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  هچکید

دانه ایمازاتاپیر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کش علفدز هرز گاوپنبه و علف تراکم اثر متقابلبه منظور بررسی 
شد. اجرا  1392هاي کامل تصادفی با چهار تکرار در سال صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوكه ب ، آزمایشیقرمزلوبیا 

و یک لیتر در  75/0، 5/0، 25/0ر مربع) و پنج دز ایمازاتاپیر (صفر، بوته در مت 12و  8، 4چهار تراکم گاوپنبه (صفر، 
 کشعلفبا افزایش دز  هرزعلفبودند. عملکرد دانه لوبیا قرمز در شرایط عاري از  بررسیهکتار) سطوح عوامل مورد 

. اتفاق افتادکش علف با افزایش دز گاوپنبه  هرزعلف هايداري در  تراکمروند خاصی را نشان نداد، ولی افزایش معنی
 نسبت به عدم کاربرد کشدز توصیه شده علفدر شرایط  بوته گاوپنبه در متر مربع 12و  8، 4هاي عملکرد دانه در تراکم

هاي کش در تراکم. تعداد غالف در بوته نیز در شرایط عدم کاربرد علفافتیدرصد افزایش  127و  92، 43ترتیب ه ، بآن
. نشان داددرصد کاهش  48و  44، 29 به ترتیبهرز، ر مربع گاوپنبه نسبت به شرایط عاري از علفبوته در مت 12و  8، 4

 12، 8رتیب باعث کاهش به تهرز، بوته در متر مربع گاوپنبه نسبت به شرایط عاري از علف 12و  8، 4هاي تراکمهمچنین 
کش ایمازاتاپیر علف هايدز و تراکم گاوپنبه حتحت تأثیر سطو درصد تعداد دانه در غالف شد، ولی وزن صد دانه 4و 
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Abstract 

The field experiment was conducted in order to study the interaction of velvetleaf densities and 

Imazethapyr doses on yield and yield components of red bean in factorial randomized complete 

block design with four replications in 2013. The factors were included four levels of velvetleaf 

densities (0, 5, 10, and 15 plant.m-2) and five levels of Imazethapyr doses (0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1 

lit.ha-1). Grain yield at weed-free plots with increasing herbicide dose did not change, but it is 

increased at other velvetleaf densities with increasing doses of herbicide. Grain yield at 4, 8, and 

12 velvetleaf plant.m-2 densities at the recommended dose compared to no-herbicide plots 

increased by 43, 92, and 127%, respectively. The number of pods per plant at no-herbicide 

plots and 4, 8 and 12 velvetleaf plant.m-2 than velvetleaf weed-free plots reduced by 29, 44 and 

48%, respectively. The number of grains per pod at densities of 4, 8 and 12 velvetleaf plant.m-2 

than weed-free conditions reduced to 8, 12 and 4%, but the hundred grain weight did not affected 

by levels of weed densities and herbicide doses. 
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  مقدمه

 غذایی منبع ترینمهم غالت، از پس حبوبات
 Phaseolus.( قرمز ایلوب. باشندمی هاآنانس

calcaratus L (نیپروتئ از باالیی درصد داشتن با 
 دری اهیگ نیپروتئ مهم منابع ازی کی ،)درصد 32-18(

). 1382 همکاران و دري( دیآیم حساب به انسان هیتغذ
 با هاآن رقابت و لوبیا مزرعه در هرز هايعلف حضور

 این عملکرد افت اصلی عوامل از یکی زراعی یاهگ این

ي ادیز نهیهز ساله همه و شده محسوب زراعی گیاه
 ایلوب تابستانه کشت. شودیم صرف هاآن کنترلي برا

 با نتوانند آن جوان هايگیاهچه که گرددمی سبب
 رقابتی قدرت که يهاآنتابست هرز هايعلف از بسیاري

 باعث هرزهايعلف داخلت. کنند رقابت دارند، باالیی
 گردد تواندیم ایلوب درصد 80 از بیش عملکرد کاهش

 دوره). 1980 همکاران و ویلسون ؛1980 زیمدال(
 طوالنی محصول، این با هرز هايعلف رقابت بحرانی
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 و لک ؛1998 همکاران و سایدبرن( است شده گزارش
 اوایل زمان، این عمده و) 1993 ویلسون ؛1384 همکاران

  . باشدمی زراعی گیاه این شدر
) Abutilon theophrasti Medik.( گاوپنبه

 مزارع تابستانه هرز هايعلف مهمترین ازی کی عنوانبه
 و مازندران جمله از کشور يهاآناست بیشتر در لوبیا

 نیسات). 1382 ترمه و شیمی( است شده معرفی گلستان
 ريپذیانعطاف که کردند گزارش) 1992( همکاران و

 ارساخت دهدمی اجازه گاوپنبه به زایشی و مرفولوژیکی
. دهد تغییر شرایط مختلف به بسته را خود کانوپی
 گاوپنبه به کشور شمالی يهاآناست مزراع آلودگی

 همکاران و رضوانی( باشدمی گسترش به رو بسیار
 بسیار مناطق این در هرزعلف این مدیریت لذا). 1387

  .دارد ضرورت
 تیریمدی اصل ابزار عنوانبه اهکشعلف

ي هانظام در و شوندمی محسوب هرزي هاعلف
 از استفاده بري ادیز دیتاکي امروز متداولي کشاورز

بروز  .شودیم هرزي هاعلف کنترلي برا هاکشعلف
 طیمحی آلودگ ها،کشعلف به هرزي هاعلف مقاومت

 که هستندی لیدال نیمهمتر ازی نیزمریزي هاآب و ستیز
 را هرز يهاعلف با برخوردي هاوهیش دري بازنگر
هاي در سیستم امروزه. سازدیم ریناپذ اجتناب و مطرح

 لیتماشده،  ذکر سوء راتیتاث لیدلبه کشاورزي پایدار
و استفاده از دزهاي کاهش یافته  مصرف کاهشي برا

 ؛1992 همکاران و رایپر( است گرفته اوجها کشعلف
. )1996 مورفی و سوانتون ؛2001 نسوانتو و راجکان

 قیتلف دتوانمی راهکار یکهاي کشاورزي در این سیستم
 محصولی رقابت قدرت و کشعلف یافته کاهش دزهاي

 دزهاي با و دباش هرزي هاعلف خسارت کاهشي برا
 هرزي هاعلف به را هیاول صدمه کش،علف یافته کاهش

 و ابدی کاهش هاآنی رقابت قدرت ازي مقدار تا کرد وارد
 هرزي هاعلف خود، کامل رقابت بای زراع اهیگ ادامه در
 مقادیر از استفاده. سازد خارج رقابت صحنه از را

 جهت زیادي محققین توسط هاکشکاهش یافته علف

 زیست محیط به خسارت کاهش و تولید هزینۀ کاهش
 و  کلینگامن ؛1992 همکاران و بوهلر( است شده توصیه

 شدة توصیه میزان %75 و 50 کاربرد ).1992 همکاران
 تمامی تیمارهاي تلفیق با در بنتازونکش علف
 توانستدیم ستوکسی و تریفلورالین يهاکشعلف
 %92 از بیش را خروس تاج و گاوپنبههاي هرز علف

 از استفاده ولی .)1379 حسینی ضیاء( نماید کنترل
 کنترل سکیر است ممکن کشعلف افتهی کاهش دزهاي

 و بذر بانک به بذور بازگشت هرز،ي هاعلف فیضع
 ژانگ( باشد داشتهی پ در رای زراع اهیگ عملکرد کاهش

ي ریبکارگ امکان است الزم نیبنابرا). 2000 همکاران و
 هرزعلف- زراعی گیاه رقابت بر افتهی کاهشي دزها

 منظور به پژوهشی لذا .دبررسی گرد قیدق طوربه
 عملکرد اجزاي و عملکرد بر ایمازاتاپیر دزهاي بررسی

  .شد انجام هرز گاوپنبهدر رقابت با علف قرمزلوبیا
  

  مواد و روش
ي هاتراکممنظور بررسی  بهاي آزمایش مزرعه

بر  ایمازاتاپیر کشعلف دزهاي و گاوپنبه هرزعلف
اي قرمز در مزرعه لوبیا دانه عملکرد و اجزاي عملکرد

بصورت  دران)واقع در شهرستان محمودآباد (مازن
 چهار با تصادفی کامل هايطرح بلوك قالب در فاکتوریل

 مورد عوامل سطوح .اجرا شد 1392در سال  تکرار
 12 و 8 ،4، صفر( تراکم چهار در این آزمایش، بررسی

 صفر،( دز پنج و گاوپنبه هرزعلف) مربع متر در بوته
 کشعلف) هکتار در لیتر یک و 75/0 ،5/0 ،25/0

درصد  10  فرموالسیون پرسوئیت) با( رایمازاتاپی
 100و دز توصیه شده یک لیتر در هکتار ( محلول در آب

 کرت هر ابعاد. گرم ماده مؤثره در هکتار) بودند
 به کشت ردیف پنج شامل که بود متر 5/2×4 آزمایشی،

 نیز هابلوك و هاکرت بین فواصل. بود متر 5/0 فواصل
 .شد گرفته نظر در متر یک و 5/0 به ترتیب یکدیگر، از

 بر بود. 45/7لوم شنی و اسیدیته آن  بافت خاك مزرعه
 100 و 80 ،120 زانیم خاك، آزمایش نتایج اساس
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درصد  46کودهاي اوره ( به ترتیب هکتار، در لوگرمیک
 سوپر درصد پتاسیم) و 47( میپتاس سولفات نیتروژن)،

 به هیپا کود عنواندرصد فسفر) به 46( پلیتر فسفات
 کیلوگرم 60 کاشت نیز پس از روز 30 .شد اضافه خاك

خطوط  تمام به سرك صورتبه اوره کود هکتار در
  .شد داده هابوته پاي و هاکشت کرت

گروه رشد محدود و ( قرمز رقم درخشان یالوب
 10در تاریخ بوته در متر مربع  40با تراکم  اي)فرم بوته

ور بذ .بصورت دستی کشت شدند 1392اردیبهشت 
با کاشت لوبیا قرمز روي دو طور همزمان گاوپنبه به

متر از طرفین سانتی 7به فاصله صورت زیگزاگ بهخط 
برابر تیمارهاي  چهار هايبا تراکم خط کشت لوبیا قرمز

پس از  شدند.کشت صورت دستی بههرز علف یتراکم
، عملیات تنک هاي گاوپنبهبوته سبز شدن و استقرار

 بوته 12 و 8 ،4، صفرهاي مورد نظر (مبراي اعمال تراک
   .صورت گرفت )مربع متر در

 ،25/0 صفر،(کش ایمازاتاپیر تیمارهاي دز علف
 برگی چهار مرحله در) هکتار در لیتر یک و 75/0 ،5/0

 مجهز ماتابی شارژي پشتی سمپاش هرز گاوپنبه باعلف
 حجم با کیلو پاسکال 240 فشار در که ايشره نازل به

 .گردید اعمال کالیبره شده بود، هکتار در ترلی 250

 منطقه در محصول این عرف اساس بر داشت عملیات
  .شد انجام

با انداختن  لوژیک لوبیا قرمزپس از رسیدگی فیزیو
میانی هر  ردیف سه از يمتر 1×5/0 بار کوآدرات یک

بر شدند و پس از هاي لوبیا قرمز کف، بوتهکرت
 در بوته و تعداد دانه در غالفتعداد غالف گیري اندازه

 هاي کاغذي قرار داده شده و به آزمایشگاهدر پاکت
 به مدت گراددرجه سانتی 60آون  در شدند و منتقل
و سپس عملکرد  ساعت قرار داده شدند 72 حدود

گیري بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن صد دانه انازه
با ها داده) ANOVA( آنالیز واریانس .شدند

 هامقایسه میانگینو  MSTATCو   SASهايزارافنرم
انجام شد.  )LSDدار (معنیاختالف با آزمون حداقل 

  ترسیم شدند.   Excelافزارنرم نمودارها با
  

  نتایج
  عملکرد دانه 

لوبیا قرمز، اختالف  دانه آنالیز واریانس عملکرد
هرز گاوپنبه، داري را بین سطوح تراکم علفمعنی

زاتاپیر و اثرات متقابل تراکم کش ایمادزهاي علف
  ). 1کش نشان داد (جدولهرز در دزهاي علفعلف

  لوبیا قرمزدانه تاثیر دزهاي ایمازاتاپیر و تراکم گاوپنبه بر عملکرد و اجزاي عملکرد واریانس  تجزیهنتایج  -1جدول 

درجه   منابع تغییر
  آزادي

   عملکرد
 دانه

عملکرد 
 بیولوژیک

   الفغتعداد 
  در بوته

  داد دانه تع
 در غالف

  وزن 
  دانه صد

 8/24  0/27  0/56 424976/7  15236/98 3  بلوك

 **11/06 * 0/73 ** 24/24 * 106×22/2 ** 105×20/3 3  تراکم گاوپنبه

 n.s 3/65  n.s  0/12 ** 20/58 ** 106×31/6 ** 105×31/1 4  ایمازاتاپیردز 

 ** n.s 6/41 0/27 ** 3/13 * 105×38/1 ** 104×41/3 12  تراکم ×دز 

  9/1  25/0  79/0 104×25/4  7/19×310 57  خطاي آزمایش

  38/3  75/14  86/11  26/7  34/6  ( درصد) تغییرات ضریب
ns            ،* باشد.می درصد 1و  5 سطح در دارو معنی دارغیرمعنی ترتیب به ،** و  
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کیلوگرم در  2702باالترین مقدار عملکرد دانه (
هرز و دز توصیه شده ار عاري از علفهکتار) در تیم

ایمازاتاپیر مشاهده شد که از نظر آماري تفاوت 
لیتر در  25/0داري با تیمارهاي دز عدم کاربرد و معنی

هرز گاوپنبه کش در شرایط عاري از علفهکتار علف
کیلوگرم در  1107ترین مقدار عملکرد دانه (نداشت. پائین

تر مربع گاوپنبه در بوته در م 12هکتار) در تیمار 
 دانه کش بدست آمد. عملکردشرایط عدم کاربرد علف

کش در لوبیا قرمز در شرایط عدم کاربرد علف
بوته در متر مربع گاوپنبه نسبت به  12و  8، 4هاي تراکم

 58و  48، 31 به ترتیبهرز، شرایط عاري از علف
  ). 2درصد کاهش یافت (جدول 

رایط عاري از عملکرد دانه لوبیا قرمز در ش
هرز گاوپنبه با افزایش دز ایمازاتاپیر روند خاصی علف

هاي گاوپنبه با افزایش را نشان نداد، ولی در سایر تراکم
داري نشان داد. کش، عملکرد دانه افزایش معنیدز علف

بوته گاوپنبه در متر مربع،  12و  8، 4هاي در تراکم
رد دانه درصد افزایش در عملک 127و  92، 43بترتیب 

لوبیا قرمز با افزایش دز ایمازاتاپیر (دز توصیه شده 
  ). 2کش) حاصل شد (جدول علف نسبت به عدم کاربرد

  
 دز ایمازاتاپیر و تراکم گاوپنبه   عملکرد دانه لوبیا قرمز (کیلوگرم در هکتار) در ترکیبات تیماريمقایسه میانگین  -2جدول 

  تراکم گاوپنبه
  (بوته در متر مربع)

  کش ایمازاتاپیر (لیتر در هکتار)ز علفد

0 25/0 5/0 75/0 1 

0 2645 abc 2657 ab 2595 bcd 2630 bc 2702 a 
4 1803 g 1806 g 2500 e 2623 bc 2594 cd 
8 1352 h 1371 h 2247 f 2554 de 2601 bcd 
12 1107 j 1207 i 2206 f 2608 bcd 2523 e 
  .باشندنمی دارمعنیدرصد   1 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر آماري نظر از باشند تركمش حرف یک داراي اختالف اعدادي که

  
  بیولوژیک عملکرد

لوبیا قرمز نیز حاکی  بیولوژیک آنالیز واریانس عملکرد
دار بین سطوح تراکم گاوپنبه، دزهاي از تفاوت معنی

در گاوپنبه هرز ایمازاتاپیر و اثرات متقابل تراکم علف
). باالترین مقدار عملکرد 1کش بود (جدول ي علفدزها

کیلوگرم در هکتار) در تیمار عاري از  8883بیولوژیک (
هرز و دز توصیه شده ایمازاتاپیر مشاهده شد که علف

کش (بجز از نظر آماري با تیمارهاي دزهاي دیگر علف
هرز کش) در شرایط عاري از علفعدم کاربرد علف

ترین مقدار عملکرد پائین. نداشتداري تفاوت معنی
کیلوگرم در هکتار) در تیمار باالترین  3395بیولوژیک (
بوته در متر مربع گاوپنبه) و در  12هرز (تراکم علف

 کش بدست آمد. عملکردشرایط عدم کاربرد علف
کش با لوبیا قرمز در شرایط عدم کاربرد علف بیولوژیک

 12و  8، 4هرز گاوپنبه از صفر به افزایش تراکم علف

درصد کاهش  57و  44، 29 به ترتیببوته در متر مربع، 
  ). 3 یافت (جدول

بوته در متر مربع گاوپنبه در دزهاي  4 در تراکم
کش نسبت به و یک لیتر در هکتار علف 75/0، 5/0، 25/0

درصد  40و  39، 28، 4 به ترتیبکش، عدم کاربرد علف
بوته گاوپنبه،  8افزایش نشان داد. این افزایش در تراکم 

بوته  12درصد و در تراکم  74و  96، 58، 1/0 به ترتیب
درصد در دزهاي  148و  141، 81، 8 به ترتیبگاوپنبه، 

ذکر شده بود. عملکرد بیولوژیک لوبیا قرمز در 
کش ایمازاتاپیر با لیتر در هکتار علف 25/0تیمارهاي دز 

 12 و 8، 4هرز گاوپنبه از صفر به افزایش تراکم علف
درصد کاهش یافت  56و  47، 30 به ترتیببوته در متر، 

 ). 3 (جدول
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  دز ایمازاتاپیر و تراکم گاوپنبه  عملکرد بیولوژیک لوبیا قرمز (کیلوگرم در هکتار) در ترکیبات تیماري مقایسه میانگین  -3جدول 
  تراکم گاوپنبه

  (بوته در متر مربع)
  کش ایمازاتاپیر (لیتر در هکتار)دز علف

0 25/0 5/0 75/0 1 

0 7941 bcd 8408 abc 8214 abcd 8558 ab 8883 a 
4 5613 g 5875 g 7222 ef 7828 cde 7838 cde 
8 4394 h 4398 h 6978 f 8650 ab 7659 def 
12 3395 i 3675 i 6153 g 8214 abcd 8444 abc 
 .باشندنمی دارمعنیدرصد   1 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر آماري نظر از باشند مشترك حرف یک داراي اختالف اعدادي که

  
  بوته  در غالف تعداد

 لوبیا قرمز بوته در غالف آنالیز واریانس تعداد
گاوپنبه و دزهاي  دار بین سطوح تراکمتفاوت معنی

هرز در دزهاي ایمازاتاپیر و اثرات متقابل تراکم علف
تعداد غالف ). باالترین 1کش را نشان داد (جدول علف

بوته در متر مربع  4) در تیمار تراکم 77/9در بوته (

کش دیده شد که از گاوپنبه و دز یک لیتر در هکتار علف
 هايکش در تراکمتیمارهاي همین دز علفبا نظر آماري 

لیتر در هکتار  5/0و دز گاوپنبه هرز علف مورد ارزیابی
داري هرز تفاوت معنیکش در شرایط عاري از علفعلف

  ). 4 (جدول نداشت

 دز ایمازاتاپیر و تراکم گاوپنبه غالف در بوته لوبیا قرمز در ترکیبات تیماري  تعدادمقایسه میانگین  -4جدول 
  تراکم گاوپنبه

  (بوته در متر مربع)
  کش ایمازاتاپیر (لیتر در هکتار)دز علف

0 25/0  5/0 75/0 1 

0 52/9  a 97/7  cd 4/9  ab 97/7  cd 27/9  ab 
4 7/6  ef 37/7  de 15/8  bcd 17/8  bcd 77/9  a 
8 3/5  g 55/5  fg 57/6  ef 6/7  cde 27/9  ab 

12 95/4  g 9/4  g 9/5  fg 52/7  de 8/8 abc 
  .باشندنمی دارمعنیدرصد   1 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر آماري نظر از باشند مشترك حرف یک داراي اختالف اعدادي که

  
) نیز در تیمار دز 9/4غالف در بوته (کمترین تعداد 

 12در تراکم ایمازاتاپیر کش لیتر در هکتار علف 25/0
در متر مربع گاوپنبه شمارش گردید که با تیمار بوته 

کش در لیتر در هکتار و عدم کاربرد علف 5/0دزهاي 
لیتر در هکتار و  25/0هرز و دزهاي همین تراکم علف
بوته در متر مربع  8کش در تراکم عدم کاربرد علف

لوبیا  داري نداشت. تعداد غالف در بوتهتفاوت معنی
، 4هاي کش در تراکمد علفقرمز در شرایط عدم کاربر

بوته در متر مربع گاوپنبه نسبت به شرایط  12و  8
درصد کاهش  48و  44، 29 به ترتیبهرز، عاري از علف

یافت. تقریباً این روند کاهشی در سایر دزهاي 
ایمازاتاپیر نیز مشاهده شد. از طرفی تعداد غالف در 

ي از هرز (جز شرایط عارهاي علفبوته در تمامی تراکم
کش یک روند افزایشی هرز) با افزایش دز علفعلف

بوته گاوپنبه در متر  12و  8، 4هاي داشت و در تراکم
درصد افزایش تعداد غالف  78و  74، 107مربع، بترتیب 

 ه شدهدز توصیکش ایمازاتاپیر (با افزایش دز علف
 ). 4 ) حاصل شد (جدولکشعلف نسبت به عدم کاربرد

  
  غالف در دانه تعداد

لوبیا قرمز  غالف در دانه آنالیز واریانس تعداد
دار بین سطوح دزهاي حاکی از تفاوت غیرمعنی

هرز کش ایمازاتاپیر و اثرات متقابل تراکم علفعلف
کش بود و تنها اثر سطوح تراکم گاوپنبه در دزهاي علف
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دار گردید (جدول غالف معنی در دانه هرز بر تعدادعلف
کش روند تغییرات خاصی در علف ). با افزایش دز1

ها نشان لوبیا قرمز دیده نشد (داده غالف در دانه تعداد
   .اند)داده نشده

لوبیا قرمز  غالف در دانه ) تعداد67/3بیشترین (
هرز گاوپنبه شمارش گردید که در شرایط عاري از علف

بوته در متر مربع گاوپنبه در  12و  4هاي البته با تراکم

 دانه ) تعداد22/3اري قرار گرفت. کمترین (یک گروه آم
بوته در متر مربع گاوپنبه دیده  8غالف نیز در تراکم  در

بوته در متر مربع گاوپنبه  12و  8، 4هاي شد. تراکم
باعث  به ترتیبهرز، نسبت به شرایط عاري از علف

لوبیا قرمز  غالف در دانه درصد تعداد 4و  12، 8کاهش 
  ).1 شد (شکل

ab
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2.9
3
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رمز
ا ق
وبی
ف ل

غال
در 

نه 
 دا
داد
تع

  
  هرز گاوپنبه  علفهاي مختلف تراکم  قرمز در لوبیا غالف در دانه تعدادمقایسه میانگین  - 1شکل

  
  دانه  صد وزن

نه لوبیا قرمز اختالف دا صد آنالیز واریانس وزن
هرز گاوپنبه و اثرات بین سطوح تراکم علف داريمعنی

کش ایمازاتاپیر هرز در دزهاي علفمتقابل تراکم علف
کش این تفاوت بین سطوح دز علفنشان داد، ولی 

). باالترین مقدار وزن صد دانه 1دار نشد (جدول معنی
کش در گرم) در تیمارهاي دز توصیه شده علف 2/43(

هرز گاوپنبه مشاهده شد که البته شرایط عاري از علف
با چندین تیمار دیگر در یک گروه آماري قرار گرفت. 

بوته  8تراکم  ر تیمارگرم) نیز د 05/39قدار (ترین مپائین
تراکم تیمار کش و در متر مربع در دز توصیه شده علف

کش لیتر در هکتار علف 25/0بوته در متر مربع در دز  4
  ).5 دیده شد (جدول

  
 دز ایمازاتاپیر و تراکم گاوپنبه در ترکیبات تیماري  )گرم( قرمز لوبیا دانه صد وزنمقایسه میانگین  -5جدول 

  تراکم گاوپنبه
  (بوته در متر مربع)

  کش ایمازاتاپیر (لیتر در هکتار)دز علف

0 25/0 5/0 75/0 1 

0 9/39  efg 42/42  abc 5/40  cdef 82/42  ab 2/43  a 
4 87/40  bcdef 05/39  fg 15/41  bcde 45/40  def 75/40  cdef 
8 05/42  abcd 4/40  def 37/39  efg 92/40  bcdef 05/39  fg 
12 1/40  def 12/38  g 65/40  cdef 47/40  cdef 22/41  bcde 
 .باشندنمی دارمعنیدرصد   1 احتمال سطح در LSD آزمون اساس بر آماري نظر از باشند مشترك حرف یک داراي اختالف اعدادي که

  
  

  بحث 
  عملکرد دانه
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هاي باالتر کاهش عملکرد دانه لوبیا قرمز در تراکم
هاي ین بوتهاي بگاوپنبه به افزایش رقابت درون گونه

اي لوبیا قرمز و گاوپنبه بر گاوپنبه و رقابت بین گونه
گردد و لذا سهم دریافت منابع از سوي سر منابع برمی

هرز بیشتر هاي باالتر این علفلوبیا قرمز در تراکم
  یابد. کاهش می

عملکرد دانه لوبیا قرمز در شرایط عاري از 
ر روند خاصی هرز گاوپنبه با افزایش دز ایمازاتاپیعلف

را نشان نداد. عدم تغییرات عملکرد دانه در شرایط 
گردد به کش برمیهرز با افزایش دز علفعاري از علف

هاي انتخابی و ثبت شده کشاین که ایمازاتاپیر جزء علف
براي حبوبات از جمله لوبیا قرمز است و لذا کاربرد آن 
اثر منفی و گیاهسوزي و افت عملکرد نخواهد داشت 

هاي گاوپنبه با ). ولی در سایر تراکم1381(غدیري 
داري کش، عملکرد دانه افزایش معنیافزایش دز علف

افزایش عملکرد گیاه زراعی طی افزایش دز  نشان داد.
هاي انتخابی توسط محققین زیادي گزارش کشعلف

). 1999؛ برین و همکاران 1392ده زاشده است (اسمعیل
 100و  75هاي لوبیا قرمز در دزباال بودن عملکرد دانه 

ایمازاتاپیر کش درصد دز توصیه شده به کارآمدي علف
و در اختیار قرار گرفتن گاوپنبه هرز در کنترل علف

   ).2 گردد (جدولمیکامل منابع توسط لوبیا قرمز بر
  

  عملکرد بیولوژیک
باالترین مقدار عملکرد بیولوژیک لوبیا قرمز در 

رز و دز توصیه شده ایمازاتاپیر هشرایط عاري از علف
 بیولوژیک ). دلیل افزایش عملکرد3 مشاهده شد (جدول

دلیل عدم رقابت بر سر هرز بهدر شرایط عاري از علف
هرز، گیاه زراعی باشد که در نبود علفمنابع غذایی می

به تنهایی از منابع بهره کامل برد و با تولید مواد 
بیشتري  بیولوژیک فتوسنتزي باالتر توانست عملکرد

کش در دزهاي تولید کند. همچنین کارآیی باالتر علف
و  هرز از صحنه رقابت شد هايباال سبب حذف علف

 لوبیا قرمز توانست از منابع استفاده کرده و عملکرد

بیولوژیک خود را افزایش دهد. محققین زیادي اشاره به 
یش افزایش عملکرد بیولوژیک گیاه زراعی با کاربرد افزا

 ؛1392زاده (اسمعیل اندهاي انتخابی داشتهکشدز علف
  ). 1389عباسی 

لوبیا قرمز در شرایط عدم  بیولوژیک عملکرد
هرز گاوپنبه از کش با افزایش تراکم علفکاربرد علف

 44، 29 به ترتیببوته در متر مربع،  12و  8، 4صفر به 
زاده ). اسمعیل3 درصد کاهش یافت (جدول 57و 

ا را یسو کیولوژیب عملکرد کاهشدرصد  35نیز  )1392(
 تراکم شیافزا با کشعلف کاربرد عدم شرایط در

 بوته گزارش داد. هاگود و 15 به صفر از گاوپنبه
- 40هاي تراکم نیز گزارش دادند که )1981( همکاران

 وزن خشک کاهش باعث مربع گاوپنبه متر در بوته 4/2
 برارپور و عبدالهید. یدرصد گرد 25-46 ا به میزانیسو

 هر در گاوپنبه بوته 25/0 تراکم نشان دادند ) نیز1385(
نسبت  درصد 5/14را  آن خشک وزن ردیف سویا، متر

  داد. کاهش هرزاز علف عاري به شرایط
لوبیا قرمز با افزایش دزهاي  بیولوژیک عملکرد

هاي گاوپنبه (جز شرایط عاري کش در تمامی تراکمعلف
د افزایشی مشهودي داشت. عملکرد هرز) روناز علف

بیولوژیک لوبیا قرمز نیز همانند عملکرد دانه در شرایط 
کش هرز گاوپنبه با افزایش دز علفعاري از علف

). علت 3ل ایمازاتاپیر روند خاصی را نشان نداد (جدو
این عدم تغییرات به عدم بروز گیاهسوزي روي 

انتخابی  کشهاي لوبیا قرمز در اثر کاربرد علفبوته
هاي هرز حبوبات به ثبت ایمازاتاپیر که براي کنترل علف

  ).1381گردد (غدیري رسیده است برمی
  

  تعداد غالف در بوته 
لوبیا قرمز در دزهاي مختلف  تعداد غالف در بوته

 هرز، کاهش یافت (جدولکش با افزایش تراکم علفعلف
 درصد 53- 63) کاهش 1993(ایکر و همکاران  ). وان4
 هرزهاي علف تمام فصل را در تداخل سویا غالف عدادت

هاي هرز گزارش دادند. نسبت به شرایط عاري از علف
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 شدت کاهش هاي هرز باعثعلف کانوپی اندازيسایه
 نور نسبت افزایش وارده به کانوپی گیاه زراعی و نور

 ویژه در(به غالف تولید شود کهمی به قرمز دور قرمز
هاي تراکم دهد. همچنینمی کاهش اپایینی) رهاي گره

 ايگونه درون رقابت باعث افزایش هرزباالتر علف
 هايعلف - گیاه زراعی ايگونه برون هرز و هايعلف
که مقدار  گرددمی موجب امر این که شودمی هرز

 گیرد قرار گیاه زراعی اختیار در منابع از کمتري
  .)1991 انیبال و چوکار(

و  8، 4هاي در بوته در تراکم از طرفی تعداد غالف
 78و  74، 107بوته گاوپنبه در متر مربع، بترتیب  12

در شرایط عدم کاربرد نسبت به دز افزایش درصد 
زاده ). اسمعیل4 شد (جدول نشانکش توصیه شده علف

درصدي تعداد غالف سویا  37و  22) نیز افزایش 1392(
نسبت  ردکش بنتازون (عدم کاربش دز علفرا طی افزای

 5هاي در تراکم به ترتیبکش)، به دز توصیه شده علف
بوته گاوپنبه در متر مربع گزارش داد. کنترل  15و 

کش و کاهش رقابت گیاه هرز توسط علفمناسب علف
ویژه رقابت براي آب و مواد هرز (بهعلف -زراعی

شود که هر بوته گیاه زراعی با غذایی) باعث می
  د تعداد غالف بیشتري تولید کند. فتوسنتز بیشتر بتوان

  
  تعداد دانه در غالف 

کش روند تغییرات خاصی در با افزایش دز علف
زاده لوبیا قرمز دیده نشد. اسمعیل غالف در دانه تعداد

بیان کرد که تعداد دانه در غالف سویا، نیز ) 1392(
صفت ژنتیکی محسوب شده و دستخوش تغییرات 

  گیرد. محیطی قرار نمی
  
  زن صد دانه و

دانه لوبیا قرمز تحت تأثیر تراکم  صد وزن
 صد وزن ). کاهش4هرز گاوپنبه قرار گرفت (جدول علف

 رقابت افزایش به هرزعلف باالتر هايتراکم در دانه
 نیب رقابت و هرزعلف هايبوته بین ايگونه درون
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	ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺮﺛاﻢﮐاﺮﺗﻒﻠﻋ و ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ زدﻒﻠﻋ ﺶﮐ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺮﺑ ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا ﻪﻧاد ﺎﯿﺑﻮﻟﺰﻣﺮﻗﯽﺸﯾﺎﻣزآ ،ﺑ ﻪكﻮﻠﺑ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓ ترﻮﺻ لﺎﺳ رد راﺮﮑﺗ رﺎﻬﭼ ﺎﺑ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﻞﻣﺎﮐ يﺎﻫ1392 اﺮﺟا .ﺪﺷ ،ﺮﻔﺻ) ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻢﮐاﺮﺗ رﺎﻬﭼ4 ،8 و12ﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ ،ﺮﻔﺻ) ﺮﯿﭘﺎﺗاز
	ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗزﺮﻫﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ، ،زﺮﻫﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋﺶﮐ ، ،ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋهﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد
	هﺎﯿﮔﯽﻋارزبﻮﺴﺤﻣهﺪﺷوﻪﻤﻫﻪﻟﺎﺳﺰﻫﯾﻪﻨزﯾدﺎ ي اﺮﺑ يلﺮﺘﻨﮐنآﺎﻫفﺮﺻﻣﯽدﻮﺷ .ﺖﺸﮐﻪﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗﺑﻮﻟﯿﺎ ﺐﺒﺳﯽﻣددﺮﮔﻪﮐﻪﭽﻫﺎﯿﮔيﺎﻫناﻮﺟنآﺪﻨﻧاﻮﺘﻧﺎﺑ يرﺎﯿﺴﺑزاﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺘﺴﺑﺎﺗنﺂﺎﻫيﻪﮐترﺪﻗﯽﺘﺑﺎﻗر ﯽﯾﻻﺎﺑ،ﺪﻧرادﺖﺑﺎﻗرﺪﻨﻨﮐ .ﺗﻞﺧاﺪﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﺚﻋﺎﺑ ﺶﻫﺎﮐدﺮﮑﻠﻤﻋﺶﯿﺑزا80ﺪﺻردﺑﻮﻟﯿﺎﻣﯽﺪﻧاﻮﺗددﺮﮔ )لاﺪﻤﯾز1980؛نﻮﺴﻠﯾوونارﺎ
	تﺎﺑﻮﺒﺣﺲﭘزا،تﻼﻏﻤﻬﻣﻦﯾﺮﺘﻊﺒﻨﻣﯽﯾاﺬﻏ ﺴﻧانﺂﺎﻫﯽﻣﺪﻨﺷﺎﺑ .ﺑﻮﻟﯿﺎﺰﻣﺮﻗ).
	(ﺎﺑﻦﺘﺷادﺪﺻردﯽﯾﻻﺎﺑزاﺌﺗوﺮﭘﯿﻦ )32-18ﺪﺻرد(،ﯾﮑ ﯽزاﻊﺑﺎﻨﻣﻢﻬﻣﺌﺗوﺮﭘﯿﻦﮔﯿﻫﺎ ﯽرد ﺬﻐﺗﯾﻪنﺎﺴﻧاﻪﺑبﺎﺴﺣﻣﯽآﯾﺪ)يردونارﺎﮑﻤﻫ1382 .( رﻮﻀﺣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫردﻪﻋرﺰﻣﺎﯿﺑﻮﻟوﺖﺑﺎﻗرنآﺎﻫﺎﺑ ﻦﯾاﮔهﺎﯿﯽﻋارزﯽﮑﯾزاﻞﻣاﻮﻋﯽﻠﺻاﺖﻓادﺮﮑﻠﻤﻋﻦﯾا
	ﺶﻫﺎﮐﮥﻨﯾﺰﻫﺪﯿﻟﻮﺗوﺶﻫﺎﮐترﺎﺴﺧﻪﺑﻂﯿﺤﻣﺖﺴﯾز ﻪﯿﺻﻮﺗهﺪﺷﺖﺳا)ﺮﻠﻫﻮﺑونارﺎﮑﻤﻫ1992؛ﻦﻣﺎﮕﻨﯿﻠﮐو نارﺎﮑﻤﻫ1992.(دﺮﺑرﺎﮐ50و75%ناﺰﯿﻣﻪﯿﺻﻮﺗةﺪﺷ ﻒﻠﻋ ﺶﮐنوزﺎﺘﻨﺑردﺎﺑ ﻖﯿﻔﻠﺗ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ ﻒﻠﻋﺶﮐﺎﻫيﻦﯿﻟارﻮﻠﻔﯾﺮﺗوﯽﺴﮐﻮﺘﺳ ﻢﯾدﺖﺴﻧاﻮﺗ ﻒﻠﻋ زﺮﻫ يﺎﻫﻪﺒﻨﭘوﺎﮔوجﺎﺗسوﺮﺧارﺶﯿﺑزا92% لﺮﺘﻨﮐﺪﯾﺎﻤﻧ)ءﺎﯿﺿﯽﻨﯿﺴﺣ1379(.ﯽﻟو
	شراﺰﮔهﺪﺷﺖﺳا)نﺮﺑﺪﯾﺎﺳونارﺎﮑﻤﻫ1998؛ﮏﻟو نارﺎﮑﻤﻫ1384؛نﻮﺴﻠﯾو1993 (وهﺪﻤﻋﻦﯾا،نﺎﻣزﻞﯾاوا رﺪﺷﻦﯾاهﺎﯿﮔﯽﻋارزﯽﻣﺪﺷﺎﺑ . ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ).
	( ﻪﺑناﻮﻨﻋﯾﮑ ﯽزاﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣﻒﻠﻋيﺎﻫزﺮﻫﻪﻧﺎﺘﺴﺑﺎﺗعراﺰﻣ ﺎﯿﺑﻮﻟردﺮﺘﺸﯿﺑﺘﺳانﺂﺎﻫيرﻮﺸﮐزاﻪﻠﻤﺟنارﺪﻧزﺎﻣو نﺎﺘﺴﻠﮔﯽﻓﺮﻌﻣهﺪﺷﺖﺳا)ﯽﻤﯿﺷوﻪﻣﺮﺗ1382 .(ﺗﺎﺳﯿﻦ ونارﺎﮑﻤﻫ)1992 (شراﺰﮔﺪﻧدﺮﮐﻪﮐفﺎﻄﻌﻧاﯾﺬﭘيﺮ ﯽﮑﯾژﻮﻟﻮﻓﺮﻣوﯽﺸﯾازﻪﺑﻪﺒﻨﭘوﺎﮔهزﺎﺟاﯽﻣﺪﻫدﺘﺧﺎﺳرﺎ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐدﻮﺧارﻪﺘﺴﺑﻪﺑﻒﻠﺘﺨﻣ ﻂﯾاﺮﺷﺮﯿﯿﻐﺗﺪﻫد . ﯽﮔدﻮﻟآعارﺰﻣ
	ﻪﻋرﺰﻣ ﺶﯾﺎﻣزآ ياﻪﺑ ﯽﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣﻢﮐاﺮﺗﺎﻫ ي ﻒﻠﻋزﺮﻫﻪﺒﻨﭘوﺎﮔويﺎﻫزدﻒﻠﻋﺶﮐﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا ﺮﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ياﺰﺟا و دﺮﮑﻠﻤﻋﻪﻧادﺎﯿﺑﻮﻟﻪﻋرﺰﻣ رد ﺰﻣﺮﻗ يا ﻧزﺎﻣ) دﺎﺑآدﻮﻤﺤﻣ نﺎﺘﺳﺮﻬﺷ رد ﻊﻗاو(نارﺪ ترﻮﺼﺑ ﻞﯾرﻮﺘﮐﺎﻓردﺐﻟﺎﻗكﻮﻠﺑ حﺮﻃيﺎﻫﻞﻣﺎﮐﯽﻓدﺎﺼﺗﺎﺑرﺎﻬﭼ راﺮﮑﺗ لﺎﺳ رد1392ﺪﺷ اﺮﺟا.حﻮﻄﺳﻞﻣاﻮﻋدرﻮﻣ ﯽﺳرﺮﺑ،ﺶﯾ
	ﮐﯿمﺮﮔﻮﻠرد،رﺎﺘﮑﻫﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ) هروا يﺎﻫدﻮﮐ46 ﺪﺻرد ،(نژوﺮﺘﯿﻧتﺎﻔﻟﻮﺳﺳﺎﺘﭘﯿﻢ)47و (ﻢﯿﺳﺎﺘﭘ ﺪﺻردﺮﭘﻮﺳ تﺎﻔﺴﻓﺮﺗﯾﻞﭙ)46ﻪﺑ (ﺮﻔﺴﻓ ﺪﺻردناﻮﻨﻋدﻮﮐﺎﭘﯾﻪﻪﺑ كﺎﺧﻪﻓﺎﺿاﺪﺷ.30زورزا ﺲﭘﺰﯿﻧ ﺖﺷﺎﮐ60مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ردرﺎﺘﮑﻫدﻮﮐهرواﻪﺑترﻮﺻكﺮﺳﻪﺑمﺎﻤﺗ طﻮﻄﺧ تﺮﮐ ﺖﺸﮐﺎﻫويﺎﭘﻪﺗﻮﺑﺎﻫهدادﺪﺷ. ﺑﻮﻟﺎﯿنﺎﺸﺧرد ﻢﻗر ﺰﻣﺮﻗ) و دوﺪ
	1ﺮﺘﻣيزاﻪﺳﻒﯾدر ﺮﻫ ﯽﻧﺎﯿﻣ تﺮﮐﻪﺗﻮﺑ ،ﻒﮐ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ يﺎﻫ زا ﺲﭘ و ﺪﻧﺪﺷ ﺮﺑ هزاﺪﻧا يﺮﯿﮔ فﻼﻏ داﺪﻌﺗفﻼﻏ رد ﻪﻧاد داﺪﻌﺗ و ﻪﺗﻮﺑ رد ﺖﮐﺎﭘ ردهﺎﮕﺸﯾﺎﻣزآ ﻪﺑ و هﺪﺷ هداد راﺮﻗ يﺬﻏﺎﮐ يﺎﻫ ﻞﻘﺘﻨﻣو ﺪﻧﺪﺷرد نوآ60ﯽﺘﻧﺎﺳ ﻪﺟردداﺮﮔتﺪﻣ ﻪﺑ دوﺪﺣ72ﺪﻧﺪﺷ هداد راﺮﻗ ﺖﻋﺎﺳ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﭙﺳ وهزﺎﻧا ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو
	(هداد ﺎﻫ ﺎﺑ مﺮﻧﻓاراﺰيﺎﻫ
	وﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣﺎﻫ ﻞﻗاﺪﺣ نﻮﻣزآ ﺎﺑ فﻼﺘﺧاﯽﻨﻌﻣ) راد
	و
	( .ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺎﺑ ﺎﻫرادﻮﻤﻧمﺮﻧراﺰﻓا
	.ﺪﻧﺪﺷ ﻢﯿﺳﺮﺗ
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآﻪﻧاد فﻼﺘﺧا ،ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﻨﻌﻣﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ ار يراد ،ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫزدﺎﻤﯾا ﺶﮐ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و ﺮﯿﭘﺎﺗاز ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ يﺎﻫزد رد زﺮﻫلوﺪﺟ) داد نﺎﺸﻧ ﺶﮐ1 .(
	) ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ2702 رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻤﯿﺗ رد (رﺎﺘﮑﻫﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ رﺎ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد و زﺮﻫ توﺎﻔﺗ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ زا ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾاﯽﻨﻌﻣ و دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ زد يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ يراد25/0 رد ﺮﺘﯿﻟ ﻒﻠﻋ رﺎﺘﮑﻫﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺶﮐ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ ﻦﯿﺋﺎﭘ .ﺖﺷاﺪﻧ) ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ را
	،ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ29 ،44 و57 ﺶﻫﺎﮐ ﺪﺻرد لوﺪﺟ) ﺖﻓﺎﯾ3 .(ﻢﮐاﺮﺗ رد4 يﺎﻫزد رد ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ 25/0 ،5/0 ،75/0ﻒﻠﻋ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ و ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺶﮐ ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ،ﺶﮐﺐﯿﺗﺮﺗ ﻪﺑ4 ،28 ،39 و40 ﺪﺻرد ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺶﯾاﺰﻓا ﻦﯾا .داد نﺎﺸﻧ ﺶﯾاﺰﻓا8 ،ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻪﺗﻮﺑ ﺐﯿﺗﺮﺗ 
	دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﯽﮐﺎﺣ ﺰﯿﻧ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ زا يﺎﻫزد ،ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻢﮐاﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ رادﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا زﺮﻫ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ رد ﺎﻫزدﻒﻠﻋ ي لوﺪﺟ) دﻮﺑ ﺶﮐ1 دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .( ) ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ8883 زا يرﺎﻋ رﺎﻤﯿﺗ رد (رﺎﺘﮑﻫ رد مﺮﮔﻮﻠﯿﮐ ﻒﻠﻋ ﻪﮐ ﺪﺷ
	ﻒﻠﻋ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﮏﯾ زد و ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زا ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﯾد ﺶﮐ يرﺎﻣآ ﺮﻈﻧ ﺎﺑﻒﻠﻋ زد ﻦﯿﻤﻫ يﺎﻫرﺎﻤﯿﺗﻢﮐاﺮﺗ رد ﺶﮐيﺎﻫ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣﻒﻠﻋ زﺮﻫ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زد و5/0 رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺶﮐﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ زﺮﻫ يراد ﺖﺷاﺪﻧلوﺪﺟ)4 .(
	داﺪﻌﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآفﻼﻏردﻪﺗﻮﺑﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗﻢﮐاﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ راد يﺎﻫزد و ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا يﺎﻫزد رد زﺮﻫ ﻒﻠﻋ لوﺪﺟ) داد نﺎﺸﻧ ار ﺶﮐ1 ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .( فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ) ﻪﺗﻮﺑ رد77/9 ﻢﮐاﺮﺗ رﺎﻤﯿﺗ رد (4 ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ
	داﺪﻌﺗ ﻦﯾﺮﺘﻤﮐ) ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ9/4 زد رﺎﻤﯿﺗ رد ﺰﯿﻧ ( 25/0ﻒﻠﻋ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﺶﮐ ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا ﻢﮐاﺮﺗ رد12 ﻪﺗﻮﺑ رﺎﻤﯿﺗ ﺎﺑ ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ شرﺎﻤﺷ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد يﺎﻫزد5/0ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ رد ﺶﮐ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﻤﻫ يﺎﻫزد و زﺮﻫ25/0 و رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐ مﺪﻋ ﻢﮐاﺮﺗ
	داﺪﻌﺗ ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآﻪﻧادردفﻼﻏ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﯽﻨﻌﻣﺮﯿﻏ توﺎﻔﺗ زا ﯽﮐﺎﺣ يﺎﻫزد حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ راد ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ تاﺮﺛا و ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا ﺶﮐ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ يﺎﻫزد رد ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﻢﮐاﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﺮﺛا ﺎﻬﻨﺗ و دﻮﺑ ﺶﮐ
	ﻒﻠﻋداﺪﻌﺗ ﺮﺑ زﺮﻫﻪﻧادردﯽﻨﻌﻣ فﻼﻏ لوﺪﺟ) ﺪﯾدﺮﮔ راد 1زد ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ .(ﻒﻠﻋ رد ﯽﺻﺎﺧ تاﺮﯿﯿﻐﺗ ﺪﻧور ﺶﮐ داﺪﻌﺗﻪﻧادردفﻼﻏهداد) ﺪﺸﻧ هﺪﯾد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ نﺎﺸﻧ ﺎﻫ هﺪﺸﻧ هداد(ﺪﻧا.) ﻦﯾﺮﺘﺸﯿﺑ67/3داﺪﻌﺗ (ﻪﻧادردفﻼﻏ ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﻪﮐ ﺪﯾدﺮﮔ شرﺎﻤﺷ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﻪﺘﺒﻟا 
	ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺘﺒﻟا ﻪﮐ ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ .ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ يرﺎﻣآ هوﺮﮔ ﮏﯾ رد ﺮﮕﯾد رﺎﻤﯿﺗ ﻦﯾﺪﻨﭼ ﺎﺑﻦﯿﺋﺎﭘﻣ ﻦﯾﺮﺗ) راﺪﻘ05/39د ﺰﯿﻧ (مﺮﮔرﺎﻤﯿﺗ ر ﻢﮐاﺮﺗ8 ﻪﺗﻮﺑ ﻒﻠﻋ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد و ﺶﮐ رﺎﻤﯿﺗ ﻢﮐاﺮﺗ 4 زد رد ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ رد ﻪﺗﻮﺑ25/0ﻒﻠﻋ رﺎﺘﮑﻫ رد ﺮﺘﯿﻟ ﺶﮐ لوﺪﺟ) ﺪﺷ ه
	نزو ﺲﻧﺎﯾراو ﺰﯿﻟﺎﻧآﺪﺻاد فﻼﺘﺧا ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧ ﯽﻨﻌﻣيرادﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ تاﺮﺛا و ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ ﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﺘﻣﻒﻠﻋ يﺎﻫزد رد زﺮﻫ ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا ﺶﮐ ﯽﻟو ،داد نﺎﺸﻧﻒﻠﻋ زد حﻮﻄﺳ ﻦﯿﺑ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا ﺶﮐ ﯽﻨﻌﻣ لوﺪﺟ) ﺪﺸﻧ راد1 ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑ .( )2/43ﻒﻠﻋ هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد يﺎﻫرﺎ
	ﻪﺑ هرﺎﺷا يدﺎﯾز ﻦﯿﻘﻘﺤﻣ .ﺪﻫد ﺶﯾاﺰﻓا ار دﻮﺧ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑاﺰﻓا دﺮﺑرﺎﮐ ﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﺶﯾ ﻒﻠﻋ زدﺶﮐﻪﺘﺷاد ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا يﺎﻫﺪﻧاﻞﯿﻌﻤﺳا) هداز1392؛ ﯽﺳﺎﺒﻋ1389 .( دﺮﮑﻠﻤﻋﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ مﺪﻋ ﻂﯾاﺮﺷ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻒﻠﻋ دﺮﺑرﺎﮐﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺶﮐ زا ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ زﺮﻫ ﻪﺑ ﺮﻔﺻ4 ،
	ﻢﮐاﺮﺗ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻪﻧاد دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﻫﺎﮐ ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ نورد ﺖﺑﺎﻗر ﺶﯾاﺰﻓا ﻪﺑ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔﺑ ياﻪﺗﻮﺑ ﻦﯿ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﺑ ﺖﺑﺎﻗر و ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ ﺮﺑ ﻪﺒﻨﭘوﺎﮔ و ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ يا ﯽﻣﺮﺑ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﺳ يﻮﺳ زا ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﻓﺎﯾرد ﻢﻬﺳ اﺬﻟ و ددﺮﮔﻢﮐاﺮﺗ رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟﻒﻠﻋ ﻦﯾا ﺮﺗﻻﺎﺑ يﺎﻫ ﺮﺘﺸﯿﺑ زﺮﻫ ﯽﻣ ﺶﻫﺎﮐ .ﺪﺑﺎﯾ
	رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ دﺮﮑﻠﻤﻋ راﺪﻘﻣ ﻦﯾﺮﺗﻻﺎﺑﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷﻫ ﺮﯿﭘﺎﺗازﺎﻤﯾا هﺪﺷ ﻪﯿﺻﻮﺗ زد و زﺮ لوﺪﺟ) ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ3دﺮﮑﻠﻤﻋ ﺶﯾاﺰﻓا ﻞﯿﻟد .(ﮏﯾژﻮﻟﻮﯿﺑ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ردﻪﺑ زﺮﻫ ﺮﺳ ﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر مﺪﻋ ﻞﯿﻟد ﯽﻣ ﯽﯾاﺬﻏ ﻊﺑﺎﻨﻣﻒﻠﻋ دﻮﺒﻧ رد ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ،زﺮﻫ داﻮﻣ ﺪﯿﻟﻮﺗ ﺎﺑ و دﺮﺑ 
	ﻪﺗﻮﺑ رد فﻼﻏ داﺪﻌﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫزد رد ﺰﻣﺮﻗ ﺎﯿﺑﻮﻟ ﻒﻠﻋﻒﻠﻋ ﻢﮐاﺮﺗ ﺶﯾاﺰﻓا ﺎﺑ ﺶﮐلوﺪﺟ) ﺖﻓﺎﯾ ﺶﻫﺎﮐ ،زﺮﻫ 4ناو .( نارﺎﮑﻤﻫ و ﺮﮑﯾا)1993 ﺶﻫﺎﮐ (63 -53ﺪﺻرد ﺗداﺪﻌفﻼﻏﺎﯾﻮﺳﻞﺧاﺪﺗ رد ارﻞﺼﻓ مﺎﻤﺗﻒﻠﻋ يﺎﻫزﺮﻫ ﻒﻠﻋ زا يرﺎﻋ ﻂﯾاﺮﺷ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ .ﺪﻧداد شراﺰﮔ زﺮﻫ يﺎﻫ
	ﻪﻧادردﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﺮﺗﻻﺎﺑﻒﻠﻋزﺮﻫﻪﺑﺶﯾاﺰﻓاﺖﺑﺎﻗر نوردﻪﻧﻮﮔياﻦﯿﺑﻪﺗﻮﺑيﺎﻫﻒﻠﻋزﺮﻫوﺖﺑﺎﻗرﺑﯿﻦ ﻪﻧﻮﮔا يﯽﻋارز هﺎﯿﮔ-ﻒﻠﻋزﺮﻫﺮﺑﺮﺳﻊﺑﺎﻨﻣﯽﻣﺮﺑددﺮﮔو اﺬﻟﻢﻬﺳﯾردﺖﻓﺎﻊﺑﺎﻨﻣزايﻮﺳهﺎﯿﮔﯽﻋارزرد ﻢﮐاﺮﺗيﺎﻫﺮﺗﻻﺎﺑﻒﻠﻋزﺮﻫﺮﺘﺸﯿﺑﺶﻫﺎﮐﻪﺘﻓﺎﯾوﺖﯾﺎﻬﻧرد هﺮﯿﺷهدروﺮﭘيﺮﺘﻤﮐﻪﺑﺮﻫﻪﻧادصﺎﺼﺘﺧاﺖﻓﺎﯾ ﺪﻫاﻮﺧ. ﻪﻧاد ﺪﺻ نزو راﺪﻘﻣ رد 
	ﻪﯾﺎﺳيزاﺪﻧاﯽﭘﻮﻧﺎﮐﻒﻠﻋﺚﻋﺎﺑ زﺮﻫ يﺎﻫﺶﻫﺎﮐتﺪﺷ رﻮﻧو ﯽﻋارز هﺎﯿﮔ ﯽﭘﻮﻧﺎﮐ ﻪﺑ هدراوﺶﯾاﺰﻓاﺖﺒﺴﻧرﻮﻧ ﺰﻣﺮﻗرودﺰﻣﺮﻗ ﻪﺑﯽﻣﻪﮐ دﻮﺷﺪﯿﻟﻮﺗفﻼﻏﻪﺑ)رد هﮋﯾو هﺮﮔ يﺎﻫر (ﯽﻨﯿﯾﺎﭘاﺶﻫﺎﮐﯽﻣﻦﯿﻨﭽﻤﻫ .ﺪﻫدﻢﮐاﺮﺗ يﺎﻫ ﻒﻠﻋ ﺮﺗﻻﺎﺑزﺮﻫﺶﯾاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑﺖﺑﺎﻗرنوردﻪﻧﻮﮔيا ﻒﻠﻋيﺎﻫو زﺮﻫنوﺮﺑﻪﻧﻮﮔياﯽﻋارز هﺎﯿﮔ -ﻒﻠﻋيﺎﻫ زﺮﻫﯽﻣدﻮﺷ
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