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 قرمز ایو عملکرد لوب یشیهرز بر صفات رو يهاکنترل علف يهاتراکم بوته و روش ریتأث

  

  3لویسولماز کاظم عل و 2لوی، محمد کاظم عل*1يمحسن رشد

  

  )21/4/1399 رش:یخ پذی؛ تار 10/3/1399 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 منظـور بهقرمز است.  ایبه عملکرد باال در لوب یابیوامل مهم در دستهرز، از جمله ع يهاعلف حیاستفاده از تراکم بوته مناسب و کنترل صح

 يهـا در قالب طرح بلـوك  لیفاکتور شیقرمز، آزما ایو عملکرد لوب یشیرو يهایژگیهرز بر و يهااثرات تراکم بوته و کنترل علف یبررس

پژوهش تراکم بوته در سه  نی. در ادشاجرا  1397 یدر سال زراع يشهرستان خو يکشاورز قاتیدر سه تکرار در مرکز تحق یکامل تصادف

(بنتـازون)، کنتـرل    یاختصاص کشعلفهرز در چهار سطح عدم کنترل،  يهاکنترل علف يهاروش و مربعبوته در متر 30و  25، 20سطح 

کنتـرل   يهـا شـت و روش تراکم کا کنشهمپژوهش نشان داد که اثر بر جی) انتخاب شدند. نتااراکوات(پ یعموم کشعلفو کاربرد  یدست

وزن خشک بوته و عملکـرد دانـه    ،یقطر ساقه اصل ن،یاز سطح زم یشاخه جانب نیفاصله اول ،یهرز، بر صفات تعداد شاخه جانب يهاعلف

ـ مبـه ( عملکـرد دانـه   نیشـتر ینداشت. ب يداریدانه اثر معن نیروتئهمچون ارتفاع بوته و درصد پ گریبود و بر صفات د داریمعن  3391 زانی

ـ مبـه ( دانه نیدرصد پروتئ نیترشیدست آمد و ببه یدست نیمربع و اعمال وجبوته در متر 30در تراکم کاشت  )در هکتار لوگرمیک  8/24 زانی

ـ   یبررس نیا جیشد. نتا صلهرز حا يهاعلف یدست نیو اعمال وج مربعمتربوته در  20در تراکم  )درصد  يهـا روش نینشان داد کـه در ب

در کنتـرل و مهـار    ییتنهـا بـه  یعموم کشعلفبرخورداراست و مصرف  ینسب ياز برتر یهرز، روش کنترل دست يهالفمختلف کنترل ع

ـ دهنده واکنش مثبـت لوب نشان مربعمتربوته در  30قرمز حداکثر با تراکم  ایعملکرد دانه لوب دی. تولستین آمدقرمز کار ایهرز لوب يهاعلف  ای

  است. یهایگ يباال يهاقرمز به تراکم

  

  

  ، قطر ساقه قرمز  ایلوب ن،یدرصد پروتئ ،کشعلف :يدیکل يهاواژه

  
  

  
  

  

  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  .رانیا - خوي ،یگروه زراعت و اصالح نباتات، دانشگاه آزاد اسالمارشد  یآموخته کارشناسدانش و یعضو هیات علم. 2و  1

  .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یخاکشناس، يکشاورز ،يدانش آموخته دکتر .3

  oshdi1349@yahoo.comr :یکیمسئول مکاتبات: پست الکترون :*
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   مقدمه

ترین گیاهان یکی از مهم ).Phaseolus vulgaris Lلوبیا (

خانواده بقوالت در جهان است. اهمیت حبوبات بعد از غالت 

است و در ایران پس از گندم و برنج قرار دارند. در جهان بین 

از لحاظ سطح زیرکشت  بقوالت زراعی، سویا، لوبیا و نخود

). پروتئین دانه در 24ترتیب مقام اول تا سوم را دارا هستند (به

شود ژنیک است و با چند ژن کنترل میبوبات یک صفت پلیح

). تراکم و 15شدت تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارد (و به

هاي بین پراکندگی مطلوب، تراکمی است که درنتیجه آن رقابت

و ترکیب متناسبی از عوامل محیطی،  شدهي حداقل ابوتهو درون

دست آوردن حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب، براي به

شود و در عین حال فضاي کافی براي انجام عملیات  تأمین

). پژوهشگران متعددي در 20و  8داشت وجود داشته باشد (

آزمایشات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش تراکم بوته 

). شفارودي 14و  13شود (ث افزایش عملکرد دانه لوبیا میباع

بررسی روي گیاه لوبیا  طی) 33) و صالحی (34و همکاران (

گزارش کردند که گرچه با افزایش تراکم بوته در واحد سطح،  

یابد اما باعث افزایش عملکرد ها کاهش میبوتهعملکرد دانه تک

نیز با افزایش فاصله شود. در گیاه ماش دانه در واحد سطح می

). مطالعه اثر 5دو بوته، عملکرد دانه در بوته افزایش پیدا کرد (

دانه نشان داد که با افزایش تراکم، فاصله تراکم بوته بر گیاه سیاه

اولین شاخه جانبی از سطح زمین افزایش یافت، زیرا با افزایش 

 و شدهتراکم، نفوذ نور به طبقات وسط و پایین کانوپی کمتر 

). تعداد شاخه جانبی در بوته 21ارتفاع تا حدي افزایش یافت (

طوري که بیرهانو و با افزایش تراکم بوته کاهش یافت، به

) در گیاه ماش مالحظه کردند که بیشترین تعداد 5همکاران (

ترین تعداد شاخه جانبی در شاخه جانبی در تراکم پایین و کم

ین در تراکم پایین است. همچن بیشتربوته مربوط به تراکم 

اي، تعداد انشعابات در بوته گونهعلت کاهش رقابت درونبه

هاي فرعی در ، تعداد شاخهبیشترهاي افزایش یافت. در تراکم

هاي فرعی در واحد سطح بوته کاهش یافته، اما تعداد کل شاخه

هاي هرز از وزن بوته لوبیا ). با افزایش علف27زیادتر شد (

) 1این مطلب احمدي و همکاران ( تأییددر ). 26کاسته شد (

هاي هرز در بیان کردند هر چه ماده خشک تولیدي توسط علف

همان نسبت از وزن خشک گیاه واحد سطح افزایش یابد به

شود. تجربه نشان داده است که افزایش قابل زراعی کاسته می

طور معمول وابسته به افزایش کل مالحظه عملکرد اقتصادي، به

اندازه عملکرد ماده خشک در  خشک تولیدي هست. هر ماده

همان ها افزایش یابد بهعلت ازدیاد تعداد بوتهواحد سطح به

د شوخنثی می ها کاهش یافته و افزایش حاصلاندازه وزن بوته

دهد که قطر ساقه طی دوره ). مطالعات مختلف نشان می23(

 رد. تنظیمثیر عوامل محیطی مختلف قرار داأنمو تحت تورشد

(اکسین و جیبرلین)، نور، طول روز، تراکم و  هاي رشدکننده

آرایش کاشت و عوامل محیطی نظیر حرارت و رطوبت از 

گذار بر رشد و نمو ساقه از جمله قطر تأثیرعوامل و فاکتورهاي 

) اعالم کرد که در 31زاده (). همچنین رسول22( استساقه 

ین و بیشترهاي هرز، علف لوبیا بین تیمارهاي مختلف کنترل

ترتیب، وجین دستی و عدم کنترل کمترین قطر ساقه به

هاي هرز باعث عبارتی حضور علفهاي هرز بود. بهعلف

هاي مهم تنظیم کاهش قطر ساقه اصلی شد. یکی از جنبه

آن در قدرت رقابت با  تأثیریکنواخت گیاهان در سطح زمین، 

عنوان یکی از ر لوبیا بههاي هرز د). علف17گیاه هرز است (

 تأثیرهاي هرز موانع تولید حداکثر عملکرد است. کنترل علف

داري روي عملکرد دانه داشت. طبق نتایج مالیک و معنی

هاي هرز در مزارع لوبیا موجب ) عدم کنترل علف25همکاران (

د. جعفري و همکاران شدرصد  70میزان کاهش عملکرد دانه به

خود نشان دادند عملکرد دانه در شرایط ) نیز در پژوهش 16(

هاي هرز در یک تراکم مشابه با شرایط عدم حضور علف

طور وجین هاي هرز، مقدار آن کمتر است. همینحضور علف

دانه نسبت به  هاي هرز باعث افزایش عملکرددستی علف

) 10). الکوکا و همکاران (13د (شهاي وجین نشده کرت

اي هرز در مقایسه با شرایط وجین هگزارش کردند رقابت علف

درصدي عملکرد دانه در عدس شد. با  48دستی، سبب کاهش 

توجه به اهمیت تراکم بوته در واحد سطح و همچنین 
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  شیخاك مزرعه مورد آزما ییایمیو ش یکیزیف يهایژگیو ی. برخ1 جدول

 گروه بافت
 

SP  ماده آلی  CCE  پتاسیم  فسفر  نیتروژن  

 
pH 

 

EC 

 dS/m  ی پی امپ  (درصد)

  3/1 5/8  7/230  6  /05  1/20  /.86  47  لوم رسی

CCE ،کربنات کلسیم معادل :SPدرصد رطوبت اشباع جرمی :  

  

هاي رویشی و عملکرد لوبیا، هاي هرز بر ویژگیعلف تأثیر

هاي ترین روش کنترل علفتعیین بهترین تراکم بوته و مناسب

  هرز از اهداف اصلی این پژوهش بود.

  

  هامواد و روش

در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقات  1397این تحقیق در سال 

کیلومتري  2کشاورزي و منابع طبیعی شهرستان خوي واقع در 

 38شمال این شهرستان انجام شد. ایستگاه در عرض جغرافیایی 

 55درجه و  44دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  32درجه و 

متر  1157اع آن از سطح دریا دقیقه شرقی قرار دارد و ارتف

 5/8برابر   pHاست. بافت خاك محل آزمایش لومی رسی با  

صورت آزمایش فاکتوریل در این پژوهش به). 1بود (جدول 

فاکتور در  2تکرار و  3هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوك

شد. فاکتور اول شامل تراکم بوته لوبیا  کرت آزمایشی اجرا 36

بوته در مترمربع و فاکتور دوم  30و  25، 20 قرمز در سه سطح

عدم کنترل، سطح  4هاي هرز در هاي مبارزه با علفروش

ي هرز و هاعلفاختصاصی (بنتازون)، کنترل دستی  کشعلف

  د.شانتخاب  عمومی (پاراکوات) کشعلفکاربرد 

 30اساس نتایج آزمون خاك در عمق صفر تا  بر

کیلوگرم در هکتار و  250میزان متري، کوداوره بهسانتی

(یک سوم قبل از  سرك در سه مرحله مصرف شد صورتبه

برگی لوبیا و یک سوم در زمان  6کاشت، یک سوم در مرحله 

 100میزان گلدهی لوبیا). کود پتاسیم از منبع سولفات پتاسیم به

کیلوگرم در هکتار و کود فسفات از منبع سوپرفسفات تریپل 

نواري  صورتبهدر هکتار قبل از کاشت کیلوگرم  100میزان به

و در عمق خاك مصرف شد. در این آزمایش براي کشت، از 

رایز بذر اصالح شده و ضدعفونی شده لوبیا قرمز رقم سان

هاي ریزوبیوم لگومینوزاروم فازوئولی سویه تلقیح شده با باکتري

R177  استفاده شد که از بخش خاك و آب موسسه تحقیقات

لوبیا  رایزساند. رقم شان آذربایجان غربی تهیه کشاورزي است

روز،  110تا  90قرمز رقمی پرمحصول، با طول دوره رسیدگی 

هاي ویروسی هست. ارتفاع مقاوم به کنه و مقاوم به بیمارينیمه

هاي صاف با متر، با غالفسانتی 40تا  30بوته این رقم بین 

قرمز مایل به  متر بوده و رنگ بذرسانتی 14تا  10طولی بین 

تن  3تا  2گرم با متوسط عملکرد  280اي و وزن هزار دانه قهوه

مزرعه آزمایشی سال قبل زیرکشت ذرت بود. در هکتار است. 

متر و فاصله  4طول ردیف کاشت به 4کرت آزمایشی داراي  هر

ها در روي ردیف سانتی متر بوده و فاصله بوته 60ها بین ردیف

 7/6، 3/8ترتیب ر اول (تراکم بوته) بهنیز برحسب سطوح فاکتو

هاي هرز مطابق متر متغیر بود. همچنین کنترل علفسانتی 6/5و 

هاي هرز) هاي کنترل علفسطوح فاکتور دوم آزمایشی (روش

عمومی بعد از  کشعلفانجام گرفت. بدین ترتیب که مصرف 

اختصاصی  کشعلفلوبیا و  هازنی بوتهکاشت و قبل از جوانه

برگی صورت گرفت. البته  4از سبز شدن لوبیا در مرحله  بعد

ي هرز غالب مزرعه آزمایشی هم در مراحل اولیه هاعلفاکثر 

هاي هرز با در کنترل دستی هم با مشاهده علفرشد بودند. 

کج بیل در طول فصل طی چند نوبت انجام شد و در سطح 

هاي مورد نظر بدون دخالت و کنترل، ، کرتکنترل عدم

اردیبهشت ماه  20هاي هرز باقی ماند. تاریخ کاشت لفع

سبز شدن بذور، اولین آبیاري  برايبود. بعد از کاشت  1397

هاي بعدي نیز بر اساس عرف ماه و آبیارياردیبهشت 21در 

هاي بار انجام گرفت. گونهروز یک 7- 8منطقه در حدود هر 

هن طور عمده از پي هرز مزرعه آزمایشی بههاعلفغالب 

هایی مثل پیچک صحرایی، سلمه تره، شلمی، تاج خروس برگ

هایی مانند و قوزك (کنف وحشی) و نازك برگ
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  هاي هرزهاي کنترل علف. نتایج تجزیه واریانس صفات آزمایشی لوبیا قرمز تحت سطح مختلف تراکم بوته و روش2جدول 

  منابع تغییرات
درجه 

  آزادي

  میانگین مربعات

  عداد شاخهت  ارتفاع بوته
فاصلۀ اولین 

  شاخه
  هقطر ساق

وزن خشک 

  بوته
  عملکرد دانه

درصد 

  پروتئین

  12/0  4/192  1/233  01/0  09/0  01/0  84/2  2  تکرار

  27/5**  9/797227**  1/674527**  10/2**  73/1**  37/3**  6/309**  2  تراکم بوته

  95/1**  4/357034**  391598**  26/1**  26/1**  48/1**  2/88**  3  روش کنترل

  ns76/4  *10/0  **02/0  **01/0  **8/247  **7/840  ns093/0  6  روش کنترل×تراکم بوته 

  054/0  6/25  1/47  001/0  001/0  03/0  65/3  22  اشتباه آزمایشی

  8/9  5  10  14  23  1/17  04/6  -  (%) ت ضریب تغییرا

  ردادرصد و غیر معنی یکدرصد،  پنجدار در سطح احتمال به ترتیب معنی  nsو**،*

  

سوروف و چسبک بود. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، 

هاي جانبی، فاصله اولین شاخه جانبی از سطح تعداد شاخه

زمین، عملکرد دانه، قطر ساقه اصلی، وزن خشک کل بوته و 

  د.شگیري درصد پروتئین دانه اندازه

بوته لوبیا از  15ورد صفات و متغیرهاي آزمایشی، آبراي بر

اي انتخاب هر کرت بعد از حذف اثرات حاشیه خطوط میانی

شد. براي محاسبه قطر ساقه اصلی، از کولیس استفاده شد. پس 

شهریورماه، بذرهاي تمیز شده از هر تیمار با  15از برداشت در 

ضرب آسیاب خرد شدند. سپس پروتئین دانه از طریق حاصل

عنوان ضریب تبدیل به 25/6غلظت نیتروژن دانه در عدد 

دست آمد. غلظت نیتروژن دانه در هر تیمار با دستگاه کجلدال به

  MSTSTCافزارها با استفاده از نرمتعیین شد. تحلیل آماري داده

ها نیز در مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. مقایسه میانگین

ها با درصد توسط آزمون دانکن انجام و شکل پنجسطح احتمال 

  د.شرسم  Excel افزاراستفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

  ارتفاع بوته

ها نشان داد که اثر نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس داده

هاي هرز بر ارتفاع بوته لوبیا هاي کنترل علفتراکم بوته و روش

ین ارتفاع بوته مربوط به بیشتر). 2دار شد (جدول قرمز معنی

اع بوته نیز به ترین ارتفو کم مربعمتربوته در  30و  25هاي تراکم

). با افزایش 3تعلق داشت (جدول  مربعمتربوته در  20تراکم 

تراکم بوته در واحد سطح و کاهش نفوذ نور به درون جمعیت 

هایی از گیاه باعث قسمت گیاهی، ترشح هورمون اکسین در

شود، درنتیجه افزایش تراکم بوته در واحد افزایش رشد طولی می

د. نتایج پژوهشی روي شواع بوته میسطح منجر به افزایش ارتف

سویا نیز نشان داد که با افزایش تراکم بر ارتفاع بوته افزوده شد، 

ترتیب به مربعمتربوته در  30و  60هاي اي که در تراکمگونهبه

  ).19دست آمد (ترین ارتفاع بوته بهین و کمبیشتر

 ین ارتفاع بوتهبیشترها با توجه به جدول مقایسه میانگین

دست آمد. در مقابل، هاي هرز بهدستی علف در تیمار کنترل

 کشعلفو کاربرد  کنترل عدمین ارتفاع بوته در تیمارهاي کمتر

). در رابطه با این 3دست آمد (جدول عمومی پاراکوات به

هاي هرز توان چنین نتیجه گرفت که جمعیت علفمطلب می

 کشعلفاربرد کنترل و کهاي دو تیمار عدم موجود در کرت

 کشعلفهم نداشتند، زیرا  پاراکوات اختالف چندانی با

ها و پاراکوات پس از کاشت بذور و قبل از سبز شدن جوانه

الزم  .هاي لوبیا از خاك مورد استفاده قرار گرفتخروج گیاهچه

ي کمترپاراکوات، مقدار  کشعلفبه ذکر است در زمان کاربرد 
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 ي هرزهاعلفهاي کنترل ت آزمایشی لوبیا قرمز تحت سطوح مختلف تراکم بوته و روشمقایسه میانگین صفا .3ل جدو

درصد 

  پروتئین

 عملکرد دانه
وزن خشک 

  بوته
  قطر ساقه 

فاصله اولین 

  شاخه
تعداد 

  شاخه 

  ارتفاع بوته 
  تیمارهاي آزمایشی

 متر)(سانتی متر)(سانتی متر)میلی( (کیلوگرم در هکتار)

        
 وتهتراکم ب

24/2a  2666c 6338c 6/39a 3/73c  3/74a 26/8c 20  ربعمر متردبوته 

23/8b 2923b 6573b 5/92b 4/18b 3/19b 31/3b 25 مربعبوته در متر 

22/9c 3182a 6813a 5/56c 4/54a 2/62c  36/9a 30 مربعبوته در متر 

       
 روش کنترل

23/2c 2712d 6352d 5/55d 4/63a 2/83c 28/7c عدم کنترل 

23/7b 3032b 6695b 6/13b 3/88c 3/38b 32/3b 
بنتازون  کشعلف

 (اختصاصی)

24/1a 3144a 6801a 6/39a 3/73d 3/64a 35/8a کنترل دستی 

23/4bc 2806c 6450c 5/75c 4/34b 2/79c 29/8c 
پاراکوات  کشعلف

 (عمومی)

  .هستنددرصد با آزمون دانکن  پنجدار در سطح احتمال یهاي داراي حروف مشابه در هر ستون فاقد تفاوت معنمیانگین

  

هاي هرز در مزرعه سبز شده بودند که این خود دلیل از علف

مشخصی براي اختالف ناچیز میانگین ارتفاع بوته بین دو تیمار 

  تواند باشد.مذکور می

) ارتفاع بوته با 11هاي قمري و احمدوند (طبق یافته

هاي هرز کاهش و با افزایش علفافزایش طول دوره تداخل 

کنترل  طوري که در تیمار عدمطول دوره کنترل افزایش یافت. به

ي برخوردار کمتردر مقایسه با سایر تیمارها لوبیا قرمز از ارتفاع 

هاي متناقضی در رابطه با اثر رقابت بود. در منابع گزارش

سی و هاي هرز بر ارتفاع گیاهان زراعی وجود دارد. کاورماعلف

هاي هرز، ) گزارش کردند که افزایش رقابت علف18همکاران (

ارتفاع بوته باقال را کاهش داد. در مقابل، ویلیامز و لیندکوئیست 

هاي هرز سبب ) اظهار کردند که در ذرت تداخل علف38(

افزایش ارتفاع بوته شد. افزایش نسبت نور مادون قرمز نسبت به 

هاي هرز، دلیل افزایش ارتفاع علفاندازي علت سایهنور قرمز به

). با توجه به رقابت 32گیاه در اثر رقابت بیان شده است (

هاي هرز بر این گیاه، افت قابل ضعیف لوبیا و اثر غالب علف

هاي هرز علف کنترل عدمتوجه ارتفاع بوته لوبیا قرمز در تیمار 

هاي مختلف و ضرورت استفاده از روش این مشاهده شد، که

هاي هرز در زراعت لوبیا قرمز را آشکار نه براي کنترل علفبهی

   سازد.می

هاي مختلف کنترل تراکم بوته و روش کنشهماثر بر

). 2داري نداشت (جدول هاي هرز بر ارتفاع بوته اثر معنیعلف

طور مستقل از هم عبارتی دیگر سطوح فاکتورهاي آزمایشی بهبه

  اند.اشتهي روي یکدیگر ندتأثیرده و کرعمل 

  

   تعداد شاخه جانبی در بوته

هاي هرز بر تعداد هاي کنترل علفاثر تراکم بوته و روش

). با توجه به 2دار شد (جدول هاي جانبی لوبیا قرمز معنیشاخه
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هاي جانبی در ین تعداد شاخهبیشترها جدول مقایسه میانگین

هاي ین تعداد شاخهکمترو  مربعمتربوته در  20بوته در تراکم 

حاصل شد (جدول  مربعمتربوته در  30جانبی در بوته در تراکم 

). این کاهش تعداد شاخه جانبی در بوته در اثر افزایش تراکم 3

اي براي استفاده از منابع توان به افزایش رقابت بین بوتهرا می

موجود و محدود بودن منابع براي هر بوته نسبت داد که با 

) روي لوبیا مطابقت داشت. 28اران (هاي پرویزي و همکیافته

در اثر افزایش  بیشتراندازي ) نیز سایه37وزیري و همکاران (

تراکم را عامل کاهش تعداد شاخه جانبی در نخود ذکر کردند. 

هاي فرعی در بوته کاسته شد، اما در تراکم باال از تعداد شاخه

هاي دلیل افزایش تعداد بوته در واحد سطح، تعداد کل شاخهبه

فرعی در واحد سطح افزایش یافت. با توجه به نتایج مقایسه 

هاي جانبی در بوته، اختالف آماري میانگین تعداد شاخه

هاي هاي مختلف کنترل و عدم کنترل علفداري بین روشمعنی

ین تعداد شاخه جانبی در بوته در تیمار کمترهرز مشاهده شد. 

د شاخه جانبی در ین تعدابیشترهاي هرز و عدم کنترل علف

دستی مشاهده شد. در این بررسی در بوته در تیمار وجین

هاي هاي هرز نسبت به کنترل کامل علفشرایط حضور علف

ها با مشاهدات هرز تعداد شاخه جانبی کاهش یافت. این یافته

 ks4ho5) بر روي رقم لوبیا سفید الین 16جعفري و همکاران (

هاي هرز بر تعداد علف نداشت و در شرایط حضور مطابقت

شاخه جانبی این الین از لوبیا سفید افزوده شد. دلیل کاهش 

هاي تعداد شاخه جانبی در اثر افزایش طول دوره رقابت با علف

توان به کاهش منابع محیطی اختصاص یافته به هرز را می

هاي هرز علف بیشترهاي رویشی جانبی، درنتیجه مصرف جوانه

زراعی نسبت داد. عالوه بر این، رقابت  در مقایسه با گیاه

هاي هرز با گیاه زراعی سبب تنگ شدن محیط رشد گیاه و علف

درنتیجه، همگام با افزایش طول دوره رقابت، کاهش فضاي الزم 

هاي فرعی توسط گیاه دانست. کاهش تعداد تولید شاخه براي

هاي جانبی در بوته به کاهش میزان نفوذ نور به بخش شاخه

هاي انداز گیاهی و درنتیجه عدم فعالیت جوانهینی سایهپای

   ).9دهنده ساقه نسبت داده شده است ( تشکیل

هاي هرز بر هاي کنترل علفتراکم بوته و روش کنشهماثر بر

). در این 2(جدول د دار بوتعداد شاخه جانبی لوبیا قرمز معنی

در تراکم عدد  03/4میزان ین تعداد شاخه جانبی بهبیشتربررسی 

هاي هرز و بوته در مترمربع و تیمار کنترل دستی علف 20

بوته  30عدد در تراکم  18/2میزان ین تعداد شاخه جانبی بهکمتر

د شهاي هرز مشاهده در مترمربع و تیمار عدم کنترل علف

ها در تراکم ). با توجه به وجود فضاي کافی بین بوته3(جدول 

هاي هرز در وجین مطلوب علفو کنترل  مربعمتربوته در  20

هاي جانبی لوبیا قرمز تحریک شده و باعث ظهور دستی جوانه

 گفته شدهد. در تیمار شهاي فرعی در بوته حداکثر تعداد شاخه

ده و باعث به کرور آزمایشی اثر همدیگر را تشدید دو فاکت

  ).1 حداکثر رسیدن تعداد شاخه جانبی در این تیمار شد (شکل

  

  ن شاخه جانبی از سطح زمینفاصله اولی

هاي هرز بر فاصله اولین هاي کنترل علفاثر تراکم بوته و روش

). با افزایش 2دار بود (جدول شاخه جانبی از سطح زمین معنی

، بر مربعمتربوته در  30به  مربعمتربوته در  20تراکم بوته از 

ین بیشترفاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین افزوده شد. 

و  مربعمتربوته در  30صله اولین شاخه جانبی در تراکم فا

(جدول  حاصل شد مربعمتربوته در  20ین آن در تراکم کمتر

). فاصله اولین شاخه جانبی از سطح خاك براي این اهمیت 3

تواند بر چگونگی و کاهش خسارت حاصل از دارد که می

انبی چقدر فاصله تشکیل اولین شاخه ج ثر باشد. هرؤبرداشت م

ها از سطح خاك عبارت بهتر فاصله تشکیل اولین غالفو یا به

ي صورت کمترتر و با خسارت باشد برداشت راحت بیشتر

خوبی نشان داد که با افزایش ). این آزمایش به21( گیردمی

تراکم گیاهی، فاصله تشکیل اولین شاخه جانبی از سطح خاك 

هاي کبرایی و ا یافتهیابد. نتایج این مشاهدات بنیز افزایش می

) در مورد گیاه سویا و امیر مرادي و رضوانی مقدم 21همکاران (

) در مورد گیاه سیاه دانه مطابقت دارد. حضور یا عدم حضور 2(

داري بر فاصله اولین شاخه جانبی معنی تأثیرهاي هرز نیز علف

هاي ). در تیمار عدم کنترل علف3از سطح خاك داشت (جدول 
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  هاي هرز بر تعداد شاخه جانبی در بوتههاي کنترل علفسطوح مختلف تراکم و روش کنشهم. اثر بر1 شکل

  ).پنج درصد استدار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال حروف مشترك در هر ستون فاقد تفاوت معنی(

  

 . ضرایب همبستگی صفات مورد مطالعه لوبیا قرمز4 جدول

 
  عملکرد دانه  وزن خشک بوته  قطر ساقه  فاصله اولین شاخه هتعداد شاخ ارتفاع بوته

 -294/0 تعداد شاخه
   

   

  - 946/0** 156/0 فاصله اولین شاخه
   

  

  -933/0**  946/0** - 2/0 قطر ساقه
    

  -55/0  2/0  -158/0 978/0** وزن خشک بوته
   

  996/0**  -127/0  75/0  -233/0 99/0** عملکرد دانه
 

  263/0  -197/0  94/0**  - 911/0**  - 933/0** -313/0 درصد پروتئین

 معنی دار در سطح احتمال یک درصد**

 

ین کمترین فاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین و بیشترهرز 

هاي هرز حاصل شد (جدول آن نیز در تیمار وجین دستی علف

) در مورد گیاه 9هاي احتشامی و همکاران (). این نتایج با یافته4

. در ) روي گیاه لوبیا چیتی مطابقت داشت31زاده (لکلزا، رسو

هاي هرز، شاید گیاه این آزمایش در تیمار عدم کنترل علف

، بیشترهاي هرز بر سر دریافت نور زراعی (لوبیا قرمز) با علف

پردازد که نتیجه آن تشکیل اولین شاخه جانبی در به رقابت می

  .استي نسبت به سطح زمین بیشترارتفاع 

هاي هرز هاي کنترل علفتراکم بوته و روش کنشهمبراثر 

(جدول  دار بودبر فاصله اولین شاخه جانبی از سطح زمین معنی

ین فاصله اولین شاخه جانبی از سطح کمتر). در این بررسی 2

کنترل دستی  بوته در مترمربع و تیمار 20زمین در تراکم 

بوته  30اکم درصد کمتر از تیمار تر 33میزان هاي هرز بهعلف

نظر د. بهشهاي هرز مشاهده در مترمربع و عدم کنترل علف

مربع همراه با عدم بوته در متر 30رسد افزایش تراکم تا می

هاي هرز منجر به تحریک ظهور اولین شاخه جانبی کنترل علف

د که این موضوع در مقایسه شدر ارتفاع باالتري از سطح زمین 

د شرهاي آزمایشی نیز مشاهده میانگین اثرات اصلی فاکتو
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ها روي ردیف و عدم مبارزه با ). کاهش فاصله بوته3(جدول 

هاي هرز ممکن است باعث کاهش دریافت نور داخل علف

د که این مسئله در واي شکانوپی و تشدید رقابت بین بوته

افزایش فاصله تشکیل اولین شاخه جانبی از سطح زمین در 

ثر ؤهاي هرز) مه و عدم کنترل علفبوت 30تیمار اخیر (تراکم 

  الف). -2د (شکل شواقع 

  

  قطر ساقه اصلی

هاي هرز بر قطر ساقه هاي کنترل علفاثر تراکم کاشت و روش

). افزایش تراکم باعث کاهش قطر 2دار شد (جدول اصلی، معنی

 39/6ین قطر ساقه به میزان بیشترطوري که د، بهشساقه اصلی 

ین قطر ساقه کمترمربع و بوته در متر 20متر در تراکم میلی

بوته در متر مربع حاصل شد  30متر در تراکم میلی 56/5میزان به

هاي باال افزایش ). دلیل کاهش قطر ساقه در تراکم3(جدول 

که طی آن گیاهان براي جذب نور  استاي گونهرقابت درون

ارتفاع ساقه خود افزوده و با توجه به محدودیت مواد  بر بیشتر

هاي باال با فتوسنتزي تولیدي، افزایش ارتفاع ساقه در تراکم

ست. همچنین با افزایش تراکم بوته، اکاهش قطر ساقه همراه 

هاي رسد کم شده و رقابت بین اندامنوري که به کف کانوپی می

ز طرف دیگر تشعشع زیاد شده و ا بیشترگیاه براي جذب 

گیرد که مجموعه این عوامل تخریب نوري اکسین صورت نمی

ها، افزایش ارتفاع بوته و گرهتواند باعث افزایش طول میانمی

فرنگی نیز کاهش ). در گیاه نخود 3د (شوکاهش قطر ساقه 

ها قطر ها باعث شد بوتهتراکم و افزایش فضا براي رشد بوته

  ).4ي داشته باشند (بیشترساقه 

هاي هرز نیز در ها حضور علفبا توجه به مقایسه میانگین

قرار داد. در  تأثیرسطح احتمال یک درصد قطر ساقه را تحت 

هاي هرز باعث کاهش قطر ساقه اصلی این بررسی حضور علف

متر در تیمار میلی 39/6میزان قطر ساقه به اندازهین بیشترد. ش

میزان ازه قطر ساقه بهین اندکمترهاي هرز و وجین دستی علف

د شهاي هرز مشاهده متر در تیمار عدم کنترل علفمیلی 55/5

) در مورد لوبیا 31زاده (هاي رسول). این نتایج با یافته3(جدول 

هاي رسد که حضور علفنظر میچیتی مطابقت داشت. چنین به

هرز و ایجاد رقابت بین گیاه زراعی و علف هرز، از منابع 

ص یافته به گیاه زراعی (لوبیا قرمز) کاسته شده و محیطی اختصا

  موجب کاهش قطر ساقه اصلی شده است.

دو فاکتور  کنشهماثر بر تأثیرقطر ساقه اصلی تحت 

ین قطر بیشتر). در این بررسی 2دار شد (جدول آزمایشی معنی

بوته در مترمربع  20متر به تراکم میلی 82/6میزان ساقه اصلی به

میزان ین قطر ساقه اصلی بهکمترهاي هرز و علفو کنترل دستی 

بوته در مترمربع و عدم کنترل  30متر به تراکم میلی 11/5

  ب). -2ل هاي هرز تعلق گرفت (شکعلف

  

  وزن خشک کل بوته

هاي هرز بر وزن خشک هاي کنترل علفاثر تراکم بوته و روش

ها، ). با توجه به مقایسه میانگین2دار شد (جدول بوته، معنی

مربع و بوته در متر 30ین بیوماس گیاهی مربوط به تراکم بیشتر

مربع است (جدول بوته در متر 20ین آن مربوط به تراکم کمتر

ورد عملکرد آ). وزن خشک گیاه یکی از عوامل مهم در بر3

گیري جامعه گیاهی از تابش نور است و بیانگر میزان بهره

ارتباط مستقیم بین خورشید طی فصل رشد است. با توجه به 

جذب تابش و شاخص سطح برگ، افزایش تراکم باعث افزایش 

د که در نتیجه شوي میبیشترشاخص سطح برگ و جذب تابش 

آن مواد فتوسنتزي افزایش یافته و منجر به افزایش عملکرد 

). در این آزمایش نیز در تراکم باال از وزن خشک 3شود (می

اد بوته در واحد سطح افزایش بوته کاسته شد، اما چون تعدتک

نظر یافت، بر وزن خشک کل بوته در هکتار افزوده شد. به

هاي پژوهش حاضر در مورد این صفت با نتایج رسد دادهمی

) مطابقت داشت. بر اساس 37آزمایش وزیري و همکاران (

ین وزن خشک بوته در تیمار بیشترها، جدول مقایسه میانگین

درصد برتري نسبت به عدم  7با  ي هرزهاعلفکنترل دستی 

). با مقایسه بین اثر 3دست آمد (جدول ي هرز بههاعلفکنترل 

بنتازون و پاراکوات بر وزن خشک بوته مشخص  کشعلفدو 

بنتازون  کشعلفشد که میزان وزن خشک بوته در تیمار 
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قطر ساقه اصلی  )فاصله اولین شاخه جانبی و ب )الف :بر هاي هرزهاي کنترل علفسطوح مختلف تراکم و روش کنشهماثر بر .2شکل 

 )دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.حروف مشترك در هر ستون فاقد تفاوت معنی(

  

). 3(جدول  پاراکوات بود کشعلفدرصد بیشتر از تیمار  4

هاي هرز از طریق کاهش سطح برگ و کاهش حضور علف

توده تولیدي لوبیا ي جانبی باعث کاهش زیستهاتعداد شاخه

هاي جانبی قرمز شد. کاهش سطح برگ و کاهش تعداد شاخه

هاي هرز باعث شد که میزان مواد فتوسنتزي در اثر تداخل علف

توان در کاهش تولیدي کاهش یابد و نمود این کاهش را می

هاي جانبی و کل لوبیا دانست. وزن خشک برگ، ساقه، شاخه

) و چیت بند 3( صفرينتایج این بخش با گزارش عربی و  البته

  ) در مورد وزن خشک بوته مطابقت داشت.   7و همکاران (

دار دو فاکتور بر وزن خشک کل بوته معنی کنشهماثر بر

ین وزن خشک بوته در بیشتر). در این بررسی 2(جدول  شد

 13هاي هرز با بوته در مترمربع و کنترل دستی علف 30تراکم 

 20ین مقدار این صفت در تراکم کمتردرصد برتري نسبت به 

هاي هرز مشاهده شد بوته در مترمربع و عدم کنترل علف

). البته با توجه به تراکم باالي شاخ و برگ گیاه 3(جدول 

بوته در  30همراه حداکثر عملکرد دانه تولیدي در تراکم به

روش دستی ههاي هرز بهمراه کنترل مطلوب علفمربع بهمتر

بینی حصول حداکثر بیوماس گیاهی در تیمار مذکور قابل پیش

  الف). -3بود (شکل 

  

  عملکرد دانه

دار شد فاکتورهاي آزمایشی معنی تأثیرعملکرد دانه تحت 

). افزایش تراکم بوته لوبیا قرمز موجب افزایش 2(جدول 

 20ین عملکرد دانه در تراکم کمترطوري که د، بهشعملکرد دانه 

بوته در  30درصد افت نسبت به تراکم  5/17مربع با بوته در متر

هاي مختلف نشان ). پژوهش3مربع حاصل شد (جدول متر

دهد که با افزایش تراکم گیاه زراعی، عملکرد دانه تا حد می

). افزایش تراکم، باعث افزایش 29کند (مشخص افزایش پیدا می

ه آن، افزایش شود و نتیجتعداد غالف در واحد سطح می

عملکرد دانه است. ارقام رشد محدود حبوبات، به تغییرات 

تراکم و فاصله ردیف کاشت واکنش بهتر نشان داده و براي 

(فواصل ردیف کاشت باریک) از ارقام کاشت در تراکم هاي باال 

تر هستند که شاید تشکیل بخش عمده رشد نامحدود، مناسب

ل موفقیت این ارقام هست اجزاي عملکرد روي ساقه اصلی، دلی

هاي هرزي مثل سوروف، ). در این بررسی حضور علف35(

چسبک، سلمه تره و پیچک صحرایی باعث کاهش عملکرد دانه 
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  عملکرد دانه )وزن خشک بوته و ب )الف :هاي هرز برهاي کنترل علفسطوح مختلف تراکم و روش کنشهماثر بر .3شکل 

 )دار بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد است.فاقد تفاوت معنیحروف مشترك در هر ستون (

  

ین کمترین عملکرد دانه در تیمار وجین دستی و بیشترد. ش

هاي هرز مشاهده شد عملکرد دانه در تیمار عدم کنترل علف

توان به اثر ). کاهش عملکرد نهایی دانه را می3(جدول 

راعی از طریق کاهش منابع هاي هرز بر گیاه زنامطلوب علف

رشد نسبت داد که با کاهش اجزاي عملکرد منجر به کاهش 

روز پس از  20هاي هرز تا عملکرد نهایی دانه شد. تداخل علف

دار در عملکرد دانه نشد. دلیل این سبز شدن سبب کاهش معنی

توان به وجود منابع کافی در ابتداي دوره رشد و موضوع را می

دلیل کوچک بودن هاي هرز بهاندازي علفههمچنین عدم سای

این عوامل مانع از بروز رقابت شدید  آنها نسبت داد که احتماالً

هاي هرز، باعث شود. عدم کنترل علفدر ابتداي فصل می

شود. دلیل اصلی کاهش محصول در کاهش عملکرد دانه می

هاي هرز در هاي هرز، برتري رقابتی علفشرایط حضور علف

لوبیا در استفاده از منابع محیطی مورد نیاز رشد نظیر نور، برابر 

هاي هرز براي ). کنترل علف36آب و عناصر غذایی است (

دست آوردن عملکرد باال ضروري است. پژوهشگران با تأکید هب

هاي هرز لوبیا گزارش کردند که بر مدیریت دقیق کنترل علف

کیلوگرم در  2230هاي هرز از عملکرد لوبیا در رقابت با علف

کیلوگرم در هکتار کاهش یافت. همچنین آنها  820هکتار به 

کیلوگرم بیوماس علف هرز،  9/2ازاي هر گزارش کردند که به

  ).6یابد (تولید دانه لوبیا یک کیلوگرم کاهش می

هاي هرز هاي کنترل علفتراکم بوته و روش کنشهماثر بر

). این موضوع 2 دار شد (جدولبر صفت عملکرد دانه معنی

حاکی از تشدید اثرات سطوح فاکتورهاي آزمایشی بر همدیگر 

د. در این شدن آنها کرطوري که مانع از مستقل عمل بوده، به

بوته در  30ین عملکرد دانه در تیمار تراکم بیشتربررسی 

درصد برتري  28هاي هرز با مترمربع و کنترل دستی علف

و عدم کنترل مترمربع  بوته در 20نسبت به تیمار تراکم 

 -3هاي هرز با کمترین عملکرد دانه مشاهده شد (شکل علف

هاي هرز مزرعه لوبیا رسد با کنترل دستی علفمی نظربهب). 

(در  بیشترعدد و حتی  30قرمز و افزایش تراکم بوته تا 

توان عملکرد دانه قابل قبولی از زراعت آزمایشات بعدي) می

پذیري عملکرد دانه از تأثیربا توجه به د. کراین گیاه برداشت 

تشدیدکنندگی  تأثیرعوامل مختلف محیطی، زراعی و گیاهی، 
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هاي هرز و تراکم بوته بر عملکرد دانه لوبیا قرمز کنترل علف

  ب). - 3رسد (شکل تحت شرایط این تحقیق به اثبات می

  

  درصد پروتئین دانه

ز، بر درصد هاي هرهاي کنترل علفو روش اثر تراکم بوته

). افزایش تراکم کاشت در 2داري شد (جدول پروتئین دانه معنی

طوري که د، بهشواحد سطح موجب کاهش درصد پروتئین دانه 

مربع و بوته در متر 30ین درصد پروتئین دانه در تراکم کمتر

مربع حاصل شد بوته در متر 20ین مقدار آن در تراکم بیشتر

ین درصد پروتئین کمتروان گفت ت). در حالت کلی می3(جدول 

ین درصد پروتئین دانه در بیشتردانه در باالترین تراکم کاشت و 

دست آمد. در واقع با افزایش تراکم ترین تراکم کاشت بهپایین

داري کاهش طور معنیبوته در واحد سطح، پروتئین دانه به

ر بودن مقدا بیشتر) بیان کردند که 29یابد. ربیعی و جیالنی (می

بوته در واحد سطح و  کمترتوان به تراکم پروتئین دانه را می

نیتروژن توسط هر بوته مرتبط دانست. در  بیشتردرنتیجه جذب 

بوته در  20این آزمایش نیز میزان باال بودن پروتئین در تراکم 

توان به تراکم کمتر بوته و افزایش سهم هر بوته مربع را میمتر

خاك که منجر به تجمع باالي پروتئین از میزان نیتروژن بیشتر 

هاي هرز باعث شد نسبت داد. در این بررسی حضور علف

ین درصد پروتئین دانه در بیشترد. شکاهش درصد پروتئین دانه 

ین درصد پروتئین دانه کمترهاي هرز و تیمار وجین دستی علف

). 3د (جدول شهاي هرز مشاهده در تیمار عدم کنترل علف

 هاي هرز عالوهتوان نتیجه گرفت که تداخل علفبنابراین می

واسطه تواند کیفیت محصول را نیز، بهبر کاهش عملکرد دانه، می

 تأثیرتغییر در ترکیبات موجود در دانه نظیر پروتئین دانه تحت 

قرار دهد. از آنجا که میزان پروتئین دانه بستگی به فراهمی 

روتئین دانه در این نیتروژن خاك دارد، بنابراین دلیل کاهش پ

توان به کاهش و تخلیه نیتروژن خاك در اثر آزمایش را می

هاي هرز نسبت داد. از سوي دیگر نتایج حاصل از حضور علف

هاي هرز بر مقایسات گروهی، حاکی از اثر ضعیف علف

پروتئین دانه در مراحل اولیه رشد لوبیا است، زیرا در ابتداي 

رقابت اندك بین  ها احتماالًدلیل کوچکی بوتهفصل رشد به

). در ذرت نیز 12هاي هرز و گیاه زراعی وجود دارد (علف

هاي هرز گزارش شده کاهش پروتئین بذر در اثر تداخل علف

  ).30است (

هاي هرز هاي کنترل علفتراکم بوته و روش کنشهماثر بر

سطوح ). 2دار نشد (جدول براي درصد پروتئین دانه معنی

 تأثیرده و کرطور مستقل از هم عمل آزمایشی بههاي فاکتور

داري روي یکدیگر از لحاظ این صفت آزمایشی نداشتند. معنی

عبارتی دیگر سطوح دو فاکتور از لحاظ درصد پروتئین دانه به

  دند.کراثر همدیگر را خنثی 

  

  همبستگی صفات 

بررسی ضرایب همبستگی مربوط به صفات آزمایشی، بیانگر 

دار عملکرد دانه لوبیا قرمز با صفات ت و معنیهمبستگی مثب

رویشی از جمله ارتفاع بوته و وزن خشک بوته شد که این 

مثبت ارتفاع بوته بر عملکرد دانه لوبیا قرمز  تأثیرموضوع بیانگر 

هاي بلند منجر به شد. البته در گیاهانی مثل لوبیا قرمز بوته

مهم و  يی از اجزاعنوان یکتشکیل تعداد زیاد غالف در بوته به

دار عملکرد رابطه مثبت و معنی ثر عملکرد دانه هست. ضمناًؤم

گذاري اکی از سرمایهدانه با وزن خشک کل بوته (بیوماس) ح

هاي اقتصادي و تخصیص مواد روي بخشمطلوب گیاه 

دانه هست (جدول زایشی از جمله  يفتوسنتزي مطلوب به اجزا

4.(  

  

 گیرينتیجه

اثر منفی افزایش تراکم بر کاهش عملکرد در این آزمایش، 

عبارتی بوته و افزایش عملکرد لوبیا قرمز در واحد سطح و بهتک

اثر جبرانی تراکم زیاد به روشنی مشاهده شد. از طرف دیگر نیز، 

کم بودن تعداد گیاه در واحد سطح، سبب شد که از پتانسیل 

محصول  عمل نیامده و عملکردتولید حداکثر استفاده کامل به

هاي هرز از طریق رقابت بر سر منابع غذایی، کاهش یابد. علف

اثر نامطلوبی بر عملکرد کلی محصول لوبیا داشته و سبب 
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در صورتی که کنترل این  د.شکاهش عملکرد نهایی دانه لوبیا 

گیاهان با هر روشی منجر به بهبود عملکرد دانه لوبیا قرمز شد 

وجین دستی به  کارآیی هاي مورد تحقیق،که در بین روش

طور کلی تراکم هاي شیمیایی بود. به کشعلفمراتب برتر از 

مربع) و حذف بوته در متر 30(در این آزمایش  بیشترکاشت 

دلیل عملکرد باال هاي هرز به طریق وجین دستی، بهکامل علف

ذکر است عمل تر است. الزم بهبراي منطقه آزمایش مناسب

شت محدود و خرد کاربرد داشته و در وجین دستی در سطوح ک

صرفه بنتازون مقرون به کشعلفسطوح کشت وسیع، کاربرد 

   خواهد بود.
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Abstract 

Using a suitable planting density and proper weed control are important factors in achieving high yield in red beans. In 
order to investigate the effects of plant density and weed control on the growth and yield of red beans, a factorial 
experiment was conducted in three replications in completely randomized blocks at the Agricultural Research Center of 
Khoy, North-West of Iran in 2017-2018. Three planting densities (20, 25 and 30 plants/m2) and four weed control 
method strategies including uncontrolled, selective herbicide (Bentazone), manually controlled and non-selective 
herbicide application (Paraquat) were selected. The results showed that the interaction effect of planting density and 
weed control methods significantly affected the number of lateral branches, the distance of the first lateral branch from 
the ground, the main stem’s diameter, the dry weight of the plant and seed yield. The highest seed yield (3391 kg/ha) 
was obtained in the planting density of 30 plants/m2 and manually controlled weeding and the highest seed protein 
percentage (24.8%) was obtained in the planting density of 20 plants/m2 and manual-weeding method. The results of 
this study showed that the manual weed control method has a relative advantage over the other methods of weed control 
and the use of non-selective herbicide alone is not effective in controlling red bean weeds. The production of greatest 
seed yield with a population density of 30 plants/m2 indicates a positive response of red beans to high plant densities. 
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