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 چکیده

هیای ههییم بریتر کاشیم   م یر       باشیند  بیم منریور بررایی اویر ر       های هرز یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد لوبیا میی علف
های کامل ه ادفی در چهار هکرار، در اال های خاک کاربرد بر عملکرد   اجزای عملکرد لوبیا آزمایشی بم صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوککشعلف

در ااتان لراتان اجرا شد  عوامل مورد بررای شامل ههییم بریتر    ، اقع در بخش فیر زآباد شهراتان الرلم ،در ر اتای حاهم آباد 1394-1395زراعی 
لیتیر در هکتیار(،    3ایی ) هیی پیی لیتر در هکتار(، ای 5/1لینوران )[های خاک کاربرد در ام اطح شامل کشکاشم در د  اطح )دائم   غیردائم(   علف

های های هرز )بم عنوان شاهد آلوده(    جین داتی بم عنوان هیمار مهار علفبودند  همچنین د  هیمار عدم کنترل علف ]لیتر در هکتار( 5/1فلورالین )هری
تر بذر دائم ر ز پس از امپاشی بم هرهیب متعلق بم بر 30 در های هرزهرز در نرر گرفتم شدند  نتایج نشان داد بیشترین درصد کاهش  زن خشک علف

ر ز پیس از   60های هرز درصد( بود  درصد کاهش  زن خشک علف 57/78درصد(،   هریفلورالین ) 09/79ای )هیپیهای ایکشبم همراه کاربرد علف
اد غیف  در بوهیم   درصد( بود  بیشترین درصید افیزایش هعید    34/84درصد( کمتر از برتر کاشم دائم ) 58/76کش در برتر کاشم غیردائم )کاربرد علف

 34/34درصد(   هریفلیورالین )  43/40ای )هیپیدرصد(، ای 05/42درصد(   پس از آن بم لینور ن ) 01/52نربم بم شاهد آلوده متعلق بم هیمار  جین )
 06/28درصد(، لینور ن ) 54/29)ای هیپیدرصد(   پس از آن ای 14/36درصد( بود  بیشترین درصد افزایش هعداد دانم در غف  متعلق بم هیمار  جین )

ایی  هیی پیی درصد(، ای 92/52درصد( بودند  در خ وص عملکرد دانم، بیشترین درصد افزایش بم هرهیب متعلق بم  جین ) 06/28درصد(   هریفلورالین )
یولوژیک بم هرهیب متعلیق بیم بیم  جیین     درصد( بودند  بیشترین درصد افزایش عملکرد ب 30/30درصد(   هریفلورالین ) 13/31درصد(، لینور ن ) 11/44)
درصد( بود  بیشترین درصد افزایش شاخص برداشم متعلیق   83/17درصد(   هریفلورالین )81/20ای )هیپیدرصد(، ای 50/25درصد(، لینور ن ) 46/32)

هریفلورالین  بم طورکلی، درصد( بودند  23/18)درصد(   هریفلورالین  85/19ای )هیپیدرصد(، ای 37/21درصد(   پس از آن لینور ن ) 33/34بم  جین )
هیای هیرز در بریتر بیذر دائیم      درصد کاهش  زن خشک علف ،د  همچنینوهای هرز را مهار نمای   لینوران بم میزان بیشتری علفهیپینربم بم ای

 نربم بم برتر بذر کاذب بیشتر بود 
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ها می هوان بم هریفلورالین   لینوران اشاره کیرد  آناند کم از جملم شده
 Glycine max (L.)کم هریفلورالین در لوبیا   لینوران در نخود، اویا )

Merr.( عدس   )Lens culinaris Medik.(  با 12اند )( هوصیم شده
های متعددی کم هواط محققیان انجیام   رغم پژ هشاین  جود   علی

هرز لوبیا بم ر   کنترل شیمیایی میرر های گرفتم، حذ  کامل علف
هیای علیف هیرز را در    کشی کم بتواند همم گونمنگردیده اام   علف

هیای  جهم مهار مؤور علف(  13این مح ول کنترل کند  جود ندارد )
یا  زم اام ر   زراعی   شیمیایی هوأماً مورد اایتفاده قیرار   هرز لوب

باشید  ایین   ی مشخص میی می یک برنامگیرند  این امر مرتلزم ارائم
های علف هرز، هنا ب کشم، نوع برنامم برتگی بم نوع رقم لوبیا، گونم

 ( 13خاک   ر   آبیاری دارد )
های هرز را زنی بذر بریاری از گونمبا هوجم بم اینکم شخم، جوانم

کند، چنانچم عملیات شخم بم هرهیبی انجام شود کم ضیمن  هرریع می
هیای هیرز   وجب از بین رفتن گیاهچم علفحداقل بهم زدگی خاک، م

هیای هیرز در مح یول زراعیی نییز      شود، موجب کاهش هراکم علیف 

بیذر خوانیده    1خواهد شد؛ این ر   هحم عنوان بریتر کاشیم دائیم   

مشابم برتر بیذر دائیم    2ر   کار در برتر بذر غیر دائم ( 10شود )می
اعیی   بیم   اام  در این ر  ، ابتدا در مراحل قبل از کاشیم گییاه زر  

فاصلم هر یک هفتم یکبار اقدام بم انجام عملییات شیخم ایطحی بیا     
 ( 10شود )کولتیواهور کرده   اپس برتر بذر آماده می

امر زه با مطرح شدن مرائل زیرم محیطی   کشا رزی پایدار بر 
هیای هیرز   بیا    بم کارگیری یک ایرتم مدیریم هلفیقی کنترل علف

(  از آنجیائی کیم   14گیردد ) یی هأکید میی حداقل ااتفاده از مواد شیمیا
های هرز بر اایاس ر   بریتر   هاکنون هحقیقی مبنی بر کنترل علف

منریور  این آزمایش بم بذر کاذب   غیر کاذب صورت نگرفتم اام؛ لذا
بررای ر   هلفیقی ااتفاده از ههیم برتر بذر لوبیا همیراه بیا کیاربرد    

لینییوران   اییی، هیییپیییایهییای خییاک م ییر  شییامل کییشعلییف
های هرز لوبیا در منطقیم الشیتر انجیام    هریفلورالین، با هد  مهار علف

 شد  
 

 هامواد و روش

ای بم شییوه فاکتورییل   صورت یک آزمایش مزرعماین پژ هش بم
در ایال زراعیی    هکیرار  4های کامل ه یادفی بیا   در قالب طرح بلوک

د شهراتان  اقع در بخش فیر زآبا ،در ر اتای حاهم آباد 1395-1394
دقیقییم شییمالی   طییول  55درجییم    33الرییلم )عییرر جیرافیییایی 

متیر از ایطح    1670دقیقم شرقی با ارهفیاع   20درجم    48جیرافیایی 
 انجام شد  در ااتان لراتان، دریا(

                                                           
1- Stale seedbed 

2- False seedbed 

متر   عرر  6خط کشم کم هر کدام بم طول  8هر کرت شامل 
 5هیا  هیم ایانتیمتر   فاصیلم بو   40متر، با فاصلم خطوط کشیم   20/3

بوهم در متر مربع در نرر گرفتیم شید  همچنیین     50اانتیمتر با هراکم 
متر در نریر   1متر   فاصلم بین د  بلوک  5/0فاصلم بین هر د  کرت 

گرفتم شد  بذ ر کشم شده، هوده محلی لوبیا افید بود کیم در خیرداد   
کشم گردید  فاکتور ههیم برتر کشیم بیم د  شیکل دائیم      1395ماه 

لیتیر   4بم میزان  SL%20کش پاراکوات )گراماکرون از علف )ااتفاده
های هرز ابز شده قبیل از کشیم(     در هکتار( بم منرور کنترل علف

غیر دائم )در این ر   قبل از کشم گیاه زراعی د  بار   بم فاصلم هر 
د  هفتم یکبار اقدام بم انجام عملیات شخم اطحی با کولتیواهور شد   

کش در ایم  ده گردید( انجام گرفم  فاکتور علفاپس برتر کشم آما
لیتر در هکتیار بیم    5/1، بم مقدار EC 45 %لینوران ) لور کس [اطح 

 82 %صورت قبل از کاشم مخلوط با خاک(، ای پی هیی ایی )اپتیام    
EC لیتر در هکتار بم صورت پیش کاشم مخلوط با خاک(  3، بم مقدار

لم قبل از کاشیم بیم مقیدار    ، بففاصEC 48 %  هریفلورالین )هرففن 
بیم همیراه    ]اانتیمتر( 7لیتر در هکتار   اختفط با خاک ها عمق  5/1

های هرز   بد ن کنتیرل  علفکامل های شاهد ) جین یا کنترل کرت
 های هرز( اعمال گردید  علف
 

 های هرزگیری تراکم و وزن خشک علفاندازه

شیی بیا پرهیاب    ر یبرداری از هیمارهیای پییش  بم منرور یادداشم
متر بم صیورت ه یادفی در د    اانتی 50×50کردن کادرهایی بم ابعاد 

ر ز پس از  60   30نیمم امپاشی نشده   امپاشی شده در هر کرت 
هییای هییرز در ن کییادر  هعییداد   هنییوع علییف  ،کییشهیمییار علییف 

های هرز نربم بم درصد کاهش هراکم علفاپس، برداری   یادداشم
هیای  ردید  بم منرور محاابم  زن خشک، علفشاهد آلوده محاابم گ

ها پیس از انتقیال   بر شده   نمونمهرز در ن کادرها از اطح خاک کف
گراد درجم اانتی 75ااعم در آ نی با دمای  72بم آزمایشگاه بم مدت 

قرار گرفم   پس از خشک شدن هوزین گردید  اپس درصد کیاهش  
 حاایبم گردیید   های هرز نربم بیم شیاهد آلیوده م    زن خشک علف

ها بم صورت د  بخشی، آلوده بم علیف هیرز )بیم عنیوان شیاهد      کرت
 کش در نرر گرفتم شد آلوده(   هیمار شده با علف

 

 لوبیا گیری عملکرد و اجزای عملکرداندازه

گیری عملکرد لوبیا   اجزای عملکرد آن د  ردییف  بم منرور اندازه
حییذ  شیید   از  متییر از ابتییدا   انتهییای هییر کییرت   5/0کنییاری   
گیری انجام شد  صیفات  اانتیمتر نمونم 50×50هایی بم ابعاد کوآدرات

مورد مطالعم عبارت بودند از ارهفاع بوهم، هعداد غیف  در بوهیم، هعیداد    
شاخم فرعی در هر بوهم، طیول غیف  در بوهیم   هعیداد دانیم در هیر       
غف ، عملکرد اقت ادی، بیولوژییک   شیاخص برداشیم کیم بیدین      
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صورت ه ادفی از کوآدرات انتخیاب گردیید     بوهم بم 10ور هعداد منر
 میانگین صفات محاابم شد 

 

 هاهتحلیل آماری داد تجزیه و

اایتفاده شید     SAS9.2افزار ها از نرمبم منرور هجزیم آماری داده
(   LSDدار )ها بر اااس آزمون حداقل اختف  معنیمقایرم میانگین

 انجام شد  Excelه از برنامم رام نمودارها با ااتفاد
 

 نتایج و بحث

روز  60و  30درصد کاهش تراکم و وزن خشکک علکف هکرز    

 کشپس از تیمار با علف

( نشیان داد کیم اویر ایاده     1نتایج جد ل هجزیم  اریانس )جد ل 

هیای هیرز   داری بر درصد کاهش هراکم علیف برتر کاشم هأویر معنی
(   درصید کیاهش  زن   ≥05/0Pکیش( ) ر ز پس از کاربرد علیف  60)

کییش( ر ز پییس از کییاربرد علییف 60   30هییای هییرز )خشییک علییف
(05/0P≤ داشییتند  همچنییین درصیید کییاهش هییراکم    زن خشییک )

کیش( هحیم هیأویر    ر ز پس از کاربرد علیف  60   30های هرز )علف
(  اویر متقابیل بریتر کاشیم       ≥01/0Pکش قرار گرفم )کاربرد علف
هیای  داری بر درصد کیاهش هیراکم علیف   کش هأویر معنیکاربرد علف

(  1کیش( نداشییم )جیید ل  ر ز پییس از کیاربرد علییف  60   30هیرز ) 
کم اور متقابل ایین د  هیمیار بیر درصید کیاهش  زن خشیک       درحالی
( ≥01/0Pدار بیود ) ر ز پیس از امپاشیی معنیی    30های هرز در علف

 ( 1)جد ل 
 
 

 

 کش در مزرعه لوبیاتحت تأثیر بستر کاشت و کاربرد علف های هرزعلفتجزیه واریانس کاهش تراکم و وزن خشک  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of weed density and dry weight influenced by seedbed and herbicide application in common 

bean field 

 میانگین مربعات

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 منابع تغییرات

Source of variation 

Mean of squares 
 های هرزدرصد کاهش تراکم علف های هرزدرصد کاهش وزن خشک علف

Percentage reduction of weed dry weight Percentage reduction of weed density 
روز پس از کاربرد  60

 کشعلف

روز پس از کاربرد  30

 کشعلف

روز پس از کاربرد  30

 کشعلف

روز پس از کاربرد  30

 کشعلف
60 days after 

herbicide 

application 

30 days after 

herbicide 

application 

60 days after 

herbicide 

application 

30 days after 

herbicide  

application 
ns50.68 ns104.78 ns42.06 ns273.68 3 هکرار Replication 

*360.84 *734.49 *355.78 ns288.15 1 برتر کاشم Seedbed 
 Herbicide کشعلف 2 3699.66** 1658.19** 3857.26** 1544.46**

ns95.13 **744.12 ns84.99 ns264.46 2 
 کشعلف×برتر کاشم

Seedbed×Herbicide 
 Error خطا 23 200.79 49.32 166.73 60.21

9.64 22.87 8.66 25.37 - 
 )درصد(  ضریب هیییرات

Coefficient of 

variation (%) 
ns ،*   ** درصد  1   5دار در اطح احتمال دار   معنیبم هرهیب غیر معنی 

ns, * and ** means non-significant, and significant at probability level of 5 and 1%, respectively.  
 

،   ایی هیپیهای هریفلورالین، ایمقایرم میانگین اور کاربرد هیمار
ر ز )شیکل   30های هرز پیس از  لینوران بر درصد کاهش هراکم علف

های هرز بم هرهیب ( نشان داد کم بیشترین درصد کاهش هراکم علف1
درصید(     348/62ای )هیپیدرصد(، ای 353/73متعلق هریفلورالین )

درصیید( بییود  در حییالی کییم بییین هریفلییورالین      842/31لینییوران )
( )شیکل  ≥05/0Pداری مشیاهده نشید )  معنیی  ایی اخیتف   هیپیای
ر ز پیس از کیاربرد    60های هیمارهای مذکور، الف(  مقایرم میانگین1

ب( نشیان داد، بیشیترین   کمتییرین درصید کیاهش هییراکم     1)شیکل  
درصید( بیم هرهییب متعلیق بیم       483/64   389/90هیای هیرز )  علف

ارهیای  ب(  درحیالی کیم بیین هیم   1هریفلورالین   لینوران بود )شیکل  
درصید(   320/88   389/90هرهییب  ایی )بیم  هیی پیهریفلورالین   ای
 ب( 1داری مشاهده نشد )شکل اختف  معنی

کش   شیوه ههیم برتر بذر بیر  در خ وص اور متقابل کاربرد علف
بیشترین درصد کاهش پس  های هرز،درصد کاهش  زن خشک علف
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همیراه کیاربرد   ر ز بم هرهییب متعلیق بیم بریتر بیذر دائیم بیم         30از 
 575/78درصید(، هریفلیورالین )   095/79ای )هیپیهای  ایکشعلف

(  این درحالی بود کم هیمار کاربرد هریفلیورالین در  2درصد( بود )شکل 

 523/69های هیرز ) برتر بذر غیر دائم نیز منجر بم مهار مطلوب علف
( مییان هیمیار   ≥05/0Pداری )کم اخیتف  معنیی  طوریدرصد( شد؛ بم

 ( 2مذکور با د  هیمار اشاره شده در قبل مشاهده نشد )شکل 

 

  
 کش در مزرعه لوبیا سفید)ب( روز پس از کاربرد علف 60)الف( و  30های هرز کش بر درصد کاهش تراکم علفتأثیر کاربرد علف -1شکل 

Figure 1- Effect of herbicide application on weed density reduction percentage in 30 (a) and 60 (b) days after herbicide 

application in common bean field 
 

های هرز نییز متعلیق بیم    کمترین میزان کاهش  زن خشک علف
درصید(،   273/28هیمارهای برتر بذر دائم بم همراه کیاربرد لینیور ن )  

ر درصد(   برتر بذر غیی  413/35برتر بذر غیر دائم   کاربرد لینور ن )
 ( 2درصد( بود )شکل  815/47ای )هیپیدائم   کاربرد ای

هیای هیرز   کش بر درصد کاهش  زن خشک علفاور کاربرد علف
( نشیان داد کیم بیشیترین    3کیش )شیکل   ر ز پس از کاربرد علف 60

هیای هیرز متعلیق بیم هریفلیورالین      درصد کاهش  زن خشیک علیف  
کمتیرین بیم   درصید(     213/87ایی ) هیی پیی درصید(   ای  693/89)

کیم اخیتف  مییان    طیوری درصد( هعلق داشم؛ بیم  483/64لینور ن )
 ( ≥05/0Pدار بود )کش دیگر معنیلینور ن با د  علف
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کش در مزرعه روز پس از کاربرد علف 30های هرز کش و شیوه تهیه بستر کاشت بر درصد کاهش وزن خشک علفاثر متقابل کاربرد علف -2شکل 

 لوبیا سفید
Figure 2- Interaction effect of herbicide application and preparing seedbed method on weed dry weight reduction percentage 

in 30 days after herbicide application in common bean field 

 

 
 کش در مزرعه لوبیا سفیدکاربرد علفروز پس از  60های هرز کش بر درصد کاهش وزن خشک علفاثر کاربرد علف -3شکل 

Figure 3- Effect of herbicide application on weed dry weight reduction percentage in 60 days after herbicide application in 

common bean field 

 
گرم  50در آزمایشی ااتفاده از برتر بذر در غین بم همراه کاربرد 

برگ برگ   پهنهای هرز کشیده، زیرم هوده علفکش ایمازهاپیرعلف
(  کاهش عملکیرد لوبییا بیر اویر     17درصد کاهش داد ) 90را بم میزان 

(  بم طیوری  11درصد گزار  شده اام ) 96های هرز ها هداخل علف
ها را در این مح ول غیر قابل اجتناب نمیوده  کشکم ااتفاده از علف

میختم با خیاک اهیالفلورالین در   اام  در آزمایشی کاربرد پیش کاشم آ
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هلفیق با کاربرد پس ر یشیی مقیادیر کیاهش یافتیم ایمازهیاپیر ایبب       
 (  11های هرز شد )کنترل منااب علف

مقایرم میانگین اور برتر کاشم بر درصید کیاهش هیراکم    زن    
کش نشیان داد کیم   ر ز پس از هیمار با علف 60های هرز خشک علف

 804/88هرز در برتر کاشم غییردائم ) های درصد کاهش هراکم علف
الیف(   4درصد( بود )شکل  323/77درصد( بیشتر از برتر کاشم دائم )

درصد( هأویر بیشتری در کاهش  340/84کم برتر کاشم دائم )درحالی

 585/76های هرز نربم بم بریتر کاشیم غییردائم )    زن خشک علف
هیای  جاکم کاهش  زن خشک علیف ب(  از آن4درصد( داشم )شکل 

های هرز در ارزییابی  هری نربم بم کاهش هراکم علفهرز معیار قوی
هوان هیمار برتر بذر دائم را از ایین نریر   باشد؛ لذا میهأویر هیمارها می

دار بودن برهر دانرم، چرا کم اختف  میان هیمارها نیز، برخف  معنی
 باشد ها، خیلی زیاد نمیآن

 

 

 
 کش در مزرعه لوبیا سفیدروز پس از کاربرد علف 60های هرز ر درصد کاهش تراکم )الف( و وزن خشک )ب( علفتأثیر بستر کاشت ب -4شکل 

Figure 4- Effect of seedbed on weed density (a) and dry weight (b) reduction percentage in 30 and 60 days after herbicide 

application in common bean field 
 

( نشان داد کم اور برتر کاشم بیر  2نتایج هجزیم  اریانس )جد ل  گیری عملکرد و اجزای عملکرد لوبیادازهان

(a) 
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(، کیاربرد  ≥05/0Pصفات هعداد غف  در بوهم   عملکیرد بیولوژییک )  
(، هعیداد دانیم در غیف ،    ≥05/0Pکش بر هعداد غف  در بوهیم ) علف

(   ≥01/0Pلوبییا )  عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانم   شاخص برداشم

( ≥05/0Pکش بر عملکیرد بیولوژییک )  اور متقابل برتر کاشم   علف
 داری بود  معنی

 

 کشتحت تأثیر بستر کاشت و کاربرد علفتجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا  -2جدول 
Table 2- Analysis of variance yield and component yield influenced by seedbed and herbicide application 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 درجه آزادی

Degree of 

freedom 

 منابع تغییرات

Source of variation  شاخص برداشت
Harvest index 

 عملکرد دانه 
Seed yield 

 

 عملکرد بیولوژیک
Biologic yield 

 

 تعداد دانه در غالف
Number of seed 

per pod 

ف در تعداد غال

 بوته 

Number of 

pod per plant  
ns45.36 *327.51 141.30* ns125.45 ns158.18 3 هکرار Replication 
ns118.16 ns67.95 **597.02 ns296.64 *998.59 1 برتر کاشم Seedbed 
 Herbicide کشعلف 3 429.83* 371.05** 325.16** 949.33** 434.16**

ns57.84 ns150.31 *112.81 ns26.57 ns70.06 3 
 کشعلف×برتر کاشم

Seedbed×Herbicide 
 Error خطا 21 142.51 72.72 37.99 89.39 55.23

31.69 23.87 25.52 30.09 28.28 - 
 )درصد( ضریب هیییرات

Coefficient of 

variation (%) 
ns ،*   ** درصد  1   5دار در اطح احتمال دار   معنیبم هرهیب غیر معنی 

ns, * and ** means non-significant, and significant at probability level of 5 and 1%, respectively. 
 

الف( درصد افزایش هعداد غف  در بوهم 5مقایرم میانگین )شکل 
نربم بم شاهد آلوده نشیان داد کیم بیشیترین درصید افیزایش هعیداد       

 01/52ر  جیین ) غف  در بوهم نربم بم شاهد آلوده متعلیق بیم هیمیا   
 43/40ای )هیپیدرصد(، ای 05/42درصد(   پس از آن بم لینور ن )

داری بیا  درصد( بود کیم اخیتف  معنیی    34/34درصد(   هریفلورالین )
(  در مورد هعیداد دانیم در غیف  بیشیترین     ≥05/0Pیکدیگر نداشتند )

درصید(   پیس از آن    14/36ایش متعلق بیم هیمیار  جیین )   درصد افز
درصید(   هریفلیورالین    06/28درصد(، لینور ن ) 54/29ای )هیپیای
داری نیز بیا یکیدیگر نداشیتند    درصد( بودند کم اختف  معنی 06/28)

 ( ≥05/0Pب( )5)شکل 
در خ وص عملکرد دانم، بیشترین درصد افزایش بم هرهیب متعلق 

درصید(، لینیور ن    11/44ایی ) هیی پیی درصید(، ای  92/52بم  جین )
ج(  5درصیید( بودنیید )شییکل  30/30درصیید(   هریفلییورالین ) 13/31)

ایی مشیاهده   هیپیداری میان هیمار  جین   ایاگرچم، اختف  معنی
کم د  هیمار مذکور با ایایر هیمارهیا اخیتف     ج(  درحالی5نشد )شکل 

صد افزایش عملکرد دانم متعلق بم داری نشان دادند   کمترین درمعنی
 13/31درصد( بود کیم بیا هیمیار لینیور ن )     31/30هیمار هریفلورالین )

ج(  بیشیترین  5( )شیکل  ≥01/0Pداری نداشیم ) درصد( اختف  معنی
درصید(،   46/32عملکرد بیولوژیک بم هرهییب متعلیق بیم بیم  جیین )     

یفلیورالین  درصید(   هر  81/20ای )هیپیدرصد(، ای 50/25لینور ن )
ای با لینور ن   هریفلورالین هیپیکم ایطوریدرصد( بود  بم 83/17)

د(  مقایرم میانگین 5( )شکل ≥05/0Pداری نشان نداد )اختف  معنی

های هیمار شیده نشیان داد   ها نشان داده نشد( کرتعملکرد دانم )داده
ترین کیلیوگرم در هکتیار، بیشی    80/2956کم هیمار  جین با دارا بودن 

کم اختف  با ایایر  طوریعملکرد را نربم بم اایر هیمارها داشم؛ بم
(  پییس از آن هیمارهییای لینییور ن، ≥01/0Pدار بییود )هیمارهییا معنییی
 4/1973-7/2342اییی، عملکییردی معییادل هیییپیییهریفلییورالین   ای

داری نداشیتند  کیلوگرم در هکتار، داشتند کم با یکدیگر اختف  معنیی 
(01/0P≤کم  )( 90/1347تییرین عملکییرد دانییم  )کیلییوگرم در هکتییار

داری بیا ایایر   هرز بود کم اختف  معنیی متعلق بم هیمار آلوده بم علف
 ( ≥01/0Pهیمارها داشم )

کیش  همچنین، در خ وص اور متقابل برتر کاشم   کاربرد علف
( بیشترین درصد افزایش متعلق بم هیمار 6بر عملکرد بیولوژیک )شکل 

درصید(   33/27درصید(   غییر دائیم )    59/37تر بذر دائم ) جین   بر
داری مییان د  بریتر بیذر    مشاهده شد  در مورد لینور ن اختف  معنی

درصید(     91/28ایی ) هیی پیی (  در میورد ای 6مشاهده نشد )شیکل  
درصد( بیشترین درصد افزایش عملکرد بیولوژیک  76/22هریفلورالین )

 ( 6ل متعلق بم برتر بذر دائم بود )شک
 33/34بیشترین درصد افزایش شاخص برداشم متعلق بم  جین )

اییی هیییپیییدرصیید(،ای 37/21درصیید(   پییس از آن لینییور ن )  
درصیید( بودنیید کییم اخییتف    23/18درصیید(   هریفلییورالین )85/19)

ایی   هریفلیورالین بیا یکیدیگر     هیی پیی داری میان لینیور ن ،ای معنی
 ذ( 5( )شکل ≥05/0Pمشاهده نشد )
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کش بر تعداد غالف در بوته )الف(، تعداد دانه در غالف )ب(، عملکرد دانه )ج(، عملکرد بیولوژیک )د( و شاخص برداشت تأثیر کاربرد علف -5شکل 

 )ذ( لوبیا سفید
Figure 5- Effect of herbicide application on number of pod per plant (a), number of seed per pod (b), biologic yield (c) seed 

yield (d) and harvest index (e) of common bean  

 
اظهار نمودند کم با افزایش طیول د ره   (16)ااتاگناری   پیرانتم 

های هرز در مزرعم، ر ندی کاهشیی در هعیداد غیف  در    حضور علف
طرییق کیاهش اجیزای    بوهم   عملکرد لوبیا مشاهده گردید  رقابیم از  

پیور    شیود  قلیی  عملکرد ابب کاهش عملکرد نهایی مح یول میی  
های هرز را گیزار   کاهش  زن دانم در اور رقابم علف (9)همکاران 

گزار  دادند کیاربرد کولتیوااییون بیم     (8)نمودند  قطری   ر زبهانی 
ر یشیی در مزرعیم   لیتر درهکتار ایمازهاپیر بم صورت پیش 1همراه دُز 

بیا موجب افزایش هعداد غف  در بوهم لوبییا   کیاهش  زن خشیک    لو
هیای هیرز     های هرز بم کمترین میزان خود شد  کنتیرل علیف  علف

ای، هوزییع  کاهش هراکم آنها احتما ً از طریق کاهش رقابم بین بوهم
انداز گییاهی   بهبیود فضیای میکر کلیمیایی     منااب هشعشع در اایم

در آزمایشی مشخص  ( 5) گردددر بوهم میباعث افزایش هعداد غف  
هیای هیرز   هرین هیمار در کنتیرل علیف  شد کاربرد گفیفوایم منااب

(  در آزمایشیی  6لوبیا قرمز در ر   ههیم برتر بیذر ز د هنگیام بیود )   
مشخص شید هأویرپیذیری عملکیرد دانیم ذرت در شیرایط رقابیم بیا        

  در نتیجیم  های هرز نربم بم عملکیرد بیولوژییک بیشیتر بیود     علف
  ( 7شاخص برداشم ذرت بر اور رقابم کاهش یافم )

 

(d ) 

 هیمار
Treatment 

LSD=6.41 

P≤0.05 

LSD=7.73 

P≤0.05 
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 کش بر عملکرد بیولوژیک لوبیا سفیدتأثیر شیوه تهیه بستر کاشت و کاربرد علف -6شکل 
Figure 6- Effect of seedbed method and herbicide application on biologic yield of common bean  

 
( گیزار  کردنید کیم م یر      15ری خلییق ) پیور   غفیا  صادقی

های هرز لوبیا اهمیم زیادی ندارد؛ هریفلورالین بم هنهایی در مهار علف
های هرز لوبییا  بنابراین هوصیم کردند، بم منرور مهار هرچم بهتر علف

بایرتی قبل از کاشم از هریفلورالین ااتفاده شیود   پیس از کاشیم      
م  جین داتی انجام شود  از نرر های هرز نیز د  مرحلابز شدن علف

کیار  کیش بیم  عملکرد نیز هیمارهایی کم عملیات  جین بم همراه علیف 
برده شده بود، عملکرد با هری نربم بم اایر هیمارها داشیتند   ایین   

دهنده اهمیم   ا لویم  جین در زراعم لوبیا دانریتند  موضوع را نشان
(15 ) 

 

 گیری  نتیجه

کش هریفلورالین هوانرم ان داد کم علفنتایج آزمایش پیش ر  نش
هیای هیرز را   ای   لینوران بم میزان بیشتری علفهیپینربم بم ای

هیای هیرز در   مهار نماید  همچنین درصد کیاهش  زن خشیک علیف   

برتر بذر دائم نربم بیم بریتر بیذر کیاذب بیشیتر بیود  در خ یوص        
ارها درصد هوان اظهار داشم کم در همامی هیمعملکرد   اجزای آن می

افزایش عملکرد در هیمار  جین، بیشتر از اایر هیمارها بیود   بیم جیز    
داری در میان هیمارها مشیاهده شید، در   عملکرد دانم کم اختف  معنی

کیش، اخیتف    خ وص اجزای عملکرد لوبیا در میان هیمارهای علیف 
کار رفتیم، افیزایش   های بمکشداری مشاهده نشد  در میان علفمعنی
داری بیا  جیین   معنیی ای اختف  هیپیرد ایجاد شده هواط ایعملک

های طورکلی، نتایج نشان داد بهترین هیمار مهار کننده علفنداشم  بم
هرز لوبیا هیماری اام کم عملیات  جین در آن انجام شده اام  ایین  

باشید   دهنده اهمیم   کارایی  جین در زراعم لوبیا میی موضوع نشان
شود کم کشا رز بم منریور  پژ هش حاضر، پیشنهاد می بر اااس نتایج

هیای پییش   کیش ههیم زمین از ر   برتر بذر دائم در هلفیق با علیف 
 کاشم   مخلوط با خاک ااتفاده نماید 
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Introduction: Phaseolus vulgaris L., known as the common bean and green bean among other names, is a 

herbaceous annual plant grown worldwide for its edible dry seeds or unripe fruit. Weeds are one of the most 
important factors in reducing the yield of common bean. Since tillage promotes germination of many weed 
species, tillage followed by destruction of weed seedlings with minimal further soil disturbance often leads to 
lower weed density in the crop. This is referred to as the stale seedbed method of planting. In false seedbed 
technique, preparation of a seedbed is followed by one or more superficial cultivations as about one-week 
intervals prior to planting the crop. Although these procedures are widely used by farmer, they have received 
little scientific study. This experiment was conducted to investigate the combined method of using seed bean bed 
preparation with application of herbicides such as EPTC, linuron, and trifluralin, in order to bean weeds control 
in Aleshtar region. 

Materials and Methods: In order to investigate the effect of seedbed preparing methods and soil applied 
herbicides in weed management and yield of common bean, an experiment was carried out as factorial in a 
randomized complete block design with four replications in 2015-2016 growing season in Hatam Abad village, 
Selseleh, Aleshtar, Lorestan, Iran. Experimental factors included seedbed at two levels (fasle seedbed and stale 
seedbed) and soil applied herbicides at three levels (EPTC (3 L ha-1), linuron (1.5 L ha-1), and trifluralin (1.5 L 
ha-1)). Two treatments including weed infested (as control) and weed free (as treatment), are also considered. 
Each plot was divided into two parts, one infested with weed (as contaminated control) and the other treated with 
herbicide. The percent reduction of weed density and dry weight were calculated at 30 and 60 days after 
spraying. The studied traits were plant height, number of pods per plant, number of branches per plant, length of 
pod per plant and number of seeds per pod, economic and biological yield and harvest index. The SAS9.2 
software was used to analyze the data. 

Results and Discussion: The results showed that weed dry weight reduction (79.09% and 78.57%) was 
greatest in stale seedbed plus EPTC and trifluralin at 30 days after herbicide application (DAHA), respectively. 
While, the lowest reduction in weed dry weight (28.27% and 35.41%) was observed in stale and false seedbed 
with linuron application. Weed dry weight reduction at 60 DAHA in false seedbed (76.58%) was lesser than 
stale seedbed (84.34%). The highest and lowest weed density and dry weight reduction percentages (90.38% and 
89.69%) and (64.48% and 64.48%)) were obtained trifluralin and linuran, respectively. The highest percentage 
of increase in number of pods per plant belonged to weed free (52.01%), followed by linuron (42.5%), EPTC 
(40.43%) and trifluralin (34.34%). The highest percentage of increase in the number of seeds per pod belonged 
to weed free (36.14%) and then EPTC (29.54%), linuron (28.06%), and trifluralin (28.06%). Regarding grain 
yield, the highest percentages were weed free (52.92%), EPTC (44.11%), linuron (31.13%) and trifluralin 
(30.30%), respectively. The highest percentage of biological yield increase belonged to weed free (32.46%), 
linuron (25.5%), EPTC (20.81%), and trifluralin (17.83%), respectively. The highest percentage of harvest index 
belonged to weed free (34.33%), followed by linuron (21.37%), EPTC (19.55%), and Trifluralin (18.23%). 

Conclusion: The result of present study showed that trifluralin could control weed more than EPTC and 
linuron. The weed dry weight reduction percentage in the stale seedbed was also higher than that of the false 
seedbed. In all treatment, the percentage of yield increase of weed free was higher than the other treatments. 
Except for grain yield, which showed a significant difference in herbicide treatments, other treatments did not 
differ significantly. Totally, the false seedbed technique has several limitations. First it can only be effective if 
the soil is warm and moist enough to allow germination of weed seeds. A second limitation is that the soil is kept 
bare and loose for a more period, and this may lead to more erosion. A third limitation is that yield may be lost if 
planting is delayed by the pre-plant cultivation. A fourth problem is that although cultivation prior to planting 
may greatly reduce one set of species, if planting is delayed, a new set of species may become physiologically 
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ready to germinate. 
 
Keywords: Seed yield, Stale and false seedbeds, Weed density and dry weight 


