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 چکيده 
هتا   کتش هرز ماش و در راستای اختتط  علتف  هایشده جهت کنترل علفبتهای ثشکبا توجه به محدوديت علف

در شهرستان  1393-94تیمار در سه تکرار در سال زراعی 11های کامل تصادفی با ايشی بلوکآزمايشی در قالب طرح آزم
متیتل  بنتتازون و اکستی     -های هالوکسی فتو  آر کششوشتر اجرا گرديد. تیمارهای آزمايش عبارت بودند از کاربرد علف

آر متیل  بنتازون + اکسی فلورفن  هالوکس -های بنتازون + هالوکس فو کششده(  کاربرد علفزهای توصیهفلورفن )در دُ
شده  تیمار وجین کامل علف هرز و شاهد )بتدون  درصد مقدار توصیه 80و  50آر متیل + اکسی فلورفن در سطوح  -فو  

دادند. کمترين تراکم هرز مزرعه را کنجد شیطانی  سوروف و اويارسطم ارغوانی تشکیل میایهفهرز(. عمده علکنترل علف
اختتط  بنتتازون + اکستی فلتورفن     هرز اويارسطم ارغوانی تحت تأثیر تیمارهای کتاربرد دز توصتیه شتده بنتتازون و     علف
 کتش هالوکستی   مشتاهده شتد. مصترف علتف    بوتته در متتر مربت      3/2و  3/1شده به ترتیب با تتراکم  درصد دز توصیه80

کیلتو گترم در هکتتار( نیتز بتا       2733هرز سوروف شد. بهترين عملکرد دانه ماش )متیل سبب نابودی کامل علف -فو  آر
شده مشتاهده گرديتد  امتا    درصد دز توصیه 50آر متیل در سطح  -های بنتازون + هالوکس فو  کشکاربرد اختط  علف
های کشسوزی شديد ماش شد. بنابراين تیمار کاربرد علفشده باعث گیاهدرصد دز توصیه 80با  کشاختط  اين دو علف

کشتی مناستبی جهتت    شده به صورت اختط   تیمار علفدرصد دز توصیه 50آر متیل+ بنتازون به مقدار  -هالوکس فو  
 باشد.استفاده در زراعت ماش می

 
 آر متیل -د شیطانی  هالوکسی فو ازون  سوروف  کنج: اويارسطم ارغوانی  بنتکليدی هایواژه

 

 1مقدمه 
ترين منتاب  گیتاهی غنتی از    حبوبات به عنوان يکی از مهم

از غتطت دومتین منبت  مهتم غتذايی انستان بته          بعتد  پروتئین
 اصلی رژيم غذايی بسیاری از متردم جهتان   ءجز روند وشمارمی

ين گیاهان با را تشکیل می دهد. ا به ويژه کشورهای جهان سوم
بته صتورت    یت نتیروژن ضتمن بهبتود حاصتلییزی ختاک     بتث

گیاهان پوششی و يا در تناوب با بستیاری از گیاهتان زراعتی در    
نقش مهمتی در پايتداری    بوده و جلوگیری فرسايش خاک مؤثر

 ;Blakshaw et al., 2000) ديننماهای کشاورزی ايفا مینظام

Habibzade et al., 2006).  ماش(Vigna radiate)   يکتی از
در  آنسطح زيرکشت ترين گیاهان خانواده حبوبات است و مهم

بتتیش از  ستتاهنه کتتهمیلیتتون هکتتتار استتت  5/2حتتدود  جهتتان
شتود  محصول ماش از اين اراضتی برداشتت متی   میلیون تن 8/1

                                                           
 rfarhoudi@gmail.com یسنده مسئول:نو*

(Dalish & Poulton, 2011 در اين میتان .)    ستطح زيرکشتت
خوزستتان بتا   استان است و هزار هکتار 25ماش در ايران حدود 

هزار هکتار بیشترين سطح زيرکشتت  14سطح زيرکشت معادل 
 ,Anonymusاين محصول را به ختود اختصتاد داده استت )   

از جمله با گیاهان خانواده حبوبات هرز هایتداخل علف(. 2014
تولید اين محصوهت است که منجر به عوامل مهم محدودکننده 

 تتا  50شتود.  تولیتد متی  هتای  کاهش عملکرد و افتزايش هزينته  
هرز هایدرصد مناطق زيرکشت حبوبات کشور با مشکل علف95

هترز  های(. حضور علفMusavi et al., 2011) روبه رو هستند
درصد کاهش داد که  48در مزرعه ماش عملکرد دانه ماش را تا 

دلیل عمده آن کاهش سطح برگ و کاهش تعداد غطف در بوتته  
 & Parsa)هتای هترز بتود    علتف ماش تحتت تتأثیر رقابتت بتا     

Bagheri, 2008) . هترز در مزرعته   هتای همچنین حضور علتف
( سبب کاهش رشد بوته  تعداد غتطف در  Glycine max)سويا 

 ,Ehteshami & Chaichi) بوته و تعداد دانته در غتطف شتد   

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v9i2.62542
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هتترز پیچتت   (. افتتزايش ارتفتتاس و ستتطح بتترگ علتتف   2001
(Convolvulus arvensis )  لوبیاستبز  بتر  دازی باعث ستايه انت
(Phaseolus vulgarisشد که )  و  کاهش شاخص سطح بترگ

 ,Agugon & Masiuas)را به دنبال داشت سبز  لوبیا عملکرد 

2003.) 
هتای مهتم و   يکتی از نهتاده   ی شیمیايیهاکشامروزه علف

تتوجهی  و بیش قابتل  کشاورزی هستندهای ضروری در سیستم
کتش استت   مصترف علتف  ناشتی از  از عملکرد محصوهت زراعی 

(Furuzhesh et al., 2011 Blakshaw et al., 2000; 

Musavi, 2008; Zand et al., 2008; برختی   ا وجتود (. بت
هتا در  کتش و بتروز مقاومتت بته علتف     مشکطت زيست محیطی

  اين ترکیبات هنوز هم به عنوان يکی از اجتزای  هرزجوام  علف
گیرنتد  متی  هترز متورد استتفاده قترار    هتای مهم متديريت علتف  

(Yusefi et al., 2006.)    مصترف علتف  تحقیقتات نشتان داد
باعتث  ها با تأثیر مثبت بر تعداد غطف در بوتته و وزن دانته   کش

 گرديتد کتش  عدم مصرف علتف افزايش عمکرد دانه ماش نسبت 
(Ghanbari Birghani & Sekhavat, 2011.)  در اغلب موارد

هرز هایعلف ازکشور طیف محدودی  شده درهای ثبتکشعلف
کشاورزان  را کنترل نموده و همین امر باعث شده که بسیاری از

مبادرت بته    هاکشعلفعمل بدلیل عدم شناخت کافی از طیف 
 ) دنت کتش بنماي شتده علتف  بتیش از میتزان توصتیه   دز مصرف 

Baghestani et al., 2007; Baghestani et al., 2008.) 
  متتوالی در مزرعته  هتای  کش طی ستال مصرف مداوم ي  علف

گتردد کته در ايتن    هترز متی  های مقاوم علفباعث ظهور بیوتیپ
 اختتط  هتای میتلتف از جملته    صورت با استتفاده از متديريت  

  تتتوان از بتتروز مقاومتتت جلتتوگیری نمتتود  هتتا متتیکتتشعلتتف
(Skrzypcak et al., 2007; Baghestani Meybodi & 

Zand, 2009; Baghestani Meybodi et al., 2013).  از
تتوان بته افتزايش طیتف     هتا متی  کشاهداف اصلی اختط  علف

هترز  هایهرز  جلوگیری از توسعه مقاومت علفهایکنترل علف
 هتا  کتاهش دفعتات ستم پاشتی  کتاهش عملیتات       کتش به علف

خاک و محصول زراعی  کش درعلف   کاهش باقیماندهکشاورزی
 داشتتاره نمتتو کتتشعلتتف هتتای پتتايینبتتا استتتفاده از غلظتتت 

(Baghestani et al, 2009; Bagherani & Shimi, 2001.) 
و  1متريبتتوزينی هتتاکتتشعلتتف تحقیقتتات نشتتان داد اختتتط  

عطوه بر کتاهش مصترف   سويا در مزرعه  2کلودينافو  پروپارژيل
ختردل  شده  ستبب کنتترل مناستب    سموم نسبت به دز توصیه

 Amarantus)وحشتی   خترو    تتا  (.Sinapis spp) وحشی

retroflexus) تتتترهستتتلمه و (Chenopodium album در )
                                                           
1 Metribuzin 
2 Clodinafop Propargyl 

 & Parsaها به تنهايی گرديتد ) کشمقايسه با مصرف اين علف

Bagheri, 2008 .) ايتن موضتوس  در آزمايشتی دي تر      با وجتود
ام سی + کش توفوردیعنوان شد که در صورت اختط  دو علف

با کلودينافو  پروپارژيل در مزارس گنتدم هزم استت کته     3پی آ
گرم ماده  96گرم به  64یزان مصرف کلودينافو  پروپارژيل از م

کش دهد اختط  علفمؤثره در هکتار افزايش يابد که نشان می
 Baghestaniکش نیست )به معنی کاهش دز مصرف علف الزاماً

et al., 2007 .) ( در تحقیقتی روی ررتZea mays  مشتیص )
بتا دز  5آ ام و برومايستید  4شد اختط  علتف کتش هتای اولتیمتا     

هرز و افزايش عملکترد دانته ررت    هایمناسب  ضمن کنترل علف
 هرز مزرعته ررت شتد  هایسبب کاهش تراکم و وزن خش  علف

(Baghestani Meybodi & Zand, 2010 .) 
ماش در استان خوزستان به ويتژه شهرستتان شوشتتر بته     

هترز يت  معضتل    شتود و مبتارزه علتف   صورت وسی  کشت می
اعت اين گیاه است. با توجه به لزوم مبارزه با علتف اساسی در زر

کش مناستب بترای ايتن    هرز مزرعه ماش  عدم معرفی علفهای
ها و همچنتین وجتود   کشمحصول و مزايای نسبی اختط  علف

هتای ز بروز مقاومت به بنتازون در علتف های غیررسمی اگزارش
ها کشيی اختط  علفآهرز  تحقیق حاضر به منظور بررسی کار

در مزرعه ماش در شرايط آب و هوايی شمال استتان خوزستتان   
به منظور کاهش مصرف سموم شیمیايی و افزايش کنترل علتف 

 هرز انجام شد.های
 

 هامواد و روش
میتان  منطقته  در  1392-93 سال زراعی اين آزمايش در

 .دآب شتتمالی بیتتش مرکتتزی شهرستتتان شوشتتتر اجتترا گرديتت 
 درجته و  31 دقیقته و  8 افیتای شهرستان شوشتر با عتر  جرر 

متتر از   43بتا ارتفتاس    درجته و  48 دقیقه و 34 طول جررافیايی
اين شهرستان در شمال استتان خوزستتان    سطح دريا قرار دارد.

خشت   مناطق خش  و نیمته  از لحاظ اقلیمی جزء واق  شده و
ساله 50گردد. میزان بارندگی سالیانه بر اسا  آمار محسوب می

میتزان   درصتد  44متوسط رطوبت نسبی روزانته   متر میلی212
متتتر و میتتزان ستتاعات آفتتتابی   میلتتی 3497تبییتتر ستتالیانه  

زمتین  (. Anonymus, 2014) ساعت گزارش شده استت 2940
برختتی  .ستتال قبتتل زيرکشتتت گنتتدم بتتوداجتترای آزمتتايش در 
 1شیمیايی خاک محل آزمايش در جدول خصوصیات فیزيکی و

 آمده است.

                                                           
3 2,4 - D & MCPA  
4 Ultima 
5 Bromicide  
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طرح بلوک کامتل تصتادفی در سته    اين پژوهش به صورت 
وجتین  تیمارهتای آزمتايش شتامل     .انجام شتد  تیمار11 و تکرار

ی هتا کتش علتف شتده  هترز  مصترف دز توصتیه   هتای کامل علف
لیتتر   2بنتتازون )   لیتر در هکتار( 8/0متیل )-هالوکسی فو  آر

اختتط  ايتن    و لیتتر در هکتتار(   2اکسی فلورفن ) ودر هکتار( 
که عبارتنتد از اختتط     شدهصد دز توصیهدر 80 با هاکش علف
لیتتر در هکتتار( + بنتتازون     6/1های اکستی فلتورفن )  کشعلف

هتای اکستی فلتورفن    کتش ط  علتف لیتر در هکتار(  اختت  6/1)
لیتتر در   6/0متیتل ) -لیتر در هکتار( + هالوکستی فتو  آر  6/1)

لیتر در هکتتار (   6/0متیل )-هکتار (  اختط  هالوکسی فو  آر
دز توصتیه  درصتد  50اختط   ولیتر در هکتار(  6/1تازون )+ بن
هتای اکستی   کتش ها که عبارتند از اختط  علتف کشعلف شده

لیتتتر در هکتتتار (   1لیتتتر در هکتتتار( + بنتتتازون ) 1فلتتورفن )
لیتتر در هکتتار( +    1هتای اکستی فلتورفن )   کتش اختط  علتف 

 لیتتتر در هکتتتار( و اختتتط   4/0متیتتل )-هالوکستتی فتتو  آر 
لیتر 1لیتر در هکتار ( + بنتازون ) 4/0متیل )-هالوکسی فو  آر

 هرز بودند.  در هکتار( و تیمار شاهد شامل عدم مبارزه با علف

 
 مزرعه آزمایشیخصوصيات فيزیکی و شميایی خاک  -1جدول 

Table 1. Physical and chemical properties of the field soil 
 

هدایت 

الکتریکی خاک 

منس )دسی زی

 بر متر(

EC (dS/m) 

 اسيدیته
pH 

درصد مواد 

 آلی خاک
Organic 

carbon (%) 

جذب فسفر قابل

 )پی پی ام(
Available 

phosphorus 

)ppm) 

پتاسيم قابل

 جذب 

 )پی پی ام(
Available 

potassium 

(ppm) 

 درصد

 شن
Sand 

(%) 

درصد 

 سيلت

Silt 

(%) 

درصد 

 رس
Caly 

(%) 

عمق نمونه برداری 

 ()سانتی متر
The depth of 

sampling(cm 

بافت 

 خاک 
Soil 

texture 

2.5 7.3 0.66 4.5 296 20 30 50 0-30 
Sandy 

loam 

 
 های مورد استفادهکشمشخصات علف -2جدول

Table 2. Herbicide used characteristics 
 

 نوع محصول

Crop 
 )ليتر در هکتار( شدهتوصيهدز 

Recommendation dose (L/h) 

 ثره ؤون و درصد ماده مفرموالسي
Formulation 

 شرکت سازنده
Company 

 کشنام عمومی علف
Herbicide name 

 پیاز  کلزا
Onion, Canola 

1-0.8 
0.8-1.0 

SL 10.8% 
 آريا شیمی

Ariashimi 

 هالوکسی فو  آر متیل
Haloxyfop-R- methyl 

 پیاز
Onion 

2 

2.0 SL 24 % 
 آريا شیمی

Ariashimi 
 اکسی فلورفن

Oxyfluorfen 

 حبوبات  گندم  برنج  ررت

Legumes, Wheat, Rice, Corn 
2 

2.0 
 SL 48 % 

 اگرواکسیر
Agroxir 

 بنتازون
Bentazon 

 
به شد.  استفاده ر اين آزمايش از ماش رقم پرتو )عمرانی(د

در تتاريخ   منظور عملیات آماده سازی زمین ابتدا مزرعه آزمايش
عملیات شتیم   شدن وز گاورو پس اشد  آبیاری )ماخار( 1/5/93

متر و دو بار ديس  عمتود بتر هتم    سانتی 30با گاوآهن به عمق 
متتر   5/2مساحت هر کرت هشت مترمرب  )عر   انجام گرديد.

ها يت  متتر درنظتر گرفتته     متر( و فاصله بین کرت 2/3و طول 
مین متواد  أبه منظور ت شد. فاصله بین تکرارها  نیز ي  متر بود.

اوره  یاز محصول و نتتايج آزمتون ختاک  کتود    اسا  ن غذايی بر
کیلتوگرم در   75کیلوگرم در هکتار(  سوپر فسفات تريپل ) 50)

. کیلوگرم در هکتار( استفاده شتد  50هکتار( و سولفات پتاسیم )
کیلوگرم  25بذر ماش به میزان کشت   سازی زمینپس از آماده
رکت ايرانی ستاخت شت   با استفاده از دست اه خطی کاردر هکتار 

انجتام گرديتد.    10/5/93تاکا در تاريخ  تولیدی ادوات کشاورزی

استقرار  به منظوراولین آبیاری بطفاصله پس از کشت انجام شد. 
به طوری کته دومتین     آبیاری اولیه کم بوددو بهتر گیاه فواصل 

روز پتس از کاشتت    10اری چهار روز بعد انجام شد و حدود یآب
تتا   2کشی در مرحله تیمارهای علف. سبز شده بود مطًرزعه کام
در اين آزمايش از ستمپاش   .هرز اعمال گرديدهایبرگی علف 4

بتا نتازل بتادبزنی     ساخت شرکت طو  فتدک  کتابی پشتی نوس
  کتردن و محاستبه مقتدار مصترف آب در هکتتار     پس از کالیبره

استفاده شد. زمان سمپاشی بعدازظهر و فشار سمپاش بته طتور   
 د.بار بو 5/2متوسط 
 

 هرزهایعلفبررسی تراکم و وزن 
های هرز هر کرت  قبل از اعمتال  جهت بررسی تراکم علف

کشی ي  کادر ثابت به مستاحت دو مترمربت  در   تیمارهای علف
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هرز به تفکیت  گونته شتمارش    هایهر کرت نصب و تعداد علف
هترز در  هتای روز پس از سمپاشی نیز شمارش علتف 15ند و شد

آوردن وزن خشت   دستت ت. بترای بته  همین کادر صتورت گرفت  
روز پتس از سمپاشتی در همتین کتادر      30هترز نیتز   هتای علف
هرز به تفکی  گونه از سطح زمتین قطت  و در آون بتا    هایعلف

ساعت خشت  شتده و    48گراد به مدت درجه سانتی 70دمای 
 توسط ترازوی ديجیتال وزن خش  آنها ثبت شد.

 
  1سوزیارزیابی مشاهداتی گياه

ستوزی در تیمارهتای آزمايشتی از    لیل بروز اثرات گیتاه دهب
روش استاندارد تیمین چشمی بترای ارزيتابی شتدت خستارت     

روز پتس از   30و  15  3های ماناستفاده شد. بدين منظور در ز
کشی و وقوس گیتاه ستوزی بتا استتفاده از     کاربرد تیمارهای علف

و بتا  گیاه سوزی بررسی  کادری به مساحت ي  مترمرب   میزان
 Sandral etاستفاده از جدول استاندارد  ارزيتابی انجتام شتد )   

al., 1997.) 
 

 عملکرد و اجزای عملکرد دانه ماش 
عملکرد صورت گرفت.  24/7/93برداشت  مزرعه در تاريخ 

از جملتته  دانتته بیولوژيتت   عملکتترد دانتته و اجتتزای عملکتترد  
بتا   تعتداد دانته در غتطف    و دانه  تعداد غتطف در بوتته  100وزن

تعتداد  ها در مساحت ي  متر مربت  بررستی شتد.    برداشت بوته
بترداری  بوتته نمونته   10از  تعداد دانه در غتطف  و غطف در بوته

دانته  نمونته   100گیری شد. بترای بررستی وزن  انجام و میان ین
تصتتادفی از عملکتترد دانتته هتتر کتترت جتتدا و پتتس از شتتمارش  

ز تقستیم  دانه  وزن شد. شتاخص برداشتت در هتر کترت  ا    100
صورت درصد محاستبه  هعملکرد اقتصادی بر عملکرد بیولوژي  ب

 گرديد.
افتزار  هتا از نترم  در اين آزمايش برای تجزيه و تحلیل داده 
استتفاده شتد. مقايسته میتان ین      10/2  نسیه  Mstatc آماری

ای دانکتن و در ستطح   تیمارها نیز بر استا  آزمتون چنددامنته   
 رفت.احتمال ي  درصد آماری صورت گ

 

 نتایج و بحث
 های هرزتراکم و وزن خشک علف 

هرز مزرعته عبتارت بودنتد از ستوروف     هایترين علفعمده
(Echinochloa colona)کنجد شیطانی  (Clome viscose)  
. تتتتراکم و (Cyperus rotundus)و اويتتتار ستتتطم ارغتتتوانی 

                                                           
1 European Weed Research Council 

هرز در سطح ي  درصد آمتاری تحتت   هایخش  اين علفوزن
 (.  4ای آزمايشی قرار گرفت )جدول تأثیر تیماره

 
 تراکم و وزن خشک اویارسالم ارغوانی

هترز اويارستطم ارغتوانی تحتت تتأثیر      کمترين تراکم علف
شده بنتازون و اختط  تیمارهای وجین کامل  کاربرد دز توصیه

شده به ترتیتب بتا   درصد دز توصیه 80بنتازون + اکسی فلورفن 
ر متر مرب  مشاهده شد  درحالیبوته د 3/2و  3/1  11/0تراکم 

که بیشترين تراکم اويارسطم ارغتوانی در تیمتار شتاهد و تیمتار     
و  24متیل به ترتیتب بتا تتراکم     -شده هالوکسی فو  آرتوصیه

(. کتتاربرد 4بوتتته در متتتر مربتت  مشتتاهده شتتد )جتتدول   3/15
ی فلتورفن +  تتومم بتا اختتط  اکست     2کتش تتری فلتورالین   علف

برگ و نیز اويتار ستطم فترار کترده از     هرز پهنهایبنتازون  علف
شتدن  کاشتت را قبتل از بستته   های پیشکشکنترل توسط علف

(. Soltani et al., 2005پوشش گیتاهی لوبیتا کنتترل نمتود )    
خش  اويارسطم ارغوانی به ترتیب بته تیمارهتای   بیشترين وزن

خش  متیل به ترتیب با وزن -شاهد و کاربرد هالوکسی فو  آر
گرم در متر مرب  تعلتق داشتت. در همتین حتال      8/10و  8/16

کش خش  اويارسطم ارغوانی در تیمار کاربرد علفکمترين وزن
مرب (  مشاهده شد که تفاوت معنی گرم در متر 67/0بنتازون )

داری با تیمار اختط  بنتازون + اکسی فلورفن با کتاهش دز بته   
نداشتت )جتدول    هترز شده و تیمار وجین علفدرصد توصیه 80
اثترات گیتاه   بتاوجود (. کاربرد تومم اکسی فلتورفن و بنتتازون   5

سوزی در لوبیا  موجب کنترل مناسب اويار سطم و سوروف شتد  
(Zhang et al., 2011اختط  مناسب علف .)ها با کتاهش  کش

هتای کتاربردی   کتش کش و ايجاد تنوس در علتف دز مصرفی علف
هرز از بتروز مقاومتت در   هایتواند ضمن کنترل مناسب علفمی

 ,.Furuzhesh et alهترز جلتوگیری نمايتد )   هتای علتف  تتوده 

هتای فتورام   کتش ن بیان نمودند که اختط  علفا(. محقق2011
تواننتد  و توفوردی+ ام سی پی آ می 4  نیکوسولفورون3سولفورون

خترو  و  نتد تتا   هترز مزرعته ررت مان  هایطور مطلوبی علفبه
هتا بته تنهتايی    کتش ايسه با کاربرد ايتن علتف  تره را در مقسلمه

ها است کشکنترل کنند که بیان ر کارآيی مطلوب اختط  علف
(Lotfi Mavi et al., 2011.) 

 
 تراکم و وزن خشک کنجد شيطانی

هترز و کتاربرد   نتايج نشتان داد تیمتار عتدم کنتترل علتف     
کش است برگمتیل که ي  باري  -کش هالوکسی فو  آرعلف

                                                           
2 Trifluralin  
3 Foramsulfuron  
4 Nicosulfuron 
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بوته در متر مربت   بیشتترين تتراکم     6/8و  8ب با تراکم به ترتی
هرز کنجد شیطانی را به خود اختصاد دادنتد. وجتین   بوته علف
کتش  بترگ هرز به انضمام کلیته تیمارهتای پهتن   هایکامل علف

-کش هالوکس فو  آر)بنتازون و اکسی فلورفن( و اختط  علف
 80در سطح های اکسی فلورفن و بنتازون کشبرگمتیل با پهن

 مطًهرز کنجد شیطانی را کتا شده  علفدرصد مقدار توصیه 50و 

شتیطانی در   هرز کنجدخش  علفکنترل کردند. بیشترين وزن
متیل به ترتیتب بتا    -تیمارهای شاهد و کاربرد هالوکسی فو  آر

 (.  5خش  در مترمرب  مشاهده شد )جدولگرم وزن 6/12و  13
کتش بنتتازون و   برد علتف هرز  کتار تیمار وجین کامل علف
هتا در  کتش شده و کلیه اختط  علفاکسی فلورفن در دز توصیه

هرز کنجد شتیطانی  درصد  با کنترل کامل علف 80و  50سطح 
هترز را بته کمتتر از يت  گترم در      خش  علتف همراه بود و وزن

(. طتتول متتدت همجتتواری   5مربتت  کتتاهش داد )جتتدول  متر
ط گیتاه زراعتی   هترز بتر متاده خشت  تولیتدی توست      هتای علف

تأثیرگذار است و با افزايش زمان تداخل  متاده خشت  تولیتدی    
توان بته رقابتت بترای    کاهش می يابد که دلیل اين پديده را می

 ,Ehteshami & Chaichiآب  مواد غذايی و نور نستبت داد ) 

2001 .) 
 

 
 های هرز مزرعهخصوصيات علف -3جدول

Table 2. Weeds Characteristics  
 

 م فتوسنتزیسيست
Photosynthesis system 

 خانواده
Family 

 یعلم نام
Scientific name 

 هرزعلف نام
Weed name 

C4 Poaceae Echinochloa colona 
 سوروف

Pigweed 

C4 Cyperaceae Cyperus  rotundus 
 ارغوانی ارسطمياو

Purple nutsedge 

C3 Cleomaceae Cleoma viscosa L. 
 کنجد شیطانی
Tickweed 

 
 های هرزتجزیه واریانس اثر تيمارهای آزمایش بر تراکم و وزن خشک علف -4جدول 

Table 4. Analysis of variance of effect of treatments on weeds density and weeds dry weight 
 

 
 سوروف

Echinochloa 

colona 
 کنجد شيطانی 

Clome viscose 
 

اویارسالم 

 ارغوانی
Cyperus 

rotundus 

  

)گرم  وزن خشک

 در متر مربع(
Dry weight  

)2-(g m 

 

)گياه در متر  تراکم

 مربع(
Density 

)2(plant/m 

)گرم  وزن خشک

 در متر مربع(
Dry weight (g 

)2-m 

 

)گياه در متر  تراکم

 مربع(
Density 

)2(plant/m 

)گرم  وزن خشک

 در متر مربع(
Dry weight (g 

)2-m 

 

)گياه در متر  تراکم

 ربع(م
Density 

)2(plant/m 

 درجه آزادی
Degrees of 

freedom 

 منبع تغيير

Source of 

varince 

ns14.3 ns0.5 ns 7.3 ns0.65  ns 3.0 **24.2 2 تکرار Rep 
 T تیمار 10 61.4**  31.6**  26.4**  78.3** 51.5** 195.8**

 Error خطا 20 1.3 5.3 1.1 9.6 1.8 25.0

10.4 11.4 8.3 10.1 6.1 8.4  
CV (%) 

 ضريب ترییرات
 .دار نیست:  معنیns؛ دار در سطح  ي  و پنج درصد:  به ترتیب معنی*و  **

ns: non significant; * and **: Significant at the 0.05 and 0.01 level of probability. 

 
های بنتازون و هالوکسی فتو  آر متیتل   کشاختط  علف

کنجد شتیطانی و افتزايش عملکترد     موجب کنترل کامل کنترل
(. Zhu, 2012( شتتد )Sesamum indicumدانتته کنجتتد ) 

و ام  1های  بروموکسینیلکشتحقیقات نشان داد زمانی که علف

                                                           
1 Bromoxynil  

کش پندی متالین مصرف گتردد  تمتام   سی پی آ به همراه علف
يی بیشتتر  آبترگ ررت را بته ختوبی و بتا کتار     هرز پهنیاهعلف

ها بته تنهتايی کنتترل    کشاين علفنسبت به مصرف هر ي  از 
 (.  Baghestani et al., 2009کند )می
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 تراکم و وزن خشک سوروف
هرز سوروف در تیمار شاهد و مصترف  بیشترين تراکم علف

بوتته در متتر مربت  مشتاهده شتد.       6/31و  32بنتازون با تراکم 
صترف آن بتر روی   کش است و مبرگکش پهنبنتازون ي  علف

برگ مؤثر نیست و به همتین دلیتل توانتايی    اري هرز بهایعلف
کتش هالوکستی   مصرف علف .هرز سوروف را نداشتکنترل علف

زيترا    هرز ستوروف شتد  متیل سبب نابودی کامل علف -فو  آر
بترگ کتش باريت   متیل ي  علتف  -کش هالوکسی فو  آرعلف

برگ به صورت انتیابی رس و محصوهت پهنکش است که در مزا
 Soltani etشود )برای کنترل سوروف توصیه میعمل کرده و 

al., 2005  پس از اين تیمار  مصرف بنتازون + هالوکسی فو .)
بوته در  2و  33/1درصد به ترتیب با  50درصد و  80متیل  -آر

متتتر مربتت   کمتتترين تتتراکم علتتف هتترز ستتوروف را داشتتتند   
 (.  5)جدول

 
 هرزهایها بر تراکم و وزن خشک علفنکش و اختالط آمقایسه ميانگين اثر علف -5جدول

Table 5. Mean comparison effect of herbicides tank mixing on weeds density and weeds dry weight 
 

 تيمارها
Treatment 

 اویارسالم ارغوانی
Cyperus rotundus 

 کنجد شيطانی
Clome viscose 

 سوروف
Echinochloa colona. 

)گياه  تراکم

 تر مربع(در م
Density 

)2(plant/m 

 وزن خشک

)گرم در متر 

 مربع(
Dry 

weight  

)2-(g m 

)گياه  تراکم

 در متر مربع(
Density 

)2(plant/m 

 وزن خشک

)گرم در متر 

 مربع(

Dry 

weight  

)2-(g m 

)گياه  تراکم

 در متر مربع(
Density 

)2(plant/m 

 وزن خشک

)گرم در متر 

 مربع(

Dry 

weight  

)2-(g m 

 اهد بدون وجینش

Control 
24a 16.8a 8a 13a 32a 42.9a 

 هرزوجین علف

Weeding 
0.11 g 0.51 g 0.1 b 0.21 b 0.11 f 0.13 f 

 لیتر در هکتار( 8/0متیل ) -هالوکسی فو  آر 

)1-methyl (0.8 L h -R-Haloxyfop 
15.3b 10.8b 7.6a 12.6a 0.14 f 0.19 f 

 لیتر در هکتار( 2بنتازون )
)1-(2 L h zoneBenta 

1.3fg 0.66gh 0.12 b 0.25b 31.6a 42.7a 

 لیتر در هکتار( 2اکسی فلورفن )
)1-Oxyfluorfen  (2 L h 

7.6d 5.3de 0.12b 0.25b 2.6 de 3.5d 

 متیل -تط  بنتازون و هالوکسی فو  آراخ

 شده(درصد دز توصیه 80)

Bentazon + Haloxyfop-R- methyl (80%) 

5.3e 3.6f 0.12b 0.25b 1.3 e 1.6 e 

 اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 80)

Bentazon + Oxyfluorfen (80%) 

2.3f 1.6g 0.12b 0.25b 3.6 d 4.8 c 

 متیل   -اختط  اکسی فلورفن و هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 80)

Haloxyfop-R- methyl + Oxyfluorfen (80%) 

6.6e 5.1e 0.12b 0.25b 3.1 d 3.9 d 

 متیل   -اختط  بنتازون و هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Haloxyfop-R- methyl (50%) 

9.6c 6.9c 0.12b 0.25b 2.0 e 2.5de 

 اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Oxyfluorfen (50%) 

7.6de 6.5cd 0.12b 0.25b 7.3  b 9.6b 

 متیل  -اختط  اکسی فلورفن هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Haloxyfop-R- methyl + Oxy fluorfen (50%) 
 

11c 7.8c 0.12b 0.25b 5.3 c 6.9bc 

 ها از روش ريشه دوم استفاده شد.ند  برای تبديل دادهداری در سطح آماری ي  درصد بر اسا  آزمون دانکن نداراعداد دارای حروف مشابه تفاوت معنی  در هرستون
Data were transformed through square root method. Means followed by the same letter(s) are not significantly different at P < 0.01 according to 
Duncan multiple test. 
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ار شتاهد و  خش  سوروف به ترتیب به تیمت  بیشترين وزن
گرم در متتر مربت     7/42و  9/42کاربرد بنتازون با وزن خش  

خش  سوروف در تیمتار  تعلق داشت  در حالی که کمترين وزن
گترم در متتر مربت ( و وجتین      19/0متیل ) -هالوکسی فو  آر

گتترم در مترمربتت ( مشتتاهده شتتد. تیمارهتتای  13/0هتترز )علتتف
يافتته  با دز کتاهش متیل  + بنتازون  -اختط  هالوکسی فو  آر

و  6/1هترز ستوروف را بته    خشت  علتف  وزندرصد نیز  50و 80
(. کتاربرد تتومم   5گرم در متر مربت  کتاهش دادنتد )جتدول     5/2

سوزی با وجود اثرات گیاههای اکسی فلورفن و بنتازون کشعلف
 Zhangهرز سوروف شتد ) در لوبیا  موجب کنترل مناسب علف

et al., 2011  هتای  کتش ی میلتو  علتف  رويشت (. کتاربرد پتس
هرز مزرعه لوبیا از سوروف را به نحو هایفوماسن و بنتازون علف

هتا را حتدود   کتش ز هتر يت  از علتف   مناسبی کنترل نمتود و د 
درصد در مقايسه بتا شترايط عتدم اختتط  کتاهش داد کته       25

هتا بتر کتاهش مصترف     کتش بیان ر تأثیر مثبتت اختتط  علتف   
 .  (Soltani et al., 2005کش است )علف

 
 گياه سوزی ماش

( در 6ستوزی )جتدول   بر اسا  شاخص برآورد میزان گیاه
روز پس از سمپاشی  بیشتترين خستارت بته گیتاه      30و  15  3

کش اکسی فلورفن داشت. ارزيتابی چشتمی   زراعی ماش را علف
اين خسارت در اولین مشاهده در حد نابودی کامتل متاش و در   

 د. مشاهده سوم خسارت بسیار سن ین بو

 

 ها روی گياه ماشکشارزیابی چشمی اثرات گياه سوزی علف -6جدول 
Table 6. Visual assessment of phytotoxicity effects of herbicides on mungbean 

 

 روز 30
30 days 

 روز 15
15 days 

 روز 3
3 days 

Treatment 

No damages No damages No damages 
 شاهد بدون وجین

Control 

No damages No damages No damages 
 هرزوجین علف

Weeding 

No damages No damages No damages 
 لیتر در هکتار( 8/0متیل ) -هالوکسی فو  آر 

)1-methyl (0.8 L h -R-Haloxyfop 

No damages No damages No damages 
 لیتر در هکتار( 2بنتازون )

)1-(2 L h Bentazone 

Heavy damage damages in the destroy damages in the destroy 
 لیتر در هکتار( 2اکسی فلورفن )

)1-Oxyfluorfen  (2 L h 

Extreme damages but 

unsustainable 
Medium and stable damages Heavy damage 

 متیل  -اختط  بنتازون و هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 80)

Bentazon + Haloxyfop-R- methyl 

(80%) 

Medium and stable damages Heavy damage Extreme damages but 

unsustainable 

 اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 80)

Bentazon + Oxyfluorfen (80%) 

Medium and stable damages 
Extreme damages but 

unsustainable damages in the destroy 

 متیل   -اختط  اکسی فلورفن هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 80)

Haloxyfop-R- methyl + Oxyfluorfen 

(80%) 

No damages No damages Very low damages 

 متیل   -اختط  بنتازون و هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Haloxyfop-R- methyl 

(50%) 

No damages Medium and stable damages Heavy damage 
 اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Oxyfluorfen (50%) 

No damages Medium and stable damages Heavy damage 

 متیل  -اختط  اکسی فلورفن هالوکسی فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Haloxyfop-R- methyl + Oxy fluorfen 

(50%) 

No damages  بدون خسارت :Heavy damage  خسارت سن ین :Extreme damages but unsustainable  خسارت بسیار سن ین و ناپايدار : 

Medium and stable damages  خسارت متوسط و پايدار :damages in the destroyخسارت در حد نابودی کامل : 
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ر خستارت آن بتر گیتاه متاش بستیار      تیمار بعدی کته آثتا  
کش بنتازون و اکسی فلورفن در مشهود بود  تیمار اختط  علف

درصد بود که در اولین و دومین مشاهده بتا توصتیف    80سطح 
خستتارت بستتیار  » و «خستتارت در حتتد نتتابودی کامتتل متتاش »

شناستايی شتد  امتا گیتاه متاش توانستت در       « سن ین بر متاش 
هرا بت  «متوسط و پايدار بر ماشخسارت »مشاهده سوم توصیف 

 سوزی کاسته شد.دست آورده و از شدت خسارت گیاه

 -پس از اين دو تیمار  تیمتار اختتط  هالوکستی فتو  آر    
ستوزی بته گیتاه    متیل و اکسی فلورفن از لحتاظ خستارت گیتاه   

متل بتود  زيترا در سته مشتاهده بته ترتیتب        أزراعی ماش قابل ت
خستارت بستیار   »  «امتل خسارت در حد نابودی ک»هایتوصیف

را بته   «خسارت متوسط و پايدار بتر متاش  »و  «سن ین بر ماش
درصتتد شتتامل 50ختتود اختصتتاد دادنتتد. تیمارهتتای اختتتط  

ستوزی متاش   کش اکسی فلورفن نیتز دارای خستارت گیتاه   علف
تیمارهتای   بودند  اما میتزان خستارت بستیار کمتتر از خستارت     

بتین  بتود. در  کش اکستی فلتورفن   درصد اختط  علف80دارای 

ستوزی بعتد از تیمتار شتاهد      تیمارهای اختط  کمتترين گیتاه  
های هالوکسی فو  آر متیتل+  کشمربو  به تیمار اختط  علف

. کتاربرد پتس  بتود شتده  درصد دز توصتیه  50بنتازون در سطح 
کش اکسی فلورفن در اوايل زمتان مصترف بتر روی    رويشی علف

کند و زی ايجاد میسو( گیاهCicer arietinumمحصول نیود )
بتته همتتین دلیتتل مصتترف آن بايتتد بتتا احتیتتا  صتتورت ب یتترد 

(Yusefi et al., 2006محقق .)ن اظهار داشتند که اثرات گیاها
کش بنتتازون بته تنهتايی و يتا     سوزی اولیه ناشی از کاربرد علف

ها موقتی بوده و تأثیر منفی بر عملکرد کشمیلو  با ساير علف
کتش بنتتازون روی لوبیتا    رای کاربرد علتف لوبیا نداشت. ايشان ب

 (. Blakshaw et al., 2000خسارت چشمی گزارش نکردند )
 

 عملکرد دانه و اجزاء عملکرد دانه ماش
نتايج نشان داد عملکرد دانه و اجتزاء عملکترد دانته تحتت     

 (.   7تأثیر تیمارهای آزمايش قرار گرفت )جدول 

 
 زمایش بر عملکرد دانه ماشتجزیه واریانس اثر تيمارهای آ -7جدول 

Table 7. Analysis of variance of effect of treatments on mungbean (Vigna radiate) yield 

 ارتفاع بوته
Shoot 

height 

 دانه100وزن
100 grain 

weight 

 تعداد دانه 

 در غالف

Grain per 

pod 

 تعداد غالف 

 در بوته

Pod number 

per plant 

شاخص 

 برداشت
Harvest 

index 

عملکرد 

 بيولوژیک
Biololgic 

yield 

 عملکرد دانه
Grain 

yield 

 درجه آزادی
Degrees of 

freedom 

 منبع تغيير

Source of 

varince 

ns7.5  ns0.08  ns0.55 ns 1.12 ns0.14  ns 26008.9 ns2951.1 2 تکرار Rep 
 T تیمار 10 .7669842**7  911628.3**  63.8**  48.3** 6.5** 2.8  689.2**

 Error خطا 20 6854.9 287516.0 7.3 1.6 0.18 0.095 6.2

7.1 8.2 7.3 8.8 2.9 7.3 4.9  
CV (%) 

 ضريب ترییرات
 .دار نیست:  معنیns؛ دار در سطح  ي  و پنج درصد:  به ترتیب معنی*و  **

ns: non significant; * and **: Significant at the 0.05 and 0.01 level of probability. 

 
 عملکرد دانه، عملکرد بيولوژیک و شاخص برداشت ماش

نتايج نشان داد عملکرد دانه ماش تحت تأثیر تیمار وجین 
متیل -هرز  تیمار اختط  بنتازون و هالوکسی فو  آرکامل علف

متیتل  -درصد و تیمار هالوکسی فتو  آر 50در سطح دز مصرفی
هرز به یمار عدم کنترل علفبا دز مصرف معمولی در مقايسه با ت

درصتتد افتتزايش داد.  75درصتتد و  2/75درصتتد   8/68ترتیتتب 
شتده  کمترين میزان عملکترد دانته متاش در تیمتار دز توصتیه     

کش اکسی فلورفن مشاهده شتد کته حتتی در مقايسته بتا      علف
درصتد در   71تیمار حضتور کامتل علتف هترز موجتب کتاهش       

کشی اختط  بنتتازون  عملکرد دانه ماش گرديد. تیمارهای علف
درصد دز مصرفی  هالوکسی فتو    80و اکسی فلورفن در سطح 

درصتد و اختتتط    80آر متیتل + اکستتی فلتورفن در ستتطح دز   
درصتد دز مصترفی نیتز     50بنتازون و اکسی فلتورفن در ستطح   

سبب کاهش شديد عملکرد دانه ماش حتی در مقايسه با تیمتار  
(. تحقیقتات نشتان   8هرز شتدند )جتدول   هایحضور کامل علف

درصد مناطق زيرکشت حبوبات کشور با مشتکل   95تا  50داده 
هرز حبوبتات  هایهرز رو به رو هستند  لذا کنترل علفهایعلف

(. عتتدم کنتتترل Parsa & Bagheri, 2008ضتتروری استتت )
 62تتا   5هرز در زراعت ماش باعث کاهش عملکرد بین هایعلف

(. نتايج آزمتايش  Dalish & Poulton, 2011درصد می شود )
کشی مناسب بته دلیتل   حاضر نشان داد عدم انتیاب تیمار علف

هترز  ستبب کتاهش    هتای سوزی و عدم کنترل مناسب علفگیاه
شديد عملکرد دانه ماش حتی در مقايسه با شرايط عدم کنتترل  

توان به تیمارهای کاربرد اکستی  هرز شد که از اين میان میعلف
 80فلورفن به تنهايی يا تیمار اختط  بنتازون و اکسی فلورفن )

 (.8شده( اشاره کرد )جدول درصد دز توصیه 50و 
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با تحقیقات نشان داد کاربرد تومم اکسی فلورفن و بنتازون 
های ب علفسوزی در لوبیا موجب کنترل مناساثرات گیاه وجود

اويار سطم و سوروف و در نتیجه افزايش عملکرد دانه لوبیتا شتد   
(Zhang et al., 2011اختط  علف .)ها ضمن کتاهش دز  کش

هرز ررت را کنترل هایتری از علفکش  طیف وسی مصرف علف
کش هايی که علفزيرا بیشترين عملکرد دانه ررت در کرت نمود 

گترم در  175و  150ن به میتزان  نیکوسولفوروريم سولفورون + 
(. انتیتاب  Zand et al., 2009دست آمد )به  هکتار مصرف شد

تواند منجتر بته افتزايش    کش مناسب میي  تیمار اختط  علف
رويه محیطی مصرف بیرد دانه در کنار کاهش اثرات زيستعملک

هتای  کتش کش شود. بته عنتوان مثتال  اختتط  علتف     ي  علف
هتای  کشبه همراه اختط  علف 1سولفورننیکوسولفورون و ريم 

بروموکسنیل و ام سی پی آ میزان عملکرد دانه ررت را نسبت به 
درصتد   50ها به تنهايی  بیش از کشمصرف هر ي  از اين علف

هتتا را نیتتز کتتاهش داد کتتشکتتاهش داد و میتتزان مصتترف علتتف
(Motabheri et al., 2013 .) 

رز و تیمار کاربرد دز ههاینتايج نشان داد عدم کنترل علف
کش اکسی فلورفن بته ترتیتب موجتب کتاهش     شده علفتوصیه

درصد در  7/17درصد و  1/18عملکرد بیولوژي  ماش به میزان 
که ستاير  هرز شد  درحالیهایمقايسه با تیمار وجین کامل علف

داری بر عملکترد بیولوژيت  متاش نداشتتند     تیمارها تأثیر معنی
ز در مزرعه گیاهتان زراعتی بته دلیتل     هر(. ظهور علف8)جدول 

توده گیاه موادغذايی و نور موجب کاهش زيست رقابت برای آّب 
(. اختتط   Ehteshami & Chaichi, 2001)گتردد  زراعی می

ر بتا تتأثی   ستويا در مزرعته  متريبوزين و فلوفنتاک  های کشعلف
هرز سبب افزايش سطح بترگ   مثبت بر رقابت گیاه سويا و علف

و افزايش ارتفاس ستويا و در نتیجته افتزايش عملکترد     وزن غطف 
بیولوژي  سويا شد  در حالی که تأثیر مثبت مصرف هتر يت  از   

هتا  کشها به تنهايی به اندازه کاربرد تومم اين علفکشاين علف
(. اين نتايج کته بتا نتتايج آزمتايش     Nader et al., 2005نبود )

ها در کش  علفحاضر همیوانی دارد  بیان ر نقش مثبت اختط
 ها است.کشکاهش دز مصرف علف

نتايج اين پژوهش نشان داد بیشترين شتاخص برداشتت متاش    
کش هالوکستی فتو    هرز  کاربرد علفدر تیمارهای وجین کامل علف

درصتد   50متیتل )  –متیل و تیمار بنتازون + هالوکسی فو  آر  –آر 
شتاخص  دز توصیه شده( مشاهده شد که به ترتیب موجتب افتزايش   

ر مقايسه با تیمتار  درصد د 2/15درصد و  15درصد  8/15برداشت به 
که کمترين شاخص برداشت متاش  درحالی  هرز شدعدم کنترل علف

  تیمتار بنتتازون+   کش اکستی فلتورفن  نیز متعلق به تیمار کاربرد علف

                                                           
1 Rimsulfuron  

متیتل + اکستی    -ی فتو  آر درصد  تیمتار هالوکست  80اکسی فلورفن 
درصد بتود کته    50بنتازون + اکسی فلورفن درصد و تیمار 80فلورفن 

درصتد    1/29موجب کاهش شاخص برداشت بته ترتیتب بته میتزان     
درصد در مقايسته بتا تیمتار عتدم      7/16درصد و  4/25درصد   3/25

هرز شد. ايتن نتتايج نشتان داد عتدم انتیتاب تیمتار       هایکنترل علف
اه تواند شاخص برداشت گیت کش نامناسب در شرايط اختط  میعلف

هترز بته شتدت    هایسوزی يا عدم کنترل مناسب علفرا به دلیل گیاه
هرز شتاخص  هایکاهش دهد  زيرا حتی تحت تأثیر عدم کنترل علف

درصد( نسبت به گروه آماری اخیر کته دارای   8/26برداشت بیشتری )
هتا  کتش ثر علتف بررسی امشاهده شد.   کش اکسی فلورفن بودندعلف

هتای  کتش و عملکرد لوبیا نشان داد که علف هرزبر میزان کنترل علف
کاررفتته قتادر بته    متیتل در ستطوح بته    -هالوکسی فو  آرو بنتازون 
هرز شدند و بعد از تیمتار عتاری   توده علفدرصد زيست 1/81کاهش 
هترز  بیشتترين افتزايش تعتداد غتطف در بوتته  شتاخص        هایاز علف

 ادنتتد برداشتتت و عملکتترد دانتته لوبیتتا را بتته ختتود اختصتتاد د     
(Moghadam Khamse & Farajpoor, 2011 .) مصتتترف

لط صتورت میتت  های اکسی فلوروفن  بنتازون و فوماسن بته کشعلف
قرمز شتد  زيترا مصترف ايتن سته      سبب افزايش عملکترد دانته لوبیتا   

موجتب کتاهش شتديد وزن خشت       کش بته صتورت میتتلط   علف
وبیتا و در  هرز و گیاه لهایهرز مزرعه  کاهش رقابت بین علفهایعلف

 ,.Musavi et alنتیجه افزايش شتاخص برداشتت دانته لوبیتا شتد )     

2011    .) 
 

  تعداد دانه در غالف و غالف در بوته
بیشترين افزايش تعداد غطف در بوته ماش نسبت به تیمار 

هرز  تیمتار  هرز در تیمارهای وجین کامل علفعدم کنترل علف
درصتد  تیمتار    50متیل  -آر  اختط  بنتازون + هالوکسی فو 

متیل  تیمار اختط  بنتتازون +  هالوکستی    -هالوکسی فو   آر
درصد   6/29درصد مشاهده شد ) به ترتیب  80متیل  -آر فو 
کتته کتتاربرد حتتالی  دردرصتتد( 24درصتتد و 6/13درصتتد   8/20

درصتد   21کش اکسی فلورفن تعداد غطف در بوته ماش را علف
هرز کتاهش داد. ايتن نتتايج    های در مقايسه با عدم کنترل علف

کش اکسی فلورفن و هر آنچه با اکستی  نشان داد تیمارهای علف
درصتد اختتط      80خصود در سطح هب  فلورفن اختط  يافته

(. اين 8کاهش محسو  تعداد غطف در بوته را نشان داد )جدول
کش بر گیاه ماش و کاهش سوزی اين علفدلیل اثرات گیاههامر ب

منجر به کاهش مواد  ( که احتماه6ًاشد )جدول بسطح برگ می
هترز   ها شد. گونه علتف ها و دانهفتوسنتزی قابل دستر  غطف

هرز بتا گیتاه   تراکم نسبی علف هرز و طول مدت همجواری علف
زراعی از عوامل مهم بر میزان کتاهش عملکترد بتر اثتر تتداخل      

 (.Zand et al., 2007)باشد هرز میهایعلف
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 ماش عملکرد یمقایسه ميانگين اثر تيمارهای آزمایش بر عملکرد و اجزا -8جدول 
Table 8. Mean comparison of herbicides tank mixing on mungbean grain yield and grain yield components  

 

 ارتفاع بوته

 )سانتی متر(
Plant 

height 

(cm) 

 دانه100وزن

 )گرم(
100 weigjt 

grain (g) 

انه تعداد د

 در غالف

grain 

per pod 

تعداد غالف 

 در بوته

Pod per 

plant 

شاخص 

 برداشت

 )درصد(
HI (%) 

 عملکرد بيولوژیک

 )کيلوگرم در هکتار(

Biololgic yield 

(kg/h) 

 عملکرد دانه

 )کيلوگرم در هکتار(
grain yield(kg/h) 

Treatment 

33.2 d 7.5 b 7.7 c 19 c 26.8 c 7421.2 b 1992.23 ef 
 هد بدون وجینشا

Control 

65.3 a 8.9 a 9.3 a 27 a 31.7a 9117.2a 2895.77a 
 هرزوجین علف

Weeding 

55.4 b 8.5 a 8.9 a 24 a 30.1 a 8899.3 a 2647.13 b 

 متیل –هالوکسی فو  آر 

 لیتر در هکتار( 8/0)

Haloxyfop-R- methyl 

)1-(0.8 L h 

55.47 b 7.7 b 8.1 b 20 b 26.1 c 8349.9 a 2113.63 dc 
 لیتر در هکتار( 2بنتازون )

)1-(2 L h Bentazone 

23.2 e 6.5 c 6.7 d 15 e 19.1 d 7498.9 b 1450.23 h 
 لیتر در هکتار( 2اکسی فلورفن )

)1-Oxyfluorfen  (2 L h 

60 a 8.3 a 8.3 b 22 ab 28.8 b 8672.6 a 2500.8 c 

 اختط  بنتازون و هالوکسی فو 

 متیل  -آر

 شده(صد دز توصیهدر 80)

Bentazon   +Haloxyfop-

R- methyl (80%) 

32.4 d 6.7 c 6.9 d 16 d 20.1 d 7700.8 a 1549.9 g 

اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 80)

Bentazon + Oxyfluorfen 

(80%) 

31.6 d 6.9 c 7.9 c 17 d 20.8 d 7800.3 a 1650.57 f 

هالوکسی اختط  اکسی فلورفن 

 متیل  -آر فو 

 درصد دز توصیه شده( 80)

Haloxyfop-R- methyl + 

Oxyfluorfen (80%) 

62.1 a 8.6 a 9.1 a 25 a 31.5 a 8950.7 a 2733.07 a 

 اختط  بنتازون و هالوکسی فو 

 متیل   -آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Haloxyfop-

R- methyl (50%) 

39.4 c 7.1 b 7.5 cd 18 c 22.3 d 8034.2 ab 1812.83 fg 

 اختط  بنتازون و اکسی فلورفن 

 شده(درصد دز توصیه 50)

Bentazon + Oxyfluorfen 

(50%) 

38.1 c 8 ab 8.3 b 21 b 27.0 bc 8517.9 a 2305.97 d 

 

اختط  اکسی فلورفن هالوکسی 

 متیل  -فو  آر

 شده(درصد دز توصیه 50)

Haloxyfop-R- methyl + 

Oxy fluorfen (50%) 

 .داری در سطح آماری ي  درصد بر اسا  آزمون دانکن ندارنداعداد دارای حروف مشابه تفاوت معنی  در هرستون 
Means followed by the same letter(s) are not significantly different at P < 0.01 according to Duncan multiple test. 

 

ز منجر به کاهش تعتداد غتطف در   هرهایعدم کنترل علف
بوته ماش شتد  زيترا ستطح بترگ و ارتفتاس متاش تحتت تتأثیر         

(. حضور Habibzade et al., 2006هرز کاهش يافت )هایعلف

درصتد   48هرز در مزرعه ماش عملکرد دانه ماش را تتا  هایعلف
کاهش داد که دلیل عمده آن کاهش سطح برگ و کاهش تعداد 

هترز بتود   هتای ت تتأثیر رقابتت بتا علتف    غطف در بوته ماش تح
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(Parsa & Bagheri, 2008)های بنتازون و کش. اختط  علف
هرز مزرعته  هایاکسی فلورفن سبب افزايش کارايی کنترل علف

درصد و افزايش معنتی 70لوبیاقرمز در استان لرستان تا بیش از
هتا بته   کتش دار عملکرد دانه لوبیا در مقايسه با کاربرد اين علتف 

هترز مزرعته لوبیتا    هتای نهايی شد  زيرا با کاهش جمعیت علفت
ها  تعداد غطف در بوتته و دانته در   کشتحت تأثیر اختط  علف
(. Musavi et al., 2011داری يافتت ) غتطف افتزايش معنتی   

متیل و بنتازون و اختط  ايتن   -های هالوکسی فو  آرکشعلف
وبی کنترل نمودند هرز مزرعه لوبیا را به خهایکش علفدو علف

(Moghadam Khamse & Farajpoor, 2010  که با نتتايج )
 آزمايش حاضر بر گیاه ماش همیوانی دارد.

هترز  اختتط  بنتتازون +    علتف  هتای وجتین کامتل   تیمار
شتده و تیمتار   در درصد دز توصیه 50متیل  -هالوکسی فو  آر
ا متیل به ترتیب تعداد دانه در غطف متاش ر  -هالوکسی فو  آر

درصد  3/15درصد   2/17نسبت به تیمار عدم کنترل علف هرز 
کش اکسی که کاربرد علفدرصد افزايش دادند  درحالی 4/13و 

درصد تعداد  80فلورفن و تیمار اختط  بنتازون+ اکسی فلورفن 
دانه در غطف ماش را نسبت به تیمتار عتدم وجتین بته ترتیتب      

عداد دانه در غطف (. ت8درصد کاهش داد )جدول  2/12و  9/12
اين تیمارها از تعداد دانه در غطف گیاهان تیمتار شتاهد کته در    

هرز رشد کرده بودند نیز کمتر بود که دلیل آن گیاهحضور علف
کش اکستی فلتورفن در   سوزی شديد گیاه ماش تحت تأثیر علف

(. 6هتا بتود )جتدول    اين تیمارها و کتاهش شتديد ستطح بترگ    
گیاه زراعی سبب کاهش تعداد دانه در  هرز در رقابت باهایعلف

ن موضوس کاهش مواد فتوستنتزی قابتل  بوته می شوند و علت اي
چند تعداد دانه در غتطف  های گیاه زراعی است. هرتر  دانهدس

شود و کمتتر  یترين جزء عملکرد در حبوبات محسوب مبا ثبات
گیتترد زراعتتی و محیطتتی قتترار متتی  تحتتت تتتأثیر عوامتتل بتته  

(Habibzade et al., 2006      امتا مشتاهده شتد کته رقابتت  )
هترز باعتث کتاهش تعتداد دانته در غتطف ستويا شتد         هایعلف

(Ehteshami & Chaichi, 2001.) 
 

 انه ماشد100وزن
دانته متاش متعلتق بته تیمتار       100بیشترين افتزايش وزن 

هتای اختتط    متیتل و تیمتار   -روجین  تیمار هالوکسی فتو  آ 
درصد  50متیل در سطح اختط   -بنتازون + هالوکسی فو  آر

دانه متاش  100درصد بود که به ترتیب موجب افزايش وزن 80و
درصد در مقايسه  7/12درصد و 10درصد  7/11درصد  7/15به 

دانته  100هترز شتد. کمتترين وزن   هایبا تیمار عدم کنترل علف
ماش نیز به تیمارهای کاربرد اکسی فلورفن  اختتط  بنتتازون+   

 -رصتد  تیمتار اختتط  هالوکستی فتو  آر     د 80اکسی فلورفن 

درصد )به ترتیتب کتاهش بته میتزان      80متیل + اکسی فلورفن 
ر مقايسه با تیمار عتدم کنتترل علتف   درصد د 8و  6/10  3/13

دهد تیمارهای (. اين نتايج نشان می8هرز( تعلق داشت )جدول 
کتش  کش اکسی فلورفن و همچنتین اختتط  آن بتا علتف    علف

درصتد تتأثیر   80متیل و بنتازون در سطح    -هالوکسی فو  آر
هتا  کتش سوزی ناشی از اين علفسوء بر گیاه ماش داشت و گیاه

(. 3دانته گرديتد )جتدول    100در نهايت باعث کاهش مقدار وزن
ای گونتتههتترز بتته دلیتتل رقابتتت بتتینهتتایر علتتفتتتداوم حضتتو

هرز و گیاه زراعی و نیز تیلیته رطوبتت و متواد غتذايی     هایعلف
دانه گیاه زراعتی را بته دنبتال    100وسط آنها کاهش وزنخاک ت

هتترز درکتتاهش  هتتایدارد. افتتزايش طتتول دوره حضتتور علتتف 
 & Ehteshami)دانتته متتؤثر شتتناخته شتتده استتت  100وزن

Chaichi, 2001 هتا بتا   کتش مصرف علف(. تحقیقات نشان داد
تأثیر مثبت بر طول دوره پرشدن دانه  ستبب افتزايش عملکترد    

بتته شترايط عتتدم مصتترف  نستتبت  دانتته متاش 1000دانته و وزن 
 & Ghanbari Birghani) گرديتتتتدکتتتتش علتتتتف

Sekhavat,2011.) کتتش اکستتی فلتتورفن و  اختتتط  دو علتتف
Fragaria های توت فرن ی )درصد وزن میوه20تا  1ناپروپامید

 vesca  يی هتتر دو آ( را افتتزايش داد کتته بیتتان ر افتتزايش کتتار
باشتد  فرن تی متی  تهرز مزرعه تتو هایفکش در کنترل علعلف

(Gilreath & Bielinski, 2005.) 
 

 ارتفاع بوته ماش
کتش قترار   ارتفاس بوته ماش تحتت تتأثیر تیمارهتای علتف    

که بیشترين افزايش ارتفاس بوته ماش در مقايسه طوریهگرفت  ب
هترز  هرز در تیمار وجین کامل علفهایبا تیمار عدم وجین علف

متیتل   -الوکستی فتو  آر  تتازون + ه درصد(  اختتط  بن  1/49)
 -تازون + هالوکسی فو  آردرصد( و اختط  بن 5/46درصد )50

درصد( مشتاهده شتد. تیمتار کتاربرد دز      6/44درصد )80متیل 
سوزی شديد ماش سبب شده اکسی فلورفن به دلیل گیاهتوصیه

درصد( در مقايسه بتا تیمتار    43کاهش شديد ارتفاس بوته ماش )
هترز بتا    هتای (. رقابتت علتف  8دول هرز شد )جعدم کنترل علف

 Musavi et( و لوبیا )Ehteshami & Chaichi, 2001سويا )

al., 2011شديد ارتفاس بوتته ايتن گیاهتان متی     ( سبب کاهش
انتدازی ستبب کتاهش ستطح     هرز با سايهشود  زيرا حضور علف

گتردد. انتیتاب تیمتار    فتوسنتزکننده در اين گیاهان زراعی متی 
هترز و گیتاه متاش    اهش رقابت بتین علتف  کش با کسب علفمنا

سبب افتزايش ارتفتاس متاش  افتزايش طتول دوره گلتدهی و در       
 Ghanbariنتیجه افزايش تعتداد غتطف در بوتته متاش شتد )     

                                                           
1 Napropamide 
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Birghani & Sekhavat, 2011هترز ارتفتاس بوتته    های(. علف
های هالوکسی فتو   کشلوبیا را به شدت کاهش دادند  اما علف

کتش  بتا کنتترل    ن و اختتط  ايتن دو علتف   متیل و بنتتازو  -آر
هرز مزرعه لوبیا سبب افزايش قابل توجه ارتفاس بوتته و  هایعلف

 ,Moghadam Khamse & Farajpoorعملکرد لوبیتا شتد )  

2010.) 
 

 گيری  نتيجه
هرز سبب کاهش عملکرد دانته  نتايج نشان داد حضور علف
عملکرد  کش مناسب در افزايشماش شد  اما انتیاب تیمار علف

ستزايی داشتت. نتتايج    هرز نقش بته هایدانه ماش و کنترل علف
هایکه کمترين وزن خش  مجموس علفآن باوجودنشان دادند 

هتای بنتتازون + اکستی    کتش هرز مربو  به تیمار اختط  علتف 

بود  اما اين تیمتار بته دلیتل     شدهدرصد دز توصیه80فلورفن با 
ماش  عملکرد ماش را به مقدار  پايدار بر سوزی نسبتاًاثرات گیاه

کیلو گرم در هکتار(. تیمارهتای   1549توجهی کاهش داد )قابل
ن بتا ستاير   کاربرد اکسی فلورفن به تنهايی يا تیمار اکسی فلورف

شتده( بته دلیتل گیتاه    درصد دز توصتیه 80ها )به ويژه کشعلف
سوزی شديد ماش  سبب کاهش شديد عملکترد دانته و اجتزای    

های بنتتازون +  کشماش شدند. تیمار اختط  علفعملکرد دانه 
درصتد دز مصترفی ايتن    50متیتل در ستطح   -هالوکسی فو  آر

کیلو  2733ها بیشترين عملکرد دانه ماش را به میزان کشعلف
داری بتا  د و تفتاوت معنتی  اگرم در هکتار بته ختود اختصتاد د   

کیلو  2895هرز نداشت )عملکرد دانه ماش در تیمار وجین علف
کتش بتر   ثیر مثبت ايتن تیمتار علتف   أم در هکتار( که بیان ر تگر

 هرز ماش است. کنترل علف
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Introduction 
The mungbean (Vigna radiate) alternatively known as green gram belongs to legume family. Mungbean 

is mainly cultivated today in India, China, Iran and USA generally. Weed infestation in mungbean crop is 
one of the main causes of low yield per hectare against the potential yield in the world. Weeds decreased 
mungbean yield up to 70% compared to weed control condition. Chemical weed control is the easiest and 
most successful alternative method in crop yields such as mungbean. Herbicides have increasingly become a 
key component of weed management programs, one being the reason accounts for increased crop yields in 
the world. Tank mixing is scientific methods for use of two or more herbicide in the field. The correct tank 
mix of two or more herbicides may save time and labor and may reduce equipment and application costs. In 
addition, such a mixture might also control a range of pests or enhance the control of one or a few weeds. 
The instant studies were undertaken to evaluate the efficacy of different herbicides alone and in mixture on 
dynamics of weeds in Mungbean to find out the suitable tank mixture of herbicides for the control of weeds 
in Mungbean.  
 

Materials & Methods 
Field experiment was conducted at college of agronomy, Shoushtar branch, Islamic Azad University, 

2013-2014 to investigate the efficacy of some herbicide mixtures on weeds control and mung bean seed 
yield. The field experiment was carried out under completely randomized design with 10 treatments and 3 
replications.  Experimental treatments including Haloxyfop-R-methyl, Bentazone and Oxyflurophone (at 
recommended dose rates) mixing of Bentazone + Haloxyfop-R-methyl, bentazone + oxyflurophone, 
Haloxyfop R-methyl + Oxyflurophone (decrease dose to 80% and 50% of recommended dose rates). Check 
treatment was without any control of weeds. Experiment data were recorded on weed density, weed dry 
eight, Mungbean grain yield, biololgic yield, pod per plant, 100 grain weight, grain per pod and plant height.  
 

Results & Discussion 
The general weeds were included Clome viscose, Echinocloa colonus and cyperusrotondus. In this 

study, bentazone and bentazone+ oxyflurophone (decrease dose to 80%) decreased Cyperus rotundus density 
to 1.3 and 2.3 plant per m-2. The lowest Echinochloa crus-galli l.density obtained in Haloxyfop-R-methyl, 
Bentazon  +Haloxyfop-R-methyl (decrease dose to 80% and 50%) respectively 0, 1.3 and 2 plant per m-2. All 

herbicide treatment control Clome viscose compared control except Haloxyfop-R-methyl (0.8 l ha-1). 
Maximum mungbean seed yield (2733 kg ha-1) obtained in application of combination 
Bentazone+Haloxtphobe_R- methyl (decrease dose to 50%) but the lowest  Mungbean yield showed in 
Oxyfluorfen (2 l ha-1). Previous studies showed that there was phytotoxicity of herbicides on mungbean 
cultivars. The highest phytotoxicity effects of herbicides on mungbean after 30 days showed in Oxyfluorfen 
were applied at recommended doses (heavy damage scale). This signifies the necessity of the tank mix 
application of herbicide for better weed control and improve mungbean yield. Several researchers have 
reported better weed. Applying herbicides at lower doses by tank mixing methods has a fit in specific 
situations as they might allow increased profits to be realized by growers, reduce potential injury to current 
and succeeding susceptible crops, and minimize risk to the environment and results of this study showed 
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Bentazone+ Haloxtphobe_R- methyl (decrease dose to 50%) that treatment had maximum mungbean seed 
yield compared other treatments. 
 

Conclusion 
Studies have demonstrated that low doses of herbicides by tank mixed herbicides could result in faster 

evolution of herbicide resistance. So reducing herbicide doses by tank mixing method is better combined 
with weed integrated management. Application doses of these post-emergence herbicides could be 
substantially reduced to below registered doses without sacrificing their efficacy on weeds. Results indicated 
that Haloxyfop-R-methyl was most effective on controlling grass weeds and Bentazone herbicides controlled 
broadleaf weeds efficiently. No one of these herbicides could not control of weeds effectively alone but 
Mixing of Haloxyfop-R-methyl + Bentazone at level 80% and 50% could reduce dry weight of total weeds 
(26.6 and 10.4 g m-1) and were successful in weed control. Reduction amounts depended on weed 
composition and herbicide due to different effectiveness of these herbicides on broadleaved and grass weeds. 
Results concluded that integrated application of Bebtazon + Haloxyfop-R- methyl (50% recommended dose 
rate) was the best treatment for weeds management in mungbean fields in Khuzestan condition. 
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