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 چکیده

 6936 هایسال طی تکرار سه در تیمار 69 با آزمایشی باقال هرز هایعلف روی کشعلف چند اثر بررسی منظور به

 و کاشت پیش صورتبه( EC) تریفلورالین:  از بودند عبارت آزمایش تیمارهای. شد اجرا دزفول در 6937 و

 فوپ یهالوکس( + EC) بنتازون رویشی، پس و رویشی پیش صورت به( SL) ایمازتاپیر خاك، با مخلوط

( EC) متالینپندی رویشی، پیش صورت به( WP) پرومترین رویشی، پس صورت به( EC) متیل آر

 به( EC) فلورفن آکسی رویشی، پیش و کاشت پیش صورت به( WP) بوزینمتری رویشی، پیش صورت به

 96/0 فلورفن آکسی هایعلفکش داد، نشان نتایج. دستی وجین شاهد و هرز علف با شاهد رویشی، پیش صورت

 مؤثره ماده کیلوگرم 03/0 و 71/0 میزان به بترتیب متیل آر فوپ یهالوکس+  بنتازون و هکتار در مؤثره ماده کیلوگرم

-هب تیمارها ترینموفق چنین هم. بودند تیمارها موثرترین هرز هایعلف مجموع تراکم کاهش درصد 37 با هکتار در

 31 و درصد 37 میانگین با هکتار در مؤثره ماده کیلوگرم 071/0 ایمازتاپیر و متیل آر فوپ یهالوکس+  بنتازون رتیبت

 باقال دانه عملکرد افزایش در هاکشعلف کارآمدترین. ندشد هرز هایعلف مجموع خشك وزن کاهش درصد

 دانه تن 363/6 و 360/6 با ترتیبهب هکتار در مؤثر مادة لوگرمیک 92/6 متالینپندی و متیل آر فوپ هالوکسی+  بنتازون

+  بنتازون و ایمازتاپیر هایکشعلف از یك هر کاربرد باقال در هرز هایعلف کنترل برای مجموع در. بودند هکتار در

 ای وشی یش رویبه صورت پ نیبوزیمتر و متالیناکسی فلورفن، پندیشی و یبه صورت پس رو متیل آر فوپ یهالوکس

 .شودیم هیتوص باقال رویشی فصل طول در هرز هایعلف دستی وجین بار دو اعمال

، متالینپندی ، اکسی فلورفن،متیل –هالوکسی فوپ آر بوزین، متری بنتازون،ایمازتاپیر،  کلیدی: هایواژه

 .تریفلورالینپرومترین، 
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 مقدمه

سااله از  اسات یاك   گیااهی ( .Vicia faba L) بااقال 

کشورهای اروپایی، امریکای التاین و  که در  تیره نخود

 مصار و  ،خصوص سودان، اتیوپی، مراکشه آفریقایی ب

ترین شود و در آسیا چین مهمنواحی مدیترانه کاشته می

 (.,.Banaie et al 1992د )اااا باشتولید کننده بااقال مای  

ماواد ذاذایی، آ ، ناور و     کساب های هرز بارای  علف

درصاد   92-32فضا باا بااقال رقابات نماوده و باه میازان       

 Ghanbari) شاوند ال مای اباعا  کااهش عملکارد باقا    

Birgani et al., 2004     برای ذلباه بااقال در رقابات باا .)

خصوص در مراحل اولیه رشد، کنترل ه های هرز بعلف

در مقایساه باا ذاالت،    های هارز ضاروری اسات.    علف

تار در مراحال اولیاه رویاش     ت بدلیل رشد آهستهحبوبا

هاای هارز   فضای بیشتری را برای رقابت در اختیار علف

گیاه  بنابراین (.Smitchger et al., 2012) دهندقرار می

های هارز پهان بار  و باریاك     باقال در رقابت با علف

 ,Brink and Belay) باشااادبسااایار حساااا  مااای

بااوده و ذلبااه باار  کنتاارل شاایمیایی بساایار مااؤثر  (.2006

 ساازد. تری ممکان مای  های هرز را در زمان کوتاهعلف

باقال به عناوان چهاارمین محصاول مهام از حبوباات باه       

(. محصول باقال به صورت Sainte, 2011) رودشمار می

دانه خشك، ذالف سبز و ذذاهای فرآوری شده ماورد  

سطح زیر کشت بااقال در جهاان    مصرف قرار می گیرد.

میلیاون   9/1میلیون هکتار با تولید ساالیانه   661/9حدود 

کیلاوگرم در هکتاار و در    6671تن و متوسط عملکارد  

میلیون  737/6میلیون هکتار با تولید سالیانه  012/6آسیا 

کیلااوگرم در هکتااار   6707تاان بااا متوسااط عملکاارد   

(. Anonymous, 1996; Anonymous, 1997) باشدمی

هکتاار   91000سطح زیر کشت باقال در کشاور حادود   

باشد کاه منااطق عماده کاشات آن شاامل گرگاان،       می

 داااا باشخوزسااتان، لرسااتان، هرمزگااان و دارا  ماای   

(Najafi, 2002 Anonymous, 1996; .) میااااانگین

کیلااوگرم بااذر  2000-1000عملکاارد باااقال در کشااور 

 اسات  تان در هکتاار   61 - 63خشك و به صورت سبز 

(Majnun, 2008; Najafi, 2002   استان خوزساتان باا .)

باا میاانگین عملکارد    هکتاار   1137سطح کشتی حادود  

 1770کیلاااوگرم در هکتاااار بااااقالی خشاااك و  2623

ترین تولید یکی از عمدهکیلوگرم در هکتار باقالی تازه 

 ,Anonymous) باشاادکنناادگان باااقالی کشااور ماای 

د کشاورزی خوزستان بنابر گزارش سازمان جها(. 2006

هکتار از اراضای خوزساتان    9100حدود  6936در سال 

هر  ازطور متوسط  به کشت باقال اختصاص یافت، که به

کیلاوگرم   1000کیلاوگرم داناه خشاك و     2000هکتار 

. (Anonymous, 2018) ذالف سبز باقال برداشات شاد  

های سبز و دانه خشك اصوال باقال به دو صورت ذالف

علت دارا بودن ه رسد و ارزش ذذایی آن بمصرف میهب

آمینه اصلی مثل لیسین،  مقدار زیاد پروتئین و چند اسید

در مقایسااه بااا . آرژنااین و متیااونین حااايز اهمیاات اساات

اسیدهای آمینه موجود در دانه ذالت مانند گنادم بااقال   

موجاود در داناه    پاروتئین باشاد،  تار مای  از این نظر ذنی

    (.Sohrabi, 1990) باشدمیدرصد  90-12خشك باقال 

کش ال، فرانسه و انگلستان علفغدر کشورهای پرت

کش ال ، نیوزیلند و انگلستان علفغمتالین و پرتپندی

 Ingram) سیمازین برای زراعت باقال توصیه شده است

and Hebblethwaite, 1976;Hebblethwaite, 1983; 

Blackshaw and Esau, 1991; Anonymous, 1994; 

Lawson and Wiseman,1977; .) 

ه میزان ب های تریفلورالینکشدر ایران کاربرد علف

پیش  ك کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به صورتی

کیلوگاارم مااادة  1/0 - 1سیمازین به میزان  و کاشت

مؤثاار در هکتار به صورت پیش رویشی برای زراعت 

کش ایمازتاپیر به صورت پیش علفچنین و همباقال 

های هرز و پس رویشی برای مبارزه با علف رویشی

گرم  90- 900تعدادی از گیاهان تیره نخود به مقدار 

 Mousavi and) مادة مؤثر در هکتار توصیه شده است

Rastegar, 1998.) 
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ربرد پایش  تحقیق انجام شاده در اتیاوپی نشاان داد، کاا    

هاای  متاالین در کنتارل علاف   رویشی ایمازتاپیر + پندی

هرز در باقال از نظر اقتصاادی بار وجاین دساتی برتاری      

 (.Alaeldin et al., 2016داشت)

چنااین در تحقیااق دیگااری کااه در اتیااوپی انجااام    هاام

کاش ا  متاوالکلر و   شد،کاربرد پایش رویشای علاف   

متالین هریك به میزان یك کیلوگرم در هکتار باه  پندی

هفته بعد از جوانه زنای   1بار وجین دستی در همراه یك

هاای هارز پهان    دار موجاب کااهش علاف   طور معنیهب

های هرز بترتیاب  و وزن خشك علف اویارسالمبر ، 

درصد در مقایساه باا شااهد     633درصد و  266به میزان 

بدون کنترل شد. در این آزمایش تیمار دی متاوالکلر +  

هفته بعد از سبز شدن موجب تولید  1یك بار وجین در 

 (.Daba and sharma, 2018بیشترین عملکرد دانه شد)

اپیر قاادر باه   کش ایمازتا منابع حاکی از آن است، علف

 Chenopodium) های هرز یکساله سلمكکنترل علف

album L.  تاااخ خاارو  وحشاای ،) (Amaranthus 

retroflexus L.  خاردل وحشای ،) (Sinapis arvensis 

L.آمبروزیااااا ،) (Ambrosia artemisiifolia L. ،)

 ، هفات بناد  ( Abutilon theophrasti Medic) گاوپنبه

(Polygonum convolvulus L. )ریاااازیو تاااااخ 

(Solanum ptycanthumماای )باشااد (OMAFRA, 

2004; Vencill, 2002 .)هالوکسی فوپ نیز  کشعلف

 هاای هارز باریاك بار  در زراعات     برای کنترل علف

 63/0-97/0جملااه باااقال بااه میاازان از هااای باار  پهاان 

 شاااودکیلااوگرم مااادة ماااؤثر در هکتااار توصااایه ماای    

(Anonymous, 1994.) 

اساتان خوزساتان انجاام شاد، کااربرد      در بررسی که در 

 6/0کااش ایمازتاااپیر در زراعاات باااقال بااه میاازان علااف

کیلاااوگرم در هکتاااار موجاااب کااااهش وزن خشاااك 

درصد گردید. در این آزماایش   7/33های هرز تا علف

کش ایمازتاپیر باا بیشاترین عملکارد بااقال     کاربرد علف

همااراه بااود، امااا اخااتالف آن بااا تیمارهااای بنتااازون +   

+  بنتازونوکسی پروپ اتیل، بنتازون + ستوکسیدیم و فن

 Aboali and) دار نشاد هالوکسی فوپ آر متیال معنای  

Saeedipour, 2015). 

در آزمایش دیگری که در سودان انجاام شاد، کااربرد    

کیلاوگرم   71/0کش ایمازتااپیر باه میازان    اختالط علف

و  11/0ماده موثره در هکتار + اکسی فلورفن باه میازان   

ترین تیماار  کیلوگرم ماده موثره در هکتار مناسب 61/0

ساله و افزایش عملکارد  های هرز یكبرای کنترل علف

 (. Mukhtar et al., 2013) دانه باقال گزارش شدند

هاای کلرتاال دی متیال باه میازان      کاش در امریکا علف

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به صورت پیش  1 - 3/66

کیلااوگرم  16/0-62/6بااه میاازان  رویشاااای و بنتااااازون

مادة مؤثر در هکتار به صورت پس رویشی برای کنترل 

 ,Anonymous) شاوند های هرز باقال توصایه مای  علف

 لهساتان روی بااقال   درتیاز  کاش بنتاازون   (. علف1994

  (.Wall, 1996) شده و مؤثر بوده استآزمایش 

طبق تحقیقات بعمل آمده در مرکز تحقیقات کشاورزی 

کااربرد   6973و  6973هاای  آباد دزفول طی سال صفی

 6/3و  3متیاال بااه میاازان  هااای کلرتااال دیکااشعلااف

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به صورت پیش رویشای،  

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار  6و  71/0بنتازون به میزان 

به صورت پس رویشی و هالوکسی فوپ اتوکسی اتیال  

ثر در هکتار به صاورت  کیلوگرم مادة مؤ 21/0به میزان 

هاای  کاش پس رویشی آزمایش شاده اسات کاه علاف    

هاای هارز باعا     مذکور ضمن کنترل بسیار مؤثر علف

افزایش عملکرد دانه باقال نیز شده و کاربرد آنها توصیه 

(. طبااق Ghanbari Birgani et al., 2004) شااودماای

 11همین آزمایش کاشات بااقال باا فاصاله باین ردیاف       

متار توصایه   ساانتی  20و  60اصله بین بوتاه  متر و فسانتی

  شده است.

هاای هارز   منظور بررسی کنترل علاف در تحقیقی که به

پهن بر  یاك سااله در لوبیاا چیتای صاورت گرفات،       

کش ایمازتااپیر قبال یاا بعاد از کشات باه      کاربرد علف
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گرم مادة مؤثر در هکتار باعا  کنتارل    10 – 71میزان  

)ایمازتاااپیر + اتااال   هااای هاارز شااد و ترکیااب  علااف

هاای هاارز را کنتارل نماوده و موجااب    فلاورالین( علاف  

هاای  کاش  تولید عملکرد باالتری نسبت به ساایر علاف  

 متااداول در ماازارع لوبیااای چیتاای ذاار  کانااادا شااد    

(Blackshaw and Esau, 1991; Wall, 1995 .)

هاای  کاش چنین اعالم شد که کاربرد مخلوط علاف هم

( گرم مادة مؤثر 600+  21بنتازون + ایمازتاپیر به میزان )

هاای هارز تااخ خارو  و     در هکتار باع  کنترل علف

درصاد کااهش در مصارف     11سلمك شده و موجاب  

 (.Wall, 1995) کش در مزرعه لوبیا شده استعلف

بوزین بصورت متری کشدر آزمایش دیگری که علف

های پیش رویشی در باقال بکار رفت، میزان کنترل علف

هرز پهن بر  قابل توجه بود و افزایش عملکرد باقال 

 بوزین با تیمار وجین دستی مشابه بوددر تیمار متری

(Ghosheh and El-shatnawi, 2003) 

کش پرومترین نیز به صورت پیش رویشی برای علف

های هرز پهن بر  و از علفکنترل طیف وسیعی 

 باریك بر  در حبوبات مورد استفاده قرار می گیرد

(Singh and wright, 2002.)  در تحقیقات متعددی

گزارش شده است که کاربرد پرومترین برای کنترل 

های هرز در باقال با افزایش عملکرد و اجزا علف

 (. Sha et al., 2004) عملکرد باقال همراه بوده است

 رویها کشعلف از این تحقیق بررسی تاثیر هدف

های کشو گیاه باقال، معرفی علفهای هرز علف

مناسب برای زراعت باقال و در عین حال کاهش میزان 

 ها در این زراعت است.کشمصرف علف

                                                                                 
                                                      

 هامواد و روش

هاا روی  كعلاف  این آزمایش به منظور بررسی اثر

های هرز باقال کاه باعا  کااهش محصاول بااقال      علف

 69های کامل تصادفی با شوند در قالب طرح بلوكمی

در مرکز  6937و  6936های تیمار در سه تکرار در سال

تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول به اجرا در آماد.  

ی رقاام کاارت آزماایش شااامل چهااار ردیاف باااقال   هار 

متار و باا    60طاول  متار و  تیساان  60سرازیری باا فاصاله   

هاار کاارت . بااود بااین تکرارهااارعایاات دو متاار فاصااله 

آزمایش به دو نیم تقسیم شد که نیمه اول آن شااهد باا   

عملیات تهیاه زماین   علف هرز و نیمه دوم سمپاشی شد. 

وسایله  ه ، شاخم با  )آبیاری قبال ازکاشات(   شامل ماخار

گاوآهن و دیساك، تساطیح زماین، مصارف کودهاای      

های فنی باه میازان   طبق آزمون خاك و توصیهشیمیایی 

 فسافات آماونیم و  از منبع  5O2P کیلوگرم در هکتار 71

شایاربندی باا    واوره از منباع   N کیلوگرم در هکتاار  10

/ 21و  7/3/6936هاای  تاریاخدستگاه شیار ساز بود. در 

کاشته شاد  باقال  با دست در هر چاله یك بذر 6937/  7

مزرعاه  های پایش رویشای   کش و پس از مصرف علف

. سمپاشی تیمارهاای آزماایش   شددر همان روز آبیاری 

ناازل   وسیله دستگاه سمپاش پشتی مجهاز باه دساته و   ه ب

و باا فشاار    لیتر در هکتاار  900خط پاش و مصرف آ  

تیمارهای آزمایش عباارت بودناد از   انجام شد.  بار 1/2

 های:کشکاربرد علف

کیلااوگرم  6ه میاازان باا EC % 13تاارفالن )تریفلااورالین( 

مادة مؤثر در هکتار به صورت پیش کاشت مخلاوط باا   

 ، پرسااويیت 26/7/37و  9/3/36خااك در تاااریخ هاای   

کیلوگرم مادة ماؤثر   01/0به میزان  SL %60)ایمازتاپیر( 

هااای در هکتااار بااه صااورت پاایش رویشاای در تاااریخ  

 071/0، ایمازتاااااپیر بااااه میاااازان    21/7/37و  6/3/36

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به صورت پس رویشی در 

)بنتااازون(  ، بااازاگران 62/3/37و  23/3/36هااای تاااریخ

13% EC  هکتاار  کیلوگرم ماادة ماؤثر در    71/0به میزان

هاای هارز پهان بار  +     برگای علاف   2 – 1در مرحله 

باه  EC  %3/60 )هالوکسی فوپ آرمتیال(  گاالنت سوپر

 - 6در مرحله  کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار 03/0میزان 

به عناوان تیماار اساتاندارد، در    برگی باریك بر  ها  9

)پرومتارین(   ، گزاگارد62/3/37و  23/3/36تاریخ های 
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30% WP کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار باه   3/0 به میزان

و  6/3/36هاااای در تااااریخ صاااورت پااایش رویشااای 

بااه میاازان  EC %99متااالین( ، اسااتام) )پناادی21/7/37

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار باه صاورت    92/6و  33/0

،  21/7/37و  6/3/36هاااای پااایش رویشااای در تااااریخ

 12/0و  91/0باه میازان    WP %70بوزین( )متری سنکور

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار به صاورت پایش کاشات    

بوزین به میزان ، متری 26/7/37و  9/3/36های در تاریخ

کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار باه صاورت    12/0و  91/0

، شااهد   21/7/37و  6/3/36های پیش رویشی در تاریخ

های هرز این تیماار در تااریخ   بدون علف هرز که علف

و  1، 63/3و  20/66/6936و 61/60، 22/3هاااااااااااای  

وجین دستی شدند و بدین ترتیاب ایان تیماار     66/3/37

در طااول فصاال رویشاای باااقال عاااری از علااف هاارز     

باه   %21)آکسی فلورفن( امولسیون  نگهداشته شد و گل

کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار باه صاورت      96/0میزان 

 . 21/7/37و  6/3/36های پیش رویشی در تاریخ

کاه از  باود  ز مزرعه آزمایشی بدین شرح نحوه ارزیابی ا 

طاور هفتگای از   ه یك هفته بعد از آخارین سمپاشای با   

 ماادت چهااار هفتااه بازدیااد بعماال ه ماازارع آزمایشاای باا

هاای  کاش علاف احتماالی  ساوزی  د و میزان گیااه یآمی

ارزیااابی  مقیاا  باااقال طباق   گیااه ماورد آزماایش روی   

رتباه   EWRC های هارز اروپاا  انجمن تحقیقات علف

. در ایان ارزیاابی   (Sandral et al., 1997) شاد  بنادی 

سوزی بیانگر میزان گیاه 3بیانگرگیاه سالم و رتبه  6رتبه 

پاس از پایاان چهاار هفتاه      باشاد. درصد می 70بیشتر از 

های آزمایش در یك ارزیابی چشمی، در هر نیمه کرت

های هارز باه   کادر ثابت یك مترمربعی ابتدا تعداد علف

ساااطح  تفکیاااك گوناااه شااامارش شاااد و ساااپس از  

های یااد شاده کاف بار شاده و وزن خشاك       کوادرات

 هاا نموناه  ندقرار داهای هرز به تفکیك گونه و با علف

تعیین شد. ساعت  21مدت ه بی گراد سانت 660 در آون

در اواخر فروردین پس از تولید ذالف ارتفاع بوته های 

باقال از هر کرت آزمایش از سطح زمین تا انتهاای بوتاه   

تعیین شد. در اواخر اردیبهشت و قبل از برداشت از هار  

کرت آزمایش دو بوته به طور تصادفی انتخا  شاده و  

اد ساقه، تعاداد ذاالف در   اجزاء عملکرد باقال مانند تعد

هر بوته و تعداد دانه در هر ذاالف تعیاین شاد و ساپس     

ذاالف   ،کرت انتهای هرابتدا و از حذف نیم متر از بعد 

و  شاده  کرت برداشت ردیف وسط هر های باقال از دو

پس از جداسازی دانه ها از ذاالف، داناه هاای خشاك     

شد و درصد افازایش عملکارد داناه در هار      باقال توزین

شامارش  . تیمار نسبت به شاهد همان کرت محاسبه شاد 

های هرز نیاز بار اساا  درصاد شااهد هار       و وزن علف

ارقاام  کرت محاسبه شد و مقایسه کارت هاا بار اساا      

و  های حاصل از شمارشدرصدی صورت گرفت. داده

های هرز پاس ازتبادیل باه روش لگااریتم     علف توزین

هاااای حاصااال از هماااراه دادهه بااا ln( x+  60طبیعااای )

باقال باا اساتفاده از نارم افازار     عملکرد و اجزاء عملکرد 

MSTATC  حصول اطمیناان از متجاانس باودن    پس از

و  ، تجزیه مرکب شاده Hartleyها طبق آزمون واریانس

حاداقل  وسایله آزماون    باه میانگین تیمارهای آزماایش  

 1در ساطح احتمااال خطااای   (LSDدار )اخاتالف معناای 

 .درصد مقایسه شدند

 

 نتايج

های هرز ذالب مزارع علفهای هرز. تراکم علف

آزمایشی باقال شامل: چغندر وحشی، کیسه کشیش، 

پنیرك و کاسنی  این میان کاسنی و پنیرك بودند که از

 در دو سال آزمایش در مزرعه حضور داشتند

(Mozaffarian, 1997 Robbins et al., 1941;). 
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 .6937و  6936های هرز ذالب مزارع آزمایشی باقال در سال های علفهای فارسی و علمی نام – 6دول ج
Table 1. Persian and scientific names of dominant weeds of the experimental fields of broadbean in 

2008 and 2009. 

Density Persian name Scientific name English name 

 Beta maritima L. Sea beet چغندر وحشی *

 Capsella bursa - pastoris (L.) Medicus Shepherd's purse کیسه کشیش *

 Cichorium intybus L. Common chicory کاسنی ***

 Malva sylvestris L. Common mallow پنیرك ***

  *و*** بترتیب فراوانی کم و زیاد می باشد
* and *** are low and high abundance respectively.                

 

نتایج تجزیه واریانس مرکب آزمایش دو سال  پنیرك.

کش روی درصد کااهش تعاداد   نشان داد، که اثر علف

دار شد اماا اثار ساال در علفکاش بار روی      معنیپنیرك 

(. 2)جادول   دار نشددرصد کاهش تراکم پنیرك معنی

بر اسا  مقایسات میانگین حاصل از تجزیه مرکب داده 

های شاهد با علاف هارز، کااربرد    ها در مقایسه با کرت

آکسی فلورفن و بنتازون + هالوکسی فوپ آر متیال باه   

ؤثرترین تیمارهاا در  درصد کاهش ما  33و  33ترتیب با 

 (.9)جدول  کنترل پنیرك بودند

روی درصااد کاااهش تعااداد  کااشعلاافاثاار کاسنننی. 

کاش بار   اثار ساال در علاف   دار شد، لیکن کاسنی معنی

 دار نشاادروی درصااد کاااهش تااراکم کاساانی معناای   

(. بنااابر نتااایج مقایسااات میااانگین حاصاال از  2جاادول )

شااهد باا   هاای  ها در مقایسه با کارت تجزیه مرکب داده

کیلاوگرم   91/0به میزان بوزین علف هرز، کاربرد متری

به صاورت پایش رویشای، آکسای      مادة مؤثر در هکتار

هالوکسی فوپ آر متیال  فلورفن، پرومترین و بنتازون + 

ین ماؤثرتر درصد کااهش   13و  69، 76، 73به ترتیب با 

(.9)جدول  تیمارها در کنترل کاسنی بودند

کاش و ساال در   علاف ر اثا هنای هنرز.   مجموع علف

های علف تعدادمجموع روی درصد کاهش  کشعلف

هاای  (. در مقایساه باا کارت   2جدول ) دار شدمعنی هرز

شاهد با علف هرز، کاربرد آکسی فلاورفن و بنتاازون +   

درصاد کااهش    37یك باا   هالوکسی فوپ آر متیل هر

هاای  علاف  تعاداد مؤثرترین تیمارها در کنترل مجماوع  

 (.9)جدول  هرز بودند

 های هرزوزن خشك علف

هاای آزماایش   مطابق نتایج تجزیه مرکب دادهپنیرك. 

روی درصد کاهش وزن خشك پنیارك   کشعلفاثر 

کاش بار روی درصاد    اثر سال* علاف دار شد، اما معنی

(. بر 2جدول ) دار نشدکاهش وزن خشك پنیرك معنی

هااا در مقایسااه بااا  پایااه نتااایج مقایسااات میااانگین داده  

ایمازتااپیر باه   های شااهد باا علاف هارز، کااربرد      کرت

صاورت  کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار باه   071/0میزان 

هالوکسای فاوپ آر متیال هار     و بنتازون +  پس رویشی

مؤثرترین تیمارهاا در کااهش   درصد کاهش  31یك با 

 (.9)جدول  پنیرك بودند وزن خشك

زن خشااك کااش روی واثاار علااف هرچناادکاسنننی. 

در مقایسااه بااا (، امااا 2جاادول ) دار نشاادکاساانی معناای

ایمازتااپیر باه   های شااهد باا علاف هارز، کااربرد      کرت

صاورت  کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار باه   071/0میزان 

درصاد کااهش ماؤثرترین     19پس رویشی باا میاانگین   

)جدول  تیمار در کاهش وزن خشك کاسنی بوده است

9.) 

 

روی درصاد  کاش  علاف اثر های هرز. مجموع علف

دار معنای  هاای هارز  علاف  وزن خشكمجموع کاهش 

کاش بار درصاد کااهش وزن     اثر سال در علفشد، اما 

جادول  ) دار نشاد های هارز معنای  خشك مجموع علف
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های شاهد با علف هارز، کااربرد   (. در مقایسه با کرت2

هالوکسی فوپ آر متیل و ایمازتاپیر به میازان  بنتازون + 

رم مادة مؤثر در هکتاار باه صاورت پاس     کیلوگ 071/0

ماؤثرترین  درصاد کااهش    30و  31رویشی به ترتیب با 

های هارز  علف وزن خشكتیمارها در کاهش مجموع 

 (.9)جدول  بودند

 

نسبت به شاهد با علف های هرز پنیرك و کاسنی و مجموع علفتجزیه مرکب درصد کاهش تعداد و وزن خشك  – 2جدول 

  .و درصد گیاه سوزی هرز
Table 2. Multivariate analysis of variance of percent reduction of density and dry weight of mallow, 

chicory and total weeds compared to the weedy check and percent phytotoxicity. 
 

 ns ،*  درصد. 6و  1و معنی دار در سطوح احتمال خطای  معنی دارعدم به ترتیب  - **و 

Ns, * and ** - not significant, significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. 

 

 
 .نسبت به شاهد با علف هرز هرز هایعلف و مجموعپنیرك و کاسنی  وزن خشك تعداد و درصد کاهش – 9ول دج

Table 3. Percent reduction of density and dry weight of mallow, chicory and total weeds compared 

to the weedy check.  

 .درصد متفاوت نیستند 1 در سطح احتمال( LSDدار )حداقل اختالف معنیهایی که دارای حداقل یك حرف مشترك می باشند طبق آزمون در هر ستون میانگین* 

* Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the least 

significant difference test at the 0.05 probability level.     PRE= Pre-Emergence, PP= Pre-Plant   

M. S.  
D. F. 

 
S. O. V.  

phytotoxicity% 
 

Dry weight Density 

Total 

 weeds 
Chicory Mallow Total 

weeds 

Chicory Mallow 

ns1.57  ns0.09  *0.63  ns0.04  ns0.007  ns0.05  ns0.03  1 Year 
0.31 0.05 0.03 0.02 0.027 0.06 0.02 4 Error 

**2.73  *0.03  ns0.01  *0.03  **0.05  *0.05  **0.04  12 Herbicide 
**1.68  ns0.02  ns0.02  ns0.03  *0.02  ns0.02  ns0.01  12 Year * Herbicide 

0.21 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.009 48 Error 
35% 11% 18% 13% 10% 17% 10% C. V. 

Percent reduction *  

 
Rate 

)1-(Kg ai h 

 

 
Herbicide 
treatments 

Dry weight Density 

Total 

 Weeds 

Chicory Mallow Total 

weeds 

Chicory Mallow 

43 cd 50 b 50 abc 41 b 44 ab 51 b 1.0 Trifluralin 

58 a-d 23 b 62 abc 41 b 0.0 b 57 b 0.04 Imazethapyr 
90 ab 53 b 94 a 31 b 34 ab 41 b 0.075 Imazethapyr 
95 a 24 b 94 a 97 a 59 a 98 a 0.75+0.08 Bentazon+Haloxyfop 
51 bcd 30 b 48 abc 48 b 63 a 47 b 0.80 Prometryn 

71 a-d 35 b 71 abc 54 b 45 ab 58 b 0.99 Pendimethalin 
62 a-d 22 b 61 abc 48 b 39 ab 54 b 1.32 Pendimethalin 
59 a-d 32 b 61 abc 48 b 28 ab 60 b 0.35 Metribuzin PP 
74 abc 45 b 76 ab 40 b 36 ab 48 b 0.52 Metribuzin PP 
32 d 32 b 31 c 58 b 79 a 50 b 0.35 Metribuzin PRE 
54 bcd 33 b 46 bc 39 b 31 ab 40 b 0.52 Metribuzin PRE 
100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a - Weed free check 
47 cd 32 b 49 bc 97 a 76 a 99 a 0.36 Oxyfluorfen 
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 صفات زراعی باقال

اثار  ها روی گیاه بناقال.  کشسوزی علفاثرات گیاه

کش در سال بر درصاد گیااه ساوزی    کش و علفعلف

(. در مقایساه باا شااهد باا علاف      2)جدول  دار شدمعنی

کش تریفلورالین با عاليام  هرز، کاربرد تیمارهای علف

باه  باوزین  صورت سبز نشدن بوته و متریگیاه سوزی به

باه صاورت   کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار    91/0میزان 

عاليم گیاه سوزی به صورت سبز نشادن  با پیش کاشت 

و پیچش بوته های بااقال بیشاترین درصاد گیااه ساوزی      

(. در اثر کااربرد  6)جدول  روی گیاه باقال را ایجاد کرد

و آکسی فلاورفن  متالین های پرومترین، پندیکشعلف

 گوناه اثارات گیااه ساوزی روی بااقال ایجااد نشاد       هیچ

 (. 6)جدول 

بنادی اثار گیااه ساوزی تیمارهاای      رتبه به طور متوسط، 

باه  باوزین  کش روی گیااه بااقال باه ترتیاب متاری     علف

باه صاورت   کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار    91/0میزان 

باه میازان   باوزین  متاری  <تریفلاورالین  <پیش کاشات 

باه صاورت پایش    کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار    12/0

کیلوگرم مادة ماؤثر   071/0ایمازتاپیر به میزان  >کاشت 

ایمازتاپیر باه میازان    <در هکتار به صورت پس رویشی

کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار باه صاورت پایش       01/0

 بوزین به صورت پیش رویشیتیمارهای متری <رویشی

هاای  کاش (. بناابراین کااربرد علاف   6)جادول   باشدمی

متاالین، آکسای فلاورفن و بنتاازون باه      پرومترین، پنادی 

هاای  علت سازگار بودن با گیاه باقال برای کنترل علاف 

 شوند.هرز مزرعه باقال توصیه می

کش هرچند اثر تیمارهای علفهای باقال. ارتفاع بوته

 دار نشاد بر درصد افزایش ارتفاع بوته هاای بااقال معنای   

هااا باه سااطح  ( امااا اخاتالف مقایسااه میاانگین  1)جادول  

های شاهد با داری نزدیك بود. در مقایسه با کرتمعنی

به میازان  متالین پندیهای کشعلف هرز، کاربرد علف

باوزین باه   کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار و متاری    33/0

باه صاورت    کیلوگرم مادة ماؤثر در هکتاار   91/0میزان 

درصد افزایش بیشاترین   6و  3با  پیش رویشی به ترتیب

)جادول   میزان افزایش ارتفاع بوته های باقال را داشاتند 

6 .) 

کاش  اثر تیمارهای علاف  هرچندتعداد ساقه در بوته. 

 دار نشاد بر درصاد افازایش تعاداد سااقه در بوتاه معنای      

( اما در مقایسه با شاهد باا علاف هارز، تعاداد     1)جدول 

درصد  32دون علف هرز ساقه در بوته در تیمار شاهد ب

 (. 1)جدول  افزایش یافت

کش هر چند اثر تیمارهای علفتعداد غالف در بوته. 

باار درصااد افاازایش تعااداد ذااالف در بوتااه هااای باااقال  

ها در ساطح  ( اما مقایسه میانگین1)جدول  دار نشدمعنی

داری قارار گرفات. در مقایساه    احتمال تزدیك به معنی

هارز، تیمارهاای کااربرد    هاای شااهد باا علاف     با کرت

آکسی فلورفن، شاهد بدون علف هرز و های کشعلف

 کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار  071/0ایمازتاپیر به میزان 

 613و  671، 211ترتیاب باا   به صورت پس رویشای باه  

درصد بیشترین میزان افزایش تعداد ذالف در بوته های 

 (.1)جدول  باقال را داشتند

کاش  هرچند اثر تیمارهای علف تعداد دانه در غالف.

دار بر درصد افزایش تعداد داناه در ذاالف بااقال معنای    

هاا حااکی از وجاود    ( اما مقایسه میانگین1)جدول  نشد

وجهی بین تیمارهای آزماایش باود و در   تاختالف قابل 

هاای شااهد باا علاف هارز، تیمارهاای       مقایسه با کارت 

باه   آکسای فلاورفن، ایمازتااپیر   هاای  کاش کاربرد علف

باه صاورت    کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار  071/0میزان 

، 223به ترتیب باا   شاهد بدون علف هرزپس رویشی و 

درصد بیشترین میزان افزایش تعداد دانه در  669و  630

 (. 1)جدول  ذالف باقال را داشتند

کش بار  هرچند اثر تیمارهای علفوزن دانه در بوته. 

 دار نشاد بااقال معنای  درصد افازایش وزن داناه در بوتاه    

هاای شااهد باا علاف     ( اما در مقایسه با کارت 1)جدول 
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آکسی فلورفن و های کشهرز، تیمارهای کاربرد علف

 کیلوگرم مادة مؤثر در هکتار 12/0بوزین به میزان متری

درصاد   617و  223به صورت پیش رویشی به ترتیب با 

 اشاتند بیشترین میزان افزایش وزن دانه در بوته باقال را د

 (.6)جدول 

کش بر درصد هرچند اثر تیمارهای علفعملکرد دانه. 

( اماا  1)جادول   شددار نایش عملکرد دانه باقال معنیافز

در مقایسه با شاهد با علف هرز، عملکارد داناه بااقال باا     

بنتاازون + هالوکسای فاوپ آر    هاای  کاش کاربرد علف

در  کیلوگرم مادة مؤثر 91/0متیل، متری بوزین به میزان 

 میازان  باه  متاالین ، پنادی هکتار به صورت پیش کاشت

 بشپا  صاورت  باه  هکتاار  در ماؤثر  مادة لوگرمیک 92/6

کیلاوگرم ماادة    96/0آکسی فلورفن باه میازان   ی، رویش

مؤثر در هکتار به صورت پیش رویشی و ایمازتااپیر باه   

باه صاورت    کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار  071/0میزان 

تیمارهاا افازایش بیشاتری    پس رویشی تسابت باه ساایر    

 (.6)جدول  یافت

های طور میانگین، مقایسة عملکرد دانه باقال در کرت به

 671هاای هارز   شاهد با علف هرز با وزن خشك علاف 

گاارم در مترمربااع بااا تیمارهااای سمپاشاای شااده بااا وزن  

 ول)جاد  گارم در مترمرباع   12هاای هارز   خشك علاف 

کاه رقابات    دهاد ها اراياه نشاده اسات(، نشاان مای     داده

درصاد باعا     61های هرز با گیاه باقال باه میازان   علف

کاهش عملکرد دانه باقال شده اسات. اثار وزن خشاك    

های هرز روی عملکرد دانه باقال تابع یاك رابطاه   علف

خطی بوده که طبق معادلة خط مزبور به ازاء افزایش هر 

های هرز، عملکرد دانه بااقال  گرم وزن خشك علف 60

 (. 6)شکل  درصد کاهش یافته است 6به میزان 

 

تجزیه مرکب درصد افزایش شاخص برداشت، تعداد ساقه، ذالف، دانه و وزن دانه در بوته و عملکرد دانه در هکتار و  – 1جدول 

  ارتفاع نسبت به شاهد با علف هرز.
 Table 4. Percent increase of harvest index, number of stems, pods, seeds and seed weight per plant 

and total seed yield per hectare and height compared to the weedy check. 
. M. S  

D. F. 

 
S. O. V. Height Seed 

 yield/ha 

Seed 

 weight 

 No. of 

 seeds 

No. of 

pods 

 No. of 

stems 

Harvest 

index 

0.0001 ns 0.001 ns 0.02 ns 0.19 ns 0.38 ns 0.60 ns 0.03 ns 1 Year                 
0.04 0.11 0.64 0.27 0.26 0.23 0.04 4 Error 

0.02 ns 0.18 ns 0.17 ns 0.33 ns 0.25 ns 0.09 ns 0.09 ns 12 Herbicide 
0.03 ns 0.11 ns 0.13 ns 0.22 ns 0.23 ns 0.10 ns 0.114 ns 12 Year * Herbicide 

0.02 0.11 0.28 0.25 0.22 0.12 0.131 48 Error 
14% 26% 37% 34% 32% 25% 28% C. V. 

 ns ،*  درصد. 6و  1به ترتیب عدم معنی دار و معنی دار در سطوح احتمال خطای  - **و 

Ns, * and ** - not significant, significant at 0.05 and 0.01 probability level, respectively. 

 

  درصد افزایش شاخص برداشت، تعداد ساقه، ذالف و دانه در ذالف نسبت به شاهد با علف هرز. – 1جدول 
 Table 5. Percent increase of harvest index, number of stems, pods and seeds per plant compared to 

the weedy check.                                                        
Percent increase * Rate 

(Kg ai h-1) 

Herbicide 
treatments No. of  

Seeds 

No. of 

pods 

No. of 

stems 

Harvest 

 index 

28 bcd 20 c 27 a 14 ab 1.0 Trifluralin          

15 cd 49 bc 28 a 54 ab 0.04 Imazethapyr        
190 ab 158 ab 45 a 25 ab 0.075           Imazethapyr 
127 a-d 85 abc 56 a 50 ab 0.75+0.08 Bentazon+Haloxyfop  
14 d 27 c 65 a 9 b 0.80 Prometryn            

65 a-d 54 abc 62 a 30 ab 0.99 Pendimethalin    
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35 cd 94 abc 53 a 17 ab 1.32 Pendimethalin  
118 a-d 51 abc 64 a 23 ab 0.35 Metribuzin PP  
44 bcd 44 bc 42 a 33 ab 0.52 Metribuzin PP  
131 abc 76 abc 37 a 70 ab 0.35 Metribuzin PRE 

112 a-d 78 abc 48 a 36 ab 0.52 Metribuzin PRE 

163 a 175 a 92 a 27 ab - Weed free check  
229 a-d 245 a 17 a 111 a 0.36 Oxyfluorfen    

 1 در ساطح احتماال  ( LSDدار )حداقل اخاتالف معنای  هایی که دارای حداقل یك حرف مشترك می باشند طبق آزمون در هر ستون میانگین * -

 .درصد متفاوت نیستند

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the least 

significant difference test at the 0.05 probability level.     PRE= Pre-Emergence, PP= Pre-Plant   

 

 .سوزیدرصد افزایش وزن دانه در بوته، عملکرد دانه در هکتار و ارتفاع نسبت به شاهد با علف هرز و درصد گیاه – 6جدول  
Table 6. Percent increase of seed weight per plant, total seed yield per hectare and height compared to the 

weedy check and percent phytotoxicity.            

Phytotoxicity% 
 

 

Seed  

Yield 
(t/ha) 

Percent Increase Rate 
(Kg ai h-1) 

Herbicide Treatments 

Height Seed  

yield/ha 

Seeds 

weight 

13 a 1.121 ab 4 ab 0.3 c 25 a 1.0 Trifluralin 
5.5 bc 1.366 ab 0 b 41 abc 17 a 0.04 Imazethapyr 

6 ab 1.676 ab 1 ab 107 a 113 a 0.075 Imazethapyr 
0.5 d 1.910 a 5 ab 72 abc 125 a 0.75+0.08 Bentazon+Haloxyfop 
0 d 1.121 ab 4 ab 7 bc 17 a 0.80 Prometryn 
0 d 1.519 ab 8 a 38 bc 66 a 0.99 Pendimethalin 
0 d 1.869 a 1 ab 28 bc 51 a 1.32 Pendimethalin 
13.5 a 1.184 ab 5 ab 70 ab 123 a 0.35 Metribuzin PP 
10 ab 1.154 ab 3 ab 36 bc 96 a 0.52 Metribuzin PP 
3 cd 1.419 ab 6 a 35 bc 116 a 0.35 Metribuzin PRE 

3 cd 1.358 ab 3 ab 27 bc 147 a 0.52 Metribuzin PRE 
0 d 1.432 ab 3 ab 18 bc 96 a - Weed free check 
0 d 1.718 ab 5 ab 24 bc 229 a 0.36 Oxyfluorfen 
درصاد   1 در سطح احتمال( LSDدار )اختالف معنیحداقل هایی که دارای حداقل یك حرف مشترك می باشند طبق آزمون در هر ستون میانگین

 .متفاوت نیستند

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the least 

significant difference test at the 0.05 probability level.     PRE= Pre-Emergence, PP= Pre-Plant   

 

 

بنادی اثار   رتباه هنا.  کنش اثر مراحل کاربرد علف

 هاا روی عملکارد داناه بااقال     کاش مراحل کاربرد علف

پایش کاشات    >پایش رویشای    >ترتیب پس رویشای به

 عملکارد داناه بااقال   طور میانگین، (. به2باشد )شکل می

 73/6های پس رویشای  کشهای کاربرد علفدر کرت

هاای  کاش هاای کااربرد علاف   تن در هکتار، در کارت 

های کاربرد تن در هکتار و در کرت 11/6پیش رویشی 

تان در هکتاار باود     21/6های پایش کاشات   کشعلف

 ( 6)جدول 

 در مقایساااه باااا تیمارهاااای کااااربرد پااایش کاشااات     

 هاااا، تیمارهاااای کااااربرد پااایش رویشااای کاااشعلااف 

درصد و تیمارهای کاربرد پس رویشی  27ها کشعلف

)شاکل   درصد افزایش عملکرد داشتند 16ها کشعلف

(. میااانگین عملکاارد تیمارهااای کاااربرد پااس رویشاای 2

هااا نساابت بااه میااانگین عملکاارد تیمارهااای کااشعلااف

درصااد  29هااا نیااز، کااشرد پاایش رویشاای علاافکااارب

 (.6)جدول  افزایش عملکرد داشت
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 ارتباط بین وزن خشك علف های هرز و عملکرد دانه باقال -6شکل 
Fig 1 .Relationship of dry weight of weeds with seed yield of broabean. 

 




 

 .اثر مرحله کاربرد علفکش ها روی عملکرد دانه باقال – 2شکل 

 
Fig 2. Effect of application stage of herbicides on seed yield of broadbean. 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

PPI PRE POST

1.15

1.46

1.79

انه
د د
کر
عمل

S
ee

d
 y

ie
ld

(T
/ 

h
a
 )

مرحله کاربرد علف کش ها

Aplication stage of herbicides 



Y= 0.006 x + 1.702 

R2=0.565 

   

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

0 20 40 60 80 100 120

 Dry weight of weeds ( g  / m2) هرزی هاعلف خشک وزن 
 

   T
/ h

a
-1 



 و همکاران کرمی نژاد                                            607

 

 



کش بر هرچند اثر تیمارهای علفشاخص برداشت. 

( اما 1)جدول  نشددار شاخص برداشت باقال معنی

ها حاکی از وجود اختالف قابل توجهی مقایسه میانگین

های تیمارهای آزمایش بود و در مقایسه با کرتبین 

های کششاهد با علف هرز، تیمارهای کاربرد علف

آکسی فلورفن و پرومترین به ترتیب بیشترین و کمترین 

 (.1)جدول  درصد افزایش شاخص برداشت را داشتند

نتاایج بدسات آماده در ایاان     بار اسااا   زیار جادول  در 

هاا در  کاش علاف به طور خالصه میزان کاارایی  تحقیق 

ها بر افزایش عملکرد های هرز و نیز تاثیر آنمهار علف

 شود.دانه باقال مشاهده می

 

 عملکرد افزایش و هرز یهاعلف خشك وزن و تراکم کاهش درصد به توجه با هاکشعلف ییکارا یفیتوص یابیارز – 7 جدول

 .باقال دانه
Table 7. Descriptive evaluation of the effectiveness of herbicides in terms of reducing the density and 

dry weight of weeds and increasing the seed yield of broadbean.             

Total 

assessment 

Seed 

yield of 

broadbean 

Reduction  

Rate 

)1-(Kg ai h 

 

Herbicide 

treatments 

weed 

dry weight 

weed 

density 

+ + + + 1.0 Trifluralin 

+ ++ ++ + 0.04 Imazethapyr 

+++ +++ ++++ + 0.075 Imazethapyr 

++++ ++++ ++++ ++++ 0.75+0.08 Bentazon+Haloxyfop 

+ + ++ + 0.80 Prometryn 

++ +++ +++ ++ 0.99 Pendimethalin 

+++ ++++ ++ + 1.32 Pendimethalin 

++ + ++ + 0.35 Metribuzin PP 

++ + +++ + 0.52 Metribuzin PP 

+++ ++ + ++ 0.35 Metribuzin PRE 

++ ++ ++ + 0.52 Metribuzin PRE 

++ ++ ++++ ++++ - Weed free check 

+++ +++ + ++++ 0.36 Oxyfluorfen 

 

 بحث

تیمارهاای اکسای فلاورفن و    هنای هنرز.   تراکم علف

بنتازون + هالوکسای فاوپ آر متیال در کااهش تاراکم      

پنیرك،کاسنی و کاهش مجموع تاراکم  های هرز علف

های هارز در باین ساایر تیمارهاا کاارایی بیشاتری       علف

 91/0بااوزین داشااتند. در حااالی کااه تیمارهااای متااری  

و پرومتاارین در مهااار مااادة مااؤثر در هکتااار کیلااوگرم 

لهساتان  در  تراکم علف هرز کاسنی تاثیر خوبی داشتند.

هاای  بارای کنتارل علاف   کش بنتاازون  علف نیز کاربرد

بر  (.Wall, 1996) هرز در باقال موثر گزارش شده است

تحقیقااات انجااام شااده در دزفااول نیااز کاااربرد   اسااا 

کارایی قابل قباولی  های هرز باقال بنتازون در مهار علف

در (. Ghanbari Birgani et al., 2004) داشاته اسات  

کاش پرومتارین بارای    برخی از منابع باه کاارایی علاف   

 Singh) اشاره شده است نیز هرز باقالهای کنترل علف

and wright, 2002; Sha et al., 2004.) 

 

 های ایمازتااپیر کشعلفهای هرز. وزن خشك علف

 سمادة مؤثر در هکتاار باه صاورت پا    کیلوگرم  071/0

باا بایش    بنتازون + هالوکسای فاوپ آر متیال   رویشی و 

درصد کاهش وزن خشك پنیرك و مجموع وزن  30از

 های هرز موثرترین تیمارها بودند.خشك علف

 85 % control ++++ 50 – 70 % control ++ 

70- 85 % control +++ 30 – 50 % control +  
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ات های آزمایشنتایج بدست آمده از این تحقیق با یافته 

کااش کااارایی مطلااو  علاافمبناای باار  سااایر محققااان

در زراعاات باااقال هااای هاارز علاافایمازتاااپیر در مهااار 

 Mukhtar et al., 2013; Aboali and) مطابقات دارد 

Saeedipour, 2015; Alaeldin et al., 2016). 

 تریفلورالین هایکشکاربرد علفصفات زراعی باقال. 

موجاب ایجااد    به صاورت پایش کاشات    بوزینو متری

صورت سبز نشادن بوتاه و پایچش    عاليم گیاه سوزی به

 شد. های باقالبوته

(Rafael et al., 1992 )در آزمایش رافايل و همکااران 

نیز کاربرد تریفلورالین با کاهش تعاداد بوتاه سابز شاده     

موجب خسارت به گیاه باقال شد، به نحاوی کاه تعاداد    

بوته های سالم باقال در مقایسه با شاهد بادون سمپاشای   

 درصد گزارش شد. 76

 و ایمازتااپیر  های اکسای فلاورفن  کشدر مجموع علف

مادة مؤثر در هکتاار باه صاورت پاس     کیلوگرم  071/0

افاازایش  در افاازایش تعااداد ذااالف در بوتااه و رویشاای

 ای داشتند.تاثیر قابل مالحظهکلزا تعداد دانه در ذالف 

هاای  ر محققان تیز مدیریت علاف یساهای با یافتهمطابق 

 بزرگتار  و اهیا گ در فتوسانتز  بهباود موجب هرز در باقال 

 ،(Hodgson and Blackman,) ذااالف شاادن

( Alfonso et al., 2013) ذاالف  در دانه تعدادافزایش 

 Hadi) شودمی هندا تعداد ذالف و عملکردو افزایش 

et al., 2006 El-Metwally and Abdelhamid, 

2008; Pereira et al., 2015.)  

 12/0بااوزین هااای اکساای فلااورفن و متااریکااشعلااف

کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پیش رویشای  

ه و بنتااازون + هالوکساای تاادر افاازایش وزن دانااه در بو

کیلاوگرم مااده ماوثره     91/0بوزین متری، متیل فوپ آر

 92/6متاالین  در هکتار به صورت پایش رویشای، پنادی   

کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پیش رویشی، 

کیلوگرم به صورت پیش رویشای و   96/0اکسی فلوفن 

کیلوگرم ماده موثره باه صاورت پاس     071/0ایمازتاپیر 

ا تاثیر قابل تاوجهی  رویشی در افزایش عملکرد دانه کلز

 داشتند.

کش های کارایی علفنی بر بگزارشات سایر محققان م

 ;Aboali and Saeedipour, 2015 )  ایمازتاااپیر

Mukhtar et al., 2013 هالوکسای فاوپ    بنتاازون ( و +

در مهاار   (Aboali and Saeedipour, 2015آر متیال ) 

های هرز و افزایش عملکرد باقال با نتاایج  علف مطلو 

 مطابقت دارد. بدست آمده از این تحقیق

هااای هاارز و باارای کنتاارل علاافدر مجمااوع . توصننیه

لیتاار در  6افاازایش میاازان محصااول باااقال بجااز تاارفالن  

 3/0لیتر در هکتاار و پرومتارین    01/0هکتار، ایمازتاپیر 

 لیتاار در هکتااار کااه موفقیاات چناادانی نداشااتند، سااایر   

تاارین باشااند. مناساابهااا قاباال توصاایه ماای کااشعلااف

 تیمارهااااای در ایاااان آزمااااایش بترتیااااب کاااااربرد    

کیلوگرم مادة  071/0ایمازتاپیر به میزان  هایکشعلف

کیلاوگرم ماادة    71/0به میزان بنتازون  مؤثر در هکتار و

هاای هارز   برگی علاف  2 – 1مؤثر در هکتار در مرحله 

 03/0باه میازان   پهن بر  + هالوکسای فاوپ آر متیال    

برگای   9 – 6در مرحلاه   کیلوگرم مادة مؤثر در هکتاار 

 بودند. رویشیبه صورت پس ها باریك بر 

وسیله از کلیه همکاران نگارندگان بدینسپاسگزاری. 

محترمی که با زحمات صادقانه خود اجرای این 

اند تشکر و قدردانی آزمایش را طی دو سال میسر نموده

 نمایند.می
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Abstract 

In order to evaluate the effects of some herbicides on weed control and seed yield of broadbean an 

experiment was conducted in 2008 and 2009 at agricultural research center of Safi Abad of Dezful, I. 

R. Iran. The experiment was conducted in randomized complete block desigh with 13 treatments and 

three replications. Treatments included pre-plant application of trifluralin (EC 48%) at 1 kg ai/ha, pre-

emergence and post-emergence application of imazethapyr (SL 10%) at 2 - 4 leaf stage of weeds at 

0.04 and 0.075 kg ai/ha respectively, mixture of bentazon (EC 48%) + Halloxy fop R- methyl (EC 

10.8%) at (0.75 + 0.08) kg ai/ha at 2 - 4 leaf stage of weeds, pre-emergence application of prometryn 

(WP 80%) at 0.8 kg ai/ha, pre-emergence application of pendimethalin (EC 33%) at 0.99 and 1.32 kg 

ai/ha, pre-plant application of metribuzin (WP 70%) at 0.35 and 0.52 kg ai/ha, pre-emergence 

application of metribuzin (WP 70%) at 0.35 and 0.52 kg ai/ha, weed free check and pre-emergence 

application of oxyfluorfen (EC 24%) at 0.36 kg ai/ha. Compared  with the weedy check, on average, 

the sequence of the most to the least effective herbicide treatments on total weed control was recorded 

as oxyfluorfen> bentazon> metribuzin pre at 0.35 and 0.52 kg ai/ha > pendimethalin at 0.99 kg ai/ha > 

metribuzin PPI at 0.52 kg ai/ha. Compared  with the weedy check, on average, the sequence of the 

most to the least effective herbicide treatments on yield increase was recorded as bentazon> 

pendimethalin at 1.32 kg ai/ha > oxyfluorfen> imazethapyr post > pendimethalin at 0.99 kg ai/ha, 

metribuzin pre at 0.35 kg ai/ha > metribuzin pre at 0.52 kg ai/ha. According to this experiment for 

weed control and seed yield increase of broadbean, application of each of the following herbicides at 

the above mentioned stage and rate are recommended: post-emergence application of imazethapyr at 

0.075 kg ai/ha and mixture of bentazon + Halloxy fop R- methyl or pre-emergence application of 

pendimethalin, oxyfluorfen and metribuzin and also two handweedings throughout the growing 

season of broadbean. 

Key words: bentazon, halloxy fop R- methyl, trifluralin, imazethapyr, metribuzin, pendimethalin, 

prometryn, Oxyfluorfen 
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