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 چکیده

بلوک کامل تصادفی  در قالب طرح ،ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در 1395هرز مزارع سویا، آزمایشی در سال زراعی هاینترل علفبه منظور ک
لوگرم کی 5/0متریبوزین ، لیتر در هکتار 5/2تریفلورالین  کشتیمار )استفاده از علف 5بودند از:  بارتع تیمارهای آزمایش. تکرار انجام شد 3تیمار و  18 با

بصوورت اواک  ( در هکتارلیتر  8/0ایمازاتاپیر  ،در هکتارلیتر  6/0ایمازاتاپیر ، لیتر در هکتار 5/2کیلوگرم در هکتار+ تریفلورالین  5/0متریبوزین ، در هکتار
 ،در هکتوار لیتور   8/0در هکتار، ایمازاتاپیر تر لی 6/0لیتر در هکتار، ایمازاتاپیر  3متالین یلیتر در هکتار، پند 75/0فلورفن استفاده از اکسیتیمار ) 6، مصرف

بعود از کشوو و قبول از     (در هکتار لیتر 6/0لیتر در هکتار+ ایمازاتاپیر  5/2متالین در هکتار، پندیلیتر  6/0کیلوگرم در هکتار+ ایمازاتاپیر  3/0 متریبوزین
لیتر   8/0در هکتار، ایمازاتاپیر  لیتر 6/0لیتر در هکتار، ایمازاتاپیر  5/1، بنتازون لیتر در هکتار 5/0فلورفن های اکسیکشکاربرد علفتیمار ) 6 و  سبز شدن
برگوی   4-6در مرحلوه   ناز سبز شد( بعد لیتر در هکتار 1در هکتار+ کلتودیم  لیتر 6/0لیتر، ایمازاتاپیر  1در هکتار+ بنتازون  لیتر 6/0ایمازاتاپیر  ،در هکتار
هرز نسبو به تیمار شاهد هایتراکم علف درصد نتایج نشان داد کلیه تیمارها سبب کاهش .)وجین دستی( هرزبدون علفتیمار شاهد یک هرز و هایعلف

هورز نسوبو بوه شواهد سوبب گردیود       قبل از کشو مخلوط با ااک  بیشترین کاهش را در تراکم علف در هکتارلیتر  8/0ایمازاتاپیر گردیدند گرچه تیمار 
فاصله بعد از کشو و قبل بالدر هکتار  لیتر 6/0 در هکتار+ ایمازاتاپیر لیتر 5/2متالین در یک گروه آماری قرار گرفو و تیمار پندی بطوریکه با تیمار وجین

ر فاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول د   بالدر هکتار  لیتر 6/0 کیلوگرم در هکتار+ ایمازاتاپیر 3/0 متریبوزیناز سبز شدن محصول و تیمار 
قبول از کشوو    در هکتارلیتر  8/0ایمازاتاپیر های بعدی قرار گرفتند. بیشترین درصد افزایش عملکرد نسبو به شاهد بعد از تیمار وجین در تیمارهای رتبه

ایمازاتاپیر ن محصول و تیمار فاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدبالدر هکتار  لیتر 6/0 در هکتار+ ایمازاتاپیر لیتر 5/2متالین مخلوط با ااک، تیمار پندی
کوش ایمازاتواپیر   فاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول مشاهده شد. بنابراین با توجه به نتایج این بررسی استفاده از علفبال در هکتارلیتر  8/0
کوش بوا   باشد و ااتالط این علفمزارع سویا می هرزهایرویشی یکی از تیمارهای موفق در کنترل علفلیتر در هکتار قبل از کشو یا بصورت پیش 8/0
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 1400 بهار، 1 شماره، 35 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     104

(. 9بوده اسوو ) تن  348712311و هکتار  124921956 حدودترتیب 
هکتوار  هوزار   746 کشو سویا حدودزیر در ایران سطح 1392 در سال
توورین یالن مهوومگوو هووای مازنوودران، گلسووتان واسووتان .اسووو بوووده

استان گلسوتان بوا   . روندتولیدکنندگان لوبیا روغنی در ایران بشمار می
مقام اول تولید سویا را تن(  90.000هکتار و  53.405) کشوزیر سطح

گیاه سویا به دلیل سرعو رشود  . در کشور به اود ااتصاص داده اسو
ل و نّمو کنود در اوایول فصول رشود توانوایی رقوابتی انودکی در مقابو        

شووود کووه از تووداال هوورز دارد و همووین اموور سووبب موویهووایعلووف
ز آنجایی که حضور طوالنی مودت  ا .هرز آسیب فراوانی ببیندهایعلف
تواند باعث کاهش کیفیو آن گردد، بنابراین های هرز در سویا میعلف

های هرز برای رسیدن به عملکورد قابول قبوول    کنترل زودهنگام علف
دهود کوه   گزارشی نشان می .(8روری اسو )اقتصادی، امری بسیار ض

شوند درصد کاهش عملکرد سویا می 37سبب تنهایی هرز بههایعلف
 22سوبب  هوم  های قارچی و آفوات کشواورزی روی  در حالیکه بیماری

هورز  هوای اسارت ناشی از علف(. 17) شونددرصد کاهش عملکرد می
ت به عمل در محصول سویا بسیار جدی اسو به طوری که در تحقیقا

هورز در  آمده میانگین افو عملکرد سویا در ازای تراکم یک بوته علف
()اقتباس از ابطوالی  23) اسودرصد گزار  شده 30مربع از صفر تا متر

( و در بیشوترین سوطوح توراکم ممکون اسوو ایون       1388و همکاران 
اموروزه کشواورزان بوه     (.2) درصد نیز برسود  80اسارت اقتصادی به 

های باالی نیروی انسانی بیشوتر تمایول بوه    کارگر، هزینهعلو کمبود 
های هورز دارنود )پیور و    های شیمیایی در کنترل علفاستفاده از رو 

ها به صورت کشدر مزارع سویا امکان کاربرد علف  .(2013همکاران، 
ایج نت عنوان مثالبه .رویشی وجود داردرویشی و پسکاشو، پیشپیش

کوش  نشان داد که مصرف علف (21) همکاران نواد ومطالعات ساوری
رویشی صورت پیشکیلوگرم در هکتار به 48/0فلورفن به میزان اکسی

 1هرز فرفیون اوابیوده اشک علفدار تعداد و وزنموجب کاهش معنی
( نیز گرچوه  4) علیزادهعباسی و محمد هایدر بررسی همچنین. گردید
فلوورفن پوس  هکتار اکسوی لیتر در  25/1اشک درتیمار ترین وزنکم

باالترین میزان عملکرد دانه سوویا   بدسو آمد (2Vرویشی )در مرحله 
 2V فلوورفن در مرحلوه  کش اکسیلیتر در هکتار علف 75/0از مصرف 

-کش قادر به کنترل طیف وسیعی از علوف . این علفسویا بدسو آمد

، 6اوروس ، توا  5، داتووره 4، پنیورک 3، ارفوه 2هرز از جمله سلمکهای

(. در یک بررسی 27باشد )می 10و قیاق9، چسبک8، دیجیتاریا7وروفس

                                                           
1- Euphorbia maculata 

2- Chenopodium album 

3- Portulaca oleracea 

4- Malva sp. 
5- Datura stramonium 

6- Amaranthus retroflexus 

7- Echinochloa sp. 

رویشی توانسته عملکرد سوویا  صورت پیشمشخص شده که آالکلر به
کیلوگرم در هکتار  2691به  2069هرز از را نسبو به تیمار دارای علف

صوورت  توانود بوه  نشان داد که آالکلور موی   (14مارشال )د. افزایش ده
بور   هرز باریوک هایکاشو طیف وسیعی از علفرویشی یا پیشپیش
 ریز را در سویا کنترل نماید. بر  دانهساله و پهنیک

وحشوی  اروس( در بررسی امکان کنترل تا 3عباسی و همکاران )
کوش  یافتوه علوف  شوده و کواهش  در سویا توسط دزهای کامل و اورد 

برگوی   4-6لیتر در هکتار در مرحله  1فلورفن نشان دادند که دز اکسی
هورز را سوبب   درصد( ایون علوف   90هرز بیشترین درصد کنترل )علف

کواهش عملکورد و بیوومس شود. در بررسوی       % 50گردید ولی باعث 
لیتر  3/0فلورفن به میزان شده اکسیترین تیمار کاربرد اردایشان موثر

رغوم  هفته بود. این تیمار علی 2در هکتار در دو مرتبه به فاصله زمانی 
درصد  20اروس عملکرد سویا را درصدی وزن اشک تا  80کاهش 

 کاهش داد.
 %75( نشان داد کوه تیموار   20) نتایج مطالعات سالمی و همکاران

اشوک  مقدار توصیه شده ایمازاتاپیر بیشترین کواهش فراوانوی و وزن  
دنبوال  هرز و باالترین درصود افوزایش عملکورد سوویا را بوه     هایعلف
ه مصرف ایمازاتواپیر از طریوق افوزایش وزن    آنها نشان دادند کو. داش
همچنین در ایون  اسو. دانه موجب بهبود نسبی عملکرد سویا شدههزار

فلوورالین و متریبووزین بوه هموراه وجوین افوزایش       مطالعه کاربرد اتال
بوار بیشوتر    تریفلوورالین،  .دنبال داشورا به %59/86عملکردی حدود 

ایون حالوو شوامل     .کندنترل میک زنیهنگام جوانهههرز را بهایعلف
نیز تعوداد زیوادی از علوف    بر  وهرز کشیدههایتقریبا بار همه علف

ولوی ایون    شوود میو غیره ارفه  اروس،انند تا مبر  هرز پهنهای
های هورز اوانواده سوالناسوه از جملوه     کش قادر به کنترل علفعلف

متریبووزین   .(15) باشود نمی 12پردهپشو، تاتوره و عروسک11ریزیتا 
کشوی آن بیشوتر   بر منظوره اسو ولی میل پهنکش دونیز یک علف
رو در کش مناسب برای کنتورل کلوزای اوود   عالوه یک علفاسو. به
، تیمارهوای مووثر از   (5) در مطالعه عباسی و همکواران باشد. سویا می

هوای هورز و عملکورد بواال، تریفلوورالین+      لحاظ کنترل مطلوب علوف 
 .یافته بنتازون بودنود یفلورالین+ کولتیواسیون+ دز کاهشبنتازون و تر

هوای  کوش ( نشوان داد کوه مصورف علوف    12)نتایج مطالعات گریچار 
وحشوی را  اروس و اربزههرز تا تواند علفایمازاتاپیر و ایمازاپیک می

تامپسوون و   .کنتورل نمایود  زمینوی  در بادام درصد 70 حداقل به میزان
و  07/0دند کوه مصورف ایمازاپیوک بوا دز     گزار  نمو (26همکاران )

رویشوی، پوس  رویشوی، پوس  صورت پویش کیلوگرم در هکتار به 14/0

                                                                             
8- Digitaria sp. 

9- Setaria sp. 

10- Sorghum halepense 

11- Solanum nigrum 

12- Physalis sp. 
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، منجور بوه   1وحشوی زنوی اربوزه  هنگام و یا در اواار جوانهرویشی زود
در محصوول ررت  هورز  علوف  یمازاپیکادرصد این  90کنترل بیش از 

( نیوز گوزار    24تینگول و چنودلر )  . گردیود ها مقاوم به ایمیدازولینون
مصورف   هنهادهای کم، متوسط و پروحشی در سیستمکردند که اربزه

درصود کنتورل    93ررت حوداقل   -پنبوه  -کش و در تنواوب ررت علف
کوه در سوویای مقواوم بوه     ( نشوان داد  11ر )همچنوین گریچوا   .گردید

رویشوی  صورت پیشمتالین به تنهایی و بهکه پندیهنگامیگلیفوسیو 
وحشوی  هرز اربزهدرصد علف 70باً منجر به کنترل مصرف گردید تقری

متوالین بوه هموراه ایمازاتواپیر، فلوومی     گردید اما هنگام مصرف پنودی 
درصود   99رویشوی، تقریبواً   پیش صورتسوالم، بهاکسازین و یا کلران

و یکش گالیفوزهمچنین زمانیکه علف .کنترل این گیاه صورت گرفو
اوااور فصول مصورف گردیود،      رویشوی در صوورت پوس  تنهایی و بهبه

-یوونس . وحشی را کنترل نمایود درصد اربزه 100توانسو به صورت 

-تورین توراکم علوف   نشان داد کوم  هاییبررسیطی  (30و  29آبادی )

 5/0 متوالین ر  در سوویا درتیموار پنودی   ببر  و باریکهرز پهنهای
شود  کیلوگرم در هکتار مشاهده  075/0 ایمازاتاپیر کیلوگرم در هکتار+
کیلووگرم در هکتوار+    3/0 هوا در تیموار متریبووزین   ولی تراکم جگون 

هوای دیگور   تر از تیموار کیلوگرم در هکتار اندکی کم 075/0 ایمازاتاپیر
کوش کشوی علوف  بررسی طیف علف ( در7باغستانی و همکاران ) .بود

 متووالین پنوودی نشوان دادنود کوه     های ثبو شده جهوو موزارع ررت  

-اروس اوابیده، تا ، تا 2شیطانیکنجد ،ارفه هرزهایتواند علفمی

هورز  هوای بسویار عوالی و علوف    3صحراییقرمز و پیچکاروس ریشه
ایون  ولوی  پرده و سوروف را ایلی اوب کنتورل نمایود.   پشوعروسک

. نداشو 4بر  قیاق و مرغهرز باریکهایتأثیری روی علفکش علف
فلوورالین بوه   اتوال ( گزار  کردند که ترکیوب  13ااکزاد و همکاران )

کاشو به همراه سنکور به میزان صورت پیشلیتر در هکتار به 3میزان 
رویشوی در  کاشوو و چوه پویش   صورت پیشگرم در هکتار چه به700

وحشی در شرایط مازندران موفق عمول کردنود.   هرز اربزهکنترل علف
ن فلورالین و متریبوزیکش اتالنتایج تحقیقی نشان داد که کاربرد علف

 99توا   88را  5روبواهی اروس، سلمک و دمهرز تا هایدر سویا، علف
( گوزار  کردنود کوه    11درصد کنترل کردند. گریچوارد و همکواران )  

یوا کلووران   %70رویشی حداکثر توا  صورت پیشمتالین بهکاربرد پندی
وحشوی را   طوور کامول اربوزه   رویشی تقریبا بوه سوالم با کاربرد پیش
وحشووی ( درکنتوورل شوویمیایی کنجوود 19زاده )رزاقکنتوورل کردنوود.  

(Cleome viscosa L.   ( در مزارع سویای شهرستان کاللوه )از توابوع

                                                           
1- Cucumis melo var. agrestis 

2- Cleome viscosa 

3- Convolvulus arvensis 

4- Cynodon dactylon 

5- Setaria sp. 

روز پوس از سوبز شودن سوویا      75و  15استان گلستان( نشان داد که 
ها بوه تیمار ااتالط ترفالن و متریبوزین بیش از مصرف هر یک از آن

. همچنووین وحشووی را کوواهش داده اسووواشووک کنجوودتنهووایی وزن
رویشی صورت پیشهای ایشان نشان داد که تیمار پرسوئیو بهبررسی
درصد افزایش داد. ولوی مصورف    25رویشی عملکرد سویا را تا یا پس
کش همرا با ترفالن یا متریبوزین بوه انودازه مصورف آن بوه    این علف

( 16تنهایی موجب افزایش عملکرد سویا نشود. ناسووتی و همکواران )   
بور   هرز پهنهایکش ایمازاتاپیر در کنترل علفکه علف نشان دادند

و علوف  6هورز اویارسوالم  هایکند ولی در کنترل علفموفق عمل می
( 6های ارمشی )ساله کارآیی الزم را ندارد. برطبق بررسیهرز چندهای
-گورم در هکتوار(+ بنتوازون پوس     700رویشی )متریبوزین پیش تیمار

-لیتر در هکتوار پویش   1و تیمار پرسوئیو  لیتر درهکتار( 5/2رویشی )

روز پوس از   30هکتوار(   لیتور در  5/2رویشوی ) رویشی+ بنتازون پوس 
وحشی بودنود.  ترتیب بهترین تیمار در کنترل اربزهپاشی بهآارین سم
های مدیریتی مختلوف بور کنتورل    ( در بررسی تاثیر رو 22صادقلو )

تان گلسوتان نشوان داد   در مزارع سویای شرق اس 7پیچهرز نیلوفرعلف
-لیتور در هکتوار(+ بنتوازون پوس     2رویشوی ) که تیمار پرسوئیو پیش

لیتور در   2رویشوی ) لیتر درهکتار( و تیمار پرسوئیو پیش 5/2رویشی )
پیچ  هرز نیلوفرترتیب بهترین تیمار در کنترل علفهکتار(+ کولتیواتر به
 دادنشان ازندران ( در م13ااکزاد و همکاران )های بودند. نتایج بررسی

هوورز  هوایتنهایی قادر به کنتورل علوففلورالین )سوناالن( بهکه اتال
)متریبووزین( چووه   باشد ولی ترکیب سوناالن با سنکوربر  میباریک
قووادر بووه کنتوورل     یرویشصورت پیشکاشو و چه بهصورت پیشبه

 9ویرتیغی، شو 8وحوشی، گاوپنبوهبر  از جمله اربزههرز پهنهایعلف
نووشان داد   (10ی )مشوابه پوور در بررسوی   فور  باشود.  ریزی میو تا 

تنهوایی قوادر بووه  فلورالین و متریبووزین بوههای اتالکشکاربرد علف
باشوند و تعوداد بور  مویهرز باریکهایکنترل طیف وسیعی از علف

ها کشیون علفاکنند، اما ترکیب برگان را کنترل میمحدودی از پهن
بور   هورز پهون  هایموجوب کنترل طیوف وسویعی از علف یکدیگربا 

 شووند. ریوزی و سلمک نیز موی اوروس، توا همچوون گاوپنبوه، توا 
و  کوش ایمازاتواپیر  علوف دزهای مختلف  مقایسههدف پووهش حاضر 

هوای  کوش های مختلف کاربرد آن و همچنین بررسی تاثیر علوف زمان
در  هورز موزارع سوویا   هوای در کنترل علف فنفلورمتالین و اکسیپندی

 .باشداستان گلستان می

 
 

                                                           
6- Cyperus rotundus 

7- Ipomoea spp. 

8- Abutilon theophrasti 

9- Sonchus sp. 
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 هامواد و روش

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان،  1395این تحقیق در سال 
 54 و درجه 36 جغرافیایی عرض با گرگان شمال کیلومتری 5 در واقع

ارتفواع   با شرقی، دقیقه 25 و درجه 54 طول جغرافیایی و شمالی دقیقه

در قطعه زمینی که سابقه آلودگی کوافی بوه علوف    دریا سطح از متر 5
 و مشخصوات فیزیکوی   هرز منطقوه را داشوو بوه اجورا در آمود.     های

 .اسوشده ارائه 1جدول  در آزمایش انجام محل ااک شیمیایی

 
 مختلف هایعمق در خاك شیمیایی و فیزیکی هایویژگی -1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil in different depths 
 متر(عمق )سانتی

Depth (cm) 
 

 Soil characteristic)های ااک )ویوگی 0-15 15-30 30-60 60-90

 (pH)اسیدیته    7.2 7.3 7.3 7.3

 CEC (dS m-1(متر(  بر زیمنستبادل )دسی قابل هایکاتیون درصد 1.35 1.27 1.42 1.41

 (%) Organic carbon) (آلی درصد کربن 1.5 1.1 0.6 0.4

 (     Total nitrogen(%)) کل درصد نیتروژن 0.15 0.11 0.06 0.03

 (Available Phosphorus (ppm) میلیون( ) در دسترس )قسمو قابل فسفر 8.6 4.8 2 1.01

 (Available potassium (ppm) میلیون( ) در دسترس )قسمو قابل پتاسیم 333 220 108 70

 Bulk density (g cm )−3(مکعب( ) مترسانتی بر ظاهری )گرم مخصوص وزن 1.44 1.41 1.4 1.4
 (      Soil textureااک ) بافو    

           (% Clayدرصد رس )  28 30 34 33

          (% Siltدرصد سیلو ) 54 52 52 52

          (% Sandدرصد ماسه ) 18 18 14 15
 (     Water contentااک ) آب توایمح    

         (Saturation point (%) (θm)) اشباع )درصد حجمی( نقطه 49.9 52.2 51.9 60

        (Field capacity (%)(θm) )درصد حجمی( ) زراعی ظرفیو 27.7 27 6.27 7.27

        (Wilting point (%)(θm) پومردگی دایم )درصد حجمی( ) نقطه 13.1 12.3 9.8 9.8

 
 3تیمار در  18 کامل تصادفی با هایصورت طرح بلوکآزمایش به
تریفلوورالین   .1 :ازبودنود   نظرعبوارت های موورد مارتی .تکرار انجام شد

، 1قبل از کشو مخلوط با ااکلیتر در هکتار 5/2( EC 48%)ترفالن 
قبول از کشوو   کیلوگرم در هکتوار   5/0( WP%70)سنکور متریبوزین
 5/2کیلوگرم در هکتوار+ تریفلوورالین    5/0متریبوزین با ااک،  مخلوط

 %10)پرسوئیو  ایمازاتاپیرقبل از کشو مخلوط با ااک، لیتر در هکتار 
SL) 6/0 8/0 ایمازاتواپیر قبل از کشو مخلوط با ااک، در هکتار  لیتر 
 % 24)گول   فلورفناکسیقبل از کشو مخلوط با ااک،  در هکتار لیتر
EC) 57/0 بالفاصله بعد از کشو وقبول از سوبز شودن     ر در هکتارلیت

بالفاصوله   لیتر در هکتار 3 (EC %33)استامپ  متالینپندی، 2محصول
در  لیتور  6/0 ایمازاتواپیر بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول،    

 ایمازاتواپیر بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول،  هکتار
بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول، بالفاصله  در هکتار لیتر 8/0

در هکتوار   لیتور  6/0کیلوو گورم در هکتوار+ ایمازاتواپیر     3/0 متریبوزین

                                                           
1- Pre-plant(PP) 

2- Pre-emergence(PE) 

 5/2توالین  مندیپبالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول، 
بالفاصوله بعود از کشوو     در هکتار لیتر 6/0لیتر در هکتار+ ایمازاتاپیر 

بعود از   لیتور در هکتوار   5/0 فلورفناکسیوقبل از سبز شدن محصول، 

 %48)بوازاگران   بنتازون، 3هرزبرگی علف4-6سبز محصول در مرحله 
SL) 5/1 برگوی   4-6بعد از سوبز محصوول در مرحلوه     هکتار لیتر در
بعد از سبز محصول در مرحلوه   در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر هرز، علف
بعد از سبز محصوول   در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر هرز، برگی علف6-4

لیتر در هکتار+ بنتوازون   6/0 ایمازاتاپیرهرز، برگی علف4-6در مرحله 
هورز،  برگوی علوف  4-6بعد از سوبز محصوول در مرحلوه     لیتر هکتار 1

لیتر  1 (EC% 12)سلکو سوپر  لیتر در هکتار+ کلتودیم 6/0 ایمازاتاپیر
شواهد  و  هورز برگی علف 4-6بعد از سبز محصول در مرحله  در هکتار
. در بهوار پوس از انجوام عملیوات تهیوه      )وجین دستی( هرزبدون علف

جهوو  بستر، نقشه کشو اجرا و تیمارهای قبل از کشو اعموال شود.   
پس از نرم کوردن و صواف کوردن     ،کاشوازکش پیشهای علفتیمار

همراه آبوی  کش بهعلف ،ااک، یک روز قبل از کاشو محصول زراعی

                                                           
3- Post-emergence (PO) 
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بزنی و فشار نازل باد پا  پشتی بار توسط سملیتر در هکتا 300معادل
صورت یکنوااوو در سوطح مزرعوه پخوش و بوه      کیلوپاسکال به 250

ابعواد   .متر با ااک مخلوط شدسانتی 12تا  10وسیله دیسک به عمق 
متر بود. در این بررسی از سویا رقم کتول استفاده شد.  2×10هر کرت 

 50ردیوف نیوز   ود و فاصوله کیلوگرم در هکتار بو  60مقدار بار مصرفی 
متردر نظر گرفته شد. در مواقع لوزوم آبیواری بصوورت غرقوابی     سانتی

انجام شد. سایر عملیات کاشو، داشو و برداشو طبق عورف منطقوه   
صورت گرفو. هر کرت آزمایشی از نظر طولی به دو قسومو تقسویم   

عنوان شاهد آن کورت  شد. قسمو باالیی هرکرت سمپاشی نشده و به
در هوا اعموال شود.    ر گرفته شود. و در قسومو پوایین آن تیموار    در نظ

فاصله زنی بههرز، از ابتدای جوانهتیمارهای شاهد یا کنترل کامل علف
هرز آنها با دسوو وجوین شوده و در طوول     هایبار علفیکروز 10هر 

د و تیمار شداشته هرز نگهدوره رشد گیاه زراعی عاری از هر گونه علف
هرز نیز تحو هیچ شرایطی مورد وجوین یوا کنتورل    فبدون کنترل عل
در هرکورت یوک    جهوو بررسوی اثور تیمارهوا     .رفوگنشیمیائی قرار 
کوه نمایوانگر   طووری متور نصوب گردیود )بوه     5/0×5/0کوادرات ثابو 

هوای  منظور بررسی تاثیر تیموار هرز آن کرت باشد( سپس بههایعلف
برداشو محصوول   قبل از هرز،هایکاربردی بر روی وزن اشک علف
هرز این کووادرات  هایهای علفدر مرحله دانه بندی سویا تمامی گونه

های ثابو به تفکیک شناسایی، شمار  و در نهایوو کوف برشوده و    
اشک آنها ساعو وزن 72درجه به مدت  75پس از قرار دادن در آون 

بوته در هر کرت بطوور تصوادفی    5به هنگام برداشو  .شدگیری اندازه
برای عملکورد نیوز دو کوادر     .گیری شدخاب و اجزائ عملکرد اندازهانت
مربعی در هر کرت برداشو وعملکرد دانه و بیومس آن تعیین متر 5/0
سوزی و نکروز در بر  اسو ارزیابی کیفی سویا که شامل گیاه .دیگرد

روز پس از کشو در تیمارهای قبول از کشوو و    30و  20در دو نوبو 
روز پس از سمپاشی در تیمارهای پس از  30و  20 قبل از سبز شدن و

پوس از   انجوام شود   (2)جودول   EWRC سبز شدن با رو  استاندارد
 افوزار ها بوا کموک نورم   ها، تجزیه واریانس دادهبرداریاتمام یادداشو

SAS هوا بوا اسوتفاده از آزموون    و مقایسه میانگینLSD    5در سوطح 
حاصل از مزرعه نرمال نبوود،  . از آنجایی که داده های درصد انجام شد

هوای  های مربوط بوه علوف  از تبدیل لگاریتمی برای نرمال کردن داده
هوای مربووط بوه عملکورد و اجوزا       هرز و از تبدیل جاری بورای داده 

عملکرد استفاده شد. الزم بوه یواد آوری اسوو کوه کلیوه درصودهای       
هرز و درصد افزایش محصول که در جوداول ریول نشوان    کنترل علف

اده شده اسو، درصد کاهش یا افزایش نسبو به شاهد تیموار نشوده   د
 باشد.هر کرت می

 

 هرزسوزی سویا و علفجهت ارزیابی گیاه EWRCجدول  -2 جدول
Table 2- EWRC scale to phytotoxicity evaluation of soybean and weed 

 مرهن

 ارزیابی
Score 

هرزواکنش علف  
Weed control 

سویاواکنش   
Soybean phytotoxicity 

هرزمهار علف %  
Weed control% 

 توضیح
Description 

سویاخسارت به  %  

Soybean 

phytotoxicity 

 توضیح
Description 

1 100 
 نابودی کامل

Complete kill 
0 

 گیاه زراعی  بدون اسارت یا کاهش عملکرد
No effect 

2 96.5-99 
 مهاربسیار اوب
 Excellent 

1-2.5 
 ت ویا رنگ پریدگی بسیار کم ویا عالئم افیف مشابهاسار

Very slight effect, some stunting and 

yellowing just visible 

3 93-96.5 
 مهاراوب

 Very good 
2.5-7 

 گیاه  اسارت کمی شدیدتر ولی ناپایدار بر
Slight effect, stunting and yellowing  effect  

reversible 

4 87.5-93 
 مطلوبمهار

 Good- acceptable 
7-12.5 

 گیاه زراعی  اسارت متوسط وپایدارتر بر
Substantial chlorosis and or stunting most 

effect  probably reversible 

5 80-87.5 
 Moderate but not مهارکمی مطلوب

generally acceptable 
12.5-20 

 گیاه زراعی  اسارت متوسط وپایدار بر
Strong chlorosis/stunting, thinging of stand 

6 70-80 
 مهارنامطلوب

 Fair 
20-30 

 گیاه زراعی  اسارت سنگین بر
Increasing severity of damage 

7 50-70 
 مهارضعیف

Poor 
30-50 

 گیاه زراعی  اسارت بسیار سنگین بر
Increasing severity of damage 

8 1-50 
 مهاربسیار ضعیف
Very poor 

50-99 
 گیاه زراعی  سارت در حد نابودی کاملا

Increasing severity of damage 

 None 100کامال بدون تاثیر 0 9
 گیاه زراعی  نابودی کامل

Total use of plants and yield 
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 نتایج و بحث

 ،3اربزه وحشوی  ،2آفتاب پرسو ،1حراییپیچک صهای هرز علف

 اوروس توا  ، 6قرموز ریشوه   اوروس توا   ،5)وازمیول(  سوروف ،4ارفه

 ،11نیلوفر ،10پشو پرده عروسک ،9گاوپنبه ،8اوابیده فرفیون، 7اوابیده

هوای هورز   از علف 15و شیرتیغی 14، اویارسالم13ریزیتا  ،12برهگو 
ها )جودول  غالب در مزرعه تحقیقاتی بودند. نتایج تجزیه واریانس داده

رز، هو ( نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر توراکم کول علوف   3
و همچنوین   هورز در متور مربوع   هرز و وزن اشک علوف وزن تر علف
هورز و وزن اشوک   هرز، وزن تور علوف  تراکم کل علفدرصد کاهش 

درصد ااوتالف   5هرز در متر مربع نسبو به تیمار شاهد در سطح علف
هوا  داری وجود دارد. همانگونوه نتوایج جودول مقایسوه میوانگین     معنی
ن تعداد بوته علوف هورز بعود از تیموار     دهد کمتری( نشان می4 )جدول

 لیتور  6/0کیلو گرم در هکتار+ ایمازاتاپیر 3/0متریبوزینوجین، در تیمار 
و  (PE)بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصوول  در هکتار 

قبل از کشو مخلوط  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر دنبال آن در تیمار به
 ین تعداد  بوته علف هرز نیز در تیمارمشاهده شد. بیشتر (PP)با ااک 
برگوی   4-6بعد از سبز محصوول در مرحلوه    لیتر درهکتار 5/1بنتازون 
( مشاهده شد. مقایسه هر تیمار با شاهد اود  )جودول  PO)هرز علف
هورز  های( نشان داد که کلیه تیمارها سبب کاهش درصد تراکم علف4

ن تیمارهوا، تیموار   نسبو به تیموار شواهد گردیدنود گرچوه از بوین ایو      
 (PP)قبول از کشوو مخلووط بوا اواک       در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر 

هرز نسبو بوه شواهد سوبب گردیود     بیشترین کاهش را در تراکم علف
بطوریکه با تیمار وجوین در یوک گوروه آمواری قورار گرفوو و تیموار        

له فاصبالدر هکتار  لیتر 6/0در هکتار+ ایمازاتاپیر لیتر 5/2متالین پندی
 3/0متریبوزینو تیمار  (PE)بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول 

بالفاصوله بعود از   در هکتوار   لیتور  6/0کیلو گرم در هکتار+ ایمازاتواپیر 
هوای بعودی قورار    در رتبوه  (PE)کشو و قبل از سبز شدن محصوول  

                                                           
1- Convolvulus arvensis 

2- Heliotropium sp. 

3- Cucumis melo Var. agrestis 

4- Portulaca oleraceae 

5- Echinochloa colonum 
6- Amaranthus retroflexus 
7- Amaranthus blitoides 
8- Euphorbia maculata 
9- Abutilon theophrasti 
10- Physalis sp. 
11- Ipomoea sp. 
12- Chrozophora sp. 
13- Solanum nigrum 
14- Cyperus rotundus 
15- Sonchus sp. 

( نیووز برتووری تیمووار  30و 29آبووادی و همکوواران ) گرفتنوود. یووونس 
متووالین بووا پرسوووئیو را در کنتوورل   رویشووی ااووتالط پنوودی پوویش
( نیوز  6هرز مزارع سویا در هندوستان نشان دادنود. ارمشوی )  هایعلف

گرم در هکتار بوه   700نشان داد که تیمارهای علف کش سنکور با دز 
لیتور در هکتوار بصوورت پوس رویشوی ویوا        5/2همراه بنتازون بوا دز  

تواند در مهوار  ی میلیتر در هکتار بصورت پس رویش 1ایمازاتاپیر با دز 
 اربزه وحشی موفق عمل کند. بیشوترین وزن ترعلوف هورز در تیموار    

 (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک کیلو گرم در هکتار  5/0متریبوزین 
بالفاصله بعود از کشوو و قبول از    در هکتار  لیتر 6/0ایمازاتاپیرو تیمار 

عد مشاهده شد و کمترین وزن تر علف هرز ب (PE)سبز شدن محصول 
قبل از کشو  در هکتار سیسی 800ایمازاتاپیر از تیمار وجین در تیمار 

(. ولی مقایسه هر تیمار با 4مشاهده شد )جدول  (PP)مخلوط با ااک 
شوواهد اووود  نشووان داد کووه بیشووترین درصوود کوواهش در وزن توور 

هرز نسبو به شاهد نیوز بعود از تیموار وجوین در تیمارهوای      هایعلف
در هکتوار   لیتور  6/0گورم در هکتوار+ ایمازاتواپیر   کیلوو   3/0متریبوزین

ایمازاتواپیر   و (PE)بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن محصول 
و تیمووار  (PP)قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک  در هکتووار لیتوور 8/0

در هکتووار  لیتوور 6/0 در هکتووار+ ایمازاتوواپیر لیتوور 5/2متووالین پنوودی
مشواهده    (PE)ن محصوول  بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شود 

متالین بعد از کشو و قبل از سوبز شودن   شد. کارآیی موثر تیمار پندی
کش پرسوئیو پس از سبز شدن محصول محصول توام با کاربرد علف

 (25تیلور و همکواران ) هرز مزارع سویا قبال توسط هایدر کنترل علف
قبول از   در هکتوار  لیتور  6/0ایمازاتواپیر  اسو. تیمارهوای  گزار  شده

 در هکتوار  لیتور  6/0ایمازاتواپیر  و تیموار   (PP)کشو مخلوط با اواک  
کمتورین   (PE)بالفاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول    

درصد کاهش وزن تر علف هورز نسوبو بوه شواهد را ایجواد کردنود.       
کیلو گرم  5/0متریبوزین  بیشترین وزن اشک علف هرز در تیمارهای

 800ایمازاتواپیر  ، تیموار  (PP)خلوط با اواک  قبل از کشو مدر هکتار 
، تیمووار (PP)قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک  در هکتووار سوویسووی

بالفاصله بعد از کشو و قبل از سبز شدن در هکتار  لیتر 6/0ایمازاتاپیر
بعود از سوبز    لیتور در هکتوار   5/0فلورفن اکسیو تیمار  (PE)محصول 

اهده شود و کمتورین   مش (PO)هرز برگی علف4-6محصول در مرحله 
 3/0متریبووزین وزن اشک علف هورز بعود از تیموار وجوین در تیموار      

بالفاصوله بعود از   در هکتوار   لیتور  6/0 کیلوگرم در هکتار+ ایمازاتواپیر 
(. 4مشواهده شود )جودول     (PE)کشو وقبل از سبز شودن محصوول   

( نشوان داد کوه   4مقایسه هر تیمار بوا تیموار شواهد اوود  )جودول      
هرز نسبو بوه شواهد   هایکاهش در وزن اشک علف بیشترین درصد

کیلو گرم در هکتار+  3/0متریبوزیننیز بعد از تیمار وجین در تیمارهای 
بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن در هکتار  لیتر 6/0 ایمازاتاپیر
 6/0 در هکتار+ ایمازاتاپیر لیتر 5/2متالین و تیمار پندی (PE)محصول 

فاصله بعد از کشوو و قبول از سوبز شودن محصوول      بالدر هکتار  لیتر
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(PE) قبل از کشو مخلووط بوا اواک     در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر  و
(PP)  در هکتوار  لیتر 6/0ایمازاتاپیر (. تیمارهای 4مشاهده شد )جدول 

در  لیتور  6/0ایمازاتواپیر  و تیموار   (PP)قبل از کشو مخلوط با اواک  
هورز  برگوی علوف   4-6مرحلوه   بعد از سبز شودن محصوول در   هکتار

هرز نسبو به شواهد را ایجواد   کمترین درصد کاهش وزن اشک علف
( نشوان داد کوه   5کردند. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس )جدول

ارتفاع بوته، تعداد شااه، تعداد گره، تعداد غالف در هر بوته، تعداد دانه 
بررسی واقع نشد در غالف و وزن هزار دانه تحو تاثیر تیمارهای مورد 
 و عملکرد دانه سویا ولی تعداد بوته سویا در مترمربع، وزن اشک سویا

داری تحو تاثیر تیمارهای مورد بررسی واقع شد.  براساس بطور معنی
( بیشوترین تعوداد بوتوه سوویا در     6هوا )جودول  جدول مقایسه میانگین

ا ااک و قبل از کشو مخلوط ب در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر تیمارهای 
لیتور در   75/0فلوورفن  اکسیتیمار وجین وکمترین تعداد بوته در تیمار 

بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول مشاهده شد.  هکتار
 اکسوی  بیشترین بیومس سویا  در تیمار وجین و به دنبال آن در تیموار 

برگوی   4-6بعد از سبز محصول در مرحلوه   لیتر در هکتار 5/0فلورفن 
لیتور   5/2تریفلورالین  هرز مشاهده شد و کمترین بیومس در تیمارعلف

ایمازاتواپیر  قبل از کشو مخلوط با ااک بعود از آن در تیموار   در هکتار
بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصوول   در هکتار لیتر 6/0

در  لیتر 8/0ایمازاتاپیر بیشترین عملکرد دانه در تیمارهای  مشاهده شد.
 هوورز وبرگووی علووف 4-6بعوود از سووبز محصووول در مرحلووه   هکتووار
بعد از سبز محصول  لیتر هکتار1لیتر در هکتار+ بنتازون  6/0ایمازاتاپیر
هرز مشاهده شد وکمترین عملکرد دانوه بوه   برگی علف 4-6در مرحله 

قبول از کشوو   کیلوگرم در هکتار  5/0متریبوزین ترتیب در تیمارهای 
قبل از کشو مخلوط با لیتر در هکتار 5/2 تریفلورالینمخلوط با ااک، 

 4-6بعد از سبز محصول در مرحلوه   لیتر درهکتار 5/1بنتازون  ااک و
در افوزایش  متریبووزین  هرز مشواهده شود. عودم موفقیوو     برگی علف

عملکرد می تواند به عدم ماندگاری طوالنی مدت آن در ااک و سوبز  
مقایسوه   (6ود )های هرز در طول فصل رشد نسبو داده شمجدد علف

هر تیمار با شاهد اود  نیز نشان داد کوه بیشوترین درصود افوزایش     
ایمازاتواپیر  عملکرد نسبو به شاهد نیز بعد از تیمار وجین در تیمارهای 

، تیمووار (%92)قبوول از کشووو مخلوووط بووا اوواک  در هکتووار لیتوور 8/0
هکتووار  در لیتوور 6/0در هکتووار + ایمازاتوواپیر لیتوور 5/2متووالین پنوودی
و تیموار   (%79)فاصله بعد از کشو و قبل از سوبز شودن محصوول    بال

بالفاصوله بعود از کشوو و قبول از سوبز       در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر 
مشاهده شد. طبوق نتوایج گریچوار و همکواران      (%76)شدن محصول 

هوای  کوش تواند به ماندگاری طوالنی مودت علوف  ( این علو می11)
 5/0فلورفن اکسیتبط باشد. تیمارهای گروه ایمیدازولینون در ااک مر

( %0)هرز برگی علف 4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر در هکتار
بعود از سوبز شودن محصوول در      در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر و تیمار 
کمترین درصد افوزایش عملکورد    (% 5/1) هرزبرگی علف 4-6مرحله 

 نسبو به شاهد را ایجاد کردند.

 

  سویاسوزی گیاه

یکی از موارد مهم که در این آزمایش مورد بررسوی قورار گرفوو    
های مختلوف بوود. در   کشمیزان گیاهسوزی سویا در اثر مصرف علف

پوس از سمپاشوی ثبوو گردیود.      روز 30و  20سوزی بررسی فوق گیاه
کوش اواک مصورف و    هوای مختلوف علوف   نتایج نشان داد کوه تیمار 

لیتور در هکتوار کوه     75/0فلورفن اکسی رویشی به استثنای تیمارپیش
بقیه تیمارها فاقود هرگونوه گیواه   ی ارتفاع بوته سویا را کاهش داد اندک

سوزی بر روی سویا بودند. اما تیمارهای پس رویشی اندکی باعث گیاه
سوزی به ترتیب مربوط به تیمار سوزی سویا گردیدند که بیشترین گیاه

(، % 15+ پرسووئیو ) بازاگران(، %20در هکتار )لیتر 5/0اکسی فلورفن 
(، بوود.  درصود  10توا   5) (، تیمار بوازاگران % 10کلتودیم + پرسوئیو )
نیز سبب زردی افیفی بر روی  در هکتار لیتر 8/0تیمارهای پرسوئیو 

های سویا گردید که در مراحل بعدی رفوع گردیود. الزم بوه رکور     بوته
 عدی رشد رفع گردید. سوزی تمامی تیمارها در مراحل بهگیااسو که 
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 یبررس مورد

Table 3- ANOVA of mean square of weed density, fresh weight and dry weight and  their decrease percentage than control 

treatment  under examined treatments 

درصد کاهش وزن 

خشک علف هرز 

 نسبت به شاهد

وزن  خشک علف 

  25/0هرز در 

 متر مربع

درصد کاهش وزن 

 تر علف هرز نسبت

 به شاهد

وزن تر علف 

  25/0هرز در 

 متر مربع

 درصد کاهش تعداد

ه علف هرز نسبت ب 

 شاهد

تعداد علف هرز 

متر  25/0 در

 مربع

 درجه آزادی
منابع 

 تغییرات

Decrease%  of dry 

weight than control 
Weed dry weight in 

0.25 m2 
Decrease% of fresh 

weight than control 
Weed fresh 

weight in 0.25 m2 
Decrease% of Weed 

density than control 
Weed density in 

0.25 m2 
Degree of 

freedom 
Source of 

variation 
0.09ns 0.37** 0.23ns 0.46** 0.65** 0.024ns 2 بلوک  

کشعلف 17 **0.099 *0.19 **0.21 *0.17 ***0.28 *0.20  

 اطا 34 0.040 0.10 0.060 0.08 0.070 0.10

راتییتغ بیضر 20.42 19.96 9.32 17.58 12.55 19.40  

 .دار هستندغیر معنی %5ااتالفات در سطح احتمال  nsو  1/0 درصد و 1درصد،  5سطح احتمالاتالفات در ا *** ،** ،*
*, **, *** and ns are standing for significant differences at 5, 1, 0.1% level and no significant differences, respectively.  
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Table 4- The effect of examined treatments on weed density, fresh weight, dry weight and their decrease percentage than 

control treatment 

ف
ردی

 

 تیمار

 

تراکم 

هرز علف

 25/0در 

 متر مربع

درصد کاهش 

تراکم 

هرز علف

بت به نس

 شاهد

گرم وزن  

تر 

هرز علف

 25/0در 

 متر مربع

درصد 

کاهش  وزن 

هرز تر علف

نسبت به 

 شاهد

گرم وزن 

خشک 

هرز در علف

متر  25/0

 مربع

درصد 

کاهش  وزن 

خشک 

هرز علف

نسبت به 

 شاهد

Treatment 
Weed 

density in 

0.25 m2 

Decrease% of 

Weed density 

than control  

Weed 

fresh 

weight in 

0.25 m2 

Decrease% 

of fresh 

weight than 

control 

Weed dry 

weight in 

0.25 m2 

Decrease%  

of dry 

weight than 

control 

 10.33 abc 30.69b-d 576.7 abc 33.04a-f 153.2 abc 38.26a-d (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک لیتر در هکتار 5/2تریفلورالین  1
 7.67 abc 35.80a-d 1491.6 a 29.56b-f 421.9 a 33.50b-d (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک گرم در هکتار  کیلو 5/0متریبوزین  2

3 
قبل از کشو مخلوط با ااک لیتر در هکتار  5/2کیلوگرم در هکتار+ تریفلورالین  5/0متریبوزین 

(PP) 
7.0 abc 56.32ab 417.4 abc  54.46a-d 116.4 abc 55.51a-c 

 9.33 abc 39.77ab 670.9 abc 13.35f 212.7 ab 8.71d (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک در هکتار  لیتر 6/0پیر ایمازاتا 4

 8.0 bc 81.60a 291.8 c 69.78ab 81.8 a 72.27ab (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر  5

 9.33 abc 37.58a-d 626.2 abc 47.50a-e 172.7 abc 36.51a-d (PE)کشو وقبل از سبز شدن محصول  بالفاصله بعد از لیتر در هکتار 75/0فلورفن اکسی 6
 9.67 abc 24.70cd 510.4 abc 15.55c-f 149.0 abc 22.27a-d (PE)بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  لیتر در هکتار 3متالین پندی 7
 11.67 abc 9.23d 874.2 a 16d-f 297.8 a 19.80cd (PE)فاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول بال در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر  8

 8.33 abc 43.67a-d 595.1 abc 39.96a-f 157.8 abc 50.36a-c (PE)بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر  9

10 
بالفاصله بعد از کشو وقبل از در هکتار  لیتر 6/0 هکتار+ ایمازاتاپیرکیلوگرم در  3/0 متریبوزین

 (PE)سبز شدن محصول 
6.33 c 67.22a-c 341.9 bc 72.69ab 94.2 bc 76.05ab 

11 
فاصله بعد از کشو وقبل از سبز بال در هکتار لیتر 6/0لیتر در هکتار+ ایمازاتاپیر  5/2متالین پندی

 (PE)شدن محصول 
21.0 abc 71.56ab 412.9 abc 69.45ab 150.8 abc 74.06ab 

 16.33 ab 20.63d 837.0 ab 23.70c-f 295.4 a 19.50cd (PO)هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله لیتر در هکتار 5/0فلورفن اکسی 12

 16.0 a 12.28d 494.4 abc 39.72a-f 161.2 abc 23.20b-d (PO)هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر درهکتار 5/1بنتازون  13
 10.33 abc 24.63a-d 628.6 abc 17.56ef 139.0 abc 10.78cd (PO)هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر  14

 13.33 abc 20.63d 409.4 abc 57.80a-c 132.4 abc 48.74a-c (PO)هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر  15

16 
برگی 4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر هکتار1لیتر در هکتار+ بنتازون  6/0 ایمازاتاپیر

 (PO)هرز علف
10.0 abc 36.93a-d 530.8 abc 35.50a-f 168.1 abc 29.63cd 

17 
برگی 4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر در هکتار 1+ کلتودیم لیتر در هکتار 6/0 ایمازاتاپیر

 (PO)هرز علف
7.0 abc 35.00a-d 605.4 abc 44.88a-e 179.6 abc 49.03a-c 

 d 81.60a 52.3 d 94.86a 10.1 d 96.05a 1.67 )وجین دستی( هرزشاهد بدون علف 18

 (Means with the same letter are not significantly different from each other (P>0.05)) دار نیستندصد معنیدر 5تیمارهای دارای حروف مشترک از نظر آماری در سطح 

 

 
 تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهای آزمایش -5 جدول

Table 5- ANOVA of mean square of increase percentage than control treatment for examined traits 

عملکرد 

 دانه 

وزن هزار 

 دانه سویا

 دانه تعداد

بوته هر در  

وزن 

خشک 

بیومس 

 سویا

تعداد 

غالف در 

هر بوته 

 سویا

تعداد گره در 

اهر بوته سوی  

تعداد 

شاخه 

در 

 هربوته

ارتفاع 

یابوته سو  

تعداد بوته 

 5/0سویا در 

 متر 

درجه 

آزاد

 ی

راتمنابع تغیی  

Seed 

yield 

Soybean 

thousand 

seed 

weight 

Seed 

number/

plant 

Soybean 

biomass 

Pod 

number/

plant 

Node 

number/ 

plant 

Branc

h 

numbe

r/plant 

Soybean 

plant 

height 

Soybean 

plant/0.5 

m 

Degree 

of 

freedom 

Source of 

variation 

236.70n

s 936.20ns 8.30ns 
2654.11

** 
6.31ns 12.33ns 1.43ns 

1332.62
ns 

0.07ns 2 بلوک  

316.16* 
1886.71n

s 
8.08ns 339.70* 6.47ns 3.90ns 1.52ns 

305.74n

s 
کشعلف 17 **0.21  

 اطا 34 0.081 222.31 1.31 2.51 4.24 184.38 4.54 1739.71 148.23

راتییتغ بیضر  17.19 14.46 16.83 10.68 32.26 17.78 30.32 23.43 30.95  
 .هستند دار یمعن ریغ %5 احتمال سطح در ااتالفات  nsو  1/0 و درصد 1 درصد، 5ات در سطح احتمالااتالف *** ،** ،*

 *, **, *** and ns are standing for significant differences at 5, 1, 0.1% level and no significant differences, respectively.  
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 بر درصد افزایش وزن هزار دانه و عملکرد و درصد کاهش ارتفاع بوته سویا نسبت به شاهد بررسی تاثیر تیمارهای مورد بررسی -6جدول 

Table 6- The effect of examined treatments on increase percentage of thousand seed weight and yield and decrease 

percentage of soybean plant height  than control treatments 
ملکرد دانه ع

کیلوگرم در 

 هکتار
Yield kg/ha 

زیست توده 

سویا کیلوگرم 

 در هکتار
Soybean 

biomass 
kg/ha 

تعداد بوته سویا در 

 سانتی متر 50
Soybean plant 

number/50 cm 

 تیمار
Treatment ف

ردی
 

760 d 3535 f 3.33ab  قبل از کشو مخلوط با ااک لیتر در هکتار 5/2تریفلورالین(PP) 1 
659 d 5148 bcdef 2.33 abcde  قبل از کشو مخلوط با ااک کیلوگرم در هکتار  5/0متریبوزین(PP) 2 

1517 bcd 7828 abcd 2.0 bcde  قبل از کشو مخلوط با ااک لیتر در هکتار  5/2کیلوگرم در هکتار+ تریفلورالین  5/0متریبوزین(PP) 3 

1872 abcd 5229 bcdef 4.0 a  قبل از کشو مخلوط با ااک در هکتار  لیتر 6/0ایمازاتاپیر(PP) 4 

1769 abcd 6532 abcdef 3.0 abc  قبل از کشو مخلوط با ااک  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر(PP) 5 

2141 abcd 4355 def 1.0 e بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  لیتر در هکتار 75/0فلورفن اکسی(PE) 6 

1348 bcd 5453 bcdef 1.67 cde بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  لیتر در هکتار 3متالین پندی(PE) 7 

1177 bcd 3919 ef 1.67 cde  بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر(PE) 8 

1178 cd 5755 bcdef 2.0 bcde  بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  اردر هکت لیتر 8/0ایمازاتاپیر(PE) 9 

2110 abcd 5431 bcdef 2.33 abcde بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول در هکتار  لیتر 6/0 کیلوگرم در هکتار+ ایمازاتاپیر 3/0 متریبوزین(PE) 10 

2620 abc 7200 abcde 1.33 de بالفاصله بعد از کشو وقبل از سبز شدن محصول  در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر  لیتر در هکتار+ 5/2متالین پندی(PE) 11 

2381 abcd 8285 ab 1.33 de هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله لیتر در هکتار 5/0فلورفن اکسی(PO) 12 

673 d 7080 abcde 2.33 abcde  هرز برگی علف4-6ول در مرحله بعد از سبز محص لیتر درهکتار 5/1بنتازون(PO) 13 

997 cd 4785 cdef 3.33 abc  هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  در هکتار لیتر 6/0ایمازاتاپیر(PO) 14 

3182 a 8731 abc 3.0 abc  هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر(PO) 15 
2952 ab 5287 bcdef 2.67 abcd هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر هکتار1لیتر در هکتار+ بنتازون  6/0ایمازاتاپیر(PO) 16 

1181 cd 6367 abcdef 1.33 de هرز برگی علف4-6بعد از سبز محصول در مرحله  لیتر در هکتار 1لیتر در هکتار+ کلتودیم  6/0ایمازاتاپیر(PO) 17 

2394 abc 9831 a 3.67 a 18 )وجین دستی( هرزشاهد بدون علف 

1609.3 2985.3 1.64 LSD  

 Means with the same letter are not significantly different from each) دار نیستنددرصد معنی 5تیمارهای دارای حروف مشترک از نظر آماری در سطح 

other (P>0.05)) 

 

 یریگنتیجه 

دهد کلیوه تیمارهوا سوبب کواهش درصود توراکم       نتایج نشان می
ایمازاتواپیر  هرز نسبو به تیمار شاهد گردیدند گرچوه، تیموار   هایعلف
بیشترین کاهش  (PP)قبل از کشو مخلوط با ااک  هکتارلیتر در 8/0

که بوا تیموار   هرز نسبو به شاهد سبب گردید بطوریرا در تراکم علف
در  لیتر 5/2متالین ماری قرار گرفو و تیمار پندیوجین در یک گروه آ
بالفاصله بعد از کشوو و قبول از   در هکتار  لیتر 6/0 هکتار+ ایمازاتاپیر
کیلوگرم در هکتار+  3/0 متریبوزین و تیمار  (PE)سبز شدن محصول 

بالفاصوله بعود از کشوو و قبول از سوبز      در هکتار  لیتر 6/0 ایمازاتاپیر
های بعدی قرار گرفتند. بیشترین عملکرد بهدر رت (PE)شدن محصول 

بعد از سبز محصول در  در هکتار لیتر 8/0ایمازاتاپیر دانه در تیمارهای 
لیتور در هکتوار+ بنتوازون     6/0ایمازاتواپیر  هرز وبرگی علف4-6مرحله 
هورز  برگوی علوف   4-6بعود از سوبز محصوول در مرحلوه      لیتر هکتار1

کش ه نتایج این بررسی استفاده از علفمشاهده شد. بنابراین با توجه ب
رویشوی  صوورت پویش  لیتر در هکتار قبل از کشو یا به 8/0ایمازاتاپیر 

باشد و هرز مزارع سویا میهاییکی از تیمارهای موفق در کنترل علف
کشی متالین نیزجهو افزایش طیف علفکش با پندیااتالط این علف

ش را بصورت پس رویشی بالمانع اسو همچنین می توان ان علف ک
برگی علف هرز جهو حصول به عملکرد بواالتر بکوار    4-6در مرحله 

 برد 
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Introduction: Soybean is one the strategic crops which contributes to provide a part of food in 43 countries. 

Soybean planting area and production in the world are 102 million hectare and 261 million tonnes respectively. 
Its planting area was 764000 ha in Iran in 2013. Mazandaran, Guilan and Golestan are the most soybean 
producing province in Iran. Golestan with 53405 ha and 90000 tonnes production is the first soybean producer in 
Iran. Weed competition is considered one of the most important inhibitor factors, which not only causes yield 
losses but also, reduction in quality by interference in soybean growth and development. Yield reduction by 
weeds was reported by 28% under the Caspian Sea climate. Mean yield loss for one plant/square meter, has been 
reported up to 30% and it may reach to 80% in higher weed density. Therefore study of soybean weed control is 
avoidable. 

Materials and Methods: In order to control weeds in soybean fields, an experiment was conducted as 
Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in Gorgan agricultural research stations in 
a field that had enough weed infection. The treatments were triflutalin (treflan 48% EC) 2.5 l/ha, metribuzin 
(sencor 70 % wp) 0.5 l/ha, metribuzin 0.5 l/ha+ trifluralin 2.5 l/ha, imazethapyr (persuite 10% SL) 0.6 l/ha, 
imazethapyr 0.8 l/ha as pre plant, oxyfluorfen (goal 24% EC)0.75 l/ha, pendimethalin (stomp 33% EC) 3 l/ha,  
imazethapyr 0.6 l/ha, imazethapyr 0.8 l/ha,  metribuzin 0.3+ imazethapyr 0.6 l/ha, pendimethalin 2.5 l/ha + 
imazethapyr 0.6 l/ha as pre-emergence, oxyfluorfen 0.5 l/ha, bentazon (basagran 48% SL) 1.5 l/ha,  imazethapyr 
0.6 l/ha, imazethapyr 0.8 l/ha,  bentazon+ imazethapyr 0.6 l/ha, cletodim (select super 12% EC) 1l/ha + 
imazethapyr 0.6 l/ha as post-emergence at 4-6 leaf stage and weed free treatment as a control. Plot size was 
1.4m×10m. Seed rate, row spacing, cultivar and other cultivation method was done by conventional method. 
Each plot was divided to two parts, which one part was treated by herbicides and the other part was held 
untreated and considered as control treatment. In weed free check treatments, weeding was done with 10 days 
interval but in weedy check no weeding and no chemical weed control was done.  To investigate the effect of 
treatments on weed number, weed fresh and dry weight, a quadrate of 0.5 × 0.5 m was fixed in each plot (so that 
it represents the weeds of whole plot). Before harvesting, all of the emerged weed species in fixed quadrates 
were identified, counted and their dry weight was measured after drying in 75 celcius degree oven for 72 hours. 
At harvest 5 plants per plot were randomly selected and yield components were measured. For yield, two 0.5 m2 
quadrates were harvested in each plot and grain yield and biomass were determined. Qualitative evaluation of 
soybean, which includes chlorosis and necrosis in leaves, was done based on EWRC standard method. Data 
analysis of variance was performed using SAS software version 9.1 and the means were compared using LSD 

test at 5% level. Since field data were not normal, a logarithmic and root square (  ) transformation was 

used to normalize data. 
Results: The results showed that all treatments caused reduction in weed number percentage than control 

treatment. The highest reduction was observed in imazethapyr 0.8 l/ha (pre plant) at par with hand weeding 
treatment. Pendimethalin 2.5 l/ha + imazethapyr 0.6 l/ha, metribuzin 0.3+ imazethapyr 0.6 l/ha as pre emergence 
had the next rank. The highest yield after hand weeding was obtained in imazethapyr 0.8 l/ha (pre plant) 
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followed by pendimethalin 2.5 l/ha + imazethapyr 0.6 l/ha and imazethapyr 0.8 l/ha as pre emergence. Therefore 
based on the results of this study using of imazethapyr 0.8 l/ha as pre plant or pre emergence are recommended 
for weed control in soybean fields and mixing of this herbicide with pendimethalin is also conducive to 
increasing the herbicide spectrum. Application of this herbicide (imazethapyr 0.8 l/ha) at 4-6 leaf stage of weeds, 
to obtain higher yield is possible too. The results of this experiment showed that some of post-emergence 
herbicides caused a little phytotoxicity on soybean (oxifluorfen 0.5 liters / ha (20%), Bazagaran + Persoite 
(15%), Coltodium + Persoite (10%), Bazagaran (5 to 10%), Persuite 0.8 liters per hectare (lower than 5%)). It 
should be noted that the phytotoxicity of all treatments was eliminated in the later stages of growth. 

 
Keywords: Chemical control, Dinitroaniline, Diphenylether, Imidazolinones, Phytotoxicity 


