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 تاثیر دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا 

 در تاریخ های متفاوت کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز

 

 

 روح اله زمان پور

roohalahzamanpour@gmail.com 

 

 ناظر آریان نیا

nazeraryannia@gmail.com 

 

  چكیده :

به منظور بررسی دوره بحرانی کنترل علف های هرز لوبیا تحت تأثیر تاریخ های متفاوت کاشت در شرایط آب و هوایی اهواز،      

تاریخ کاشت مطلوب -1) دو تاریخ کاشتهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در آزمایشی به صورت کرت

کنترل و تداخل علف های هرز در به عنوان عامل اول و شش سطح  ((22/4/1131تاریخ کاشت دیر )-2 و (1/4/1131ه )منطق

به عنوان عامل روز پس از کاشت و دو شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علف های هرز تا پایان فصل رشد  22و  42، 12، 22

شامل اندازه گیری عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا، وزن خشک و تعداد در شهرستان اهواز کشت شد. صفات مورد بررسی دوم 

های هرز در سطح علف های هرز بود. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک علف

تیمارهای کنترل  .ر داشتاثر معنی دا %2تعداد دانه در غالف در سطح آماری  و و بر وزن هزاردانه، شاخص برداشت %1آماری 

های هرز بر تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، علف

و برهمکنش تاریخ کاشت و کنترل  %2های هرز در سطح آماری و بر تعداد علف %1های هرز در سطح آماری وزن خشک علف

های هرز در های هرز و تعداد علفعداد غالف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن خشک علفهای هرز بر تعلف

داری داشتند. با توجه به نتایج تیمارهای کنترل کامل تا تاثیر معنی %2و بر شاخص برداشت در سطح آماری  %1سطح آماری 

کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار تداخل کامل در  2422و  2846روز پس از کاشت در تاریخ کاشت مطلوب به ترتیب با  22

علف هرز و  81کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید نمود. بیشترین تعداد علف های هرز با  622تاریخ کاشت دیر با 

   گرم در مترمربع به تیمار تاریخ کاشت دیر در شاهد بدون کنترل علف هرز متعلق بودند. 442

 چشم بلبلی، دوره بحرانی، علف هرز .تاریخ کاشت، لوبیا  واژه های کلیدی:
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  مقدمه:

 بین ویژهای جایگاه از درصد،25 -22دانه  در باال پروتئین داشتن دلیل به که است لوبیا گیاهی از تیره بقوالت

 خود به جهان در را اقتصادی ارزش و باالترین کشت زیر سطح بیشترین دلیل، همین به و بوده برخوردار حبوبات

 است گیاه این کشت اهداف اصلی از لوبیا در زیاد دانه عملکرد به دستیابی (. 2212بینام،( است  داده اختصاص 

. لوبیا به تنهایی قادر به رقابت دست آید به آنها برهمکنش و مدیریتی و محیطی عوامل ژنتیکی، تغییر با می تواند که

نیست، لذا هدف از کنترل علف های هرز بایستی این باشد که تعادل بین گیاه زراعی، علف هرز را به نفع موثر با علف های هرز 

گیاه زراعی بهم زده و البته برای رسیدن به این هدف روش های مختلفی نظیر: پیشگیری از ورود علف های هرز به مزرعه، 

ه می توانند به صورت تلفیقی نیز به کار برده شوند. هریک از روش کنترل زراعی، مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی وجود دارند ک

های مبارزه با علف های هرز ارزش و اهمیت خود را دارد و مطرح کردن یک روش هرگز به معنای کم اهمیت شمردن سایر 

ها لوبیا کاری صورت (. بر اساس آمارهای موجود از تمام مناطق کشورمان که در آن1136روش ها نیست. )روبسون و همکاران، 

(. با در نظر داشتن یک شاخص از 1136درصد آنها مشکل علف های هرز وجود دارد. )باقری و همکاران،  34می گیرد در 

عملکرد اقتصادی ، دوره ای در طول رشد گیاه وجود دارد که بدون علف های هرز قبل و یا بعد از آن باعث کاهش عملکرد گیاه 

(. دوره بحرانی کنترل Hall, 1992نه زمانی خاص را دوره بحرانی کنترل علف های هرز می نامند )زراعی نمی شود. این دا

علف های هرز روی بسیاری از محصوالت از جمله لوبیا در سراسر دنیا تعیین شده است. در نیجریه دوره بحرانی کنترل علف 

در کانادا بین دومین سه برگچه و شروع گلدهی  ( وAkobunda, 1987های هرز در لوبیا یک تا شش هفته پس از کاشت )

(Woolley, 1993.گزارش شده است )  .لوبیا یک محصول مهم اقتصادی است که توان رقابتی کمی با علف های هرز دارد

(. در طول فصل زمانی که محدودیت Malik,1993درصد عملکرد را کاهش دهد ) 32عدم کنترل علف های هرز می تواند تا 

ش می آید، رقابت و کاهش عملکرد آغاز و این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است. تداخل علف های هرز روی منابع پی

گیاهان زراعی در طی مراحل رشد و نمو آن یکسان نیست و از آنجا که قدرت رقابت علف های هرز و گیاه زراعی در طول 

 وند اثرات متقابل علف هرز و گیاه زراعی را مد نظر قرار دهد.چرخه زندگی فرق می کند یک سیستم مدیریتی کارآمد بایستی ر

 بین ایویژه    جایگاه از درصد(،25 -22دانه)  در باال پروتئین داشتن دلیل به که است لوبیا گیاهی از تیره بقوالت

 خود به جهان در را اقتصادی ارزش و باالترین کشت زیر سطح بیشترین دلیل، همین به و بوده برخوردار حبوبات

 با می تواند که است گیاه این کشت اهداف اصلی از لوبیا در دانه عملکرد باالی به دستیابی. است داده اختصاص 

. لوبیا به تنهایی قادر به رقابت موثر با علف دست آید به هاآن کنشبرهم و مدیریتی و محیطی عوامل ژنتیکی، تغییر

علف هرز را به نفع گیاه زراعی  و های هرز بایستی این باشد که تعادل بین گیاه زراعیهای هرز نیست، لذا هدف از کنترل علف 

برهم زده و البته برای رسیدن به این هدف روش های مختلفی نظیر: پیشگیری از ورود علف های هرز به مزرعه، کنترل زراعی، 

ی نیز به کار برده شوند. هریک از روش های مبارزه با مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی وجود دارند که می توانند به صورت تلفیق

علف های هرز ارزش و اهمیت خود را دارد و مطرح کردن یک روش هرگز به معنای کم اهمیت شمردن سایر روش ها نیست 

 و وزن غالف در دانه تعداد بر معنی داری تأثیر هرز های علف با رقابت لوبیاگزارش شده است که  (.1136)روبسون و همکاران، 

  (.2226داد )الک و همکاران،  کاهش را لوبیا عملکرد متوسط درصد طور به هرز های علف کنترل ولی نداشت، دانه 1222
 علف اهمیت مدیریت گویای موضوع، این است. شده گزارش نیز درصد 36تا  هرز های علف تداخل براثر لوبیا عملکرد کاهش

 زمان و هرز علف تراکم هرز، علف ی گونه(. البته میزان Amador-Ramirez et al., 2001است ) محصول این هرز های

 و محیطی مختلف بیولوژیکی، عوامل از متاثر که است پدیده ای رقابت(  (Chicory, 1995متفاوت است.  علف هرز، رویش

 و Harper, 1977بوته هاست ) تک فضاییآرایش  و گونه ای نسبت گیاهی، تراکم مجاورتی شامل عوامل می باشد. مجاورتی

Radosevich, 1987 و Teasdale, 1983 .) مواد و آب نور، قبیل از مختلفی منابع بر سر زراعی گیاهان با هرز علف های 

 نظیر برای منابعی رقابت علف های هرز، رشد اولیه مراحل (. درRadosevich, 1987می پردازند ) رقابت به یکدیگر با معدنی

 باالیی در توانایی علف های هرز ریشه، استقرار پس از اما است زراعی شدید گیاه و علف های هرز بین غذایی مواد و آب
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 از محیط را گیاه دسترس در آب از زیادی بخش خود تعریق از سطح استفاده با اکثراً و داشت خواهند را منابع تخصیص سریع

 متری 2/1تا  2/1 در فاصله موجود رطوبت است قادر توق مثال برای کنند. می رقابت زراعی گیاه با شدت به و کرده خارج

 می نماید. تخلیه را خود اطرافسانتیمتری  122تا  32 فاصله در را رطوبت نیز خرچنگ علف و نماید تخلیه را خود اطراف

افزایش  که می کنند اشاره همچنین نامبردگان خارج سازند. خاک متری  1عمق  از را رطوبت که قادرند گونه دو هر همچنین

می گردد  زراعی گیاه رشد خصوصیات و عملکرد بر هرز علف های بیشتر تأثیر باعث هرز علف های دوره رقابت طول

(Odonavan, 1984با .) گندم محصول با که زمانی گیاه این که دریافتند دادند انجام شور علف گیاه روی بر که آزمایشی 

 تحت بیشتر که فاکتورهایی مهمترین از یکی (.Schillinger, 2000می کند ) مصرف را خاک آب از لیتر  32می کند  رشد

 ,Maاست ) الزم فتوسنتز و خورشید تشعشع برای دریافت برگ سطح می باشد. برگ سطح گیرد، می قرار تیپ رشدی تأثیر

 عواملی از یکی (. نورDe Jesus, 2001می باشد ) گیاه رشد سرعت و کانوپی در نور نفوذ کننده برگ تعیین سطح (.1992

دارد  کانوپی گیاهی برگ سطح میزان با مستقیم رابطه و دهد می قرار تأثیر تحت را زراعی گیاه عملکرد که است

(McLachlan, 1993  وVizantinepiylas, 1998 .) تشعشع دریافت سبب کاهش برگ سطح کاهش که است بدیهی 

علف  با گیاه رقابت شاخص سطح برگ در دیگر طرف از شود. می مواد تجمع و کاهش فتوسنتز نتیجه در و فتوسنتزی فعال

 موقع به کاشت .(Wilhelm, 2000کند ) می ایفاء مهمی نقش خاک فرسایش و  گیاه در آب مصرف کارایی های هرز،

 تشکیل دانه ی بیشتری و غالف نتیجه در و کرده برخورد مناسب دمای گلدهی با زمان که می شود سبب لوبیا

 پتانسیل و رویشی شده اندام های گسترش و رشد دوره طول شدن سبب بهینه همچنین، مناسب کشت تاریخ شود.

می دهد و همچنین در رقابت با علف های هرز  افزایش را دانه جمله از قسمتهای ذخیرهای به فتوسنتزی مواد انتقال

 گل انگیزی رویشی سبب رشد دوره طول کردن کوتاهتر کنار در کاشت در تأخیر اما، نتیجه بهتری خواهد داشت.

 و بوته در شاخه و تعداد غالف کاهش خشک، ماده تجمع کاهش خود به نوبه که می شود گیاه موعد از زودتر

 در حال، این با 2008).همکاران،  و بلیدو-لوپز ، 1999 )اکپارا داشت خواهد در پی را عملکرد کاهش نهایت، در

 خواهد عملکرد سبب افزایش تراکم افزایش می شود، محدود گیاه رویشی که رشد دیرهنگام، کشت مانند شرایطی

 گیاهی جمعیت با در کاشت، تأخیر اثر در بوته، هر دانه های و غالف ها تعداد آمده در وجود به کاهش چون شد.

 کاهش دانه عملکرد و عملکرد رشد، اجزای دوره کاهش علت به عمدتاً تأخیری، در کشتهای می شود. جبران بیشتر

 عملکرد اجزای عنوان تحت که متفاوتی است ویژگیهای حاصل دانه (. عملکرد 2008 و پدرسن، برین می یابد )دو

 تحت عملکرد از کمتر اینکه به لحاظ و هستند دانه عملکرد با باالیی همبستگی دارای این اجزا شده اند. معرفی

 (.1332همکاران،  و )لیبمن .بود خواهند گزینش برای مناسبی شاخص های قرار می گیرند، اقلیمی عوامل تأثیر

 

 :تحقیق روش

دقیقه  44درجه و  48اجرا گردید. این شهرستان با طول جغرافیایی شهرستان اهواز در  1131این آزمایش در تابستان سال  

متر از سطح دریا، در جنوب غرب کشور واقع شده است.  18دقیقه شمالی و ارتفاع 22درجه و   11شرقی و عرض جغرافیایی 

تیمارها شامل دو آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. 

 سطوحبه عنوان عامل اول و  ((22/4/1131تاریخ کاشت دیر )-2و ( 1/4/1131تاریخ کاشت مطلوب منطقه )-1تاریخ کاشت 

روز پس از کاشت و دو شاهد بدون کنترل و کنترل کامل علف های هرز  22و  42، 12، 22کنترل و تداخل علف های هرز در 

متر و فاصله بین بوته ها روی ردیف کشت  8خط کشت به طول  6دوم بودند. هر کرت شامل  به عنوان عاملتا پایان فصل رشد 

کیلوگرم کود فسفات آمونیوم در هکتار( و پتاسیم )به  112عناصر پرمصرف شامل فسفر )سانتی متر در نظر گرفته شد.  13

لوگرم کود اوره درهکتار( براساس نتیجه آزمون کی 32کیلوگرم کود سولفات پتاسیم درهکتار( و نیتروژن )به میزان  122میزان 
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ی زمین تکمیل شد. سپس فاروها احداث و نقشه ی آزمایش خاک با توزیع یکنواخت در سطح خاک پخش و با عملیات تهیه

 طراحی شد. مرحله کاشت در تاریخ های تعیین شده اجرا و سپس در مرحله داشت براساس استانداردها، اعمال گردید.

   ف در بوته:تعداد غال

  بوته انتخاب کرده، تعداد غالف انها شمارش سپس میانگین آنها به عنوان تعداد غالف در بوته ثبت گردید.ده از هر پالت 

  تعداد دانه در غال ف:

 نها به عنوان تعداد دانهآغالف به طور تصادفی انتخاب، تعداد دانه در غالف ها شمارش شده سپس میانگین  بیستاز هر پالت 

  در غالف ثبت شد.

  وزن هزاردانه:

  نها به عنوان وزن هزاردانه یادداشت شد.آاز هر پالت پنج نمونه ی هزارتائی شمارش و توزین شدند، سپس میانگین  

 عملكرد دانه: 

  از هر پالت دو متر مربع برداشت شده، سپس توزین شده، که به عنوان عملکرد دانه ثبت گردید.

  :یعملكرد بیولوژیك

گراد خشک شده، بعد وزن  درجه سانتی 32ساعت در دمای  48متر مربع کف بر شده سپس در آون به مدت  دواز هر پالت 

  یادداشت گردید. یانها به عنوان عملکرد بیولوژیک

  شاخص برداشت:

 ست آمد. به د  122شاخص برداشت نیز از تقسیم عملکرد دانه بر عملکرد کل گیاه در واحد سطح، با ضرب در عدد 

  تعداد علف های هرز:

از هر کرت آزمایشی علف های هرز شمارش متر  2/2×  2/2برای تعیین تعداد علف هرز به طور تصادفی با استفاده از کادر یک 

 و تعیین گردید.

 وزن علف های هرز:

 32ساعت در دمای  48 ون انتقال داده و به مدتآبرای تعیین وزن علف هرز  از همان علف های هرز که شمارش شده به 

برای  MSTATCاین تحقیق از نرم افزار  در نها به عنوان وزن خشک ثبت شد.آگراد خشک شده، سپس وزن  درجه سانتی

به منظور  Excelو از نرم افزار  میانگین ها مقایسه گردیددرصد  2به کمک آزمون دانکن در سطح استفاده شد. تجزیه داده ها 

 ز استفاده شده است. رسم نمودارهای مورد نیا

 

 یافته ها:

و بر وزن  %1های هرز در سطح آماری ، وزن خشک علفینتایج نشان داد که تاریخ کاشت بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک

های هرز بر اثر معنی دار داشت و تیمارهای کنترل علف %2هزاردانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در غالف در سطح آماری 
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-غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت، وزن خشک علفتعداد 

های هرز بر و برهمکنش تاریخ کاشت و کنترل علف %2های هرز در سطح آماری و بر تعداد علف %1های هرز در سطح آماری 

و  %1های هرز در سطح آماری های هرز و تعداد علفژیکی، وزن خشک علفتعداد غالف در بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولو

از بین دوره های تداخل : تعداد غالف در بوته .(1)جدول  داری داشتندتاثیر معنی %2برشاخص برداشت در سطح آماری 

پس از کاشت حاصل شد روز  22از تیمار های کنترل کامل و کنترل تا  3و  38/3بیشترین تعداد غالف در بوته به میزان 

همچنین از بین تیمارهای اثر متقابل بیشترین تعداد غالف در بوته از تیمارهای کنترل کامل و تاریخ کاشت مطلوب (. 1)جدول 

و کمترین تعداد غالف در بوته از تیمار  8/3و  36/12روز پس از کاشت در تاریخ کاشت مطلوب به ترتیب به  22و کنترل تا 

به نظر می رسد وجود علف (. 4)جدول حاصل شد  1/4و  4تاریخ کاشت مطلوب و تاریخ کاشت دیر به ترتیب تداخل کامل در 

هرز در زمان گلدهی ضمن محدود کردن فضای رشد گیاه رقابت زیادی را با گیاه زراعی برای مواد غذایی و رطوبت ایجاد می 

بود مواد غذایی و رطوبت می باشد به شدت تحت تاثیر خصوص در مرحله گلدهی که یکی از مراحل حساس به کمه کند و ب

درصد تعداد غالف در بوته را کاهش دهد )وان و  46رقابت علف هرز قرار گرفته و عدم کنترل علف های هرز می تواند تا 

تاریخ کاشت دیر و تیمار  4از میان تیمارهای تاریخ کاشت، تیمار تاریخ کاشت مطلوب با : تعداد دانه در غالف (.1331همکاران، 

بیشترین تعداد دانه در غالف (. 2)جدول دانه در غالف به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد دانه در غالف را تولید کردند  6/1با 

و کمترین ان  1/2و  8/2روز پس از کاشت به ترتیب به مقدار  22نیز از بین تیمارهای تداخل از تیمار کنترل کامل و کنترل تا 

دانه در غالف بدست  1و  66/2،  2/2روز پس از کاشت به مقدار  22روز تداخل کامل و تداخل تا  42ای تداخل تا از تیماره

از میان تیمارهای اثر متقابل نیز اگر چه اثر متقابلی مشاهده نمی شود ولی تیمار کنترل کامل در تاریخ کاشت (. 1)جدول آمد 

دانه در غالف کمترین تعداد دانه در غالف را تولید  1/2در تاریخ کاشت دیر با بیشترین و تیمار تداخل کامل  6/6مطلوب با 

اینگونه به نظر می رسد که رقابت علف های هرز در زمان گلدهی و گرده افشانی و لقاح موجب کاهش توان (. 4)جدول  کردند

دهد و می تواند موجب کاهش تعداد دانه  و پتانسیل گیاه در تولید گرده شده و تعداد تخمکهای بارور را در هر گل کاهش می

در غالف گیاه شود. بنابراین مشاهده می شود که در دوره های تداخل تا انتهای دوره رشد تعداد دانه در غالف به شدت کاهش 

و  نشان می دهد. همچنین در تاریخ کاشت دیر نیز به دلیل فراهم نبودن شرایط آب و هوایی تلقیح گلها با مشکل مواجه شده

گرم از تاریخ کاشت  3/132بیشترین مقدار وزن هزاردانه به مقدار : وزن هزاردانه تعداد دانه در غالف کاهش نشان می دهد.

همچنین بیشترین وزن هزاردانه از تیمار (. 2)جدول گرم از تاریخ کاشت دیر حاصل شد  6/181مطلوب و کمترین آن به میزان 

صل شد که با سایر تیمارهای کنترل در یک سطح اماری قرار گرفتند و کمترین میزان گرم حا 1/216کنترل کامل به مقدار 

گرم بدست آمد که با سایر تیمارهای تداخل در یک سطح آماری قرار  3/162وزن هزاردانه ار تیمار تداخل کامل به مقدار 

اری بر وزن هزاردانه نداشته است ولی اثر متقابل تاریخ کاشت و دوره های تداخل اگر چه اثر معنی د(. 1)جدول  داشتند

گرم  4/123گرم از تیمار کنترل کامل و تاریخ کاشت مطلوب و کمترین به مقدار  6/126بیشترین میزان وزن هزاردانه به مقدار 

پس از دوره گلدهی و در زمان پر شدن دانه ها مهمترین (. 4)جدول  از تیمار تداخل کامل در تاریخ کاشت دیر بدست آمد

امل پر شدن دانه ها وجود سطح برگ کافی جهت فتوسنتز در شرایط وجود رطوبت و مواد غذایی کافی در محیط تغذیه ای ع

گیاه می باشد. به همین دلیل در تیمارهای کنترل که کمتر از علف های هرز از ابتدای دوره رشد انجام شده به دلیل کاهش 

، ضمن تامین مقادیر کافی مواد غذایی و رطوبت در دسترس گیاه به دلیل وجود معنی دار رقابت بین علفهای هرز و گیاه زراعی

فضای کافی جهت رشد گیاه زراعی سطح برگ خود را افزایش داده و در نتیجه میزان مواد فتوسنتزی بیشتری تولید و به دانه 

نامناسب محیطی از نظر دما، میزان تولید ها منتقل می سازد. همچنین در تاریخ کاشت دیر به دلیل برخورد این دوره با شرایط 

  ( مطابقت دارد.2222مواد غذایی تولید شده کاهش می یابد. این نتایج با یافته های روزایند و همکاران )

 : عملكرد دانه

 کیلوگرم در هکتار به 1233کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت دیر با  1621از بین تاریخ های کاشت ، تاریخ کاشت مطلوب 

از میان دوره های تداخل بررسی شده نیز کنترل (. 2)جدول ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد دانه را تولید کردند 
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 362و  622روز پس از کاشت به ترتیب با  22کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمارهای تداخل کامل و تداخل تا  2322کامل با 

در تیمارهای اثر متقابل تاریخ کاشت و دوره های تداخل نیز (. 1)جدول را تولید کردند  کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه

کیلوگرم در هکتار  2422و  2846روز پس از کاشت در تاریخ کاشت مطلوب به ترتیب با  22تیمارهای کنترل کامل تا 

در (. 4)جدول ین عملکرد دانه را تولید نمود کیلوگرم در هکتار کمتر 622بیشترین و تیمار تداخل کامل در تاریخ کاشت دیر با 

تاریخ کاشت دیر به دلیل شرایط نامساعد محیطی نظیر دما میزان مواد فتوسنتزی تولید شده و همچنین راندمان انتقال مواد 

علف های هرز فتوسنتزی از مبداء به مقصد در دانه می باشد کاهش می یابد. از جمله عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لوبیا تداخل 

در طول دوره رشد می باشد. در مراحل اولیه رشد علف های هرز  رقابت زیادی بر منابعی نظیر آب و مواد غذایی بین علف های 

هرز و گیاه زراعی است به طوری که ریشه علف های هرز برای جذب در تخصیص سریع منابع را خواهند داشت و اکثرا  برای 

در دسترس گیاه را از محیط خارج کرده و به شدت با گیاه زراعی رقابت می کند )ویش و  تعریق خود بخش زیادی از آب

(. کاهش محصول در شرایط حضور علف های هرز برتری رقابت علف های هرز در برابر لوبیا در استفاده از 2222همکاران، 

از بین : عملکرد بیولوژیک (.1338همکاران، منابع محیطی مورد نیاز برای رشد نظیر آب و نور و مواد غذایی است )وانگل و 

کیلوگرم در هکتار به ترتیب  2186کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت دیر با  2332تاریخ های کاشت ، تاریخ کاشت مطلوب 

مل از میان دوره های تداخل بررسی شده نیز کنترل کا(. 2)جدول بیشترین و کمترین میزان عملکرد بیولوژیک را تولید کردند 

کیلوگرم در هکتار کمترین  4841کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد بیولوژیک را تولید کردو تیمار تداخل کامل  6313با 

بیشترین  (.1)جدول عملکرد بیولوژیک را تولید کرد که با تیمارهای تداخل علف های هرز در یک سطح آماری قرار گرفتند 

عملکرد بیولوژیک از بین سطوح مختلف اثر متقابل تاریخ کاشت و تداخل علف های هرز مربوط به تیمار کنترل کامل در تاریخ 

روز پس از کاشت  42روز پس از کاشت و  22کیلوگرم در هکتار بود که با تیمارهای کنترل تا  3222کاشت مطلوب به میزان 

ح آماری قرار گرفت و کمترین عملکرد بیولوژیک از تیمارهای تداخل کامل در تاریخ کاشت در تاریخ کاشت مطلوب در یک سط

عملکرد بیولوژیک در لوبیا با شدت کمتری نسبت به عملکرد  (.4)جدول کیلوگرم در هکتار بدست آمد  4333دیر به میزان 

ویشی داشته باشد. چون در مراحل ابتدایی رقابت علف دانه در اثر رقابت کاهش می یابد. گیاه برای تولید دانه و رشد باید رشد ر

هرز و گیاه شدید است گیاه رشد رویشی را انجام داده و در مرحله ای که مواد فتوسنتزی می باید ذخیره شود به علت رقابت 

لوژیک نشان می شدید با علف های هرز عملکرد دانه تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد دانه کاهش بیشتری نسبت به عملکرد بیو

درصد دارای شاخص برداشت بیشتری نسبت به تاریخ  3/22تاریخ کاشت مطلوب با : شاخص برداشت (.1331دهد )بلک شاهد، 

 6/16و  1/42همچنین از بین دوره های تداخل نیز بیشترین شاخص برداشت با  (.2)جدول درصد بود  4/21کاشت دیر با 

روز پس از کاشت بدست آمد. این در حالی است که کمترین شاخص  22مل و کنترل تا درصد به ترتیب از تیمارهای کنترل کا

 درصد بدست آمد 1/16و  8/12، 6/14روز پس از کاشت به ترتیب با  42و  22برداشت از تیمارهای تداخل کامل و تداخل تا 

درصد بیشترین شاخص برداشت را  1/41 از بین تیمارهای اثر متقابل تیمار کنترل کامل و تاریخ کاشت مطلوب با (.1)جدول 

روز پس از برداشت در تاریخ کاشت مطلوب در یک  22تولید کرد که با تیمار های کنترل کامل در تاریخ کاشت دیر و کنترل تا 

درصد بدست  1/11سطح آماری قرار گرفت و کمترین شاخص برداشت نیز از تیمار تداخل کامل در تاریخ کاشت دیر به مقدار 

با توجه به اینکه عملکرد بیولوژیک دارای تغییرات کمتری به عملکرد دانه می باشد، میزان عملکرد دانه تاثیر  (.4)جدول  آمد

در بین تاریخ های : وزن خشک علف های هرز بیشتری بر شاخص برداشت داشته و شاخص برداشت بیشتری تولید می کند.

گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن خشک را تولید کردند  13/22وب با گرم و تاریخ کاشت مطل 3/21مختلف کاشت دیر با 

گرم و  61/42از میان دوره های مختلف تداخل نیز بیشترین وزن خشک علف های هرز از تیمار تداخل کامل با  (.2)جدول 

تاریخ کاشت و دوره های در مورد اثر متقابل (. 1)جدول  گرم از تیمار کنترل کامل حاصل شد 1کمترین مقدار به میزان 

گرم بیشترین و تیمارهای کنترل کامل در تاریخ های  11/42مختلف تداخل نیز تیمار تداخل کامل در تاریخ کاشت دیر با 

در تیمار تاریخ کاشت (. 4)جدول گرم کمترین وزن علف های هرز را تولید کردند  2/1و  2کاشت مطلوب و دیر به ترتیب با 

د بودن شرایط جهت رشد مناسب لوبیا، علف های هرز از این موضوع استفاده کرده و با استفاده از شرایط دیر به دلیل نامساع

محیطی و رطوبتی موجود رشد بیشتری نموده و بیوماس بیشتری تولید می کنند. همچنین در شرایط کنترل علف های هرز 
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بین رفتن علف های هرز موجود و رشد علف های هرز  بیوماس کمتری را در علف های هرز مشاهده می کنیم که دلیل آن از

جدید بوده که فرصت کافی جهت تولید بیوماس زیاد نداشته و در نتیجه وزن خشک کمتری را نسبت به تیمارهای تداخل 

شت مقایسه میانگین های نشان داد در تاریخ کاشت دیر اگر چه اختالف معنی داری با تاریخ کا: تعداد علف های هرز دارند.

همچنین مقایسه میانگین های  (.2)جدول  ، تعداد علف هرز بیشتر را داشته است41نسبت به  41مطلوب نداشته است ولی با 

علف  1مشاهده شد و کمترین آن با  38دوره های تداخل نشان داد که بیشترین تعداد علف های هرز در تیمار تداخل کامل، 

علف هرز در رده های  12و  6روز پس از کاشت با  42روز و  22مارهای کنترل تا هرز از تیمار کنترل کامل بدست آمد و تی

از میان تیمارهای اثر متقابل تاریخ کاشت و دوره های تداخل نیز تیمار تداخل کامل در تاریخ  (.1)جدول بعدی  قرار داشتند 

ئ تیمارهای کنترل کامل در تاریخ های  علف هرز بیشترین تعداد علف هرز 36و  81های کاشت دیر و مطلوب به ترتیب با 

در تیمارهای تداخل علف  (.4)جدول علف هرز کمترین تعداد علف هرز را تولید کردند  2و  1کاشت دیر و مطلوب به ترتیب با 

( های هرز به دلیل عدم کنترل آنها تعداد آنها )بخصوص در تیمارهایی که علف های هرز تا انتهای دوره رشد باقی می مانند

افزایش می یابد ولی در تیمارهای کنترل به دلیل از بین رفتن علف های هرز و کاهش میزان بذر جوانه نزده در زمین زراعی 

درصد کاهش عملکرد در اثر تداخل رشد  12در این پژوهش با قبول : دوره بحرانی تعداد علف هرز کمتری را شاهد هستیم.

استفاده از  روز پس از کاشت تعیین گردید. 11-24ترل علف هرز در فاصله بین گیاه زراعی علف های هرز دوره بحرانی کن

برازش منحنی این امکان را می دهد که به ازای هر روز افزایش دوره عاری از علف هرز یا دوره رقابت علف های هرز با لوبیا 

لف های هرز با استفاده از معادالت درصد افزایش یا کاهش عملکرد قابل محاسبه باشد. در نتیجه دوره بحرانی کنترل ع

درصد کاهش عملکرد تعیین گردید. شکل نمودار ها بیان می کند که بهترین زمان  12لجستیک و گامپرتر و با در نظر گرفتن 

کاشت لوبیا حضور  11پس از کاشت می باشد. به عبارت دیگر تا قبل از روز  24تا  11کنترل علف های هرز در مزرعه لوبیا بین 

بعد از کاشت، حضور علف هرز موجب کاهش معنی  24لف هرز در کنار خود را تحمل می کند ولی از بعد از این نقطه تا روز ع

دار در عملکرد می شود. پس از سپری شدن دوره رشد و پر شدن دانه ها وجود علف هرز در مزرعه به دلیل بیوماس و تعداد 

 کم تاثیری بر عملکرد دانه نخواهد داشت.

 نتیجه گیری:

 2422و  2846روز پس از کاشت در تاریخ کاشت مطلوب به ترتیب با  22با توجه به نتایج تیمارهای کنترل کامل تا  

کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را تولید  622کیلوگرم در هکتار بیشترین و تیمار تداخل کامل در تاریخ کاشت دیر با 

هر اقلیم و هر خاکی  چنین خصوصیات رشدی علف های هرزایط اقلیمی و نوع منطقه و همنمود. الزم به ذکر است که شر

همچنین  بر اساس برازش منحنی عملکرد نتیجه گرفته شد که دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در مزرعه  باشد.متفاوت می

لف های هرز باشد تا حداکثر عملکرد حاصل روز پس از کاشت می باشد که در این دورهمزرعه باید عاری از ع 24-11لوبیا بین 

 شود.
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 ( نمودار گامپرز1شكل )

 
 ( نتایج تجزیه واریانس عملكرد و اجزاء عملكرد دانه لوبیا و تعداد و وزن خشک علف های هرز1جدول)

 

 عدم معنی دار بودن nsدرصد،  1معنی دار در سطح احتمال  درصد، ** 2معنی دار در سطح احتمال  *

 
 ( نتایج مقایسه میانگین عملكرد و اجزای عملكرد و وزن خشک و تعداد علف های هرز تحت تاثیر تاریخ کاشت2جدول )

تعداد علف 

 های هرز

وزن علفهای 

 هرز

شاخص 

 برداشت

عملکرد 

 بیولوژیکی
 وزن هزاردانه عملکرد دانه

تعداد 

دانه در 

 غالف

تعداد 

غالف در 

 بوته

درجه 

آزاد

 ی

منابع 

 تغییر

 تکرار 2 6022 20116 81204 211123024 231442082 122022 11022 4026

4806 ns **182012  *33028  
**

2481123024 

**

1288612016 
*1238031  *1026  1036 ns 1 

تاریخ 

کاشت 

(A) 

*

4411024 

**

1122012 

**

482083 
**2343621021  

**

2623868028 

**

2222034 

**

3032 

**

21031 
3 

دوره 

بحرانی 

(B) 

11026 ns **3081  *24043  **412326028  **162236081  113041ns 
20613 
ns 

**1028  3 A*B 

12022 2033 12084 122132022 23164431011 131018 20262 101 18 

خطای 

آزمایش

 ی

8/12  3/22  16/13  2/26  16/61  3/14  13/26  12/11  ---- 
ضریب 

 تغییرات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 تاریخ کاشت
تعداد غالف 

 در بوته

 تعداد دانه در

 غالف
 عملکرد دانه وزن هزاردانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

 علف های هرز

تعداد علف 

 های هرز

 a 2/3 a 4 a 132 a 1621 a 2332 a 3/22 b 1/22 a 4/41 مطلوب

 a 3/6 b 6/1 b 181 b 1233 b 2186 b 4/21 a 3/21 a 2/41 دیر

 

 ( نتایج مقایسه میانگین عملكرد و اجزای عملكرد و وزن خشک و تعداد علف های هرز تحت تاثیر کنترل و تداخل علف هرز3جدول)

 

 دوره بحرانی
تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه در 

 غالف
 عملکرد دانه وزن هزاردانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

علف های 

 هرز

علف تعداد 

 های هرز

 22تداخل تا 

روز پس از 

 کاشت
a 3/8 de 1/1 b 4/181 c 1162 d 2222 bc 26 f 3/13 e 41 

 12تداخل تا 

روز پس از 

 کاشت
bc 3/6 e 1 b 1/132 d 1228 d 2224 c 1/21 e 6/22 d 22 

 42تداخل تا 

روز پس از 

 کاشت
cd 3/2 e 2/2 b 1/131 de 812 d 2213 d 1/16 c 6/12 c 23 

 22تداخل تا 

روز پس از 

 کاشت
de 8/4 e 1 b 1/163 e 362 d 2212 d 8/12 b 6/16 b 66 

 e 1/4 e 6/2 b 3/162 e 622 d 4841 d 6/12 a 6/42 a 33 تداخل کامل

 22کنترل تا 

روز پس از 

 کاشت
cd 3/2 cd 4 a 6/221 c 1423 ab 6413 c 2/22 c 6/12 cd 22 

 12کنترل تا 

روز پس از 

 کاشت
bc 6/6 c 1/4 a 3/221 c 1268 ab 6124 c 1/24 d 3/23 d 21 

 42کنترل تا 

روز پس از 

 کاشت
b 4/3 bc 8/4 a 6/133 b 1836 bc 6212 b 3/23 g 1/2 f 12 

 22کنترل تا 

روز پس از 

 کاشت
a 3 ab 1/2 a 4/221 b 2122 c 2836 a 6/16 h 2/2 f 3 

 a 3/3 a 8/2 a 1/216 a 2322 a 6313 a 2/42 i 2 g 1 بدون تداخل
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( نتایج مقایسه میانگین عملكرد و اجزای عملكرد و وزن خشک و تعداد علف های هرز تحت تاثیر برهمكنش تاریخ کاشت و 4جدول )

 کنترل و تداخل علف هرز

 

دوره 

   بحرانی

تاریخ 

 کاشت

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن 

 هزاردانه
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

علف های 

 هرز

تعداد علف 

 های هرز

تداخل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 ab 8/8 h 1 d 182 gh 1428 hi 2124 ef 4/26 i 2/18 f 42 مطلوب

تداخل 

 12تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 b 3/3 h 1 e 131 gh 1111 hi 2182 ef 8/21 gh 3/22 cd 24 مطلوب

تداخل 

 42تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 d 6/2 h 6/2 f 164 ij 823 hi 2216 gh 1/16 f 28 c 23 مطلوب

تداخل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 e 1/4 h 1 e 132 ij 341 hi 4333 gh 2/12 c 3/14 b 62 مطلوب

تداخل 

 کامل
 e 4 h 6/2 e 132 j 642 gh 2448 h 12 b 3/13 a 36 مطلوب

کنترل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 bc 8/6 cd 4 b 211 de 1321 ab 6326 ef 2/23 f 28 cd 21 مطلوب

کنترل 

 12تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 b 6/3 cd 6/4 b 211 cd 1336 ab 6321 cd 8/12 g 4/24 de 22 مطلوب

کنترل 

 42تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 b 1/8 bc 1/2 b 223 bc 2228 ab 6386 bc 3/16 j 3/4 g 12 مطلوب
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دوره 

 بحرانی  

تاریخ 

 کاشت

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن 

 هزاردانه
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

علف های 

 هرز

تعداد علف 

 های هرز

کنترل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 a 8/3 ab 6/2 b 212 ab 2422 ab 6643 ab 1/41 jk 4/2 gh 6 مطلوب

بدون 

 تداخل
 a 3/12 a 6/6 d 226 a 2846 a 3222 a 6/22 k 2 h 2 مطلوب

تداخل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 b 1/8 h 1/1 de 181 gh 1112 gh 2282 de 8/22 hi 8/22 ef 44 دیر

تداخل 

 12تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 c 1/6 h 1 e 131 hi 382 hi 4863 ef 3/12 ef 6/28 d 21 دیر

تداخل 

 42تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 c 8/2 h 6/2 f 163 ij 333 hi 2213 gh 16 cd 2/11 c 23 دیر

تداخل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 d 1/2 h 1 e 134 ij 382 hi 4832 gh 1/11 b 2/18 b 63 دیر

تداخل 

 کامل
 e 1/4 h 1/2 f 123 j 622 i 4333 h 13 a 1/42 a 81 دیر

کنترل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 de 2 cd 4 d 131 gh 1162 cd 6111 gh 1/13 cd 1/11 c 23 دیر

 

 

کنترل 

 12تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 

 d 6/2 eh 6/1 d 132 gh 1113 de 2326 gh 23 de 11 cd 22 دیر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دوره 

 بحرانی  

تاریخ 

 کاشت

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن 

 هزاردانه
 عملکرد دانه

عملکرد 

 بیولوژیک

شاخص 

 برداشت

وزن خشک 

علف های 

 هرز

تعداد علف 

 های هرز

کنترل 

 42تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 c 4/6 bcd 1/4 d 132 ef 1221 ef 2641 de 1/16 j 1/2 g 12 دیر

کنترل 

 22تا 

روز 

پس از 

 کاشت

 ab 1/3 bcd 6/4 d 183 cd 1822 gh 2121 ab 13 jk 3/2 g 8 دیر

بدون 

 تداخل
 ab 3 bcd 2 c 222 ab 2223 bc 6211 a  k 2/1 h 1 دیر
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