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 چکيده

زراعدی   یهدا سیسدم   ناپدذير جددايی  امروزه بخش و شمار آمدههزراعی ب گیاهان قوی از رقبای همواره هرزهایعلف
 زراعدت  تحقیقداتی  مزرعه در میدانی مطالعه يک شوند.آمدن آسیب و زيان به محصوالت زراعی میکه موجب وارد هسمند
رويشی های پسکشاز علف برخی بخشیجهت ارزيابی اثر 1392-1393 سال زراعی واحد شوشمر در اسالمی آزاد دانشگاه

لیمدر در  5/1کدش بنمدازون   علدف  -1باقال انجام شد. تیمارهدا شدام :    عملکرد و رشد بر هاآن و تأثیر هرزهایعلف رشد بر
 لیمدر در هکمدار    5/1لیمدر در هکمدار + سموکسدیديوم    5/1بنمدازون   -2لیمر در هکمار 6/0ممی   -آر -ر+ هالوکسی فپهکما

ايمازتداپیر   -5لیمر در هکمار  6/0ايمازتاپیر  -4لیمر در هکمار  7/0اتی   -پی -لیمر در هکمار + فنوکساپراپ5/1بنمازون  -3
سداير   در سراسر فص  جهدت مقايسده   هرزهایعلفنمرل وجین دسمی و عدم کنمرل و دو تیمار شاهد ک لیمر در هکمار4/0

 در نمداي  نشدان داد   .گرديدد  اجدرا  تصادفی کام  هایبلوک طرح قالب در چهار تکرار با تیمارها نیز اعمال شدند. آزمايش
عملکدرد   افدزايش  و هدرز هدای علدف  تدوده زيست ها موجب کاهشکشعلف از اسمفاده بدون کنمرل  تیمار شاهد با مقايسه

مربوط به تیمار  درصد7/98 میزانبه هرزعلفبیشمرين کاهش وزن خشک  اين میان در. عملکرد دانه باقال شد و بیولوژيکی
ممی  در يک گروه آمداری قدرار گرفدت.     -آر -لیمر در هکمار بود که با تیمار بنمازون + هالوکسی فپ6/0میزان ايمازتاپیر به

گدرم در هکمدار   کیلدو 4/15513 میدزان بده در تیمار شاهد کنمرل مکانیکی در سراسر فص   باقال بیولوژيک کردعمل حداکثر
 دانده  عملکدرد  حدداکثر  هدا  کدش علف میان داری را نشان داد. درمشاهده شد که با ديگر تیمارهای آزمايش اخمالف معنی

کش بده  بین تیمارهای علف البمه .گرم در هکمار بودکیلو5/2545 میزانبهلیمر در هکمار 6/0مربوط به تیمار ايمازتاپیر دوز 
 مشاهده نشد. داری در پن  درصددانه تفاوت آماری معنی لحاظ عملکرد

 

 هرزعلف خشک وزن دانه  عملکرد کش ايمازتاپیر علف کليدی: هایواژه
 

   1 مقدمه

 توسدعه  حالدر کشورهای در عمدتاً (.Vicia faba L)باقال 
کند و يکدی از حبوبدات   رشد می آسیا و ريکای التین  آفريقاآم در

اسدت. ايدن    جهدان  سراسدر  جهت اسمفاده مسمقی  انسان در مه 
هنگدام  مراه با پوسدت ببده    هشدهخشک صورتبه عمدتاً محصول

 شدود. ايدن  غالف سبز مصرف می صورتبهبلوغ فیزيولوژيکی( و يا 
 مکمد   و بدوده  در جیدره پدروتنین   هعمد منبع گیاه از طرفی يک

و گندددم اسددت.  ذرت بددرن   ماننددد کربوهیدددرات از غنددی منددابع
 خدا  در  هایويمامین و معدنی مواد فیبر  از غنی منبع همچنین

 غددددددددددددددددذايی اسددددددددددددددددت   رژيدددددددددددددددد 

                                                           
 اسدالمی  آزاد دانشگاه کشاورزی دانشگاه  دانشکده شوشمر  بلوار نويسنده مسئول:*

 06126232491-9: تلفن  6451741117: کدپسمی  شوشمر واحد

 saeeds79@gmail.com، 09163171978 :همراه تلفن

(Gepts et al., 2008). عنوان را به هرزهایعلف اغلب کشاورزان
موفد    رشدد  در بیولدوژيکی  هدای تدرين محددوديت  يکی از عمدده 

 يک عمدتاً حبوبات غالت  با مقايسه در واقع دانند. درمی حبوبات
 اولیده  مراحد   در آهسمه رشدی نرخ همراه با نامحدود رشد عادت

 نفدع  بده  غالبداً  ويژگدی  که ايدن  هسمنددارا  را چرخه زندگی خود
 ;Al-Thahabi et al., 1994باسدت   هرزهایعلف رشد و ظهور

12., 20et alSmitchger .)   زراعدت   در هدرز هدای علدف  تدداخ
يی برداشددت و کیفیددت بددذر آضددمن تددأثیر منفددی بددر کددار 2لوبیددا

 Burnside et al., 1994; Bauer et al., 1995; Urwin et)ب

al., 1996 کداهش دهدد   درصدد 83 را تدا  دانده  عملکدرد  تواندمی 
 Arnold et al., 1993; Malik et al., 1993; Chikoye etب

al., 1995). کدن ريشده  نه و هرزهایعلف جمعیت کنمرل مروزه ا

                                                           
2 Phaseolus vulgaris 
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بده  هدرز هدای علف شیمیايی کنمرل. است توجه مورد هاآن کردن
يافمده و   توسدعه  سراسر جهدان  آن در مطلوب و سريع تأثیر دلی 

تدرين راهکارهدای کنمدرل    و ممدداول  تدرين مه  از اين روش يکی
سدمفاده  ارويشی قابد  پس هایکشعلف تعداد است. هرزهایعلف

شناسدايی   بدرای  بیشدمری  در زراعت باقال محدود است. تحقیقات
برگ را در زراعدت   پهن هرزهایعلفکه  رويشیپسهای کشعلف

هدای قابد   کدش يکی از علف است. نیازمورد  کنندباقال کنمرل می
که بازدارنده فموسدنمنزی از   اسمفاده در زراعت باقال بنمازون است

 Khajehpourباشد. می IIنش فموسیسم  طري  اثر بر مرکز واک

 لیمدر در هکمدار از بنمدازون    3تا  2 نشان داد که اسمفاده (2004)
قابد   طدور بداقال بده   کشدت  در رويشیپس کشيک علف عنوانبه

 بنمدازون . دهدپهن برگ را کاهش می هرزهایعلف هجوم توجهی
ر نظید  برگپهن هرزهایعلف انمخابی صورتبه کشی است کهعلف

  تربچده  5  خرفه4خروس  تاج3پنبه  گاو2تره  سلمه1وحشی خردل
را کنمدرل   10و گنددمک  9کشدیش   کیسده 8  توق7  تاتوره6وحشی
 ,Ontario Ministry of Agriculture & Foodبکندد  مدی 

2004; Vencill, 2002.) اتی  -پی-سموکسیديوم و فنوکساپراپ
د  اين آنزي  بدرای  هسمن Aهای بازدارنده اسمی  کوانزي  کشعلف

های چرب و پس از آن بدرای سداخت فسدفولیهیدهای    سنمز اسید
 توانندد مدی  هدا کدش علف اين نیاز است.غشاهای سلولی گیاه مورد

  11نظیدر ارزن وحشدی   سداله چندد  سداله و هرز يدک علف هایگونه
 Ontarioب کنندد را کنمدرل   14و تلخده  13روبداهی م  د12ُسدوروف 

Ministry of Agriculture and Food, 2004; Vencill, 

های ايمیددازولین اسدت کده پهدن    کشايمازتاپیر از علف (.2002
  خدردل  خدروس تداج   تدره سدلمه هدايی نظیدر   برگها و نازکبرگ

کندد  و گنددمک را کنمدرل مدی    15پنبده  نیلدوفر پدی    وحشی  گاو
 Ontario Ministry of Agriculture, Food & Ruralب

Affairs, 2004; Vencill, 2002.)  کدش بدا خاصدیت    اين علدف

                                                           
1 Sinapis arvensis 

2 Chenopodium album 
3 Abutilon theophrasti 
4 Amaranthus retroflexus 

5 Portulaca oleracea 
6 Raphanus raphanistrum 
7 Datura stramonium 
8 Xanthium strumarium 
9 Capsella bursa-pastoris 
10 Stellaria media 
11 Panicum dichotomiflorum 
12 Echinochloa crus-galli 
13 Setaria viridis 
14 Digitaria sanguinalis 
15 Polygonum convolvulus 

کدار  انمخابی در خانواده حبوبات و بدون داشمن اثر سدوزندگی بده  
کدش پدس از ورود بده گیداه میزبدان      رود. مولکدول ايدن علدف   می

 هیدروکسیله شده و در مرحله بعد با گلوکز گیاه ترکیدب و کدامالً  
 . (Arnold et al., 1993)گردد اثر میبی

ور  ايدن تحقید  بدا هددف بررسدی      با توجه به مطالب مذک
 رويشیپسهای کشبه برخی از علف باقال عملکرد پاسخ ارزيابی

با توجه به عدم وجود پیشینه تحقی  کافی در زمینه کاربرد اين 
 طراحی شده است. ها در زراعت باقالکشعلف

 

 هامواد و روش
در دانشددگاه آزاد  1392-93ايددن آزمددايش درسددال زراعددی

قیقه د3درجه و 32شوشمر  با موقعیت جغرافیايی اسالمی واحد 
هدوای خشدک و   ودقیقه شدرقی  بدا آب  50درجه و 48شمالی و 

درجده  ممدر و مموسد   میلدی 4/321خشک  میانگین بارش نیمه
درجده  3/46و 5/9ترتیدب  حرارت ساالنه حدداق  و حدداکثر بده   

 و 4/7بافت خاک لوم رسدی  بدا اسدیديمه     .گراد انجام شدسانمی
زيمنس بر ممدر  دسی2/3درصد ماده آلی و هدايت الکمريکی 6/0

قسدمت در  155و  4/10 ترتیدب بده بود. میدزان فسدفر و پمداس    
ممدری  سدانمی 30تاصدفر  در عم  4/0میلیون و درصد مواد آلی 

آمد. عملیات تهیه زمین شام  شخ  بدا گداوآهن    دستبهخاک 
طددرح  دار  ديسددک و تسددطید بددود. آزمددايش در قالددببرگددردان

 .با چهدار تکدرار انجدام شدد    ( RCBDب های کام  تصادفیبلوک
کش بازاگران ببنمازون( بدا فرموالسدیون   علف -1تیمارها شام : 

 -آر-لیمدر در هکمدار+ هالوکسدیفوپ   5/1 میدزان به SLدرصد 48
 میدزان بده  ECدرصدد  8/10ممی  بسوپرگاالنت( با فرموالسیون 

مدددر در هکمدددار+  لی5/1بدددازاگران  -2لیمدددر در هکمدددار   6/0
 OECدرصددد 5/12سموکسددیديوم بنددابواس( بددا فرموالسددیون  

لیمدر در هکمدار+   5/1بدازاگران   -3لیمدر در هکمدار    5/1 میزانبه
 ECدرصد 12سوپر( با فرموالسیون اتی  بويپ-پی-فنوکساپراپ

ايمازتدداپیر بپرسددويت( بددا   -4لیمددر در هکمددار  7/0 میددزانبدده
 لیمددر در هکمددار   6/0 میددزانبدده SLدرصددد 10فرموالسددیون 

رويشدی و شداهد   پدس  صورتبهلیمر در هکمار 4/0ايمازتاپیر  -5
هدا  ابعاد کرت کنمرل کام  در سراسر فص  و عدم کنمرل بودند.

ممدر از  سانمی75خ  کشت با فواص   چهارممر مربع شام  6×3
هدزار بوتده در   220يکديگر. بذور باقال رق  سدرازيری بدا تدراک     

ماه کشدت  ممر در اواخر آبانسانمی چهارتا  سهو در عم  هکمار 
ای بداقال  برگچده سده تا  دودر مرحله  کشیشدند. تیمارهای علف

پشمی بدا  پاش از نوع کولههرز( توس  س برگی علف چهارتا  دوب
پاسدکال و  کیلدو 240تدا   220جت و با فشدار يکنواخدت   نازل تی

هدای  شددند. کدرت  لیمر در هکمار اعمال 200حج  آب مصرفی 
هرز در سراسدر دوره رشدد بدرای پیشدگیری از     شاهد بدون علف
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شدمارش   وجین دسدمی کنمدرل شددند.    صورتبهاثرات تداخلی 
مربدع  ممدر 5/0×5/0کدوادرات   سههرز با اسمفاده از میانگین علف

هدا  کدش در هر پالت قب  و سه هفمه بعد از اعمدال تیمدار علدف   
هرز يک هفمه های  علفتودهزيستتعیین گرديد. برای محاسبه 

ر شده و در دمدای  بُپیش از برداشت محصول از سطد خاک کف
سداير  . سداعت خشدک شددند   48مددت  گراد بده سانمیدرجه 75

های رشد مربوط به گیاه زراعی از جمله ارتفداع بوتده از   شاخص
هفمه پس از اعمال تیمارها و  پن   بوته در هر پالت10میانگین 

 گیری سطد برگاندازها اسمفاده از دسمگاه شاخص سطد برگ ب
CI202      90تعیین شد. رسیدگی کام  بر اسداس تبددي  رند

ها از سبز به طاليی در تیمار شداهد مشدخص شدد.    درصد غالف
وزن خشدک   و شدد  دسمی برداشت صورتبهها در هر کرت بوته

مربع در هر کدرت بدرآورد   ممريک اندام هوايی از سطحی معادل 
تعیدین گرديدد. آندالیز    درصدد  13ر اساس رطوبدت  عملکرد ب.شد

( و 2/9 نسدخ  ب SASافدزار  شده با اسمفاده از ندرم اطالعات ثبت
ای دانکدن در  دامنده ها با اسمفاده از آزمون چندمقايسه میانگین
انجام شد. عم  تبدي  به جدذر   پن  درصدو  يکسطد احممال 

هدرز  هایلفسازی توزيع در مورد تراک  عها به جهت همگنداده
 نیز انجام گرفت.

 

 بحث و نتايج
  هرزهایعلف کنترل

دار موجدب کداهش معندی    شدده اعمال کشتیمارهای علف
در مقايسه با تیمدار   (p≤0.05) هرزهایعلف تراک  و تودهزيست

مخلوط  کش(. تیمارهای علف1بجدول  شاهد عدم کنمرل شدند
هکمدار بدیش از سداير     لیمر در6/0بنمازون + نابواس و ايمازتاپیر 

 تدوده زيسدت موفد  بودندد و    هدرز هدای علدف تیمارها در کنمرل 
 درصدد 7/98هرز را در مقايسه با تیمار شاهد عدم کمرل تدا  علف

داری در (. به لحاظ آماری تفداوت معندی  4کاهش دادند بجدول 
تنهدايی و مخلدوط   بین کاربرد ايمازتاپیر بده  هرزهایعلفکنمرل 

 (. ايدن نمداي  بدا يافمده    3جود نداشت بجدول بنمازون+ نابواس و

Blackshaw et al, (2000)      مبنددی بددر کنمددرل موفدد
گدرم  35تدا   20در زراعت لوبیدا در نمیجده کداربرد     هرزهایعلف

پس از خروج مطابقدت   صورتبهماده مؤثره در هکمار ايمازتاپیر 
بدر تدراک     تدأثیر داری بده لحداظ   دارد. بین تیمارها تفاوت معنی

(. مقايسه میدانگین تیمارهدا   1مشاهده شد بجدول  هرزهایعلف
لیمر در هکمار تراک  ک  6/0نشان داد که تیمار ايمازتاپیر با دوز 

کداهش داد. تفداوت آمداری     درصد2/66 میزانبهرا  هرزهایعلف
تنهدايی و  لیمر در هکمار بده 6/0داری بین کاربرد ايمازتاپیر معنی

نابواس مشاهده +ت يا مخلوط بنمازونگاالنسوپرمخلوط بنمازون+
4/0مربوط بده تیمدار ايمازتداپیر     تأثیر(. کممرين 4نشد بجدول 

 مداده  گدرم 50 کده  داد نشدان  ديگر لیمر در هکمار بود. مطالعات
رويشدی موجدب کنمدرل    پس صورتبههکمار ايمازتاپیر  در مؤثره
 چیمی شدبرگ در طی فص  طوالنی رشد لوبیاپهن هرزهایعلف

(Blackshaw & Esau, 1991).      نیداز بده دوزهدای مخملدف
در  هدرز هدای علدف دهنده اين است که مدديريت  ايمازتاپیر نشان

موجددود دارد  هددرزعلددفهددای زراعددت بدداقال بسددمگی بدده گوندده 
کدش  بايدد دوز علدف   هدرز هایعلفکاربران مديريت  .(2بجدول

ی  کنند. تنظ هرزهایعلفای ايمازتاپیر را بر اساس ترکیب گونه
غالبیدت    آمده اسدت  2گونه که در جدول در اين آزمايش همان

 برگ بوده است.هرز پهنهایهای علفبا گونه
 

  برگ باقال سطح شاخص و بوته ارتفاع بر تيمارها اثر
تیمارهدای   تدأثیر بدرگ تحدت    سطد شاخص و بوته ارتفاع

 جهدت از آن باقال در بوته ارتفاع(. 3جدول ب کش قرار گرفتعلف
شددن  دلی  شکسمههب است ممکن ترکوتاه است که گیاهان مه 
 دانه عملکرد کاهش موجب  کمباين حین برداشت برش نوار در
م در تیمدار شداهد عدد    بدرگ  سطد شاخص و بوته د. ارتفاعنشو

 کاهش يافت.   کنمرل نسبت به تیمار کنمرل دسمی

 

 رويشي در زراعت باقالهای پسکشس از اعمال تيمارهای علفروز پ21هرز آناليز واريانس وزن خشک و تراکم علف -1جدول

 Table 1. Analysis variance of weed dry weight (WDW) and number of weed per square meter (NWQ) 21 days after 

different post emergence herbicide application in field of broad bean 

S.O.V  منابع تغيير 
ه آزادیدرج  

 

df 

زهرعلفميانگين مربعات وزن خشک   
WDW 

رزهعلفميانگين مربعات تراکم   

NWQ 

Replication 805.86 3 تکرارns 1.72ns 

Herbicide کشعلف  5 66489.4** 3.99** 

Error 1.64 936.62 15 خطا 

%CV ضريب تغییرات درصد   11.43 10.23 

ns  يک درصددر سطد دار معنی داری وترتیب عدم معنیبه  :**و 

ns, **: indicate non-significant and significant at the P≤0.01 level. 
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 در باقال رويشيپسهای کشهرز تحت اثر تيمارهای مختلف علفهایمقايسه ميانگين تراکم علف -2جدول 

Table 2. Mean number of weeds under different post emergence herbicides on broad bean 
 

 فاالريس

Phalaris 

aquatica 

 پنيرك

Malva 

sylvestris 

 يوالف
Avena 

fatua 

 چچم

Lolium 

temulentum 

يونجه 

 وحشي

Medicago 

sp 

 سلمه
Chenopudium 

album 

 Treatment تيمار

22.97 a 10.66 a 8.98 a 25.28 a 25.82 a 26.34 b عدم کنمرل Weedy check 

 

2.53 b 4.25 b 1.85 b 37.97 a 27.92 a 8.04 c 
-پی-بازگران+ فنوکساپراپ

 اتی 
Basagran + Fenoxaprop-

p-ethyl 

2.06 b 0 c 0 b 0 b 27.03 a 0 d 6/0ايمازتاپیر ب)  
Imazthapyr (0.6) 

 

3.87 b 12.64 a 8.31 a 0 b 38.68 a 43.33 a 
(4/0ب ايمازتاپیر  
 

Imazthapyr (0.4) 

 

0 b 9.96 a 0 b 0 b 29.32 a 13.77 bc 
 -بازگران+ هالوکسی فپ

ممی  -آر  

Basagran + Haloxyfop-R-

methyl  

0 b 6.01 b 10.28 a 0 b 13.45 a 11.54 c ومبازگران + سموکسیدي  Basagran + Sethoxydim 

 دار هسمند.غیر معنی پن  درصدحروف مشابه در هر سمون در سطد 
The same letters in each column indicate non-significant at the P≤0.05 level. 

 
های کنمرل در کرت ترتیببهترين ارتفاع ترين و کوتاهبلند

ممدر مشداهده   سدانمی 1/35و  3/46 میزانبهکام  و عدم کنمرل 
در مقايسه با تیمار شداهد کنمدرل    کششد. تمام تیمارهای علف

و بده لحداظ آمداری     کام  موجب کاهش ارتفاع بوته بداقال شدد  
(. کداهش  4مشاهده نشدد بجددول    هاآنداری بین وت معنیتفا

بلکده    هرز بدود تنها بیانگر اثر رقابمی علفهای باقال نهارتفاع بوته
 .دادهددا بددر گیدداه زراعددی را نشددان  کددشاثددر بازدارندددگی علددف

Khan et al, (2003)       گدزارش کردندد کده کداربرد برخدی از
امدا برخدی ديگدر از      ی نددارد تدأثیر ها بر ارتفداع گیداه   کشعلف

( Marwat et al., 2003; Larik et al., 1999بن امحققد 
های مخملف بر کاهش ارتفداع گیداه   کشنشان دادند که اثر علف

 دار است.معنی
 

  بوته در غالف تعداد بر ی آزمايشتيمارها اثر 
دار میانگین تیمارها نشانگر وجدود اخدمالف معندی    مقايسه

(. بیشدمرين تعدداد غدالف در بوتده     3بین تیمارها بدود بجددول   
آمدد.   دسدت به هرزعلفدر تیمار شاهد عاری از  75/18 میزانبه

 هدرز علدف کشی نسبت بده تیمدار عداری از    ساير تیمارهای علف
ن تعدداد  يتعداد غالف کممری در هر بوته تشکی  دادندد. کممدر  

 هدرز علفنسبت به تیمار عاری از  یدرصد3/53 غالف با کاهش
(. مقايسده  4اهد عدم کنمرل مشداهده شدد بجددول    در تیمار ش

نشان داد که به اسمثناء تیمارهدای مخلدوط    کشتیمارهای علف
لیمدر در  6/0 میدزان بده بنمازون+سوپرگاالنت و تیمدار ايمازتداپیر   

در ساير تیمارها تعداد غالف در بوتده نظیدر تیمدار عددم       هکمار

هدرز   هدای علدف  بودن تیمارها در کنمرلمدآدلی  ناکارهکنمرل ب
 (.4تعداد غالف در بوته کاهش يافت بجدول 

 
 دانهو وزن صد دانه در غالف تعداد بر ی آزمايشتيمارها اثر

 دار بودکش بر تعداد دانه در غالف معنیاثر تیمارهای علف
(. در میان تیمارها  بیشمرين و کممرين تعداد دانده در  3بجدول 

در تیمارهدای کنمدرل    بترتید بده  87/2و  42/5غالف به تعدداد  
امددد  دسددتبددهکامدد  و عدددم کنمددرل در سراسددر فصدد  رشددد  

 تعدداد  موجدب کداهش   هدرز هدای علف تراک  (. افزايش4بجدول
هبد  احممداالً  غدالف  تعدداد دانده در   و گلچده  باروری باقال  غالف

 کده  داد نشان نماي . شده است هرزهایعلف اندازیواسطه سايه
 رقابت منفی اثر  سبی کنمرل نشوندشک  منابه هرزهایعلف اگر
 بدین  در. يابدد مدی  افدزايش  بداقال  دانده  تعدداد  روی بدر  هرزعلف

 در به لحداظ تعدداد دانده    داریمعنی تفاوت کشعلف تیمارهای
کدش بدر وزن   (. اثر تیمارهای علف3مشاهده نشد بجدول  غالف
دانه شبیه اثر آن بر تعدداد دانده در غدالف بدود. بیشدمرين و      صد

در  ترتیددببددهگددرم 08/85و  18/96داندده بددا وزن صددد کممددرين
(. به 4کنمرل مشاهده شد بجدول تیمارهای کنمرل کام  و عدم

در رابطده بدا وزن صدد    کشلحاظ مقايسه  موثرترين تیمار علف
سوپرگاالنت بود که البمه با دانه مربوط به تیمار مخلوط بنمازون+

داری لیمدر در هکمدار تفداوت آمداری معندی     6/0تیمار ايمازتاپیر 
 نداشت.
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 بوته در غالف تعداد بر ی آزمايشتيمارها اثر
و به  کشی يکسان بودکلیه تیمارهای علف در عملکرد دانه

داری نداشدت. کممدرين و بیشدمرين    لحاظ آماری تفداوت معندی  
 مربوط بده  ترتیببهگرم در هکمار کیلو2545و  2403عملکرد با 

لیمدر در هکمدار   6/0گاالنت و ايمازتداپیر  سوپرتیمارهای بنمازون+
(. عملکرد دانه در تیمارهای عدم کنمرل و کنمدرل  4بود بجدول 

 دسدت بده گرم در هکمدار  کیلو3239و  98/1494 ترتیببهکام  
عملکدرد حاصدله از کداربرد تیمارهدای      بیشمرين کهآنجا آمد. از
اکثر عملکرد بمربوط به تیمدار  از حد درصد78به  کش تنهاعلف

بدا   کده  دارد وجود احممال اين شاهد کنمرل کام ( دست يافت 
عملکدرد را  بمدوان   هرزعلفتر کارآمد مديريت هایبرنامه توسعه

کشی در مقايسه عملکرد باالتر در تیمارهای علف. بهبود بخشید
نسدبی   کنمدرل  نمیجده  هدرز  با تیمار شداهد عددم کنمدرل علدف    

ايددن تیمارهددا اسددت. ايددن نمدداي  بددا يافمدده  در  هددرزهددایعلددف
Baghestani et al, (2008)  وChhokar et al, (2008)  

بهدره  توجده قابد   ها موجب افزايشکشکه که علفمبنی بر اين
 هددرزهددایعلددف طیفددی از در رابطدده بددا کنمددرل محصددول وری
 مطابقت دارد.  دنشومی

Behdarvandi & Modhaj (2007) کده  دادندد  گزارش 
 و در نمیجده کداهش   هدا آن تراک  کاهش و هرزهایعلف کنمرل
اليده  و توزيع مناسب نور در تابش واسطههبا گیاه زراعی ب رقابت
 بوتده   موجب افزايش غالف در تواندمی پوشش تاج مخملف های
 در مشدابهی  نمداي  . دانده شدود   عملکدرد  و غدالف  در دانه تعداد

 ,.Yadav et al)ن گزارش شده است امحقق ديگر هایپژوهش

1995; Miri & Rahimi, 2009). 
 

 عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت بر ی آزمايشتيمارها اثر
نظیر عملکرد دانه  عملکرد بیولوژيک در کلیده تیمارهدای   

داری و تفاوت آمداری معندی   ها يکسان بودکشرويشی علفپس

مشاهده نشد. کممرين و بیشمرين عملکرد بیولوژيدک   هاآنبین 
در  ترتیددببددهگددرم در هکمددار کیلددو4/13184و  1/12256بددا 

لیمدر در  6/0گاالنت و ايمازتاپیر سوپرتیمارهای مخلوط بنمازون+
(. در تیمدار شداهد عددم کنمدرل و     4هکمار مشاهده شد بجدول 

 4/9776 ترتیدب بهکنمرل کام  سراسر فص  عملکرد بیولوژيک 
اثدر تیمارهدای    آمدد.  دسدت بده گدرم در هکمدار   کیلو4/15513و 

چند که (. هر3دار بود بجدول آزمايش بر شاخص برداشت معنی
کدش  آمدده در بدین تیمارهدای علدف    دسدت بده شاخص برداشت 

داری بدین تیمارهدا   و به لحاظ آماری تفداوت معندی   يکسان بود
 میدزان بده حال بیشمرين و کممدرين مقددار   مشاهده نشد  با اين

رهای شداهد کنمدرل کامد  و    در تیما ترتیببه 29/15و  87/20
(. ساير تحقیقات نشدان داده  4آمد بجدول  دستبهعدم کنمرل 

 Burnside)ها مث  بنمدازون  کشکه تیمارهای ترکیبی از علف

et al., 1994)  و ايمازتاپیر(Arnold et al., 1993)   قادرند بدا
های هرز در زراعت حبوبات  مانع از کنمرل دامنه وسیعی از علف

 کرد شوند.کاهش عمل
 

 گيرینتيجه
 تدرين لیمر در هکمار مدؤثر 6/0 میزانبهکش ايمازتاپیر علف

کشدی در خصدو    تیمار در مقايسده بدا سداير تیمارهدای علدف     
که تراک  و زيسدت کد    طوریهب  هرز عم  کردهایکنمرل علف

 میزانبهترتیب هرز را در مقايسه با تیمار عدم کنمرل بههایعلف
صددد کدداهش داد. از طرفددی کلیدده تیمارهددای    در7/98و  2/66

شده در اين آزمدايش موجدب افدزايش عملکدرد     کش اعمالعلف
بیولوژيک و عملکرد دانه باقال در مقايسه بدا تیمدار شداهد عددم     

 هدا آنداری بین کنمرل شدند و از اين حیث تفاوت آماری معنی
 يافت نشد.
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Introduction 
Broad bean (Vicia faba, L.) is grown and consumed principally in developing countries in Latin 

America, Africa, and Asia. Farmers often consider weeds to be the major biological constraint to growing 

legume crops successfully. Chemical control of weeds became widespread in the world because it brings 

about rapid and desirable control of weeds; and today chemical weed control is one of the most popular 

methods of controlling weeds. Weed interference in dry bean can reduce seed yield as much as 83%. There is 

limited number of post emergence herbicides available for broad bean production. More research is needed 

to identify POST herbicides that provide broadleaves weed control in broad beans. The objectives of this 

study were to evaluate the efficacy of some broadleaved herbicides applied POST at the proposed 

manufacturer’s recommended rate and to assess broad bean yield response to these herbicides since no 

information is available in the literature on these chemicals. 

 

Materials & Methods 
Field experiment was conducted in 2011-2012 at the Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Iran 

(320 3´ N, 480 50´ E). The experiment was performed in randomized complete block design with four 

replications. Treatment consisted of 1) Basagran (bentazon) SL 48% 1.5 Lha-1 + Haloxyfop-R-methyl (super 

gallant) EC 10.8% 0.6 Lha-1 2) Bentazon SL 48% 1.5 Lha-1 + Sethoxydim (nabo-S) OEC 12.5% 1.5 Lha-1 3) 

Bentazon SL 48% 1.5 Lha-1 + Fenoxaprop-p-ethyl (whip super) EC 12% 0.7 Lha-1 4) Imazthapyr(pursuit) SL 

10% 0.6 Lha-1 5) Pursuit SL 10% 0.4  applied POST,  with two control plots weed-free and weed-infested 

throughout the crop cycle, respectively. Plots were maintained weed free by cultivation and hand hoeing as 

required to eliminate the confounding effect of weed interference. Bean shoot dry weight was determined by 

cutting plants at the soil surface from 1m of row per plot. Plants were dried at 75 0C to constant moisture and 

then weighed. Broad bean height was measured for 10 plants in each plot 5 WAT and averaged. Broad bean 

was considered mature when 90% of the pods in the untreated control had turned from green to a golden 

color. Beans were harvested from each plot, weight and seed moisture content were recorded, and seed yields 

were adjusted to 13% moisture. Data were analyzed as an RCBD using PROC MIXED in SAS 9.2. The 

comparison of means was conducted by Duncan method at 1 and 5% probability level.  

Results & Discussion 

Herbicide treatments applied to broad bean resulted in significant (P ≤ 0.05) reduction in weed biomass 

and density relative to the untreated control (Table1, 2). The blend of Bentazon+Nobo-S and Pursuit with the 

dose of 0.6 Lha-1 has been more successful in the control of weed than other treatments, and has decreased 

the weed biomass by over %98.7 in compare to weedy check. Other studies have found that 50 g ai ha-1 of 

imazethapyr (pursuit) applied post emergence will provide season-long control of broad leaf weed in pinto 
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beans. There was no statistical difference in weed control between pursuit applied alone or tank-mixed of 

Bentazon with Nobo-S (Table 3). The least level of control were observed in blend of Bentazon+Whip super 

and pursuit with the dose of 0.4 Lha-1(Table 4). Weed management practitioners must adjust pursuit 

herbicide doses based on weed species composition. Among experimental treatments there was a significant 

difference in terms of impact on the density of weed (Table 1). Mean comparison of treatments showed that 

pursuit with the dose of 0.6 Lha-1 decreased the density of weed by 66.2%. Seed yield was equal in all POST 

herbicide treatments, and there was no statistical difference in seed yield among herbicide treatments. The 

lowest and highest seed yield recorded 2403 and 2545 kg ha−1 in tank-mixed of Bentazon+Super gallant and 

pursuit with the dose of 0.6 Lha-1, respectively (Table 4). In the weedy treatment seed yield was 1494.9 kg 

ha−1, and on hoeing treatment it was 3239 kg ha−1 (Table 4). Because the highest yield of herbicide 

treatments was only 78% of the hoeing treatment, it is likely that more efficient weed management programs 

can be developed. Higher seed yield in herbicide treated plots in compare to weedy check, may be an 

outcome of efficient weed control achieved there. These results are in conformation with those of some 

researchers who reported that herbicides offer sizeable increase in crop productivity corresponding to their 

weed control spectrum.  

 

Conclusions 

It is concluded that the most effective herbicide treatment was pursuit with the dose of 0.6 Lha-1, which 

provided maximum reduction in total weed dry matter. However, all herbicide treatments increased broad 

bean biological and seed yield as compared with the weedy check. 
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