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 چكیده

هشای هشرز مشاش    بشر عملكشرد و كنتشرل علشف     هشا كشش علف ماش و كاربردآرايش كاشت  و به منظور بررسي اثرات تراكم

بشه   آرايشش كاششت  در دزفشول اجشرا ششد.    بمدت دو سشال   و های نواری دو بار خرد شده با سه تكرارآزمايشي به صورت كرت

روی  رديشف متری و كاششت يش    سانتي 36،  52،  16های عنوان عامل عمودی در چهار سطح: كاشت ماش در دو طرف پشته

متر و سانتي 46و  2روی رديف كاشت  ها به عنوان عامل افقي در دو سطح : فاصله بوتهتراكم كاشت  ،متریسانتي 26های پشته

 EC ®)گشل  فلشورفن ، آكسشي كيلشوگرم  2/4به ميزان  (WP %80 ®)گزاگارد پرومترين كاربردسطح :هفت های فرعي در كرت

®)اسشتام   متالينو پندیكيلوگرم  31/6به ميزان ( SL 12% ®)رونستار ، اكساديازونكيلوگرم 14/6به ميزان  (24%
EC 33%  )

، به صورت پيش كاشتكيلوگرم  4 به ميزان( EC 48% ®)ترفالن ، تريفلورالينبه صورت پيش رويشي كيلوگرم 42/4به ميزان 

هشا از نظشر تشرثير بشر كنتشرل مجمشوع تعشداد        كشبندی علف، رتبهمجموع درنتايج نشان داد های هرز. شاهدهای بدون و با علف

هشای  كشش اكسشاديازون بشود. كشاربرد علشف     >متشالين پنشدی  >پرومتشرين  <تريفلشورالين  <فلورفنهای هرز به ترتيب آكسيعلف

 هشا از نظشر  كشش بندی علشف ها بود. رتبهكشهای هرز مؤثرتر از ساير علففلورفن و تريفلورالين در كاهش وزن تر علفآكسي

در متشالين بشود.   پنشدی  <پرومتشرين  <اكسشاديازون  <تريفلشورالين  <فلشورفن ترثير بر افزايش عملكرد دانه ماش به ترتيشب آكسشي  

و كشاربرد هشر يش  از     متشر سشانتي  26هشای  آرايشش كاششت يش  خشي روی پششته     متر با سانتي 2موع كاشت ماش به فواصل مج

 شود.كيلوگرم در هكتار توصيه مي 4يا تريفلورالين به ميزان  كيلوگرم در هكتار و 14/6فلورفن به ميزان های آكسيكشعلف

 متالين، تريفلورالين.فلورفن، اكساديازون، پرومترين، پندیآكسي هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

گياهاني هستند كه سرشار از پشروتيين  حبوبات از جمله 

درصشد پشروتيين نقشش مهمشي در      32تشا   44بوده و با داشتن 

هشای  مين مواد پروتييني بشر دارند. به لحاظ وجود باكتریات

تثبيت كننده نيتشرونن هشوا در ريششه آنهشا، در حاصشلخيزی      

خاك نقش مهمي دارنشد و پشا از برداششت آنهشا، مقشادير      

رو ايشن  ششود. از ايشن  افشزوده مشي   زيادی نيتشرونن بشه خشاك   

گياهان نقش مهمي در تناوب زراعي دارند. همچنين از آنها 

به عنوان كود سبز برای تقويت و بهبود وضع فيزيكي خاك 

در ايران سطح زير كشت حبوبشات حشدود   شود. استفاده مي

هزار هكتشار )ديشم و آبشي( بشوده و سشطح زيشر كششت         536

باششد  هكتار مشي  25352د حبوبات در استان خوزستان حدو

(Anonymous, 2010   ماش از جمله محصشوتت مهشم در .)

باششد كشه در   های رايشج منطقشه خوزسشتان مشي    تناوب كشت

منطقشه طبششم آمشار ارادششه شششده از سشازمان جهششاد كشششاورزی    

زيشر كشششت ايشن محصششول   سششطح  4336سشال   خوزسشتان در 

كيلوگرم در هكتشار   4223عملكرد  متوسيهكتار و  42123

 (. Anonymous, 2011) بوده است

بات افزايش  هایقابليت رقابت ماش با علف هرز در تراكم

(. در آزمايشي Bayacag and Panplona, 1987يابد )مي

كش و تراكم بوته كه به منظور بررسي اثر مصرف علف

در  4353و  4354های های هرز باقال كه در سالروی علف

. اد دزفول اجرا شدمركز تحقيقات كشاورزی صفي آب

های بنتازون + هالوكسي فوپ اتوكسي كشكاربرد علف

و يشا  52/6+  21/6( به ميزان EC 12.5% ®)گاتنت اتيل

 كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و يا كلرتال ديمتيل 4+  21/6

كيلوگرم مادة  3و يا  2/5( به ميزان wp 75% ®)داكتال

با فاصله بين رديف مؤثر در هكتار و همچنين كاشت باقال 

 26و يا  46متر و فاصله بين بوته روی رديف سانتي 12

 ,.Ghanbari Birgani et alمتر توصيه شده است )سانتي

2004.) 

در آزمايشششي كششه در مركششز     4351و  4353هششای  درسششال

های هشرز  تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول روی علف

بشا ششاهد   زراعت ماش انجام شد مشخص شد كه در مقايسه 

بششا علششف هششرز، ميششزان عملكششرد مششاش بششه وسششيله كششاربرد    

كيلشوگرم مشادة    3های كلرتال ديمتيشل بشه ميشزان    كشعلف

®)تسشو  مؤثر در هكتار، آتكلشر 
EC 48%    2/2( بشه ميشزان 

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش رويششي و      

 3و  43،  23شششاهد بششدون علششف هششرز بششه ترتيششب بششه ميششزان 

كشش پرومتشرين   يش يافته است، اما كاربرد علفدرصد افزا

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار تقريبا برابر تيمشار  2/4به ميزان 

 Ghanbariشاهد با علف هرز عملكرد ماش داششته اسشت )  

Birgani et al., 1996 .)كششش كششاربرد علششف چنششينهششم

كيلششوگرم مششادة مششؤثر در  1/6 – 2/4تريفلششورالين بششه ميششزان 

های هرز حبوبات توصيه شده است هكتار برای كنترل علف

(Mousavi and Rastegar, 1997.) 

در هندوسششتان بششه وسششيله   4342در آزمايشششي كششه در سششال  

كيلوگرم  4/6 –42/6فلورفن به ميزان های آكسيكشعلف

 22/4 – 2/4مششادة مششؤثر در هكتششار، اكسششاديازون بششه ميششزان 

 – 2/4متالين بشه ميشزان   لوگرم مادة مؤثر در هكتار، پندیكي

 12و  36كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و وجين دستي  52/6

انجام   Pusa Baisakhiروز بعد از سبز شدن روی رقم ماش

وزن  مشخص شد كه نسشبت بشه ششاهد بشا علشف هشرز،       ،شد

 43/14تششا  4/12) ميششانگين بطششور هششای هششرزخششش  علششف

كاهش و ميشزان محصشول افشزايش يافشت. بيششترين       درصد(

 ازكيلشوگرم در هكتشار    2/4626محصول به ميشزان   عملكرد

 (. Parkash et al., 1988تيمار باوجين دستي حاصل شد )

در هندوسششتان بششه  4336در آزمششايش ديگششری كششه در سششال 

 4/6 –42/6فلشورفن بشه ميشزان    های اكسشي كشوسيله علف

 – 2/4كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار، اكساديازون به ميشزان  

متشالين بشه ميشزان    كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار، پنشدی  22/4

كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار روی رقششم      52/6 – 2/4

مششخص   ،به صورت پيش رويشي انجام شد  ML 267ماش

هشای  شد كه نسبت به شاهد با علف هرز، وزن خش  علف

كش كاهش يافت. ميزان به وسيله تمام تيمارهای علفهرز 
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تن در هكتار در تيمشار ششاهد بشا علشف      22/6محصول ماش 

تشن در هكتشار بشا     13/6كشش از  هرز و در تيمارهشای علشف  

كيلوگرم مادة مؤثر در  42/6فلورفن به ميزان مصرف آكسي

تن در هكتار در تيمار شاهد بدون علف هرز  62/4هكتار تا 

تشن در   43/6ود. بيششترين عملكشرد مشاش بشه ميشزان      متغير بش 

كيلشوگرم مشادة    4/6فلورفن به ميزان هكتار با كاربرد آكسي

 (. Singh and Rao, 1992مؤثر در هكتار حاصل شد )

هزار بوتشه   266ای در تايلند تراكم بوته در آزمايش دو ساله

متشر و  سشانتي  26هشای  در هكتار بشا آرايشش كاششت رديشف    

سشانتيمتر و در هشر    46های كاشت روی رديف فواصل بوته

چالشششه كاششششت يششش  بوتشششه مناسشششب تششششخيص داده ششششد 

(Nameless, 1991) 

 2/4 – 2های آتكلر به ميشزان  كشمريكا كاربرد علفآدر 

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار، كلرتال ديمتيل به ميشششششششزان  

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار به صورت پشيش   2/1 – 2/46

كيلشوگرم مشادة    2/6 –52/6شي و تريفلورالين به ميشزان  روي

 ,Meisterاند )مؤثر در هكتار برای زراعت ماش توصيه شده

 2/4 – 1/4كشش پرومتشرين بشه ميشزان     (. كاربرد علف1994

هشای هشرز   كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار برای كنتشرل علشف  

كشش مشذكور   عدس و نخود توسي ششركت سشازنده علشف   

كشششش علشششف(. Hafliger, 1975)توصشششيه ششششده اسشششت  

كشششور جهششان روی بششيش از يكصششد  13فلششورفن در آكسششي

بشه ثبشت رسشيده اسشت      از جملشه مشاش   محصول كششاورزی 

(Yangming, 1991  ايشن علشف .)    كشش از خشانواده ديفنيشل

هشای هشرز يش  سشاله     اترها و كنترل كننده بسياری از علف

بشا   (.Tomlin, 1997باششد ) پهن برگ و باريش  بشرگ مشي   

هششای هششرز در گيششاه مششاش توجششه بششه اهميششت كنتششرل علششف 

بشا   مركز تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفولدر پژوهشي 

افتن تششراكم و الگششوی كاشششت مناسششب، انتخششاب  يشش هششدف

افشزايش ميشزان    بشرای  های سازگار بشا گيشاه مشاش   كشعلف

 انجام شد. محصول ماش

 

 

 هامواد و روش

در مركششز  4341و  4342هششای ايششن آزمششايش در سششال 

های تحقيقات كشاورزی صفي آباد دزفول به صورت كرت

نواری دو بار خرد شده )استري  اسپليت اسپليت پشالت( در  

های كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. قالب طرح بلوك

عمليات تهيشه زمشين ششامل آبيشاری اوليشه، ششخم بشه وسشيله         

دار، دو ديس  عمود بر هشم و ششياربندی   گاوآهن برگردان

 3خي كشت ماش به طشول   1بود. هر كرت آزمايشي شامل 

متر و با رعايت ي  متر فاصله به صورت افقي و ي  خشي  

 21/1/4342هشای  نكاشت به صورت عمودی بود. در تاريخ

 - PUSAمزرعه آزمايشي از بذر ماش تيشن   45/1/4341و 

قابليت برداشت مكشانيزه   كه دارای عملكرد مناسب و 9173

كاشته شد. ميزان مصرف كودهای شيميايي بشر اسشاس    ،بود

كيلوگرم در هكتار نيتشرونن از   22آزمون خاك و به مقدار 

از منبششششع  5O2Pكيلششششوگرم درهكتششششار   52منبششششع اوره و 

سوپرفسفات تريپل قبشل از كاششت مخلشوا بشا خشاك بشود.       

ل، نشازل  بغش  تلمبشه سمپاشي به وسيله دستگاه سشمپاش پششتي   

ليتششر در هكتششار انجششام شششد.  366خشي پششاش و مصششرف آب  

 تيمارهای آزمايش عبارت بودند از:

 – 2aو  4aكاشششت در دو سششطح:   تششراكم( Aعامششل افقششي ) 

متر سانتي 46و 2كاشت بوته روی رديف به ترتيب با فاصله 

 - 4b در چهار سطح: آرايش كاشت (Bبود. عامل عمودی )

كاششت   - 2bسشانتيمتری.   16 كاشت در دو طرف پشته های

كاششت در دو   - 3bمتشری.  سانتي 52در دو طرف پشته های 

كاششت يش  خشي     - 1bمتشری.  سشانتي  36طرف پشته هشای  

 متری بود. سانتي 26روی پشته های 

ها در هفت كش( كاربرد علفCعامل )های فرعي يا كرت 

 2/4بششه ميششزان  WP %46پرومتششرين )گزاگششارد(  - 4cسشطح:  

 - 2cكيلوگرم مادة مؤثر در هكتار به صورت پيش رويششي.  

كيلشوگرم مشادة    14/6به ميزان   EC%21فلورفن )گل( اكسي

اكسشاديازون   - 3cمؤثر در هكتار به صورت پشيش رويششي.   

كيلشوگرم مشادة مشؤثر در     31/6ان به ميشز   SL%42)رونستار( 

متالين )اسشتام ( پندی - 1cهكتار به صورت پيش رويشي. 
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 33%EC   كيلوگرم مشادة مشؤثر در هكتشار بشه      42/4به ميزان

   EC%14تريفلورالين )ترفالن(  - 2cصورت پيش رويشي. 

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش      4به ميزان 

بشه ترتيشب    – 5cو  1cله بيل. كاشت و مخلوا با خاك بوسي

 های هرز بود.شاهدهای بدون و با علف

ارزيابي و آماربرداری از مزرعه آزمايشي بدين ترتيشب بشود   

كششش هششا ميششزان  كششه از يشش  هفتششه بعششد از كششاربرد علششف  

ماش به مشدت يش  مشاه    گياه  ها رویكشسوزی علفگياه

های بطور هفتگي طبم روش ارزيابي انجمن تحقيقات علف

. (Sandral et al.,1997) تعيشين ششد   (EWRCهشرز اروپشا )  

گياه سالم و رتبشه   نمايانگر 4، رتبه  4–3بندی طبم اين رتبه

درصششد بششه گيششاه زراعششي    56از  بيششانگر خسششارت بيشششتر  3

 3بترتيب  44/2/4341و  41/2/4342های تاريخباشد. در مي

های هرز از سطح ي  تعداد علف هفته پا از كاشت، 1و 

 درسپا مترمربع از هر كرت به تفكي  گونه شمارش شد. 

و  3، بترتيشب  44/1/4341و  46و  1/5/4342و  3های تاريخ

هشای هشرز نيشز از سشطح     وزن تر علف هفته پا از كاشت 5

مرحله غالف دهشي  در مربع از هر كرت تعيين شد.  ي  متر

های مشاش ازسشطح زمشين    وتهارتفاع بعالوه بر اندازه گيری 

ماش ششامل: ميشانگين   صفات زراعي  ،تا باتترين نقطه شاخه

وزن  و تعداد غالف در بوته، ميانگين تعداد دانشه در غشالف  

هشای  غشالف زمان رسيدگي محصول شد. در تعيين صد دانه 

ماش از دو رديف وسي هر كرت برداشت و بعد از خش  

جدا و توزين ششد.   هاها دانه های ماش ازغالفشدن غالف

هشای هشرز بشر اسشاس مقايسشه      برآورد اقتصادی كنترل علف

كششش توصششيه شششده بششا كنتششرل دسششتي  هزينششه كششاربرد علششف

های هرز )روش مرسوم( انجام شد. داده هشای حاصشل   علف

های هرز و صشفات زراعشي مشاش    از شمارش و توزين علف

تجزيه واريانا ششده و   MSTATCبوسيله نرم افزار آماری 

ای نگين تيمارهشای آزمشايش بشه وسشيله آزمشون چنددانشه      ميا

   درصد مقايسه شدند.يدانكن در سطح احتمال خطای 

 

 نتايج 
 هاي هرزعلف -الف 

گونشه   46مجموعشا    4342در سشال   هاي هررز  تراکم علف

مجموعا  پنج گونه علف هرز در  4341علف هرز و در سال 

آزمايشششي مششاش مشششاهده شششد كششه از ايششن ميششان       همزرعشش

 طحلشششششه و (.Cleome viscosa L) كنجدششششششيطاني

(Corchorus olitorius L.) های هرز غالب در هر دو علف

 (.4)جدول سال آزمايش بودند 

 

 

 .4341و  4342های آزمايشي ماش در سال ههای هرز موجود در مزرععلف - 4جدول 
                 Table 1. Weeds of the experimental mungbean field in 2006 and 2007. 

Persian name 2007 2006 Scientific name  

  * .Cleome viscosa L + + *كنجدشيطاني 

  .Convolvulus arvensis L + + پيچ  صحرايي

  * .Corchorus olitorius L + + *طحله 

  .Chrozophora hierosolymitana Spreng + - ازرق اورشليمي

  .Cyperus rotundus L + + اويارسالم

  * Echinochloa colonum (L.) Link + - *سوروف برنجي 

  * .Malva sylvestris L - + *پنيرك

  Physalis divaricata D. Don + - فانوس چيني

  .Portulaca oleracea L + - خرفه
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  .Tribulus terrestris L + - خارخس 

  .Sorghum halepense (L.) Pers + - قياق

 = به ترتيب حضور و عدم حضور. -+ و  ;های هرز غالب = علف  *
* = dominant weeds; + and - = presence or absence, respectively. 

 

كش و اثر متقابشل  اثر سال، علف کنجدشیطانی علف هرز 

دار ششد  كش بشر تعشداد كنجشد ششيطاني معنشي     سال در علف

كشش بشر تعشداد كنجشد     ( لذا اثشر تيمارهشای علشف   2)جدول 

در  4341و  4342هششای جداگانششه در سششالشششيطاني بششه طششور 

اراده شده است. اثر ساير عوامشل بشر تعشداد كنجشد      3جدول 

 دار نشد.شيطاني معني

 

 
 های هرز.علف كل وزن ترتعداد كل و های هرز غالب، تجزيه مركب تعداد كنجد شيطاني، طحله، ساير علف - 2جدول 

Table 2. Analysis of variance of the number of Cleome viscosa, Corchorus olitorius, other weeds, total 

number and fresh weight of weeds. 

ns  ،**,* درصد. 4و  2دار در سطوح احتمال خطای دار نيست و معني= بترتيب معني 

ns, * and ** - Not significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively. 

 

 کنجد شریطانی  علف هرز اثر آرايش کاشت بر تراکم 
هششر چنششد اثششر فاصششله بششين رديششف كاشششت روی تعششداد       

(، اما به طشور متوسشي   2دار نشد )جدول كنجدشيطاني معني

تعششداد كنجدشششيطاني در الگوهششای كاشششت دورديششف روی 

MS   
df 

 
SOV Total fresh 

weight of weeds 
  Density  

Total 

weeds 
Other 

weeds 
Corchorus 

olitorius 
Cleome 

viscosa 
 297.3 ** 2.7 ** 0.09 ns 18.2 * 71.1 * 1  (A )Year 

4.61 0.01 1.43 0.42 2.96 2 Error  
5.3 ns 0.02 ns 0.02 ns 0.30 ns 1.09 ns 1  (c )Density 
4.5 ns 1.86 ns 0.71 ns 0.19 ns 0.46 ns 1  AC 
0.49 1.86 1.19 1.03 1.32 2 Error 
9.75 ns 1.12 ns 0.83 ns 0.44 ns 2.27 ns 3  (D )Planting pattern 

6.93 ns 0.37 ns 0.50 ns 0.18 ns 0.16 ns 3 AD  
2.52 0.77 1.21 0.12 0.84 6  Error 
1.15 ns 0.52 ns 0.25 ns 0.06 ns 0.51 ns 3 CD 
0.53 ns 1.08 ns 0.50 ns 0.36 ns 1.42 ns 3 ACD  
0.52 0.28 0.41 0.32 0.42 6 Error 
117.1 ** 21.2 ** 1.97 ** 3.39 ** 8.005 ** 6  (E )Herbicide 

12.3 ** 0.59 * 0.26 ns 1.8 ** 2.15 ** 6 AE 
0.69 ns 0.06 ns 0.45 ns 0.12 ns 0.21 ns 6 CE 
0.67 ns 0.61 * 0.19 ns 0.24 * 0.36 ns 6 ACE 
1.26 * 0.34 ns 0.31 ns 0.11 ns 0.32 ns 18 DE 
1.02 ns 0.29 ns 0.2 ns 0.07 ns 0.28 ns 18 ADE 
0.4 ns 0.15 ns 0.08 ns 0.07 ns 0.17 ns 18 CDE 
0.4 ns 0.21 ns 0.04 ns 0.08 ns 0.249 ns 18 ACDE 
1.29 1.15 0.7 0.28 0.881 208 Error 
- - - - - 335 Total  

14% 25% 25% 14% 25% - (CV) 
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درصشد كشاهش    14پشته نسبت به يش  رديشف روی پششته،    

 داشته است. كه اين موضوع بيشانگر اثشر فاصشله بشين رديشف     

 باشد. مي های هرزبر كنترل علف كمتر

 

 کنجرد شریطانی   علف هررز  کش ها بر تراکم اثر علف
 51بشا تشراكم    ، در مقايسه با شاهد با علف هرز4342درسال 

 ،فلشورفن اكسشي هشای  كشش ، كشاربرد علشف  بوته در مترمربشع 

بششه  اكسششاديازون و متششالين، پنششدیتريفلششورالين پرومتششرين، 

 15و  23،  25، 11، 34 تعششداد كنجششد شششيطاني را بششهترتيشب  

، در 4341(. در سشال  3)جشدول   كاهش داد بوته در مترمربع

بوتشه در متشر    4/42بشا تشراكم    مقايسه با شاهد بشا علشف هشرز   

 ،فلشورفن كسشي ا تريفلشورالين،  كش های، كاربرد علفمربع

 بشه بشه ترتيشب   متالين تراكم كنجد شيطاني پندیو  پرومترين

(. 3جشدول  ) تقليل يافت متر مربع در 1/44 و 4/5، 3/1، 4/4

 ،تريفلششورالين ،پرومتششرين ،فلششورفنآكسششي، بششه طششور كلششي 

ها  كشبه ترتيب مؤثرترين علفاكساديازون  و متالينپندی

 (.3)جدول در كنترل كنجدشيطاني بودند 

  
 .4341و  4342های های هرز در سالكش بر تعداد كنجد شيطاني، طحله و ساير علفاثر تيمارهای علف - 3جدول 

Table 3. Effect of herbicide treatments on density of Cleome viscosa, Corchorus olitorius and other weeds in 

2006 and 2007.    
(2Plants/m)Density    

Rate  

(Kg ai.ha-1) 

 

Herbicide 

treatments 
other 

weeds 

 Corchorus 

olitorius 

 Cleome 

viscosa 

2007 2006 2007 2006 
a 12.6 ab17.1   de1   ab 7.1 ab 44 1.2 Prometryne 

ab 7.6 bc 8.5 cde 2 bc 4.3 b 38 0.48 Oxyfluorfen 
ab 12 ab 16 bcd 3 a 13.1 ab 68 0.36 Oxadiazon 

ab 6 ab18.1  a 8.5 a 11.6 ab 59 1.15 Pendimethalin 
ab 9.2 cd 5.3 ab 6 bc 1.8 ab 57 1 Trifluoralin 

b  0 d 0 e 0 c 0 c 0 - Weed free check 
a 14.3 a 28.3 abc 6 a 12.1 a 74 - Weedy check 

 .درصد متفاوت نيستند 2احتمال  ای دانكن در سطحباشند طبم آزمون چند دامنهحرف مشترك ميهايي كه دارای حداقل ي  در هر ستون ميانگين * - 

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s multiple 

range test at the 0.05 probability level.                   
 

كش، اثشر متقابشل سشال در    اثر سال، علف طحله علف هرز 

كشش بشر تعشداد طحلشه     كش و سال در تراكم در علفعلف

كشش بشر   ( لشذا اثشر تيمارهشای علشف    2دار شد )جشدول  معني

در  4341و  4342هشای  تعداد طحله به طور جداگانه در سال

اراده شده است. اثر سشاير عوامشل بشر تعشداد طحلشه       3جدول 

 دار نشد.معني

 

در سشال   طحلره  علرف هررز   ها بر ترراکم   کشاثر علف

بوتشه در   1بشا تشراكم   ، در مقايسه با شاهد با علشف هرز 4342

فلشورفن  كش های پرومترين، آكسشي ، كاربرد علفمتر مربع

عشدد در   3و 2، 4تراكم طحله را بشه  و اكساديازون به ترتيب

، در مقايسشه  4341(. در سشال  3)جدول  متر مربع كاهش داد

، طحلشه در متشر مربشع    3/24بشا تشراكم    ف هشرز با شاهد با عل

فلششورفن، آكسششي، كششش هششای تريفلششورالين كششاربرد علششف 

تعداد طحلشه  به ترتيب متالين پندی و پرومترين، اكساديازون

(. بشه  3)جشدول   تقليشل داد  4/44و  41،4/45، 2/4، 3/2را به 

، از نظششر تششرثير بششر كنتششرل طحلششه بششه ترتيششب  ميششانگينطششور 

 و اكسششاديازون ،پرومتششرين ،تريفلششورالين ،فلششورفنآكسششي

 (. 3)جدول  كارايي بيشتری داشتند متالينپندی

 

اثشر   هراي هررز   ها بر ترراکم سراير علرف    کشاثر علف

های هشرز ششامل اويارسشالم،    كش بر تعداد ساير علفعلف

دار شد اما اثشر سشاير عوامشل    پنيرك و سوروف برنجي معني

(. در 2دار نششد )جشدول   های هرز معنشي بر تعداد ساير علف
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علشف هشرز در   3/41بشا تشراكم    مقايسه با شاهد با علف هشرز 

، متششالينپنششدیهششای  كششش، كششاربرد علششف واحششد سششطح 

پرومتششرين بششه و اكسششاديازون  ،تريفلششورالين فلششورفن،اكسششي

 42، 2/3، 1/5،  1های هشرز را بشه    جمعيت سايرعلف ترتيب

(. بشه طشور   3)جشدول   در متر مربشع كشاهش داد   عدد 4/42و 

كش ها از نظر تشرثير بشر كنتشرل سشاير     كلي، رتبه بندی علف

 >فلشورفن اكسشي  <متشالين هشای هشرز بشه ترتيشب پنشدی     علف

 (. 3پرومترين بود )جدول  >اكساديازون >تريفلورالين

 

اثشر   هاي هررز  ها بر تراکم مجموع علف کشاثر علف

كشش بشر مجمشوع    ل سال در علفكش، اثر متقابسال، علف

(، لشذا اثششر  2دار شششد )جشدول  هششای هشرز معنشي  تعشداد علشف  

های هشرز  كش بر تعداد مجموع تعداد علفتيمارهای علف

 1در جشدول   4341و  4342به طور جداگانه در سشال هشای   

هشای  اراده شده است. اثر ساير عوامل بر مجموع تعداد علف

 دار نشد. هرز معني

 32با تشراكم   ر مقايسه با شاهد با علف هرز، د4342در سال 

و فلشورفن  اكسشي كش هشای  ، كاربرد علفبوته در متر مربع

عدد  16 و 13 بههای هرز را تراكم علفبه ترتيب  پرومترين

، در 4341(. در سششال 1)جششدول  در واحششد سششطح تقليششل داد

علشف   4/52با ميشانگين تشراكم    مقايسه با شاهد با علف هرز

 ،تريفلششورالينهششای كششش، كششاربرد علششفمربششع متششر هششرز در

اكسششاديازون بششه  و متششالينپنشدی پرومتششرين،  ،فلششورفناكسشي 

، 2/31، 2/23 را بشه  هشای هشرز  مجمشوع تعشداد علشف   ترتيب 

(. بنابراين به طور 1)جدول  كاهش داد 1/21و  3/22، 4/26

فلورفن و تريفلشورالين  های اكسيكشكاربرد علف ميانگين

هشا بشود   كشش ی هرز مؤثرتر از ساير علشف هادر كنترل علف

 (.1)جدول 
 .4341و  4342های هرز در سال های كش بر مجموع تعداد و وزن تر علفاثر تيمارهای علف -1جدول 

Table 4. Effect of herbicide treatments on total density and fresh weight of weeds in 2006 and 2007.          
*Mean 

 

Rate 

(kg ai/ha) 

 

Herbicide 

treatments 

Total fresh weight 

of  )1-Kg .haweeds ( 
 

Total density of 

weeds (Plants/m2) 

2007 2006  2007 2006 
c256.7   a1983    b 50.1 abc 60 1.2 Prometryne 

c 234 a 1733  c 34.5 c 43 0.48 Oxyfluorfen 
bc 408.3 a 2017  b 54.6 abc 82 0.36 Oxadiazon 
b482.5  a 1867  b 52.3 ab 72 1.15 Pendimethalin 
c 250.8 a 2035  c 23.5 bc 71 1 Trifluoralin 

d 0 b 0  d 0 d 0 - Weed free check 
a 659.2 a 1975  a 75.8 a 95 - Weedy check 

 .درصد متفاوت نيستند 2ای دانكن در سطح احتمال باشند طبم آزمون چند دامنههايي كه دارای حداقل ي  حرف مشترك ميدر هر ستون ميانگين* - 
* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s multiple 

range test at the 0.05 probability level. 
 

در  هاي هرز اثر آرايش کاشت بر تراکم مجموع علف

های ماش در الگوی كاشت دو رديشف روی  اثر رقابت بوته

پشششته نسششبت بششه يشش  رديششف روی پشششته مجمششوع تعششداد    

هشا  )جشدول داده درصشد كشاهش داششت     34های هرز علف

در واقع با افشزايش تشراكم بوتشه مشاش در     اراده نشده است(. 

هشای  كاشت دو رديف روی ي  پشته تراكم علشف  آرايش

  تر كاهش يافته است.بيش هرز

 

كش، اثشر  اثر سال، علف هاي هرز وزن تر مجموع علف

كش و اثشر متقابشل فاصشله بشين رديشف      متقابل سال در علف

هشای هشرز   كشش بشر مجمشوع وزن تشر علشف     كاشت و علف

كشش بشر   ( لشذا اثشر تيمارهشای علشف    2دار شد )جشدول  معني

های های هرز به طور جداگانه در سالمجموع وزن تر علف

 اراده شده است. 1در جدول  4341و  4342

هششا روی وزن تششر كششش، هرچنششد اثششر علششف 4342در سششال 

در مقايسه با ششاهد بشا علشف     ودار نشد های هرز معنيعلف
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تشا حشدی در كشاهش     فلشورفن اكسيكش كاربرد علف هرز

در سال  (.1)جدول  موثر بودهای هرز علفمجموع وزن تر 

بشا ميشانگين وزن تشر     هشرز ، در مقايسه با شاهد با علف 4341

هشششای كشششش، كشششاربرد علشششف گشششرم در مترمربشششع  2/132

 و پرومتششرين، اكسششاديازون  ،تريفلششورالين ،فلششورفناكسششي

 هشای هشرز را بشه   وزن تر مجموع علف متالين به ترتيبپندی

متشششر مربشششع  گشششرم در 2/142و 3/146، 5/221، 4/226، 231

هشای  كشش ، كشاربرد علشف  در مجموع(. 1)جدول  تقليل داد

هشای  فلورفن و تريفلورالين در كشاهش وزن تشر علشف   اكسي

 (. 1ها بود )جدول كشهرز مؤثرتر از ساير علف

 

کرش برر وزن ترر مجمروع     اثر آرايش کاشت و علرف 

های هرز در آرايشش  كمترين وزن تر علف هاي هرز علف

متشششری و سشششانتي 52هشششای كاششششت دو رديشششف روی پششششته

 513كش تريفلشورالين بشا   های مربوا به كاربرد علفكرت

هشای هشرز در   وزن تشر علشف   كيلوگرم در هكتار و بيششترين 

متشری  سشانتي  26آرايش كاشت ي  رديف روی پشته های 

كيلشوگرم   4113های مربوا به شاهد با علف هرز با و كرت

 ها اراده نشده است(. در هكتار بود )جدول داده

های لفهر چند اثر فاصله بين رديف كاشت روی وزن تر ع

( امشا بشه طشور متوسشي، در اثشر      2نشد )جشدول   دارهرز معني

های كاشت دو رديف روی های ماش در الگویرقابت بوته

هشای كاششت   متری نسبت به الگویسانتي 52و  16های پشته

متشری و يش  رديشف    سشانتي  36هشای  دو رديف روی پششته 

 26هشای هشرز   متری وزن تشر علشف  سانتي 26های روی پشته

كاهش داشته است كه اين موضوع بيانگر اثر فاصشله   درصد

باششد )جشدول   های هرز ميبر كنترل علف كمتربين رديف 

 ها اراده نشده است(.داده

 

 صفات زراعی ماش -ب

در اثشر   کش ها روي گیاه ماش سوزي علفاثرات گیاه

سشوزی  كش هيچ گونه اثشرات گيشاه  كاربرد تيمارهای علف

 روی گياه ماش ايجاد نشد.

كشش و فاصشله بشين رديشف     اثشر علشف   عملكرد بذر مراش  

(.2)جششدول دار شششدكاشششت بششر عملكششرد بششذر مششاش معنششي 

  
 تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه و عملكرد دانه. تعداد غالف در بوته، تجزيه واريانا مركب ارتفاع بوته، – 2جدول 

Table 5. Analysis of variance of the plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 100 

seeds weight and seed yield. 

MS   
df 

 
SOV 

 
Seed yield 100 

 seeds 

weight 

 No. of 

seeds/pod 
No. of 

pods/plant 
Plant 
height 

**19.2  ns0.73  ns131.2  **16.55  *3827.2  1 (A )Year 

0.18 0.37 14 0.205 164.05 2 Error  
ns0.102  ns0.002  ns113  ns1.26  ns549.19  1  (c )Density 

ns0.17  ns1.6  ns1.8  ns0.309  ns165.7  1  AC 

0.22 0.28 1.3 0.349 21.6 2 Error 
**44.4  ns0.16  ns0.20  ns0.113  ns130.0  3  (D )Planting pattern 

ns1.67  ns0.12  ns5.1  ns0.069  ns6.48  3 AD  
0.37 1.5 2.02 0.066 273.3 6 Error 

ns0.06  ns0.32  ns2.3  ns0.145  ns632.4  3 CD 
ns0.12  ns0.13  ns2.1  ns0.074  ns790.5  3 ACD  

0.23 0.71 1.99 0.057 176.7 6 Error 
**0.40  *0.61  **3.9  **0.25  ns104.5  6  (E )Herbicide 

ns0.09  ns0.17  4.9 ** 0.348 ** ns212.1  6 AE 
ns0.05  ns0.25  ns1.7  ns0.129  ns94.8  6 CE 
ns0.01  ns0.45  ns1.8  ns0.073  ns263.9  6 ACE 
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ns0.08  ns0.15  **3.1  ns0.054  ns166.5  18 DE 
ns0.09  ns0.25  **3.4  **0.111  ns153.6  18 ADE 
ns0.08  ns0.32  **3.2  ns0.05  120.8 ns 18 CDE 
ns0.11  **0.53  **3.1  ns0.061  ns123.8  18 ACDE 

0.22 0.58 3.1 0.127 281.7 208 Error 
- - - - - 335 Total  

4% 13% 15% 7% 17% -  (CV) 

ns  ،**,* درصد. 4و  2دار در سطوح احتمال خطای دار نيست و معني= به ترتيب معني 

Ns, * and ** - Not significant and significant at 5 and 1% probability level, respectively. 
 

اثر سال و تراكم )فاصله بوته روی خشي   ارتفاع بوته ماش 

درصشد   2كاشت( بر ارتفاع بوته هر ي  در سشطح احتمشال   

 ميشانگين  (. در سشال اول آزمشايش  2دار شدند )جشدول  معني

 3/53متشر و در سشال دوم آزمشايش    سشانتي  1/11ارتفاع بوته 

 46كه نسبت به سال اول آزمشايش   (1متر بود )جدول سانتي

متشر  سشانتي  2ارتفشاع بوتشه در فاصشله     درصد افزايش داشت.

 46متشر و در فاصشله   سشانتي  5/14بوته روی رديشف كاششت   

 متشر بشود  سشانتي  3/54متشر بوتشه روی رديشف كاششت     سانتي

متر بوته روی رديف سانتي 2( كه نسبت به فاصله 5ل )جدو

 درصد افزايش داشت. 1كاشت، 

 
 

 های آزمايش بر ارتفاع، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه ماش.تاثيرسال – 1جدول 
Table 6. Effect of the Time (year) of the experiment on plant height, number of pod per plant, number 

seeds per pod and 100 seed weight in 2006 and 2007. 

*Mean Years 
100 seeds 
Weight (g) 

No. of seeds 

per pod 
No. of pods 

per plant 
Plant height 
(cm) 

a 4.1 a 8.2 b 14.3 b 66.6 2006 
a 4.2 a 9.5 a 28.1 a 73.3 2007 

درصد متفاوت  2ای دانكن در سطح احتمال خطای باشند طبم آزمون چند دامنههايي كه دارای حداقل ي  حرف مشترك ميدر هر ستون ميانگين * - 

 .نيستند

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s 

multiple range test at the 0.05 probability level. 
 

 

عملكرد  ها روي خطوط کاشت برتأثیر فاصله بوته

ها روی خطوا كاشت بر هرچند اثر فاصله بوته ماش 

( اما عملكرد 2دار نشد )جدول عملكرد بذر ماش معني

ها روی خطوا متری بوتهسانتي 2نهايي بذر در فاصله 

 46كيلوگرم در هكتار نسبت به فاصله  4/4543كاشت با 

 4/4141متری بوته ها روی خطوا كاشت با سانتي

 (. 5كيلوگرم در هكتار، افزايش داشت )جدول 
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 وزن صد دانه و عملكرد دانه ماش. نهايي، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف،ترثير فاصله بين بوته روی رديف بر ارتفاع  - 5جدول 
Table 7. Effect of plant spacing on the rows on plant height, number of pod per plant, number of seeds per 

pod, 100 seeds weight and seed yield. 

Mean 
Plant spacing 

Seed yield 
(kg/ha) 

100 seeds 
Weight (g) 

No. of seeds 

per pod 
No. of pods 

per plant 
Plant height 
(cm) 

a 1719.1 a 4.1 a 8.7 a 19.4 b 68.7   5 cm 
a 1687.8 a 4.1 a 9.1 a 22.9 a 71.3 10 cm 

درصشد متفشاوت    2سشطح احتمشال خطشای     ای دانكشن در دامنشه باشند طبم آزمون چند هايي كه دارای حداقل ي  حرف مشترك ميدر هر ستون ميانگين* - 

 .نيستند

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s multiple 

range test at the 0.05 probability level. 

 

در  عملكررد مراش    هاي مختلف کاشت برتأثیر آرايش

هشای مختلشف بكشار بشرده ششده در آزمشايش بشه        بين آرايش

ترتيب بيشترين عملكرد بذر در كاشت ي  خي روی پشته 

كيلوگرم در هكتشار   4/2323متری با عملكرد سانتي 26های 

 16و  52،  36های كاششت  بدست آمد و فواصل بين رديف

و  1/4225،  5/4213متششر بششه ترتيششب دارای عملكششرد سششانتي

(.4كيلشششششوگرم در هكتشششششار بودنشششششد. )جشششششدول  5/4113

 
 های مختلف كاشت بر ارتفاع ماش، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه و عملكرد دانه ماش.ترثير آرايش - 4جدول 

Table 8. Effect of planting patterns on plant height, number of pod per plant, number of seeds per pod, 100 

seed weight and seed yield. 

*Mean  
Planting patterns Seed yield 

(kg/ha) 
100 seeds 
Weight (g) 

No. of seeds 

per pod 
No. of pods 

per plant 
Plant height 
(cm) 

b 1669.7 a 4.1 a 8.8 a 22.1 a 70.4 Planting on two sides of 60 cm 

spaced rows 
b 1557.4 a 4.2 a 8.8 a 21.5 a 68.9 Planting on two sides of 75 cm 

spaced rows 
b 1263.7 a 4.1 a 8.9 a 21.6 a 71.6 Planting on two sides of 90 cm 

spaced rows 
a 2323.1 a 4.1 a 8.9 a 19.5 a 69.1 Planting on 50 cm spaced rows 

درصشد متفشاوت    2احتمشال خطشای    باشند طبم آزمون چند دامنه ای دانكشن در سشطح  ي  حرف مشترك ميهايي كه دارای حداقل در هر ستون ميانگين* - 

 .نيستند

* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the 

Duncan’s multiple range test at the 0.05 probability level. 

 

در مقايسه با  ها بر عملكرد ماش کشتأثیر کاربرد علف

ششاهد بشدون علشف    بترتيب تيمارهای شاهد با علف هرز، 

 فلورفن و تريفلشورالين های اكسيكشكاربرد علفو هرز 

كيلشوگرم   4/4521و  2/4423، 2/2624بترتيب با ميانگين 

در هكتار موثرترين تيمارهای آزمايش بودنشد و اخشتالف   

كمتشرين عملكشرد   (. 3)جشدول   داری با هم نداششتند معني

 3/4113بشا ميشانگين   شاهد با علف هشرز  تيمار از  بذر ماش

بطشور متوسشي   (. 5)جدول  حاصل شدكيلوگرم در هكتار 

بوتشه در   41های هرز با تراكم علفطي دو سال آزمايش 

 1 هشای )جدولگرم در متر مربع  4345متر مربع و وزن تر 

درصد باعث كاهش عملكرد بشذر مشاش    24به ميزان  (3و 

 شدند.
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عملكشرد   غالف، وزن صد دانشه و  كش های مختلف بر ارتفاع نهايي، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه درر كاربرد علفترثي - 3جدول 

 دانه ماش.
Table 9. Effect of herbicide treatments on plant height, number of pod per plant, number of seeds per pod,      

100 seeds weight and seed yield. 
*Mean  

 

Rate 

(kg ai/ha) 

 

 

Herbicide 

treatments 

Seed yield 

(kg/ha) 

100 seeds 

weight 

(g) 

No. of seeds per 

pod 

 No. of pods 

per plant 

Plant height 

(cm) 

2007 2006 2007 2006 
bcd 1638.3 b 4.11 a 9.5 a 8.9 a 27 cd 13 a .070 1.2 Prometryne 
ab 1829.5 b 04.8 ab 9.2 ab 8.2 a 24 b 18 a 71.9 0.48 Oxyfluorfen 
bcd 1677.3 ab 4.28 a 9.8 ab 8.6 a 29 c 13 a 69. 9 0.36 Oxadiazon 
cd 1527.3 b 4.06 a 9.3 ab 8.3 a 27 de 11 a 69. 9 1.15 Pendimethalin 
abc1754.1  ab 4.21 a 9.6 ab 8.4 a 26 cd 13 a 68.3 1 Trifluoralin 
a 2028.5 a 4.36 a 9.3 b 8.2 a 31 a 21 a 68.1 - Weed free check 
d 1469.3 b 4.10 a 9.7 c 7.1 a 32 e 11 a 71.7 - Weedy check 

متفشاوت   درصشد  2ای دانكشن در سشطح احتمشال    باشند طبم آزمون چند دامنههايي كه دارای حداقل ي  حرف مشترك ميدر هر ستون ميانگين * - 

 .نيستند
* - Means within a column followed by the same letter are not significantly different according to the Duncan’s 

multiple range test at the 0.05 probability level. 
 

ترراثیر تیمارهرراي آزمررايش بررر اكرر اي عملكرررد  

 محصول ماش

وزن صشد دانشه    كشش بشر  اثرتيمارهای علشف  وزن صد دانه 

شد )جدول  دارمعني درصد 2سطح احتمال خطای  ماش در

2 .) 

هايي بود كه در طشول  باتترين وزن صد دانه متعلم به كرت

بود به طوری كشه وزن   های هرزفصل رويش عاری از علف

گرم بود كه در مقايسه با شاهد با  31/1صد دانه در اين تيمار

درصششد  1 (3)جششدول  گششرم 46/1بششا ميششانگين  علششف هششرز

 افزايش داشت.

كش و سال اثر تيمارهای علف تعداد دانه در غالف ماش 

 كش بر تعداد دانه در غالف ماش هر ي  در علف

( لذا 2دارشد )جدول معني درصد 4درسطح احتمال خطای 

كش بر تعداد دانه در غالف مشاش بطشور   های علفاثر تيمار

ارادشه   3در جشدول   4341و  4342هشای  جداگانه بشرای سشال  

 شده است.

در مقايسه با شاهد بشا علشف هشرز، كشاربرد      و 4342در سال 

باعث افزايش تعداد دانشه  های مورد آزمايش كشعلفهمه 

كش در پرومترين مؤثرترين علف ، امادر غالف ماش شدند

 ، اثشر 4341افزايش تعداد دانه در غالف ماش بشود. در سشال   

نششد   داركش ها روی تعداد دانه در غالف ماش معنيعلف

 (. 3)جدول 

كش و سال اثر سال، تيمارهای علف تعداد غالف در بوته 

 كش بر تعشداد غشالف در بوتشه مشاش هشر يش  در      در علف

(، 2دار ششدند )جشدول   درصد معنشي  4سطح احتمال خطای 

كش بر تعداد غالف در بوته ماش بشه  لذا اثر تيمارهای علف

 3در جشدول   4341و  4342هشای  طور جداگانشه بشرای سشال   

 اراده شده است.

بشا ميشانگين    ، در مقايسه با شاهد با علف هشرز 4342در سال 

 بترتيشب ششاهد بشدون علشف هشرز و     ، غالف در هر بوتشه  44

غشالف در هشر    44و  24بشا   فلشورفن اكسيش ككاربرد علف

-كشعلف ، اثر4341در سال  موثرترين تيمارها بودند. بوته

 (. 3نشد )جدول  دارها روی تعداد غالف در بوته ماش معني
 

 بحث
 هاي هرزکنترل علف

دار نششدن الگشوی كاششت و تشراكم كششت      علي رغم معني

های هرز تراكم و وزن تر علف يانگينم كاهشماش، ليكن 

دو  آزمششايشدرصششد در  26درصششد و  34بترتيششب بششه ميششزان 

نشان داد كه استفاده از الگوی های كاشت دو رديشف   سال،

 2متشششری و فاصشششله سشششانتي 52و يشششا  16هشششای روی پششششته
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كشاربرد هشر    بهمراهمتری بوته ها روی خطوا كاشت سانتي

ترتيشب   لورفن و تريفلورالين بهفهای آكسيي  از علفكش

توانشد  مشي كيلوگرم ماده موثره در هكتار  4و  14/6به ميزان 

هششای هششرز و بعنششوان يشش  راهكششار مبششارزه تلفيقششي بششا علششف

 افزايش ميزان محصول ماش مورد استفاده قرار گيرد. 

 

عملكرد  تأثیر فاصله بوته ها روي خطوط کاشت بر

 ماش

فواصل كاشت بر عملكرد دار نشدن اثر علي رغم معني

متری سانتي 2محصول، اما عملكرد نهايي بذر در فاصله 

كيلوگرم در هكتار  4/4543ها روی خطوا كاشت با بوته

متری بوته ها روی خطوا كاشت سانتي 46نسبت به فاصله 

(. 5كيلوگرم در هكتار، افزايش داشت )جدول  4/4141با 

كاشت  كهشان دادنتايج آزمايشات انجام شده در اصفهان ن

در تراكم كمتر منجر به توليد شاخه های فرعي بيشتر و 

 Ghourtشود )توليد غالف و دانه بيشتر در هر بوته مي

tapeh Hassan zadeh et al., 2005چنين در هم ( و

متر روی سانتي 2، 5، 46آزمايش ديگری كه اثر فواصل 

شت رديف بر عملكرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص بردا

(Mirzaii and Madhaj, 2005 ،مورد بررسي قرار گرفت )

ي  از آزمايشات فوق اثر فواصل از اين حيث كه در هيچ

دار نشد با نتايج حاصل از كاشت بر عملكرد محصول معني

 نمايد.اين تحقيم مطابقت مي

ای در گيزاپور و در همين راستا نتايج آزمايش مزرعه

بوته ماش در متر مربع،  26و  33های بنگالدش روی تراكم

كيلوگرم در هكتار( متعلم به  4512باتترين عملكرد )

( و نيز Talukder et al., 1993تراكم كمتر بود )

های مختلف بوته در واحد های بررسي تراكمآزمايش

های سطح كه به منظور برداشت جهت دانه خش  در سال

ي در صف 4341( و Arjemand, 2005در اروميه ) 4341

( انجام شد و با Sekhavat and Zand, 2007آباد دزفول )

 46متر و فواصل سانتي 26برتری فاصله رديف كاشت 

، نتايج تحقيم متر بوته روی رديف كاشت همراه بودسانتي

 يند.نماانجام شده در دزفول را تاديد مي

 عملكرد ماش  هاي مختلف کاشت برتأثیر آرايش

متر سانتي 26های پشته در آرايش كاشت ي  خي روی

داری بيشتر از عملكرد در عملكرد بذر ماش به طور معني

(. بيشترين عملكرد 4های كاشت بود )جدول ساير آرايش

متری سانتي 26بذر در كاشت ي  خي روی پشته های 

كيلوگرم در هكتار بدست آمد و فواصل  4/2323بميزان 

به ترتيب  مترسانتي 16و  52،  36 های كاشتبين رديف

كيلوگرم در  5/4113و  1/4225، 5/4213دارای عملكرد 

بدين ترتيب عملكرد محصول (. 4هكتار بودند. )جدول 

 26ماش در آرايش كاشت ي  خي روی پشته های 

 52،  36های كاشت متری نسبت به فواصل بين رديفسانتي

درصد  24درصد و  33درصد،  11بترتيب  مترسانتي 16و 

 افزايش يافت.

های در اكثر مطالعات مربوا به فاصله مناسب بين رديف

متر مطلوب بوده است. از سانتي 26كاشت، فاصله رديف 

جمله در آزمايشي كه به منظور بررسي اثر آرايش كاشت 

بر عملكرد و اجزاء عملكرد دانه ماش رقم گوهر، فواصل 

، 46متر و فواصل روی رديف سانتي 26، 12، 46بين رديف 

متر مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه سانتي 2، 5

كمترين عملكرد دانه در واحد سطح به ترتيب به  بيشترين و

متر سانتي 46و  26تيمارهای فاصله بين رديف كاشت 

(. هم Mirzaii and Madhaj, 2005اختصاص داشت )

مايشاتي كه در تايلند انجام شد، آرايش چنين بر اساس آز

متر و فواصل بوته روی سانتي 26های كاشت در رديف

متر و در هر چاله كاشت ي  سانتي 46های كاشت رديف

(. يا در آزمايش Nameless, 1991تر بود )بوته مناسب

در مركز تحقيقات كشاورزی  4343در سال  ديگری كه

متر سانتي 26و  22ت دزفول انجام شد، فواصل رديف كاش

كيلوگرم دانه در هكتار  4164و  4144بترتيب با ميانگين 

داری بر عملكرد نهايي دانه ماش داشتند ترثير معني

(Sekhavat, 2012 و بدين ترتيب همانگونه كه مالحظه .)

گردد نتايج آزمايشات فوق الذكر نيز مؤيد نتايج اين مي

 باشند.تحقيم مي
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 عملكرد ماش  هاي مورد آزمايش برکشعلف تأثیر

ها از نظر ترثير بر افشزايش  كشبه طوركلي، رتبه بندی علف

 <تريفلشورالين  <فلشورفن عملكرد دانه ماش به ترتيب اكسشي 

در  (.3متشالين بشود )جشدول    پندی <پرومترين <اكساديازون

ذيششل بششه برخششي از آزمايشششات مربششوا بششه بررسششي كششارايي  

گردد كشه حاصشل   كش ها در محصول ماش اشاره ميعلف

 ها با نتايج اين آزمايش مطابقت دارد.اغلب آن

در مركششز  4353 -51هششایآزمششايش انجششام شششده طششي سششال 

هشای هشرز زراعشت    تحقيقات كشاورزی دزفول روی علشف 

ايسه با شاهد با علف ماش كه طي آن مشخص شد كه در مق

هشای  كشش هرز، ميزان عملكرد ماش به وسيله كاربرد علشف 

كيلوگرم مادة مشؤثر در هكتشار،    3كلرتال دی متيل به ميزان 

كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار بششه   2/2آتكلششر بششه ميششزان 

صورت پيش رويشي و شاهد بدون علف هرز به ترتيشب بشه   

 Ghanbari Birganiدرصد افزايش يافت ) 3و 43، 23ميزان 

et al., 1996 .) 

در هندوسششتان بششا كششاربرد    4332آزمايشششي كششه در سششال   

های پيش رويشي روی ماش انجام ششد، مصشرف   كشعلف

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار و  42/6فلورفن به ميزان اكسي

كيلششوگرم مششادة مششؤثر در هكتششار   4متششالين بششه ميششزان پنششدی

نمشوده و محصشول مشاش    هشای هشرز را بخشوبي كنتشرل     علف

 Singh etبيشتری نسبت به شاهد با علف هرز توليد نمودند )

al., 1994 33(، و هم چنين در آزمايش ديگری كه در سال 

هششای خششاك كشششدر هندوسششتان بششه وسششيله علششف  4332 -

و  6/ 52متالين هر ي  به ميشزان  كاربرد تريفلورالين و پندی

( ®)فوزيليشد  فلوآزيفشوپ كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار +  4

كيلوگرم مادة مؤثر در هكتار در مزرعه ماش  22/6به ميزان 

انجام شد در مقايسه با شاهد با علف هرز، محصول بيششتری  

 (. Balyan et al., 1995توليد شد )

بشرای   ايشن آزمشايش  در مجموع بر اسشاس نتشايج حاصشل از    

 ،هششای هششرز و افششزايش ميششزان محصششول مششاشكنتششرل علششف

بشا  متشر  سشانتي  26هشای   كاشت ي  خي روی پشته آرايش

كشاربرد هشر يش  از    و بوتشه هشا    یمترسانتي 2فاصله كاشت 

كيلشوگرم مشادة    14/6فلورفن به ميزان های آكسيكشعلف

يا تريفلشورالين بشه    مؤثر در هكتار به صورت پيش رويشي و

كيلشوگرم مشادة مشؤثر در هكتشار بشه صشورت پشيش         4ميزان 

 شود.خاك توصيه ميكاشت و مخلوا با 

 

 سپاسگ اري

نگارندگان بدينوسيله از همكاری و مساعدت آقايان 

منصور رضا  ،زرگرزاده، عليرضا شفيعيدكتر رحيم اسالمي

 محمدرضا محمدی و همچنين ساير همكاران غريب و

محترمي كه با زحمات صادقانه خود اجرای اين آزمايش را 

طي دو سال ميسر نموده اند كمال تشكر و قدرداني را 

نمايند.مي
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Abstract:  

This experiment was conducted to evaluate the effects of planting methods, planting density of 

mungbean and application of herbicides on weed control and yield of mungbean for two years at 

Safi abad agricultural research center of Dezful, I. R. Iran. The experiment was arranged so as  to 

form strip split split plots with three replications. Vertical factor were planting patterns at four 

levels : planting of two rows of mungbean on beds with 60, 75 and 90 cm width, respectively, and 

planting of one row of mungbean on beds 50 cm apart, horizontal factor was mungbean density at 

two levels: plant spaces of 5 and 10 cm on the row, and subplots were application of herbicides at 

seven levels : preemergence application of prometryn at 1.2 kg ai. ha-1, oxyfluorfen at 0.48 kg ai. 

ha-1, oxadiazon at 0.36 kg ai. ha-1, pendimethalin at 1.15 kg ai. ha-1, preplant application of 

trifluralin at 1 kg ai. ha, weed free and weedy checks. Results show that overall, ranking of the 

effect of herbicide treatments on weed density are : oxyfluorfen> trifluralin> prometryn> 

pendimethalin> oxadiazon. Effect of oxyfluorfen and trifluralin on reduction of weed biomass was 

greater than the other herbicides. Ranking of the effect of herbicide treatments on yield increase are 

: oxyfluorfen> trifluralin> oxadiazon> prometryn> pendimethalin. Therefore to increase the yield 

and weed control in mungbean field, planting of one row of mungbean on beds with 50 cm width 

and 5 cm spacing between bushes along with the application of trifluralin at 1 kg ai. ha-1 or 

application of oxyfluorfen at 0.48 kg ai. ha-1 are recommended. 

Key words: oxadiazon, oxyfluorfen, pendimethalin, prometryn, trifluralin. 
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