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 کشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد

 (20/11/1398 تاريخ پذيرش: - 28/5/1397)تاريخ دريافت:  

 چكیده
امل هاي كصورت فاكتوریل و در قالب طرح پایه بلوكدر مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد، به 1391-1392این پژوهش در سال زراعي 

شت كتصادفي با سه تكرار انجام شد. فاكتورها شامل گياه پوششي )شبدر برسيم، چاودار و مخلوط شبدر برسيم+ چاودار(، در دو تراكم توصيه شده 
برابر توصيه شده( و سه نوع  5/1كيلوگرم در هكتار( و تراكم افزایشي ) 190و  25زراعي این دو گونه )براي شبدر برسيم و چاودار به ترتيب 

 لمهویژه سساله هاي تابستانه بههرز در این آزمایش بيشتر شامل یکهايكش+ مالچ، برداشت+ مالچ و برداشت( بود. علفمدیریت مالچ )علف
( بود. نتایج نشان داد كه Amaranthus blitoidesخروس خوابيده )( و تاجEchinochloa crus-galli(، سوروف )Chenopodium albumتره )

كيلوگرم بر هكتار( و شاهد وجين دستي  2/6089و  40/2275كش )ترتيب در تيمارهاي شاهد علفبيشترین عملكرد دانه و عملكرد بيولوژیک، به
يولوژیک داري در عملكرد دانه و بدست آمد. همچنين نتایج مقایسه ميانگين نشان داد كه اختالف معنيكيلوگرم بر هكتار( به 5/5737و  60/2179)

كيلوگرم بر هكتار(، تراكم  7/4726و  51/1965كش )ها در مدیریت مالچ+علفكه بيشترین مقدار آنطوريسایر تيمارها نيز وجود داشت، به
كيلوگرم بر هكتار ( مشاهده شد. بنابراین  3743و  83/1437كيلوگرم بر هكتار( و كشت مخلوط شبدر+ چاودار ) 7/3296و  58/1332افزایشي )

عنوان بهترین هكش+ مالچ، بن مدیریت علفاستفاده از تراكم افزایشي گياه پوششي، كشت مخلوط گياهان پوششي شبدر برسيم+ چاودار و همچني
ي هرز لوبيا مهايهرز و نيز افزایش عملكرد و اجزاي عملكرد در جهت مدیریت تلفيقي علفهايتوده علفگزینه جهت كاهش تراكم و زیست

 باشد. 

 .هرز، عملكرد بيولوژیک، عملكرد دانه، كشاورزي پایدار، مالچعلف كلمات كليدي:

Effects of rye (Secale cereale L.) and berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) 

cover crops management on yield and yield components of common bean 

(Phaseolus vulgaris L.) at the presence and absence of weeds 
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ABSTRACT 
A field experiment was conducted as a factorial based on randomized complete block design with three 
replications in 2012-2013 growing season at the research farm of the Faculty of Agriculture, Ferdowsi 
University of Mashhad. Factors included type of cover crops (berseem clover, rye and intercropping of 
berseem clover+ rye (50:50)), two levels of seeding rate (recommended density: 25 and 190 Kg/ha for 
berseem clover and rye, respectively and additive density: 1.5 of recommended density) and management 
method (herbicide+ mulch, mowing+ mulch and mowing). Summer annual weeds like common 
lambsquarters )Chenopodium album(, barnyard grass )Echinochloa crus-galli( and prostrate pigweed 
(Amaranthus blitoides( was dominant in this experiment. Among all of the treatments, the highest grain 
and biological yields were obtained from chemical control (2275.40 and 6089.2 Kg/ha) and hand weeding 
treatments (2179.60 and 5737.5 Kg/ha), respectively. Except for control treatments, the result of mean 
comparison showed significant differences in grain and biological yields among other treatments', so that, 
the highest grain and biological yields were observed in additive density (1332.58 and 3296.7 Kg/ha), 
intercropping of rye+ berseem clover (1437.83 and 3743 Kg/ha) and herbicide+ Mulch (1965.51 and 4726.7 
Kg/ha). Herbicide+ mulch, intercropping of rye+ berseem clover and additive density can be considered as 
a good choice for reducing weed population and dry weight and increasing yield in common bean 
(Phaseolus vulgaris L.). 
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 مقدمه

هرز یکی از عوامل مهم هایهای اخیر، علفدر سال

 اندتولید  بودهمحدودکننده در افزایش 

(Samdani & Montazeri, 2009بدون کنترل علف .)-

هرز و با توجه به قابلیت رقابت گیاه زراعی، تلفات های

ل طور قابعملکرد ممکن است سیستم کشاورزی را به

ای تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو مدیریت مالحظه

های هرز از اجزای کلیدی بسیاری از نظامهایعلف

(. Ranjbar et al., 2006شود )محسوب می کشاورزی

هرز هایاگرچه کنترل شیمیایی در مورد بسیاری از علف

موثر بوده است و تحول زیادی در افزایش تولید به 

های وجود آورده است، اما هزینه و تأثیر نامطلوب نهاده

شیمیایی بر سالمت انسان، محیط زیست و کیفیت 

اده ه بیشتر به استفمحصوالت کشاورزی، منجر به توج

ها، احساس نیاز به هایی شده است که در آناز روش

مصرف مواد شیمیایی کم بوده است یا اصوالً نیازی به 

آن نباشد. از این رو، امروزه جامعه کشاورزی برای 

-های جایگزین بهره میهرز، از روشهایکنترل علف

ترین (. یکی از مهمRahimian & Banayan,1996برد )

ها، کاربرد گیاهان کشهای جایگزین علفروش

باشد. گیاهان پوششی به دالیل متفاوتی از پوششی می

های خاک، جلوگیری از اتالف جمله کنترل بیماری

رطوبت خاک، غنی سازی خاک از طریق تثبیت 

نیتروژن، بهبود ساختمان و افزایش ماده آلی خاک و 

-میهرز کشت هایممانعت از توسعه جمعیت علف

. از جمله Sarrantonio & Galland, 2003)شوند )

رز ههایگیاهان پوششی مورد استفاده در کنترل علف

( و Trifolium alexandrinumتوان به شبدر برسیم )می

( اشاره کرد. نتایج آزمایش .Secale cereale Lچاودار )

( در رابطه با Raheb et al., 2012راهب و همکاران )

ی اگیاهان پوششی بر تغییرات گونه تاثیر برخی از

های مرکب شمال ایران نشان داد هرز در باغهایعلف

ز هرهایای علفکه گیاهان پوششی، بر ترکیب گونه

هرز در هایعلف که تعداد گونهطوریموثر بودند به

ها از گیاه پوششی استفاده شده تیمارهایی که در آن

 کارانتر بود. آزمایش صباحی و همبود،کم

 (Sabahi et al., 2004 در رابطه با مقایسه اثرات گیاه )

پوششی و کود شیمیایی بر عملکرد سیر و وضعیت 

هرز نیز نشان داد که شبدر برسیم، به علت هایعلف

تولید بقایای بیشتر نسبت به ماشک و لوبیا، باعث 

 شود.هرز میهایعلف تودهکاهش بیشتر زیست

 هرزهایعلفرقابت  به حساس گیاهان لوبیا از جمله

 هرزهایعلف فصل تمام تداخل کهطوریباشد؛ بهمی

دهد  کاهش نیز درصد 6۰ تا را گیاه عملکرد این تواندمی

(Heems, 1985برنساید .) همکاران  و 

(Burnside et al., 1998 اعالم کردندکه برای داشتن )

 نهرز در ایهایعملکرد حداکثری در لوبیا، کنترل علف

گیاه باید حداقل از سه هفته بعد از کاشت آغاز شود و 

تا شش هفته بعد از کاشت ادامه یابد؛ در غیر این 

هرز، هایصورت و با افزایش طول دوره تداخل علف

شود. داوسون به تدریج از عملکرد لوبیا کاسته می

(Dawson, 1964 در آزمایش خود تحت عنوان رقابت )

 ساله نشان داد که اگرهرز یکهایبین گیاه لوبیا و علف

هرز لوبیا بین پنج تا هفت هفته بعد از هایکنترل علف

هرز هایکاشت گیاه لوبیا انجام نشود، تداخل علف

و  شود. بورگسدار عملکرد لوبیا میسبب کاهش معنی

 که داشتند ( اظهارBurgos & Talbert, 2000تالبرت )

برای  شیمیایی و فیزیکی پوششی، مانعی گیاه بقایای

تنها  و هرز استهایعلف بذرهای رشد و زنی جوانه

 نور دلیل فقدان به خاک، سطح در گیاهی بقایای حضور

 زنی از جوانه گیریپیش سبب رشد، برای فضا و

-می هارستدانه رشد هرز وهایعلف بذرهایبذرهای

شیمیایی آزاد شده از  ترکیبات این، بر عالوه. شود
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رهای زنی بذتواند از جوانهبقایای گیاه پوششی نیز می

هرز جلوگیری کند. اکنون و با توجه به هایعلف

اهمیت کشت لوبیا و حساسیت باالی این گیاه نسبت 

هرز، این پژوهش با هدف ارزیابی استفاده هایبه علف

-ودار در مدیریت علفاز گیاهان پوششی شبدر و چا

هرز و همچنین در جهت کاهش استفاده از های

های شیمیایی و رسیدن به بیشترین میزان کشعلف

 عملکرد در این گیاه به اجرا درآمد.

 مواد و روش ها

در مزرعه  1391-92این پژوهش در سال زراعی 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 

جنوب شرقی شهر مشهد انجام  کیلومتری 1۰واقع در 

شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح 

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. بلوک

های آزمایشی عبارت بودند از: گیاه پوششی فاکتور

(، چاودار Trifolium alexandrinumشبدر برسیم )

(Secale cereale( و مخلوط این دو )شبدر برسیم  %5۰

( در دو تراکم توصیه شده )شبدر برسیم چاودار 5۰%: 

کیلوگرم در  19۰کیلوگرم در هکتار و چاودار  25

برابر توصیه شده که با  5/1و افزایش یافته ) هکتار(

 صورت وزنی برایتوجه به میزان بذر توصیه شده  به

هر کدام محاسبه شد( و همچنین سه روش مدیریت 

شک کردن گیاه مالچ )خ +کشمالچ شامل مدیریت علف

ا کش عمومی گالیفوسیت بپوششی با استفاده از علف

محلول در آب  %41نام تجاری راندآپ )با فرموالسیون 

و به میزان شش لیتر در هکتار( و با استفاده از سمپاش 

در فشار پاشش  8۰۰2پشتی شارژی با نازل بادبزنی 

لیتر در هکتار  و  28۰کیلو پاسکال و حجم پاشش  2۰۰

تن گذاشبر کردن گیاهان خشک شده و باقیفسپس ک

بر کردن مالچ )کف +بقایای آن بر روی پشته(، برداشت

گیاهان پوششی به صورت سبز و باقی گذاشتن بقایای 

آن بر روی پشته( و برداشت )کف بر کردن گیاهان 

پوششی و خارج کردن بقایای آن از زمین( ونیز سه 

صورت دستی و در تیمار شاهد شامل وجین کامل )به 

کش پیش کاشت پنج نوبت(، عدم وجین و اعمال علف

( با همان در هکتار %48فلورالین )دو لیتر ترفالن تری

مختصات سمپاشی مورد استفاده برای گالیفوسیت، 

هرز نیز مورد آزمایش قرار گرفت. هایبرای کنترل علف

روز قبل از  1۰کش، الزم به ذکر است که این علف

اه لوبیا )در بعدازظهر و زمانی که از شدت نور کاشت گی

و دمای آفتاب کاسته شده بود( مورد استفاده قرار گرفت 

و بالفاصله پس از سمپاشی و به منظور جلوگیری از 

 1۰کش تا عمق کش به کمک شنتجزیه نوری، علف

متری با خاک مخلوط شد. بذرگیاهان پوششی سانتی

توصیه شده به عنوان شبدر برسیم و چاودار در تراکم 

کیلوگرم در هکتار و  25یک گیاه زراعی )شبدر برسیم 

کیلوگرم در هکتار( و تراکم افزایش یافته  19۰چاودار 

برابر توصیه شده که با توجه به میزان بذر توصیه  5/1)

صورت وزنی برای هر کدام محاسبه شد(بر شده  به

هایی به طول شش ها و در ردیفروی دو طرف پشته

 1392متر، به صورت شیاری در تاریخ چهار فروردین 

 ,.Ghafari, et al., 2012; Raheb et alکاشته شد )

2012; Farzadi & Seyed Masoom, 2013 .) میزان بذر

مورد استفاده در تراکم توصیه شده چاودار و شبدر 

و چهار گرم به  3۰ترتیب برسیم در هر طرف پشته، به

شبدر  %5۰ای مخلوط )دست آمد. در کشت تیماره

 هاییچاودار( نیز گیاهان در دو طرف پشته %5۰برسیم : 

متر )یک طرف پشته چاودار و طرف سانتی 5۰به عرض 

دیگر شبدر برسیم( کشت شدند. کشت گیاهان پوششی 

در تیمار افزایش یافته نیز به همین صورت انجام گرفت، 

رابر ب 5/1با این تفاوت که میزان بذر مورد استفاده، 

رای ها بمیزان بذر توصیه شده بود. فاصله بین ردیف

ها بلوک و هاسانتی متر و فاصله کرت 5۰کشت 

و یک متر در نظر گرفته شد.  5/۰ترتیب ازیکدیگر به

هر کرت شامل پنج ردیف کشت )سه ردیف اصلی و 
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متر و طول  متر بود.  5/2دو ردیف حاشیه( با عرض 

برای رشد بهتر گیاهان در اواسط اردیبهشت ماه و 

درصد نیتروژن(  46کیلوگرم کود اوره ) 1۰۰پوششی، 

صورت یکنواخت به کلیه ها بهدر هکتار در طول ردیف

+ کشتیمارها اضافه شد. تیمارهای مدیریت مالچ )علف

مالچ، برداشت+ مالچ و برداشت+ خارج کردن بقایا(، 

 یک هفته قبل از کشت گیاه اصلی در زمین اعمال شد.

 1392خرداد ماه  3۰کاشت گیاه اصلی لوبیا در تاریخ 

در زمین و در بین بقایای گیاهان پوششی، به صورت 

ای، با دست و با استفاده از نیروی کارگری انجام کپه

بوته  4۰گرفت. تراکم  گیاه لوبیا به عنوان گیاه اصلی، 

مربع و فاصله بین ردیف و روی ردیف برای این در متر

متر در نظر گرفته شد. و پنج سانتی 5۰رتیب تگیاه، به

ها به اندازه مطلوب پس از سبز شدن و رسیدن بوته

)چهار تا شش برگی(، عملیات تنک کردن انجام گرفت. 

اولین آبیاری بالفاصله پس از کاشت و سپس تا آخر 

 فصل رشد، هر هفت روز یک بار انجام شد.

تخریبی های برداریدوسوم مساحت هر کرت به نمونه

اختصاص داده شد و در طول فصل رشد و به طور 

اری بردبار )در هر مرحله نمونهتقریبی، هر دو هفته یک

بوته لوبیا( انجام گرفت. پس از رسیدگی گیاه و به  1۰

منظور تعیین عملکرد و اجزای عملکرد، قبل از برداشت 

،  ی،هر واحد آزمایش از یک سوم مساحت باقیمانده از

طور تصادفی انتخاب و صفاتی از جمله هب پنج بوته

 وزن غالف ودر هر  دانهدر هر بوته، تراکم  غالفتراکم 

پس از حذف دو  ،در هر کرت .ندتعیین شد صد دانه

سطحی  ها ازهای حاشیه(، بوته)ردیفردیف کناری 

 و عملکرد دانهبرداشت شدند و متر مربع  یکمعادل 

)نسبت عملکرد دانه به بیولوژیک و شاخص برداشت 

 محاسبه منظور به تعیین شد.عملکرد بیولوژیک( هر کرت

به طور تصادفی پنج غالف  ،غالف هر در عداد دانهت

ها شمارش شد های درون آنانتخاب شدند و تعداد دانه

 یک حدودشد.  تقسیم هاآن هایغالف عدادت بر و سپس

 نبی بذرها رطوبت که هنگامیو  برداشت از پس ماه

اندازه گیری   نیز صد دانه وزن، بود درصد هفت تا شش

 شد.

ها شامل تجزیه واریانس و تجزیه و تحلیل آماری داده

مقایسات میانگین با استفاده از نرم افزار 

SAS, Version 9.1  و ضرایب همبستگی ساده بین

صفات مورد بررسی، با استفاده از نرم افزار 

Minitab, Version 16 ا ها بمحاسبه شد. کلیه میانگین

درصد مقایسه  و در سطح پنج LSDاستفاده از آزمون 

 شدند.

 نتایج و بحث

 هرزهايفلور علف

(، Chenopodium albumدر این آزمایش، سلللمه تره )

خروس (، تللاجEchinochloa crus-galliسلللوروف )

وحشی (، تاج خروسAmaranthus blitoidesخوابیده )

(Amaranthus retroflexusتللاج ،) ریللزی سللللیللاه

(Solanum nigrum( پللیللچللک ،)Convolvulus 

arvensisدم ،)( روبللاهللی سللللبللزSetaria viridis ،)

باهی زرد )دم ( و علف انگشلللتی Setaria glaucaرو

(Digitaria sp.علف ،)یا های هرز غالب در مزرعه لوب

هرز که بیشلللتر شلللامل هایبودند. این طیف از علف

ستانه می هایسالهیک شند، در مطالعات دیگر هم تاب با

 ,Ghamari & Ahmadvandها اشاره شده است )به آن

2013.) 

 عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا

نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثرات 

تراکم، نوع گیاه و نیز روش مدیریت گیاه پوششی بر 

اثرات دار بود اماعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا معنی

متقابل تیمارهای آزمایشی بر صفات مورد ارزیابی، 

جدول تجزیه واریانس داری نداشت )اختالف معنی

 نشان داده نشده است(. 
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 تعداد غالف در هر بوته و تعداد دانه در هر غالف

بر اساس نتایح، اثر تراکم گیاهان پوششی بر تعداد 
 غالف در هر بوته و تعداد دانه در هر غالف لوبیا

 .(1دار نبود )جدول معنی

 

مقایسه ميانگين اثرات ساده تراكم گياه پوششی، نوع گياه پوششی و روش مدیریتی گياه پوششی بر صفات مورد  -1جدول 

 ارزیابی گياه لوبيا
Table 1. Mean comparison of the simple effect of cover crop density and type and their mulch management on some traits 

of common bean 

Treatment 
 Number of 

Pod per Plant 

 100-Grain 

Weight (g) 

 Number of 

seed per Pod 

 
 Grain Yield 

( kg/ha) 

 

 Biological Yield 

( kg/ha) 

HI 

(%) 

Density of Cover Crop       

 Recommended Density 6.2a 30.09a 4a 12336.41b 3006.49b 41.46a 

 Additive Density 6.6a 29.63a 4.2a 1332.58a 3296.73a 40.61a 

 Type of Cover Crop       

Berseem Clover 5.6b 30.34a 3.9b 1103.02c 2592.4c 43.10a 

 Rye 6.3b 29.82a 4.1ab 1312.62b 3119.4b 41.47a 

Intercropping of Rye+ 

Berseem Clover 
7.4a 29.42a 4.4a 1437.83a 3743a 38.54a 

 Management of 

Mulch 
      

Harvest+ Mulch 5.4b 29.12a 4.2b 1151.82b 2812.4b 41.35a 

Harvest 4c 30.67a 4.5c 736.15c 1915.7c 39.43a 

Herbicide+ Mulch 9.8a 29.80a 4.8a 1965.51a 4726.7a 42.33a 

Control Treatments       

Hand- Weeding 11.7 a 32.9 a 5.0 a 2179.6 a 5737.5 a 37.9 a 
 Chemical Control 12.3 a 32.8 a 5.0 a 2275.4 a 6089.2 a 37.5 a 

 No- Hand Weeding 1.9 b 32.8 a 2.5 b 345.0 b 1028.7 b 33.4 b 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد، بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک در هر ستون، با هم اختالف معنیمیانگین

Means with the same letter (s) in the same column are not significantly different at 5% of probability level, based on LSD test. 

 

 3/12کش )با وجود این، بعد از تیمارهای شاهد علف

غالف در بوته و پنج دانه در هر غالف( و شاهد وجین 

غالف در بوته و پنج دانه در هر غالف(،  7/11دستی )

ترتیب با تیمار تراکم افزایش یافته گیاهان پوششی، به

دانه در هر غالف،  2/4و غالف در هر بوته  6/6تعداد 

تعداد غالف و دانه بیشتری را نسبت به تیمار تراکم 

(. 1توصیه شده گیاهان پوششی دارا بود )جدول 

ترین تعداد غالف در هر بوته و دانه در هر همچنین کم

غالف در هر  9/1غالف در تیمار شاهد عدم وجین با 

نظر دانه در هر غالف مشاهده شد. به 5/2بوته و 

ه تودرسد که تیمار افزایشی با دارا بودن زیستمی

های تولیدی بیشتر، احتماالً فشار رقابتی بیشتری بر گونه

هرز وارد کرده است و ضمن کاهش تراکم و هایعلف

هرز، توانسته است شرایط هایتوده علفزیست

(. 2جدول تری را جهت رشد لوبیا فراهم کند )مناسب

 & Ghamariاحمدوند )نتایج تحقیقات قمری و 

Ahmadvand, 2013های( نشان داد که تداخل علف-

هرز، سبب کاهش تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در 

که بیشترین تعداد دانه در غالف، طوریغالف شدد، به

(  و کمترین آن 3/3هرز )هایبه تیمار کنترل کامل علف

( تعلق 26/2هرز )هایبه تیمار تداخل کامل علف

اشت. در نخود نیز کاهش تعداد غالف در بوته بر اثر د

 هرز گزارش شده استهایرقابت علف

 (Saxena et al., 1996 جدول ضرایب همبستگی .)

نشان داد که بعد از عملکرد دانه، تعداد غالف در هر 

دار (، بیشترین همبستگی مثبت و معنی=91/۰r**بوته )

 (.3جدول را با عملکرد بیولوژیک داشت )
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 تحت تأثير تيمارهای تراکم و نوع گياه پوششي زيست توده گياهان پوششي نيانگيم -2جدول 

Table 3. Effect of density and type of cover crops on mean total dry matter of cover crops  
Treatment )2-Total Dry Matter of Cover Crops( g.m  

Density of Cover Crop  
Recommended Density 90.27 
Additive Density 112.07 

Type of Cover Crop  

Berseem Clover 65.08 
Rye 103.2 

Intercropping of Rye+ Berseem Clover 135.22 

 

در رابطه با نوع گیاهان پوششی به کار برده شده در این 

تحقیق نیز نتایج حاکی از آن بود که تیمار مخلوط شبدر 

 S. cerealeو چاودار ) (.T. alexandrinum L)برسیم 

L. دانه در  4/4غالف در هر بوته و  4/7(، به ترتیب با

هر غالف، تعداد غالف و دانه بیشتری را نسبت به تیمار 

 (. 1شبدر خالص و چاودار خالص دارا بود )جدول 

 ضرايب همبستگي ساده بين صفات مورد ارزيابي گياه لوبيا در تيمارهای مختلف گياه پوششي -3جدول 

Table 4. Simple correlation coefficients of common bean yield traits in different treatments of cover crop 

Traits 
Number of pod per 

plant 
Number of seed 

per pod 
100-seed 
weight 

Grain yield 

Biological 

yield 

 

HI 

 Number of pod per plant 1      

Number of seed per pod 0.66** 1     
 100-seed weight 0.008ns -0.14ns 1    

 Grain yield 0.86** 0.73** -0.05ns 1   
Biological yield 0.91** 0.77** -0.07ns 0.94** 1  

HI 0.005ns -0.03ns 0.21ns 0.21ns -0.11ns 1 

    ns دار در سطح یک درصد.دار و معنیترتیب غیر معنیو **: به 
         ns and **: non- significant and significant at α= 0.01, respectively. 

 

همچنین نتایج حاصل از جدول مقایسه میانگین اثر 

الچ مروش مدیریت گیاهان پوششی نشان داد که تیمار 

کش و باقی گذاشتن آن خشک شده با استفاده از علف

کش+ مالچ( در مقایسه با دو تیمار )علف در زمین

برداشت گیاه پوششی به صورت زنده و باقی گذاشتن 

برداشت گیاه پوششی )برداشت+ مالچ( و  آن در زمین

)برداشت(، توانسته است شرایط  زمین ازو حذف آن 

تری را جهت تشکیل غالف و دانه برای لوبیا مناسب

غالف  8/9رتیب با که این تیمار به تطوریایجاد کند، به

دانه در هر غالف، تعداد غالف و دانه  8/4در هر بوته و 

بیشتری را نسبت به تیمارهای برداشت+مالچ و برداشت 

(. احتماالً تأثیر همزمان مالچ گیاهان 1دارا بود )جدول 

کش مورد استفاده جهت خشک کردن پوششی و علف

ع مومالچ این گیاهان، موجب افزایش راندمان کنترل مج

هرز شده است که این امر به نوبه خود، سبب هایعلف

هرز و در هایای لوبیا و علفکاهش رقابت بین گونه

(. نتایج 4جدول نتیجه بهتر شدن رشد لوبیا شده است )

( Oliveira et al., 2013آزمایشات الیوریا و همکاران )

بر روی تأثیر گیاهان پوششی بر عملکرد و اجزای 

نشان داد که استفاده از گیاه پوششی، تأثیر عملکرد سویا 

ه کطوریمعنی داری بر تعداد غالف در بوته داشت، به

( در بوته زمانی مشاهده 2/1۰3بیشترین تعداد غالف )

شد که از لوبیا به عنوان گیاه پوششی استفاده شد. در 

آزمایشی بر روی تعیین دوره بحرانی کنترل علف

 آکر و همکاران هرز درگیاه سویا، وان های

(Van Acker et al., 1993 بیان کردند که تعداد غالف )
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ترین بخش عملکرد دانه ترین و حساسدر بوته، مهم

است و اظهار داشتند که این صفت، به شدت تحت 

گیرد. اکبری و هرز قرار میهایتأثیر رقابت علف

( نیز در آزمایشات خود Akbari et al., 2010همکاران )

هرز، تعداد غالف هایند که با مدیریت علفنشان داد

که در تیمار دو مرحله طوریدر بوته افزایش یافت، به

هرز، تعداد غالف در بوته نسبت به هایوجین علف

درصد  28هرز، هایتیمار شاهد عدم کنترل علف

ها بیان کردند که ظاهرا رقابت علفافزایش داشت. آن

ء بر تعداد غالف در هرز با نخود، موجب تأثیر سوهای

 بوته شده است.

 

مقایسه ميانگين اثرات ساده تراكم گياه پوششی، نوع گياه پوششی و روش مدیریتی گياه پوششی بروزن خشک و  -4جدول 

 هرزهايتراكم علف
Table 2- Mean comparison of the simple effect of cover crop density and type and their mulch management on weed dry 

weight and density 

Treatment 

Narrow-leaved Weeds Broad-leaved Weeds 

Density 

)2(plant / m 

Dry Weight 

)2-(g/m 

Density 

)2(plant / m 

Dry Weight 

)2(g/m 

Density of Cover Crop     
Recommended Density a49 a178.68 a119 a129.96 

Additive Density b34 b152.30 b89 b91.12 

 Type of Cover Crop     

Berseem Clover a73 a235.20 a169 a178.51 

Rye b32 b156.80 b84 b98.96 

 Intercropping of Rye+ Berseem 
Clover 

c20 c104.46 c61 c54.15 

 Management of Mulch     

Harvest+ Mulch b18 b87.60 b64 b56.07 

 Harvest a105 a407.80 a223 a265.78 

Herbicide+ Mulch c2 c1.08 c26 c9.76 

Control Treatments     
Hand- Weeding b 0 b 0.00 b 0 b 0.00 

Chemical Control b 0 b 0.00 b 18 b 10.90 

Weed Infested a 374 a 898.10 a 657 a 1572.80 

 ندارند. LSDداری در سطح پنج درصد، بر اساس آزمون های دارای حروف مشترک در هر ستون، با هم اختالف معنیمیانگین

Means with the same letter (s) in the same column are not significantly different at 5% of probability level, based on LSD test. 
 

 وزن صد دانه

وزن صد دانه برخالف سایر صفات مرتبط با اجزای 

عملکرد، تحت تأثیر تیمارهای مختلف تراکم، نوع گیاه 

و روش مدیریت گیاهان پوششی قرار نگرفت )جدول 

یر تر تحت تأثرسد که این صفت، بیشنظر می(. به1

صیات زراعی و خصوصیات ژنتیکی است تا خصو

های زراعی و محیطی، قادر به زراعی. بنابراین، تنشبه

کاهش وزن صد دانه از یک مقدار مشخص نخواهند 

 بود. نتایج بررسی های قمری و احمدوند 

(Ghamari & Ahmadvand, 2013 نشان داد که )

داری بر وزن صد دانه هرز، اثر معنیهایتداخل علف

بیان کردند که وزن صد دانه ها همچنین لوبیا نداشت؛ آن

در بین اجزای عملکرد لوبیا، ثبات بیشتری در شرایط 

 های هرز دارد.تداخل علف

 عملکرد دانه

نتایج نشان داد که عملکرد دانه تحت تاثیر تیمار تراکم 

استاندارد و تراکم افزایش یافته گیاهان پوششی تفاوت 

 (. بر این اساس، عملکرد1معنی داری داشت )جدول 

کیلوگرم در  58/1332دانه حاصل از تراکم افزایشی )

هکتار( نسبت به عملکرد دانه حاصل از تراکم توصیه 

کیلوگرم در هکتار( و عملکرد حاصل  41/1236شده )

کیلوگرم در هکتار(،  345از تیمار شاهد عدم وجین )

درصد بیشتر بود  11/74درصد و  21/7ترتیب به

کاهش تراکم و عوامل رسد که نظر می(. به1)جدول 

هرز، باعث فراهم شدن هایتأثیرگذار بر رشد علف
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رشد بهتر لوبیا و در نهایت افزایش عملکرد دانه شد. 

همچنین افزایش تراکم گیاهان پوششی، سبب 

تر و اندازی بیشتر سطح خاک، سایهپوشانندگی بیش

(. 4جدول هرز شد )هایزنی بذر علفکاهش جوانه

نتایج آزمایشی که بر روی رشد و عملکرد آفتابگردان 

(Helianthus annuus L.)  انجام شد حاکی از آن بود

ترین عملکرد دانه در اثر افزایش بقایای گندم که بیش

 25۰۰که با افزایش میزان بقایا تا طوریدست آمد، بهبه

کیلوگرم در هکتار، میزان عملکرد دانه هم افزایش پیدا 

 کیلوگرم در هکتار رسید 11/813و به کرد 

(Hosseini et al., 2011 در آزمایش دیگری، نتایج .)

 Vigna radiata)بررسی اثر مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی 

L.) هرز و عملکرد ذرت هایبر کنترل علف(Zea 

mays L.)  نشان داد که افزایش تراکم لوبیا چشم بلبلی

بوته در متر مربع،  3۰به عنوان مالچ زنده از هفت به 

داری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تاثیرمعنی

(. Moradi Taleb Beigi,  &  Ghadiri, 2011گذاشت )

نتایج حاصل از جدول ضرایب همبستگی بین صفات 

نیز حاکی از آن بود که عملکرد دانه از بین صفات مورد 

دار مطالعه،  بیشترین همبستگی مثبت و معنی

(**94/۰r= )(. 4را با عملکرد بیولوژیک داشت )جدول

( Beckett et al., 1988در تحقیق بکت و همکاران )

نشان داده شد که عملکرد ذرت با افزایش تراکم 

صورت غیر خطی بوته در مترمربع، به 9/4تره به سلمه

غفوری و درصد کاهش یافت. در آزمایشی که امین 12

بر روی تاثیر ( Amin Ghafori et al., 2015همکاران )

هرز و هایگیاهان پوششی بر خصوصیات علف

( انجام .Ricinus communis Lعملکرد گیاه کرچک )

دادند، مشخص شد که کاشت گیاهان پوششی خلر 

(Lathyrus sp.( ماشک ،)Vicia sp.شنبلیله ،)  

(Trigonella foenum-graecum و شبدر سفید  )

(Trifolium repens) 57، 69ش ترتیب باعث کاهبه ،

هرز در مرحله اول هایدرصدی تراکم علف 52و  45

نمونه برداری در مقایسه با شاهد شد و این روند 

 برداری ادامه داشت. کاهشی تا آخرین مرحله نمونه

داری عملکرد دانه را طور معنینوع گیاهان پوششی به

که بیشترین طوری(، به1تحت تأثیر قرار داد )جدول 

 4/2275کش )بعد از تیمارهای شاهد علفعملکرد دانه 

 هرزهایکیلوگرم در هکتار( و شاهد وجین دستی علف

کیلوگرم در هکتار(، از تیمار مخلوط گیاهان  6/2179)

کیلوگرم در  83/1437چاودار ) پوششی شبدر برسیم +

کیلوگرم در  ۰2/11۰3هکتار(  و کمترین عملکرد )

ت خالص به دسهکتار(، از گیاه پوششی شبدر برسیم 

(. تیمار کشت شبدر برسیم + چاودار به 1آمد )جدول 

به کشت  ترتیب نسبتتوده بیشتر، بهعلت تولید زیست

چاودار خالص و شبدر برسیم خالص، از توانایی 

هرز برخوردار بود هایبیشتری برای سرکوب علف

(. نتایج آزمایش دیگری نشان داده است که 4جدول )

ی در کشت گوجه فرنگی و کاربرد گیاهان پوشش

-های پوششی میخصوص استفاده از ترکیب گونهبه

 هرز را به خوبی کنترل کند هایتواند علف

(Samdani & Rahimian, 2007 نتایج پژوهشی در .)

هرز با استفاده از گیاهان هایرابطه با کنترل علف

پوششی چاودار و نخود نشان داد که استفاده از گیاه 

اودار و یا مخلوط چاودار و نخود پوششی خالص چ

طور هرز را بههاینسبت به کشت خالص نخود، علف

مؤثرتری کنترل کرد. همچنین نتایج این آزمایش نشان 

یافته،  داد که کشت خالص چاودار با میزان بذر افزایش

ه هرز نسبت بهایبهترین شرایط را از نظر کنترل علف

 (..Akemo et al., 2000دیگر تیمارها داشته است )

های  مختلف مدیریت مالچ گیاهان بین روش تفاوت

(. 1دار بود )جدول پوششی از نظر عملکرد دانه معنی

کش+ مالچ، عملکرد دانه در شرایط استفاده از علف

ترتیب بیشتر از کیلوگرم در هکتار( به 51/1965)

کیلوگرم در  82/1151تیمارهای برداشت+ مالچ )
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م در هکتار( بود کیلوگر 15/736هکتار( و برداشت )

دلیل از بین تواند به( که این امر احتماالً می1)جدول 

هرز در زمان خشک کردن گیاهان هایرفتن کامل علف

کش گالیفوسیت باشد. این در حالی پوششی با علف

هرز طی هایاست که در سایر تیمارها، بخشی از علف

 هرزهایبر شدن، کنترل نشدند و در نتیجه علفکف

مانده، به دلیل حضور در زمین قبل از کاشت لوبیا،  باقی

 .(1ل اند )شکاز توانایی رقابتی باالتری برخوردار بوده

A B 

  
( با تيمار کف بردن گياه پوششي و خارج Aکش گاليفوسيت )های تحت تيمار مديريتي حذف مالچ با علفمقايسه کرت -1شكل 

 هرز را  نشان مي دهد.های(. محل مشخص شده رويش مجدد علفBکردن از مزرعه )
Figure 1. Comparison between plots treated with herbicide+ mulch (A) and mowing (B). Highlight represent the new weed 

emergence in plots. 
خشک کردن گیاهان پوششی، منجر به از طرف دیگر، 

تر آن شده است؛ از این رو، چنانچه گیاه تجزیه سریع

پوششی دارای خاصیت دگرآسیبی باشد، این مواد 

گیرند و در نتیجه کنترل زودتر در اختیار خاک قرار می

گیرد. در آزمایشی گزارش هرز بهتر صورت میعلف

اودار و شد که مواد شیمیایی آزاد شده از بقایای چ

زنی و رشد انباشته شدن آن در سطح خاک، از جوانه

 هرز جلوگیری کرده است هایبرخی علف

(Purvis et al., 1985 .) 

 عملکرد بيولوژیک

در رابطه با عملکرد بیولوژیک نیز مانند عملکرد دانه، 

لف های مختدار بین تراکمها معنینتایج حاکی از تفاوت

که تراکم طوری، به(1گیاهان پوششی بود )جدول 

کیلوگرم در هکتار و تراکم  49/3۰۰6توصیه شده با 

 ترتیبکیلوگرم در هکتار، به 73/3296افزایش یافته با 

کمترین و بیشترین عملکرد بیولوژیک را نشان دادند 

(. همچنین عملکرد بیولوژیک در تیمارهای 1)جدول 

هرز نیز هایکش و شاهد عدم وجین علفشاهد علف

 دستکیلوگرم در هکتار به 7/1۰28و  2/6۰89رتیب تبه

رسد که افزایش عملکرد بیولوژیک در نظر میآمد. به

ی کش، ناشیافته و شاهد علفتیمارهای تراکم افزایش

هرز، کاهش رقابت لوبیا با هایاز کنترل بهتر علف

هرز، افزایش تولید ماده خشک و اختصاص مواد علف

(. نتایج 4جدول ها باشد )تر به دانهفتوسنتزی بیش

روباهی برگ کشیده تحقیقاتی که بر روی تداخل دم

(Alopecurus myosuroidesو سلمه ) تره

(Chenopodium album در گیاه ذرت انجام شد نشان )

هرز، عملکرد هایداد که با افزایش تراکم علف

یدن که با رسطوریشدت کاهش یافت، بهبیولوژیک به

بوته در مترمربع، عملکرد به  129به هرز تراکم علف

کیلوگرم در هکتار رسید. همچنین بیشترین  8/2862

 هرز، بهعملکرد بیولوژیک در تیمار شاهد بدون علف

 کیلوگرم در هکتار به دست آمد 3472مقد 

(Sibuga & Bandeen, 1980.) 
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نتایج نشان داد که اثر نوع گیاه پوششی بر روی عملکرد 

(؛ کمترین عملکرد 1بود )جدول  داربیولوژیک معنی

بیولوژیک به تیمار کشت شبدر برسیم خالص با 

کیلوگرم در هکتار و بیشترین آن، به  4/2592عملکرد 

تیمار کشت مخلوط شبدر برسیم+ چاودار با عملکرد 

(. به 1کیلوگرم در هکتار تعلق داشت )جدول  3743

رسد که علت کاهش عملکرد در تیمارهای نظر می

 هرزهایتر علفدر خالص، کنترل ضعیفکشت شب

 دهی(. نتایج بررسی  اثر توأم خاک4جدول بوده است)

هرز و عملکرد سیب هایو مالچ زنده بر کنترل علف

 Hordeumزمینی نشان دادکه گیاه پوششی جو )

vulgareکند، تر عمل می( نسبت به شبدر موفق

از جو های هرز در زمان استفاده که تعداد علفطوریبه

بوته در  217و  191ترتیب و شبدر به عنوان مالچ، به

 (.Aboutalebian &  Mazaheri, 2011مترمربع بود )

بر اساس نتایج، میان تیمارهای مختلف مدیریت مالچ 

گیاهان پوششی بر عملکرد بیولوژیک، تفاوت 

که طوری(، به1داری وجود داشت )جدول معنی

مالچ  کش+یمار علفبیشترین عملکرد بیولوژیک در ت

کیلوگرم در هکتار( و پس از آن در تیمارهای  7/4726)

کیلوگرم در هکتار( و برداشت  4/2812برداشت+ مالچ )

( 1کیلوگرم در هکتار( مشاهده شد )جدول  7/1915)

هرز در هایتوان به کنترل بهتر علفو علت آن را می

(. نتایج 4جدول کش+ مالچ نسبت داد )تیمار علف

ایشی که روی اثر کاربرد مالچ بر روی عملکرد و آزم

اجزای عملکرد ذرت شیرین انجام شد نشان داد که 

الچ کاه ترتیب به تیمار مبیشترین و کمترین عملکرد، به

گرم در متر مربع( و تیمار عدم  25/1۰75و کلش )

گرم در متر مربع( تعلق داشت  5۰/92۰استفاده از مالچ )

(Kiani,  et al.,  2012.) 

 شاخص برداشت

بین شاخص برداشت تیمارهای مختلف تراکم، نوع گیاه 

و روش مدیریت مالچ گیاهان پوششی تفاوت 

(. نتایج پژوهشی 1داری وجود نداشت )جدول معنی

تحت عنوان تاثیر گیاه پوششی چاودار و ماشک و 

هرز مزرعه و عملکرد گندم هایها بر علفبقایای آن

مدیریت بقایا و گیاه پوششی بر حاکی از آن بود که 

 شاخص برداشت تاثیر معنی داری ندارد

(Abdani, et al., 2017 برخی محققین، عدم تاثیر .)

-دار شاخص برداشت در اثر رقابت علفپذیری معنی

های هرز با محصول را حاکی از این می دانند که 

احتماال هر دو بخش رشد رویشی و زایشی محصول، 

هرز قرار می تاثیر علفبه یک اندازه تحت 

 (.Anafjeh, et al., 2008گیرند)

 

 گيري كلینتيجه

طورکلی  بر اساس نتایج این پژوهش و با توجه به به

اثرات مطلوب کاربرد گیاهان پوششی بر عملکرد و 

ویژه در شرایط اختالط گیاهان اجزای عملکرد لوبیا به

پوششی و نیز مدیریت گیاهان پوششی توسط 

توان نتیجه گرفت که استفاده از کشت کش، میعلف

مخلوط گیاهان پوششی شبدر برسیم و چاودار، در 

هرز و در نتیجه افزایش عملکرد لوبیا هایکنترل علف

های عنوان یکی از روشتواند بهموثر است و می

هرز زراعت لوبیا در نظر هایمدیریت تلفیقی علف

گرفته شود، هر چند در این خصوص، الزم است 

ویژه مطالعات تکمیلی و در مناطق مختلف جغرافیایی به

بخشی های تولید لوبیا در کشور انجام شود تا از اثرقطب

 قطعی تیمارهای گفته شده اطمینان حاصل شود.
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