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ا در یهرز و عملکرد لوب يها بر سرعت رشد علف (Phaseolus vulgaris) ایخ کاشت و تراکم لوبیر تاریتاث
  هرز يها علف یعیت طبیجمع

  1یاروج ي، کبر2ی، رضا قربان2ی، احمد نظام2، محمد حسن راشد محصل1ینب اورسجیز
 مشهد یدانشگاه فردوس یئت علمیعضو ه 2مشهد،  یدانشگاه فردوس  هرز يها علف يدکتر يدانشجو 1

  دهیچک
ها  ا به علف کشیت لوبین حساسیو همچن یاهان زراعیبرد علف کش در گموجود در خصوص کار یطیست محیز يها یبا توجه به نگران
 یشین منظور در آزمایبه ا. رسد یم به نظر يضرور یاه زراعیهرز بر گ يها ف اثرات علفیجهت تخف یزراع ير راهکارهایاستفاده از سا
مشهد اجرا  ی، دانشگاه فردوسيرعه دانشکده کشاورزدر مز 1385هرز، در سال  يها ا بر رشد علفیخ کاشت و تراکم لوبیر تاریمطالعه تاث

خ ی، تاریفاکتور اصل. خرد شده با دو فاکتور انجام شد يها و به صورت کرت یکامل تصادف يها ش در قالب طرح بلوكین آزمایا. شد
ج نشان ینتا. بوته در متر مربع بود 30و  20، 10ا در سه سطح یتراکم لوب یخرداد و فاکتور فرع 4بهشت و یارد 20و 5ا در سه سطح یکاشت لوب

شتر یا بیگر کمتر و روند سرعت رشد لوبیخ کاشت دیهرز نسبت به دو تار يها بهشت روند سرعت رشد علفیارد 5خ کاشت یداد که در تار
ه کمتر یز نسبت به بقینهرز  يها ا بدست آمد و روند سرعت رشد علفین عملکرد لوبیشتریا در متر مربع بیبوته لوب 30ن در تراکم یهمچن. بود

  . افتیش یمار افزاین تیا در ایکه روند سرعت رشد لوبیبود، در حال
  .ایرقابت، سرعت رشد، عملکرد، لوب :يدیکل يها واژه

  

The impact of common dry bean (Phaseolus vulgaris) planting dates and densities on weed 
growth rate and common bean yiel d under natural weed flora 

Zeinab Avarseji1, Mohammad Hassan Rashed Mohassel2, Ahmad Nezami2, Reza Ghorbani2, Kobra Orooji1 
1 Ph.D student of Weed Science, Ferdowsi University of Mashhad, 2Scientific member of Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

Considering to environmental pollution and common bean sensitivity to herbicide the necessity of using cultural 
practices as a weed control strategies has increased. A field experiment was performed at Ferdowsi University of 
Mashhad, College of Agriculture Experimental Station at 2006 growing season to study the effectiveness of different 
planting dates and crop densities on weed growth characteristics. Experiment was arranged as split plot based on   
completely Randomized blocks design with 3 replications in which the main plots were planting dates (April,25th , 
May,10th and May,24th) and the sub plots were  plant densities ( 10 , 20 and 30 plants m-2 ). The results indicated that 
weed growth rate trend in April, 25th was slower compare to the other planting dates. The maximum crop yield, were 
obtained in crop density of 30 plants m-2. Whereas, the least amount of weed growth rate and weed dry matter were 
obtained in 30 plants/m2. The minimum weed dry matter and weed growth rate and maximum crop growth rate, yield 
and biomass was obtained in treatment of 30 plants/m2 and planting dates of April 25th. 
Keywords: Competition, Dry matter, yield, Agronomic practices 

  مقدمه
و  یاهان زراعی، با گیعیبط طیا شرایانسان  يبوده و در واکنش به فشارها یعیطب يها طیمح ازکه منشأ آنها  هستند یاهانیهرز  گ يها علف
دار عامل مهم یپا يبه کشاورز شتریب کردیرو و ها  ت کشاستفاده از آف ي ها درباره ینگران شیافزا) 2(باشند یانسان در تداخل م يها  تیفعال
 کنترل يها روش یاصلاظهار شده است که هدف  .)6(هرز در اروپاست يها  علف یکیزیو ف یل زراعرنه کنتیقات در زمیش تحقیافزا
نشاء کردن، تراکم مناسب، مناسب  کاشت،  خیتار از استفاده با یزراع اهانیگ یش توان رقابتیهرز و افزا يها علف رقابت کاهش یزراع
 ).5(ترند زنند در رقابت موفق یهرز جوانه م يها که زودتر از علف یاهان زراعیگ.)3(باشد  یم یکودده يها يکاشت و استراتژ يالگو

از تداخل  یزان کاهش عملکرد ناشیم ).10(باشد یهرز م يها در کاهش مداخله علف يمدآخ کاشت مناسب روش کاریک تاریانتخاب 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

Weed Ecophysiology Page 370 

هرزهاياکوفیزیولوژي علف 370  

(Xanthium strumonium L.) ش یافزا یدر حالت کل .)9(بوده است ریتخ کاشت یشتر از تاریکاشته شده، ب بهشتیاردکه در  ییایدر سو
 ). 4(گردد یم یاه زراعیگ یش توان رقابتیهرز و افزا ي، موجب کاهش رشد علفهایزراع اهیش کشت مناسب گیتراکم و انتخاب آرا

  مواد و روش ها
در مزرعه  1385-1386 یدر سال زراع یشیهرز آزما يها ات رشد علفیا بر خصوصیخ کاشت و تراکم لوبیبه منظور مطالعه اثرات تار

 ، رقم)Phaseolus vulgaris(ا یلوب مورد استفاده جهت کاشت،اه یگ. شد مشهد، اجرا یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز یقاتیتحق
ن یدر ا. مار انجام شدیت 9تکرار و  3با  یکامل تصادف يها خرد شده در قالب بلوك يها کرتش به صورت یآزما .بود (LRK-29) درخشان
بوته  30و  20و  10( یتراکم آن به عنوان  فاکتور فرع و )خرداد 4بهشت و یارد 20و  5( یا به عنوان فاکتور اصلیخ کاشت لوبیش تاریآزما

هر  در بود، متر یسانت 20و  10، 5/6 بیبه ترت بوته در متر مربع 10و  20، 30تراکم  يف برایرد يرو ي فاصله .دیمنظورگرد) در متر مربع
ها،  کل بوته شده و وزن خشککامل برداشت  هرز آن به طور يها علف و یزراع اهانیگ يمتریسانت 40×40کوادرات با استفاده از کرت 
ک یز به تفکیهرز هر کوادرات ن يها علف. دیگرد ادداشت ی) گراد یدرجه سانت 70 يبا دماآون  ونساعت در 48 (خشک شدن  پس از
ا یعملکرد لوب نییتع يبرا مه دست نخورده هر کرتیز از نیدر آخر فصل ن. دیگرد ز محاسبهیو وزن خشک آنها ن هشد ها شمارش  گونه

ادداشت یک گونه در هر کرت یهرز به تفک يها در آخر فصل، تعداد و وزن خشک علف 40*40کوادرات  2با استفاده از . استفاده شد
  .انجام شد  Excelو رسم شکلها توسط نرم افزار    MSTATCن آنها توسط نرم افزار یانگیسه میومقا ها  ز دادهیآنال. دیگرد

  ج و بحثینتا
 37هرز تا يها سرعت رشد علف).  1شکل (کرد  يرویپ یمشابه يبا از الگویخ کاشت، تقریهرز در هر سه تار يها سرعت رشد علفروند 

 یروز پس از کاشت،منف 51دا کرده و یپ ینزول يشتر بود و پس از آن روندیگر بید يها روز پس از سبز شدن در کاشت سوم از کاشت
گر یخ کاشت دیروز پس از کاشت نسبت به دو تار 84روز پس از کاشت تا  51در کاشت دوم از هرز  يها سرعت رشد علف. شده است

 یم خرفه يافتن دوره رشدیان یاز پا یروز پس از کاشت، احتماال ناش 51هرز در کاشت سوم،  يها شدن سرعت رشد علف یمنف. شتر بودیب
کمتر است که احتماال ) بهشتیارد 20( خ کاشت دومینسبت به تار) تبهشیارد 5(خ کاشت اول یهرز در تار يها سرعت رشد علف.  باشد
هرز  يخ کاشت دوم سرعت رشد علفهایدر تار. اه هرز باشدیرشد گ يالزم برا يها رتر درجه روزیو تجمع د ییط آب و هوایاز شرا یناش
و  C4(باشد  یم ده و خرفهیخواب خروس تاج "ز مخصوصاهر يها گونه ياد بر رویباال و نور ز ير مثبت دمایجه تأثیش نشان داد که در نتیافزا

CAM  (روز پس از سبز شدن در کاشت سوم  37هرز تا  يها سرعت رشد علف. عتر تجمع ماده خشک در آنها همراه بودیش سریکه با افزا
 37هرز در کاشت دوم از  يها سرعت رشد علف. شده است یدا کرده و منفیپ ینزول يشتر بود و پس از آن روندیگر بید يها از کاشت

ان کرد که سرعت رشد یز بین) 1381( يزدیا. شده است یشتر بود و  پس از آن  منفیگر بیخ کاشت دیروز پس از سبز شدن نسبت به دو تار
زان یبا م يقو ین سرعت رشد ، ارتباطین است و ایمشخص در واحد سطح زم یک واحد زمانیاهان در یاه تجمع ماده خشک در گیگ
  .د و دما دارد یافت تشعشع خورشیدر

  

  هرز علفا بر سرعت رشد یمختلف کاشت لوب يها خیاثر تار -1شکل 
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اهان کشت شده در کاشت سوم بود، یگرم در متر مربع و حدود سه برابر مقدار آن نسبت به گ 43.6ا در کاشت اول با حدود یعملکرد لوب
شتر و تجمع یب یشیرسد طول دوره رو یم به نظر). 2شکل (ن نظر نداشتند یاز ا يردا یخ کاشت اول و دوم تفاوت معنینکه دو تاریضمن ا

ج ینتا یدر بررس. باشد یم خرداد 4خ کاشت یا نسبت به تاریشتر لوبیل عملکرد بیبهشت دلیارد 5خ کاشت یا در تاریشتر وزن خشک لوبیب
 يا به طور قابل مالحظه یاه زراعیر در کاشت، عملکرد دانه گیشود که باتاخ یم مشاهده) 1997اندرسون و همکاران ،(گران یقات دیتحق

  .  ابدی یکاهش م

  

  ا بر عملکرد آنیخ کاشت لوبیاثر تار -2شکل 
اه یبوته در متر مربع عملکرد گ 30به  10از  یاه زراعیش تراکم گیبا افزا).  3شکل ) (p≤0/05(بوددار  یمعن زیا نیاثر تراکم برعملکرد لوب  

ل کمتر بودن تعداد بوته در متر مربع که یا در متر مربع به دلیبوته لوب 10رسد که در تراکم  یم به نظر. ش داشته استیابر افزاحدود سه بر
خود را کامل  یا نتوانسته به موقع کانوپین تراکم احتماال لوبیدر ا.ا فته استیباشد، عملکرد کاهش  یم ن عملکردییاز عوامل مهم در تع یکی

ک و همکاران یمال. بوده و لذا موجب کاهش عملکرد شده استها  ه تراکمیشتر از بقیب یاه زراعیهرز بر گ يها علف یرقابت کند و فشار
هرز  يها و تداخل علف یکه در تراکم باال کاشته شده و در تمام طول فصل تحت فشار رقابت يدیا سفیان کردند که عملکرد لوبیب) 1993(

قرار  يها است که در تراکم نرمال کاشته شده بود و در تمام طول فصل تحت تداخل علف يدیا سفیکرد لوبشتر از عملیب% 16بوده است 
مولر . ر قرار ندادیتحت تاث هرز علفبدون  يد عملکرد آن را در کرتهایا سفیش تراکم لوبین طور آنها اظهار داشتندکه افزایداشت، هم

  .کند یر مییتغ يشتریبا سرعت ب یاه زراعین باشد، عملکرد گییاپ یاه زراعیان کرد، چنانچه تراکم گیب) 1996(

  

  ا بر عملکرد آنیاثر تراکم لوب -3شکل 
  .)ندارند يدار یگر اختالف معنیدرصد، با همد  5 يحروف مشابه در سطح آمار(
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 منابع
ات یبر عملکرد و خصوص) Amaranthus retroflexus( خروس اجتو ) (Echinochloa crus galliسوروف یاثرات رقابت یمطالعه و بررس. 1381. ، ايدربند يزدیا .1

  .مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز. هرز يها و مبارزه با علف ییارشد شناسا یان نامه کارشناسیپا .ایک لوبیومورفولوژیزیف
ان نامه یپا. مختلف کاشت يها خیو تار یاهیمختلف گ يها تراکمدر  )Abutilon theofrasti(و گاوپنبه  )Glycine max(ا یسو یرقابت يها جنبه یبررس. ق، میشف .2

  .مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز. هرز يها و مبارزه با علف ییارشد شناسا یکارشناس
 يهایماریقات، آفات و بیتحقموسسه . هرز يها علف یت بوم شناختیریمد. 1385. یباغستان. ع. زند، و م. راشد محصل، ا. ح. ، مییحسن زاده دلو. ، م.، حینجف .3
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