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چکیده
طرحقالبدرلیفاکتورصورتبهیشیآزماهرز لوبیاهايعلفکنترل دربه منظور ارزیابی اثر میدان مغناطیسی و علف کش بنتازون

ر در دو سطح بذور مغناطیسی در معرض میدان بذشاملهاي آزمایشفاکتور .شداجراتکرار3بای تصادفکاملي هابلوك
2-5/2بر پایه دوز توصیه شده ((بازاگران)بنتازونکشعلفو شاهدبذورساعت، و2تسال بمدت میلی 150مغناطیسی با قدرت 

بر تراکم و که اثرات اصلی علف کشنتایج نشان دادبود. %125- 4، %100-3، %75- 2، %0-1در چهار سطح )لیتر در هکتار
اثر متقابل آنها بر وزن هاي هرز وعلفتراکم هرز معنی دار بود. همچنین اثر اصلی میدان مغناطیسی بر هايعلفوزن خشک 
هرز کاهش یافت اما هايعلفهاي هرز معنی دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش دز علف کش تراکم و وزن خشک خشک علف

پس از روز28هرز هايعلفوزن خشک کمترین همچنین. درصد اختالف معنی داري وجود نداشت125و 100بین دز هاي 
در معرض میدان مغناطیسی قرار که دادنشان. نتایجیه شده علف کش بودتوصدزدرصد125ذر معمولی و به بمربوط سمپاشی 

.هرز نشدهايعلفو وزن خشک تراکمدادن بذر لوبیا موجب کاهش 
میدان مغناطیسی هرز، علف کش و هاي علف و وزن خشک تراکم واژه هاي کلیدي:

Effect of bentazon herbicide and magnetic field on weed control in beans

(Phaseolus vulgaris L.)

A.Ghanbari1, GH.Mahmoudi2 and P.Yadegar2

1-Assocciate prof in Weed Science
2-PhD Students in Weed Science

Department of Agronomy and Plant, faculty of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
To evaluate the effect of magnetic field and bentazon herbicide in weed control of bean (Phaseolus vulgaris L.) a
factorial experiment was conducted based on RCBD with three replications. Experimental factors were seed
treatments in two levels including magnetic seeds in the intensity of the magnetic field at 150 Milli –Tesla for 2
hours and control seeds and bentazon herbicide (based on recommend dose 2-2.5 lit.ha-1) in four levels including (0,
75, 100 and 125 %). The results showed that the main effect of herbicide on weed density and dry matter was
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significant. Also the main effect of the magnetic field on weed density and interaction between their factors was
significant on weed dry matter. The results showed that to increasing herbicide dose reduced weeds density and dry
matter but was non significant difference between the doses of 100 and 125 percent. Also weeds matter least 28 days
after the spraying observed in control seed and 125% recommend dose herbicide. The results showed that Magnetic
seeds bean reduction not weeds density and dry matter.
Key words: weed density and dry matter , herbicide and of magnetic field.

قدمه م
8تا 4گزارش گردید که لوبیا در اوایل، رشد کندي دارد و در باشد. لوبیا، یکی از منابع مهم پروتئین و تولید انرژي براي انسان می

هرز در زراعت لوبیا یکی از عوامل هايپذیر است. بنابراین کنترل علفآسیبهرز بسیار هايهفته اول دوره زندگی، در رقابت با علف
- هاي مدیریت علفها یکی از موثرترین، اما در عین حال خطرناك ترین شیوهکشعلف.مهم موفقیت کشت آن در هر منطقه است 

هرز در بهبود عملیات تولید هايمدیریت علفکش در از طرفی کاربرد علف).3200هرز به حساب می آید (زهانگ و همکاران، هاي
دهد که همسو تحقیقات نشان می. هاي کشاورزي پرداخت توان بهتر به مدیریت سیستمباشد و با کمک آن میمحصوالت مفید می

استفاده از ). 2006بلک شاو، توان غلظت سموم را تا حدي کاهش داد (هایی که بتوان توان رقابتی گیاهان را باال برد، میبا روش
زنی، رشد کش و.... مغناطیس شده) راهکاري مناسب جهت افزایش کارائی مصرف آب، جوانهمیدان مغناطیسی (بذر، آّب، علف

).2009(داوي و همکاران،باشدرویشی و زایشی می

مواد و روش
اي آزمایش مزرعه.شدانجامدر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد1393سال زراعی این آزمایش در

بذور در دو سطح بذور فاکتور اول شاملتکرار اجراء شد.3هاي کامل تصادفی و با عامل) در قالب طرح بلوكدوبصورت فاکتوریل(با 
کشعلففاکتور دوم ساعت و بذور عادي2میلی تسال بمدت 150مغناطیسی در معرض میدان مغناطیسی با قدرت 

بود. %125- 4، %100- 3، %75-2، %0- 1در چهار سطح )لیتر در هکتار2- 5/2بر پایه دوز توصیه شده (بنتازون(بازاگران)
هرز، زیست هايهفته پس از سمپاشی انجام شد که شامل شمارش علفمرحله و به فواصل هر دودودر هرز هايارزیابی صفات علف

در LSDها از طریق آزمون انجام گرفت و مقایسه میانگینSASها با استفاده از نرم افزار آماري آنالیز دادههر ز بود.هايتوده علف
درصد انجام شد.5سطح احتمال 

نتایج و بحث
داري در سطح احتمال کش اثر معنینشان داد که اثر اصلی دز علفهفته پس از سمپاشی2ها نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

هرز دو هفته پس از سمپاشی داشت. اما اثر اصلی میدان مغناطیسی و همچنین اثر متقابل آن هايیک درصد بر کاهش تراکم علف
کش بنتازون نشان ). نتایج مقایسه میانگین بین دزهاي مختلف علف1هرز نداشت (جدول هايعلفداري بر کاهش تراکم اثر معنی

-درصد دز توصیه شده کمترین تراکم علف125هرز کاهش یافت. به طوري که در دز هايداد که با افزایش دز مصرفی تراکم علف
کش وجود نداشت.درصد دز توصیه شده علف100و 512داري بین کاربرد ) .اما تفاوت معنی1هرز مشاهده شد (شکل هاي

اما هرز داشت.هايداري در سطح احتمال یک درصد بر وزن خشک علفکش اثر معنیهمچنین نتایج نشان داد که اثر اصلی علف
). نتایج مقایسه 1هرز نداشت (جدول هاياثراصلی میدان مغناطیسی و همچنین اثر متقابل آن اثر معنی داري بر وزن خشک علف
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هرز کاهش یافت.کمترین وزن هايکش وزن خشک علفکش نشان داد که با افزایش ذز علفمیانگین بین دزهاي مختلف علف
125و 100با دزهاي 75. اما بین دز )2درصد دز توصیه شده مشاهده شد (شکل125و 100هرز در تیمارهاي هايخشک علف

داري وجود نداشت.اختالف معنی 

هرز در متر هاي¬علفاثرعلف کش بنتازون و میدان مغناطیسی بر روي تراکم و زن خشک واریانس (میانگین مربعات) نتایج آنالیز-1جدول 
مربع در طول دوره رشد

درجه آزاديمنابع تغییرات

هفته پس از سمپاشی2
در هرزهايعلفتعداد 

هرز وزن خشک علف متر مربع
(گرم در مترمربع)

هفته پس از سمپاشی4
در هرزهايعلفتعداد 

وزن خشک علف هرز متر مربع
(گرم در مترمربع)

212/5181بلوك ns91/2183 ns79/6796 ns05/2683 ns

a(166/2562(میدان مغناطیسی ns27/1442 ns37/17334 *05/224 ns

b(388/46965(علف کش **14/25880 **48/88018 **21/66444 **

)b) × (a(355/5768 ns25/885 ns26/5496 ns38/12834 *

1441/385045/175169/235246/3278خطا
----23کل

07/2518/3986/2097/31ضریب تغییرات (%)
درصد و عدم معنی داري5و 1به ترتیب معنی داري در سطح ns**،* و 

دو هفته پس از سمپاشی هرز هاي و 2- اثر علف کش بنتازون  بر وزن خشک و تراکم  علف شکل1

داري کش و میدان مغناطیسی اثر معنینشان داد که اثر اصلی علفهفته پس از سمپاشی4نتایج حاصل از تجزیه واریانسهمچنین 
هرز نداشت هايداري بر کاهش تراکم علفمتقابل آن اثر معنیهفته پس از سمپاشی داشت. اما اثر 4هرز هايبر کاهش تراکم علف

هرز هايکش تراکم علفکش نشان داد که با افزایش دز علفپیوست). نتایج مقایسه میانگین بین دزهاي مختلف علف1(جدول 
3د نداشت (شکل وجهرز وهايداري بر کاهش تراکم علفدرصد دز توصیه شده اختالف معنی100و 75کاهش یافت. اما بین 

هرزهاي¬علفاز نظر تراکم داري).همچنین نتایج مقایسه میانگین نشان داد بین بذر مغناطیس و غیر مغناطیس اختالف معنی
).4بود (شکلغناطیسکمتر از بذر ممعمولیهرز در بذر هايوجود نداشت.اگر چه تراکم علف
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هرز چهار هفته پس از سمپاشی.هاي¬علفاثر مغناطیس و علف کش بنتازون بر تراکم -4و 3شکل 

کش (در سطح احتمال هفته پس از سمپاشی نشان داد که اثر اصلی علف4هرز هايهمچنین نتایج تجزیه واریانس وزن خشک علف
هرز داشت اما اثر هايداري بر وزن خشک علفمعنیدرصد) اثر 5کش و مغناطیس ( در سطح احتمال یک درصد) و اثر متقابل علف

کش نشان داد که بیشترین و کمترین وزن خشک ). نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی علف1دار نبود (جدول اصلی مغناطیس معنی
75کش با لفدرصد دز توصیه شده ع125کش مشاهده شد اما بین شده علفدرصد دز توصیه 125و 0هاي هرز در تیمارهايعلف

). همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل آنها 5داري وجود نداشت (شکلکش اختالف معنیدرصد دز توصیه شده علف100و 
و همچنین نتایج نشان بدست آمد عدم کاربرد علف کشهرز در تیمار بذر مغناطیس و هايوزن خشک علفبیشتریننشان داد که 

هرز شد که می توان علت ان را کاهش توان رقابتی لوبیا هاي¬علفداد که تیمار مغناطیس بذر لوبیا موجب افزایش وزن خشک 
).6تحت تاثیر این تیمار دانست (شکل 

اثر علف کش بنتازون و اثر متقابل علف کش و نوع بذر بر وزن خشک هاي هرز چهار هفته پس از سمپاشی.-6و5شکل
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