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 یدهچک

خارد دا د در ساه     یهاا به صورت کرت اییشی مزرعهآزما یا،هرز لوب یها بر علف یمازتاپیرکش ا علف یافتهکاهش  یدزها یرثأت یمنظور بررس به
کاش   های علف دامل غلظت یشآزما یمارهایانجام گرفت. ت 1392سال در  دانشگاد تهرانو منابع طبیعی مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی در  ،تکرار
درصا  از   75و  50، 25ی هاا  غلظتدرص  و  100به عنوان غلظت  SL% 10با نام پرسوئیت با فرموالسیون  فرآوردد تجاری لیتر در هکتار  1) تاپیریمازا

ی و گل (یستادد)ا و کشت ج اگانه و مخلوط ارقام اختر یاصل یهابه عنوان کرت (هرز( یها از علف یداه  عارتیمار وجین )به همراد غلظت توصیه د د 
کش در کاهش  علف یافتهکاهش یدزها یرثأنشان داد که ت یشآزما یجاجرا د . نتا یفرع یهابه عنوان کرت (،1:1یفی و با نسبت ))رون د( به صورت رد

نسابت باه   وحشای  تاا  خارو     یتحساسهای هرز غالب، . در بین علفاست لوبیا متفاوت هرز و رقمهرز بسته به نوع گونه علف یهاتودد علف یستز
بااالتر، وزن خشا     یقا رت پوداانن گ   یال که از رقم رون د استفادد دا ، باه دل   یمارهاییبود. در ت یشتردز ب یشافزا یزی سیاد در برابرترد و تاجرسلمه
ر هکتار از دز کامل باه  د یلوگرمک 4237با  یدانه از رقم گل ردعملک یزانم ینباالتر یش،آزما یهایمارت یاننشان داد. در م یشتریهرز کاهش ب یها علف

دز مقا ار عملکارد از رقام اختار و      یند ، و در هم یگرم در رقم گلیلوک 4000 ید د باعث حصول عملکرد باال یهدرص  دز توص 75دست آم . کاربرد 
، 75در دزهاای   ایان دااخ   ، (RYT)نتایج مجموع عملکرد نسابی  با توجه به  ینحاصل د . همچن یلوگرم،ک 3641و  3617یب کشت مخلوط به ترت

 یان ا یافتاه کااهش   یامکاان اساتفادد از دزهاا    توان گفت کاه یم یج،نتا ینبا توجه به اب ست آم .  001/1و  87/0، 95/0و تیمار وجین به ترتیب  100
 است.پذیر  های هرز را کاهش ده ، امکان بتوان  ق رت رقابتی علفرقابت باال ییتواناگیاد زراعی با  که یدر صورت تنها کش علف

 

 رقم، کشت مخلوط یافته،کاهش  یها  دز: یدیکلهایواژه

 

1مقدمه

ب محسون مهم جهاات حبوب از (Phaseolus vulgaris) اااالوبی
ن  اتاو  مای خاطر درصا  بااالی پاروت ین و فیبار     ه به ااکد واایداام

(. لوبیاا باه دلیال    1)  اا نی باداوات ین حیوراپای سبی برجایگزین منا
به عنوان گیاهی مهم در تناوب  دادتن توانایی تثبیت نیتروژن اتمسفر،

هاای  در کنار حساسیت این گیاد به تانش . دود با گن میان دناخته می
هاای   هاا و علاف  زای زن د از جمله آفات، بیماریغیرزن د، عوامل تنش
آینا . از  مؤثر در تولی  این محصول به حسااب مای  هرز از جمله موانع 

ای دارن ، زیرا با توجاه باه    های هرز نقش ویژدمیان این عوامل، علف
بادن ، باا  و گرمادوست می C4ها تابستانه و اغلب  اینکه اکثر این گونه

راد لوبیاا   لاذا ، داداته ی یتوانایی رقابات بااال   دادتن سرعت رد  باال،
هاای  علاف  پیش رو خواه  دادات. های هرز سختی در رقابت با علف
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هرز عالود بر رقابت با لوبیا بر سر عوامل مختلفی همچون ناور، آب و  
مواد غذایی، با دادتن رطوبت در زمان بردادت اختالل ایجاد کاردد و  

ثیر قرار ، عملکرد کیفی محصول را هم تحت تأعالود بر عملکرد کمی
گیاهان از جملاه تااجریزی    خواهن  داد، به خصوص در مورد بعضی از

( که همزمان با لوبیا بذر تولیا  نماودد و در   Solanum nigrumسیاد )
از طاارد دیگاار . (6) کاهناا زمااان برداداات از ارزص محصااول ماای

 Amaranthusخرو  وحشی یا ریشه قرماز ) ی گیاهان تا بوته ت 

retroflexusسلمه ،)( تردChenopodium album ،و تاجریزی سیاد )
هزار بذر در متر مرباع  192هزار بذر در گیاد،  250ترتیب توان تولی  به 
ها در  ی آنرا دارن ، لذا وجود ت  بوته (7هزار بذر در گیاد ) 45( و 11)

   .های بع ، موجب تقویت بان  بذر خاک خواهن  د سال
هاا یکای از ماؤثرترین، اماا در عاین حاال       کاش  استفادد از علاف 

آیا .  های هرز باه حسااب مای   م یریت علفهای ترین دیودخطرناک
ها و تر  از باه خطار افتاادن     کش نگرانی در مورد اثرات جانبی علف

کش از بازار و همچنین اساتفادد   سالمت جوامع، باعث حذد چن  علف
(. با توجه به اینکاه  18ها د د است ) کش از دزهای کاهش یافته علف

ا باه نحاوی برچساب    ها کش های سازن د، علفدر بسیاری از کارخانه

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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 1397 بهار، 1مارهش، 32، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     2

های باالی علف خورن  که بتوانن  در درایط مختلف از جمله تراکم می
و دارایط مختلاف اقلیمای از نظار      هرز، مراحل مختلف فنولوژی گیاد

(، از 15 و 8ضایت کشاورز را فاراهم گرداننا  )  های هرز، ر کنترل علف
تار  یینهای پاها با غلظت کش این رو در اغلب درایط، استفادد از علف

پاذیر اسات. اماروزد کشااورزان باه منظاور        از ح  توصیه د د، امکان
ها نسبت به کاربرد دزهای کاهش یافتاه، تمایال مثبات     کاهش هزینه
هاایی کاه   ده  که همسو باا روص  دهن . تحقیقات نشان می نشان می

توان غلظت سموم را تا ح ی  بتوان توان رقابتی گیاهان را باال برد، می
 (. 18 و 8کاهش داد )

ی اسااتفادد از ارقااام دارای قاا رت رقاباات باااال، تنظاایم فاصااله  
هاای کشات   های کشت، افازایش تاراکم و اساتفادد از سیساتم     ردیف

ی توان رقابتی گیاهان زراعی مخلوط، به عنوان عوامل افزایش دهن د
کاش   یافتاه علاف  (. استفادد از دزهاای کااهش  8 و 5بادن  ) مطرح می

قات مختلف بر روی گیاهان مختلف صاورت گرفتاه   ایمازتاپیر در تحقی
باه   ( حساسایت بااالتر تاو    2و همکااران )  است. واداقانی فراهاانی  

(Xanthium strumarium) 2کااش ایمازتاااپیر در مرحلااه ی  علااف 
برگی را گزارص کردن . و اویسای و   4و  3برگی لوبیا نسبت به مراحل 

را باالتر عنوان  ( نیز حساسیت تا  خرو  نسبت به تو 12همکاران )
کش و همچنین دزهای کااهش   نمودن ، از این رو استفادد از نوع علف
ی ای مزرعاه و همچناین مرحلاه    یافته، بایا  براساا  ترکیاب گوناه    

هرز صورت گیارد. باا توجاه باه مطالاب ماذکور،       حسا  رد ی علف
کش ایمازتاپیر  ی علفثیر دزهای کاهش یافتهأتحقیق حاضر با ه د ت

ی لوبیا قرمز باه  ر حال ثبت لوبیا( در ارقام ایستادد و رون دکش د )علف
 همراد کشت مخلوط این ارقام، انجام گرفت.  

 

   هاموادوروش

و منابع طبیعی مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی این تحقیق در 
ی درقی  دقیقه 57درجه و  50با مشخصات جغرافیایی دانشگاد تهران 

عملیاات  . اجارا دا    1392سال در مالی، ی د دقیقه 35درجه و  34و 
با زدن ی  دخم توسط گاوآهن  1391ی بستر بذر در پاییز سال تهیه

سازی بستر بذر با انجام ، عملیات آمادد1392دار آغاز و در بهار برگردان
دو دیس  عمود بر هم آغاز و نهایتا با انجام یا  کولتیواتاور تکمیال    

ض عر متر 5/2ل در متر طو 5هااای آزمایشاای ی کاارتاناا ازد داا . 
بوته  40کم الوبیا با ترارقام  د . نظر گرفتهدر یف لوبیا( رد)دامل پنج 

و عماق  متر  نتیسا 5 یفو روی رد 50یفردمربع با فاصله بین  متردر 
ی کج بیل ایجاد دا ،   متر بر روی خطوطی که به وسیلهسانتی 5تا  4

هاای عااری از   عملیات وجین در کرت .گردی  به صورت دستی کشت
هرز در طول فصل و با دست انجام گرفت. آبیااری هار پانج روز    علف

ی  بار و به صورت بارانی و همچنین مصرد کود بار اساا  آزماون    
 -یبافات لاوم   یدارا یشای خااک مزرعاه آزما  خاک صاورت گرفات.   

و  dS/m 23/1آن  یکای الکتر یت، ها ا 5/7 خاک مزرعاه   1pHی،رس
 mg/kg  4/61 ی،درص  کربن آلا  77/0 یتروژن،درص  ن 081/0 یدارا
 . قابل جذب بود یمپتاس mg/kg 108قابل جذب،  فسفر

هاای کامال   در قالاب بلاوک   خرد دا د صورت ه بطرح آزمایشی 
هاای اصالی داامل پانج دز     کارت انجام د .  تصادفی و در سه تکرار

درص  دز توصیه  100و  75، 50، 25، 0به صورت ایمازتاپیر کش  علف
تجاری با نام پرسوئیت با فرموالسایون   فرآوردد ر در هکتارلیت 1) د د
10 %SL  درص ( بود، از طرفی با این فرض که  100به عنوان غلظت

های هارز نبادا  و از ساوی    قادر به کنترل کامل علف %100اگر دز 
کاش در   دیگر به دلیل پودان ن اثار گیاهساوزی احتماالی ایان علاف     

 (.2) هاا اضاافه دا    باه تیمار  ساتی دزهای باالتر، ی  کرت وجاین د 
ت  کشتی ارقام اختر )تیپ رد ی ایساتادد( و  های فرعی دامل  کرت
باه   دو رقم در کنار هام این )تیپ رد ی رون د( و کشت مخلوط  گلی

ارقاام   باود.  (1:1صورت ردیفی، به صورت ی  در میان و باا نسابت )  
 دارای تیپ رد ی رون د دارای خاصیت پودانن گی و تساخیر فضاا و  

هاا باه   بادا ، اماا بردادات آن    های هرز مای ق رت رقابت باال با علف
گیرد، در طرد مقابل ارقام ایستادد که از نظر ق رت سختی صورت می
هاای  بادن  ولای از نظار بردادات، مناساب کشات      رقابتی ضعیف می

بادا  قارار دارد. کشات مخلاوط باا ایان فارض در باین         مکانیزد می
که کشت این دو تیپ ارقام در کنار هم،  تیمارهای آزمایش قرار گرفت

های یک یگر را پودش دادد و ضامن اینکاه بردادات    توان  کاستی می
 (. 3پذیری رقم ایستادد افزایش یابا  ) تر گردد، رقابترقم رون د سادد

ز آلاودگی طبیعای   هاای هارز ا  کش بر روی علاف  ثیر علفبه منظور تأ
 با ی  سمپاص پشاتی پیر ایمازتاکش  دزهای علفمزرعه استفادد د . 

 ,Matabi 12v Electric Backpack Sprayerماا ل) دااارژی

Agratech, UK 240ای کااه بااا فشااار   (  مجهااز بااه نااازل داارد 
 2ی  ، در مرحلههکتار تنظیم د د بود لیتر در 250حجم  کیلوپاسکال و

 د . پادی د  برگی لوبیا 4تا 
بل از پادش های هرز و گیاد زراعی ی  بار قعلف ارزیابی صفات

 25*100کش و پس از آن هر دو هفته ی  بار توسط ی  کاادر   علف
هاای  در هر مرحله نموناه ی از دو ردیف میانی انجام گرفت. مترسانتی

بر د  و در آزمایشگاد باه تفکیا  هار گوناه وزن      داخل هر کادر کف
کش  خش  آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر دز علف

هفتاه   6گیری کاانوپی ) برداری در زمان دکلکادت، نمونه و سیستم
های هرز به تفکی  گونه ج اسازی پس از سمپادی( انجام د  و علف
ها به همراد وزن خش  ارقام لوبیاا   و پس از دمارص، وزن خش  آن

هاا   کاش  گیری د  تا نقش ارقام و سیستم کشت بر کارایی علفان ازد
منظور تعیین عملکرد، از یا  کاادر   مشخ  گردد. در پایان فصل به 

ها، عملکرد استفادد د  و در آزمایشگاد پس از ج اسازی دانه متر 1*1

                                                           
1- Clay loam 



 3      ...كش ایمازتاپیر و ارقام لوبیا برهمکنش دز علف

 به صورت کیلوگرم در هکتار محاسبه گردی .
ی رگرسایون غیرخطای    ها از طریق تجزیاه  ی آماری دادد محاسبه

های هرز به های واکنش علفانجام گرفت. برای ب ست آوردن منحنی
 Sigma plot ها از طریق نرم افازار  کش ایمازتاپیر، دادد دزهای علف

(ver.11) ( برازص دادد دا   1پاسخ استان ارد )معادله  -ی دزبا معادله
(14.) 

 W=w0/1+(Ed50/dose)^b                           (    1)معادله ی 

برابار باا وزن حشا      W0متغیار وابساته،    Wکه در این معادلاه  
برابر است  ED50کش صفر باد ،  که دز علف حالتی های هرز در علف

درصا  از وزن خشا     50کاش کاه باعاث کااهش      با دزی از علاف 
ای است کاه   برابر با دیب منحنی در ناحیه bدود و  های هرز می علف

برآورد عملکرد نیز با معادلاه ساه پاارامترد     گردد.رون  نمودار خطی می
 ( انجام گرفت.2لجستی  )معادله 

 F=a/(1+exp(-(x-x0)/b))                                   )2ه معادل)

 x0دیب خاط و   bبرابر است با ح اکثر عملکرد،   aدر این معادله
 رس .درص  خود می 50کش که در آن عملکرد به  بیانگر دزی از علف

در زمان برازص م ل، به دلیل اینکه احتمال دادات دز صا  در صا      
های هرز را کنترل کن  از این رو تیمار وجین علف نتوان  به طور کامل

 در جهت مقایسه با دز کامل در نظر گرفته د .
همچنین برای ارزیابی کارایی و سودمن ی کشت مخلوط از معیاار  

 .(3)معادله  ( استفادد د RYTمجموع عملکرد نسبی )
  RYT= (Yab /Yaa) + (Yba /Ybb)                          (3)معادله  

 در این معادله، 

=Yab   عملکرد گونهa   ،در کشت مخلوط=Yaa  عملکرد گونهa 
 Ybb=در کشات مخلاوط،    b عملکارد گوناه    Yba=در کشت خال ، 
 در کشت خال  bعملکرد گونه 

از مجموع عملکرد نسابی اجازای    (RYT)مجموع عملکرد نسبی 
باا   برابار  RYTدود. اگار  دهن د مخلوط، حاصل میهای تشکیلگونه

ی  باد ، هیچ گونه افزایش یا کااهش محصاولی از کشات مخلاوط     
آی . چنانچه بیش از ی  باد ، مقا ار محصاول در کشات     ب ست نمی

 مخلوط بیش از ت  کشتی اسات و اگار کمتار از یا  بادا ، نشاان      
 (.17) ی تأثیر منفی کارایی کشت مخلوط است دهن د

از معادلاه   برای ارزیابی میازان غالبیات ارقاام در کشات مخلاوط     
دااخ  رابطاه    یان با اساتفادد از ا ( استفادد د . 17داخ  غالبیت )

 یاین تع داود. جهات   یما  یاین در کشت مخلوط تع یاددو گ ینب یرقابت
به صاورت مخلاوط کشات دا د      b یادکه با گ a یادگ یتداخ  غالب

 د . استفادد  زیرت الاست و برعکس، از معاد
 Aa = (Yab / Ya × Zab) – (Yba / Yb × Zba)        (4)معادله 
 Ab = (Yba / Yb × Zba) – (Yab / Ya × Zab)        (5)معادله 
 که در آن:  

Aa  وAb یادگ یت: غالب a یادنسبت به گ b و برعکس 
Yab  وYba یاد: عملکرد گ a  وb در کشت مخلوط 

Ya  وYb یاد: عملکرد گ a  وb  در کشت خال 
Zab  وZba یاد: نسبت گ a  وb شت مخلوطدر ک 

 

 نتایجوبحث

ی های هرز موجود در مزرعاه را ساه گوناه    ی علفجمعیت عم د
( سلمه Amaranthus retroflexusقرمز )تا  خرو  وحشی یا ریشه

 Solanum)و تاااجریزی ساایاد   (Chenopodium album)تاارد

nigrum) آین ،  که همگی جزء گیاهان یکساله و تابستانه به دمار می
خرو  در اول فصل نسابت باه   در بین آنها تراکم تا  داد.تشکیل می
هاای تاا    ها از فراوانی باالتری برخوردار بود )تاراکم گوناه  سایر گونه

ریزی سیاد به طور متوسط و به ترتیب خرو  وحشی، سلمه ترد و تا 
هاای  بوته در متر مربع بود(. تغییرات وزن خش  علف 40و  50، 500

ها کش در زیر، به تفکی  گونه ف علفهای مختلهرز نسبت به غلظت
 آوردد د د است.

 

 تاج خروس وحشی

ثیرپاذیری  أی تپاساخ، باه خاوبی نحاود     -م ل ساه پاارامتری دز  
کش ایمازتاپیر را توصیف نماود. بار    خرو  از دزهای مختلف علف تا 

درص  از وزن خشا    50اسا  این م ل میزان دز الزم برای کاهش 
ختر )تیپ ایستادد(، گلای )تیاپ رونا د( و    خرو  وحشی در ارقام اتا 

کاه   درصا  ب سات آما     8/23و 1/20، 5/22کشت مخلوط به ترتیب 
خارو  وحشای باه    هارز  تاا   ی حساسیت بااالی علاف  دهن دنشان
(. با توجه باه  1کش ایمازتاپیر حتی در دزهای پایین است )ج ول  علف

ی  ددهنا رس  در صورتی که ترکیاب تشاکیل  این موضوع، به نظر می
تاوان تاا حا     خرو  وحشی باد ، میای تنها تا هرز مزرعههایعلف

کش را کاهش داد، اما با توجه باه اینکاه جمعیات     زیادی غلظت علف
از چن ین گونه تشاکیل   "های هرز مزارع معموالی علفدهن دتشکیل

هاا را  یافته بای  حساسیت سایر گونهیافته، لذا در کاربرد دزهای کاهش
 25خرو  وحشی در دزهاای  د توجه قرار داد. وزن خش  تا نیز مور
درص  دز توصیه د د نسبت به داه  بسیار کمتر بود، اما نسابت   50و 

هاای هارز در   به دزهای باالتر نسبتا زیاد بود. با توجه به اینکاه علاف  
زننا ، لاذا حساسایت    مزرعه معموال به صاورت همزماان جواناه نمای    

ف فنولوژی نسبت باه دزهاای مختلاف    های هرز در مراحل مختل علف
 متفاوت خواه  بود. 

ی یافته( در بررسی دزهای کاهش2وادقانی فراهانی و همکاران )
خیر أکه باا تا   ایمازتاپیر در مراحل مختلف فنولوژی سویا عنوان نمودن 

هارز تاو    کش، برای کاهش وزن خش  علاف  در زمان مصرد علف
 . همچنین آسکالنیس و همکااران  باد نیاز به کاربرد دزهای باالتر می
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کااش موسااتان   ثیر دزهااای مختلااف علاافأپااس از ارزیااابی تاا (4)
(Mustang )ی  هاای هارز مزرعاه   های مختلف بر روی علفدر زمان

کاش زودتار    گن م بهارد عنوان نمودن  که هر چه زمان مصارد علاف  
 رود. با توجه بهتر باالتر میصورت گیرد، احتمال موفقیت دزهای پایین

توان انتظار دادت که باا وجاود حساسایت بااالی تاا       این نتایج، می
کش ایمازتااپیر، در صاورتی کاه سمپادای در      خرو  وحشی به علف

هرز صورت گیرد، امکان موفقیات کامال   ی رد  این علفمراحل اولیه
کش دور از انتظار نخواه  بود. دیب منحنای   از دزهای پایین این علف
هرز با توجه به افزایش ی  واحا  در  علف یا رون  کاهش مادد خش 

، 5/1ایستادد، رون د و کشت مخلوط باه ترتیاب    کش در ارقام دز علف
کش نسابت باه دزهاای     در صورتی که علف .محاسبه د  5/1و  4/1

پایین متحمل باد ، هنگامی که از دزهای بااالتر اساتفادد داود، وزن    
ا دیب منحنی در یاب ، لذ های هرز به ی  بارد کاهش میخش  علف

خارو   داود، اماا در ماورد تاا      آن هنگام به صورت ناگهانی کم می
هاای  تاودد علاف  درص  آن هم بر روی زیست 25وحشی که حتی دز 

خواها   ثیر بارز دارد، رون  منحنی با دیب یکنواخت کاهش پی ا أهرز ت
 (. 1نمود )دکل 

ن کاهش زیست تودد علف هارز با و  در یزرقم و نوع کشت ن یرثأت
کاه نشاانگر    Wکش قابل توجه بود، به نحوی که پارامتر  دخالت علف

توان رقابتی هر سیستم کشت مورد آزمایش در صورت عا م مصارد   
، 468در ارقام اختر، گلی و کشت مخلوط به ترتیاب   باد  کش می علف
ده  که توان رقاابتی   گرم ب ست آم . این نتایج نشان می 444و  407

هایی که  توان در سیستم اختر باالتر است و میرقم گلی نسبت به رقم 
کش، گیاد زراعی  ی آن نیاز است به منظور کاهش مصرد علف بر پایه

 دارای ق رت رقابت باالیی باد  از آن استفادد نمود.
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Figure 1- Relationship between pigweed biomass and increasing dose of Imazethapyr herbicide described by standard dose-

response model 
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 قرمزایلوبمختلف

Table 1- Parameter estimates of the relationship between Imazethapyr dose and pigweed biomass described by logistic 

function 

R2 
b *** Ed50 (e)** W0* 

 ارقاملوبیا

Bean cultivar
  Akhtarاختر *(21.2)468.7 (3.4)22.5 (0.2)1.39  0.95
  Goli گلی (20.3)407.4 (3.5)20.1 (0.33)1.5  0.94
  Intercropping مخلوط (16.4)444.3 (2.5)23.8 (0.2)1.5  0.96
  درص  50ی به وحش ی تا  خرو  تودد( جهت کاهش زیست %کش ) کش    **غلظت مورد نیاز علف علف ی ب ون مصردوحش*زیست تودد علف هرز تا  خرو  

 خط *** دیب
* Pigweed biomass with no herbicide    ** Effective dose to decrease pigweed biomass by 50%   *** Slope of the curve    



 5      ...كش ایمازتاپیر و ارقام لوبیا برهمکنش دز علف

 

 سلمه تره

درص  از وزن خش  سلمه ترد در  50میزان دز الزم برای کاهش 
 )%( 1/60و  7/60، 9/63ارقام اختر، گلی و کشت مخلوط باه ترتیاب   

هارز باه دزهاای    اسیت نه چن ان باالی این علاف بود که نشان از حس
(. همچنین دایب منحنای یاا    2کش ایمازتاپیر دارد )ج ول  پایین علف

 ترد با توجه به افزایش ی  واح  در دزرون  کاهش وزن خش  سلمه

 6/6، 5/3کش در ارقام ایستادد، رون د و کشت مخلوط به ترتیاب   علف
دها  کاه رقام رونا د باا دارا       به دست آم . این نتایج نشان می 9/3و 

توانا  از   ترد گرفته و مای بودن توان پودانن گی سریع، فضا را از سلمه
تار از حا  توصایه دا د، در     این خاصیت در کنار مصرد دزهای پایین

کاهش زیست تودد این علف هرز استفادد نمود. همچنین با توجاه باه   
 ، ضاریب  درصا  50و 25ترد به دزهای حساسیت نه چن ان زیاد سلمه

b خرو  وحشای باه دسات آما ، در     ، نسبت به آنچه که در مورد تا
هرزی اسات کاه   ترد علفبرابر بیشتر بود. سلمه 3ی ارقام ح اقل  همه

در درایط مختلف محیطی قادر به ایجاد اختالل در بسیاری از گیاهان 
  (.9باد  ) زراعی می
ناوان  عوامل متع دی در توجیه عامل موفقیت این علاف هارز ع   

زنای   ق رت تولی  بذر زیاد، جوانهتوان به  ها می د د که از مهمترین آن
باذر  باالی مان گاری ق رت  و (11در طیف وسیعی از درایط محیطی )

هرز عالود بر رقابت بر سر منابع در طول ادارد کرد. این علف در خاک
هاای  زمان بردادت نیز باا انا ام   درو کاهش عملکرد محصول،  فصل
ده ، همچنین به دلیل  ود عملکرد کیفی محصول را کاهش میسبز خ

ضاور  ( ح11هازار باذر در متار مرباع( )     192ق رت تولیا  باذر زیااد )   
های بع  موجب تقویت بانا  باذر   توان  در سال ی آن نیز میبوته ت 

درصا    75تارد در دز  هر چن  وزن خش  سلمهگردد. در این تحقیق، 
(، ولای عا م کنتارل    2ن ادت )دکل درص   100تفاوت چن انی با دز 

ی کامل این علف هرز، از جمله در رقم ایستادد و کشت مخلوط نکتاه 
یافتاه  ملی است. لذا در م یریت این علف هرز با دزهای کاهشأقابل ت

بای  دقت کرد که از ق رت رقابت گیاد زراعی، استفادد نمود. با توجه به 
کاش   عی ب ون مصرد علفکه ق رت رقابت گیاد زراW اینکه پارامتر 

، 2/90ده  در ارقام اختر، گلی و کشت مخلوط به ترتیاب   را نشان می
به دست آم  که رقابت باالتر رقم رون د را هم در کشت  5/79 و 7/85

 ده . خال  و هم در کشت مخلوط نشان می

 

 تاجریزی سیاه

ریازی  درص  از وزن خش  تاا    50کاهش  یدز الزم برا یزانم
و  9/59، 7/62یاب  و کشات مخلاوط باه ترت    یام اختر، گلدر ارق سیاد
تارد در  (. این گیاد نیاز ماننا  سالمه   3درص  ب ست آم  )ج ول  8/68

کاش دارد و دزهاای پاایین     دزهای پایین تحمل باالیی به ایان علاف  
اثری بر روی آن ن ارن . تاجریزی سیاد گیاهی است که طاول   "تقریبا

همچنین در صورتی کاه رطوبات   (. 6باد  ) ماد می 9دورد بحرانی آن 
زنای داداته   در طول فصل مهیا باد ، قادر است در طول ساال جواناه  

هرز بای  در طاول فصال   . به همین دلیل م یریت این علف(13باد  )
ادامه پی ا کن . این گیاد به دلیل تولی  انشعابات حجیم، بار سار مناابع    

و بار روی عملکارد   مختلف از جمله نور، با گیاد زراعی رقابات نماودد   
ثیر خواه  گذادت، لذا استفادد از ارقامی که قا رت تساخیر فضاای    أت

 (. 7توان  در رقابت با این گیاد بسیار مؤثر واقع دون  )باالیی دارن  می
این ویژگی در رقم گلی باا تیاپ رویشای     در آزمایش انجام گرفته

خشا    رون د بارز بود. به نحوی که دیب منحنی یا رون  کاهش مادد
کش به ترتیب در ارقام  علف هرز به ازای افزایش ی  واح  در دز علف

ب ست آم . رقم گلی هام   2/4و  9/4، 0/2اختر، گلی و کشت مخلوط 
هاای   در حالت ت  کشتی و هم در کشت مخلوط، وزن خشا  علاف  
تاأثیر   (.3هرز را همسو با اثر دز، با دتاب باالتری کاهش داد )داکل  

در ارقاام   ترتیاب  باه  (W0کاش )  ن مصرد علفرقم و نوع کشت ب و
ب ست آم  که ق رت  3/49و  4/47، 5/55اختر، گلی و کشت مخلوط 

کنا . از ایان رو   رقابت رقم گلی را در کشت خال  و مخلوط تائی  می
در م یریت این علف هرز بای  دقت دود که ارقام فضا پرکن به همراد 

وان ترکیاب ما یریتی   توان  باه عنا  کش، می دزهای کاهش یافته علف
 هرز قرار گیرد.مناسبی برای کنترل این علف

 

ایلوبمختلفارقامدرریمازاتاپیاکشعلفمختلفیهاغلظتوسلمهترهتودهستیزبینیرابطهپاسخ-زدمدلبهمربوطپارامترهای-2جدول

 قرمز

Table 2- Parameter estimates of the relationship between Imazethapyr dose and lambsquare biomass described by logistic 

function  

R2b ***Ed50 (e)**W0*
ارقاملوبیا

Bean cultivars 

 Akhtar  اختر *(4.4)90.22 (4.06)63.2 (0.7)3.5 0.90

 Goliگلی  (2.5)85.7 (1.8)60.7 (0.87)6.6 0.97

 Intercroppingلوط مخ (4.7)79.53 (4.4)60.1 (0.96)3.9 0.88

 *** دیب خط درص  50ی سلمه ترد به  تودد( جهت کاهش زیست %کش ) کش    **غلظت مورد نیاز علف علف *زیست تودد علف هرز سلمه ترد ب ون مصرد
biomass with no herbicide    ** Effective dose to decreas lambsquare biomass by 50 *** Slope of the curve * Lambsquare 
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Figure 2- Relationship between lambsquarter biomass and increasing dose of Imazethapyr herbicide described by standard 

dose-response model 

 
مختلفارقامدرریمازاتاپیاکشعلفمختلفیهاغلظتویسیاهزیرتاجتودهستیزبینیرابطهپاسخ-دزمدلبهمربوطپارامترهای-3جدول

 قرمزایلوب

Table 3- Parameter estimates of the relationship between Imazethapyr dose and nightshade biomass described by logistic 

function

R2     b ***Ed50 (e)**            W0*
ارقاملوبیا

Bean cultivars 
 

  Akhtarاختر       (4.1)55.5               (8.1)62.7 (0.54)2 0.81
 Goliگلی  (2.3)47.4              (3.3)59.9 (1.06)4.95 0.91
 Intercroppingمخلوط  (2.5)49.3              (4.35)68.8 (0.93)4.02 0.88

 *** دیب خط   درص  50ریزی سیاد به  ی تا  تودد( جهت کاهش زیست %کش ) *زیست تودد علف هرز تا  ریزی سیاد ب ون مصرد    **غلظت مورد نیاز علف
* Nightshade biomass with no herbicide    ** Effective dose to decreas nightshade biomass by 50%   ***Slope of the curve    

 

 RYT)عملکرد لوبیا و مجموع عملکرد نسبی )

ثیر دزهاای  أنتایج حاصل از برازص م ل سه پارامترد لجستی ، تا 
هاای کشات   کش بر عملکرد ارقام لوبیا در سیستم ی علفیافتهکاهش

که میزان عملکارد در دارایط    مختلف را به خوبی نشان داد. به طوری
( در بین ارقام اختر )تیاپ ردا ی ایساتادد(،    aمتر ب ون علف هرز )پارا

و  4216، 4478گلی )تیپ رد ی رون د( و کشت مخلاوط باه ترتیاب    
(. از میاان دزهااای  4کیلاوگرم در هکتاار ب سات آما  )جا ول       4165

درص  عملکرد بااالی   75کاهش یافته، تنها در رقم گلی استفادد از دز 
درص  در رقم  75ربرد دز کیلوگرم دادت و میزان عملکرد در کا 4000

 کیلوگرم به دست آم .  3641و  3617اختر و کشت مخلوط به ترتیب 

درصا  از   50یاا میازان دز الزم بارای رسای ن باه       X0مق ار پارامتر 

، 07/51عملکرد در ارقام ایستادد، رون د و کشات مخلاوط باه ترتیاب     
در  ی ق رت رقم رونا د، دهن د% به دست آم  که نشان 2/41و 01/32

 های هرز و پتانسیل تولی  حتی در دزهای پایین است. رقابت با علف
ی تیمارها عملکرد را  کش در همه از طرد دیگر ع م مصرد علف
کاه مقا ار عملکارد در ارقاام ایساتادد،       به د ت کاهش داد. به طوری

کش به ترتیاب   رون د و کشت مخلوط در تیمارهای ب ون مصرد علف
ی قا رت  دهنا د رم به دست آما  کاه نشاان   کیلوگ 270و  267، 257

کش مصرد  رقابت بسیار ضعیف این محصول در حالتی است که علف
درصا  از دز توصایه دا د، عملکارد در      25نشود. زیرا با مصرد تنها 
کیلوگرم به دست آم .  1893و  2148، 1507ارقام ذکر د د به ترتیب 

باه دزهاای    خرو  وحشی نسابت این نتایج با توجه به حساسیت تا 
 (.4 )دکل باد پایین قابل توجیه می
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 استانداردپاسخ-غلظترابطهکمکباریمازتاپیاکشعلفیهاغلظتشیافزابایزیرتاجتودهستیزنیبرابطه-3شکل

Figure 3- Relationship between nightshade biomass and increasing dose of Imazethapyr herbicide described by standard 

dose-response model 

 
رفت که، کشت مخلوط به عنوان یا  تیماار مناساب،    انتظار می

های هارز  ی علفتوددبتوان  با افزایش توان رقابت گیاد زراعی، زیست
ی را کاهش دادد و موجب افزایش عملکرد دود، هر چن  زیست تاودد 

شت خال  رقم های هرز در تیمارهای کشت مخلوط نسبت به کعلف
 اختر کاهش بیشتری یافت، اما با توجه به نتایج مجموع عملکرد نسبی

((RYT چن انی بر روی افزایش عملکرد ن ادات.   کشت مخلوط تأثیر

و وجاین باه ترتیاب     100، 75که این داخ  در تیمارهای  به نحوی
ی کارایی منفای کشات    ب ست آم  که نشان دهن د 1، و 87/0، 95/0

درص  دز توصیه دا د اسات )جا ول     100و  75ارهای مخلوط در تیم
(. احتماال با توجه به پتانسیل باالی تولی  توسط رقم اختار، عملکارد   5

های در اول فصال و  این رقم در کشت مخلوط به دلیل رقابت با علف
 پودان د د ن توسط رقم گلی در آخر فصل کاهش یافت.

 
کشایمازتاپیروعملکرددانهیدزعلفیلجستیکرابطهپارامترهایمعادله-4جدول

Table 4- Logistic equation parameters, the relationship between imazethapyr dose and grain yield

R2***(b)Ed50** (e)a* 
ارقاملوبیا

Bean cultivars 

 Akhtar اختر                        (296)4478.5 (5.2)51.07 (4.1)22.6 0.93

 Goliگلی   (187.8)4216 (3.7)32.01 (3.3)18.3 0.92

   Intercroppingمخلوط                  (283.2)4165 (5.7)41.2 (4.9)23.7 0.90

 *** دیب خط     دود های هرز میدرص  از وزن خش  علف 50کش که باعث کاهش  دزی از علفح اکثر عملکرد **   *
       *Maximum yield, ** Dose of herbicide where the yield reaches 50 percent *** b is the slope of the curve   * 

 باد .اع اد داخل پرانتز نشان دهن د خطای استان ارد می
Values in parenthesis present standard errors 

 
 قرمزایلوبهروندوستادهیاارقاممخلوطکشتدر(RYT)ینسبعملکردمجموع-5جدول

Table 5- RYT in pure stand and intercropping of Goli (creeping) and Akhtar (upright) bean cultivars. 

 وجین

Weed free
100% 75% 50% 25% 0% 

 غلظتتوصیهشده

Recommended dosag
1 0.87 0.95 0.94 1.03 1.03 RYT 
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 کشایمازتاپیربرعملکردارقاماختر)ایستاده(وگلی)رونده(درحالتخالصومخلوطیعلفیکاهشیافتههاغلظتثیرتأ -4شکل

Figure 4- Effect of Reduced doses of Imazethapyr herbicide in pure stand and intercropping of Goli (creeping) and Akhtar 

(upright) bean cultivars
 

 شاخص غالبیت یا درجه تهاجم

ی تهااجم رقام    درجاه ا توجه به نتایج حاصل دا د، غالبیات یاا    ب
بیشاتر   هاا  غلظات ی اختر در اغلب  یستاددای گلی نسبت به رقم  رون د

بود. همچنین باالترین مق ار این تهااجم در تیماار وجاین باه میازان      
به دست آم . با توجه به پتانسیل باالی عملکرد در رقم ایستادد  23/0

ی گلای قارار    رونا د شت مخلوط مورد تهاجم رقم اختر، این رقم در ک
گرفت، لذا سودمن ی نسبی عملکاردی کاه در تیماار کشات مخلاوط      

ی اینکه رقم اختر مورد تهاجم رقم گلی قرار  واسطهرفت، به  یمانتظار 
گرفت، حاصل نش . اما این داخ  در مورد رقم گلی مثبت به دسات  

ن سیستم کشات مخلاوط از   رود در صورتی که در ای یمآم ، لذا انتظار 
ی دیگر کاه پتانسایل عملکارد کمتار ولای پایا اری        یستاددای  رقم 

عملکرد باالتری دادته باد  استفادد گردد، عالود بر اینکه ساودمن ی  
 کشت مخوط افزایش پی ا کن ، بردادت رقم رون د نیز تسهیل گردد.

 
قرمزایلوبروندهوستادهیاارقامخلوطمکشتدرمیزانغالبیترقمگلینسبتبهرقماختر-6جدول

Table 6- Dominant rate of Goli to the Akhar in pure stand and intercropping of bean cultivars. 

وجین
Weed free 

 غلظتتوصیهشده50%25%0% 100%75%

Recommended dose 

0.23 0.07 0.09 0.03- 0.02 0.01 
 غالبیتداخ  

dexominance inD 

 

 گیریکلینتیجه

هاای  به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که حساسیت علف
کش ایمازتااپیر باا توجاه باه ناوع گوناه        هرز به دزهای مختلف علف
که زیست تودد تا  خرو  وحشی نسابت باه    متفاوت است، به نحوی

سلمه ترد و تاجریزی سیاد، در پاساخ باه دزهاای کااهش یافتاه ایان       
درصا  از دز   25شتر تحت تأثیر قرار گرفت و حتی کاربرد کش بی علف

ی تا  خرو  وحشی را بیش از  توددکش، زیست توصیه د د این علف
ی یافتاه درص  کاهش داد. از این رو در استفادد از دزهاای کااهش   50

هاای هارز را ما  نظار قارار داد.      کش، بای  حساسایت علاف   این علف
ت رقابت باال که بتوان  سطح زمین را با استفادد از رقم لوبیا دارای ق ر

ی هارز رقابات نمایا ،    ها علفگسترص تا  پودش خود، پودان د و با 
ی کاهش یافته باد . نتایج ها غلظتتوان  مکمل خوبی در تلفیق با  یم

ی گلای، پتانسایل    رونا د این آزمایش نشان داد که در این رابطه رقم 
کاش   ی علاف  اهش یافتاه ی کا هاا  غلظتبهتری دارد که در تلفیق با 

 ایمارتاپیر قرار گیرد.
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