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( بر روند Trifolium alexandrinum( و شبدر برسیم )Secale cerealاثر مديريت گیاهان پوششی چاودار )

 هرزهای( در شرايط حضور و عدم حضور علفPhaseolus vulgarisتغییرات شاخص های رشد گیاه لوبیا )

 2، علی قنبری2، كمال حاج محمدنیا قالی باف*2، مهدی راستگو1ثنا كاربر
، به ترتيب  دانشيار، استاديار و دانشيار گروه آگروتكنولوژی، دانشكده 2هرز،هایآموخته ارشد شناسايي و مبارزه با علف ، دانش1

 كشاورزی دانشگاه فردوسي مشهد

 (10/12/1397 تاريخ پذيرش: - 28/5/97)تاريخ دريافت:  

 چکیده
( در شرایط حضور و عدم .P. vulgaris Lدی لوبیا )های رشها بر شاخصبه منظور بررسی تأثیر گیاهان پوششی مختلف و مدیریت مالچ آن

، در مزرعه 1391-92های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهایحضور علف
(، .T. alexandrinum Lرسیم )تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل گیاه پوششی در سه سطح شبدر ب

برابر توصیه شده( و  5/1(، در دو تراکم توصیه شده و افزایش یافته )50:  50( و مخلوط شبدر برسیم+ چاودار )نسبت .S. cereale Lچاودار )
بر کردن کف گذاشتن بقایا بر روی پشته،کش گالیفوسیت و سپس باقیسه روش مدیریت مالچ شامل خشک کردن گیاهان پوششی با علف

ها بر روی سطح خاک گذاشتن آنبر کردن گیاهان پوششی به صورت سبز و تازه و سپس باقیگیاهان پوششی و خارج کردن بقایای آن وکف
این های رشدی گیاه لوبیا بود. بر دار تیمارهای آزمایش بر تراکم و وزن خشک علف های هرز و حداکثر میزان شاخصبود. نتایج بیانگر اثر معنی

(، در تیمارهای شاهد کنترل شیمیایی LAIبیشترین شاخص سطح برگ لوبیا ) های هرزو اساس،کمترین تراکم و زیست توده کل علف
( 82/4کش+ مالچ گیاه )( و در ترکیب تراکم افزایش یافته گیاه پوششی مخلوط شبدر+ چاودار و مدیریت علف96/3(، شاهد وجین دستی )68/4)

های هرز، باز هم در این تیمارها و هر یک توده کل علف( و کمترین تراکم و زیستTDMن حداکثر ماده خشک تجمعی )مشاهده شد. همچنی
، گرم در مترمربع در روز( و CGRگرم بر مترمربع به دست آمد. سرعت رشد محصول ) 71/719و  49/708، 43/747به ترتیب به مقدار 
که گیاه لوبیا به ترتیب در تیمارهای طورینیز روندی مشابه با ماده خشک تجمعی داشت، به ، گرم بر گرم در روز(RGRسرعت رشد نسبی )

ذکر شده، از بیشترین مقادیر برخوردار بود. در مورد شاخص های رشدی، در بین تیمارهای گیاه پوششی بدون استفاده از علف کش نیز  تیمار 
ر از حذف باقیمانده گیاه پوششی بود. در مجموع، مخلوط گیاهان پوششی در تراکم حفظ بقایای گیاه پوششی روی سطح خاک، به مراتب بهت

 های رشدی لوبیا بود.کش، بهترین ترکیب تیماری جهت رسیدن به حداکثر شاخصافزایش یافته، به همراه حذف گیاه پوششی توسط علف

 خشک تجمعی سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، کشاورزی پایدار، ماده  هاي كليدي:واژه
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ABSTRACT 
To evaluate the effect of different cover crops management on the trend of growth indices of 

common bean (Phaseolus vulgaris) during the growth season in the presence and absence of weeds, 

an experiment was carried out as a factorial experiment based on the 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. Experimental factors were type of cover crops in 

three levels of erseem clover (Trifolium alexandrinum L.), rye (Secale cereale L.) and intercropping 

of berseem clover+ rye (50:50), in two levels of seeding rate (recommended density and additive 

density), and three levels of mulch managements including herbicide+ mulch (cover crops killed by 

glyphosate and left the dead mulches on the soil surface), harvest+ mulch (cut the live cover crops 

and left them on the soil surface) and harvest (cut the cover crops and carried them out of the 

field). Results indicated that all treatments had significantly effects on the total weed density and 

dry weight and the maximum value of all growth indices. According to this, the LAI of common 

bean at chemical control (4.68), hand- weeding (3.96) and additive density of clover + rye with 
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herbicide + mulch were the highest and total weed density and dry weight in this treatment, were 

the lowest. According to the results, the TDM at mentioned treatments were 747.43, 708.49 and 

719.77 g.m-2 and had the highest values. In cover crop treatments without herbicide application, 

remaining the cover crop residue was better than removing cover crop from soil surface. In 

addition, CGR (g.m-2.day-1) and RGR (g.g-1.day-1) of common bean had the similar trends to LAI 

and TDM. It was concluded that the additive density of clover + rye with herbicide+mulch was the 

best combination to achieve to highest values of common bean growth indices. 

Keywords: Leaf area index, mulch, relative growth rate, sustainable agriculture, total dry matter 

 

مقدمه

های انگلیسی ( با نامPhaseolus vulgarisلوبیا قرمز )

Common Bean ،Dry Bean  وBean،  یکی از

است که به دلیل دارا  بقوالتگیاهان مهم خانواده 

ارزش غذایی زیادی دارد  ،بودن پروتئین باال

(Ghanbari & Taheri Mazandarani, 2003.)  این

به رقابت  ،به دلیل رشد کند در اوایل فصل رشد گیاه،

-است. بنابراین، حضور علف هرز حساسهایعلف

یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد این  ،هرزهای

تحقیقات (. Erman et al., 2008است )محصول 

تا  30 ،نشان داده است که کشورهای در حال توسعه

را صرف عملیات  درصد از هزینه تولید لوبیا 40

 Baghestani meybodi) کنندهرز میهایوجین علف

et al., 2004) ،که کاهش عملکرد لوبیا بر اثر به طوری

درصد نیز گزارش شده  96تا  ،هرزهایتداخل علف

گویای اهمیت بسیار زیاد مدیریت  ،است. این موضوع

-Amador) این محصول استدر هرز هایعلف

Ramirez et al, 2001.) 

 (Masiunas & Aguyoh, 2003ماسیوناس و آگویوه )

 هشت وجودکه ردند خود اعالم ک هایدر آزمایش

 85باعث کاهش  ،خروس در متر مربعبوته تاج

 ,Blackshawبلک شاو ) .شدعملکرد لوبیا درصدی 

درصورتی که لوبیا همزمان با  ،نیز اظهار کرد( 1991

درصد از  80ممکن است تا  ،هرز سبز شودهایعلف

هرز کاسته هایرقابت با علفاثر عملکرد این گیاه در 

د به این نکته توجه داشت که میزان البته بای شود.

هرز، تراکم علف بسته به گونه علف ،کاهش عملکرد

متفاوت است  ،هرزهرز و زمان رویش علف

(Chikoye et al., 1995.) با این فرض که شاخص

شوند دچـار تغییـر می ،تحت تأثیر رقابت ،های رشد

تواند گویای توانایی گیری این تغییرات میو اندازه

بت هـر گونه در طول دوره رشـد باشـد، از ایـن رقا

بینی میزان کاهش تـوان بـرای پیشهـا مـیشـاخص

هـرز استفاده هـایعملکرد ناشی از رقابـت بـا علـف

( Hargood et al., 1992هارگود و همکاران ) .کرد

ها، سطح برگ، معتقدنـد کـه مطالعـه رشـد گونه

 ،اهی مختلـفهـای گیـحجم و وزن خشک گونـه

مقیاسی از مقدار نسبی، قابلیت تولید و ظرفیت 

د که ممکن است ندههـا را نشان میفتوسـنتزی گونـه

ها را تحـت تـأثیر قـرار دهد. توانایی رقابتی آن

بررسی آثار رقابت تاتوره بر رشد و عملکرد سـویا 

هرز و هاینشـان داد کـه رابطه مهمی بین رقابت علف

گراهام و  ه گزارش. بد وجـود داردهای رششاخص

هـای لـف(، عGraham et al., 1988همکاران )

عمـدتاً از طریق کاهش سطح برگ و کاهش  ،هـرز

دوام برگ، سبب کـاهش عملکـرد گیاه زراعی می

 ,.Van Acker et alوان آکر و همکاران ) .شوند

با مخلوط  در رقابت سـویاکه گزارش کردند ( 1993

هرز، ماده خشـک و سـرعت رشـد ایهطبیعی علف

یافت. با شناخت خصوصیات محصول کاهش 

توان الگوی رشد، توزیع مورفولوژیک یک گیاه می

ها، جذب نور و میزان فتوسنتز را کنترل ها، شاخهبرگ

سازی خصوصیات گیاهی و کرد و در نتیجه، مدل
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 & Koochekiشود )بینی عملکرد میسر میپیش

Sarmadnia, 1998). 

ها به جهت کشعلفز استفاده ا ،در کشاورزی رایج

های یکی از روش ،هزینه کمتر و تأثیرگذاری بیشتر

-هرز به شمار میهایپرطرفدار مدیریت و کنترل علف

 ی ازیک(. Den Hollander et al., 2007) رود

های کشجایگزین در استفاده از علف هایرهیافت

 ،روی سطح خاکمدیریت بقایای گیاهی بر  ،مصنوعی

به منظور  پوش گیاهان پوششی،استفاده از خاکبا 

 ,Ateh & Doll) باشدهرز میهایکردن علفخفه

ها بقایای گیاهان پوششی و موادی که از آن(. 1996

ترین عواملی هستند که شود، از مهمآزاد می

خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی خاک را 

وه بر تأثیر بقایا بر خاک، دهند. عالتحت تأثیر قرار می

های زنی، استقرار و رشد گونهاین مواد روی جوانه

روی قدرت رقابت گیاهان  به دنبال آن،گیاهی و 

، گذارند. در این رابطههرز تأثیر میهایزاراعی و علف

گزارش کردند ( Jellum & Kue, 2002جلوم و کو )

 ایکه استفاده از گیاهان پوششی ماشک گل خوشه

(Vicia villosa) و چاودار (Secale cereale،) 

عملکرد ذرت را نسبت به شاهد بدون گیاه پوششی 

نیز  (Lal, 1998الل ) بر اساس نتایج .افزایش داد

 ، لوبیا چشم بلبلی(Zea mays) عملکرد دانه ذرت

(Vicia unguiculata) و سویا (Glycine max،) 

 Oryzaپوش کاه و کلش برنج )تحت تأثیر خاک

sativa L. ها، از آن( قرار گرفت و بیشترین عملکرد

 .به دست آمد برنج  چهار تن در هکتار بقایای تیمار

در  (Wicks et al., 1994ویکس و همکاران ) همچنین

آزمایشات خود نتیجه گرفتند که عملکرد دانه ذرت به 

 کاه و کلشکیلوگرم در هکتار  1000ازای افزایش هر 

طبق نتایج  رصد افزایش یافت.د ، پنج تا هشتگندم

( نیز Dadashi et al., 2015داداشی و همکاران )

کشت ذرت به همراه گیاه پوششی سویا، باعث کاهش 

های هرز، نسبت به کشت ذرت، بدون تراکم علف

گیاه پوششی و در شرایط آلوده به علف هرز بود که 

این مساله، باعث به دست آمدن بیشترین عملکرد دانه 

 کیلوگرم در هکتار( شد. 3/8351ذرت )

با توجه به اهمیت زیاد گیاه لوبیا و حساسیت آن 

های هرز و همچنین اهمیت نسبت به وجود علف

ها در کشاورزی  نوین، کشکاهش استفاده از علف

های رشد این آزمایش با هدف بررسی روند شاخص

در شرایط استفاده از گیاهان پوششی جهت  گیاه لوبیا

های هرز و تاثیر آن بر روند شاخصهایکنترل علف

 رشدی گیاه لوبیا اجرا شد. 

 هامواد و روش

، در مزرعه 1391-92این پژوهش در سال زراعی 

تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، 

کیلومتری جنوب شرقی شهر مشهد انجام  10واقع در 

شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح 

های کامل تصادفی، در سه تکرار اجرا شد. قبل بلوک

از اجرای آزمایش و به منظور تعیین خصوصیات 

فیزیک و شیمی خاک، آزمون خاک از عمق صفر تا 

های (. فاکتور1سانتی متری انجام شد )جدول  30

آزمایشی عبارت بودند از: گیاه پوششی در سه سطح 

 .S(، چاودار )T. alexandrinumشبدر برسیم )

cereale( و مخلوط این دو )50شبدر برسیم :  %50% 

 5/1چاودار( در دو تراکم توصیه شده و افزایش یافته )

برابر توصیه شده( که به صورت وزنی برای هر کدام 

محاسبه شد و همچنین سه روش مدیریت مالچ که 

مالچ )خشک  +کشعبارت بود از: مدیریت علف

ش عمومی ککردن گیاه پوششی با استفاده از علف

محلول در  %41گالیفوسیت یا راندآپ، با فرموالسیون 

گرم در هر لیتر به میزان شش  410آب و ماده موثره 

بر کردن گیاهان خشک شده و لیتر در هکتار( و کف

مالچ  +گذاشتن بقایای آن بر روی پشته(، برداشتباقی
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بر کردن گیاهان پوششی به صورت سبز و باقی )کف

ن بر روی پشته( و برداشت )کف بر گذاشتن بقایای آ

کردن گیاهان پوششی و خارج کردن بقایای آن از 

زمین(. عالوه بر این، سه تیمار شاهد جهت مقایسه 

های رشدی در شرایط استفاده و عدم روند شاخص

استفاده از گیاهان پوششی در نظر گرفته شد. این سه 

تیمار شامل وجین کامل )به صورت دستی و در پنج 

کش پیش کاشت بت(، عدم وجین و کاربرد علفنو

و ماده موثره  %48فلورالین )ترفالن با فرموالسیون تری

روز  10گرم در لیتر به میزان دو لیتر در هکتار(،  480

هرز بود هایقبل از کشت گیاه لوبیا، برای کنترل علف

)الزم به ذکر است که در این سه تیمار شاهد، هیچ 

و همانند سایر تیمارها، در آن  گیاه پوششی کشت نشد

گیاه لوبیا کشت شد(.

 خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش -1جدول 

Table 1. Physicochemical characteristics of the soil of experimental location  

Soil texture  Total Nitrogen (%) P(ppm)  K(ppm) pH Organic matter (%) 
EC 

(dS.m-1) 

Silty loam 0.067 11 134.8 8.71 0.76 1.04 

ها با استفاده از سمپاش پشتی شارژی ماتابی کشعلف

و فشار پاشش   8002الگانس و با نازل بادبزنی شماره 

لیتر در هکتار  380کیلوپاسکال و حجم پاشش  250

انجام شد. گیاهان پوششی شبدر برسیم و چاودار در 

برابر  5/1ده و افزایش یافته )تیمارهای تراکم توصیه ش

توصیه شده(کاشت شدند. میزان بذر توصیه شده 

 190کیلوگرم در هکتار و چاودار  25)شبدر برسیم 

ها به کیلوگرم در هکتار(، بر روی دو طرف پشته

هایی به طول صورت وزنی تقسیم شد و در ردیف

شش متر، به صورت شیاری و در تاریخ چهارم 

(؛ به این 2م گرفت )جدول انجا 1392فروردین 

صورت که میزان بذر مورد استفاده در تراکم توصیه 

گرم و در تراکم  30شده چاودار در هر طرف پشته، 

توصیه شده شبدر برسیم، چهار گرم به دست آمد. در 

 %50شبدر برسیم :  %50کشت تیمارهای مخلوط )

هایی به عرض چاودار( نیز گیاهان در دو طرف پشته

متر )یک طرف پشته چاودار و طرف دیگر سانتی 50

شبدر برسیم( کشت شدند. کشت گیاهان پوششی در 

تیمار افزایش یافته، به همین صورت انجام گرفت. 

سانتی متر در نظر  50ها برای کشت، فاصله بین ردیف

ها از یکدیگر و فاصله گرفته شد. همچنین فاصله کرت

در نظر گرفته و یک متر  5/0ها از هم، به ترتیب بلوک

شد و هر کرت، شامل پنج ردیف کشت )سه ردیف 

متر و طول  5/2اصلی و دو ردیف حاشیه(، با عرض 

شش متر بود. برای رشد بهتر گیاهان پوششی، در 

 46کیلوگرم کود اوره ) 100اواسط اردیبهشت ماه، 

درصد نیتروژن( در هکتار به صورت یکنواخت و در 

اضافه شد. اعمال  ها در کلیه تیمارهاطول ردیف

کش+ مالچ، برداشت+ تیمارهای مدیریت مالچ )علف

مالچ و برداشت+ خارج کردن بقایا(، یک هفته قبل از 

کشت گیاه اصلی در زمین انجام شد. کاشت لوبیا در 

در زمین و در بین بقایای  1392خرداد ماه  30تاریخ 

ای و با دست انجام گیاهان پوششی، به صورت کپه

(. تراکم بوته لوبیا به عنوان گیاه 2ل گرفت )جدو

مربع و فاصله بین ردیف و روی بوته در متر 40اصلی، 

متر در و پنج سانتی 50ردیف برای این گیاه، به ترتیب 

ها به نظر گرفته شد. پس از سبز شدن و رسیدن بوته

اندازه مطلوب )چهار تا شش برگی(، عملیات تنک 

به صورت نشتی کردن انجام گرفت. آبیاری زمین 

انجام گرفت و اولین آبیاری، بالفاصله پس از کاشت 

انجام شد و سپس تا آخر فصل رشد، هر هفت روز 

 یک بار تکرار شد.
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 هاي نمونه برداري شاخص هاي رشدي لوبياتاریخ كاشت گياهان پوششی و لوبيا به همراه تاریخ -2جدول 

Table 2. Sowing dates of common bean and cover crops; and growth parameter sampling dates of common bean 

Date of different sampling stages from common bean sowing date 

of  common 

bean  

Date of cover 

crop 

management 

Date of Urea 

application  

Sowing 

date of 

cover crop 
6 5 4 3 2 1 

03/11/2013 19/10/2013 04/10/2013 18/09/2013 03/08/2013 21/07/2013 20/06/2013 14/05/2013 10/05/2013 24/03/2013 

های رشدی لوبیا، نمونه برداری و اندازه گیری شاخص

در طول فصل رشد و به طور تقریبی، هر دو هفته 

بوته لوبیا(  10برداری از بار )در هر مرحله، نمونهیک

روز پس  30ها از برداریانجام گرفت. همچنین نمونه

از کاشت آغاز شد و تا اواخر مراحل رشد ادامه داشت 

یین تغییرات میزان سطح برگ (. برای تع2)جدول 

(LAI( ماده خشک ،)DM سرعت رشد محصول ،)

(CGR( و سرعت رشد نسبی )RGR از معادالت ،)1 

  (:Karimi & Siddique, 1991استفاده شد ) 4تا 

   )معادله 1(                           

   )معادله 2(                 

   

    (3)معادله  

   )معادله 4(                       

 در این معادالت:

 LAI مقدار شاخص سطح برگ روزانه؛ ،TDM ماده ،

، سرعت رشد CGRخشک کل )گرم در مترمربع(؛ 

، سرعت RGRمحصول )گرم در مترمربع در روز(؛ 

، روز نمونه xرشد نسبی )گرم بر گرم در روز(؛ 

، ضرایب رگرسیونی معادله cو  a ،bی و بردار

 باشند.می

های برداریهای لوبیا، نمونههمزمان با برداشت بوته 

هرز نیز انجام گرفت. برای این هایتخریبی از علف

های علف هرز، از سطحی معادل منظور، همه گونه

متر مربع، برداشت شدند و تراکم و وزن خشک یک 

های و تحلیل داده کل آنها ثبت شد. جهت تجزیه

های رشدی و تراکم و وزن حداکثر میزان شاخص

هرز و امکان مقایسه تیمارهای هایخشک کل علف

شاهد با سایر ترکیب های تیماری، هر ترکیب تیماری 

-به عنوان یک تیمار واحد در نظر گرفته شد و از نرم

، برای تجزیه واریانس استفاده  1/9، نسخه SASافزار 

برای مقایسه میانگین این مقادیر نیز از  شد. همچنین

درصد استفاده شد. رسم  5، در سطح LSDآزمون 

های رشدی نمودارهای مربوط به روند تغییر شاخص

 2007نسخه  Excelافزار در طی فصل نیز توسط نرم

 انجام شد.

 نتایج و بحث

(، Chenopodium albumدر این آزمایش، سلمه تره )

(، تاج خروس Echinochloa crus-galliسوروف )

(، تاج خروس Amaranthus blitoidesخوابیده )

(، تاج ریزی سیاه A. retroflexusوحشی )

(Solanum nigrum( پیچک ،)Convolvulus 

arvensis( دم روباهی سبز ،)Setaria viridis دم ،)

 Digitaria( و علف انگشتی )S. glaucaروباهی زرد )

sp.زرعه لوبیا بودند.هرز غالب در مهای(، علف 
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 هرز لوبيا در انتهاي فصل رشدهايمقایسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف بر تراكم و وزن خشک كل علف -3جدول 

Table 3- Mean Comparison of the effects of different treatments on total weed density and total weed dry weights in 

common bean at the end of growth season 

 Cover Crop 
 Density of Cover 

Crop 
 Management of 

Mulch 

Total weed 

density 
)2(plant/m 

Total weed dry 

weight 

)2(g/m 

 Berseem Clover 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch) fg 120 fg 339.7 

 Harvest a 707 a 1696.5 

 Herbicide+ Mulch ji 41 jk 42.4 

 Additive Density 

 Harvest+ Mulch fgh 101 gh 261.3 

 Harvest b 447 b 1185.4 

 Herbicide+ Mulch ij 33 jk 27.5 

 Rye 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch ghi 84 ghi 206.4 

 (Harvest) c 264 c 940.9 

 Herbicide+ Mulch ij 31 k 18.8 

 Additive Density 

 Harvest+ Mulch ghij 74 hij 177.5 

 Harvest cd 215 d 771.6 

 Herbicide+ Mulch j 24 k 12.9 

 Intercropping of Rye+ Berseem 

Clover 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch  ghij 64 hijk 116.6 

  Harvest de 187 e 572.7 

 Herbicide+ Mulch j 20 k 2.91 

 Additive Density 

 برداشت+ مالچ

(Harvest+ Mulch) 
hij 52 ijk 96.5 

 برداشت

(Harvest) 
ef 149 ef 468.6 

 کش+ مالچعلف

(Herbicide+ Mulch) 
j 15 k 8.8 

 Hand- Weeding check l0 l0.0 

 Chemical Control check j18 k10.9 

 Weedy check a698 a1770.9 

 داری ندارند.تفاوت معنی ،درصد پنجدر سطح احتمال و  LSDستون بر اساس آزمون میانگین های دارای حروف مشترک در هر 

Means with the same Letters in the same column are not significant based on LSD test at 5% probability Level 

بر اساس نتایج مقایسه میانگین، کمترین و بیشترین 

رتیب مربوط به تیمارهای هرز، به تهایتراکم کل علف

تراکم افزایش یافته مخلوط شبدر+ چاودار در تیمار 

بوته در متر مربع( و  15کش+ مالچ )مدیریتی علف

کشت توصیه شده شبدر خالص در تیمار مدیریتی 

(. 3بوته در متر مربع( بود )جدول  707برداشت )

(، در Mohler & Teasdale, 1993موهلر و تیسدال )

د بیان کردند که نیتروژن تثبیت شده آزمایشات خو

توسط بقوالت ممکن است سبب افزایش رویش و 

رسد هرز شود. به نظر میهای علفرشد برخی گونه

کشتی شبدر نسبت به مالچ که استفاده از مالچ تک

کشتی چاودار و مخلوط شبدر+ چاودار، از توانایی تک

 هرز برخوردار است. هایکمتری در کنترل علف

همین صورت و با توجه به نتایج بدست آمده، به 

تیمارهای تراکم  افزایش یافته مخلوط شبدر+ چاودار 

گرم بر متر  8/8کش+ مالچ )در تیمار مدیریتی علف
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هرز را هایمربع(، کمترین وزن خشک کل علف

(، اظهار 2005(. انگوآجیو و منن )3داشتند )جدول 

، از طریق هاکردند که گیاهان پوششی و بقایای آن

-هرز جلوگیری میهایتغییر نور و دما، از رشد علف

های کنند و یک مانع فیزیکی برای خروج گیاهچه

آورند؛ همچنین این گیاهان هرز به وجود میهایعلف

-هایاز طریق آزاد کردن مواد دگرآسیب، از رشد علف

 کنند.هرز جلوگیری می

 لوبيا  شاخص سطح برگ

ر طی دوره رشد، در تمامی شاخص سطح برگ لوبیا د

(. با این حال، 1تیمارها روند مشابهی داشت )شکل 

اثر ترکیب فاکتورهای آزمایش )تیمارها( بر حداکثر 

شاخص سطح برگ گیاه لوبیا، کامالً معنی دار شد 

(. بر این اساس، کمترین شاخص سطح برگ 4)جدول 

( و بیشترین شاخص 89/0در تیمار شاهد عدم وجین )

، در تیمارهای شاهد استفاده از علف سطح برگ

( و استفاده از مخلوط گیاهان پوششی در 68/4کش)

تراکم افزایش یافته و روش مدیریتی علف کش + 

( و نیز شاهد وجین دستی مشاهده شد 82/4مالچ )

(.  نتایج حاصل از ارزیابی روند شاخص 5)جدول 

سطح برگ در طی روزهای پس از کاشت در رابطه با 

تراکم گیاهان پوششی نشان داد که بعد از تأثیر 

کش، در تیمار تیمارهای شاهد وجین و شاهد علف

تراکم افزایش یافته گیاه پوششی، در مقایسه با تیمار 

تراکم توصیه شده گیاه پوششی، لوبیا، شاخص سطح 

توان (. می1برگ باالتری را تولید کرده است )شکل 

اکم افزایش یافته اینگونه استنباط کرد که در تیمار تر

گیاه پوششی، به علت پوشانندگی بهتر سطح زمین و 

هرز، لوبیا از شرایط هایدر نتیجه کنترل بهتر علف

رشدی بهتری برخوردار بوده است. اثر تیمارهای 

مختلف مدیریت گیاه پوششی بر روند شاخص سطح 

برگ لوبیا نشان داد که بعد از تیمار شاهد عدم وجین، 

ی برداشت، به ترتیب در مقایسه با تیمار تیمار مدیریت

کش+ مالچ، کمترین مدیریتی برداشت+ مالچ و علف

 میزان شاخص سطح برگ را دارا بود. 

 زمایشآهاي رشدي گياه لوبيا تحت تأثير تيمارهاي مختلف تجزیه واریانس)ميانگين مربعات( حداكثر شاخص -4جدول

Table 4- Variance analysis (Mean Squares) of the effect of different experimental treatments in maximum values of common 

bean’s growth indices 

ns  درصد یک احتمال سطح در داریمعن داری،عدم معنی به ترتیب **و  

ns and **: Non- Significant and Significant at 1% probabikity level, respectively 

همچنین روند تغییرات شاخص سطح برگ در رابطه 

با نوع گیاهان پوششی استفاده شده نشان داد که 

اثرات  تواندتلف میاستفاده از گیاهان پوششی مخ

متفاوتی بر روند شاخص سطح برگ داشته باشد، 

که بیشترین و کمترین شاخص سطح برگ، به طوریبه

ترتیب مربوط به تیمار گیاه پوششی مخلوط شبدر+ 

.(1شکل )چاودار و تک کشتی شبدر بود 

 

S.O.V 
 

df 

 

LAI max 

 

TDM max 
 

CGR max 

 

RGR max 

Block 2 2.08** 
6152.61* 8.53* 0.0061** 

Treatment 20 8.42** 16345.94** 25.49** 0.42** 

Error 40 0.31 2652.5 2.48 0.00029 

Total 62 - - - - 

CV % - 11.92 12.49 16.11 14.80 
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 .در طول فصل رشدلوبيا روند تغييرات شاخص سطح برگ  -1شکل 
Figure 1. Trend of common bean leaf area index during the growth season. harvest+ mulch: cut the live cover crops and left 

them on the soil. Harvest: cut the live cover crops and carried them out of the field. Herbicide+ mulch: killed cover crops by 

glyphosate and left the dead mulch on the soil. No- hand weeding: whole season no- hand weeding. Chemical control: weeds 

control by trifluralin pre- plant herbicide. Hand weeding: whole season hand weeding. 

 ماده خشک تجمعی لوبيا 

ه لوبیا، نتایج نشان داد که روند تجمع زیست توده گیا

تحت تأثیر تیمارهای تراکم گیاه پوششی قرار گرفت 

که بیشترین تجمع زیست توده، بعد از طوریبه

گرم در متر مربع(  43/747کش )تیمارهای شاهد علف

گرم در متر مربع( در تیمار  49/708و شاهد وجین )

تراکم افزایش یافته مخلوط گیاهان پوششی و مدیریت 

گرم در متر مربع( مشاهده  71/719کش+ مالچ )علف

شد؛ همچنین کمترین مقدار ماده خشک تجمعی 

حداکثر در تیمار شاهد عدم وجین مشاهده شد ) 

 (.5و  4های جدول
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 مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف بر حداکثر شاخص های رشدی گیاه لوبیا. -5جدول 

Table 5- Mean Comparison of the effects of different treatments on maximum values of common bean`s growth indices  

 Type of Cover Crop 
 Density of Cover 

Crop 
 Management of 

Mulch 

LAI 

max 
(m2/m2) 

TDM 

max 

(g/m2) 

CGR max 

(g/m2/day) 

RGR 

max 

(g/g/day) 

 Berseem Clover 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch 2.01bc 286.03 ab 5.87 e 0.110 b 

 Harvest 1.14 cd 202.96 e 4.69 e 0.104 bc 

 Herbicide+ Mulch 2.76 b 473.52 c 11.54 d 0.119 ab 

 Additive Density 

 Harvest+ Mulch 2.14 bc 330.26 d 8.10 e 0.112 b 

 Harvest 1.45 c 199.56 e 4.33 e 0.110 ab 

 Herbicide+ Mulch 2.77 b 474.08 c 11.31 d 0.123 a 

 (Rye) 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch 2.24 bc 332.14 d 7.70 e 0.112 b 

 Harvest 1.41 cd 234.63 e 5.25 e 0.103 bc 

 Herbicide+ Mulch 2.89 b 493.29 c 11.45 d 0.125 a 

 Additive Density 

 Harvest+ Mulch 2.49 bc 360.00 d 8.58 e 0.114 b 

 Harvest 1.87 c 269.30 de 6.22 e 0.108 bc 

 Herbicide+ Mulch 3.89 ab 637.59 b 15.52 c 0.127 a 

 Intercropping of Rye+ 

Berseem Clover 

 Recommended 

Density 

 Harvest+ Mulch 2.31 bc 391.00 cd 9.18 e 0.114b 

 Harvest 1.89 c 270.61 de 6.22 e 0.110 b 

 Herbicide+ Mulch 4.13 ab 691.03 b 16.71 b 0.120 ab 

 Additive Density 

 Harvest+ Mulch 2.79 b 425.39 c 10.22 de 0.111 b 

 Harvest 1.97 bc 284.95 de 6.52 e 0.103 bc 

 Herbicide+ Mulch 4.82 a 719.71 ab 17.49 ab 0.131 a 

 Hand- Weeding check 3.96 ab 708.49 ab 17.76 ab 0.129 a 

 Chemical Control check 4.68 a 747.43 a 18.21 a 0.127 a 

 Weedy check 0.89 d 120.44 f 2.38 f 0.097 c 

 داری ندارند.در سطح احتمال پنج درصد، تفاوت معنی LSDمیانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون، بر اساس آزمون 

Means with the same letters in the same columns are not significantly different at 1% probability level.  

 & Swantonدر آزمایشی که سوانتون و بوسنیک )

Bosnic, 1997 روی تأثیر تراکم و زمان ظهور )

سوروف بر ذرت  انجام دادند به این نتیجه رسیدند، 

ز بر شاخص سطح هرکه اثرات منفی تداخل علف

برگ گیاه زراعی، سبب کاهش جذب منابع و در نتیجه 

شود. تیمارهای کاهش تجمع زیست توده در گیاه می

مختلف مدیریتی مالچ، اثرات متفاوتی بر روی روند 

که بیشترین و طوریتجمع زیست توده لوبیا داشتند، به

کمترین میزان تجمع زیست توده، به ترتیب در تیمار 

گرم در متر مربع(  06/597کش+ مالچ )علفمدیریتی 

گرم در متر مربع( مشاهده شد  72/267و برداشت )

 (.2)شکل 

 ,.Oliveria et alنتایج تحقیق الیوریا و همکاران )

(، در زمینه اثر گیاهان پوششی بر رشد و 2013

عملکرد سویا نشان داد که با توجه به نوع گیاه مورد 

ار تجمع زیست توده در استفاده به عنوان مالچ، مقد
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. تواند متفاوت باشدسویا می

 

  

 در طول فصل رشد. لوبیا روند تغییرات ماده خشک تجمعی -2شکل 

Figure 2. Trend of total dry matter of common bean during growth season 

harvest+ mulch: cut the live cover crops and left them on the soil. Harvest: cut the live cover 

crops and carried them out of the field. Herbicide+ mulch: killed cover crops by glyphosate and left 

the dead mulch on the soil. No- hand weeding: whole season no- hand weeding. Chemical control: 

weeds control by trifluralin pre- plant herbicide. Hand weeding: whole season hand weeding. 

.

هایی که در طول کردند که تجمع زیست توده در ذرت( گزارش Chaab et al., 2009چاب و همکاران )
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هرز بودند، در هایدوره رشد در رقابت با علف

همچنین احمدی و داشت. کمترین مقدار قرار 

با بررسی اثر دوره ( Ahmadi et al., 2004همکاران )

هرز بر خصوصیات هایبحرانی علف

مورفوفیزیولوژیک لوبیا نشان دادند که با افزایش مدت 

هرز، از میزان زیست توده لوبیا هایزمان حضور علف

 کاسته شد.

 سرعت رشد محصول لوبيا 

در تیمارهای تراکم گیاه پوششی، با افزایش تراکم، 

 (. 3)شکل سرعت رشد محصول افزایش پیدا کرد 

رسد که سایه اندازی و رقابت بیشتر به نظر می

هرز با گیاه لوبیا که ناشی از رویش بیشتر هایعلف

هرز در تراکم توصیه شده بود، باعث کاهش هایعلف

سرعت رشد محصول در این تیمار شد. میتیچ 

(Mitich, 1998نیز در بررسی تداخل علف )هرز های

یا را در شرایط رقابت با سویا، کاهش سرعت رشد سو

 گزارش کرد.

، حداکثر سرعت 5و  4های بر اساس نتایج جدول

رشد لوبیا نیز تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش 

که سرعت رشد لوبیا در تیمارهای طوریقرار گرفت به

مخلوط گیاهان پوششی با تراکم افزایش یافته و 

 گرم در متر مربع در 49/17کش+ مالچ )مدیریت علف

گرم در  21/18روز(، شاهد استفاده از علف کش )

گرم در  76/17مترمربع( و شاهد وجین دستی )

مترمربع(، بیشترین و در شاهد عدم وجین علف هرز 

 گرم در مترمربع(، کمترین مقدار را نشان داد.  38/2)

علت کاهش سرعت رشد محصول در تیمار شاهد 

ا لوبیا، هرز بهایتوان تداخل علفعدم وجین را می

به علت نبود پوشش مناسب در سطح خاک دانست. 

همچنین به نظر می رسد که پایین بودن شاخص سطح 

هرز، از دیگر دالیل هایبرگ در شرایط تداخل علف

کاهش سرعت رشد لوبیا باشد. در این رابطه، وان آکر 

( در بررسی Van Acker et al., 1993و همکاران )

هرز دریافتند هایی علفرقابت سویا با مخلوط طبیع

که کاهش زیست توده کل و سرعت رشد محصول، 

 ناشی از کاهش شاخص سطح برگ بود.

با توجه به روند تغییرات سرعت رشد لوبیا، مشاهده 

شد که گیاهان پوششی متفاوت، اثرات متفاوتی بر 

که بعد از طوریاند، بهسرعت رشد محصول داشته

در متر مربع(،  گرم 21/18کش )تیمار شاهد علف

بیشترین سرعت رشد محصول در کشت مخلوط 

گیاهان شبدر+ چاودار و کمترین میزان سرعت رشد 

محصول، در تیمار کشت شبدر خالص  مشاهده شد 

رسد که علت کاهش (. به نظر می5و جدول  3)شکل 

سرعت رشد لوبیا در تیمار شبدر خالص، عالوه بر 

نتیجه عدم پوشش دهی مناسب سطح خاک و در 

هرز، رشد دوباره شبدر و هایجلوگیری از رشد علف

رقابت آن با لوبیا بر سر منابع و رطوبت خاک بوده 

 & Montazeriاست. منتظری و صمدانی )

Samadani, 2009 نیز بیان داشتند که نوع گیاه )

هرز توسط گیاهان هایپوششی، بر میزان کنترل علف

تحقیقی در رابطه گذارد. همچنین نتایج پوششی اثر می

هرز بر هایهای مختلف رقابت علفبا اثر دوره

خصوصیات رشد لوبیا قرمز نشان داد که افزایش طول 

هرز، شاخص سطح برگ و هایدوره تداخل علف

همچنین ظرفیت فتوسنتزی گیاه را کاهش داد که این 

امر، سبب کاهش تدریجی شاخص سرعت رشد لوبیا 

 .(Ghamari et al., 2011شد )
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 در طی فصل رشد. لوبیا روند تغییرات سرعت رشد محصول -3 شکل 

Figure 3. Trend of crop growth of common bean during growth season 

harvest+ mulch: cut the live cover crops and left them on the soil. Harvest: cut the live cover 

crops and carried them out of the field. Herbicide+ mulch: killed cover crops by glyphosate and left 

the dead mulch on the soil. No- hand weeding: whole season no- hand weeding. Chemical control: 

weeds control by trifluralin pre- plant herbicide. Hand weeding: whole season hand weeding. 

 

 سرعت رشد نسبی 

، حداکثر سرعت 5و  4های بر اساس داده های جدال

 129/0رشد نسبی در تیمارهای شاهد وجین دستی )

گرم بر گرم در روز(، شاهد استفاده از علف کش 

گرم بر گرم در روز( و استفاده از تراکم  127/0)

افزایشی مخلوط چاودار و شبدر برسیم، به همراه 
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گرم بر گرم در روز(  131/0الچ )کش ممدیریت علف

مشاهد شد.  بررسی سرعت رشد نسبی لوبیا در 

های مختلف گیاه پوششی نشان داد که کمترین تراکم

میزان این شاخص نیز مربوط به تیمار عدم وجین 

و جدول  4گرم بر گرم در روز( بود )شکل  097/0)

5 .) 

اثر نوع گیاه پوششی بر روند تغییرات سرعت رشد 

لوبیا نیز نشان داد که در بین تیمارهای مختلف  نسبی

گیاه پوششی در اوایل فصل رشد، مقدار سرعت رشد 

نسبی در تیمار مخلوط شبدر+ چاودار، بیش از چاودار 

بود و این شاخص در گیاه پوششی شبدر، کمتر از بقیه 

(.5و جدول  4بود)شکل 

 

 طی فصل رشد روند تغييرات سرعت رشد نسبی لوبيا در -4شکل 

Figure 4. Trend of relative growth rate of common bean during growth season. harvest+ mulch: cut the live cover crops and 

left them on the soil. Harvest: cut the live cover crops and carried them out of the field. Herbicide+ mulch: killed cover crops 

by glyphosate and left the dead mulch on the soil. No- hand weeding: whole season no- hand weeding. Chemical control: 

weeds control by trifluralin pre- plant herbicide. Hand weeding: whole season hand weeding. 
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 نتیجه گیری 

شان داد که استفاده از بطور کلی نتایج این پژوهش ن

ها، تر از آن، نوع مدیریت آن گیاهان پوششی و مهم

اثرات قابل توجهی بر شاخص های رشدی لوبیا دارد. 

این در حالی بود که کشت این گیاهان، بر خالف 

های موجود )کشت گیاه پوششی در پاییز(، با توصیه

فاصله کمتری از زمان کشت لوبیا انجام شد؛ هرچند 

ارهای مدیریت تکمیلی نظیر افزایش تراکم که تیم

کاشت گیاه پوششی و نیز مدیریت اعمال شده در گیاه 

پوششی، تا حد زیادی این نقیصه فاصله زمانی کوتاه 

 را جبران کرد. 

صرفظر از نوع مدیریت گیاهان پوششی، استفاده از 

هرز، هایاین گیاهان در حضور و عدم حضور علف

های رشدی گیاه لوبیا خصدار شاسبب بهبود معنی

شد. اثر مثبت مخلوط گیاهان پوششی نیز بیش از 

ها، بویژه کشت خالص شبدر بود و اثرات خالص آن

کش، اثرات مدیریت گیاهان پوششی با استفاده از علف

تری بر شاخص های رشد لوبیا داشت. در بین مطلوب

تیمارهای مختلف مدیریت گیاه پوششی نیز حذف 

کش، ضمن سهولت و ه کمک علفگیاه پوششی ب

سرعت بیشتر در عملیات کاشت، اثرات مثبت تری بر 

دلیل کنترل موثرتر ویژه بههای رشدی لوبیا، بهشاخص

هرز ایجاد کرد. همچنین با ارزیابی تراکم و هایعلف

هرز نیز مشخص شد که هایوزن خشک کل علف

 دار تراکم و وزندلیل کاهش معنیتیمارهای بهتر، به

هرز در لوبیا، سبب بهبود هایخشک کل علف

 های رشدی این گیاه شده اند.شاخص
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