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های علف برورزی ادوات خاك فلورالين وفلورالين و اتالتری هایكشاثر علف

 (.Phaseolus vulgaris L) لوبيا برخی صفات زراعیهرز، عملكرد و 

 
 3رادو معرفت مصطفوي 1، محمدرضا لک*1پورابوالفضل هدایتي

 

 عي استان مركزي، اراک، ایران: عضو هیئت علمي مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبینویسنده مسئول -*1

 عضو هیئت علمي مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي استان مركزي، اراک، ایران -1

 عضو هیئت علمي مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي استان مركزي، اراک، ایران -3

  
 16/1/1331 تاریخ پذیرش: 11/11/1331 تاریخ دریافت:

 

 چكيده:
، دو برخی صفات زراعی لوبياهای هرز، عمكرد و علف برورزی كش و ابزار خاكی اثر نوع علفبه منظور  بررس 

در ایستگاه تحقيقات لوبيای خمين به صورت فاكتوریل  6837و  6831های زراعی ای در طی سالآزمایش مزرعه

 كش و نوع علفدكاربرد  ها شاملتيمار تكرار انجام شد. 8های كامل تصادفی در در قالب طرح بلوك

. نتایج تجزیه بودروتيواتور، دیسك و كولتيواتور  شاملورزی سه نوع ادوات خاك وفلورالين اتال فلورالين وتری

 كش بر روی عملكرد محصول و جمعيت ورزی و نوع علفخاك ادواتاثر كه واریانس مركب نشان داد 

فلورالين و روتيواتور كش اتالعلف كاربردین تحقيق، دار بود. در ادرصد معنی 5های هرز در سطح احتمال علف

نسبت به تيمار  درصد( 35/38) های هرزو كاهش جمعيت علف (درصد 55/38) دانه لوبيا از نظر افزایش عملكرد

 به ترتيب ها با خاككشعلف روتيواتور و دیسك برای اختالط ورزیادوات خاك همچنين،برتری داشت.  شاهد

 دند.برتری نشان دا
  

 ، عملكرد كمیورزیخاككش، ادوات لوبيا ، علف:   هاكليد واژه

 

 :مقدمه 

ایي دومین منبع مهم غذحبوبات بعد از غالت، 

 33تا  18داراي  شود، زیراجوامع بشري محسوب مي

الي  33( و 1387، صیادي و پور سیابیديدرصد پروتئین )

(. 1386، پارسا و باقريباشد )درصد كربوهیدرات مي 61

از  (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا  ،در بین حبوبات

(. 1381حسیني،  مجنوناي برخوردار است )اهمیت ویژه

داشتند كه نیتروژن تثبیت  ( اظهار1331) 1گیلر و ویلسون

درصد از نیاز گیاه  81تواند تا لوبیا مي ریشه وسیلهشده به

 نسبتا كند دبه دلیل رش حبوبات به نیتروژن را تأمین نماید.

                                                 

- Giller and Wilson  

 هاي هرزعلف دراوایل دوره رشد نسبت به رقابت با

هاي و توان رقابتي ضعیفي با علف دهدحساسیت نشان مي

 .(1333، 3دالزیم؛ 1117 ،1و همکاران ارماند )نهرز دار

هاي هرز در مزارع لوبیا بین دوره بحراني كنترل علف

 اي و درزني و ظهور دومین برگ سه برچهمراحل جوانه

برخي موارد حد فاصل بین مرحله ظهور اولین برگ سه 

ها گزارش شده است اي و پر شدن غالفبرچه

 (.11338انگجیو)

                                                 
2- Erman et al.  

- Zimdahl et al. 

- Ngouajio 
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 درمزارع لوبیا  هاي هرزعلفمبارزه با بنابراین 

در این راستا  .اهمیت زیادي دارد مراحل اولیه رشد

هاي هرز در مزارع كاهش عملکرد ناشي از حضور علف

 ؛1333  ،1مالیک وهمکاران) درصد 81لوبیا بیش از 

درصد  36در برخي موارد تا و  (1333، 1لي و همکارانوو

 31در مزارع نخود تا (، 1111 ،3آمادور و همکاران)

عدس  مزارعو در  (1118 ،1موسوي و همکاراندرصد )

( گزارش شده 1338، 3محمد و همکاراندرصد ) 71تا 

گزارش  ( 1337) 6همچنین برنساید و همکاران ؛است

هاي عملکرد دانه لوبیا به واسطه حضور علفكه كردند 

كیلوگرم در هکتار  711به  1131هرز در مزرعه، از 

 درصد افت عملکرد 67كاهش یافت كه بیش از 

ن برآورد كردنـــد دهد. این محققامحصول را نشان مي

كیلوگرم وزن خشک علف هرز،  3/1كه به ازاي هر 

 یک كیلوگرم كاهش یافت.میزان تولید دانه لوبیا 

( كاهش عملکرد لوبیا به 1371) 8ویلسون و همکاران     

 117حدود  ،هرزكیلوگرم وزن خشک علف 111ازاء هر 

ن دیگري نشان محققا كیلوگرم در هکتار تخمین زدند.

هاي هرز زودتر سبز شده و استقرار دادند كه هر چه علف

خواهد بود  خسارت وارده به محصول لوبیا بیشتر ،یابند

روش سنتي وجین دستي  (.1113، 7یو و ماسیوناسآگو)

 هنوز هم در بسیاري از مزارع اعمال هاي هرز،علف

ولي به دلیل هزینه زیاد كارگري محدودیت  ؛شودمي 

با این  كاربردي در سطح وسیعي از مزارع لوبیا دارند.

 دو بار وجین دستي همراه با توصیف، استفاده از 

 هاي مهم كنترل از روشفلورالین، كش تريعلف

صادقي هاي هرز مزارع لوبیا گزارش شده است )علف

 (. 1371،پور و غفاري خلیق

                                                 
1- Malik et al. 

2- Woolley et al. 

3- Amador et al. 

4- Mosavi et al. 

5- Mohamed et al. 

6 - Burnside et al. 

7- Wilson et al. 

8- Aguyuh and Masiunas 

 فلورالین، تري كشهفت علفتعداد تا كنون  

فلورالین، السو، داكتال، ارادیکان، بازاگران و اتال

هاي هرز لوبیا به ثبت براي مهار علفدر ایران گاالنت 

ترین از عمده (.1373، ند و همکارانزرسیده است )

نترل رویشي مورد استفاده براي كهاي پیشكشعلف

 فلورالین و توان تريهاي هرز مزارع لوبیا ميعلف

 (. 1386 ،باقري و همکارانفلورالین را نام برد )اتال

تري هاي كشدر این راستا، مؤثرترین مقدار علف     

ورت پیش كاشت در مبارزه صفلورالین و اتال فلورالین به

لیتر در هکتار  3و  1با علف هاي مزارع نخود به ترتیب 

( 1377(. پورآذر )1373موسوي، گزارش شده است )

 1هاي مزارع كلزا به ترتیب براي مبارزه شیمیایي با علف

فلورالین و اتال فلورالین كش تريلیتر در هکتار علف 3و 

ه قرار داد. در رویشي مورد استفادصورت پیشرا به

جهت مبارزه  فلورالینكش تريلیتر علف 1روسیه مقدار 

كوتنزووا و برگ استفاده شده است )هاي پهنبا علف

( 3131ابراهیم و همکاران )به عالوه آل(. 1331، 3تروزینا

 1به میزان  فلورالین كش اتالنشان دادند كه كاربرد علف

را به نحو  مزارع سویاهاي هرز علفلیتر در هکتار، 

 د.كرمطلوبي مهار 

در زراعت لوبیا براي تحقیقات نشان داده است كه      

هاي زراعي و شیمیایي روشهاي هرز، مهار مؤثر علف

، چون (1111 ،11رياكانوتواماً مورد استفاده قرار گیرند )

هاي هرز، افزایش این امر باعث فشار بیشتر بر علف

اخ و ششود )عملکرد و سوددهي محصول مي

 مدیریت كاربرد  رواز این ( و1116، 11همکاران

ها با خاک جهت ها و ادوات اختالط آنكشعلف

كش ضروري است. افزایش كارایي مصرف سموم علف

ها به دلیل كارایي و صرفه اقتصادي نقش كشعلف

و امروزه  دارندهاي هرز محوري در مدیریت كنترل علف

                                                 
9- Kutnzova and Truzina

10- Conevary 

11- Shakh et al. 
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مورد استفاده هاي هرز براي مهار علفاي طور گستردهبه

 گیرند.قرار مي

 كاشت كش پیشدر زراعت  لوبیا دو نوع علف     

فلورالین كاربرد زیادي دارند كه براي فلورالین و اتالتري

برگ و هاي هرز پهن كنترل طیف وسیعي از علف

( 1373یوسفي و همکاران ) د.نروبرگ به كار ميباریک

فلورالین در كش ترينشان دادند كه استفاده از علف

 ها سبب افزایش كنترل كش تركیب با سایر علف

نخود گردید، كه علت این امر هاي هرز مزارع علف

 كش زني بذر علف هرز به وسیله علفكنترل جوانه

 فلورالین ارزیابي شده است. تري

ها نقش مهمي در كشصحیح و اصولي علف كاربرد     

( تأثیر 1111) 1و همکارانكارایي مصرف آنها دارد. خان 

فلورالین، اكسادیزون و كش تريسه نوع علف

 ایزوپرترون و سه روش كاربرد آن كه شامل روش 

رویش و رویش با استفاده از سمپاش، روش پیشپیش

اختالط كامل با خاک را مورد بررسي قرار دادند و 

كش اكسادیزون به روش دریافتند كه استفاده از علف

بیشترین عملکرد  ،اک قبل از مرحله كاشتاختالط با خ

اختالط بدین ترتیب . محصول را به خود اختصاص داد

خاک  كاشت باپیش يهاكشنواخت علفكامل و یک

 بسیار حائز اهمیت است.

 (1371) 1در این راستا مرژینسکي و همکاران

كش ارادیکان با خاک به معتقدند كه  اختالط علف

كش در کنواخت علفوسیله دیسک سبب پراكنش ی

شود. به مي هاي هرزخاک و كاهش بیشتر جمعیت علف

( در بررسي تاثیر ادوات مختلف 1377) 3عالوه ایون

كش بوتیلیت و علف اختالط دو نوع برورزي خاک

هاي فوق با كشپرومترین نشان داد كه اختالط علف

زني بهترین وسیله دیسک در مرحله قبل از جوانهخاک به

                                                 

- Khan and et al. 

- Merezhinskii & et al. 

- Ion 

 هاي هرز آفتابگردان داشت؛كنترل علف برا ثیر رتأ

دریافتند كه در  (1371) 1همچنین چایب و فورستر

-علفاختالط  ،هاي متوسط تا سنگین مناطق حارهخاک

خاک به وسیله  باهاي تریفلورالین و اي پي تي سي كش

دیسک نتیجه بهتري در مقایسه با كولتیواتور داشت و 

رصد نسبت به تیمار د 71عملکرد محصول را به میزان 

 3شاهد افزایش داد. در حالي كه سانتوز و همکاران

 كش از نظر دوام و پایداري علف (1373)

وسیله دیسک یا رتیواتور با فلورالین هنگامي كه بهتري

  در مقایسه دو روش اختالط خاک مخلوط شدند،

داري تفاوت معني ،كش  با دیسک و روتیواتورعلف

 مشاهده نکردند. 

ادوات  سه نوعكاربرد ثیر تأ دیگري، آزمایشدر      

و كولتیواتور براي  ورزي نظیر دیسک، روتیواتورخاک

بر كنترل  هاثیر آنكش آالكلر با خاک و تأاختالط علف

هاي هرز بررسي و گزارش شده است كه در خاک علف

دیسک و روتیواتور براي ادوات سیلتي لومي استفاده از 

 مثبت و ثیر كلر با خاک تأكش آالاختالط علف

هاي هرز در وزن خشک علفكاهش داري بر معني

 (.1371، 6ویتواحد سطح داشت )

ثیر سه نوع ادوات این تحقیق با هدف بررسي تأ

هاي كشاختالط علف ه براياشارورزي مورد خاک

به با خاک فلورالین فلورالین و اتالپیش كاشت تري

 زراعت لوبیا انجام شد.در  هاي هرزمنظور كنترل علف
 

 هامواد و روش

 1378و  1376هاي زراعي این آزمایش در طي سال      

طول  واقع دردر ایستگاه تحقیقات لوبیاي خمین 

 33دقیقه و عرض جغرافیایي  38درجه و  13جغرافیایي 

متري از سطح دریا  1331دقیقه و ارتفاع  33درجه و 

 31از عمق صفر تا  ،بل از اجراي آزمایش. قاجراء گردید

                                                 

- Chaib and Forster  

- Santos and et al. 

6- Witt 
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ي متري خاک مزرعه براي تعیین خصوصیات فیزیکسانتي

ن برداري شد و نتایج آزموو شیمیایي خاک مزرعه نمونه

ت. بر اساس نتایج خاک در جدول ا نشان داده شده اس

كیلوگرم اوره در دو مرحله  131مقدار  ،آزمون خاک

دهي مورد استفاده قرار قبل از كاشت و قبل از گل

رفت. این آزمایش به صورت فاكتوریل با طرح پایه گ

 .كامل تصادفي در سه تکرار انجام پذیرفتهاي بلوک

شامل دو نوع  ي مورد مطالعهتیمارها ،در این آزمایش     

میزان ترتیب بهبهفلورالین  فلورالین و اتالكش تريعلف

 شاملورزي و سه نوع ادوات خاکلیتر در هکتار  1و  1

ي كولتیواتور و روتیواتور بود. تركیب تیمارهادیسک، 

 به شرح زیر بود:نیز  ورزيكش و ادوات خاکعلف

   A. لیتر در هکتار به  1ر فلورالین به مقدااحتالط تري

 وسیله دیسک

   B. لیتر در هکتار به  1فلورالین به مقدار احتالط تري

 وسیله كولتیواتور 

   C .لیتر در هکتار به  1ار فلورالین به مقداحتالط تري

 وسیله روتیواتور 

   D.  لیتر در هکتار به  1به مقدار  فلورالیناتالاختالط

 وسیله دیسک

   E . لیتر در هکتار به  1به مقدار  فلورالیناتالاختالط

 وسیله كولتیواتور 

   F . لیتر در هکتار به  1به مقدار  فلورالیناتالاختالط

 وسیله روتیواتور 

ها آبیاري و پس روز قبل از كشت، تمامي كرت 6الي  3

از رسیدن به رطوبت مناسب و گاورو شدن زمین، 

پس از پخش  عملیات تهیه بستر كاشت شروع شد و

ها با خاک ختالط آنها و اها در سطح كرتكشعلف

با مشخصات  مورد بررسي ورزيخاک وسیله ادواتبه

با  G 11177چیتي  ، كاشت الین لوبیا1مندرج در جدول 

-كیلوگرم بذر در كرت 171كار با تراكم  ماشین خطي

به منظور  متر انجام شد. همچنین 13 × 1هایي به ابعاد 

ظرفیت  این تحقیق،حاصل از برداري در تفسیر نتایج بهره

ورزي مورد آزمایش در اي ادوات خاکثر مزرعهؤم

از متري  31اي اصلي و در یک مسیر هخارج از كرت

در  كه( 1387، 1كپنر و همکاراند )دست آمهب 1ابطه ر

 است.نشان داده شده  3جدول 
 

(1) 

 

اي بر حسب ثر مزرعهظرفیت مؤ ؛Cدر این رابطه 

 كار عرض ؛Wسرعت پیشروي،  ؛Sهکتار در ساعت، 

هنگامي  باشد.اي ماشین   مي= بازده مزرعهfEماشین و 

اوت كش با خاک زراعي تفكه دو روش اختالط علف

توصیه روش كم انتخاب و داري نداشته باشند، براي معني

با  كشعلفاختالط  بیشتر درهزینه و داراي كارایي 

 خاک، 

ورزي اي ادوات خاکاز ظرفیت مؤثر مزرعه توانمي

 بهره جست. 

هاي هرز قبل از شروع مرحله برداري از علفنمونه

به  دهي لوبیا انجام شد. در هر تیمار دو كوادراتگل

متر مربع به صورت تصادفي انداخته و تعداد  3/1مساحت 

بر شدند. هاي هرز بر حسب گونه شمارش و كفعلف

ها پس از انتقال به آزمایشگاه و جهت جلوگیري از نمونه

ساعت در داخل آون با  17مدت سوزي احتمالي بهگیاه

گراد قرار داده شدند و سپس با درجه سانتي 81دماي 

هاي هرز ق توزین و وزن خشک علفترازوي دقی

 یادداشت گردید. 

 تعداد بوته لوبیا از  11قبل از برداشت محصول

هاي دوم از هر كرت به صورت تصادفي برداشت ردیف

گردید و برخي صفات زراعي مهم لوبیا نظیر ارتفاع 

 بوته،تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته 

ر ماه و رسیدن كامل گیري شد. در اواخر شهریواندازه

از ابتدا و انتهاي خطوط هاي لوبیا با حذف حاشیه دانه

متر مربع برداشت و پس  13میاني كرت، مساحتي معادل 

 ها در هواي آزاد عملیات از یک هفته خشک شدن بوته

كوبي انجام گردید و عملکرد محصول بر حسب خرمن

                                                 
- Kepner et al. 
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 دانه 111كیلوگرم در هکتار برآورد و همچنین وزن 

 گیري شد.اندازه

در این تحقیق پس از انجام آزمون بارتلت و اطمینان 

تجزیۀ  از متجانس بودن واریانس اشتباه آزمایشي،

 SASها با استفاده از برنامه آماري داده مركب واریانس

به روش درصد  3در سطح احتمال ها و مقایسۀ میانگین

 اي دانکن انجام شد.چند دامنه آزمون

 بحث نتایج و
در این تحقیق، نتایج تجزیه واریانس مركب میانگین 

ها نشان داد كه اثر سال بر تعداد دانه در غالف، وزن داده

دار بود )جدول هاي علف هرز معنيدانه و تعداد بوته 111

(. در این راستا، میزان خسارت گیاهان زراعي در اثر 1

هاي هرز بسته به شرایط اقلیمي تأثیرگذار، تداخل علف

دوره تداخل و شدت آلودگي متفاوت گزارش شده 

 1، یادوجارو ومیشرا1117است )ارمان و همکاران، 

(. بدین ترتیب، بخشي از تغییرات عملکرد لوبیا در 1113

هاي مختلف ناشي از غیر یکنواختي پارامترهاي طي سال

باشد كه از كنترل كشاورزان خارج اقلیمي مي

كش با خاک بر فاست.همچنین روش اختالط سموم عل

هاي هرز در روي صفاتي نظیر عملکرد دانه، تعداد علف

دار هاي هرز تأثیر معنيواحد سطح و وزن خشک علف

داري داشت؛ ولي بر دیگر صفات مورد مطالعه اثر معني

كش بر عملکرد دانه عالوه اثر نوع سموم علفنداشت. به

-ندازهدار و بر دیگر صفات او تعداد دانه در غالف معني

(. در آزمایش 1دار بود )جدول گیري شده غیرمعني

كش بر عملکرد و اجزاي عملکرد مشابهي، اثر انواع علف

دار گزارش شده است )فرح بخت و همکاران لوبیا معني

( نیز نشان دادند كه اثر 1373(. یوسفي و همکاران )1373

كش بر عملکرد دانه نخود و كنترل نوع سموم علف

دار بود. در این تحقیق اثر متقابل معني هاي هرزعلف

كش و ادوات اختالط سموم با خاک فقط بر سموم علف

                                                 
1- Yadujaru and Mishra 

دار بود و بر دیگر صفات مورد عملکرد دانه لوبیا معني

 (. 6داري نداشت )جدول بررسي تأثیر معني

كش و ادوات مورد نتایج نشان داد كه نوع علف

و اثر كش با خاک استفاده براي اختالط سموم علف

 تواند تأثیر بسزایي بر كنترل و مهار ها ميمتقابل آن

هاي هرز و عملکرد محصول زراعي داشته باشد. علف

رسد كه ادوات الزم براي اختالط همچنین به نظر مي

تواند عالوه بر عملکرد كش با خاک ميسموم علف

هاي هرز نیز توده علفلوبیا، بر رشد و تولید زیست

تواند ناشي از افزایش كارایي . این امر ميتاثیرگذار باشد

هاي هرز و افزایش كش در كنترل علفتأثیر علف

قدرت رقابت به نفع گیاه زراعي باشد كه منجر به افزایش 

هاي شود. نتایج این پژوهش با یافتهعملکرد گیاه مي

( و خان و 1371تحقیقاتي مرژینسکي و همکاران )

 ( مطابقت داشت.1111همکاران )

( نشان داد كه استفاده 3ها )جدول مقایسه میانگین داده     

كش با از روتیواتور و دیسک براي اختالط سموم علف

 1173خاک از نظر افزایش عملکرد محصول )به ترتیب 

كیلوگرم در هکتار( و كاهش وزن خشک  1113و 

گرم  3/8و  7/3هاي هرز در واحد سطح )به ترتیب علف

اتیواتور برتري داشت كه با نتایج بر متر مربع( بر كو

مطابقت داشت. همچنین  (1373سانتوز و همکاران )

( در 1377( و ایون )1371مرژینسکي و همکاران )

هاي جداگانه نشان دادند كه دیسک از نظر آزمایش

هاي كش با خاک و كنترل جمعیت علفاختالط علف

 هرز بر دیگر ادوات مورد استفاده برتري داشت. 

 هاي مورد مطالعه نیز مصرف كشدر بین علف     

فلورالین سبب افزایش عملکرد دانه و كش اتالعلف

تواند تعداد دانه در غالف گردید. علت این امر مي

كش هاي هرز در اثر كاربرد علفكاهش تراكم علف

اي و توزیع مناسب فلورالین، كاهش رقابت بین بوتهاتال

 1اهي باشد )باستاوسي و همکارانانداز گیتشعشع در سایه

                                                 
1- Bastavesy et al. 
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( نشان داد كه 1377(. در این راستا، پورآذر )1331

 فلورالین وكش تريداري بین دو علفتفاوت معني

هاي هرز وجود نداشت، فلورالین در كنترل علفاتال 

تریفلورالین كش تري فلورالین و اتالولي هر دو علف

 شاهد گردید.سبب افزایش عملکرد دانه نسبت به تیمار 

فلورالین اتال كشعلفشود كه چنین استنباط مي    

فلورالین توانایي بیشتري در كش تريدر مقایسه با علف

هاي هرز مزارع لوبیا و كاهش خسارت ناشي كنترل علف

كش از آنها را دارد. در این آزمایش اثر متقابل نوع علف

ورزي اختالط سموم با خاک بر روي و ادوات خاک

دار بود و بیشترین عملکرد دانه به تیمار عملکرد دانه معني

  1131اثر متقابل اتال فلورالین و روتیواتور به میران 

گرم در هکتار اختصاص داشت. برخي محققان، اثر كیلو

 فلورالین و هاي تريكشمتقابل استفاده از علف

هاي هرز فلورالین و كولتیواتور را در مبارزه با علفاتال

مثبت ارزیابي كردند و بیشترین عملکرد دانه را در تیمار 

 (. 1377دست آوردند )پور آذر،  مورد اشاره به

رسد كه افزایش تراكم و قدرت همچنین به نظر مي

هاي لوبیا سبب كاهش تعداد هاي هرز با بوتهرقابت علف

دانه در غالف شده و از این طریق باعث افت عملکرد 

هاي پیش كاشت تفاده از علف كششود و اسلوبیا مي

فلورالین از طریق افزایش تعداد دانه در غالف نظیر اتال

هاي گردد. چون علفسبب ارتقاء عملکرد محصول مي

هرز از طریق رقابت براي جذب عناصر غذایي، آب و 

شود )مندني  نور، سبب كاهش عملکرد گیاهان زراعي مي

و فورستر (. در حالي كه چایب 1373و همکاران، 

 كشاند كه استفاده از علف( نیز گزارش كرده1371)

درصد  71فلورالین عملکرد محصول را به میزان تري

 نسبت به تیمار شاهد افزایش داد.

 

 

 

 

 ر آزمایشمشخصات ماشين های خاكورز مورد استفاده د -3جدول

 

 

 

 

 نتایج آزمایش شيميایی و فيزیكی نمونه خاك محل انجام آزمایش -6جدول 

 سال 

 زراعي

  عمق

 متر()سانتي

گرم فسفر )میلي

 در كیلوگرم

 خاک(

-پتاسیم )میلي

گرم در 

 كیلوگرم خاک(

 ازت كل

 )درصد(

 كربن آلي

 )درصد(

 رس

 )درصد(

 سیلت

 )درصد(

 شن

 )درصد(

 بافت 

 خاک

 لومي 11 37 11 17/1 13/1 133 1/11  1 - 31 1376

 لومي 37 33 13 13/1 13/1 111 3/13  1 - 31  1378

 )متر(  عرض كار  ساخت شركت مشخصات ادوات نوع ادوات

 1 رائو شکل Lبا تیغه  روتیواتور

 3/1 تاكا تاندوم دیسک

 1 خراسان شاخه 3 كولتیواتور
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طور كلي، نتایج این تحقیق نشان داد كه اثر متقابل به

فلورالین و روتیواتور براي مخلوط كش اتالسم علف

كش با خاک مزرعه در زراعت لوبیا، لفكردن سموم ع

هاي هرز و افزایش عملکرد لوبیا برتر جهت مهار علف

ورزي داري بین ادوات خاکبودند؛ ولي تفاوت معني

(. از طرف 6روتیواتور و دیسک مشاهده نگردید )جدول 

-گیري ظرفیت زراعي مؤثر ادوات خاکدیگر، اندازه

د كه ظرفیت (، نشان دا3ورزي مورد مطالعه )جدول 

 اي دیسک نسبت به ادوات دیگر باالتر بود.مزرعه

بنابر این با توجه به نتایج این پژوهش و عدم وجود 

دار در استفاده از دیسک و روتیواتور براي تفاوت معني

كش با خاک زراعي، كاربرد دسیک به اختالط علف

منظور افزایش كارایي مصرف و تأثیرگذاري بیشتر 

هاي استاي كنترل بهینه جمعیت علفها در ركشعلف

هرز و افزایش عملکرد محصول در زراعت لوبیا و براي 

باشند؛ به منطقه خمین و دیگر مناطق مشابه قابل توصیه مي

عالوه، بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از كولتیواتور 

( در 3هاي هرز )جدول سبب افزایش وزن خشک علف

تأثیر باالیي كه به ترتیب در واحد سطح گردید و به دلیل 

هاي هرز و عملکرد افزایش و كاهش جمعیت علف

 باشد.محصول داشت در زراعت لوبیا قابل توصیه نمي

 

 

 

 ای موثر ادوات مورد استفاده در آزمایشمقایسه ظرفيت مزرعه -8جدول 
 اي )درصد(راندمان مزرعه عت(سرعت كار )كیلومتر در سا اي موثر )هکتار در ساعت(ظرفیت مزرعه نوع خاک ورز

 83 1 36/1 روتاري

 83 8 31/1 دیسک

 71 6 36/1 كولتیواتور
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 گيری شده در تيمارهای مختلف مورد مطالعهميانگن مربعات حاصل از تجزیه واریانس مركب صفات اندازه  -5جدول 

 منابع تغییرات

 درجه

 آزادي

 عملکرد

 دانه

 

 درصد

 زنيجوانه 

 بذور

 تعداد

 انهد 

 در غالف

 وزن

 111 

 دانه

 ارتفاع

 بوته

 

تعداد 

 غالف

 در بوته

تعداد علف 

 هاي هرز 

 در متر مربع

وزن خشک 

هاي هرز علف

 در متر مربع

 ns 1/311161 ns 11 /78 * 331/1 ** 8/186 ns111 ns 73 /1 * 1/18 ns 7/16 1 سال

 13/133 1/ 311 11/6 11/ 1 6/18 1/ 131 7/316 1/137311 1 سال )تکرار(

 ns 3/63 ns 161/1 ns831 /1 ns61 /1 ns 11/1 ** 76/11 * 8/118 636813/ 1** 1 ورزيادوات خاک

 ns 1/31683 *3/138 ns 113/1 ns 73/3 ns3 /8 **1 /1 ** 13/11 * 3/316 1 سال ×ورزي ادوات خاک

 ns6 /11 * 136/1 ns 33/1 ns68 /11 ns 311/1 ns63 /1 ns 38 3/333 ** 1 كش نوع علف

 ns 3/31713 ns6 /31 ** 817/1 ns 11/1 ns36 /31 ns311 /1 ns36 /18 ns1 /163 1 نوع علف كش× سال 

 ns 1/31 ns 186/1 ns 11/1 ns11 /33 ns 633/1 ns317/1 ns3 /83 378/ 1** 1 علف كش× ورزي ادوات خاک

 ns31377 * 3/161 ns117 /1 ns 363/1 ns11 /81 ns 118/1 *3 /1 ns 3/118 1 كشعلف× ورزي ادوات خاک×  سال 

 83/ 8 1/ 6 1/ 131 33/ 38 1/ 11 1/ 171 83/ 1 36377/ 3 11 خطاي آزمایش

 13/13 8 /13 67 /8 13 /3 16 /8 31 /13 11 /11 7/13 - (%C.Vضریب تغییرات  )
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 گيری شدهزی بر صفات اندازهوركش و روش خاكاثر متقابل علف مقایسه ميانگين  - 1جدول شماره 

 

 تیمار

 عملکرد دانه

 )كیلوگرم 

 در هکتار(

 درصد 

 سبز

 

 تعداد

 غالف 

 در بوته 

 تعداد

 دانه  

 در غالف

 وزن

 دانه 111 

 )گرم(

 ارتفاع

 بوته 

 متر()سانتي

 هاي هرزعلف

 وزن در متر مربع )گرم( تعداد در متر مربع

 ab1111 a8 /36 a1/8 ab 3 /8  a3/37 a  3/73  b 1/1 bc 3/11  دیسک تریفلورالین

 bc1111 a1 /81 a1/8 b6 /6 a7/37 a7/83 b7/1 ab16  كولتیواتور

 a1188 a3 /61 a1/8 b1 /8 a3/33 a3/88 b3/1 bc3/8  روتیواتور

 ab 1111 a1 /66 a3/6 ab7 /6 a1/37 a1/7137 b1/1 abc3/11 دیسک اتال فلورالین

 bc1311 a1 /63 a3/8 ab3 /6 a8/37 a8/76 b 1 bc7/8 كولتیواتور

 a1131 a1/61 a1/7 a1/8 a1/37 a /87 b 1/1 c1/1 روتیواتور

 c1836 a3 /67 a3/8 c7/3  a3/38 a 3/86  a7 a1/13 شاهد عدم كاربرد سم

 باشد.انکن ميدرصد آزمون د 3دار در سطح احتمال حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم وجود اختالف معني
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 سپاسگزاری

محترم مركز تحقیقات كشاورزي  نبدین وسیله از مسئوال

 لوبیاي خمینو منابع طبیعي استان مركزي و ایستگاه تحقیقات 

اصالح و تهیه نهال و بذر و و همکاران محترم بخش تحقیقات 

كه ما را در انجام این تحقیقات یاري  پزشکيبخش گیاه

 .شودو قدرداني مي صمیمانه تشکر ،رساندند
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