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چكیذُ
ثِ هٌظَض ثطضؾي مبضايي ثطذي اظ ػلفمفّبي ديفضٍيكي زض مٌشطل ػلفّبي ّطظ ٍ افعايف ػولنطز لَثيب چكن ثلجلي
آظهبيكي زض ؾبل  1390زض ضٍؾشبي ثطم گبٍهيكي قْطؾشبى ّفشنل اؾشبى ذَظؾشبى اًدبم قس .سيوبضّبي هَضز ثطضؾي قبهل
مبضثطز ديفضٍيكي ػلفمفّبي ايوبظسبديط ( 1ليشط زض ّنشبض)ٍ +خيي ،سطيفلَضاليي ( 2ليشط زض ّنشبض)ٍ +خيي ،دٌسي هشبليي
( 3ليشط زض ّنشبض) ٍ +خيي ٍ ايوبظسبديط ( 1ليشط زض ّنشبض)  +سطيفلَضاليي ( 2ليشط زض ّنشبض) ،دٌسي هشبليي ( 3ليشط زض ّنشبض)+
ايوبظسبديط ( 1ليشط زض ّنشبض) ّوطاُ ثب قبّس ثسٍى ػلف ّطظ ٍ قبّس ثب ػلف ّطظ ثَز .آظهبيف زض قبلت عطح ثلَكّبي مبهل
سهبزفي ثب ؾِ سنطاض ٍ  8سيوبض اخطا قسً .شبيح ايي هغبلؼِ ًكبى زاز مِ ػولنطز زاًِ ،اخعاي ػولنطز ٍ ػولنطز ثيَلَغيل لَثيب
چكن ثلجلي ثِ عَض هَثطي سحز سبثيط سيوبضّبي مٌشطل ػلفّبي ّطظ قطاض گطفشٌس .سيوبضّبي ايوبظسبديط ٍ +خيي زؾشي ،دٌسي
هشبليي  +ايوبظسبديط ،ايوبظسبديط ،سطيفلَضاليي  +ايوبظسبديط ٍ دٌسي هشبليي ٍ +خيي زؾشي ثِ سطسيت ثب ضاًسهبى ،85/5 ،89/5 ،91
 75/4 ٍ 83زضنس ثيفسطيي مبضايي ضا زض مٌشطل ػلفّبي ّطظ زاقشٌس .ثٌبثطايي ،سيوبضّبي دٌسي هشبليي  +ايوبظسبديط ،دٌسي
هشبليي ،ايوبظسبديط ٍ سطيفلَضاليي ّوطاُ ثب يل ثبض ٍخيي زؾشي هٌبؾتسطيي سيوبضّب ثطاي مٌشطل ػلفّبي ّطظ ٍ افعايف
ػولنطز لَثيب چكن ثلجلي زض قطايظ هكبثِ ّؿشٌس.
ٍاصُّای كلیذی :ايوبظسبديط ،دٌسي هشبليي ،سطيفلَضاليي ،ػولنطز ثيَلَغيل
مطزًس مِ لَثيب ٍ ثِ عَض ملي ،حجَثبر ثِ زليل ضقس سب

هقذهِ
مكز حجَثبر ثِ زليل ٍيػگي هْن سثجيز ًيشطٍغى ٍ

حسٍزي مٌس زض اٍايل زٍضُ ضقس ،ثِ ٍيػُ چْبض سب ّكز

قنؿز چطذِ ظًسگي ػلفّبي ّطظ ،آفبر ٍ

ّفشِ اٍل زٍضُ ظًسگي ذَز زض ضقبثز ثب ػلفّبي ّطظ

ثيوبضيّبي غالر ًبقي اظ ًظبمّبي سلمكشي ،دبيساضي

آؾيتدصيط ّؿشٌس .زض ظضاػز حجَثبسي هثل لَثيب زض هٌبعق

ًظبمّبي سَليس مكبٍضظي ضا زض دي زاضز (ًبيشؽ.)1991 ،

گطهؿيطي ،اگط هحهَل ثطاي چْبض سب قف ّفشِ اٍل زٍضُ

لَثيب هْنسطيي ػضَ سيطُ حجَثبر ثِ قوبض هيآيس مِ ثِ

ضقس اظ ضقبثز ثب ػلفّبي ّطظ هحبفظز قَز ،ػولنطزي

ذبعط زضنس دطٍسئيي ثبال (حسٍز  22زضنس) ٍ ؾبيط

ثطاثط ثب ػولنطز گيبّي ذَاّس زاقز مِ زض سوبم عَل

ٍيػگيّبي هغلَة ظضاػي ،اظ ًظط ؾغح ظيط مكز

زٍضُ ضقس اظ ضقبثز ثب ػلفّبي ّطظ ههَى هبًسُ اؾز

حجَثبر زض مكَض ضسجِ ؾَم دؽ اظ ًرَز ٍ ػسؼ ٍ اظ

(هدٌَى حؿيٌي .)1375 ،ثِ ػٌَاى هثبل ،مبّف هحهَل

ًظط هيعاى سَليس زض ضسجِ اٍل قطاض زاضز (هَؾَي ٍ

زض لَثيب چكن ثلجلي حسٍز  70زضنس (فطخ ثرز ٍ

ّونبضاى .)1384 ،اّلَار ٍ ّونبضاى ( )1981گعاضـ

ّونبضاى ٍ )1389 ،زض گيبُ ًرَز حسٍز  40-87زضنس
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ػلفّبي ّطظ ثب سبميس ثط اؾشفبزُ سطميجي اظ عطيق

گعاضـ قسُ اؾز (ؾنعًب ٍ ّونبضاى.)1976 ،
ّوبى گًَِ مِ ثيبى قس ثطاي حهَل ػولنطز ثْيٌِ زض

ػلفمفّب ٍ ٍخيي زؾشي ثَز.

مكز لَثيب مٌشطل ػلفّبي ّطظ ثؿيبض ضطٍضي اؾز.

هَاد ٍ رٍشّا

ثطاؾبؼ آهبضّبي هَخَز زض  96زضنس اظ هٌبعق

ايي آظهبيف ثِ هٌظَض اضظيبثي مبضايي سلفيق ثطذیي اظ

مكَضهبى مِ زض آىّب لَثيب مكز هيقَز ،هكنل

ػلف مف ّبي دیيف ضٍيكیي ثیب ٍخیيي زؾیشي زض مٌشیطل

ػلفّبي ّطظ ٍخَز زاضز .ايي هَضَع گَيبي اّويز

ػلف ّبي ّطظ زض ظضاػز لَثيب چكین ثلجلیي ضقین هحلیي

هسيطيز ػلفّبي ّطظ ايي هحهَل اؾز (آهبزٍض-

قَـ ،زض قبلت عطح ثلَك ّیبي مبهیل سهیبزفي ثیب ؾیِ

ضاهيطظ ٍ ّونبضاى .)2001 ،الجشِ ،هيعاى مبّف ػولنطز

سنطاض ٍ  8سيوبض عي ؾیبل ظضاػیي  1390زض هعضػیِاي زض

ثؿشِ ثِ گًَِ ػلف ّطظ ٍ ظهبى ضٍيف آى ،هشفبٍر اؾز

ضٍؾشبي ثطم گبٍهيكي ثب ػطو خغطافيبيي  31زضخِ ٍ 26

(چنيَي ٍ ّونبضاى .)1995 ،زض ظضاػز لَثيب زض 25

زقيقِ قیوبلي ٍ عیَل خغطافيیبيي  49زضخیِ ٍ  32زقيقیِ

زضنس هٌبعق مكَض اظ ٍخيي زؾشي ٍ ػلفمفّب ثطاي

قطقي ثب  290اضسفبع هشط اظ ؾغح زضيیب زض اقليویي گیطم ٍ

مٌشطل ػلفّبي ّطظ اؾشفبزُ هيگطزز (ثبقطي ٍ ّونبضاى،

ذكل ٍ زض ذبمي ثب ثبفز لَهي ضؾي ثب  ،pH;7/7زاضاي

 .)1376ثب ٍخَز ثطذي اظ هكنالر ظيؿز هحيغي مِ

 1/58زضنییس هییبزُ آلییي ٍ ّییسايز النشطينییي  4/4زؾییي

ثطاي ػلفمفّب شمط قسُ اؾز ،ايي سطميجبر ٌَّظ اظ

ظيوٌؽ ثط هشط اخطا قس .حسامثط ٍ حیساقل زهیب زض ٌّگیبم

اخعاي هْن هسيطيز سلفيقي ػلفّبي ّطظ هحؿَة

مبقز ثِ سطسيت  25 ٍ 46زضخِ ؾبًشيگطاز ثَز .سيوبضّبي

هيقًَس .ػوسُسطيي ػلفمفّبي ههطفي زض ظضاػز

آظهبيكي قبهل سطيفلَضاليي (سطفالى  EC48%ثیب ًؿیجز

لَثيب چكن ثلجلي ؾشَمؿيسين ،سطيفلَضاليي ،اسبل فلَضاليي

 1/5ليشط زض ّنشبض ثِ نیَضر دیيف اظ ضٍيیف ّویطاُ ثیب

ٍ دبضامَار ّؿشٌس (ثبقطي ٍ ّونبضاى .)1376 ،مطين

ٍخيي) ،دٌسي هشبليي (اؾشبهخ  EC33%ثب ًؿیجز  3ليشیط

هدٌي ٍ ّونبضاى ( )1383اػالم مطزًس مِ مبضثطز زٍ

زض ّنشبض ثِ نَضر دیيف اظ ضٍيیف ّویطاُ ثیب ٍخیيي)،

ػلفمف سطيفلَضاليي ٍ دٌسي هشبليي ّط يل زض سلفيق ثب

ايوبظسبديط (دطؾَيز  SL 10%ثب ًؿجز  1ليشیط زض ّنشیبض

ٍخيي زؾشي اظ هٌبؾتسطيي سطميجبر ثطاي مٌشطل

ثِ نَضر ديف اظ ضٍيف ّوطاُ ثب ٍخيي) ،ايوبظسیبديط (ثیب

ػلفّبي ّطظ ػسؼ ثِ قوبض هيضًٍس .زض مكَضّبي

ًؿییجز  1ليشییط زض ّنشییبض ثییِ نییَضر دییيف اظ ضٍيییف)،

اؾشطاليب ٍ آهطينب مبضثطز ايوبظسبديط زض هعاضع ًرَز ًشبيح

ايوبظسبديط +سطيفلَضاليي (ثب ًؿجز  2+1ليشط زض ّنشیبض ثیِ

هٌبؾجي زاقشِ اؾز (هدٌَى حؿيٌي .)1375 ،هَؾَي ٍ

نَضر دیيف اظ ضٍيیف) ،ايوبظسیبديط +دٌیسي هشیبليي (ثیب

ّونبضاى ( )1389اػالم مطزًس مِ مبضثطز ػلفمف

ًؿجز  3+1ليشط زض ّنشیبض ثیِ نیَضر دیيف اظ ضٍيیف)،

ايوبظسبديط ثِ نَضر ديفمبقز ٍ ديفضٍيكي ثب سَخِ ثِ

سيوبض قبّس ثسٍى ػلف ّطظ ٍ سيوبض قبّس ثیب ػلیف ّیطظ

هحسٍزيز قسيس گعيٌِّبي ػلفمف زض زؾشطؼ لَثيب

ثَزًس.

ًويسَاًس گعيٌِ هٌبؾجي ثطاي مٌشطل ػلفّبي ّطظ لَثيب

ػوليبر سْيِ ثؿشط مبقیز قیبهل قیرن ثیب گیبٍآّي

ثبقس .افعايف قسضر ضقبثشي گيبُ ظضاػي ثِ ّوطاُ سلفيق

ثطگطزاىزاض ،ذطز مطزى ملَذِّب ٍ ٍ سؿیغيح ظهیيي ثیَز.

ضٍـّبي هرشلف هجبضظُ ثب ػلفّبي ّطظ ضاُمبضي اؾز

دؽ اظ آهبزُؾبظي ظهيي ٍ ديبزُ مطزى ًقكِ عیطح ،مكیز

مِ اهطٍظُ ثيكشط هَضز سَخِ قطاضگطفشِ اؾز (نبزقي دَض

لَثيب چكن ثلجلي ثِ هيعاى  60ميلَگطم زض ّنشبض اًدبم قس.

ٍ غفبضي ذليقّ .)1381 ،سف اظ ايي هغبلؼِ ،افعايف

ّط مطر آظهبيكي اظ دٌح ذظ مكز ثِ عیَل دیٌح هشیط ٍ

ػولنطز لَثيب چكن ثلجلي اظ عطيق هسيطيز سلفيقي

فبنلِ  40ؾبًشيهشط اظ ّن سكینيلقیسُ ثیَز ٍ فبنیلِ زٍ
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مطر اظ ينسيگط زٍ دكشِ مبقشِ ًكسُ زض ًظط گطفشیِ قیس.

ًتايج ٍ بحث

مكز ثِ نَضر ضزيفي ثَز ٍ ثصضّب زض ػوق ؾِ سیب دیٌح

ًشبيح سدعيِ ٍاضيبًؽ ًكبى زاز مِ ثيي مليِ سيوبضّب اظ

ؾبًشي هشط ثب فَانل زُ ؾبًشي هشط ثِ نَضر زؾیشي مكیز

ًظط ٍظى ذكل مل ػلفّبي ّطظ ٍ سؼساز مل ػلفّیبي

قییسًس .ثییصٍض قجییل اظ مبقییز ثییب قییبضذمییف مبضثَمؿییيي

ّطظ اذشالف هؼٌيزاض ٍخَز زاضز (خسٍل.)1

ضسػفًَي قسًس .ؾِ ضٍظ ثؼس اظ اسویبم ػوليیبر مبقیز،

هيبًگيي سطامن ػلفّبي ّطظ ثطاي مطر قبّس ػلیف

ػلفمف ّبي هَضز ًظط ثط اؾبؼ هقبزيط سَنیيِ قیسُ ثیب

ّطظ 435 ،ثَسِ زض هشطهطثغ ثَز .خوؼيز ػلفّبي ّطظ زض

اؾشفبزُ اظ ؾندبـ دكشي مشبثي ثب ًبظل ثبزثعًي ثب فكیبض -2

ؾبيط سيوبضّبي هسيطيشي ثِ عَضهؼٌيزاضي موشیط اظ سيویبض

 2/5ثبض اؾشفبزُ قیسًس ٍ ؾیذؽ ،هعضػیِ آثيیبضي گطزيیس.

قبّس ثب ػلیف ّیطظ ثیَز (خیسٍل  .)2زض ثیيي سيوبضّیبي

هطحلِ ٍخيي زؾشي يلثبض ٍ  15ضٍظ دؽ اظ اؾشقطاض لَثيیب

مٌشطل قيويبيي موشطيي سطامن ػلفّبيّطظ ثیِ سيوبضّیبي

چكیین ثلجلییي (ؾییِ ّفشییِ دییؽ اظ مبقییز) اًدییبم قییس.

مبضثطز ديفضٍيكي ايوبظاسیبديط +يیلثیبض ٍخیيي ٍ دٌیسي

ًوًَِثطزاضي خوؼيز ػلفّبي ّطظ زض ؾغح میطرّیبي

هشبليي +ايوبظسبديط هطثَط ثَز مِ ثب مبضايي مٌشطلیي هؼیبزل

آظهبيف ثب اؾشفبزُ اظ مَازضار  0/5×0/5هشط مِ ثِ نَضر

 89/5 ٍ 91/0زضنس اظًظط سیطامن سفیبٍر هؼٌیيزاضي ثیب

سهبزفي زض ّط مطر اًساذشِ قس ،نَضر گطفیز .سیطامن

قبّس ثسٍى ػلف ّیطظ ًساقیشٌس .هَؾیَي ( )1388اػیالم

ػلف ّبي ّطظ قوبضـ ٍ دؽ اظ قغغ آىّب اظ ؾغح ذبك

مطز مِ مبضثطز ديف ضٍيكیي ثیِ ّویطاُ ٍخیيي زيطٌّگیبم

ٍ اًشقبل ثِ آٍى ثِ هیسر  48ؾیبػز زض زهیبي  75زضخیِ

هَخت مٌشطل  100زضنسي مل ػلفّیبي ّیطظ قیس .ثیب

ؾبًشيگطاز ذكل ٍ ثب سیطاظٍي حؿیبؼ  0/01گیطم ٍظى

مبضثطز ديف ضٍيكي ايوبظسبديط ٍ ايوبظسبديط +سیط ي فلیَضاليي

ذكل آىّب اًساظُگيطي قس .گًَِّبي ػلیف ّیطظ غبلیت

زض هقبيؿِ ثب سيوبض قبّس ثب ػلیف ّیطظ ثیِ سطسيیت ؾیجت

هعضػِ آظهبيكي قبهل ديچل نیحطايي (Convolvulus

مبّف  83/5 ٍ 85زضنس خوؼيیز ػلیفّیبي ّیطظ قیس

) ،arvensisذطفِ ) ،(Portulaca oleraceaسبجذطٍؼ
ضيكییییییِ قطهییییییع )retroflexus

(خییسٍل  .)3هَؾییَي ( )1388گییعاضـ مییطز مییِ مییبضثطز

،(Amaranthus

ػلفمفّبي ايوبظسبديط ( 1ليشط زض ّنشبض) ٍ دٌسي هشیبليي

آفشبةدطؾز) ،(Heliotropium europaeumاٍيبض ؾالم

( 2/5ليشط زض ّنشبض) ثِ نیَضر دیيفضٍيكیي ثیِ سطسيیت

اضغَاًي ) (Cyperus rotundusدٌدِ هطغي (Cynodon

هَخت مٌشطل  53 ٍ 57زضنسي مل ػلفّبي ّیطظ گيیبُ

) ٍ dactylonاضظى ٍحكي ) (Setaria sppثَزًس.

ًرَز قسًس.

خْییز ثطضؾییي اثطثركییي ّطمییسام اظ سيوبضّییب ثییط

ّوبىعیَض میِ زض خیسٍل ً 3كیبى زازُ قیسُ اؾیز،

ػولنطز ،زض هطحلیِ ضؾیيسگي فيعيَلیَغيني لَثيیب چكین

ثيكشطيي ٍظى ذكل مل ػلف ّبي ّطظ ثیِ هيیعاى 174/0

ثلجلي ثب ضػبيیز يیل هشیط حبقیيِ ،ؾیغحي هؼیبزل يیل

گطم ثط هشطهطثغ هطثَط ثِ سيوبض قبّس ثب ػلف ّطظ ثَز .زض

هشطهطثغ ثطزاقز ٍ سؼساز ًيبم ،سؼیساز زاًیِ زض ًيیبم ٍ ٍظى

ثيي سيوبضّیبي آظهیبيف ،موشیطيي هيیبًگيي ٍظى ذكیل

نس زاًِ اًساظُگيطي قیسًس .ثیطاي اًیساظُگيیطي ػولنیطز

ػلفّبي ّطظ ثیِ سيوبضّیبي دٌیسي هشیبليي +ايوبظسیبديط ٍ

ثيَلَغيل زٍ ذیظ ٍؾیظ زض ًظیط گطفشیِ قیس .زازُّیبي

ايوبظسبديط +يلثبض ٍخيي ثب  12/2 ٍ 11/9گطم ثط هشطهطثیغ

خوغ آٍضيقسُ ثیب اؾیشفبزُ اظ ثطًبهیِ آهیبضي  SASهیَضز

سؼلق زاقز میِ ٍظى ذكیل ثیِ هيیعاى  93/2زضنیس زض

سدعيِ ٍ سحليل آهیبضي قطاضگطفیز ٍ هيیبًگيي ّیب سَؾیظ

دٌییسي هشییبليي +ايوبظسییبديط ٍ  93زضنییس زض ايوبظسییبديط +

آظهَى زاًني زض ؾغح  5زضنس هقبيؿِ قسًس.

يلثبض ٍخیيي میبّف يبفشیِ اؾیز میِ ثیب ًشیبيح سحقيیق

59

بررسی كارايی برخی از علفكشهای پیشرويشی و ...

جذٍل  -1تجشيِ ٍارياًس عولكزد ٍسى خطک ٍ تعذاد كل علفّای ّزس
زضخِ آظازي

هٌابع تغییز

هیاًگیي هزبعات
سؼساز مل ػلفّبي ّطظ

ٍظى ذكل مل ػلفّبي ّطظ (گطم زض هشطهطثغ)

(ثَسِ زض هشطهطثغ)

116/3 ns

سنطاض

2

سيوبض

7

ذغبي آظهبيف

14

**

ضطيت سغييط (زضنس)

650/4ns
**

9656/7

57455/6

89/2

744/9

22/0

23/3

** :هؼٌيزاض زض ؾغح يل زضنس ٍ  :nsغيط هؼٌيزاض

هَؾیییَي ( )1388هٌغجیییق اؾیییز .سيوبضّیییبي میییبضثطز

سيوبض قبّس ثب ػلف ّطظ ثطاي سيوبضّبي يبز قسُ زض زاهٌیِ

دییيفضٍيكییي ايوبظسییبديط +يییلثییبض ٍخییيي ،ايوبظسییبديط،

 87/5 ٍ 93/2زضنس قطاض زاقزٍ .ظى ذكل ػلیف ّیبي

سطيفلَضاليي +ايوبظسبديط ٍ دٌسي هشبليي +ايوبظسبديط اظ ًظیط

ّطظ ثطاي سيوبضّبي دٌسي هشبلييٍ +خيي ٍ سطيفلیَضاليي+

مبّف ٍظى ذكل ػلفّبي ّطظ سفبٍر هؼٌيزاضي ثب ّن

ٍخییيي ثییِ سطسيییت  62 ٍ 78زضنییس ثییَز مییِ اذییشالف

ًساقشٌس .مبّف ٍظى ذكل ػلفّبي ّطظ زض هقبيؿیِ ثیب

هؼٌییيزاضي ثییب قییبّس ثییسٍى مٌشییطل زاقییز (خییسٍل .)2

جذٍل  -2هقايسِ هیاًگیي ٍسى خطک ٍ تعذاد كل علفّای ّزس
ٍسى خطک علفّای ّزس (گزم بز هتزهزبع)

تیوارّا
سطيفلَضالييٍ +خيي

b

66/1

دٌسي هشبلييٍ +خيي

c

38/5

ايوبظسبديطٍ +خيي

ed

12/2

ايوبظسبديط

d

18/8

سطيفلَضاليي +ايوبظسبديط

d

21/5

دٌسي هشبليي +ايوبظسبديط

ed

11/9

e

قبّس ثسٍى ػلف ّطظ

تعذاد علفّای ّزس (بَتِ در هتزهزبع)
174/0

c

107/0

ed

39/2

d

63/0

cd

74/0

ed

45/7
e

0

174/0 a

قبّس ثب ػلف ّطظ

b

0

435 a

حطٍف هشفبٍر زض ّط ؾشَى ثيبًگط اذشالف آهبضي ثيي هيبًگييّبؾز.

جذٍل ً -3تايج تجشيِ ٍارياًس عولكزد ٍ اجشای عولكزد لَبیا چطن بلبلی در ضزايط استاى خَسستاى
هٌبثغ سغييط

زضخِ آظازي

سنطاض

2

هيبًگيي هطثؼبر
ػولنطز ثيَلَغيني (سي

ػولنطز زاًِ

ٍظى نس زاًِ

سؼساز زاًِ زض

سؼساز ًيبم زض

زض ّنشبض)

(سي زض ّنشبض)

(گطم)

ًيبم

ثَسِ

ns

ns

0/6

0/02

ns

3/28

ns

0/87

ns

3/17

سيوبض

7

**7/04

**0/35

**21/97

**10/57

**36/61

ذغبي آظهبيف

14

0/58

0/27

1/32

2/08

3/17

22/84

26/5

0/59

16/06

11/15

ضطيت سغييط (زضنس)

** :هؼٌيزاض زض ؾغح يل زضنس ٍ  :nsغيط هؼٌيزاض
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درصذ كاّص تعذاد علف ّای ّزس

درصذ كاّص ٍسى خطک علف ّای ّزس

زضنس

80
60
40
20

درصذ كاّص تعذاد علف ّزس

100

ضاّذ بذٍى علف ّزس

ضاّذ با علف ّزس

پٌذی هتالیي +ايواستاپیز

تزیفلَرالیي +ايواستاپیز

ايواستاپیز

ايواستاپیزٍ +جیي

پٌذی هتالیيٍ +جیي

تزیفلَرالیيٍ +جیي

0

ضكل  -1اثز تیوارّای آسهايطی بز درصذ كاّص تعذاد كل علفّای ّزس

ًشبيح ًكبى زاز مِ ثيي مليیِ سيوبضّیب اظ ًظیط ػولنیطز

 .)1996زض مبًَدي هشكنل اظ گيبُ ظضاػي ٍ ػلف ّیطظ زض

ثيَلَغيني ،ػولنطز زاًٍِ ،ظى نس زاًِ ،سؼساز زاًِ زض ًيبم

هقبيؿِ ثب مبًَديّبيي مِ فقظ گيبُ ظضاػي ٍ يب فقظ ػلیف

ٍ سؼساز ًيبم زض ثَسِ لَثيیب چكین ثلجلیي زض ايیي دیػٍّف

ّطظ ضقس مطزُ اؾز ،شذيطُ هبزُ ذكل ٍ ػولنیطز گيیبُ

اذشالف هؼٌيزاض زض ؾغح احشوبل يل زضنس ٍخیَز زاضز

ظضاػي ّط زٍ سحز سبثيط قطاض هيگيطًس (دبسطؾَى.)1985 ،

(خسٍل .)3

زض دػٍّكي مِ ثطاي ثطضؾي سبثيط سلفيق ضٍـ ّبي مٌشیطل

ثيكشطيي هبزُ ذكل سَليیسي زض ثیيي سيوبضّیب ثطاثیط

هنبًيني ثب ػلفمفّب ثط ضٍي لَثيیب چكین ثلجلیي اًدیبم

 5/93سي زض ّنشبض هطثَط ثِ سيوبض قبّس ثسٍى ػلف ّیطظ

قس ،سيوبض سلفيقي ثِ هيعاى  214زضنیس ًؿیجز ثیِ قیبّس

ٍ  5/08سییي زض ّنشییبض هطثییَط ثییِ سيوییبض دٌییسي هشییبليي+

زاضاي ػلییف ّییطظ ،ثيكییشطيي هییبزُ ذكییل (ػولنییطز

ايوبظسبديط ثَز (خسٍل  .)4زض ايي سيوبضّب ثیِ زليیل مٌشیطل

ثيَلییَغيني) ضا ثییِ ذییَز اذشهییبل زاز (فییطخ ثرییز ٍ

هٌبؾت ػلفّبي ّطظ ،هيعاى ضقبثز ثب گيبُ ظضاػي میبّف

ّونبضاى.)1389 ،

يبفز ٍ ؾجت ضقس هٌبؾیت ٍ سدویغ هیبزُ ذكیل لَثيیب

سيوبضّبي دٌیسي هشیبليي +ايوبظسیبديط ٍ قیبّس ثیسٍى

چكن ثلجلي گطزيس .ثیب افیعايف هیبزُ ذكیل سَليیس قیسُ

ػلف ّطظ ثب  19/7 ٍ 21/3گطم ثيكشطيي ٍظى نیس زاًیِ ٍ

سَؾظ گيبُ ظضاػي ،قبذم ؾیغح ثیطه آى ًيیع افیعايف

سيوبضّبي قبّس ثب ػلف ّطظ ٍ ايوبظسبديط ثِ سطسيیت ثیب 12

هييبثس .ثيي قبذم ؾیغح ثیطه گيیبُ ظضاػیي ٍ قیسر

ٍ  16/5گطم موشطيي ٍظى نس زاًِ ضا ثِ ذیَز اذشهیبل

خطيبى فشَؾٌشعي ضؾيسُ ثِ ػلیف ّیطظ ّوجؿیشگي هٌفیي

زازًس (خسٍل  .)4ثِ عَضملي ،سيوبضّبي مٌشطل ػلف ّیبي

ٍخَز زاضز ،ثِ عیَضي میِ ثیب افیعايف ؾیغح ثیطه گيیبُ

ّطظ ًؿجز ثِ سيوبض قبّس ثب ػلف ّبي ّطظ اظ لحیبػ ٍظى

ظضاػي ،هيعاى ًفَش ًیَض ثیِ زاذیل میبًَدي ٍ خیصة ًیَض

نس زاًِ ثطسطي زاقز ٍ سيویبض دٌیسي هشیبليي +ايوبظسیبديط

سَؾظ ػلفّبي ّطظ مبّف ٍ زض ًشيدِ ،ضقیس آىّیب ًيیع

هَخت افعايف  77/5زضنسي زض ٍظى نس زاًِ ًؿجز ثیِ

مبّف هييبثس .يني اظ ٍامٌفّبي هْین گيبّیبى زض ثطاثیط

قبّس قس مِ ثیب ًشیبيح آظهیبيف فیطخ ثریز ٍ ّونیبضاى

مبّف قسيس سبثف ًَض مبّف شذيطُ هیبزُ ذكیل اؾیز

( )1389هغبثق اؾز.

(هییلالمییالى ٍ ّونییبضاى1993 ،؛ هییَضفي ٍ ّونییبضاى،
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سيوبضّبي قبّس ثسٍى ػلیف ّیطظ ٍ دٌیسي هشیبليي+

ّطظ ثب  9/67ػسز دبيييسطيي هيعاى ضا ثیِ ذیَز اذشهیبل

ايوبظسبديط ثب  11/0 ٍ 12/3ػسز ثيكشطيي سؼساز زاًِ زض ًيیبم

زازًس ٍ ثيي ثقيیِ سيوبضّیبي آظهیبيف سفیبٍر هؼٌیيزاضي

ٍ سيوبضّبي قبّس ثب ػلف ّطظ ٍ ايوبظسبديط ثیِ سطسيیت ثیب

ٍخَز ًساقز (خسٍل .)4ػلز افعايف ايي خعٍ ػولنیطز

 7/5 ٍ 6/5ػسز موشطيي سؼیساز زاًیِ زض ًيیبم ضا ثیِ ذیَز

زض سيوبضّبي ثب مٌشطل هَثطسط ضا هيسَاى ثِ میبّف ضقبثیز

اذشهبل زازًس (خسٍل  .)4افعايف سؼساز زاًِ زض ًيیبم زض

زض سيوبضّبي هعثَض اضسجبط زاز .هغبلؼِ هيطقنبضي ()1387

سيوبضّبي ثب مٌشیطل هٌبؾیتسیط حبنیل میبّف سیساذل ٍ

ٍ يسٍي ٍ ّونبضاى ( )1383ثط ضٍي لَثيب چكین ثلجلیي ٍ

ضقبثز ػلف ّبي ّطظ اؾز ،ثسيي نیَضر لَثيیب سَاًؿیشِ

لَثيب چيشي ًكبى زاز مِ سؼساز ًيیبم زض ّیط ثَسیِ ثيكیشطيي

اؾز مِ اظ هٌبثغ هَخَز ثْشط ٍ ثيكشط اؾشفبزُ مٌس .ثٌیب ثیط

ّوجؿشگي ضا ثب ػولنطز زاًیِ زاضز ٍ حؿیبؼ سیطيي خیعٍ

گعاضقي سؼساز زاًیِ زض ًيیبم زض سيوبضّیبيي میِ زض 8 ٍ 6

ػولنطز ًؿجز ثِ ضقبثز ثب ػلفّبي ّطظ ثَز.

ّفشِ دؽ اظ ؾجع قسى لَثيب ،ػلف ّطظ سبجذطٍؼ مٌشیطل

سبثيط ضٍـّبي هرشلیف مٌشیطل ػلیفّیبي ّیطظ ثیط

قسُ ثَز ًؿجز ثِ سيوبض قیبّس ثیسٍى ػلیف ّیطظ 19/33

ػولنطز زاًِ لَثيب هؼٌيزاض گطزيس .ثيكشطيي ػولنیطز زاًیِ

زضنس مبّف يبفز (هيطقنبضيٍ ،)1387 ،لي ًشیبيح امثیط

زض سيوبض قبّس ثسٍى ػلف ّطظ ثِ هيیعاى  1211ميلیَگطم

هغبلؼبر ًكبى زازُ اؾز مِ سؼساز زاًِ زض ًيبم ًؿیجز ثیِ

زض ّنشبض ثِ زؾز آهس مِ ثب سيوبض دٌسي هشبليي +ايوبظسبديط

ؾبيط نفبر اخعاي ػولنیطز لَثيیب اظ حؿبؾیيز موشیطي

( 1131ميلییَگطم زض ّنشییبض) زض يییل گییطٍُ آهییبضي قییطاض

ًؿجز ثِ قطايظ ظضاػي ٍ ّوچٌيي ،ضقبثز ػلفّبي ّیطظ

گطفشٌس (خیسٍل  ٍ )4ثیِ سطسيیت هَخیت افیعايف ٍ 644

ثطذییَضزاض اؾییز (ّبًؿییي ٍ قییيجلع1987 ،؛ ضٍزضيگییَ ٍ

 601زضنسي ( 6/01 ٍ 6/44ثطاثطي) ػولنطز زاًِ ًؿیجز

ّونبضاى.)1972 ،

ثِ سيوبض قبّس ثب ػلف ّیطظ قیسًسّ .وچٌیيي ،سيوبضّیبي
ايوبظسبديط ،دٌیسي هشیبليي ،سیطيفلیَضاليي ،سیطيفلیَضاليي+

زض هيبى سيوبضّبي هرشلف زض ضاثغِ ثب سؼیساز ًيیبم زض

ايوبظسیییبديط ٍ ايوبظسیییبديط ثیییِ سطسيیییت ػولنیییطز لَثيیییب

ثَسِ دٌسي هشبليي +ايوبظسبديط ٍ قبّس ثسٍى ػلف ّیطظ ثیب
 20 ٍ 21ػسز ثِ سطسيت ثبالسطيي ٍ سيوبض قیبّس ثیب ػلیف

جذٍل  -4تاثیز تیوارّای هختلف بز عولكزد ٍ اجشای عولكزد لَبیا چطن بلبلی
سيوبض

ػولنطز ثيَلَغيني
(سي زض ّنشبض)

سطيفلَضالييٍ +خيي
دٌسي هشبلييٍ +خيي
ايوبظسبديطٍ +خيي
ايوبظسبديط
سطيفلَضاليي +ايوبظسبديط
دٌسي هشبليي +ايوبظسبديط
قبّس ثب ػلف ّطظ
قبّس ثسٍى ػلف ّطظ

b
b
b
b
b
a
c
a

3/12
3/15
3/02
2/39
2/85

5/08
1/03
5/93

ػولنطز زاًِ
(سي زض
ّنشبض)
b
b
b
c

0/59
0/63
0/59

0/48

bc
a

1/13

d
a

0/53

0/19

1/21

011

ٍظى نس زاًِ

سؼساز زاًِ زض

سؼساز ًيبم زض

(گطم)

ًيبم

ثَسِ

c
bc

18/17

c
c
c

17/4
17/2
16/5

17/15

a

21/3

d
ab

12/0

19/67

bcd
bcd
bc
cd

7/5
8/4

11/0

d
a

8/5

9/4

bcd
ab

8/3

6/5

12/3

b

16/33

b

16/0

b
b
b
a
c
a

14/4
15/0
15/3

21/0
9/67
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ضا ثِ هيعاى  260 ٍ 300 ،310 ،320 ،330زضنس ًؿجز ثیِ

ػولنطز دسيس ذَاّس آهسّ .وچٌيي ،هكرم قس میِ اگیط

قبّس آلَزُ ثِ ػلف ّطظ افعايف زازًس .افیعايف ػولنیطز

ػلفّبي ّطظ ثِ ذَثي مٌشطل قًَس ،ػولنیطز زاًیِ لَثيیب

زاًِ زض ايي سيوبضّب ثِ زليیل افیعايف زض اخیعاي ػولنیطز

افعايف  600زضنسي ضا ًؿجز ثیِ قیبّس ثیب ػلیف ّیطظ

ثَز .مٌشطل ػلفّبي ّطظ ٍ مبّف سطامن آىّب ثِ احشویبل

ذَاّس زاقز .سيوبض دٌسي هشبليي +ايوبظسیبديط ثیِ نیَضر

ظيبز اظ عطيق مبّف ضقبثز ثیيي ثَسیِاي (گيیبُ ظضاػیي ٍ

ديفضٍيكي ،دؽ اظ سيوبض قبّس ثسٍى ػلف ّیطظ هَخیت

ػلف ّطظ) ٍ سَظيغ هٌبؾت ًَض هَخت افعايف سؼساز ًيبم

سَليس ثيكیشطيي ػولنیطز لَثيیب قیسّ .وچٌیيي ،سيوبضّیبي

زض ثَسِ ،زاًِ زض ًيبم ٍ ػولنطز زاًِ گطزيیس (ثبؾشبٍؾیي ٍ

ديفضٍيكي دٌسي هشبليي ،ايوبظسبديط ٍ سطيفلَضاليي ّویطاُ

ّونبضاى .)1991 ،ثب سَخِ ثِ خسٍل  4هیيسیَاى اؾیشٌجبط

ثب يلثیبض ٍخیيي ثیِ سطسيیت ثیب  590 ٍ 630ميلیَگطم زض

مطز میِ میبّف ضقیس ػلیفّیبي ّیطظ ثیط اثیط ههیطف

ّنشبض ػولنطز هٌبؾجي ًؿجز ثِ سيوبض قبّس ثب ػلف ّیطظ

ػلفمفّب ٍ يلثبض ٍخيي ؾجت افعايف هحهیَل قیسُ

زاقشٌس .ايي هَضَع ًكبى هيزّس مِ هجبضظُ سلفيقي ًؿیجز

اؾز .مبضايي هیَثطسط اذیشالط ػلیفمیفّیب زض افیعايف

ثِ ؾبيط ضٍـّب زض مٌشطل ػلیفّیبي ّیطظ لَثيیب هیَثطسط

ػولنطز حجَثبر سَؾظ هحویس ٍ ّونیبضاى ( ٍ )1997ال

اؾز .سيوبضّبي ٍخيي زؾشي ػلف ّبي ّطظ ضا ثیِ ذیَثي

ضائَف ٍ ّونبضاى ( )1993هَضز سبييس ٍاقغ قسُ اؾز.

مٌشطل مطز ٍ ايي هَضَع ًكیبىزٌّیسُ اّويیز ٍ اٍلَيیز

ًتیجِگیزی كلی

ٍخيي زض مكز ٍ میبض لَثيبؾیز .الجشیِ سيوبضّیبي دٌیسي

ًشبيح ايي هغبلؼِ ًكبى زاز مِ ػلفّیبي ّیطظ ػیالٍُ

هشبليي ،ايوبظسبديط ٍ سطيفلَضاليي ّوطاُ ثب يلثبض ٍخيي ثیب

ثط مبّف ػولنطز زاًِ لَثيب دكن ثلجلي ،ثِ ػٌَاى يل ػبهل

ٍخَز ًشبيح هٌبؾجي مِ زض مٌشطل ػلفّیبي ّیطظ زاقیشٌس،

مبّف زٌّسُ ؾبيط فبمشَضّبي ضقس لَثيب چكن ثلجلي ًظيیط

ٍلي اظ ًظط ػولنطز زاًِ ًؿجز ثِ سيوبض قبّس ثسٍى ػلیف

ػولنطز ثيَلَغيني ،هشَؾظ سؼساز زاًِ زض ًيیبمٍ ،ظى نیس

ّطظ ،اذشالف هؼٌيزاضي ًكبى زازًس.

زاًِ ٍ سؼساز ًيبم زض ثَسِ هغطح ّؿشٌس ٍ چٌبًچِ زض هجبضظُ
ثب آى ّب اقسام هَثطي اًدبم ًذصيطز ،افعايف چكیوگيطي زض
هٌابع
ثبقطي ،ع ،.ظًس ،ا ،.دبضؾب ،م .1376 .حجَثبر ،سٌگٌبّب ٍ ضاّجطزّب .اًشكبضار خْبز زاًكگبّي هكْس 94 .ل.
نبزقي دَض ،ا ،.غفبضي ذليق ،ح .1381 .سبثيط ٍخيي ٍ ػلفمفّبي هرشلف ثط مٌشطل ػلفّبي ّطظ لَثيب .هدلِ ػلَم ظضاػي ايطاى.282-277 :)4( 4 .
فطخ ثرز ،ع ،.لطظازُ ،ـ ،.ذساضحن دَض ،ظ .1389 .ثطضؾي سبثيط هسيطيز سلفيقي ػلفّبي ّطظ ثط ػولنطز ٍ اخعاي ػولنطز لَثيب چكن ثلجلي زض
قطايظ قوبل ذَظؾشبى .فهلٌبهِ ػلوي دػٍّكي ػلَم ثِ ظضاػي گيبّي.12-3 :6 .
مطين هدٌي ،ح ،.هحوس ػليعازُ ،م .ح ،.هدٌَى حؿيٌي ،ى ،.ديغوجطي .ؼ .ع .1383 .سبثيط ػلفمفّب ثِ ّوطاُ ٍخيي زؾشي زض مٌشطل ػلفّبي ّطظ زض
مكز اًشظبضي ٍ ثْبضُ ػسؼ .هدلِ ػلَم ظضاػي ايطاى.76-69 :)1( 6 .
هدٌَى حؿيٌي ،ى .1375 .حجَثبر زض ايطاى .هَؾؿِ ًكط خْبز.
هَؾَي ،ؼ.ك .1388 .اضظيبثي مبضايي ثطذي ػلفمفّب زض مٌشطل ػلفّبي ّطظ ًرَز ٍ ظيؿزؾٌدي اثطار ثبقيهبًسُ آىّب زض فهل ثؼس ثط
خَاًِظًي ٍ ضقس ضٍيكي گٌسم .هدلِ دػٍّفّبي ظضاػي ايطاى.239-229 :)1( 7 .
هَؾَي ،ؼ.ك ،.دعقنذَض ،ح ،.قبَّضزي ،م .1384 .اضظيبثي سبثيط سبضيد مبقز ٍ ضقن ًرَز زين ثط سساذل ػلف ّطظ .هكْس .هقبالر اٍليي ّوبيف
هلي حجَثبر.
هَؾَي ،ؼ.كً ،.بظط مبذني ،ؼ.ح ،.لل ،م.ض ،.عجبعجبيي ،ض ،.ثْطٍظي ،ز .1389 .اضظيبثي مبضايي ػلفمف ايوبظسبديط ثطاي مٌشطل ػلفّبي ّطظ لَثيب
)ً .(Phaseolus vulgaris L.كطيِ دػٍّفّبي حجَثبر ايطاى.122-111 :)2( 1 .
هيطقنبضي ،م .1387 .سبثيط سساذل ظهبًي ػلف ّطظ سبجذطٍؼ ضيكِ قطهع ) (Amaranthus retroflexus L.ثط ػولنطز لَثيب چكن ثلجلي (Vigna
) .unguiculata L.هدلِ زاًف ًَيي مكبٍضظي.81-71 :)11( 4 .
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Abstract
In order to evaluate the efficacy of some Pre-emergence herbicides on weed control and increasing
yield of cowpea, an experiment was conducted in the Barmgavmishi village, Haftkel city of Khuzestan
province in 2011. Weed control treatments included the pre-emergence applications of Trifluralin (2 lit
ha-1) + hand weeding, Pendimethaline (3 lit ha-1) + hand weeding, Imazethapyr (1 lit ha-1), Imazethapyr
(1 lit ha-1) + hand weeding, Imazethapyr (1 lit ha-1) + Trifluralin (2 lit ha-1), Imazethapyr (1 lit ha-1) +
Pendimethaline (3 lit ha-1) and finally a weed free and weed infested plot also were considered as
control. The experimental design was randomized complete block with 8 treatments and 3 replications.
The results showed that cowpea seed and biological yield and yield components were significantly
affected by weed control treatments. Combined treatments of Imazethapyr + hand weeding,
Pendimethaline + Imazethapyr, Imazethapyr, Trifluralin + Imazethapyr, and Pendimethaline + hand
weeding effectively controlled weeds by 91, 89.5, 85.5, 83 and 75.4 %, respectively. Thus, the
integrated treatments of Pendimethaline + Imazethapyr, Pendimethaline, Imazethapyr and Trifluralin
+ hand weeding, were the best treatments for weed control and producing higher yield in cowpea
under similar conditions to those in this experiment.
Key words: Imazethapyr, Pendimethaline, Trifluralin, biological yield.
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