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 یکساله لوبیا هرزهایعلفکش ایمازتاپیر و رطوبت خاک بر کنترل علف هایبرهمکنش غلظت
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 (01/04/97تاریخ پذیرش:  -16/3/96)تاریخ دریافت:  

 چکیده

های خرد شده کش ایمازتاپیر و رطوبت خاک، آزمایشی به صورت کرتعلف هاییکساله مزرعه لوبیا به برهمکنش غلظت هرزهایعلفبه منظور ارزیابی واکنش 

 بی)به ترت یتجمع ریاز تبخ متریلیم 90و  75، 60های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رژیم رطوبتی قالب طرح بلوکدر 

درصد غلظت  100و  75، 50، 25، صفرپنج سطح  در ریمازتاپیکش اعلف یهاو غلظت یاصل یها( به عنوان کرتایلوب یآب ازیدرصد از ن 60و  80، 100 معادل

 توده ستیز بر یدار یمعن ریثأخاک، ت رطوبت و کشعلف یهاغلظت که برهمکنش داد نشان جینتادر نظر گرفته شدند.  یفرع یهابه عنوان کرت ،شده هیتوص

گرم در متر  396.81) هرزهایعلف توده ستیز زانیم نیباالتر و داشته یشتریب رشدرطوبت کم خاک،  طیتاج خروس و سلمه تره در شرا دارد. هرزهایعلفکل 

 یهامی، در رژ50EDپاسخ، پارامتر -غلظت یبراساس مدل سه پارامتر هرز بدست آمد.و شاهد بدون کنترل علفدرصد  60 یرطوبت میرژ ماریاز ت ،مربع(

هر چه  ،مطالعه نیحاصل از ا جینتا بر بنا .شد ینیبشیپشده  هیدرصد از غلظت توص 73.46و  56.59، 32.45 زانیم بیدرصد، به ترت 60و  80، 100یرطوبت

 میاز رژ ،عملکرد دانه زانیم نیباالتر . افتی خواهد شیافزا هرزهایعلفتوده  ستیدرصد از ز 50کاهش  یکش الزم برا علف، غلظت باشدرطوبت خاک کمتر 

، اگر رطوبت خاک مناسب باشد بر اساس این نتایج، ش حاصل شد.کعلف شده هیدرصد توص 100از غلظت  ،هکتار در لوگرمیک 4133 زانیم با ،درصد 100 یرطوبت

مناسب  یهاغلظت ینیبشیتواند در پیم شیآزما نیا جیشود. نتایم شتریب زین ایعملکرد لوب زانیم و افتی خواهد شیافزا هرزهایعلفکش در کنترل علف ییکارا

 مناسب باشد. رانیا ریمتغ میاقل طیکش در شراعلف

 .سخاپ-غلظت ، سلمه تره،هرزهایعلفتاج خروس، زیست توده  :: كلیدیهای واژه
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ABSTRACT 

To evaluate the response of annual weeds to interaction between imazethapyr herbicide doses and soil moisture 

in bean fields, a split plot experiment based on randomized complete blocks design with three replications was 

conducted. Main plots included three different moisture regimes (60, 75 and 90 mm of accumulated evaporation; 

equal to 100, 80 and 60% of bean water requirement respectively) and sub-plots were five doses of imazethapyr 

(0, 25, 50, 75 and 100 percent of the recommended dose). The result illustrated that the interaction effects of 

herbicide doses and soil moisture on the biomass of weeds were significant. Under low soil moisture conditions, 

Amaranthus retroflexus and Chenopodium album grew more and the highest amount of weed biomass (396.81 gr 

/m2) was obtained from 60% of bean water requirement and without weed control treatment. Also, based on the 

three-parameter dose-response model, the predicted ED50 parameters in the 100, 80 and 60% moisture regimen, 

were 32.45%, 56.59% and 73.46%, of the recommended dose respectively. These results showed that in the less 

soil moisture, the amount of required herbicide to reduce the 50% of weed biomass, increased. The highest yield 

(4133.84 kg/h) was obtained from 100% moisture regime and 100% recommended dose of herbicide. According 

to these results, when soil moisture content is appropriate, the herbicide efficiency in weed control and also the 

bean yield will increase. The results of this experiment can be used to predict the appropriate dose of herbicide 

in variable climatic conditions of Iran. 

 Key words: Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, dose-response, weed biomass. 
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 مقدمه

در دو قرن اخیر، تغییرات اقلیمی وسیعی در سطح جهان مشاهده 

 تغییرات دلیل مهمترين هوا، و آبشده است و از آنجا که 

 حتی تغییرات اين و است زراعی گیاهان تولید عملكرد و ساالنه

یم مشاهده نیز مدرن تكنولوژي و باال عملكرد با هايیمحیط در

 اقلیم تغییر اثرات به زيادي توجه اخیر، هايلسا دربنابراين  شود،

 به زمینه، اين در زيادي منابع و است شده گیاهان تولید و رشد بر

 اند هپرداخت هااکوسیستم بر فعلی اقلیم تغییر اثرات بررسی

(Walther et al., 2002) يكی از اثرات تغییر اقلیم، خشكی .

 و رشد کننده محدود محیطی فاکتور مهمترين خشكی،است؛ 

 مهیخشک و ن يهاطیدر مح است. جهان سطح در گیاهان تولید

 کيولوژيزیاکوف يهایژگيو اقادرند ب هرزهايعلفخشک، 

 اهانینسبت به گ يبه شكل موثرتر را منابع آب موجود ،خود

 سه کربنه و هاي هرزعلفپاسخ  . همچنیناستفاده کنند یزراع

 Ehleringer et) به اين شرايط متفاوت خواهد بود چهار کربنه

al., 1997; Ward et al., 1999). 

هر ساله خسارت زيادي به محصوالت زراعی از  هرزهايعلف

درصدي  96کنند تا جايی که کاهش جمله لوبیا وارد می

نیز گزارش شده است. با  هرزهايعلفعملكرد لوبیا در رقابت با 

، کاربرد هرزهايعلفتوجه به قدرت کم رقابت لوبیا در برابر 

لوبیا اجتناب ناپذير است. از  هرزهايعلفکش در کنترل علف

 طرفی، خشكی و عدم دسترسی گیاهان زراعی به رطوبت مناسب

هاي هرز تمام شود و کارايی غلظتممكن است به نفع علف

به  را با چالش روبرو کند. هرزهايلفعکش در کنترل علف

مبارزه با  يالزم برا داتیفراهم نمودن تمه لیدل ،نیهم

الزم به  يهااز ضرورت ،ياریآب کم طيدر شرا هرزهايعلف

باشد یفوق م طيدر شرا نهیعملكرد به دستیابی بهمنظور 

(Senjani et al., 2009) تحت تاثیر  هاکشعلف. کارايی

قبل و بعد از اي که خشكی گیرد به گونهرار میشرايط محیطی ق

بر مورفولوژي، فیزيولوژي و ترکیبات ، هاکشعلفکاربرد 

 ,Pallardy & Rhoads)گذارد شیمیايی داخل گیاه اثر می

1993; Taiz & Zeiger, 2002; Cruz et al. 2009; Barlow, 

به کاربرد  هرزهايعلفو پاسخ گیاه زراعی و  (1986

، متفاوت خواهد بود. طبق مطالعات انجام شده، هاکشعلف

شرايط محیطی، رطوبت و ترکیبات خاک، بر کارايی 

 Riethmuller-Haage et)  اثر گذار خواهد بود هاکشعلف

al., 2007) هرزهايعلفي موثر در کنترل هاکشعلف. يكی از 

کش ايمازتاپیر است؛ گزارش شده است که در لوبیا، علف

هاي با رطوبت کم و يا رطوبت خیلی زياد، درجه تأثیر کخا

کند یمکش ايمازاتاپیر کاهش پیدا رويشی علفکاربرد پس

(Sharon et al., 2003).  با توجه به اين که ايران داراي آب و

باشد و همچنین با در نظر گرفتن هواي خشک و نیمه خشک می

تأثیري که  بینی شده در کشور وروند خشكی و خشكسالی پیش

خواهد داشت و  هرزهايعلفدر کنترل  هاکشعلفبر کارايی 

 متعدد ايههگونو  رود پاسخ گیاهان زراعیهمچنین انتظار می

در شرايط مختلف آب  هرز هايعلف از کربنه چهار و کربنه سه

متفاوت باشد، در نتیجه، انجام اين  هاکشعلفو هوايی به 

هاي رطوبتی خاک و رژيم تحقیق با هدف بررسی برهمكنش

يكساله  هرزهايعلفکش ايمازاتاپیر در کنترل هاي علفغلظت

رسد. نتايج اين سه کربنه و چهار کربنه، ضروري به نظر می

در شرايط خشكی و  هاکشعلفبینی کارايی مطالعه در پیش

اتخاذ تدابیر مديريتی در شرايط کاهش رطوبت، مفید خواهد 

 بود.

 هامواد و روش

 يدانشكده کشاورز یدر مزرعه پژوهش 1396در سال  قیتحق نيا

و عرض  طولبا  ،دانشگاه تهران واقع در کرج یعیو منابع طب

 قهیدق 10درجه و  51و  یشمال قهیدق 48درجه و  35 يیایجغراف

 يهایژگيانجام شد. و ايمتر از سطح در 1312با ارتفاع و  یشرق

 .است شده ارائه 1در جدول  شيآزما محلخاک 
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 های خاک محل آزمایشویژگی -1جدول

Table 1. Soil characteristics of experimental site. 

Soil class pH Organic matter Ec N K P 

  % ds/m % ppm ppm 

Sandy clay loam 7.5 0.77 0.38 0.07 132 21.2 

 

 سکيو دو د زيیشامل شخم در پا نیزم يسازآماده اتیعمل

به  يامزرعه شيآزما. شدانجام  1395عمود بر هم، در بهار سال 

کامل  يهادر قالب طرح بلوک وخرد شده  يهاکرتصورت 

 يرشد پیت با ایتكرار انجام شد. رقم اختر لوب سهبا  یتصادف

 بهشتيارد 15تاريخ در  ،بوته در متر مربع 40تراکم  اب ستاده،يا

و فواصل  متریسانت 50 فيرد نی. فاصله بشدکشت همان سال 

 يامزرعه يمارهایتدر نظر گرفته شد.  متریسانت پنج فيرد يرو

 90و  75 ، 60پس از  ياریآب ماریشامل سه ت یاصل يهادر کرت

 80 ،100معادل  بی)به ترت ریتشتک تبخ از یتجمع ریتبخ متریلیم

و  75، 50، 25، صفر يهاغلظت و بود( اهیگ یآب ازین درصد 60و 

نام  با ریمازاتاپيکش اعلف شده هیغلظت توص درصد 100

شده  هیو غلظت توص BASFشرکت  دیتول) تیپرسوئ يتجار

 عاملعنوان  به ،SL  10%ونیفرموالس با و( هكتار در تریل کي

 در نظر گرفته شدند.  یفرع

شاهد  ماریانجام شد. ت) تیپ(  ياقطرهمزرعه به صورت  ياریآب

روز( در نظر  ششدر مزرعه ) ياریبر اساس متوسط دور آب

از تشتک  یتجمع ریتبخ زانیگرفته شد که با در نظر گرفتن م

 یتجمع ریتبخ متریلیم 60معادل  ی،دوره زمان نيدر ا ریتبخ

در  اهیگ یآب ازین درصد 100 معادل ؛ اين میزان،شدمحاسبه 

 نيا با کهبود  نياز ا یحاک یدانیم يهای. بررسباشدیمزرعه م

 يمارهای. تکندنمیبروز  اهیدر گ یآبکم ميعال ي،اریآب مقدار

 یتجمع ریاز تبخ متریلیم 90و  75از  بودندعبارت  یرطوبت يبعد

ميرژ ماری. تشد برآورد اهیگ یآب ازین درصد 60و  80که معادل 

( ی)سه تا چهار برگ مزرعه در ایلوب استقراراز  پس ی،رطوبت يها

پاش سم استفاده از با یپاشسمد. ياعمال گرد رشد فصل آخر تا

وحجم  وپاسكالکیل 240با فشار  ي،انازل شره ی دارايماتاب یپشت

شد.  انجامبرگی لوبیا  دو تا چهاردر مرحله  و هكتار رلیتر د 250

برداري به صورت نمونه ،کشهفته پس از پاشش علف دو

و  يکنار فيبا حذف دو رد ،منظور ني. بدگرفتانجام  یبيتخر

هر کرت،  رطرف به عنوان حاشیه د دوحذف نیم متر از 

رت انداخته شد و داخل هر ک یبه صورت تصادف کوادرات

مربوط به علف يهاو نمونه ندبر شدداخل هر کادر کف اهانیگ

به صورت جداگانه برداشت  ،ایلوبها( و گونه کیهرز )به تفك

ها پس از قرار گرفتن در نمونه ،. جهت تعیین وزن خشکندشد

ساعت  48به مدت و درجه سانتیگراد  75دماي  بادر آون  ،پاکت

 هاي خشک شده به وسیله ترازوي حساسنه. نموندقرار داده شد

 عملكرد محسابه منظوربه .ندشد نيصدم گرم توز کيبا دقت  و

 يامتر ابتدا و انته میو ن يکنار فيرد دوفصل،  انيدر پا دانه،

و شدند حذف  هیبه عنوان اثر حاش ،هر کرت ماندهینصف باق

 دو( از مربعمتر کي × کي)کوادرات  یمتر طول کيبرداشت از 

 محاسبه ایلوب توده ستيز وو عملكرد دانه شد انجام  یانیم فيرد

 . ديگرد

ها، تبديل داده انجام نشد. براي با توجه به نرمال بودن داده

، آزمون آنالیز هاهاي میان آنشناخت اثرات تیمارها و برهمكنش

ي رگرسیون يهتجزواريانس مقدماتی انجام شد. سپس از طريق 

غیر خطی، اثرات متقابل میان تیمارها، بررسی شد. براي توصیف 

کش هاي علفدر برابر غلظت هرزهايعلفزيست توده 

پاسخ استاندارد سه پارامتره -ي غلظتمعادلهايمازتاپیر، از 

 ( استفاده شد.1)معادله 

(                       1معادله )
bEdDose

W
W

)50/(1

0
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با وزن خشک  ،0Wمتغیر وابسته؛  ،Wدر اين معادله: 

 ،50EDکش صفر باشد؛ در حالتی که غلظت علف هرزهايعلف

درصد از وزن خشک  50کش که باعث کاهش غلظتی از علف

اي که برابر با شیب منحنی در ناحیه ،bشود و یم هرزهايعلف

  باشد.میشود، روند نمودار خطی می

معادله  کش،لوبیا در برابر غلظت علف براي توصیف عملكرد

 :( استفاده شد2)معادله کیسه پارامتره لجست

 Y=a/(1+exp(-(x-x0)/b)))(                             2معادله )

از  یغلظت ،0xخط و  بیش ،b ؛حداکثر عملكرد ،a :معادله نيا در

، رسدیدرصد خود م 50کش که در آن عملكرد به علف

، رگرسیون معادالت محاسبه و هانمودار رسم براي. باشدمی

براي  و Sigmaplot 11 و EXCEL 2013 افزار نرم از ترتیببه

 همچنین مقايسه ؛شد استفاده  Rافزار نرم از هاداده تجزيه

 محافظت شده انجام شد.  LSD آزمون از استفاده با هامیانگین

 ج و بحثینتا

 هرزهایعلفزیست توده 

ي گونهموجود در مزرعه را چهار  هرزهايعلف يعمدهجمعیت 

 قرمزتاج خروس ريشه ،  (.Chenopodium album L)سلمه تره

(Amaranthus retroflexus L.)، توق (Xanthium 

.strumarium L)  تاجريزي (Solanum nigrum L.  که

آيند، تشكیل یمهمگی جزء گیاهان يكساله تابستانه به شمار 

و ديگر ها، تنها تاج خروس، چهار کربنه از بین گونهو  دادیم

 ها سه کربنه بودند.گونه

 که داد نشان هآمد دست به يهاهداد انسيوار هيتجز جينتا

 ،خاک رطوبت و ریمازتاپيا کشعلف يهاغلظت برهمكنش

 توده ستيز بر درصد کي احتمال در سطح يداریمعن ریتأث

پاسخ، -غلظت همدل سه پارامتر. (3جدول) داشت هرزهايعلف

مختلف  يهااز غلظت هرزهايعلف يريپذ ریثأت نحوه یبه خوب

غلظت  مدل نيبر اساس ا نمود. فیرا توص ریمازتاپيکش اعلف

 هرزهايعلف توده ستيزدرصد از  50کاهش  يالزم برا

)50(ED هیاز غلظت توص %45/32برابر   ، %100 یرطوبت ميرژ در 

به  زانیم نيا ، 60%و  %80 یرطوبت يهاميرژ در و بودشده 

 دهنده نشاننتايج،  نيا ؛دیرس %46/73  و %59/56به   بیترت

بود )جدول  ترنيیپا یرطوبت طيدر شرا کشعلف يیکارا کاهش

پس يهاکشعلف يیکه کارا است شده گزارش(. 1و شكل  4

هرز مرغ خوشه در کنترل علف ACCaseگروه  یشيرو

 -5/1) ديشد یتنش خشك طيدر شرا  (Eleusine indica)سرخ

 ميرژ در(. Pereira et al., 2015) افتي شمگاپاسكال( کاه

درصد غلظت  50و  25 يهاغلظت کاربرد با ، %100یرطوبت

نسبت  هرزهايعلف توده ستيز زانیم ،کشعلفشده  هیتوص

در  اما افتي کاهش %5/58و  %4/44  بیترت بهشاهد  ماریتبه 

شده  هیتوصدرصد غلظت  25غلظت  درو   %80یرطوبت ميرژ

 ماریبه ت نسبت هرزهايعلف توده ستيز زانیم کش،علف

 ستيز ،%60 یرطوبت ميرژدر  .افتي کاهش %42/11 ،شاهد

 شده هیغلظت توص درصد 50و  25در غلظت  هرزهايعلف توده

 و %34/9کاهش  بیترت به ،شاهد ماریت بهنسبت  کشعلف

بود )شكل  يداریمعن مارهایت نیب تفاوت وداد  نشانرا  17/28%

 افتهي کاهش يهاغلظتنرمال،  یرطوبت طيشرا در ج،ينتا بر بنا( 1

 خواهند هرزهايعلف توده ستيزقادر به کاهش  زین کشعلف

 يهاغلظت يیکارا شود،نامناسب  یطیمح طيشرا هرچه و بود

. يابدمیکاهش  نیز هرزهايعلف کنترل در افتهي کاهش

 

 غالب در مزرعه هرزهایعلفمیانگین تراکم  -2جدول

Table 2. Average density of dominant species in the field 

SE SD Average density (plant/m2) Dominant species 
0.97 7.15 17.51 Chenopodium album 
0.74 5.46 16.44 Amaranthus retroflexus 
0.89 6.60 14.42 Xanthium strumarium 
0.65 4.82 9.68 Solanum nigrum 

SD  انحراف معیار :       SEخطاي استاندارد : 
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که  W0پارامتر درصد،  60و  80، 100ي رطوبتی هارژيمدر 

کش هرز در صورت عدم مصرف علفتوده علف ستينشانگر ز

گرم در متر  81/396 و  66/268  ،47/268 بیبه ترت ،باشدیم

 در شرايط کم آبیاري،که  دادنشان  جينتا نيمربع بدست آمد. ا

 تاج و تره)سلمه  مزرعه غالب هرزهايعلف یتوان رقابت

 شوند؛میغالب  ایلوب بر هرزهايعلفاين باال است و  (خروس

 کشعلف ترباال يهاغلظتبايد از  ط،يشرا نيدر ا بنابراين

در جذب و  هرزهايعلفبدست آمده،  جينتا طبق .شود استفاده

 یزراع اهانیگ از بهتر ،در شرايط تنش خشكیمصرف منابع 

 منابع کسب توان بر ،ديشد تيمحدود هرچند ؛کنندیم عمل

 ;Aspiazu et al., 2010) است گذاراثر زین هاآنتوسط 

Chauhan & Abugho, 2013 .)تعداد ط،يشرا نيدر ا 

یباق هرزهايعلفمعموال  یول شودمیمحدود  هرزهايعلف

  مانند يهرزهايعلف. باشندیممقاوم  یتنش خشك به ،مانده

 .هرزهایعلفتوده  ستیمورد مطالعه بر ز یفاکتورها ریتأث یآمار یهاهیتجز -3جدول 

Table 3. Statistical analysis of the effect of studied factors on weeds biomass 

MS df Source of variation 
Weed biomass S. nigrum X. strumarium A. retroflexus C. album 

ns834.805 ns 2.268 ns50.373 ns 164.23 ns 112.59 2 Replication 
**79564.176 **162.225 **205.365 **13558.724 **18841.298 2 Moisture Regim 

529.513 7.747 33.075 145.633 217.559 4 Replication* Moisture Regim 
**100375.938 **804.915 **3467.419 **10357.96 **12882.949 4 Herbicide dose 

**2933.253 **45.138 **196.447 **781.641 **563.204 8 Herbicide dose * Moisture Regim 

671.84 7.66 30.63 136.30 179.37 24 Error 
12.56 14.60 14.92 19.19 15.32 - .)%(C.V 

ns   داري در سطح احتمال پنج درصد و يک درصد معنی* ،   **داري وغیر معنی 
and 1%probability levels, respectivelysignificant, Significant at the  5% -, and **, *: Notns 

 

 های رطوبتی خاکرژیمدر ریمازاتاپیکش اعلف یهاو غلظت هرزهایعلفزیست توده رابطه بین  ؛پاسخ-پارامترهای مدل غلظت-4جدول

Table 4. parameters estimated for Dose-response model describing the relationship between weeds biomass and imazethapyr 

herbicide doses at soil moisture regimes 

Parameter M.R W0 (g/m)  Ed50 b R2 

weed biomass 100 268.47 (6.05) 32.45 (2.17) 1.22 (0.10) 0.98 

80 359.66 (5.88) 56.59 (1.57) 2.18 (0.12) 0.99 

60 396.03    (7.24) 73.46 (1.86) 2.50 (0.20) 0.98 

Chenopodium album 100 82.05      (1.97) 55.57    (2.56) 1.80  (0.14) 0.97 

80 138.70    (2.45) 68.89    (1.79) 2.66  (0.19) 0.98 

60 163.35    (4.93) 81.29     (3.52) 2.74  (0.41) 0.94 

Amaranthus retroflexus 100 63.79      (2.12) 24.58    (3.74) 0.93  (0.15) 0.96 

80 113.63    (2.75) 50.83    (1.96) 2.53  (0.20) 0.98 

60 134.18    (1.97) 68.09    (1.46) 2.70 (0.16) 0.99 

Xanthium 

strumarium 

100 75.16     (1.53) 22.72    (2.13) 0.99  (0.09) 0.98 

80 62.08     (1.47) 57.03    (2.53) 1.86  (0.15) 0.97 

60 57.27     (1.15) 75.43    (2.12) 2.85  (0.26) 0.97 

Solanium 

 nigrum 

100 34.55     (0.70) 20.70    (2.50) 0.81 (0.09) 0.98 

80 31.28     (0.92) 56.28    (2.91) 2.06 (0.21) 0.96 

60 30.91     (0.43) 77.81    (1.55) 2.73 (0.18) 0.98 

 داد. کاهش درصد 50میزان به را  هرزهايعلفزيست توده  کش است کهغلظتی از علف  50Edشاخص
ED50 index is the herbicide dose reducing weed biomass by 50%. 
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Figure 1. The relationship between total weeds biomass and imazethapyr herbicide doses at different moisture regimes 
 

Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L ., 
Tribulus terrestris L., Salsola kali L., (عيسر گسترش با

 خواهند موفق رقابت در( یزراع محصوالت به نسبت شهير تر

 تنش طيشرا در .(Hanson 2015; Parker, 2003) بود

 سرعت ا،يرقابت کننده با سو هرزعلف هفت نیب از ی،خشك

 آب مصرف يیکارا و خالص تیتثب سرعت خالص، فتوسنتز

 يو باعث برتر بود هرزهايعلف گريد از شتریب خروس تاج

 یوقت .(Patterson & Flint, 1983) شد هرزعلف نيا یرقابت

 -300رطوبت خاک ) طيتحت شرا ايهرز آمبروزعلف

 42به  ریمازاتاپياکش ، جذب علفکرد( رشد لوپاسكالیک

 Hager et) کاسته شد آن نیز يیکارااز و  يافتکاهش  درصد

al., 1999.) 

 سلمه تره

 کشعلف مختلف هايغلظت که داد نشان واريانس تجزيه نتايج

سلمه  توده زيست بر داريرطوبت خاک، تأثیر معنی و ايمازتاپیر

 با توجه به (.3جدول( داشت (درصد يک احتمال سطح درتره )

 80، 100هاي رطوبتی رژيمدر  50ED، پارامتر 4و جدول  2شكل

 بینی شدپیش 29/81و  89/68، 57/55 بیبه ترتدرصد،  60و 

 نيیپا يهاهرز به غلظتعلف نيا تحمل نسبی دهنده که نشان

 بود. کش علف

 رشد و زنی جوانه ،خشكی تنش شرايط درگزارش شده است 

و بیشترين  داشت زيادي شباهت جاروعلف به تره سلمه گیاهچه

 زنی جوانهو در حالی که  مقاومت را به خشكی نشان داده است

 مختلف سطوح به واکنش در سوروف و درهوج رزهلفع دو

 خشكیبه  کمتري مقاومت و بود يكديگر مشابه نیز خشكی

. سلمه تره براي تولید (Mehdikhani et al., 2014) دادند نشان

پوند آب دارد درحالی که  658يک پوند وزن خشک نیاز به 

 تنش شرايط در بنابراين پوند آب دارد؛ 623گردان نیاز به آفتاب

 در بیشتري عملكرد افت باعث هرزهايعلف، خشكی

 زيست کاهش .(Parker, 2003) شوندمی زراعی محصوالت

 غلظت با داريمعنی تفاوت، درصد 75 غلظت در تره سلمه توده

ضمن اينكه با کاهش سطح  (،2شكل) نداشت درصد 100

کش کاهش چشمگیري رطوبت در دسترس خاک، تأثیر علف

، بخصوص در علف هرز نيا تيريدر مد بنابراين .پیدا کرد

شرايط محیطی  بايستمی افتهيکاهش يهاغلظت صورت کاربرد

 70/138، 05/82تولید   کش مناسب باشد.الزم براي تاثیر علف

 در متر مربع در شرايط هرزهايعلفگرم زيست توده  35/163و 

، 100 یرطوبت يهاميدر رژ ، به ترتیبکشبدون مصرف علف

هرز به درصد ، نشان دهنده تحمل نسبی اين علف 60و  80

کاهش رطوبت و برتري نسبی سلمه تره نسبت به لوبیا در شرايط 

 کمبود رطوبت بود. 
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 خروس تاج

نتايج بدست آمده نشان داد که زيست توده تاج خروس تحت 

تأثیر تیمارهاي آزمايش قرار گرفت و در سطح احتمال يک 

پاسخ، -غلظت همدل سه پارامتر )3)جدول  دار شددرصد معنی

مختلف  يهااز غلظت تاج خروس يريپذریثأت نحوه یبه خوب

عدم مصرف در صورت  نمود. فیرا توص ریمازتاپيکش اعلف

هاي رطوبتی رژيمهرز در علفاين توده  ستيز ،کشعلف

گرم  18/134و  63/113، 79/63 بیبه ترتدرصد،  60و  80، 100

که در شرايط کمبود  دهدینشان م جينتا ني. ادر متر مربع بود

، باشدمیرطوبت، تاج خروس که علف هرزي چهارکربنه 

تحمل نسبی بیشتري به اين شرايط داشته است و بر گیاه زراعی 

گزارش شده است که در ارزيابی تاثیر لوبیا غالب شده است. 

تنش خشكی بر رقابت پنبه و تاج خروس، برتري تاج خروس به 

داليل تعرق کمتر، گسترش عمقی ريشه و فیزيولوژي آن 

ديگر، حضور . در يک بررسی  (Stuart et al., 1984)باشدمی

تاج خروس در کنار ذرت در شرايط تنش رطوبتی، باعث 

(. Darbandi Izadi, 2012کاهش عملكرد بیشتري شد )

دريافتند که  (Massinga et al., 2003)ماسینگا و همكاران 

ه منابع آب حضور تاج خروس، باعث کاهش دسترسی ذرت ب

 قياز طر ،مصرف آب ذرت يیموجود در خاک و کاهش کارا

  .تاج خروس شدوسط اتالف آن ت

 درصد، 100 یرطوبت ميرژ در ،50EDپارامتر  ،مدل نيبراساس ا

شد  ینیبشیپ ،شده هیغلظت توصمیزان اين پارامتر در  58/24%

کش هرز تاج خروس به علفعلف يباال تیحساس ازکه نشان 

یبررس با جينتا نيا. داشت نيیپا يهادر غلظت یحت ،ریمازتاپيا

تاج خروس،  هرزعلفکه  کندیم مطابقت شده انجام يها

نسبت به  ریمازتاپيا افتهيکاهش  يهابه غلظت يشتریب تیحساس

گرم ماده موثره در  15در غلظت  ریمازتاپيا و داردسلمه تره 

 ,.Soltani et al)نمود  کنترل%88هكتار، تاج خروس را  

 به ، درصد 60و  80 یرطوبت يهاميرژ در 50ED. پارامتر (2007

 جينتا نيا( 4)جدول  شد ینیب شیپ 09/68و  83/50 بیترت

 يیباعث کاهش کارا ،رطوبت کمبود که است آن از یحاک

 يباالتر يهاغلظت ديبا ،طيشرا نيو در ا ه استشد کشعلف

 انتظار توانیم جينتا ني. با توجه به اشود مصرف کشعلف از

کش تاج خروس به علف يباال تیداشت که با وجود حساس

امكان  باشد، مناسب یطیمح طيشراکه  یدر صورت ر،یمازتاپيا

در کنترل اين کش علف نيا نيیپا يهاکامل غلظت تیموفق

 دور از انتظار نخواهد بود.علف هرز، 
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Figure 2. The relationship between C. album and A. retroflexus biomass and imazethapyr herbicide doses at different 

moisture regimes 
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 توق

، تأثیر تیمارهاي آزمايشی بر زيست توده  3جدول  بر اساس

 بر .دار شدهرز توق، در سطح احتمال يک درصد معنیعلف

در صورت عدم مصرف  ،پاسخ-غلظت ياساس مدل سه پارامتر

 ستيزدرصد،  60و  80، 100هاي رطوبتی رژيمکش در علف

گرم در متر مربع   27/57و  08/62،  16/75 بیبه ترتتوق توده 

توق در شرايط  یکه توان رقابت دهدینشان م جينتا ني. ابود

هرز به شرايط باشد و اين علفضعیف می کمبود رطوبت خاک،

پارامتر  (.Weise & Vandiver, 1970) مرطوب سازگار است

50EDمیزان آن در %72/22، درصد 100هاي رطوبتی ، در رژيم 

اين گیاه نیز مانند تاج خروس،  بینی شد.پیش ،شده هیغلظت توص

 يهادر غلظت یحت ،ریمازتاپيکش ابه علف يیباال تیحساس

درصد، اين میزان به  60و  80هاي رطوبتی و در رژيم دارد نيیپا

بدست آمد که نشان دهنده کاهش  43/75و  03/57ترتیب 

. (4کش در شرايط کمبود رطوبت بود )جدول کارايی علف

درصد و شاهد بدون  100، در تیمار رطوبتی 3مطابق شكل 

گرم در متر مربع بدست   25/75کنترل، میزان زيست توده توق، 

کش، صیه شده علفدرصد از غلظت تو 25آمد. با کاربرد 

گرم در متر مربع کاهش پیدا   19/34زيست توده توق به اندازه 

، میزان درصد و شاهد بدون کنترل 60کرد . در تیمار رطوبتی 

در متر مربع بدست آمد گرم   79/58هرز، زيست توده اين علف

کش، میزان زيست توده به که با کاربرد اين غلظت از علف

هاي رسید. بنا بر اين نتايج، غلظت گرم در متر مربع 32/52

کش، تنها در شرايط رطوبتی مناسب، در يافته علفکاهش

 کارايی داشتند. هرزهايعلفکاهش زيست توده 

 تاجریزی

تیمارهاي آزمايشی،  که داد نشان هاداده واريانس تجزيه نتايج

 يک احتمال سطح در داريتاجريزي معنی توده زيست برتأثیر 

 در تیمار نتايج آزمايش نشان داد که (3ول)جد داشت درصد

هاي رژيمدر  ، زيست توده تاج ريزيکشبدون مصرف علف

  91/30و  28/31، 55/34 بیبه ترتدرصد  60و  80، 100رطوبتی 

دهنده اين است که گرم در متر مربع بود. اين نتايج نشان

تاجريزي به میزان رطوبت خاک، حساسیت پايینی دارد و در 

 یاهیگ يزيتاجر شرايط کمبود رطوبت نیز رشد مناسبی داشت.

بر سر  یزراع اهیبا گ م،یانشعابات حج دیتول لیبه دلکه است 

خواهد  ریثأعملكرد ت يو بر رو کندمیمنابع مختلف، رقابت 

 . (Blackshaw, 1999) گذاشت
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Figure 3. The relationship between S. nigrum and X. strumarium biomass and imazethapyr herbicide doses at different 

moisture regimes. 
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به درصد   60و  80، 100هاي رطوبتی رژيمدر  50ED پارامتر

 ني(. ا4)جدول  بینی شدپیش 81/77و  28/56، 70/20 بیترت

به در شرايط رطوبتی مناسب  ،تاج خروسمانند  نیز اهیگ

دارد  تیحساس نيیپا يهادر غلظت یحت ،ریمازتاپيکش اعلف

 نيیپا يهاغلظت ،مانند سلمه ترهاما در شرايط کمبود رطوبت، 

بر  ياثر بايتقر ،نيیپا يهاغلظت وکند کش را تحمل میعلف

دقت  ديهرز باعلف نيا تيريدر مد ،رو نياز ا .دآن ندارن يرو

کش، علف افتهيکاهش يهاغلظتدر هنگام استفاده از شود که 

 حتما شرايط محیطی مناسب باشد.

 عملکرد دانه و زیست توده لوبیا 

عملكرد دانه لوبیا و  بر داريتیمارهاي آزمايشی، تأثیر معنی

داشت )جدول  درصد يک احتمال سطح درزيست توده لوبیا 

 ک،یحاصل از برازش مدل سه پارامتره لجست جينتا (. طبق5

 60و  80، 100هاي رطوبتی رژيم( در a)پارامتر  حداکثر عملكرد

 بوددر هكتار  لوگرمیک 2975و  3567، 4133 بیبه ترتدرصد 

هاي حداکثر زيست توده لوبیا در اين رژيم و (6 )جدول

کیلوگرم در هكتار بود.  7041و 8036 ، 8770رطوبتی، به ترتیب 

 100 شرايط رطوبتیتنها در  افته،يکاهش يهاغلظت انیاز م

عملكرد  غلظت توصیه شده، درصد 75استفاده از غلظت  ،درصد

عملكرد در  زانیداشت و م در هكتار لوگرمیک 3500 يباال

به درصد  60و  80رژيم رطوبتی درصد در  75کاربرد غلظت 

عدم مصرف  .در هكتار بود لوگرمیک 1802 و  2830 بیترت

عملكرد را به زيست توده لوبیا و  ،مارهایت کش در همهعلف

بدون مصرف  يمارهایکه در ت يشدت کاهش داد به طور

، 100هاي رطوبتی رژيمدر زيست توده لوبیا مقدار  ،کشعلف

در  لوگرمیک 1082 و 1613،  3016 بیبه ترتدرصد،  60و  80

 بیبه ترتهاي رطوبتی، اين رژيمعملكرد در و میزان  بود هكتار

نشان  بود. اين نتايج در هكتار لوگرمیک 298.33و  528.66،  784

شرايط کمبود محصول در  نيا فیضع یقدرت رقابت دهنده

با مصرف تنها  رايز باشدمیکش علف رطوبت و عدم مصرف

به  ،ذکر شده هايرطوبتدر  و شده هیدرصد از غلظت توص 25

عملكرد به دست  در هكتار لوگرمیک 700و  1045 ،1980 بیترت

ي بازدارنده هاکشعلف يیکارای بررس(. نتايج 4ل آمد )شك

ACCase هرزدر کنترل علف Urochloa decumbens  در

 -5/1 طيتحت شرانشان داد که  در گندمشرايط تنش خشكی 

 پايینهرز،  علفاين  کنترلکش در علف يیکارا، مگاپاسكال

کاهش غلظت  و عملكرد گندم نیز کاهش يافت؛ همچنیند بو

.  (Pereira et al., 2012)را کاهش داد آن يیکش، کاراعلف

هرز کش ستوکسیديم در کنترل علفنتايج بررسی کارايی علف

Eleusine indica  نشان داد که در تنش خشكی، کارايی نیز

 .(Pereira et al., 2011)کش کاهش خواهد يافت علف

 

 عملکرد و زیست توده لوبیابر رژیم رطوبتی و علف کش  ریتأث یآمار یهتجز - 5 جدول

Table 5. Statistical analysis of the effect of herbicide and moisture regime on the bean yield and biomass 

MS Df Source of variation 
Yield Bean Biomass 

237175.36ns  ns 168063.2 2 Replication 
**6282264.96 **24489226.6 2 Moisture Regim 

271330.69 82535.3 4 Replication* Moisture Regim 
**9725893.59  **43745414.6 4 Herbicide dose 

** 203878.79 **565577.2 8 MoistureRegim * Herbicide dose 
75828.86 44909.3 24 Error 

14.77 15.35 - C.V. )%( 

ns   درصد  يک داري در سطح احتمال پنج درصد ومعنی* ،   **داري وغیر معنی 
and 5% probability levels, respectively significant, Significant at the 1%-, and *, **: Notns 
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های رطوبتی رژیمدر  ریمازاتاپیکش اعلف یهاغلظت لوبیا باو زیست توده  رابطه بین عملکرد دانه ک؛یپارامترهای معادله لجست - 6 جدول

 خاک

Table 6. Parameters estimated for Logistic model describing the relationship between Yield and biomass of bean and imazethapyr herbicide 

doses at different soil moisture regimes 

Parameter M.R a Ed50 b R2 

Yield  100 4133.84 (254.81) 32.87 (4.68) 26.04 (3.90) 0.95 

80 3567.61 (242.48) 48.74 (4.84) 25.62 (3.11) 0.97 

60 2975.69 (353.17) 63.40 (8.72) 30.03 (4.12) 0.97 

Bean Biomass 100 8770.62 (355.28) 28.03(4.13) 34.23(4.45) 0.94 

80 8036.57(364.34) 53.16(4.05) 26.88(3.23) 0.95 

60 7041.57(300.43) 62.77(3.78) 28.34(2.84) 0.97 

 باشند.میمقادير داخل پرانتز نشانگر خطاي استاندارد 
The values in parentheses are standard errors. 
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 های رطوبتیدر رژیم ریمازتاپیکش اعلف یهابا غلظتدانه و زیست توده لوبیا  عملکرد نیرابطه ب -4 شکل

Figure 4. The relationship between yield and biomass of bean and imazethapyr herbicide doses at different moisture regimes 

 

 گیری کلینتیجه

دهد که در شرايط رطوبتی مناسب نتايج اين تحقیق نشان می

ی و همچنین با افزايش زراع اهیتوان رقابت گ شيبا افزاخاک، 

، زيست توده هرزهايعلفکش در کنترل کارايی علف

با . شودافزوده میعملكرد  پیدا بر میزانکاهش  هرزهايعلف

که  یکه در صورت رسدی، به نظر ماين نتايج توجه به

تاج کش ايمازتاپیر حساس باشند )به علف مزرعه هرزهايعلف

و همچنین شرايط رطوبتی خاک، مناسب باشد،  و توق( خروس

کاهش داد اما با توجه  ياديکش را حد زتا غلظت علف توانیم

گونه  نيندمعموال از چ ،مزارع هرزهايعلف تیجمع کهنيبه ا

 افتهيکاهش يهاتدر کاربرد غلظ شده است، بنابراين لیتشك

و شرايط  مورد توجه قرار داد زیها را نگونه ريسا تیحساس ديبا

 کش را نیز بايد در نظر گرفت.محیطی قبل و بعد از کاربرد علف
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