف

هرز مقااله نماید. این گ اه زراعی اهتر تیانس  اا علف

در حالی اس  هه  افتزایش تتراهم هاشت  و س ستتم 

هش ، سب  تغ  ر محسیسی در هتاهش ایتن پتارامتر 

نشد، انااراین افزایش تراهم و استفاده از س ستم هش  

مخلتتیط نتیانستت  انتظتتارات را در متتیرد هتتاهش 

 هرز ارنورده سازد. تیده علفزیس 

ز اتا افتزایش غلظت  ( ن تHهرز )حداهثر ارتفا، علف

هش هاهش پ دا هرد و اا افزایش تتراهم هاشت ، علف

، در مثالعنیاناههرز هاهش یاف . حداهثر ارتفا، علف

هرز هش، حداهثر ارتفا، علفشرایط عدم هارارد علف

 87و  88، 90ترت   ایتتته اتته 60و  50، 40در تتتراهم 

متر اید. س ستم هاش  ن ز در هاهش این مقتدار سانتی

قش داش  و در س ستتم هشت  مخلتیط نستب  اته ن

س ستم هش  خالص، این م زان هاهش پ تدا هترد هته 

عل  نن، پیشش اهتر و ا شتر گ اه زراعتی در س ستتم 

هش  مخلیط نسب  اه س ستم هش  ختالص است . 

هرز در تیده علتفروند تغ  رات ارتفا، تشک ل زیس 

هتا و هش در تراهمهتای مختلتف علتفهارارد غلظ 

( نشان داد هه اتا 3های  مختلف هاش  )شکل ستمس 

تیده هتتل هش، م تتزان زیستت افتتزایش غلظتت  علتتف

هرز هتتتتتتتاهش پ تتتتتتتدا هتتتتتتترد. علتتتتتتتف
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 متفاوت های مختلفهای مختلف ودر تراکم و سیستمهرز در الیهتوده علفکش بر زیستیافته علفهای کاهشاثر غلظت -3شکل 

Figure 3. Effect of reduced herbicide concentrations on the weed dry weight in different layers, densities and mixed 

cropping systems. 
 

هرز، در تیده علتتفاتر ایتتن استتاه، ا شتترین زیستت 

گترم در واحتد  98/31هش )هارارد غلظ  صفر علف

درصتد  100سطح( و همتترین نن در هتارارد غلظت  

دس  نمتد. گرم در واحد سطح( اه 25/15 هش )علف

هتای پتای ن هرز در غلظ تیده علتفحداهثر زیست 

شتده( درصد غلظ  تیص ه 50و  25هش )صفر، علف

متری تشک ل شتد، امتا در سانتی 40-30در ارتفا، ا ن 

شتده، درصتد غلظت  تیص ه 100و  75غلظ   هارارد
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 چقتدر هرمتر اید. سانتی 14و  25ترت   این ارتفا، اه

هرز در ارتفا، اتاالتری قترار تیده علفحداهثر زیس 

گ رد، تیان رقااتی ااالتری نسب  اته گ تاه زراعتی دارا 

ی مدل مثلثتی از ن اش پخیاهد اید. انااراین ار اساه 

یافتته های هاهشهرز در غلظ تیده علفم زان زیس 

هتای هش و غلظ هش، در عتدم هتارارد علتفعلف

شده(، تیان درصد غلظ  تیص ه 50و  25یافته )هاهش

هرز ا شتر از گ اه زراعی اتید و ایتن امتر رقااتی علف

تیده تیل تدی گ تاه منجر اه هاهش عملکترد و زیست 

زراعتتی شتتد.  افتتزایش تتتراهم، منجتتر اتته هتتاهش 

هتتای هرز شتتد و در تمتتامی غلظ تیده علتتفزیستت 

هرز اا افزایش تراهم تیده علفهش، م زان زیس علف

ایته گ اه زراعی در مترمرا ، هتاهش  60ایته اه  40از 

یاف ، اما تفاوت چندانی ا ن س ستم هش  ختالص و 

تیده مشاهده نشد. همچنت ن مخلیط در هاهش زیس 

تیده افزایش تراهم، منجر اته تشتک ل حتداهثر زیست 

تر نشتتد و در تمتتامی هرز در ارتفتتا، پتتای نعلتتف

 هش، ارتفتتا، تشتتک ل حتتداهثرهتتای علتتفغلظ 

هتتتای مختلتتتف و هرز در تراهمتیده علتتتفزیستتت 

های مختلف هاش  یکسان اید. این امتر نشتان س ستم

هرز ستای در های ا شتتر، علتفدهد هه  در تراهممی

 منتداهرهافزایش ارتفا، دارد تا از تیان رقااتی ااالتری 

ایته در مترمرات ، ارتفتا،  60شید و انااراین در تراهم 

ایته  40هرز اا تراهم ده علفتیتشک ل حداهثر زیس 

  در مترمرا  یکسان اید.
 هرزشاخص سطح برگ علف

، پارامترهای مرایط اته رااطته ات ن 6ار اساه جدول 

هتای رارد غلظ هرز و هتاشاخص سطح اترگ علتف

نشان داد هه اتا افتزایش غلظت   هشیافته علفهاهش

تیجهی طیر قااتلهرز اتههش، سطح ارگ علتفعلف

( Max vهرز )داهثر سطح ارگ علتفهاهش یاف . ح

تیانتد منجتر اته هتاهش دهد هه افتزایش مینشان می

، 6هرز شتتید. اتتر استتاه جتتدول ستتطح اتترگ علتتف

هتتای هرز در غلظ ا شتتترین ستتطح اتترگ علتتف

درصتد غلظت   50و  25هش )صفر، یافته علفهاهش

 66/0و  68/0، 72/0ترت   ارااتتتر شتتتده( اتتتهتیص ه

هش اته علتف 100غلظت  مترمرا  و همتترین نن در 

م تزان ایتن  هرچقدرمترمرا  مشاهده شد.  07/0م زان 

هرز دهندت نن اس  هه علتفپارامتر ا شتر ااشد، نشان

تیانسته اس  سطح ا شتری را پیشش دهتد و از نتیر 

خیرش د ا شتر اهره ابرد و در رقاا  ار ستر نتیر هته 

رود، از گ تاه ترین عامل در رقاات  اته شتمار متیمهم

هش عی ارتر ااشد. انتااراین هتاهش غلظت  علتفزرا

تیاند منجر اه هاهش تیان رقتااتی گ تاه زراعتی اتا می

هرز ار سر استفاده از نیر خیرش د شید. تفتاوت علف

درصتتتد غلظتتت   100و  75اتتت ن هتتتارارد غلظتتت  

رنگ اتید و ها همهش اا دیگر غلظ شده علفتیص ه

های مصترف انااراین جه  هتاهش مصترف و هزینته

 75تیان از زیس  میهش و همچن ن حفظ مح طعلف

جای غلظت  هش اتهشتده علتفدرصد غلظ  تیص ه

 درصدی استفاده هرد.  100

هرز ارتفتتاعی هتته در نن حتتداهثر ستتطح اتترگ علتتف

(، از اهم   اتاالیی در شناستایی hmشید )تشک ل می

هرز اا گ اه زراعی ارختیردار است . تیان رقااتی علف

ستتطح اتترگ در ارتفتتا، اتتاالتری هتتر چقتتدر حتتداهثر 

هرز رشد ختید را دهد هه علفتشک ل شید، نشان می

اه شکلی انجام داده اس  هه اتیاند در ارتفا، ااالتری، 

شید تا سطح ارگ ا شتری تیل د هند. این امر منجر می

هرز، عت وه اتر استتفاده ا شتتر از نتیر مستتق م علف

و گ تاه  اندازی هنتدخیرش د، روی گ اه زراعتی ستایه

زراعی را از دریافت  نتیر مستتق م خیرشت د محتروم 

هرز تتیان رقتااتی ا شتتری نماید. در این حال ، علف

نسب  اه گ اه زراعی دارد و هاهش عملکرد و هتاهش 

شید. اا تیجته تیده ا شتری در گ اه مشاهده میزیس 

تیده در ، ارتفتا، تشتک ل حتداهثر زیست 6اه جدول 

 50و  25هش )صتتفر، لتتفیافتتته عهتتای هاهشغلظ 
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 50-40شتتده(، در حتتدود درصتتد از غلظتت  تیص ه

متر اید و اا ارتفتاعی هته گ تاه زراعتی حتداهثر سانتی

ها تشتک ل داد، ارااتری سطح ارگ را در هم ن غلظ 

هرز، وقتی هتر هرد. در رقاا  ا ن گ اه زراعی و علف

دو حتداهثر ستطح اترگ را در ارتفتا، یکستان ایجتتاد 

ی در رقاا  ارتر اس  هه ارتفا، ا شتری هنند، گ اهمی

هش، یافتته علتفهتای هاهشدارد؛ انااراین در غلظ 

متر( ا شتر از گ تاه زراعتی سانتی 88هرز )ارتفا، علف

متر( اید. اا افزایش تراهم، ارتفتاعی هته در سانتی 81)

شید، تغ  ر هرز تشک ل مینن حداهثر سطح ارگ علف

نتیانست  منجتر اته  چندانی نکترد و افتزایش تتراهم

هرز شتید. در هاهش ارتفا، حداهثر سطح ارگ علتف

های هشتت ، اتترخ ف انتظتتار تفتتاوت اتت ن س ستتتم

شید ،ارتفاعی هه در نن حداهثر سطح ارگ تشک ل می

هرز، افزایش یاف  هته و همچن ن حداهثر ارتفا، علف

تیان استتفاده رقتم رونتده لیا تا )رقتم عل  نن را می

گاه عنیان تک تهده )رقم درخشان( اهگلی( از رقم ایستا

 ای دانس  هه شرایط را ارای رشدگینهو رقاا  درون

هرز فتتتتتراهم نمتتتتتیده اتتتتتید.ا شتتتتتتر علتتتتتف

 
 هرزعلف سطح برگ یعمود عیتوز با کشعلف یافتهکاهش هایغلظت نیب یرابطه ی ومثلث مدل یپارامترها -6جدول 

Table 6. Triangular model parameters and relationship between reduced herbicide concentrations and vertical distribution 

of weed leaf area 
 % From the recommended 
concentration of herbicide Planting density Planting system Max v * hm ** H *** R2

Adj 

0 40 Sole cropping 0.74 41.61 88.25 0.87 

0 40 Inter cropping 0.70 42.14 87.17 0.84 
0 50 Sole cropping 0.72 41.72 86.75 0.86 

0 50 Inter cropping 0.69 42.32 85.97 0.83 

0 60 Sole cropping 0.70 41.75 87.66 0.82 
0 60 Inter cropping 0.67 40.86 87.65 0.84 

25 40 Sole cropping 0.73 41.89 89.87 0.86 

25 40 Inter cropping 0.70 41.74 87.05 0.85 
25 50 Sole cropping 0.68 40.00 90.05 0.84 

25 50 Inter cropping 0.69 41.57 89.04 0.84 

25 60 Sole cropping 0.68 41.49 91.01 0.92 
25 60 Inter cropping 0.67 41.81 88.21 0.88 

50 40 Sole cropping 0.68 42.61 85.94 0.87 

50 40 Inter cropping 0.66 42.20 85.32 0.95 
50 50 Sole cropping 0.67 42.78 86.16 0.89 

50 50 Inter cropping 0.63 42.76 85.33 0.88 

50 60 Sole cropping 0.62 42.32 83.90 0.96 
50 60 Inter cropping 0.61 42.27 83.87 0.89 

75 40 Sole cropping 0.53 40.00 81.92 0.93 

75 40 Inter cropping 0.51 40.00 81.53 0.92 
75 50 Sole cropping 0.22 30.00 81.13 0.85 

75 50 Inter cropping 0.22 30.00 78.95 0.85 

75 60 Sole cropping 0.22 30.00 80.25 0.83 
75 60 Inter cropping 0.21 30.05 79.99 0.82 

100 40 Sole cropping 0.10 16.60 80.00 0.80 

100 40 Inter cropping 0.08 21.53 76.36 0.92 
100 50 Sole cropping 0.09 18.87 76.30 0.92 

100 50 Inter cropping 0.08 21.53 76.36 0.92 

100 60 Sole cropping 0.08 23.20 76.30 0.80 
100 60 Inter cropping 0.07 18.73 77.50 0.87 

 رتفاع گیاه لوبیا.شود و ***: حداکثر اتوده لوبیا تشکی  میتوده لوبیا، **: ارتفاعی که در آ  حداکثر زیمتت*: حداکثر چگالی زیم

*: maximum density of beans biomass, **: height which the maximum biomass of beans is formed and ***: maximum bean plant 

height. 
 

(، روند تغ  رات سطح اترگ 4های مثلثی، )شکل مدل

خیای نشتان داد. هرز را در ارتفا، مختلف اههایعلف

هرز  و همچن ن ارتفا، تشتک ل م زان سطح ارگ علف

هش، حداهثر ستطح اترگ، اتا افتزایش غلظت  علتف

 هاهش پ دا هرد.
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 های مختلف کشت.در تراکم و سیستمهای مختلف  وهرز در الیهکش بر سطح برگ علفیافته علفهای کاهشاثر  غلظت -4شکل 

Figure 4. Effect of reduced concentrations of herbicides on weed dry weight in different layers,  plant densities and mixed 

cropping systems. 

 

هش، ار این اساه و در شترایط عتدم مصترف علتف

هه در مترمرا  اید  74/0هرز حداهثر سطح ارگ علف

شده اید، اما ایتن مقتدار متری تشک لسانتی 41ارتفا، 

شتده اته درصد غلظت  تیص ه 100در هارارد غلظ  

متری تنزل پ دا هرد. سانتی 18مترمرا  در ارتفا،  07/0

افزایش تتراهم هاشت ، تفتاوتی را در ستطح اترگ و 

های مختلف ایجاد نکترد، ارتفا، تشک ل نن در غلظ 

شده و درصد از غلظ  تیص ه 75 اما در هارارد غلظ 
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ایتته در مترمرات ، حتداهثر ستطح اترگ  40در تراهم 

ترت   هرز در س ستم هش  خالص و مخلیط  اهعلف

 40مترمراتتت  اتتتید هتتته در ارتفتتتا،  51/0و  53/0

ایتته،  60و  50شده اید. در تراهم متری تشک لسانتی

تیده در س ستتتم هشتت  ختتالص و حتتداهثر زیستت 

مترمرات  اتید هته در  21/0و  22/0   ترتمخلیط، اته

 متری قرارگرفته اید. سانتی 30ارتفا، 

هش، م تتزان در مجمتتی، و اتتا افتتزایش غلظتت  علتتف

تیده و شاخص سطح ارگ گ اه زراعی افتزایش زیس 

تیده و شتتاخص ستتطح اتترگ یافتت  و م تتزان زیستت 

هرز روند هاهشی داشت . از طرفتی، افتزایش و علف

خلتیط نتیانست  منجتر اته استفاده از س ستم هش  م

تیده و ستطح اترگ گ تاه از حد زیست  افزایش ا ش

تیده و ستطح اترگ زراعی شید، اما تیانست  زیست 

هرز را هتتاهش دهتتد. اختتت ف هتتارارد غلظتت  علتتف

شتده اتا هتارارد درصد غلظت  تیص ه 75یافته هاهش

شتده زیتاد نبتید و درصتد غلظت  تیص ه 100غلظ  

زیستت  و ظ مح طتتتیان جهتت  حفتتاتتدین منظتتیر می

پاشی از طریتژ هتاهش های اقتصادی سمهاهش هزینه

تیده و سطح هش اه جه  هاهش زیس مصرف علف

هرز هه منجر اه هاهش تتیان رقتااتی نن اتا ارگ علف

یافتتته هتتای هاهششتتید، از غلظ گ تتاه زراعتتی می

شتده( اته درصد غلظت  تیص ه 75هش )غلظ  علف

مخلتیط استتفاده  همراه افزایش تراهم و س ستم هش 

 نمید. 

 عملکرد دانه لوبیا
نتایج حاصل از ارازش متدل سته پتارامتره لجستت ک، 

هش اتر عملکترد ارقتام علف یافتهتأث ر دزهای هاهش

خیای نشتان های هش  مختلتف را اتهلیا ا در س ستم

هتته م تتزان عملکتترد در شتترایط اتتدون طیریداد، اه

هشتت  ( در اتت ن س ستتتم Aهرز )پتتارامتر هتتایعلف

و  33/4451ترت   ختتالص و  هشتت  مخلتتیط، اتته

(. 7ه لتتتیگرم در هکتتتتار اتتتید )جتتتدول  33/4355

 

 ارقام در ریمازاتاپیا کشعلف مختلف یهادزعملکرد دانه و  بین رابطه برازش داده شده به پاسخ -دز مدل پارامترهای -7جدول 

 .قرمز ایلوب مختلف

Table 7. Parameters of dose-response model fitted to the relationship between grain yield and different doses of imazatapir 

herbicide in different red bean varieties. 

A(Kg/h)*(SE) (SE)**X0 (SE)*** b RMSE R2
Adj 

System cultivation Bean 

density 

4266(34.1) 51.01(0.53) 20.40(0.65) 61.52 0.99 Sole cropping 40 

4197.3(28.8) 47.96(0.56) 20.36(0.46) 52.60 0.99 Inter cropping 40 

4300.6(30.4) 48.85(0.65) 20.26(0.42) 62.36 0.99 Sole cropping 50 

4231.3(28.9) 45.76(0.58) 20.16(0.43) 55.65 0.99 Inter cropping 50 

4451.3(29.1) 48.56(0.61) 20.38(0.71) 92.57 0.98 Sole cropping 60 

4355.4(30.5) 44.80(0.7) 19.74(0.53) 80.35 0.99 Inter cropping 60 

 : شیب منحنی.*** و درصد عملکرد 50کش برای رسید  به : غلطت الزم علف**توده، : حداکثر زیمت *
     *: maximum biomass, **: concentration of herbicide required to achieve 50% of yield, ***: diagram slope.     

 

درصد  50( و دز الزم ارای رس دن اه bش   منحنی )

( در س ستتتم هشتت  مخلتتیط همتتتر از 0Xعملکتترد )

 دهندهدست  نمتد هته نشتانس ستم هش  ختالص اه

قتدرت اتاالی س ستتتم هشت  مخلتتیط در رقاات  اتتا 

هتای و پتانس ل تیل تد اتاال حتتی در دز هرزهایعلف

هش در اید. از طرف دیگر، عدم مصترف علتفپای ن 

شتتدت هتتاهش داد، ت مارهتتا، عملکتترد را اه همتته

ایتته در   60و  50، 40های هه عملکرد تراهمطیریاه

هش در س ستتم مترمرا  در شرایط عدم مصرف علتف

ه لیگرم در  322و  289، 268ترت   هش  خالص، اه

 335، 285ترت   هکتار و در س ستم هش  مخلیط، اه

 دهندهدس  نمد هه نشتانه لیگرم در هکتار اه 364و 
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  هش مصرف نشید.اس  هه علفقدرت رقاا  اس ار ضا ف ایتن محصتیل در حتالتی 

 

 
 مختلف کاشتهای ها و تراکمکرد دانه لوبیا در سیستمکش ایمازتاپیر بر عملأثیر دزهای مختلف علفت  -5شکل 

Fiugre 5. Effect of different doses of imazotapyr herbicide on bean grain yield in different planting systems and densities. 

 

های مختلف هشت ، ، در ا ن تراهم5اا تیجه اه شکل 

ایتته در مترمرات  اتا  60ا شترین عملکترد اته ت متار 

ه لیگرم در هکتار و همترین نن، اه  72/2637م انگ ن 

 67/2460مراتت  اتتا م تتانگ ن ایتتته در متر 40ت متتار 

ه لیگرم در هکتار تالژ داشت . در مقایسته عملکترد 

های هش ، م انگ ن عملکرد ت متار هشت  ا ن س ستم

 55/2518و  48/2573ترت   مخلتتیط و ختتالص، اتته

(. در مجمتتی،، 7ه لتتیگرم در هکتتتار اتتید )جتتدول 

اه ت مار وج ن دستی اتا  نمدهدس اها شترین عملکرد 

ه در مترمرا  و س ستم هش  ختالص اتا ایت 60تراهم 

ه لتیگرم در هکتتار تالتژ داشت .  33/4451متیسط 

ارقتام اختتر )اتا ت تپ رشتدی  (Amini, 2008)ام نی 

صتیرت ایستاده( و گلی )اا ت پ رشتدی رونتده( را اه

 هتتایتراهمهشتت  ختتالص و مخلتتیط در رقااتت  اتتا 

و اته ایتن  قتراردادخروه میرد ارزیتاای مختلف تاج

خروه، عملکترد ایتته تتاج 32س د هه تراهم نت جه ر

هه درصتتد هتتاهش داد، درصتتیرتی 72رقتتم اختتتر را 

هاهش عملکرد هم ن رقم در هش  مخلتیط اتا رقتم 

 ,.Lack et alدرصد اتید. الك و همکتاران ) 58گلی، 

 ،هرزهایعلف اا لیا ا رقاا ( گزارش هردند هه 2006

 دانه 100 زنو و غ ف در دانه تاداد ار یداریمان تأث ر

 63، متیستط طیراه هرزهایعلف هنترل ولی نداش ،

 .داد هاهش را لیا ا عملکرد درصد

 
 ی کلیریگجهینت

نتایج حاصتل از ایتن نزمتایش نشتان داد هته س ستتم 

هش  مخلیط نسب  اه س ستم هش  ختالص ارتتری 

داش  و س ستم هش  مخلتیط، تیانتایی ا شتتری در 

تیده هه زیس طیریاههرز داش ، هایرقاا  اا علف

هرز در س ستتم هشت  مخلتیط نستب  اته هایعلف

س ستم هش ، خالص همتر اید. عملکرد دانه لیا تا در 

س ستم هش  مخلیط نسب  اه س ستم هش  ختالص 

های تلف قی در هنتار ارتری داش . یکی دیگر از روش

هش، هشتت  علتتف یافتتتهی هاهشهتتاغلظ هتتارارد 

عملکرد دانه لیا ا اتا  االس .گ اهان زراعی در تراهم ا

افزایش تراهم، تفاوت محسیسی نشان نداد. در مقایسه 

ا ن افزایش تراهم هاش  و س ستم هشت ، استتفاده از 

هش، س ستم هشت  مخلتیط در دزهتای پتای ن علتف

ا شتتتر از افتتزایش تتتراهم در هتتاهش زیستت  تتتیده 

هرز نقش داشته اس  و اا ایجاد تاج پیشش هایعلف

انستتته استت  از رویتتش علتتف هتتای هتترز مناستت  تی

جلیگ ری هند و تا حدود زیتادی در رقاات  اتا ننتان 
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پ روز شید. ایجاد تاج پیشتش هامتل تیستط لیا تا در 

تراهم های اتاالی هشت  و س ستتم هشت  مخلتیط، 

ااعث شد تا نیر همتتری اته ستطح زمت ن ارستد و از 

رویش علف های هرز در زیر تاج پیشتش جلتیگ ری 

پیشش در الیه های ااالتری تکم تل و  هند. هرچه تاج

تیساه پ دا هند، تیان رقااتی لیا ا ا شتر خیاهد اتید و 

نیر همتری اه سطح زم ن خیاهد رس د هه در نت جته، 

علف های هرز تاحدی الندتر ن ز در زیر تاج پیشتش 

تیاننتتد از نتتیر خیرشتت د گ رنتتد و نمیلیا تتا قتترار می

ا  اا لیا تا مغلتیب مند شیند و  در نت جه در رقااهره

هتای خیاهند شد. همچن ن عدم رویتش دواتاره علف

های هترز جدیتد پت  از هرز و عدم جیانه زنی علف

هش و تکم ل شدن تاج پیشش تیسط استفاده از علف

لیا ا، تیانس  تیان گ اه لیا ا را افزایش دهتد و منتاا  

ا شتری را در دستره نن قرار دهد هته ایتن میضتی، 

ایش عملکتتترد دانتتته نشتتتان داد. ختتتید را در افتتتز
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