
باغينشريه توليد و فرآوري محصوالت زراعي و 

  ۱۳۹۶پاييز/ سوم/ شماره هفتمسال

  

47  

  

  کاشت بر فنولوژي، رشد، پروتئین و عملکردهرز، تاریخ و روشهاياثر تداخل علف

  (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا قرمز 

  *2و محسن عدالت1مریم کمالی

  

  )11/10/1395رش:یخ پذی؛ تار26/2/1395افت:یخ دری(تار

  

  چكيده

صــورت بــهآزمایشــیکاشت بر فنولوژي، رشد، پروتئین و عملکرد لوبیــا قرمــز، شهرز، تاریخ و روهاياثر تداخل علفارزیابیمنظوربه

دانشــکدهدر مزرعــه تحقیقــاتی1392-1393هاي کامل تصادفی بــا ســه تکــرار در ســالشده در قالب طرح بلوكخردهاي دوبارکرت

کرت فرعــی شــامل تیمــار ردیفه)، دویفه وردروش کاشت در دو سطح (یکهاي اصلی شاملکرتدانشگاه شیراز انجام شد. کشاورزي

بــود. خــرداد) 28خــرداد و 11اردیبهشــت، 25سه تاریخ کاشــت (و کرت فرعی فرعی نیزهرز)بدون علفو هرز در دو سطح (باعلف

تایج درصدي عملکرد دانه مؤثر بود. ن3/47درصدي وزن خشک و 4/53درصدي شاخص سطح برگ، 47هرز در کاهش هايرقابت علف

ردیفه بیشتر از روش کاشت دو ردیفــه هرز در روش کاشت یک هاياثر متقابل تاریخ کاشت و روش کاشت نشان داد که وزن خشک علف

شــاخص ســطح بــرگ، وزن گیري شــدهدر صفات اندازهرشد،ةتر بودن دوردلیل طوالنیبهخرداد11اردیبهشت و 25اریخ کاشت ت.بود

در ردیفــهروش کاشت دوو خرداد11کاشت تاریخ طورکلی ، بهخرداد برتري داشتند28ایسه با تاریخ کاشت در مقخشک و عملکرد دانه 

  تر است.مناسبمنطقه باجگاه شیراز 

  

  

  

  دوردیفه، شاخص سطح برگ، علف هرز، فنولوژي:يکليديهاواژه
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  مقدمه

یکی از اهداف کشاورزي نوین، افزایش ســرعت رشــد گیــاه و 

رسیدن به بیشینه عملکرد از طریق اصالح ژنتیکی و ایجاد تطابق 

ژیک است. عوامل محیطــی بین عوامل محیطی و نیازهاي اکولو

هاي مختلف از جملــه انتخــاب محــل کاشــت، شــخم، به روش

آبیاري، کوددهی، کنترل آفات و عوامــل زراعــی (ماننــد تــاریخ 

ها و تعیین فاصله کاشت) قابل تغییر هســتند. کاشت، تراکم بوته

گیري از عوامل اقلیمــی ماننــد تاریخ کاشت مناسب موجب بهره

دهی بــا روز و همچنین تطابق گلدرجه حرارت، رطوبت، طول

رسد با کاشت زودهنگــام نظر می). به30گردد (دماي مناسب می

گیاه فرصت بیشتري براي استفاده از شرایط مناسب محیط دارد. 

انداز گیاه در مقایسه بــا کاشــت تــأخیري توســعه در نتیجه سایه

بیشتري خواهد داشت که منجر به افزایش سطح برگ در کاشت 

). شــناخت عوامــل تأثیرگــذار از جملــه 16شود (گام میهنزود

روش کاشت و میزان بذر نیز بر رشد، چگونگی تخصیص مواد 

تــر در جهــت گیري آگاهانهفتوسنتزي و عملکرد موجب تصمیم

وري بهینه از عوامل انتخاب الگوي کشت مناسب هر گیاه و بهره

  ). 41گردد (محیطی می

دلیل نداشــتن راعی هستند که بــهحبوبات از جمله گیاهان ز     

صفات رقابتی مناسب از جمله ســرعت رشــد اولیــه، ارتفــاع و 

هرز توان رقابتی کمــی هاي سطح برگ باالتر، در مواجه با علف

ترین عامل محدودکننده تولید این هرز مهمهاي دارند، لذا علف

ــوالت به ــروه از محص ــیگ ــمار م ــد (ش ــی ). 30رون در بررس

هرز بر عملکرد و اجــزاي هايکاشت و علفبرهمکنش تاریخ

کاشــت بــا تــأخیر در، عملکرد سه رقم لوبیاي سفید در سمیرم

دمــاي عوامــل مــؤثر از . وزن خشک و تراکم کل افزایش یافــت

هــايزنی ســریع علــفنامناسب (دماي پائین) خاك براي جوانه

ســایه و افزایش سطح برگبود که با تاریخ کاشت اولهرز در

جلوگیري کرده ها از ورود نور قرمز به سطح خاكبرگاندازي

در مطالعــۀ اثــرات ). 24(کــاهش یافــتهرزهايتراکم علفو 

اي هــا بــر تــراکم گونــهکــشتاریخ کاشت ارقام ســویا و علــف

کاشــت تــراکم درهــرز گــزارش شــد کــه بــا تــأخیرهايعلف

و خروس، گاوپنبــه ریزي، تاجبرگ مانند تاجهرز پهنهايعلف

بــرگ ماننــد ســوروف کــاهش هاي هرز باریکشیرتیغی و علف

از دالیل آن وابســتگی ســرعت رشــد گیــاه زراعــی و که یافت

ویژه دمــا و رطوبــت خــاك هرز به شرایط محیطی بههايعلف

).23کند (معموالً این شرایط در طول فصل تغییر میوباشد می

وند رشــد و تأثیر تراکم و آرایش کاشت بر رمحققان در بررسی 

تره دریافتنــد کــه عملکرد ذرت تحت شرایط رقابــت بــا ســلمه

آرایش کاشت دوردیفه ذرت باعث افزایش سطح بــرگ، تجمــع 

ردیفه شــد و بــا ماده خشک ذرت نسبت به آرایش کاشت تک

اندازي بیشتر، روش کاشــت دو زودتر بسته شدن کانوپی و سایه

).35باشد (تره مؤثرتواند در کاهش تداخل سلمهردیفه می

عنوان افزایش در مــاده متخصصان زراعت عموماً رشد را به     

اند، زیرا این متغیر بیشترین اهمیت اقتصادي خشک تعریف کرده

را دارد. در تعریف رشد، از سایر متغیرهایی که تا حــدودي بــه 

شوند مانند ارتفاع، حجم و ســطح بــرگ وزن خشک مربوط می

هاي ). سطح برگ یکی از شاخص37(توان استفاده نمودنیز می

مهم در بسیاري از مطالعات زراعی، اکولوژیکی و فیزیولــوژیکی 

گیري دقیق سطح بــرگ بــراي درك اثــرات است. بنابراین اندازه

متقابل بین رشد و نمو گیاه و محــیط ضــروري اســت. یکــی از 

گیري آنهــا در گیاهــان هایی که اندازههاي برآورد شاخصروش

استفاده از روابط آلومتریــک و بــه تعریــف دیگــر مشکل است،

یافتن روابطی براي برآورد صــفات بــا اســتفاده از خصوصــیات 

ایــن ). 8باشــد (سازي شده میگیري شده و یا شبیهگیاهی اندازه

هــرز، تــاریخ و هــاي تداخل علــفاثر پژوهش با هدف بررسی

ز کاشت بر فنولوژي، رشد، پروتئین و عملکــرد لوبیــا قرمــروش

  .طراحی و اجرا گردید

  

  هامواد و روش

واقعکشاورزي شیرازدانشکدهتحقیقاتیدر مزرعهاین آزمایش

52جغرافیــاییطولباشهر شیرازشرقیشمالکیلومتري11در

ودقیقــه40ودرجــه29جغرافیــاییعــرضدقیقه،25ودرجه

1392-1393زراعــیســالدردریــاســطحازمتر1810ارتفاع
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هــاي در قالب طرح بلوكهاي دو بار خرد شدهکرترت صوبه

تکرار اجرا شد. عامل اصلی شــامل روش سهکامل تصادفی در 

بدونوباردیف بر روي پشته)، عامل فرعی (دوکاشت (یک و

25هــاي کاشــت هاي هرز) و عامل فرعی فرعــی (تــاریخعلف

وبیــا بذر مورد استفاده ل.خرداد) بود28خرداد و 11اردیبهشت، 

شد تهیهخمینيلوبیاملیتتحقیقامرکزاز بود کــه رقم اختر

کش ویتاواکس به نســبت دو در هــزار پیش از کاشت با قارچو

متــر و ابعــاد واحــد سانتی75فاصله بین ردیف ضدعفونی شد.

دومتــر در نظــر گرفتــه شــد. در روش کاشــت2× 3آزمایشی 

آرایــش زیگزاگــی در ابــمتر سانتی20يافاصله بین بوتهردیفه

10اي ردیفه فاصله بین بوتهیکدر روش کاشتطرفین پشته و 

، تراکم کاشت نیــز در هــر دو روش نظر گرفته شددر متر سانتی

دمــا،حــداکثروحــداقلمیانگینمشخصاتکاشت یکسان بود

گردیدهمنعکسدر جدولآزمایشانجامطولدربارندگیمیزان

جهــت تعیــین نیــزحــل آزمــایشاز خــاك م.)1(جدول است

خــاك مــورد ،برداري شــدهاي فیزیکی و شیمیایی نمونهویژگی

زمــان بــا ظهــور هــم).2رسی بــود (جــدول سیلتی نظر از نوع 

صــورت وجــین هــرز بــههــاياي لوبیا کنترل علفهاي لپهبرگ

رشــدفصــلطــولهــرز در عاري از علفتیمارهايدستی در 

هــرز نیــز از زمــان ظهــور ا علف و در تیمارهاي بانجام گرفت

هرز با گیاه زراعی هاي اي تا پایان فصل رشد، علفهاي لپهبرگ

ثبــت تغییــرات موجــود در فنولــوژي گیــاه در در رقابت بودند. 

دهی و رســیدگی ها از خاك (سبز شدن)، گــلخروج لپهمراحل 

محاسبه درجــه روز براي براي هر کرت انجام شد.فیزیولوژیک

):17زیر استفاده شد () از فرمولGrowing degree daysرشد (

 max min

b

T T
GDD n T

 
  

 2
)1                    (  

هــاي تعــداد روزnدرجــه روز رشــد، GDDدر این رابطــه      

ــد،  ــبانهMaxTرش ــاي ش ــداکثر دم ــاي MinTروز، ح ــداقل دم ح

لوبیــا ). دماي پایه بــراي17باشد (دماي پایه می Tbروز وشبانه

در مرحلــه ).25گراد در نظر گرفته شــد (درجه سانتی10قرمز 

گیري سطح برگ دهی سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازهگل

)Delta-T Devices, England43گیري شد () و ارتفاع اندازه .(

70ساعت در دماي 48مدت ها بهس از آنکه بوتهوزن خشک پ

در گیــري شــد.گرفتنــد، انــدازهگراد در آون قــراردرجه ســانتی

از مربــع یــک متر،مرحله رسیدگی فیزیولوژیک توسط کوادرات

هــا در نمونه.برداري شدنمونههاي هرز انتهاي فصل رشد علف

گراد قــرار داده درجه سانتی70ساعت در دماي 48مدت آون به

گردیــد. حــدود یــک هفتــه پــس از و وزن خشک آنها تــوزین 

ی با حذف اثر حاشیه از یک مترمربع از هر رسیدگی فیزیولوژیک

کرت برداشت انجــام شــد و اجــزاي عملکــرد و عملکــرد دانــه 

گیري و شاخص برداشت و پــروتئین دانــه محاســبه شــد. اندازه

درصد پروتئین لوبیا با استفاده از فرمــول زیــر محاســبه گردیــد 

)21.(

  صد پروتئیندر=25/6× نیتروژن )                             2(  

تجزیه داده ها، همبستگی و مقایســه میــانگین آزمــون چنــد      

انجــام شــد. SAS (9.0)افــزار اي دانکن بــا اســتفاده از نرمدامنه

هــاي مربوطــه نیــز جهت محاســبات آلــومتري و رســم منحنــی

              مورد استفاده قرار گرفت.SigmaPlot (12. 3)افزار نرم

     

  نتایج و بحث

هــاي برگ بیشترین تراکم را نسبت به علــفهرز پهنهاي علف

)، کــه 1بــرگ بــه خــود اختصــاص دادنــد (شــکل هرز باریــک

  تــــرهســــلمهشــــامل بــــرگ هــــرز پهــــنهــــايعلــــف

)Chenopodium albumوحشــــــیخــــــروس)، تــــــاج  

)Amaranthus retroflexusیصــــــحرای)، پیچــــــک  

)Convolvulus arvensis() تــوق ،Xanthium strumarium( ،

Portulaca()، خرفــه (Malva neglectaپنیــرك  oleracea L.( ،

ــــاتوره ( Daturaت stramonium L.ــــوزن ــــان )، س   چوپ

)Scandix pecten-veneris L.(( بــرگ هــرز باریــکهايعلفو

)، ســوروف .Panicum capillare Lپــانیکوم (نیــز شــامل 

)Echinochloa crus galli(.بودند  

هاي کاشــت نشــان تاریخدرفنولوژين مقایسه میانگینتایج      

  25کاشــتنســبت بــه تــاریخخــرداد28کاشــت داد که تاریخ
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  1393، ز. میانگین دما و بارندگی ماهانه هوا طی فصل رشد در منطقه باجگاه شیرا1جدول

  شهریور  مرداد  تیر  خرداد  اردیبهشت  ماه

  4/10  3/152/14  3/11  24/7  )گراددرجه سانتی(حداقل دما

  2/39  3/36  9/35  7/33  1/26  )گراددرجه سانتیداکثر دما (ح

  0  0  0  0  0  متر)بارندگی (میلی

  

  . خصوصیات خاك مزرعه آزمایشی2جدول 

  عمق خاك

  متر)(سانتی
  اسیدیته  بافت خاك

رس

)%(  

سیلت

)%(  

شن

)%(  

نیتروژن

)%(  

فسفر

(mg/kg)  

پتاسیم

)mg/kg(  

  330  12  11/0  8/18  7/38  4/42  92/6  سیلتی رسی  0- 30

  

  

  برگ طول فصل رشد در لوبیابرگ و پهنهرز باریکهاي. تراکم علف1شکل 

  

روز رشد از کاشت تا درصدي درجه9/17افزایش ،اردیبهشت

درصدي تعــداد روز از کاشــت تــا ســبز 33کاهش وسبز شدن

تاریخ کاشــت در دلیل افزایش دمابه.)4داشت (جدول شدن را

نیــاز حرارتــی روز)، گیــاه6خرداد (از کاشت تا سبز شدن 28

نســبت بــه و نمودهرا در مدت زمان کمتري دریافتزنیجوانه

8اردیبهشت (از کاشــت تــا ســبز شــدن 25تاریخ هاي کاشت 

روز) در مدت زمان 9خرداد (از کاشت تا سبز شدن 11روز) و 

خرداد افــزایش 28ریخ کاشت تا.)4(یابداستقرار میتريکوتاه

درصدي روز از کاشت 8درصدي درجه روز رشد و کاهش 18

کمتــرین اردیبهشت داشــت و 25دهی را نسبت به تاریخ تا گل

مربــوط نیــز درجه روز رشد از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک 

علت افزایش دمــا ). به4(جدول بودخرداد28به تاریخ کاشت 

تري درجه ، گیاه در مدت زمان کوتاهخرداد28در تاریخ کاشت 

روز رشد مورد نیاز خود را دریافــت نمــوده و بــا کــاهش دوره 

مجمــوعدر تر وارد فاز زایشی گردیــده اســت و رویشی، سریع

از کاشــت تــا مرحلــه رســیدگیکاهش درجه روز رشدموجب

  ). 29و 4(گردیده است

ـــد      ـــوژي رون ـــه فنول ـــزا ودر مطالع ـــام کل ـــد ارق   رش

)Brassica napusتــأخیر در هــاي کاشــت مختلــف ) در تــاریخ

  دهی گیاه بــا درجــه حــرارت کاشت سبب گردید که مرحله گل
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مجموع درجه روز رشد مورد نیــاز ،باالیی مواجه گردد، بنابراین

تــر دهی سریعتري کسب شده و مرحله گلدر مدت زمان کوتاه

خــرداد 11تــاریخ کاشــت ). در این پژوهش 38(تکمیل گردید

ایــن د با این وجود از نظر عملکر، بیشترین درجه روز را داشت

. )4(جــدول دار نبوداردیبهشت معنی25تاریخ با تاریخ کاشت 

درجه روز رشد و روز تــا صفات نیز،همبستگیبراساس نتایج 

بــوداردرسیدگی فیزیولوژیک با عملکرد دانه مثبت و غیر معنی

عوامل تأثیرگــذار دیگــر در کنــار ایــن احتماالًپس.)6(جدول 

البتــه مؤثر بــوده اســت.هاي کاشت در تاریخعوامل بر عملکرد 

میزان سازگاري و تأثیر درجه حــرارت رشدمجموع درجه روز

دهد ولی با این حال روش مفیدي براي باال و پایین را نشان نمی

). تــأثیر 38(باشــدشــد گیاهــان مــیگیري ربینی و یا اندازهپیش

دار نبود هرز بر ارتفاع معنیروش کاشت، تاریخ کاشت و علف 

هــاي کاشــت با توجه با ثابت بودن تراکم در روش). 3(جدول 

یک و اندازسایهکه نفوذ نور دررسدنظر میردیفه، بهیک و دو

د توانــمیوباشد یفه و رقابت آنها در دریافت نور یکسان دردو

. براســاس از دالیل عدم تأثیر روش کاشت بر ارتفاع بوته باشــد

با افزایش تراکم ارتفاع ساقه اصلی افزایش یافته، نتایج محققان، 

انداز و رقابــت که این افزایش ناشی از کاهش نفوذ نور در سایه

ارتفاع ). 14و 6د (باشبراي دریافت بیشتر نور میشدید گیاهان

هرز ایفــا نایی رقابت گیاه در برابر علفبوته نقش مهمی در توا

کند. عدم توانایی گیاه در افزایش ارتفاع در تداخل بــا علــفمی

هــرز تواند با توان رقابتی ضعیف گیــاه در برابــر علــفهرز می

  . مرتبط باشد

حبوبــاتدرهرزهايعلفرقابتبحرانیدورهبادر رابطه     

  عــدس )،.Vicia faba L(بــاقالکــهشــده اســتدادهنشــان

)Lens culinaris،() نخــودCicer arietinum L.لوبیــا دوره) و

رقابــت حبوبــاتســایربــهنســبتوداشــتهتريطوالنیبحرانی

نکتــه دیگــر اینکــه، گیــاه ). 30هســتند (تــريضعیفهايکننده

هرز در رقابــت بــوده اســت. زراعی تا پایان فصل رشد با علف

هــرز وجــود دارد و ابــت بــا علــفپس بیشترین طول دوره رق

تواند در افزایش و یا افزایش هر چه بیشتر طول دوره رقابت می

توان ها را میکاهش ارتفاع آن تأثیرگذار باشد و دلیل این تفاوت

هاي هرز و به گونه گیاه زراعی نیز نســبت به نوع و تراکم علف

ع بوتــه با تأخیر در کاشت ارتفا). 39و 28، 22، 20، 10، 7(داد

تواند با عوامل ژنتیکــی، محیطــی و زراعــی که میدار نبودمعنی

و 32، 19(مغایر بــودمحققان با نتایج) و 27(گیاه مرتبط باشد

نداشــت ي دارارتفاع بوته با عملکرد دانه همبستگی معنــی).36

  ).6(جدول

و وزن خشک کل لوبیــاشاخص سطح برگبا وجود اینکه      

هاي علفقرار نگرفت، اما رقابت روش کاشت تحت تأثیر تیمار 

4/53کاهش شاخص سطح برگ و درصدي47در کاهشهرز

اردیبهشت25تاریخ کاشت وزن خشک لوبیا مؤثر بود. درصدي

7/69و افــزایش درصدي شــاخص ســطح بــرگ7/65افزایش

خــرداد 28تاریخ کاشــت نسبت به را درصدي وزن خشک کل

هش با وجود کمتر بــودن فاصــله این پژودر). 5(جدولداشت 

و ردیفــه ردیفه نسبت به یکها در روش کاشت دوردیف بوته

، عــدم هــر دو روش کاشــتثابــت بــودن تــراکم دربا توجه به

تواند میتحت تأثیر روش کاشت داري شاخص سطح برگمعنی

رقابت یکسان در دریافت نور در هــر دو روش کاشــت علتبه

توجه به اینکه تبدیل انرژي نورانی بــه با. ردیفه باشدیک و دو

شــود، شــاخص ســطح هاي سبز انجام مــیشیمیایی توسط برگ

ترین عوامــل مــؤثر در تولیــد عنوان یکی از مهمتواند بهبرگ می

  ). 34شد (ماده خشک و در نتیجه عملکرد دانه با

دار شاخص سطح برگ و عملکــرد همبستگی مثبت و معنی     

باشــد میعملکرد دانهسطح برگ در افزایش بیانگر اهمیت دانه

داري شاخص سطح برگ در عدم . بنابراین عدم معنی)6(جدول 

تأثیر روش کاشت بــر وزن خشــک و عملکــرد دانــه نیــز مــؤثر 

اثر اصلی فاصله ردیف بر عملکرد تا حد زیادي ناشی .باشدمی

تــر از اختالف در توزیع انرژي تشعشعی است. توزیع یکنواخت

هــاي کاشــت، ســبب انتشــار بهتــر نــور درون ا در ردیفهبوته

تــر پوشش گیــاهی، افــزایش ســطح بــرگ، بســته شــدن ســریع

شــاخص ش کــاه). 11(شــودانداز و افزایش فتوســنتز مــیسایه

  دهنــدة نشانپژوهش حاضر،هرزعلفرقابت باسطح برگ در 
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مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی در لوبیا.5جدول 

  

  هاي رشد لوبیاهمبستگی ساده بین عملکرد و شاخص.6جدول 

  ارتفاع  صفات
شاخص 

  سطح برگ

وزن خشک 

  کل

روز تا 

  رسیدگی

درجه روز رشد

  فیزیولوژیکرسیدگی

عملکرد 

  دانه

            1  ارتفاع

          0/01ns1  شاخص سطح برگ

  0/04ns0/81**1-   وزن خشک کل

  0/23ns0/53**0/55**1-   روز تا رسیدگی

  0/02ns0/38**0/34*0/39*1  رسیدگی فیزیولوژیکدرجه روز رشد

  0/06ns0/68**0/6**0/23nsns14/0  1  عملکرد دانه

ns ،*درصد1و 5معنی دار در سطح احتمال دار و غیر معنیترتیب به**و  

  

هاي هرز از رویش یــا توســعه ســطح بــرگ و بازدارندگی علف

عنوان ها بهدنبال کاهش برگو بهباشدها میشتاب در پیري برگ

ترین بخش فتوسنتزي گیاه در تولید مــاده خشــک، کــاهش مهم

18، 13دیم (شاهد بــوراوزن خشک را در رقابت با علف هرز

  ).45و 

دار شاخص ســطح بــرگ در یش معنیدر رابطه با علت افزا     

تــأثیر تــاریخ مطالــبتکمیــلاردیبهشــت در 25تاریخ کاشــت 

در ایــن تــاریخ تــر بــودن دمــا دلیل پایین، بهفنولوژيکاشت بر 

مــدت زمــان بیشــتري بــراي هاي بعدي، کاشت نسبت به تاریخ

دهی سپري گلمرحله بهورودکسب درجه روز رشد الزم براي 

ان دریافــت درجــه روز رشــد الزم بــراي شده است. گیاه تا زم

رشــد رویشــی و تولیــد بــرگ خواهــد ،ورود به مرحله زایشــی

داشت که در افزایش سطح برگ و در نهایت وزن خشک گیــاه 

28اردیبهشــت نســبت بــه تــاریخ کاشــت 25در تاریخ کاشت 

نیــز محققــان)، که با نتایج5تواند مؤثر باشد (جدول خرداد می

  ).31و29، 2د (مشابه بو

-ها نشان داد که درصد پروتئین بین تاریخنتایج مقایسه میانگین

-هاي کاشــت اخــتالف معنــیهاي کاشت و همچنین بین روش

هرز مقدار بیشتري در شرایط بدون علفو داري وجود نداشت 

). در این 5(جدول دار به خود اختصاص دادرا با اختالف معنی

  تیمار
عارتفا

  )مترسانتی(

شاخص 

  برگسطح

وزن خشک کل

)2g/m(  

درصد پروتئین 

(%)  

عملکرد بیولوژیک 

)kg/ha(  

عملکرد دانه 

)kg/ha(  

شاخص برداشت 

(%)  

34/1a3/51a400a23/7a1903a840a48/9a  یک ردیفه

18/3a4/45a353a24/4a2465a1095a49/1a  دوردیفه

36/1a2/71b239b22/9b1508b668b44/2a  با علف هرز

38/3a5/15a514a25/2a2859a1267a54/2a  بدون علف هرز

34/4a5/66a576a23//4a2579a1111a57/9a  اردیبهشت25

34/1a4/33b378b23/8a2133ab965ab47/4b  خرداد11

36/2a1/94c174c24/9a1839b826b43/2  خرداد28 b

  باشد.درصد می5دار در سطح احتمال آزمایشی حروف متفاوت نشانگر اختالف معنیدر هر صفت و براي هر عامل
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درصــد 12/9لــف هــرز پژوهش درصد پروتئین در رقابت با ع

هــاي کاهش داشت. کاهش درصد پروتئین در رقابت بــا علــف

زنــی، هرز با اعمال تنش زیستی و اثر اللوپاتی منفــی بــر جوانــه

ــواد  ــردن م ــد و آزاد ک ــین تولی ــب، همچن ــاه رقی رشــدونمو گی

هاي رشد موجب کــاهش درصــد پــروتئین دانــه گیــاه بازدارنده

هــرز در ز در رقابت با علفگردد. پروتئین دانه جو نیزراعی می

درصد کــاهش داشــت 3/27هرز مقایسه با تیمار عاري از علف

-روش کاشت بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی). 40(

25و عملکرد بیولوژیک تاریخ کاشــت عملکرد دانه دار نبود و 

40و34افــزایش ترتیب ، بــهدارمعنــیاخــتالفبــااردیبهشــت 

نشان دادنــد. رقابــت خرداد 28خ کاشت درصدي نسبت به تاری

درصدي عملکــرد دانــه و 47دار هرز نیز در کاهش معنیعلف 

هــرز مــؤثر عملکرد بیولوژیک در مقایسه با شرایط بدون علف 

اردیبهشــت در مقایســه بــا 25در تاریخ کاشت ).5بود (جدول 

محیطی اســتفاده گیاه از حداکثر عواملخرداد28تاریخ کاشت 

در نتیجه فرصت کافی براي استفاده از مواد فتوسنتزي و ، نموده

داشته است، محققان نیز در اي هاي ذخیرهذخیره آنها را در اندام

  کردند. ) نتایج مشابهی را گزارش24لوبیا (

و رقابــتانــدازيکاهش رشد و توسعه گیــاه در اثــر ســایه   

هاي هرز در کاهش شاخص سطح برگ مــؤثر بــوده و بــا علف

ها، تولید ماده هاي فتوسنتزي از جمله برگکاهش فتوسنتز اندام

. کــاهش یابدعملکرد بیولوژیک نیز کاهش میوخشک در گیاه

تواند بــا اثــرات هرز میدار عملکرد دانه در رقابت با علفمعنی

هــا و کــاهش اختصــاص مــواد هرز در ریزش گــلرقابتی علف

ارزیابی توانــایی رقــابتی در ). 42فتوسنتزي به دانه مرتبط باشد (

ــداخل  ــی ت ــایش دورة بحران ــا اســتفاده از آزم ــا ب ــم لوبی دو رق

در کــاهشهــرز تیمارهاي آلــوده بــه علــفنیزهاي هرزعلف

دار عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد غالف در بوتهمعنی

  ). 3(مؤثر بود 

هــرز و روش شاخص برداشت تحــت تــأثیر تیمــار علــف     

اردیبهشــت بــا 25تــاریخ کاشــت دار نبــود ولــی یکاشت معنــ

داري با تــاریخ کاشــت بیشترین شاخص برداشت اختالف معنی

هــرز با علــف). رقابت5(جدول داشتخرداد28و خرداد11

داري را کاهش معنیو بیولوژیکعملکرد دانهدربا وجودي که

داري نداشت که تفاوت معنیاما در شاخص برداشت نشان داد

مــواد فتوســنتزي درصد تقریباً یکسان اختصاص علت بهتماالًاح

ت. برخی نتــایج اسبوده هرز علفشرایط با و بدونبه دانه در 

شاخص برداشت در تداخل با علــفداري نیز بیانگر عدم معنی

). در ایــن 15بــوده اســت (هرز و تحــت تــأثیر تــاریخ کاشــت

اردیبهشــت 25در تاریخ کاشــت باال شاخص برداشت پژوهش 

نسبت به بیانگر اختصاص بیشتر مواد فتوسنتزي به دانه تواند می

البته نتــایج محققــان حــاکی از آن . هاي کاشت باشدسایر تاریخ

کمتر تحــت تــأثیر عوامــل محیطــی ،شاخص برداشتاست که 

بــا افــزایش یــا کــاهش باشد و معموالًاست و بیشتر ژنتیکی می

وژیکی، عملکرد اقتصادي نیــز افــزایش یــا کــاهش عملکرد بیول

بــر رااثر تاریخ کاشــتبرخی از محققان نیز ).26و 9(یابدمی

و تــاریخ کاشــت انــدگزارش نمــودهدار شاخص برداشت معنی

زودتر در مقایسه بــا تــاریخ کاشــت دیرتــر شــاخص برداشــت 

  ).1ه است (بیشتري داشت

هــاي ویژگــیتــرین شاخص سطح برگ و وزن خشک مهم     

هــرز عکــس هــايگیاه زراعی است که نسبت به رقابت با علف

هرچه سطح برگ گیاه زراعی بیشــتر ).44(دهندالعمل نشان می

هــرز باشد، میزان تشعشع فعال فتوسنتزي دریافتی توسط علــف

یابد. به این ترتیب این صفت بر قابلیت رقابــت گیــاه کاهش می

هــاي ). نتایج اثر متقابل علــف12(افزایدزراعی با علف هرز می

هرز بــا گیــاه هاي هرز و تاریخ کاشت نشان داد که رقابت علف

زراعی در کــاهش شــاخص ســطح بــرگ، وزن خشــک کــل و 

مؤثر بود که هر سه تاریخ کاشت با یکدیگر تفاوت عملکرد دانه 

در بررسی اثر برهمکنش تــاریخ ). 7داري نداشتند (جدول معنی

بر عملکرد و اجزاي عملکرد ســه رقــم هرزهايکاشت و علف

هــاي کاشــت دار عملکرد دانــه تــاریخکاهش معنیلوبیاي سفید 

بــا وجــود ). 24هــرز گــزارش شــد (مختلف در رقابت با علف 

خــرداد در 28تاریخ در هرز وزن خشک علفدارکاهش معنی

  خــرداد، اخــتالف 11اردیبهشــت و 25هــاي مقایسه بــا تــاریخ
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  ابل علف هرز و تاریخ کاشت بر شاخص سطح برگ، وزن خشک کل و عملکرد دانهاثر متق. 7جدول

  عملکرد دانه

  (کیلوگرم در هکتار)

  وزن خشک کل

  (گرم در مترمربع)
  علف هرز  تاریخ کاشت  شاخص سطح برگ

664b 282 b 3/21b   اردیبهشت25

588b 253b 3/11b   با علف هرز  خرداد11

751b 181b 1/81b   خرداد28

1557a 871a 8/13a   اردیبهشت25

1342a 503a 5/31 a   بدون علف هرز  خرداد11

901b 167b 2/01b   خرداد28

با یکدیگر داريمعنیاختالفدرصد آزمون دانکن،5احتمال هایی که در هر ستون، حداقل یک حرف مشترك دارند در سطحمیانگین

  ندارند.

  

هرز شت در رقابت با علف داري بین عملکرد سه تاریخ کامعنی

رود با کاهش وزن که انتظار می). درحالی2مشاهده نشد (شکل 

خرداد عملکرد این تاریخ 28هرز در تاریخ کاشت خشک علف

خرداد در برابــر 28افزایش یابد. پس توان رقابتی تاریخ کاشت 

اردیبهشــت و 25باشد و تاریخ کاشــت تر میهرز ضعیفعلف

هــرز نســبت بــه تــاریخ ایط با و بدون علــف خرداد در شر11

نتایج اثــر متقابــل روش خرداد برتري دارد. براساس 28کاشت 

هاي هــرز نیــز، کاشت و تاریخ کاشت بر وزن خشک کل علف

هــاي روش کاشت دوردیفه مقادیر معنی دار کمتري را در تاریخ

خرداد نسبت به روش کاشــت یــک 11اردیبهشت و 25کاشت 

پــس روش کاشــت دو). 2اختصاص داد (شــکل ردیفه به خود 

اندازي از رشــد و تر بوته و سایهعلت توزیع یکنواخت بهردیفه 

هاي هرز جلوگیري نموده و نسبت به روش کاشت توسعه علف

  .)46رد (برتري داردیفه یک 

در بررسی رابطۀ سطح برگ و عملکرد دانه براي هر تــاریخ     

هرز جداگانه بــرازش معادلــه کاشت در شرایط با و بدون علف

هاي مختلف کاشت در شرایط با و بدون انجام شد که در تاریخ

هرز معادله سه پارامتري گاوس بــرازش مناســبی را ارائــه علف 

شود رابطه بــین عملکــرد دانــه و گونه که مشاهده میداد. همان

کند شاخص سطح برگ از نوعی الگوي سیگموییدي تبعیت می

روند افزایش عملکرد به ازاي توسعه سطح برگ دهندهکه نشان

تا حد مشخصی بوده و پس از آن روند افزایشی متوقف شده و 

و 3شــود (شــکل در تمامی تیمارها کاهش عملکرد مشاهده می

). محققان نیز رابطه رگرسیونی شاخص سطح برگ و عملکرد 4

  ).5دار گزارش کردند (دانه را معنی

ســازي و تولید بــاال در نتیجــه بهینــهشرط اول افزایش عملکرد

جذب از طریق شــاخص ســطح بــرگ و کــارایی مصــرف نــور 

هرز حــداکثر شــاخص ســطح ). در شرایط با علف 33باشد (می

دلیل برگ و وزن خشک داراي مقــادیر کمتــر عملکــرد دانــه بــه

). در رابطه وزن خشک 5و 3باشد (شکل هرز میرقابت علف 

دار و مشابه با شاخص سطح برگ ه معنیو عملکرد دانه نیز رابط

کــه در ). درحالی6و 5و عملکرد دانــه وجــود داشــت (شــکل 

هرز افزایش میزان اختصاص مواد فتوسنتزي شرایط بدون علف

). با توجه 6و 4به دانه در افزایش عملکرد دانه مؤثر بود (شکل 

به منطقی بودن روند تغییرات و همچنین قابل قبول بودن مقدار 

هاي برازش داده شده بــین شــاخص ضریب تبیین در رگرسیون

هــاي توان از مــدلسطح برگ و وزن خشک با عملکرد دانه، می

بینی عملکرد دانه لوبیــا در شــرایطی ماننــد آلومتریک براي پیش

خوبی بهره جست و نسبت به کنترل تیمارهاي آزمایش حاضر به

با توجــه نمود. شرایط مزرعه براي حداکثر کردن عملکرد اقدام 

25دســت آمــده عملکــرد دانــه در تــاریخ کاشــت هبه نتــایج بــ

  دار بــا یکــدیگر نداشــتند و خرداد تفاوت معنی11اردیبهشت و 
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هایی که در هر ستون، حداقل یک حرف مشترك میانگین. هرزهاياثر متقابل تاریخ کاشت و روش کاشت بر وزن خشک کل علف.2شکل 

  داري با یکدیگر ندارند.معنیاختالفدرصد آزمون دانکن5مال احتدر سطح،دارند

  

  

  هرزدهی و عملکرد دانه لوبیا در شرایط با علف رابطه شاخص سطح برگ اوایل گل.3شکل 

  خرداد 28خرداد ج) تاریخ کاشت 11ب) تاریخ کاشت اردیبهشت25الف) تاریخ کاشت 

  

  
  

  . هرزدهی و عملکرد دانه لوبیا در شرایط بدون علفرابطه شاخص سطح برگ اوایل گل. 4شکل 

  خرداد28خرداد ج) تاریخ کاشت 11ب) تاریخ کاشت اردیبهشت25الف) تاریخ کاشت 
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  هرزرابطه وزن خشک کل و عملکرد دانه لوبیا در شرایط با علف.5شکل 

  خرداد28خرداد ج) تاریخ کاشت 11اردیبهشت ب) تاریخ کاشت 25الف) تاریخ کاشت 

  

  
  هرزرابطه وزن خشک کل و عملکرد دانه لوبیا در شرایط بدون علف . 6شکل 

  خرداد28خرداد ج) تاریخ کاشت 11اردیبهشت ب) تاریخ کاشت 25الف) تاریخ کاشت 

  

عنوان تــاریخ کاشــت لوبیــا قرمــز در توان هر دو تاریخ را بهمی

فتن مسئله مبــارزه . با در نظر گرمنطقه باجگاه شیراز پیشنهاد داد

هــاي دلیل اینکه وزن خشک علفهرز (بههاي شیمیایی با علف

))، تــاریخ کاشــت 2هرز در تاریخ اول بیشتر از دوم بود (شکل 

تر در منطقه باجگــاه در عنوان تاریخ کاشت مناسبخرداد به11

  نظر گرفته شد. 

  

  گیري نتیجه

روش کاشت، طبق نتایج حاصل از اثرات متقابل تاریخ کاشت و 

کمتري کل علف هرز ردیفه داراي وزن خشک روش کاشت دو

توانــد برتــري ردیفه میردیفه بر یکبود، پس روش کاشت دو

28داشته باشد. صفات مــورد بررســی لوبیــا در تــاریخ کاشــت 

خرداد کمترین مقادیر را بــه خــود اختصــاص دادنــد کــه داراي 

خرداد بودند. 11و اردیبهشت 25هاي دار با تاریختفاوت معنی

درصد پروتئین کــه تحــت تــأثیر تــاریخ کاشــت و جز ارتفاعبه

دار نبود، شاخص سطح بــرگ، وزن خشــک کــل، روز تــا معنی

رسیدگی، عملکرد با تأخیر در کاشت کاهش یافــت. نتــایج اثــر 

هرز و تاریخ کاشــت بــر عملکــرد دانــه حــاکی از متقابل علف

هرز در تاریخ کاشت فکاهش عملکرد دانه در شرایط بدون عل

25عملکــرد دانــه در تــاریخ کاشــت د. خــرداد) بــو28ســوم (

دار بــا یکــدیگر نداشــتند و خرداد تفاوت معنی11اردیبهشت و 

عنوان تــاریخ کاشــت لوبیــا قرمــز در توان هر دو تاریخ را بهمی

. با در نظر گرفتن مسئله مبــارزه منطقه باجگاه شیراز پیشنهاد داد
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عنوان خــرداد بــه11هرز، تــاریخ کاشــت هايفشیمیایی با عل

تر در منطقه باجگاه در نظر گرفته شد. بین تاریخ کاشت مناسب

شاخص سطح برگ و وزن خشک هرکدام با عملکرد دانه رابطه 

هــاي تــوان از مــدلداري وجــود داشــت و مــیرگرسیونی معنی

بینی عملکرد دانه لوبیــا در شــرایطی ماننــد آلومتریک براي پیش

خوبی بهره جست.تیمارهاي آزمایش حاضر به
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The Effect of Weed Interference, Sowing Date and Method on 
Phenology, Growth, Protein and Yield of Red Bean

(Phaseolus vulgaris L.)
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Abstract

To evaluate the effect of weed interference, sowing date and method on phenology, growth, protein and yield of red 
bean, a split-split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications was conducted 
in the Research Field of College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran during 2013- 2014 growing season.
Main plots consisted of planting methods (single-row and double-rows staggered onto the stack), subplots included the 
presence and absence of weeds, and sowing dates were placed in sub-subplots (15 May, 1 June, and 18 June). Weed 
competition was effective in reducing 47 percent of LAI, 53.4 percent of dry weight and 47.3 percent of seed yield. 
Results showed that dry weight of weeds in single-row sowing method was higher than in double-row sowing method. 
Due to the growing season length in most of the measured traits such as LAI and grain yield, 15 May and 1 June sowing 
dates were superior compared to the June 28 sowing date. In general, 1st of June sowing date with double-row sowing 
method could be recommended for Badjgah region.
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