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  چکیده

شده در قالب طرح  خرد هاي کرت صورت بههرز و عملکرد باقال آزمایشی  هاي علفقال بر کنترل و تراکم با هرز هاي علفبررسی تأثیر تداخل  منظور به
مرحله اجرا درآمد. در  به 1388-89طبیعی رامین اهواز در سال زراعی  تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه کشاورزي و منابع هاي کامل تصادفی با چهار  كبلو

، هرز هاي علففصل  هرز و تداخل تمام هاي علففصل  برگی گیاه باقال، وجین تمام 13و  9، 5سطح شامل: مراحل   پنج در هرز  هاي علفاین آزمایش تداخل 
داد تـداخل   نتـایج نشـان   گرفتنـد. بررسـی قـرار    فرعـی مـورد   هـاي  کرتبوته در مترمربع در  14و  11، 8سطح  سهاصلی و تراکم باقال در  هاي کرتدر 

تـراکم کـل    ینتـر  بـیش  و عملکرد دانـه بـاقال داشـتند.    هرز هاي علف، وزن خشک هرز هاي علفروي تراکم  داري معنیقال اثر و تراکم با هرز هاي علف
شـدن   طوالنیا ببود.  مربع متربوته در  هشتبرگی و در تیمارهاي تراکم باقال مربوط به تیمار تراکم  9مربوط به تیمار  ،در تیمارهاي تداخل هرز هاي علف
فصل  در تیمار تداخل تمام گرم در مترمربع پیدا کرد. 151میزان  به داري  معنیافزایش  ها آنتوده  رشد، وزن زیست از آغاز فصل هرز هاي علفابت رق ي دوره
از نظـر   ت.را داش هرز هاي علفکل   خشک  بوته در مترمربع باقال باالترین میزان وزن هشتدست آمد و تراکم  به هرز هاي علفکل  خشک وزن ینتر بیش

 بوته در مترمربـع بـا   هشتو تداخل کامل و تراکم  هکتار کیلوگرم در 27/2010 بوته در مترمربع با 14برگی و تراکم  پنجاخل تا دت تیمارهاي عملکرد دانه
  ند.اشتعملکرد دانه را د ترین کمو  ینتر بیش ترتیب بههکتار  کیلوگرم در 3/225

   هرز هايوزن خشک علف ،اي گونه ترکیب هرز، هايتراکم علف کلیدي:هاي  واژه
  

      3 12مقدمه 
افزایش تولیـدات   کننده از جمله عوامل مهم محدود هرز هاي علف 

در  زراعی  گیاهباشند که با  میحال توسعه  کشاورزي در کشورهاي در
و  کرده  اکسیدکربن رقابت غذایی، نور، فضا و دي دسترسی به آب، مواد
گردند  کیفی و افزایش تلفات عملکرد محصول میسبب کاهش کمی و 

)Kavurmaci et al., 2010.(  بـه  4هـرز   علـف دوره بحرانی عاري از 
ـ  مـی که مزرعه  است اي دوره معنی حداقل   ،رشـد  از ابتـداي فصـل   دتوان

کـاهش   قبـول  قابلداري شود تا عملکرد از حد  نگه هرز علفعاري از 
هوم دیگـري بـه نـام دوره بحرانـی     نیابد و این خود یکی از اجزاي مف

  گیـاه تحمـل   است، که در آن حداکثر دوره قابل 5هرز  هاي علفکنترل 
شـدن نیـز گنجانیـده     از زمـان سـبز   هرز هاي علفبراي حضور  زراعی
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4- Critical Weed Free Period 
5- Critical Weeds Control Period  

 تـوان  مـی ). از ایـن توضـیحات   Hadizadeh et al., 2002( شود می
که  اي دوره قلمعنی حدا را به 6هرز هاي علفبحرانی تداخل   مفهوم دوره

را تحمـل کنـد    هـرز  علـف حضور  ،رشد فصلاز ابتداي  دتوان میمزرعه 
 تعریـف  پیدا نکند،کاهش  قبول قابلحد بیش از  ،عملکرد که طوري به

کـه از نظـر    هرز هاي علفمختلف کنترل  يها روشاستفاده از  کرد. با
را بـه   هـرز  هـاي  علـف تـداخل   توان میباشد،  قبول قابلزیست  محیط

ار کـاهش عملکـرد ناشـی از     اقتصادي کاهش داد. مقـد  سطح زیان زیر
 و شـرایط رشـدي   هرز علف، زراعی  گیاهبسته به  هرز هاي علفتداخل 
و فراوانـی   اي گونـه  ). تنـوع Aldrich, 1984متفـاوت اسـت (   کـامالً 

مختلـف زراعـی از    هـاي  گونـه سو و توان رقابتی  از یک هرز هاي علف
. چنانچـه  شـود  مـی  هـا  آنمان مبارزه با سوي دیگر باعث تفاوت در ز

دلیـل   هبرخی از پژوهشگران معتقدند که اهمیت زمان مناسب حذف، ب
عبـارت دیگـر    ه. بباشد می هرز هاي علفمجدد برخی  ممانعت از حضور

در زمان مناسب صورت نگیـرد، ممکـن    هرز هاي علف چه حذف چنان
نمو سـایر بـذور    و و رشد زنی جوانهچنان براي  است شرایط محیطی هم

  ).Ayeneh Band, 2006فراهم باشد ( هرز علفبذر  موجود در بانک
سـبب افـزایش تـراکم     زراعـی   گیـاه با   تداخل در هرز علفوجود  

                                                        
6- Critical Weeds Interference Period 
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 تـداخل بـا  در  هـرز  هـاي  علف. با افزایش تراکم شود میگیاهی  جامعه
روي گیاهـان زراعـی افـزایش     هـا  آنگیاهان زراعی تأثیر نـامطلوب  

فاکتورهـاي مـؤثر بـر     تـرین  مهماز  هرز علفکه تراکم  این  ایابد، ب می
، لیکن میـزان کـاهش   باشد میبا گیاهان زراعی  هرز هاي علفتداخل 

 Chaichi and( نیسـت  هـرز  علفعملکرد متناسب با افزایش تراکم 
Ehteshami, 2001.( خروس تاجبوته  دوداده است که  مطالعات نشان 

شد که عملکرد  ا سویا سبز گردید، سببزمان ب در هر متر ردیف که هم
در  هـرز  علـف که ایـن   درصد کاهش یابد، ولی هنگامی 5/13میزان  به

یافت بر عملکرد  ) رشد3Vگره ( ) تا سومین2Vگره ( مرحله تولید دومین
شـدن تـراکم    ). بـا دو برابـر  Dieleman et al., 1995تأثیر نداشـت ( 

بوتـه در   6/2بـه   3/1از سویا و افـزایش تـراکم    هاي کرتتره در سلمه
هفته پـس از سـبز    هفتاز  هرز هاي علفمترمربع زمان بحرانی حذف 

). با Harrison, 1990یافت ( شدن کاهش هفته بعد از سبز پنجشدن به 
شـد کـه بـا     مشـاهده  هـرز  هـاي  علفبررسی رقابت بین لوبیاچیتی و 

بروز  لدلی بهاز ابتداي فصل  هرز هاي علفشدن دوره تداخل  تر طوالنی
رونـد کاهشـی از خـود نشـان      هـرز  هـاي  علفنکی تعداد تُ پدیده خود

در ابتـداي   هـرز  هـاي  علـف رویـش   ینتـر  بـیش  که طوري بهدهد،  می
 رشـد  فصـل در انتهـاي   هـرز  هـاي  علـف رویـش   ترین کمو  رشد فصل

 توان می). از این مطالعات Aghaalikhani et al., 2005شد ( مشاهده
سزایی روي زمان کنترل دارد.  تأثیر به هرز فعلگرفت که تراکم  نتیجه

ثابـت نیسـت و بایـد مخلـوطی از      هرز علفدر غالب مطالعات تراکم 
هاي مختلف مبناي آزمایش قرار گیرنـد. ایـن   با فراوانی هرز هاي علف

که نتایج حاصل از آزمـایش قابلیـت تعمـیم      دلیل است اینموضوع به
اسـت کـه    این ،ه مسلم استي در یک منطقه داشته باشد. آنچتر بیش
  گیـاه مختلـف   هـاي  قسمتثیر نامطلوبی بر أمختلف، ت هرز هاي علف

طریـق باعـث کـاهش کمـی و کیفـی عملکـرد        دارند و از این زراعی
  .شوند می

نتایج برخـی از   هرز، هايبر زمان و چگونگی مبارزه با علف عالوه
در  کاشـت نقـش مهمـی    داده است که افزایش تراکم آزمایشات نشان

نمـو   و باعـث کـاهش رشـد    زراعی  گیاهدارد. رقابت  هرز علفمدیریت 
تـراکم بـاال سـبب فرونشـانی کامـل       کـه  طوري به، شود می هرز علف
در تـراکم   هـرز  علـف این فرونشـانی   که صورتی. در شود می هرز علف
بـه تلفـات عملکـرد ناشـی از رقابـت        نظر منتج از تراکم مورد تر پایین
، افـزایش تـراکم کاشـت نقـش     خواهد شـد  زراعی  هگیا اي گونه درون

 ,Fallah and Nematiکـرد (  ایفا خواهد هرز علفمهمی در مدیریت 
ـ  مـی تـراکم گیـاهی    )(.Vicia faba L در باقال ).2007 تولیـد   دتوان

قارچی، عملکرد دانه و  هاي بیماري، توسعه هرز علفرقابت خشک،  ماده
ـ  سرانجام، تولید اقتصادي محصول را تحت -Lopezثیر قـرار دهـد (  أت

bellido et al., 2005 .(  گیـاه محققان زیادي افزایش میزان تـراکم  
گزارش  هرز هاي علفساختن اثرات رقابتی ناشی از  را در محدود زراعی
 ,Makarian et al., 2003; Nurse and Ditommaso( انـد  نمـوده 

روتئینـی  گیـاه پ  تـرین  مهمباقال گیاهی از خانواده بقوالت و ). 2005
گیـاه پوششـی تـوان     عنوان بهکه باقال در ظاهر،  وجود این دنیاست. با
عملکرد زراعـی  اما در شواهدي  ،باشد میرا دارا  هرز هاي علفمقابله با 
درصـد   32-82 میـزان  بـه  هـرز  هـاي  علـف رقابت بـا   دلیل بهاین گیاه 

). لذا لـزوم بررسـی   Ghanbari Birgani et al., 2004یافت ( کاهش
بررسـی ترکیـب    -1اهدافی انجام شـد:   این زمینه با چنین در تر شبی

تــداخل  تـأثیر  تحــت هـرز  هــاي علـف خشــک  ، تـراکم و وزن اي گونـه 
 هاي گونهاثر مخلوط  بینی پیش -2و تراکم مختلف باقال  هرز هاي علف

  .بر عملکرد دانه باقال هرز هاي علفمختلف 
  

  ها روشمواد و 
و تـراکم بـاقال بـر     هـرز  هـاي  علف ثیر تداخلتأ بررسی منظور به 
 صـورت  بـه  1388-89سال زراعـی  عملکرد باقال، آزمایشی در  ياجزا

کامـل تصـادفی بـا     هـاي  بلـوك شده در قالـب طـرح    خرد هاي کرت
طبیعی رامین  دانشگاه کشاورزي و منابع تکرار در مزرعه پژوهشی چهار

ان شـرقی شهرسـت   کیلومتري شـمال  36واقع در شهرستان مالثانی در 
د. ارتفاع محل آزمایش شاهواز و در حاشیه شرقی رودخانه کارون اجرا 

دقیقـه   53درجـه و   48متر و داراي طـول جغرافیـایی    50از سطح دریا 
در این . باشد میدقیقه شمالی  36درجه و 31شرقی و عرض جغرافیایی 

و  9، 5سـطح شـامل: (مراحـل     پـنج در  هرز هاي علفآزمایش تداخل 
)، در هـرز  هـاي  علـف باقال، کنترل و تداخل تمام فصل برگی گیاه  13

بوتـه در   14و  11، 8سـطح (  سـه اصـلی و تـراکم بـاقال در     هاي کرت
گرفتند. از نظر موقعیت بررسی قرار  فرعی مورد هاي کرت) در مربع متر
ي هـا   ناخشـک بـا تابسـت    هوایی، منطقه مالثانی جز مناطق نیمه و آب
رسی با  آزمایش از نوع لومی محل . خاكشود میخشک محسوب  و گرم

 بـر کیلـوگرم   گـرم  میلـی 6 و داراي 5/7آلی و اسیدیته  درصد ماده 7/0
 بـر کیلـوگرم   گـرم  میلی 128فسفر و  بر کیلوگرم گرم میلی9نیتروژن، 

فاصـله پشـته    متري به خط چهار فرعی شامل هفت کرت پتاس بود. هر
خط نکاشت  و دو فرعی خط نکاشت بین هر کرت و یک يمتر سانتی 60

شد. در  نظر گرفته اصلی جهت جلوگیري از اثر رقابتی در هاي کرتبین 
عملکرد مشخص  گیري اندازهفرعی، خطوط دوم و سوم جهت  هر کرت

نظر گرفته شد. حاشیه در عنوان بهمتر از هر طرف طول نیز  گردید. نیم
ـ  ،جهت آزمایش استفاده شدمزرعه  هرز هاي علفاز فلور طبیعی  د از بع

محـض   دسـتی بـه   وجـین  صـورت  بـه هـرز   هايشده، علفمراحل ذکر
زمین طبق عرف منطقه شامل  سازي آماده. شدند میشدن حذف  پدیدار

 هـاي  کانـال  شخم، دیسک، کوددهی، تسطیح، ایجاد فـاروئر و حفـر  
کیلوگرم  70آبیاري بود. عملیات کوددهی براساس آزمون خاك شامل 

کیلـوگرم   25پایه،  صورت بهتریپل  فسفات در هکتار فسفر از منبع سوپر
پایه روي سـطح مزرعـه    صورت بهدر هکتار نیتروژن از منبع اوره که 

حدود  ،روز بعد از کشت 30پخش و با دیسک با خاك مخلوط گردید. 
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شـد.   خاك اضافه کود سرك به عنوان بهکیلوگرم در هکتار کود اوره  25
ترین ارقام باقال که از خالص بذر رقم گیاه زراعی از نوع سرازیري بود

طـرف تمـام    مـاه و در یـک   آذر چهاردستی در  طور به. کاشت باشد می
 دودادن  با قرار متر سانتی  هفت-پنجاي در عمق  کپه صورت به ها پشته

کـردن جهـت ایجـاد     عدد بذر در هر حفره انجام شد. در هنگام تنـک 
اضافی باقال را  هاي تهبوبرگی،  سهنظر، در زمان حدود  هاي مورد تراکم

داري شدند. نیمی از کود  هاي قوي نگهکرده و بوته با چاقوي تیز حذف
 عنـوان  بـه روز بعـد از کشـت    30کیلوگرم در هکتـار) حـدود    25اوره (

پشـته بسـته بـه     و روش جـوي  آبیاري بـه  .شد خاك اضافه سرك به کود
دهـی،   رشدي و وضعیت رطوبتی گیاه انجام شد. در مرحله گـل  مرحله

سیاه باقال به گیاه هجوم آوردند که نیاز به مبارزه   تعداد اندکی آفت شته
دانه خشک توسط داس  صورت بهماه  نبود. برداشت در اواسط فروردین

(خطوط دوم و  مربع متر 4/2گرفتن خطوط حاشیه، از مساحت  با درنظر
طی در  هرز هاي علف اي گونه خشک و تنوع شد. تراکم، وزن سوم) انجام

بـا   رشد فصلبرگی باقال و در پایان  13 و 9، 5و در مراحل  رشد فصل
 مربـع  متـر  37/0متر در مسـاحت   سانتی 60×61قاب چهارچوب به ابعاد 

منظـور تمـام    ایـن  شـد. بـه   بـرداري  نمونـه طـور تصـادفی    بار به چهار
 ي جـنس و گونـه  ، کرده و در آزمایشـگاه  را با داس قطع هرز هاي علف

کـرده، سـپس جداگانـه شـمارش و درون پاکـت قـرار        نرا تعیی ها آن
پاکـت را حـداقل    هـرز  هـاي  علـف خشک  وزن تعیین . جهتندشد داده
شـد تـا وزن خشـک     قـرار داده  گراد سانتیدرجه  75ساعت در آون  48

 افزار آماري ها با استفاده از نرم  تعیین شود. در پایان کار، داده هرز علف
SAS مودارها از برنامه شدند. براي ترسیم ن تجزیهExcel شد و  استفاده

ها با آزمون دانکـن صـورت گرفـت. جهـت مقایسـه       مقایسه میانگین
  دهی استفاده شد.  اثر متقابل از روش برش هاي میانگین
  

  نتایج و بحث
  هرز هاي علفو تراکم  اي گونهترکیب 

 Betaي چـون چغنـدر وحشـی (.   هرز هاي علفدر این آزمایش  
maritima L ،(صــحرایی چـک پی )Convulvulus arvensis L. ،(

 Sinapis arvensis)، خردل وحشی (.Malva sylvestris Lپنیرك (
L.) شبدر ،(Trifolium spp ، (یونجه زرد )Melilotus officinalis 
L. ترشـک ، ( )Rumex spp(  وحشـی  یـوالف و )Avena fatua L.( 
  اصلی مزرعه شناسایی شدند. هرز هاي علف عنوان به

غالـب در تیمارهـاي    هـرز  هـاي  علفررسی درصد تراکم از کل ب 
و  وحشـی  ، چغنـدر صـحرایی  پیچک هرز هاي علفکه  داد نشانتداخل 

انـد و تـا آخـر    برگی در زراعت باقال موجود بـوده  پنجپنیرك از مرحله 
چغنـدر   هـرز  علف که طوري د، بهنرشد حضور خود را حفظ کرد ي دوره

 هـرز  علفترین تعداد  بیش ترتیب هبو پنیرك  صحرایی پیچکوحشی، 
برگی که اوج  نُه بوته در مترمربع) را در تیمار 46/18و  17/21، 35/26(

 درصد45/13و  درصد43/15، درصد21/19بود با  هرز هاي علففراوانی 
مـرور زمـان رونـد تعـداد      خود اختصاص دادند. به به هرز هاي علفکل 
ه در انتهـاي  ک طوري بهیافت،  چغندر وحشی و پنیرك کاهش هرز علف

را  هـرز  هـاي  علـف از کـل   درصد97/11و  درصد72/9 ترتیب بهفصل 
رونـد   صـحرایی  پیچـک  هـرز  علـف خود اختصاص دادند. در مقابـل   به

 درصد43/8از  ترتیب به که طوري بهافزایشی جمعیت خود را حفظ کرد، 
در  رسـید.  رشـد  فصـل در انتهاي  درصد96/14به  رشد فصلدر ابتداي 

خصــوص  ي ماننــد پنیــرك و بــههــرز هــاي علــفمیــان وضــع ایــن 
 متفاوت بود، زرد مانند شبدر و یونجه ،خانواده با باقال هم هرز هاي علف

سـپس  برگی باقال باال و  پنجتا  هرز هاي علفکه فراوانی این  طوري به
و ترشـک   هـرز  هـاي  علفسایر  و جاي خود را به ندداشت یکاهش روند

تـا   ،، ترشک در تیمـار تـداخل  هرز هاي علفان در می). 1دادند (جدول 
 توان میمرحله ظاهر شد.  نداشت و بعد از این برگی در مزرعه وجود پنج

شـدن آن در   جز ذخیره بذر خاك، باعـث عـدم پدیـدار    عاملی به ،گفت
بـه   هـرز  علـف ده است. موفقیـت اکولـوژیکی ایـن    شبرگی  پنجزمان 
، توانـایی  بـذور  سـازگاري در پـراکنش  خیـزي بـاالي خـاك،     حاصل
باال بسـتگی دارد   زنی جوانه سرعتزمان طوالنی و  در مدت زنی جوانه

)Raycheva, 2011 .( حـرارت، میـزان    درجـه نظیـر  محیطـی  عوامل
بذر موجود در خاك نیز  بانک چنین هم خیزي خاك و بارندگی، حاصل

. بـا در  ندباشـ  گـذار تأثیر نـد توان می هرز هاي علف اي گونه روي ترکیب
 و رطوبت موجـود در خـاك   pH ،زنی جوانه ي دماي پایه داشتن اراختی
 ;Mousavi, 2007( کـرد  بینـی  پـیش را غالـب   هـاي  گونـه  توان می

Stoller et al., 1987 .(در شـرایط   صـحرایی  پیچک ،مثال عنوان به
مـزارع   در و کنـد  می رشدو گرمسیري  يا نهاهوایی معتدل، مدیتر و آب

 زند میرطوبت کافی جوانه  درت. این گیاه اس ساز  مشکل غالت و باقال
در اواخر بهار و اوایـل   صحرایی پیچک بذرهاي زنی جوانه ینتر بیشو 

 نیـز آزمایش  در این .)Lym and Travnicek, 2015تابستان است (
 ایـن گونـه   تـراکم با افزایش گرماي هوا در اوایل بهار، شاهد افزایش 

  بودیم.
پنیرك،  هرز هاي علفمربع باقال، ربوته در مت هشتدر تیمار تراکم 

و  2/15 ترتیـب  بـه ( هـرز  علـف ترین تعداد  بیش وحشی شبدر و چغندر
، درصــد73/15بــا  ترتیــب بــه را بوتــه در مترمربــع) 68/13و  18/14
خـود اختصـاص   بـه  هرز هاي علفاز کل  درصد15/14و  درصد67/14

م شـبدر در  ولی با افزایش تراکم باقال، از تعداد و درصـد تـراک   ،دادند
شـد. بـا    کاسـته  داري معنـی طـور   به پنیرك و چغندر وحشیمقایسه با 

درصـد   18/0 هـرز  هـاي  علفتراکم  ،تراکم باقالدرصد  افزایش هر یک
وحشی، پنیرك،   وحشی، چغندر میان تراکم خردل کاهش یافت. در این

چنـدان   ،غالـب مزرعـه بودنـد    هـاي  گونهوحشی که  ترشک و یوالف
 ،با افزایش تراکم باقال که حالی در ند،م باقال قرار نگرفتتراک تأثیر تحت

تـا   صـحرایی  یافت، ولی تراکم پیچک کاهشزرد  و یونجه تراکم شبدر
بوته در متر 14( باقال هاي باالترتراکم دربوته باقال افزایش یافت و  11
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 مشـاهده نشـد   صـحرایی  پیچـک  تراکم در داري معنیمربع)، افزایش 
که  هایی نسبتنمودند در گزارش Anafjeh et al, 2008 ).1(جدول 

گنـدم از قـدرت رقـابتی     ،وحشـی بـود   از یـوالف  تر بیشتراکم گندم 
وحشـی   کـه نسـبت یـوالف    زمـانی  ،باالتري برخوردار بود و برعکس

و در برابري نسبت دو گیـاه   بود وحشی یوالف بابرتري  ،یافت افزایش
دم بود، که نشان از موفقیت از گن تر بیش) قابلیت تهاجمی یوالف 4:4(

محیطی از منابع تر بیشاستفاده  دلیل بهدر رقابت  وحشی یوالف تر بیش
 طور به هرز علفگونه  یا چند  اثر یک ،در بسیاري از مطالعاتاست. بوده 

در مزرعـه   کـه  حالی درشده است  جداگانه روي کاهش عملکرد بررسی
در  ها آنکه نحوه رقابت  وجود دارد هرز هاي علفاز  یمختلف هاي گونه

، متفاوت شود میدیده  اي گونه تکدیگر با آنچه که در حالت  کنار یک
   )Chaichi and Ehteshami, 2001است (

  
  )مربع مترباقال (بوته در  هرز هاي علف) بر تراکم مربع مترو تراکم باقال (بوته در  هرز هاي علفر تداخل تأثیمیانگین مقایسه  -1جدول 

 Table 1- Mean comparison the effect of weeds interference period and broad bean density on weeds density 
(plantm-2)  

  هرز هاي علف دوره تداخل
Interference period of weeds  

  )مربع مترتراکم باقال (بوته در 
Broad bean density (plants m-2)  

  هرز علف
 (weed) 

  برگی 5
(V5) 

  برگی 9
(V9) 

   یبرگ 13
(V13) 

  تمام فصل
(whole season) 

8  11  14 

  وحشی خردل
(wild mustard) 14.18a 14.86a 4.5b 4.5b 9.79a 9.49a  9.29a 

  صحرایی پیچک
(field bind weed)  7.65b 21.17a 8.78b 9b  7.65b  11.48a  11.82a  

  چغندر وحشی
(sea beet) 

10.36b 26.35a 9.68b 5.85c 13.68a 13a  12.05a  
  پنیرك

(common mallow) 20.72a 18.46a 10.36b 7.2c 15.2a  13.68a  13.68a  

  شبدر
 (clover) 

17.79a 15.99b 11.71c 4.72d 14.18a 13.17a  10.3b 

  ترشک
(curly dock) 

0.0d 11.03a 6.98b 3.82c 5.4a  5.57a  5.4a  
  یونجه زرد

yellow alfalfa)(  9.68a 7.2b 4.95c 3.82c  7.93a 5.91b  5.4b 

  وحشی یوالف
wild oat)(  9.68b 15.09a 9.9b 5.85c 10.64a  10.3a  9.45a  

  هرز هايعلف سایر
(other weeds) 0.0d 6.98c 8.78b 15.31a 8.1a  7.93a 7.26a  

  هرز هاي علف کل
(total weeds) 90.09b 137.16a 75.67c 60.13d 96.62a 90.54b  85.135c 

 ندارند. داري معنیاختالف  )α=درصد5راي یک حرف مشترك هستند از نظر آزمون دانکن (اعداد هر سطر که دا
Numbers in each row, which has a joint letter, has no significant differences in regard to Duncan test (a =5%)  

 
  

تـداخل از ابتـداي    ي بـا افـزایش طـول دوره    هرز هاي علفتراکم 
ادامـه   درداد و  برگی باقال روند افزایشـی نشـان   نُهتا مرحله  رشد فصل
). 1شـد (جـدول    مرور زمان کاسته ، بههرز هاي علف تراکماز  رشد فصل

، در تیمارهاي تداخل بعـد از مرحلـه   هرز هاي علف تراکمعلت کاهش 
، رقابـت  هـرز  هـاي  علـف  اي گونـه  درونبه رقابت  توان میرا  برگی نُه

یـافتن   کـاهش که منجـر بـه    زراعی  گیاهو  هرز ايه علف اي گونه بین
نتایج مشـابهی در  د. نسبت دا ،شود می جهت حفظ بقاء هاتراکم گونه

 Chaichi and Ehteshami, 2001; Fallah and( مورد توسـط  این
Nemati, 2007 (شـده اسـت   گزارش. Chaichi and Ehteshami, 

در پایـان   هـرز  هـاي  علـف نتیجه رسیدند که تراکم کـل   این به 2001
گـره در سـویا    به مرحلـه تولیـد سـومین     درصد نسبت 3/49 رشد فصل

با افزایش تراکم باقال در طول دوره  ،هرز هاي علفتراکم  یافت. کاهش
ــد کاهشــی   ــد رون ــانرش ــدول  داد نش ــداد  1(ج ــاهش تع ــت ک ). عل

بـه فراوانـی منـابع    تـوان  مـی با افزایش تراکم بـاقال را   هرز هاي علف
داد  غذایی و رطوبت در تراکم پایین باقال نسبتنور، مواد محیطی مانند

 Anafjeh et(باشـند   ي داشتهتر بیشرشد  هرز هاي علف شد که باعث
al., 2009.(  
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  هرز هاي علفوزن خشک 
خشـک   موجـب افـزایش وزن   هرز هاي علفافزایش دوره تداخل  
فصل  در تیمار تداخل تمام که طوري بهد، شسطح  در واحد هرز هاي علف

). 2رسید (جدول  مربع مترگرم در  99/172به حداکثر میزان خود یعنی 
 هرز هاي علفبرگی باقال و افزایش تراکم  هنُ با افزایش تداخل تا مرحله

علـت   که به یافت، افزایش هرز هاي علفخشک کل  تا این مرحله، وزن
 وحشی، چغندر وحشی و ترشک خردل مانند برگ پهن هاي گونهوجود 

هـا و  سـایر گونـه  نسبت به تر بیشداراي خصوصیاتی نظیر ارتفاع که 
باشند که سبب بـاالتر بـودن تـوان    روي باقال می تر بیش اندازي سایه

 هـرز  هـاي  علـف دنبـال آن وزن خشـک   ها شده و بهرقابتی این گونه
هنگام رشد  ،نیز با افزایش ارتفاع خود وحشی یوالف افزایش پیدا کرد.

نیـز از طریـق اسـتفاده از بـاقال      صـحرایی  پیچکو  باقال رقابت بادر 
در افزایش  تأثیرگذار هاي گونه جزء ،منابع تر بیشم و جذب قی عنوان به

ــک  وزن ــفخش ــاي عل ــرز ه ــود. ه  Chaudhary et al, 2008 ب
روز بعـد از کشـت گنـدم     110تـا   30د کـه در تیمارهـاي   دندا گزارش

روز  110گرم در  29/261 نمیزا بهخشک  باالترین وزن روز 10فواصل  به
داد در تیمارهـاي تــداخل   نتـایج نشـان   بعـد از کشـت مشـاهده شـد.    

برگی)  پنج(تداخل تا مرحله  رشد فصلخشک در ابتداي  وزن ینتر بیش
، برگی 9و در مراحل  وحشی و خردل پنیرك ،شبدر مربوط به ترتیب به

 ,Lak et al بود. وحشی خردل برگی و تداخل تمام فصل مربوط به 13

ــه 2013 ــوع در گون ــود تن ــا وج ــد ب ــزارش کردن ــاالي  ،گ ــراکم ب و ت
 هـوایی   هـاي در تیمارهـاي آزمایشـی، رقابـت انـدام     هـرز  هـاي  علف
رقم لوبیا شرایط مشابهی داشت. بنابراین برتري  با هشت هرز هاي علف

ناشی از تراکم  دتوان مین هرز هاي علفبعضی از ارقام لوبیا در رقابت با 
(جدول  در تیمارهاي آزمایشی باشد هرز هاي علفکم  خشک و یا وزن

2.(  
بوتـه در مترمربـع،    14بوتـه بـه    هشـت با افزایش تراکم بـاقال از  

بـه   42/92درصـد کـاهش از    33/10با  هرز هاي علفخشک کل  وزن
این کاهش ناشی از کـاهش   ).2گرم در مترمربع رسید (جدول  76/83

 هـرز  هاي علف هاي گونهشک خ بوده زیرا وزن هرز هاي علفتراکم کل 
ثیر تراکم گیاهـان  تأنتایج مشابهی در مورد  چندان تغییر نکرده است.

 Azim Khanشده است ( گزارش هرز هاي علفزراعی بر وزن خشک 
and Marwat, 2006; Kristensen et al., 2008) .(کـه  طـوري  به 

Azim Khan and Marwat, 2006  کـه در بررسـی    نـد داد گـزارش
 ترین کم ،کیلوگرم در هکتار گندم 160و  140، 120، 100کم چهار ترا

 میـزان  بـه  کیلوگرم در هکتار 160در تراکم  هرز هاي علفخشک  وزن
 ترتیب بهوحشی و ترشک  کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. خردل 1627

 تـرین  کـم و  ینتـر  بـیش  مربـع  مترگرم در  65/6و  69/16میانگین  با
و  درصــد09/19 را بــا میــانگین هــرز هــاي علــفخشــک از کــل  وزن
  خود اختصاص دادند.  تراکم باقال بهدر هر سه درصد61/7

  
  )مربع مترهرز باقال (گرم در  هاي ) بر وزن خشک علفمربع مترهرز و تراکم باقال (بوته در  هاي ر تداخل علفتأثیمیانگین مقایسه  -2جدول 

Table 2-Mean comparison the effect of weeds interference period and broad bean density (plant m-2) on weeds dry weight (g 
m-2)  

  هرز هاي علف دوره تداخل
Interference periods of weeds  

  )مربع مترتراکم باقال (بوته در 
Broad bean density (plants m-2) 

  هرز علف
 (weed) 

  برگی 5
(V5) 

  برگی 9
(V9) 

  برگی 13
(V13) 

  تمام فصل
(whole 
season) 

8  11  14 

  وحشی خردل
(wild mustard) 4.1d 10.36c 20.63b 31.68a 17.47a 16.56b 16.04b 

  صحرایی پیچک
(field bindweed)  1.72d 4.61c 9.13b 20.65a 9.91a 8.73b 8.43b 

  چغندر وحشی
(sea beet) 1.6d 4.02c 10.54b 24.13a 10.77a 9.76b 9.7b 

  پنیرك
(common mallow) 4.12d 6.43c  14.84b 21a 12.19a 11.45b 11.15b 

  شبدر
 (clover) 4.21d 7.15c 12.6b 18.53a 11.23a 10.45b 10.18b 

  ترشک
(curly dock) 0.0d 3.39c 8.67b 14.54a 6.82a 6.62b 6.51b 

  یونجه زرد
yellow alfalfa)(  3.33d 6.86c 11.97b 18.33a 10.67a 9.96b 9.74b 

  وحشی فیوال
wild oat)(  2.88d 5.28c 8.5b 11.56a 7.58a 9.96b 6.62b 

  هرز هايعلف سایر
(other weeds) 0.0d 3.21c 6.42b 12.52a 5.74a 5.52a 5.35a 

  هرز هاي علف کل
(total weeds) 21.99d 51.34c 103.33b 172.99a 92.52a 86.05b 83.76c 

 ندارند داري معنیاختالف  )α=درصد پنجاز نظر آزمون دانکن ( اعداد هر سطر که داراي یک حرف مشترك هستند
Numbers in each row, which has a joint letter, has no significant differences in regard to Duncan test (α= 5%)  
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  عملکرد دانه 

دار بر عملکرد دانه باقال معنـی  هرز هاي علفهاي تداخل اثر دوره
افـزایش مـدت زمـان تـداخل عملکـرد دانـه کـاهش یافـت،         بود. با 

کیلـوگرم در   5/2473باالترین عملکرد دانه بـا میـانگین    که طوري به
 تـرین  کـم و  هـرز  هـاي  علـف هکتار مربوط به تیمار وجین تمام فصل 

کیلوگرم در هکتـار مربـوط بـه تیمـار      3/274عملکرد دانه با میانگین 
 ه بـا تیمـار تـداخل تـا مرحلـه     بود کـ  هرز هاي علففصل  تداخل تمام

بـودن تـأثیر    دارمعنـی  ).1(شـکل   نداشت داري معنیاختالف  برگی  13

 .Zea mays L)( بـر عملکـرد دانـه ذرت    هـرز  هاي علفتیمار وجین 
این  ،است شده  گزارش  Saeidi Nezhad and Saffari, 2013توسط 

 شـد ر فصـل در طـول   هـرز  هـاي  علفرقابت  که، نمودندبیان محققین
 داري معنـی طور  به کاهش اجزاء عملکرد، عملکرد دانه را نیز به  توجه با

 Phaseolus vulgarisدرصدي عملکرد لوبیا ( 45کاهش داد. کاهش 
L. نیز توسط  هرز هاي علف) در اثر تداخلLak et al, 2013  گـزارش  
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  باقال بر عملکرد دانه زهر هاي علفاثر تداخل  -1شکل 

Figure 1- Effect of weeds interference on broad bean seed yield 
  
 هـرز  هـاي  علـف خشک  کیلوگرم وزن به ازاي یک داد نتایج نشان 

کیلوگرم در هکتـار   1/198متوسط  طور بهتولیدي، عملکرد دانه باقال 
تداخل  در بررسی Ehteshami et al, 2006 ).2(شکل کاهش یافت 

گره، گلدهی،  هفتمین و، پنجمین  ، سومین تا تولید اولین هرز هاي علف
رسیدند  این نتیجه  به (.Glycine max L) ایدهی و رسیدگی سوغالف

یافـت.   داري معنیکاهش  عملکرد سویا ،رقابت ي که با افزایش دوره
و عملکرد دانـه   هرز هاي علفخشک  بین وزن دهدنشان می) 2شکل (

با افـزایش وزن خشـک    که طوري بهرابطه مستقیمی وجود دارد،  باقال
کاهش یافت. ایـن   داري معنی طور به، عملکرد دانه باقال هرز هاي علف

کردند رابطه مستقیمی که گزارش Paolini et al, 2006نتیجه با نتایج 
 دنخوو کاهش عملکرد محصول  هرز هاي علفخشک  بین افزایش وزن

(Cicer arietinum L.)  .وجود دارد، مطابقت دارد  
در میان تیمارهاي تراکم باقال، باالترین عملکرد دانه مربوط بـه  

کیلـوگرم در هکتـار    1342بوته در مترمربع با میانگین  14تیمار تراکم 
بوته در مترمربع بـا   هشتترین عملکرد دانه به تیمار  چنین کم بود. هم

ــانگین  ــق  4/1127می ــع تعل ــوگرم در مترمرب ــکل   کیل ــت (ش  ).3داش
Boroomandan et al, 2009  هـاي مختلـف   کردنـد تـراکم   گـزارش

داري روي عملکرد داشت و عملکـرد دانـه بـا افـزایش      سویا اثر معنی
کیلـوگرم در   1/3871( 45کیلوگرم در هکتار) به  6/2513( 15تراکم از 

رغـم کـاهش عملکـرد     علی کرد.  هکتار) بوته در مترمربع افزایش پیدا
یافـت و   هاي باال عملکرد در واحـد سـطح افـزایش   در تراکم بوته تک

سـطح   بوته از طریق افزایش تعداد گیـاه در واحـد   کاهش عملکرد تک
در بررســی  Khademhamzeh et al, 2004 اســت.  جبـران شــده 

ایـن نتیجـه    بـه بوته در مترمربـع سـویا    60و  50، 40، 30 هايتراکم
در مترمربع عملکـرد دانـه   بوته  50که با افزایش تراکم بوته تا  رسیدند
  .یافت دانه کاهش عملکرد هاي باالتردر تراکمو  یافت افزایش
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Figure 2- Relationship between weeds dry weight and broad bean seed yield  
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Figure 3- Effect of broad bean density on seed yield  

  
 داد که در وجین کامل و تداخل تا نشان متقابل رابطه رگرسیون اثر

داشـت.   داري معنـی باقال بر عملکرد دانه، اثر  برگی، تراکم پنج مرحله
عملکرد دانه  ،برگی و تداخل کامل 13برگی و  9تداخل تا  در که حالی در

هاي مختلف باقال واکنشی نشان نداد. باالترین عملکرد دانه به تراکم
بـا   مربـع  متـر بوتـه در   14فصـل و تـراکم    مربوط به تیمار وجین تمام

مقدار آن مربـوط بـه    ترین کمدر هکتار و کیلوگرم 87/2699میانگین 

بـا میـانگین    مربـع  متـر بوتـه در   14ل و تـراکم  فصـ  تیمار تداخل تمام
تـا   هـرز  هـاي  علـف تیمار تداخل . در بوددر هکتار کیلوگرم 309/225

عملکرد دانه  ینتر بیشبوته در مترمربع،  14برگی نیز، تراکم  پنج مرحله
 مرحلـه  از هـا  آنیـا حـذف    هـرز  هاي علف فصل وجین تمام. را داشت

 امکانو ) مربع متربوته در  14مطلوب ( بعد استفاده از تراکم به برگی پنج
غـذایی) را   محیطی (از جمله نـور، آب و مـواد   استفاده از شرایط حداکثر
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 Fallah and Nemati, 2007). 4(شـــکل  کنــد  مـــیفــراهم  
نمودند اثر زمان وجین و تراکم بوته بـر عملکـرد دانـه نخـود      گزارش

هفته پس از  پنجو  سهدار بود و اعمال تیمارهاي وجین در مرحله معنی
نحو مؤثري از کاهش عملکـرد حاصـل از رقابـت     به شروع رشد بهاره

عملکرد دانه در تیمار وجین  که طوري بهجلوگیري نمود،  هرز هاي علف
کیلـوگرم در   12 میـزان  بـه هاي ثالثه تنها هفته پس از ظهور شاخه پنج

 تـرین  کـم بـا   بود. هرز هاي علففصل  تر از تیمار وجین تمام هکتار کم
بـاقال   هـاي  بوتـه کـه   این دلیل بهمربع)  بوته در متر هشتتراکم باقال (

کامل بپوشانند، قادر به استفاده کامل از  طور بهزمین را  نتوانستند سطح
 در مرحله هرز هاي علف وجین که صورتی اما در دسترس نشدند. منابع در

 داري معنی ثیرتأ تراکم که این باتوجه به ،و بعد از آن انجام شود برگی نُه

حداقل  جهت کاهش هزینه تولید، شود میتوصیه  ،بر عملکرد باقال ندارد
  . )4(شکل  شودکار گرفته مربع) به در متر بوته هشتتراکم (
  
 گیري نتیجه
عنـوان گیـاه پوششـی تـوان      که در ظاهر گیاه باقال به وجود این با

بررسـی بـا افـزایش     باشد اما در این هاي هرز را دارا میمقابله با علف
یافت. داري  معنیهرز، عملکرد دانه باقال کاهش  هايزمان تداخل علف

بر عملکرد نداشت و  ثیريتأ بعد هیچ برگی به 13از  هرز هاي علفحذف 
 بهتـرین زمـان   افزایش تراکم باقال نیز نتوانست آن را بهبود بخشـد. 

چنـین   کـاهش رقابـت بـا بـاقال و هـم      منظور به هرز هاي علفکنترل 
   .برگی است 13 عملکرد مطلوب، قبل از مرحله
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  اثر متقابل زمان تداخل و تراکم باقال بر عملکرد دانه -4شکل 

Figure 4- The interaction of interference time and broad bean density on seed yield 
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Introduction 
Broad bean (Vicia faba L.) belongs to the Fabaceae family and is the most important protein plant in the 

world. Although broad bean used as cover crop is able to deal with weeds, but the evidence show that yield of 
the plant decreased 32-82% because of competition with weeds. Using crop density is one of the ecological 
approaches in weed management. Broad bean density can produce biomass, weed competition, seed yield and 
ultimately influence the economic yield. Many reports show that increasing crop density reduced negative effects 
of weeds. The aim of this experiment was to evaluate the effect of weeds interference and different densities of 
broad bean on density and biomass of weeds and broad bean seed yield.  

 
Materials and Methods 

The experiment was carried out as split plot in randomized complete block, with four replications, during 
2009-2010 in a field experiment at Ramin Agricultural and Natural Resources University, Ahwaz. Weeds 
interference was investigated on 5 levels, including V5, V9, V13 broad-bean phonological stages, full season 
weeding and full season weeds interference selected as main plots, and broad-bean density on 3 levels: including 
8, 11 and 14 plants m-2 as subplots.  Density, dry weight and diversity of weeds and seed yield of broad bean 
were evaluated.  

 
Results and Discussion 

The results showed that the weeds including wild beet, field bindweed and mallow had the highest 
occurrence (26.35, 21.17 and 18.46 plants m-2 respectively) in V9 broad-bean phonological stage, where the peak 
abundance of weeds was observed. The frequency of mallow, clover and yellow alfalfa were high until V5 broad-
bean phonological stage, but in the next stages, they were replaced by other weeds and sorrel. It was also 
observed that the environmental factors can affect composition of weeds, for example, as the temperature 
increased in the early spring, an increase in the density of field bindweed was recorded. In the treatment of 8 
plants m-2 of broad-beans, the highest frequency was recorded for mallow, clover and wild beet (15.2, 14.18 and 
13.68 plants m-2). With the increased interference time period, from V9 broad-bean phenological stage on, the 
weed density was reduced due to "within species"(intra_species) competition of weeds and "between species" 
(inter_species) competition of weeds and the crop. As the time period of weeds interference increased, the dry 
weight reached its highest level, so that in full season weeding treatment, it reached 172.99 g m-2. Increasing  the 
density of broad-bean from 8 to -14 plants m-2, decreased the weeds total dry weight from 92.42 to 83.76 g m-2 

.Also increasing the weeds interference duration, reduced the seed yield, so that the highest yield, with the 
average of 2473.5 kg ha-1, was obtained in full season weeding treatments. Among the treatments of broad-bean 
density, the highest seed yield of 1342 kg ha-1 in average, was obtained from density treatment of 14 plants m-2. 
Among the treatments of interaction, weeds interference and Broad-bean density, Broad-bean density had a 
significant effect on the seed yield. The highest seed yield was observed in full season weeding treatment and the 
density of 14 plants m-2, with an average of 2699.87 kg ha-1, and the lowest seed yield was recorede in the 
treatment of full season interference and density of 14 plants m-2 with an average of 228.309 kg ha-1.  

Considering the results of this study, where weeding is not to be applied in V13 broad -bean phenological 
stage and next stages, the minimum density (8 plants m-2) is recommended, because density had no significant 
effect on broad-bean yield, this would  reduce the cost of production. 
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Conclusions 

 It can be concluded that increasing the duration of weeds interference, reduced the seed yield and weeds 
density while it increased the weeds dry weight. Increased broad-bean density, also, reduced the density and dry 
weight of all the weeds. The best time to control weeds for optimum performance of broad-bean, was prior toV13 
broad-bean phenological stage.  
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