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چکیده
کل، بیوماس کل و تعداد تراکمبرهرزهايعلفکنترل ژنوتیپ لوبیا چیتی وکشت مخلوط جایگزینی دواثربه منظور بررسی 

این .در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا صورت گرفت1393آزمایشی در سال ،گیاه زراعیعملکرد هرز وهايگونه علف
شاملتکرار انجام شد، فاکتورهاي مورد بررسیبا سههاي کامل تصادفی بلوكپایه آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح 

، 50:50، 75:25، 100:0(نسبت پنج رونده) بااي و رقم کوشا به فرم نیمهفرم بوتهبه c.o.s16(الین یا چیتیکشت مخلوط لوب
و عدم (دوره بحرانی) V4-R1کنترل در مرحله رشدي کنترل کامل،(در سه سطح هرزهايو کنترل علف)0:100و25:75
علف بر صفات تراکم و بیوماس کل هرزهايشت مخلوط و کنترل علفکنتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل بود.)کنترل

به طور را هرزهايتعداد گونه علف،هرزهايشت مخلوط و کنترل علفدار شد، درحالیکه تنها اثرات اصلی ک، معنیهاي هرز
در شرایط رونده وپ نیمهدرکشت خالص ژنوتیهرزهايعلفاس کل متراکم و بیوبیشترین.تاثیر قرار دادتحتمعنی داري 
متقابل کشت اثرگرم در متر مربع بدست آمد. 622بوته در متر مربع و149به ترتیب به میزان هرزهايعلفعدم کنترل 

گردید.دارژنوتیپ لوبیا چیتی معنیعملکرد دانه هر دوبرهرز هايعلفکنترل مخلوط و
وزن خشک  ، کشت مخلوطهرز، عملکرد دانه، تراکم علفکلیدي: هايواژه

Effect of replacement intercropping on the total density, total biomass and species of
weeds and yield of two pinto bean genotypes

Parisa Morshedi*1, Goudarz Ahmadvand2, Ali Sepehri2

1- MSC science identification and combating weeds University of Bu Ali Sina
2- Associate Professor Department of Agronomy and Plant Breeding University of Bu Ali Sina

Abstract
To evaluate the replacement intercropping of two Pinto bean genotypes and weed control effect on the total
density, total biomass and number of weed species and crop yield, a factorial experiment based on a randomized
complete block design with three replications was carried out at research field of Bu- Ali Sina university in
2014.. The experimental factors were included replacement intercropping of two pinto bean genotypes (c.o.s16
as shrub line and  kosha cv. as semi- progressive)at five ratio (100: 0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:100) and three
levels of weed control (complete control, control at growth stage V4-R1 (critical period) and without control).
The results showed that the main and interaction effects of intercropping and weed control on density and total
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biomass of weed, were significant, while only the main effects of intercropping and weed control influenced
number of weed spices, significantly. Maximum density and biomass of weed were obtained from monoculture
of semi- progressive genotype and in condition of without weed control by 149 plant per m-2 and 622 g per m-2,
respectively. The interaction effects of intercropping and weed control on yield of both pinto bean genotypes
were significant.
Keywords: weed density, grain yield, intercropping, dry weight

مقدمه
درصد پروتئین (صیادي و 35تا 17شوند زیرا داراي حبوبات بعد از غالت دومین منبع مهم غذایی جوامع بشري محسوب می

کند در ). حبوبات به دلیل رشد نسبتا1376ً(پارسا و باقري، باشنددرصد کربوهیدرات می60الی 55) و 1378پورسیابیدي، 
هرز دارند (ارمان و هايدهند و توان رقابتی ضعیفی با علفهرز حساسیت نشان میهاياوایل دوره رشد، نسبت به رقابت با علف

هرز به طور کارآمدتري از رشد و توسعه آنها هاياز طرفی کشت مخلوط به دلیل رقابت گیاهان با علف).2008، همکاران
شود هاي کشت منجر میکش به افزایش تولید در این سیستمآورد و این امر با وجود عدم کاربرد علفممانعت بعمل می
کشت هاي مختلف کاشت درنشان داد که الگوي ردیف)1392(وديمحمنتایج تحقیقات نامداري و). 2000(لیبمان و داویس، 

اجزاي عملکرد (به استثناي وزن صد دانه) داشت.داري بر عملکرد وپابلند سویا اثر معنیمخلوط دو رقم پا کوتاه و

هامواد و روش
سینا  (واقع در روستاي دستجرد در در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی 1393اي در سال آزمایش مزرعه

با سههاي کامل تصادفی بلوكپایه این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کیلومتري شهر همدان) انجام گرفت.37
، 100:0نسبت پنج و رقم کوشا) باc.o.s16(الین کشت مخلوط لوبیا چیتیشامل تکرار انجام شد، فاکتورهاي مورد بررسی 

(دوره V4-R1کنترل در مرحله رشدي کنترل کامل،در سه سطح هرزهايو کنترل علف0:100و25:75، 50:50، 75:25
c.o.s16شهرستان خمین تهیه شد، الین - . بذر لوبیا چیتی از مرکز تحقیقات حبوبات استان مرکزيو عدم کنترل بودبحرانی)

متر و فاصله ردیف 5ردیف کاشت و به طول 6رونده هستند. هر واحد آزمایشی شامل و رقم کوشا به فرم نیمهايبوتهبه فرم
برداري از نمونهمتر در نظر گرفته شد.2ها متر و بین بلوكسانتی50هاي آزمایشی فاصله متر بود. بین کرتسانتی50

هرز) با استفاده از هايهرز (کنترل در دوره بحرانی و عدم کنترل علفهرز در پایان فصل رشد در دو سطح کنترل علفهايعلف
نجام شد. هرز اهايهاي هوایی علفها و توزین وزن خشک اندامها، تعداد گونهمتر مربعی انجام شد و تراکم گونه1کوادرات 
ز هر کرت در مرحله رسیدگی و با لحاظ متر مربع ا2، سطحی معادل دو ژنوتیپ لوبیا چیتیبه منظور تعیین عملکرد همچنین 

استفاده شد، تجزیه و SASها از نرم افزار ها پس از تست نرمال بودن دادهاثر حاشیه برداشت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده
هاي مورد بررسی بصورت جداگانه (روش برش خورده) در قالب دو آزمایش مستقل، صورت گرفت.تحلیل براي ژنوتیپ

بحث ایج و نت
هرز بر صفات تراکم، وزن خشک و تعداد گونه در هايکشت مخلوط و کنترل علفریثأتها نشان داد نتایج تجزیه واریانس داده

هرز بر صفات تراکم و وزن خشک در سطح هايدار شد. اثر متقابل کشت مخلوط و کنترل علفسطح احتمال یک درصد، معنی
.دار نشداي معنیدار شد و اثر متقابل تیمارها بر شاخص غناي گونهدرصد معنی5احتمال 

نیمه%75اي: %بوته25با نسبت رونده بدست آمد که از لحاظ آماري ژنوتیپ نیمههرز در کشت خالصبیشترین تعداد گونه علف
هرز بیشترین تعداد هايدار نداشت و در عامل کنترل علفدر کشت مخلوط تفاوت معنیروندهنیمه%50اي:%بوته50رونده و

) در بررسی خود روي مهار 1391سیدي و همکاران ().1رز بدست آمد (جدولههايگونه در شرایط عدم کنترل علف
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کشت درهرزهايمیانگین تعداد و بیوماس کل علفهرز با استفاده از کشت مخلوط نخود و جو نشان دادند که مقایسههايعلف
برتريآنهاخسارتوهرزهايعلفنظرکاهشاز کشتی نخودتیمارها نسبت به تکتمامدربهارهجو و نخود جایگزینی مخلوط 

کمترین % جو در شرایط عدم کنترل) داراي50% نخود+50مخلوط (تیمارهايدرWIC50B50که تیمارکهنحويبهدارند،
درصد 58و46هرز را به ترتیبکل علفنخود، تعداد و بیوماسکشتیمقایسه با تکدرهرز بود،کل علفبیوماسمیزان تعداد و

. کاهش داد

لوبیا چیتیژنوتیپهرز در کشت مخلوط دو هايعلفمقایسه میانگین تعداد گونه-1جدول 
تعداد گونه کشت مخلوط

a83/5 روندهنیمه100%
a67/5 اي%بوته25رونده:نیمه75%
ab17/5 اي%بوته50رونده:نیمه50%
b67/4 اي%بوته75رونده:نیمه25%
b67/4 اي%بوته100

هرزهايکنترل علف
a67/5 عدم کنترل
b73/4 کنترل در دوره بحرانی

.داري با هم ندارنددار در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیهاي داراي حروف مشترك بر اساس آزمون حداقل اختالف معنیمیانگین

بدست آمدهرز هايعلفشرایط عدم کنترل دررونده ونیمهکشت خالص ژنوتیپ درهرزهايعلفبیوماس کلوبیشترین تراکم
در شرایط رونده%75:بوته اي%25و %رونده50اي:%بوته50تیمار داري بالحاظ آماري تفاوت معنیازکه در صفت بیوماس کل

).1(شکلعدم کنترل نداشت
بالف                                                             

هرز دو ژنوتیپ هايهرز بر الف: وزن خشک و ب: تراکم بوته علفهايهاي مختلف کشت مخلوط و کنترل علفتأثیر نسبت-1شکل 
لوبیاچیتی

هر دو بر عملکرد دانه و اثرات متقابل تیمارهاهرزهايکنترل علف، کشت مخلوطها نشان داد اثرات نتایج تجزیه واریانس داده
گرم در متر مربع در تیمار کشت خالص و 97/332در رقم کوشا بیشترین عملکرد دانه به میزان .دار گردیدعنیژنوتیپ لوبیا م

اجزاي عملکرد ) در مطالعه خود روي ارزیابی عملکرد و 1389همکاران (پورامیر وهرز در دوره بحرانی حاصل شد.کنترل علف
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کنجد و نخود در کشت مخلوط جایگزینی، بیان کردند که در کشت مخلوط کنجد در مقایسه با کشت خالص آن عملکرد 
گرم 57/414بیشترین مقدار عملکرد دانه به مقدارc.o.s16همچنین در الین بیولوژیک و دانه به میزان بیشتري کاسته شد.

).2(شکل هرز بدست آمدهايکامل علفدر متر مربع، در کشت خالص و کنترل 

بالف

کوشا) ب)ژنوتیپ رقم دانه الف) ژنوتیپ نیمه رونده(هرز بر عملکرد هايکنترل علفاثر متقابل کشت مخلوط ومقایسه میانگین-2شکل 
)c.o.s16الین بوته اي (
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