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چکیده
بهمنظور بررسی اثر روشهای مدیریتی بر علفهای هرز ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ( Phaseolus
 ،)vulgaris L.آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال  016۴اجرا شد .طرح آزمایشی
بهصورت فاکتوریل بر پایهی طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود .فاکتور اول شامل مدیریت غیرشیمیایی
علفهای هرز در چهار سطح شامل یکبار وجین دستی ،مالچ کلش گندم ،مالچ زنده گاودانه و بدون کنترل و فاکتور دوم
کاربرد دزهای مختلف علفکش ایمازاتاپیر در چهار سطح صفر 90 ،05،و  055درصد دز توصیه شده بودند .همچنین تیمار
عاری از علفهرز در کل فصل رشد نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف مدیریت
علف هرز اثر معنیداری بر بیومس علف هرز ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در بوته ،وزن صد دانه ،عملکرد دانه لوبیا در
واحد سطح و درآمد ناخالص لوبیا داشتند .کمترین بیومس علفهرز ( 059گرم در متر مربع) در ترکیب تیماری وجین
دستی و مصرف  055درصد ایمازاتاپیر و بیشترین مقدار آن ( 000گرم در متر مربع) در تیمار عدم کنترل بدست آمد.
بیشترین تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه در ترکیب تیماری وجین دستی با مصرف  055درصد
ایمازاتاپیر مشاهده شد .بیومس علف هرز در تیمار کاربرد  90درصد ایمازاتاپیر به همراه وجین دستی تفاوت معنی داری
با تیمار کاربرد  055درصد ایمازاتاپیر به همراه وجین دستی نداشت .کمترین بیومس علف هرز و بیشترین عملکرد دانه
لوبیا در ترکیب تیماری وجین دستی و مصرف  055درصد ایمازاتاپیر حاصل شد که تفاوت معنیدار با همان تیمار و
مصرف  90درصد ایمازاتاپیر نداشت .میتوان نتیجه گرفت که استفاده از روشهای غیرشیمیایی مدیریت در تلفیق با دز
کاهش یافته ایمازاتاپیر می تواند کارایی مناسبی در مدیریت علف هرز لوبیا چیتی داشته و مصرف علفکش را کاهش
میدهد.
واژههای کلیدی :ایمازاتاپیر ،دز کاهشیافته ،مالچ زنده ،مالچ کلش ،مدیریت غیرشیمیایی
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Abstract
In order to evaluate the effect of management methods on weeds, grain yield and yield components of
pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) an experiment was conducted at the Research Farm of Agricultural
Faculty, University of Tabriz, Iran, in 2015. The experiment was carried out as factorial based on a randomized
complete blocks design with three replications. The first factor was non-chemical weed management at four
levels including one hand weeding, wheat straw mulch, cowpea living mulch and no chemical control and the
second factor was four levels of imazethapyr dose as 0, 50, 75 and 100 % of the recommended herbicide dose
(1.0 L.ha-1). Also the weed-free treatment during whole season was considered as control. Results indicated
that different weed management treatments had significant effect on weed biomass, pod number per plant,
grain number per plant, pinto bean grain yield and gross income. The lowest weed biomass was obtained in
100% herbicide dose with hand weeding treatment (107 g.m-2) and the highest one observed in 0% herbicide
dose with no management (511 g.m-2). The highest pod number per plant and grain number per plant were
observed in 100% herbicide dose with hand weeding treatment. The weed biomass in 75% imazethapyr + hand
weeding was not significantly different than that of 100% imazethapyr + hand weeding treatment The lowest
weed biomass and highest pinto bean grain yield was obtained in 100% herbicide dose with hand weeding
treatment that was not significantly different with 75% herbicide dose with the same treatment. We can
conclude that application of non-chemical managements as integrated with reduced dose of imazethapyr could
have suitable efficacy in weed management of pinto bean and reduce herbicide application.
Keywords: Hand Weeding, Imazethapyr, Non-Chemical Management, Reduced Doses, Straw Mulch

 این گیاهان.)2552 غذایی را فراهم کند ( پارسا و باقری

مقدمه

 که غنی، مهمترین منبع غذایی بشر میباشند،پس از غالت

حبوبات جزء اصلی رژیم غذایی بسیاری از مردم

از پروتئین بوده و از جمله گیاهان زراعی می باشند که

 چرا که مقادیر قابل توجه،جهان را تشکیل میدهد

.)2552 در سراسر دنیا کشت می شوند (پارسا و باقری

پروتئین مرغوب موجود در دانه این محصوالت در

لوبیا از مهمترین حبوبات جهان محسوب میشود این

ترکیب با غالت میتواند یک ترکیب زیستی ارزشمند
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گیاه متعلق به خانواده  Fabaceaeو نام علمی آن

زراعی و سایر روشها برای کاهش دز مصرفی علفکش

 Phaseolusb vulgarisاست (مجنون حسینی .)2552

موثر میباشد (کاسلی و همکاران0661؛ مولر و دول

حبوبات به دلیل رشد نسبتاً کند در اوایل دوره رشد

 .)2551تلفیقی از علفکشهای پس رویشی همراه با

بخصوص در یک چهارم تا یک سوم دوره اولیه فصل

وجین دستی به دلیل کنترل طیف وسیعتر علفهایهرز

رشد ،به رقابت با علفهای هرز حساس میباشند ،لذا

توصیه شده است (مجنون حسینی و حمزه ای .)2559

کنترل علفهای هرز در مراحل اولیه رشد اهمیت به-

بقایای گیاهان پوششی و مالچ در خاک از طریق رطوبت

سزایی دارد (مجنون حسینی  .)2552بشر همواره به

و همچنین تعدیل درجه حرارت خاک شرایط مساعدی را

دنبال افزایش تولید غذا از طریق افزایش عملکرد گیاه

برای رشد گیاه فراهم می کنند .مالچ کاه و کلش گندم در

زراعی بوده است که علفهای هرز در مراحل مختلف

خاک میتواند بانک بذر علفهایهرز در خاک را کاهش

رشد گیاهان زراعی برای کسب نور ،مواد غذایی ،آب و

دهد (گیبسن و همکاران  .)2500مالچها با جلوگیری از

فضا به رقابت پرداخته و باعث کاهش فتوسنتز شده،

نفوذ نور خورشید به سطح خاک مانع رشد علفهای هرز

عملکرد محصول را کاهش میدهند (نصرتی  )2509به

میشوند .گیاهچههای علفهای هرزی که از سطح خاک

دلیل مالحظات اقتصادی و زیست محیطی در کشاورزی

برمیآیند ،به دلیل گرسنگی ناشی از کاهش فتوسنتز از

پایدار ،کنترل علف های هرز به نگرش جدیدی نیاز دارد

بین میروند .بهعالوه ،مالچ ممکن است مانع جوانهزنی

و راهبرد های بیولوژیکی و اکولوژیکی نوینی برای تداخل

بذر علفهای هرز نیازمند به نور برای جوانهزنی هم

گیاهان زراعی با علف های هرز ،باید پیگیری شود

شود .علفهای هرز چندساله قوی بهخوبی بهوسیله مالچ

(سارانی و همکاران .)2500

کنترل نمیشوند( .اسکریف  .)0620وجود بقایای گیاهی

با توجه به گسترش مقاومت علفهای هرز به علف-

در سطح خاک موجب کاهش تغییرات دمایی خاک و در

کشها و اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف

نتیجه با ممانعت از شکسته شدن خواب بذور

آنها ،توسعه راهکارهای اکولوژیک ،کاهش وابستگی

علفهایهرز از جوانهزنی آنها جلوگیری میکند (تتردل

سیستمهای زراعی به علفکشها ،استفاده از دز کاهش

و ربرت  .)0625خاک پوش های زنده به دلیل رقابت کمتر

یافته سموم به عنوان گزینه های کم هزینه برای مدیریت

نسبت به علف هرز با گیاه زراعی و همچنین اثر کنترلی

علفهای هرز در جهت کاهش مصرف سموم ،از اولویت

بر روی علف هرز ،موجب افزایش عملکرد گیاه زراعی می

های کشاورزی پایدار است (سارانی و همکاران .)2500

شوند (ادسموی و همکاران  .)2552گیاه پوششی (مالچ

استفاده از دزهای کاهشیافته سموم باعث کاهش آلودگی

زنده) مقدار نور و رطوبت قابل دسترس برای جوانه زنی

و عدم تخریب محیطزیست و همچنین افزایش سود

بذر علفهای هرز را کاهش می دهد .عالوه بر این ،علف-

خالص کشاورزان شده و میتواند از ظهور گونههای

های هرزی که همراه با گیاه پوششی رشد میکنند تحت

علفهرز مقاوم به علفکش به علت استفادههای متوالی

تاثیر قرار گرفته و جهت بقا به خوبی توسعه نمییابند

و با دز باالی علفکشها ممانعت به عمل آورد (اویسی و

(بوید و همکاران  .)2550بقایای گیاه پوششی نیز به

همکاران  .)2552ایمازاتاپیر علفکش انتخابی بازدارنده

شدت جوانه زنی و یا رشد مجدد علفهای هرز را از

سنتز آنزیم استوالکتات سنتتاز است که به صورت پیش

طریق تغییر درجه حرارت (بوید و همکاران  )2550و

و پسرویشی برای کنترل علفهای هرز پهن برگ یکساله

رطوبت خاک ،آزادسازی ترکیبات دگرآسیب و تاثیر بر

از قبیل توق ،سلمه تره ،تاج خروس و تاجریزی بکار

ساختمان خاک تغییر میدهند (فیسک و همکاران .)2550

میرود (کراوسز  .)2550برای مدیریت بهتر علفهای

استفاده از مالچها و گیاهان پوششی در کاهش هزینههای

هرز در کنار استفاده از علفکش ،روشهای تلفیقی

مدیریت علفهایهرز و خصوصیات خاک بسیار

همچون روشهای مکانیکی یا تغییر توان رقابتی گیاه

سودمند هستند (هارتوینگ و آمون 2552؛ فاگریا و
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بهگام ،امینی و...

همکاران  . )2550سهیلی و همکاران ( )0162گزارش

مقدار عملکرد و اجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز در دزهای

کردند که در مزارعی که تاج خروس ()Amaranthus sp.

 90و  055درصد مقدار توصیه شده با مقادیر تیمار

غالب است کاربرد  20گرم ماده موثره ایمازاتاپیر در

عاری از علف هرز تفاوتی نداشتند و میتوان با کاربرد دز

هکتار به راحتی جمعیت علف هرز را کنترل میکند و در

 90درصد مقدار توصیه شده علفکش به کنترل مناسبی

الودگی سایر گونه های علف هرز کاربرد  05گرم ماده

از گاوپنبه دست یافت.

موثره در هکتار کنترل علف هرز مناسبی را باعث می

لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دزهای

شود .حسن زاده و همکاران ( )016۴در کاربرد دزهای

کاهشیافته علفکش ایمازاتاپیر در تلفیق با روشهای

کاهش یافته ایمازاتاپیر جهت کنترل گاوپنبه (Abutilon .

غیرشیمیایی کنترل علفهای هرز ،بر عملکرد و اجزای

 )theophrasti Medikدر لوبیا قرمز مشاهده کردند که

عملکرد دانه لوبیا چیتی میباشد.
کشاورزی دانشگاه تبریز واقع در اراضی کرکج با طول
جغرافیایی  ۴9درجه و  09دقیقه شرقی و عرض

مواد و روشها

جغرافیایی  12درجه و  1دقیقه شمالی و ارتفاع  0195متر

آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای

از سطح دریا در سال زراعی  016۴اجرا شد.

کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده

جدول  -1مشخصات فیزيکی و شیمیايی خاك محل آزمايش
بافت خاک
شنی سیلتی

فسفر قابلجذب

پتاسیم قابلجذب

نیتروژن کل

()mg.kg-1

()mg.kg-1

(درصد)

25

295

5/0۴

pH
9/90

هدایت الکتریکی

کربن آلی

()dS.m-1

(درصد)

5/۴90

5/20

عامل اول شامل کاربرد دزهای مختلف علفکش

بین ردیف های کشت لوبیا در تیمارهای مربوطه توزیع

ایمازاتاپیر در چهار سطح صفر 90 ،05،و 055درصد دز

گردید .تیمار مالچ زنده بعد از کاشت لوبیا اعمال گردید

توصیه شده ( 0555سیسی در هکتار پرسوئیت با

که به میزان  ۴5گیلوگرم بذر در هکتار گاودانه رقم محلی

فرموالسیون  05درصد محلول در آب ) و عامل دوم

اهر در بین ردیفهای لوبیا کشت شد .کاربرد علفکش

شامل مدیریت غیرشیمیایی در سه سطح مالچ کلشی

ایمازاتاپیر در مرحله  ۴-1برگی لوبیا

به صورت

گندم ،مالچ زنده (گاودانه) و وجین دستی (یک بار ) بودند.

پسرویشی توسط سم پاش پشتی کتابی با نازل بارانی

همچنین تیمار شاهد (بدون علف هرز) نیز در آزمایش در

که در فشار  205کیلو پاسکال با حجم  295لیتر در هکتار

نظر گرفته شد .کاشت لوبیا در تاریخ  20اردیبهشت ماه

کالیبره شده بود ،انجام شد .همچنین تیمار وجین علف

سال  016۴صورت گرفت ،مساحت هر کرت  25مترمربع

های هرز  05روز بعد از کاشت لوبیا به صورت دستی

در نظر گرفته شد که هر کرت دارای  ۴متر عرض و 0

اجرا شد .در تیمارهای عاری از علف هرز به صورت

متر طول بود .فاصله بین ردیفهای کاشت  05سانتیمتر

مکرر و تا پایان فصل رشد وجین دستی صورت گرفت

و کاشت به صورت دو ردیفه با تراکم  ۴5بوته در متر

تا در طول مدت آزمایش عاری از علف هرز بمانند.

مربع انجام گرفت که در این حالت فاصله بین بوتهها روی

بهمنظور اندازهگیری صفات مورد مطالعه در علفهای

ردیف  05سانتیمتر در نظر گرفته شد و بین کرتهای

هرز نمونه برداری  95روز بعد از سبز شدن لوبیا (مرحله

اصلی یک خط نکاشت منظور گردید .بعد از عملیات کاشت

گلدهی) با استفاده از کوادرات یک متر مربع انجام شد و

لوبیا تیمار مالچ کلشی گندم به مقدار  ۴تن در هکتار در

ترکیب گونهای ،تراکم ،بیومس (وزن خشک) آنها
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اندازهگیری شد .به منظور محاسبه بیومس نمونهها بعد

بودنااد .در این بین علف هااای هرز سااالمااه تره و توق

از برداشت به آزمایشگاه منتقل و در آون به دمای 90

بیشترین فراوانی را در مزرعه داشتند.

درجه سانتی گراد به مدت  ۴2ساعت قرار داده شد و
سپس بیوماس علف های هرز با استفاده از ترازوی
دیجیتال اندازهگیری شد .در زمان رسیدگی کامل و پس
از حذف حاشیه از هر کرت تعداد ده بوته لوبیا بهصورت
تصادفی انتخاب و سپس تعداد شاخه فرعی در بوته و
اجزای عملکرد دانه محاسبه شد .در نهایت از هر کرت
مقدار یک مترمربع لوبیا برداشت و عملکرد دانه ثبت
گردید .هزینه کنترل علفهای هرز در تیمارهای مختلف
محاسبه شد و با استفاده از قیمت لوبیا چیتی (هر
کیلو 65555ریال) درآمد ناخالص لوبیا محاسبه شد.
هزینه وجین دستی علف های هرز  0955ریال بر متر
مربع ،کاربرد مالچ کلش گندم  055ریال بر متر مربع،
کشت مالچ زنده گاودانه  055ریال بر متر مربع و هزینه
کاربرد علفکش ایمازاتاپیر با دز  055درصد توصیه شده،

تراکم علف هرز در مرحله گلدهی لوبیا
نتایج تجزیه واریانس (جدول )2نشان داد که تراکم
علفهرز تحت تأثیر دز علفکش و نوع مدیریت علفهرز
در سطح احتمال یک درصد معنیدار قرار گرفت .مقایسه
میانگینها نشان داد در بین تیمارهای مدیریتی تیمار
وجین دستی کم ترین تراکم علفهرز را داشت .در همه
سطوح مدیریت غیرشیمیایی با کاهش دز علفکش ،تراکم
علفهرز در زمان گل دهی لوبیا افزایش یافت ولی میزان
این افزایش در مدیریتهای مختلف متفاوت بود .در تیمار
عدم مدیریت علفهرز ،بیشترین تفاوت بین دزهای
علفکش مشاهده شد وتفاوت بین همه دزهای علفکش
معنیدار بود .در تیمار گاودانه تفاوت تراکم علفهرز در

 155ریال بر متر مربع در نظر گرفته شد.

زمان گلدهی لوبیا در دزهای  90و  05درصد علفکش

تجزیه واریانس داده ها با استفاده از نرم افزار ( SPSS

معنیدار نبود و در بقیه تیمارها این تفاوت معنیدار بود

 )Ver,21انجام شد .برای مقایسه میانگین دادهها از

(شکل  .)0در بررسی اثر روشهای مختلف مدیریت علف

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد

هرز بر تراکم

علفهرز زیره سبز ( Cuminum

استفاده گردید.

 )cyminum L.گزارش شد که اثر روش های مدیریت
علفهرز بر تراکم علفهرز در واحد سطح معنیدار شده

نتايج و بحث

و تیمار وجین دستی کمترین و تیمار شاهد آلوده

ترکیب گونهای علف های هرز

بیشترین تراکم علف هرز را داشت (قربانی و همکاران

علفهای هرز موجود در مزرعه شااامل ساالمه تره

 .)2500در ارزیابی مدیریت تلفیقی علفهای هرز سیب-

( ،)Chenopodium album L.تاااوق ( Xanthium

زمینی ( )Solanum tuberosum L.مشاهده کردند که

 ،)strumarium L.دم روباهی ( ،)Setaria viridis L.تلخه

تراکم علفهرز تحت تاثیر تیمارهای مدیریت علفهرز

( ،)Acroptilon repens L.پاایااچااکصاااااحاارایاای

قرار گرفت و تیمار مدیریت شیمیایی مکانیکی کمترین

( ، )Convolvulus arvensis L.تاجخروسریشاااهقرمز
( ،)Amaranthus retroflexus L.گاو چاقکن ( Lactuca

 )serriola L.و گاااوزبااان باادل ()Anchusa italica L.

تراکم علفهرز و بیشترین کارایی کنترل علفهرز را
داشت (دباغ محمدی نسب و همکاران .)2501
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بهگام ،امینی و...

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگیری شده در علفهای هرز
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه آزادی

بلوک

2

**261۴/20

دز علفکش

1

**

۴910/01

مدیریت

1

**۴995/۴9

**050196509

دز علفکش × مدیریت

6

**251/20

**۴052/12

اشتباه آزمایشی

15

۴2/99

6۴2/92

00/59

00/19

ضریب تغییرات (درصد)

تراکم علف هرز

بیوماس علف هرز
**9۴209/02
**

05۴066/59

* ،nsو** بهترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد می باشد.

شکل -1تراکم علفهایهرز لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت هر ستون بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

بیومس علف هرز

علفکش ،بیومس علفهرز افزایش یافت ،ولی میزان این

نتایج تجزیه واریانس (جدول )2نشان میدهد که

افزایش در مدیریتهای مختلف متفاوت بود .در عدم

بیومس علفهای هرز تحت تأثیر ترکیب تیماری دز

مدیریت علف هرز ،بیشترین تفاوت بین دزهای علفکش

علفکش و نوع مدیریت علف هرز در سطح احتمال یک

مشاهده شد .در تیمار وجین دستی تفاوت بیومس علف

درصد واقع شد .در بین تیمارهای مدیریتی وجین دستی

هرز در دزهای  90 ،055و  05درصد علفکش معنیدار

کمترین بیومس علفهرز در زمان گل دهی لوبیا را

نبود ولی این تفاوت در بقیه تیمارها معنیدار بود

داشت .در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی با کاهش دز

(شکل .)2در بررسی اثر روشهای مختلف مدیریت علف

اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی …..
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هرز بر بیومس علف هرز زیره سبز مشاهده شد که اثر

بیومس علفهای هرز باریک و پهن برگ در رازیانه

روشهای مدیریت علف هرز بر بیومس علف هرز در

( ).Foeniculum vulgare Millبه طور معنی داری

واحد سطح معنی دار بود و تیمار وجین دستی کمترین

کاهش یافت و در صورت تلفیق علفکش تریفلورالین با

بیومس علف هرز را در بین تیمارهای مدیریتی داشته و

وجین دستی ،کارایی کنترل علف هرز افزایش یافت.

در نتیجه بیشترین کارایی را در بین روشهای مدیریتی

همچنین در مدیریت علف هرز نخود ( Cicer arietinum

داشت (قربانی و همکاران  .)2500امینی و یوسفی ()250۴

 ).Lبا استفاده از علف کشها نتایج مشابهی گزارش شد

گزارش کردند که یا افزایش دز کاربردی تریفلورالین

(یوسفی و همکاران .)2559

شکل -2بیوماس علفهای هرز لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

تعداد شاخه فرعی در بوته لوبیا

شااخه فرعی در تیمار دز  055درصاد مشااهده شاد که

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشاااان داد که تعداد

اختالف معنیداری بااا ساااایر دزهااای علفکش داشااات

شاااخه فرعی در بوته لوبیا تحت تأثیر دز علفکش و نوع

(شاکل .)1بیشاترین تعداد ساقه فرعی لوبیا درتیمارهای

مادیریات قرار گرفات .در بین تیماارهای مدیریتی ،تیمار

علف کش به تیمار پرسوئیت به میزان  0لیتر در هکتار و

وجین دساتی بیشاترین تعداد شاخه فرعی را داشت .در

کمترین تعداد ساااقه جانبی به تیمار شاااهد بدون ساام

تیماار کلش گنادم و گااوداناه این تفاوت معنی دار نبود

پاشی متعلق بود (سیگما و همکاران .)2559

(شاکل .)۴در همه ساطوح مدیریت شیمیایی با کاهش دز
علفکش ،تعداد شااااخه فرعی کاهش یافت ولی میزان این
کااهش در دزهای مختلف متفاوت بود .بیشاااترین تعداد

728

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

بهگام ،امینی و...

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگیری شده در لوبیا تحت تأثیر دز علفکش و مديريت غیر شیمیايی
میانگین مربعات
منابع تغییر

درجه

تعداد شاخه

تعداد نیام در

تعداد دانه در

وزن صد

عملکرد دانه در

درصد کاهش

فرعی

بوته

بوته

دانه

واحد سطح

عملکرد

بلوک

2

**9/1۴

**00/۴۴

**۴09/02

**625/۴9

**011۴1/20

**290/025

دز علفکش

1

**02/02

**09/۴0

**2900/26

**902/9۴

**22090/90

**2602/202

مدیریت

1

**9/69

**19/۴۴

**10۴6/2۴

**910/22

**29۴09/99

**1۴52/009

دز علفکش× مدیریت

6

5/050ns

**5/222

**90/92

**06/۴2

اشتباه آزمایشی

15

ضریب تغییرات (درصد)

آزادی

**

**

0۴95/60

06۴/999

5/0۴0

5/10۴

9/92

0/06

0۴0/02

0/9۴۴

0/2

2/19

۴/10

1

00/01

1/60

* ،nsو** به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد می باشد.

شکل -3اثر دز علفکش (درصد دز توصیه شده) بر تعداد شاخههای فرعی بوته لوبیا
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.
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شکل -۴اثر تیمارهای مديريتی بر تعداد شاخههای فرعی بوته لوبیا
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشد.

تعداد نیام در بوته لوبیا

تعداد دانه در بوته لوبیا

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد که اثر

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد که اثر

متقابل دز علفکش در مدیریت علف هرز بر تعداد نیام در

متقابل دز علفکش و مدیریت علف هرز بر تعداد دانه در

بوته لوبیا در سطح احتمال یک درصد معنیدار است.

بوته لوبیا در سطح احتمال یک درصد معنیدار است.

مقایسه میانگینها (شکل )0نشان میدهد که تیمار شاهد

شکل 9نشان میدهد که تیمار شاهد عاری از علف هرز

عاری از علف هرز بیشترین تعداد نیام در بوته را داشت

بیشترین تعداد دانه در بوته و در بین تیمارهای مدیریتی،

و در بین تیمارهای مدیریتی تیمار وجین دستی در رتبه

تیمار وجین دستی بیشترین تعداد دانه در بوته را داشت

اول قرار گرفت .در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی با

که اختالف آن با تیمار وجین با دز  90درصد معنیدار

کاهش دز علفکش ،تعداد نیام در بوته کاهش یافت ولی

نبود .در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی با کاهش دز

میزان این کاهش در مدیریتهای مختلف متفاوت بود .در

علفکش ،تعداد دانه در بوته کاهش یافت ولی میزان این

تیمار عدم مدیریت علف هرز ،بیشترین تفاوت بین دزهای

کاهش در مدیریتهای مختلف متفاوت بود .در تیمار عدم

علفکش مشاهده شد .در تیمار مالچ زنده تفاوت تعداد نیام

مدیریت علف هرز ،بیشترین تفاوت بین دزهای علفکش

در بوته در دزهای  90و  05درصد علفکش معنیدار نبود

مشاهده شد که تفاوت بین دزهای علفکش معنیدار بود.

ولی در تیمار وجین دستی و عدم مدیریت این تفاوت

در تیمار گاودانه تفاوت تعداد دانه در بوته در دزهای 90

معنیدار بود .بیشترین تعداد نیام در بوته ( 16/9نیام در

و  05درصد علفکش معنی دار نبود که در تیمارهای

بوته) در تیمار وجین دستی با مصرف دز  055درصد

مدیریتی این اختالف معنی دار بود .جعفری و همکاران

علفکش به دست آمد ،که تفاوت معنیداری با سایر

( )2500بیان داشتند که تعداد دانه در غالف و بوته لوبیا

تیمارها با مصرف همین دز علفکش در هکتار نداشت

سفید با حضور علفهرز تحت تاثیر قرار گرفت .با

(نصرتی .)2509همچنین تعداد غده در بوته سیب زمینی

حضور علفهرزحدود  00درصد کاهش یافت .تعداد دانه

به طور معنیداری تحت تاثیر تیمارهای مدیریت تلفیقی

در بوته در ارقام مختلف لوبیا تحت تاثیر تداخل علف هرز

علفهای هرز قرار گرفت (امینی و همکاران .)2509

به طور معنی داری کاهش یافت (امینی و همکاران .)250۴

بهگام ،امینی و...
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شکل -5تعداد نیام در بوته لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

شکل -۶تعداد دانه در بوته لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

وزن صددانه

تیمارهای مدیریتی ،تیمار وجین دستی بیشترین وزن

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد که اثر

صددانه در بوته را داشت که اختالفش با تیمار وجین با

متقابل دز علفکش و مدیریت علف هرز بر وزن صددانه

دز  90درصد معنیدار نبود .در همه سطوح مدیریت

لوبیا در سطح احتمال یک درصد معنیدار است .مقایسه

غیرشیمیایی ،با کاهش دز علفکش وزن صد دانه کاهش

میانگین ها (شکل )9نشان داد که تیمار شاهد عاری از

یافت ولی میزان این کاهش در مدیریتهای مختلف

علف هرز بیشترین وزن صددانه را داشته و در بین

متفاوت بود .در تیمار عدم مدیریت علف هرز ،بیشترین

اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی …..
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تفاوت بین دزهای علفکش مشاهده شد که تفاوت بین

قرار گرفت ولی اثر رقابت علف هرز بر وزن صد دانه

دزهای علفکش معنیدار بود .امینی و همکاران ()250۴

لوبیا معنیدار نشد.

گزارش کردند که وزن صد دانه لوبیا تحت تاثیر ژنوتیپ

شکل -۷وزن صد دانه لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

عملکرد دانه در واحد سطح

سطوح مدیریتی به خود اختصاص داد (شکل .)2امینی و

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشااان داد که اثر متقابل

همکاران ( )250۴گزارش کردند که تداخل علفهای هرز

دز علفکش و ماادیریات علف هرز بر عملکرد دانااه بوتااه

عملکرد دانه ارقام مختلف لوبیارا کاهش داد و میزان افت

لوبیاا در ساااطح احتماال یک درصاااد معنیدار اسااات.

عملکرد ارقام مختلف لوبیا ،متفاوت بود .امینی و یوسفی

بیشترین عملکرد دانه ( 299گرم بر متر مربع) مربوط به

( )250۴همچنین گزارش کردند که با افزایش دز علفکش

تیمار شاااهد عاری از علف هرز بود (شااکل  )2و در بین

تریفلورالین ،عملکرد رازیااناه افزایش یاافات و در تیمار

تیماارهای مدیریت غیرشااایمیایی ،تیمار وجین دساااتی

کااربرد یک بار وجین دساااتی تفاوت بین دز  90و 055

بیشاترین عملکرد دانه را داشت .در همه سطوح مدیریت

درصاااد تریفلورالین معنی دار نبود .در مطالعهی دیگری

غیرشااایمیاایی با کاهش دز علفکش ،عملکرد دانه کاهش

بیشترین عملکرد لوبیا به تیمار دو بار وجین و علفکش

یاافات ولی میزان این کااهش در آنهاا متفااوت بود .در

بنتازون اختصااااص یافت (فرخ بخت و همکاران .)2505

تیمار وجین دستی تفاوت عملکرد دانه بین دز  055و 90

افزایش عملکرد داناه در این تیماار به دلیل افزایش تعداد

درصااااد علفکش معنیدار نبود ،ولی در بقی اه ساااطوح

داناه در نیاام بود .تیماار ترکیبی علفکش پیشکاشااات

مدیریت غیرشیمیایی این تفاوت معنیدار بود .تیمار عدم

تریفلورالین و وجین دسااتی ،باالترین عملکرد را داشاات

مادیریات غیرشااایمیاایی کمترین عملکرد دانه را در بین

(فرخ بخت و همکاران .)2505
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شکل -8عملکرد دانه لوبیا در ترکیب تیماری دز علفکش و نوع مديريت
حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد براساس آزمون دانکن میباشد.

درصد کاهش عملکرد دانه

اختالفش با تیمار وجین دستی با دز  90درصد علفکش

نتایج تجزیه واریانس (جدول )1نشان داد که اثر متقابل

معنیدار نبود .در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی با

دز علفکش و نوع مدیریت علف هرز بر درصد افت عملکرد

کاهش دز علفکش ،درصد کاهش عملکرد دانه افزایش

دانه در سطح احتمال یک درصد معنیدار است .بیشترین

یافت ولی میزان این کاهش در آنها متفاوت بود (شکل.)6

درصد افت عملکرد دانه مربوط به تیمار بدون مدیریت و

نصرتی و همکاران ( )2509نیز نشان دادند که تیمارهای

دز صفر درصد بود (شکل )6و در بین تیمارهای مدیریت

آلوده به علف هرز ،عملکرد بیولوژیک ،عملکرد دانه و

غیرشیمیایی ،تیمار وجین دستی با دز  055درصد

تعداد دانه در بوته نخود را به طور معنیداری کاهش

علفکش کمترین درصد کاهش عملکرد دانه را داشت که

داد .علفهای هرز میتوانند عملکرد نخود را در
تیمارهای بدون کنترل کاهش دهند.

شکل -۹درصد کاهش عملکرد دانه لوبیا در تیمارهای مختلف
حروف متفاوت در هر ستون بیانگر اختالف معنیدار در سطح احتمال  5درصد بر اساس آزمون دانکن میباشد.

721

بهگام ،امینی و...

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  82شماره /4زمستان 7931

هزينه کنترل علفهای هرز

هکتار) بود (جدول .)۴در همه سطوح مدیریت غیر

در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی علفهای هرز با

شیمیایی با کاهش دز علفکش ،درآمد ناخالص با کسر

کاهش دز علفکش ،هزینه کنترل کاهش یافت .کمترین

هزینه کنترل کاهش یافت ولی میزان این کاهش در آنها

هزینه کنترل در تیمارهای عدم مدیریت غیرشیمیایی بود

متفاوت بود .در تیمار وجین دستی تفاوت درآمد ناخالص

و بیشترین هزینه کنترل به تیمار استفاده از کلش گندم

با کسر هزینه کنترل بین دز  055و  90درصد علفکش

متعلق بود (جدول.)۴

معنی دار نبود ولی در بقیه سطوح مدیریت غیرشیمیایی
این تفاوت معنی دار بود .در تیمار مالچ زنده تفاوت درآمد

درآمد ناخالص

ناخالص با کسر هزینه کنترل بین دز 90و  05درصد

بیشترین درآمد ناخالص مربوط به تیمار وجین دستی

علفکش معنی دار نبود .در تیمار عدم مدیریت

علف هرز ( 002میلیون ریال در هکتار) بود (جدول .)۴در

غیرشیمیایی تفاوت درآمد ناخالص با کسر هزینه کنترل

همه سطوح مدیریت غیرشیمیایی با کاهش دز علفکش،

دز  05درصد با دزهای  90و صفر درصد معنیدار نبود

درآمد ناخالص کاهش یافت ولی میزان این کاهش در آنها

(جدول.)۴

متفاوت بود .در تیمار وجین دستی تفاوت درآمد ناخالص

جنبه اقتصادی کنترل علفهای هرز نهتنها وابسته به

بین دز  055و  90درصد علفکش معنیدار نبود ولی در

افزایش عملکرد ناشی از نبود علفهای هرز است ،بلکه به

بقیه سطوح مدیریت غیرشیمیایی این تفاوت معنیدار بود.

ارزش پولی عملکرد مازاد و هزینههای کنترلی نیز بستگی

در تیمار مالچ زنده تفاوت درآمد ناخالص بین دز  90و

دارد (آلستروم  .)0665درکشت بهاره نخود بهترین تیمار

 05درصد علفکش معنیدار نبود و تیمار عدم مدیریت

از لحاظ اقتصادی و هم ازلحاظ عملکرد دانه ،وجین کامل

غیرشیمیایی کمترین درآمد ناخالص را در بین سطوح

دستی در طول دوره رشدی بود .این تیمار هزینه کنترل

مدیریتی به خود اختصاص داد (جدول.)۴

باالیی داشت ،ولی به دلیل عملکرد زیاد اقتصادیتر بود.
همچنین تیمار کاربرد پاراکوات (گراماکسون) قبل از سبز

درآمد ناخالص لوبیا با کسر هزينه کنترل علفهای

شدن نخود نسبت به تیمارهای دیگر مدیریت از نظر

هرز

اقتصادی برتر بود (مهدیه و همکاران .)2501

بیشترین درآمد ناخالص با کسر هزینه کنترل مربوط
به تیمار وجین دستی علف هرز (0۴0میلیون ریال در
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جدول -۴اثر ترکیب تیماری دز علفکش و مديريت کنترل غیرشیمیايی بر هزينه کنترل علفهای هرز ،درآمد ناخالص و درآمد
ناخالص لوبیا با کسر هزينه کنترل علفهای هرز
درآمد ناخالص لوبیا با کسر هزینه کنترل

هزینه کنترل علفهای هرز

درآمد ناخالص

(میلیون ریال در هکتار)

(میلیون ریال در هکتار)

A1B1

00/0

002/60a

0۴0/20a

A1B2

09/0

020/50b

052/60b

A1B3

00/1۴

05۴/۴2c

61/520c

A1B4

0/0

00/699efg

0۴/299de

A2B1

05/60

0۴6/01a

012/02a

A2B2

00/60

050/26c

20/1۴c

A2B3

00/06

95/000d

02/690de

A2B4

5/60

hi

fg

A3B1

05/2

c

A3B2

00/2

d

A3B3

00/5۴

def

A3B4

5/2

ij

A4B1

05

fg

A4B2

00

gh

A4B3

05/2۴

gh

A4B4

5

j

تیمارها

19/962

60/299
99/000
99/۴92

20/۴26
01/2۴0
۴9/299
۴0/۴09

09/060

علفهای هرز
(میلیون ریال در هکتار)

10/2۴2

c

25/۴99

d

95/100

de

09/۴12

gh

2۴/926

ef

۴1/2۴0

fgh

10/299

fgh

10/209

h

09/060

 :A1دز٪055؛  :A2دز٪90؛  :A3دز٪05؛  :A4دز ٪5علفکش؛  :B1وجین دستی؛  :B2مالچ کلش گندم؛  :B3مالچ زنده گاودانه،
 :B4عدم مدیریت غیرشیمیایی
حروف متفاوت بیانگر اختالف معنی دار در سطح احتمال  ٪0میباشد.

نتیجه گیری کلی
مقایسه افت عملکرد لوبیا در واحد سطح در تیمارهای
مختلف مدیریت علف هرز نسبت به شاهد عاری از علف
هرز در طول دوره رشد نشان داد که با کاهش دز علفکش
عملکرد دانه در همه تیمارها کاهش یافت و بیشترین
عملکرد مربوط به تیمار وجین دستی و کمترین عملکرد
مربوط به تیمار بدون مدیریت غیرشیمیایی بود .بیشترین
افزایش عملکرد لوبیا نسبت به شاهد عاری از علف هرز
در طول دوره رشد در تیمار استفاده از وجین دستی

همراه با دز  055درصد ایمازاتاپیر حاصل شد که
نشاندهنده کارایی باالی این تیمار در کنترل علف هرز
میباشد که با دز  90درصد تفاوت معنیداری نداشت .به
طور کلی در بین تیمارهای مدیریت غیرشیمیایی ،تیمار
وجین دستی کمترین بیومس علف هرز و بیشترین
عملکرد دانه لوبیا را داشت و همچنین در این تیمار ،تفاوت
بیومس علف هرز و عملکرد دانه لوبیا بین دز  055و 90
درصد ایمازاتاپیر معنی دار نبود ،یه بیان دیگر میتوان به
جای دز  055درصد از دز  90درصد علفکش استفاده
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….. اثر روشهای مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی

 درصد90 دستی و مالچ کلش گندم و جایگزینی دز

 لذا با توجه به درصد کاهش عملکرد دانه لوبیا و.نمود

 درصد علفکش ایمازاتاپیر را055 علفکش بجای دز

درآمد ناخالص لوبیا با کسر هزینه های کنترل علف هرز

.توصیه نمود

و عوامل زیست محیطی می توان به کشاورزان استفاده
از مدیریت های غیرشیمیایی همانند استفاده از وجین
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