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Abstract 

Background and Objective: This study was conducted to investigate the effect of summer cover crop residues 

and row spacing of faba bean on weed population, yield and components yield of faba bean (Barakat cultivar). 
 

Materials and Methods: experiment was conducted as factorial based on split-split-plot design with three 

replications in Bandar-Gaz Service Center in June-July 2019. The order of cover crops (mung bean, millet, 

and no cover crop), row spacing of faba bean (25, 35, 45, and 55 plant per m2), and interference of weeds 

(weeding and no weeding) were placed in the main plot, subplot, and sub subplot, respectively. 

 

Results: The use of mung bean and millet cover crop residues, especially millet, were effective in reducing 

density and dry matter of weeds. Weed density and dry matter decreased by reducing row spacing of faba bean 

in different treatments of cover crops in no weeding condition. The number of pods per plant and the number 

of pods per m-2 were affected by the interaction of cover crops, row spacing and weed interference. In general, 

the highest number of pods per plant was recorded in millet cover crop residues in row spacing of 55 cm row 

and weeding treatment. However, the highest number of pods per m-2 was observed in millet cover crop 

residues in row spacing of 25 cm and weeding. The highest and lowest 100-seed weight were observed in 

millet residues and no cover crop treatments, respectively. The interaction effect of cover crop and weed 

interference on grain yield was significant (Pvalue=0.05). The results showed that millet residues in no 

weeding and weeding condition had the highest grain yield with 2870.12 and 5049.43 kg.ha-1, respectively. 

 

Conclusion: The results of the present study show that the use of cover crop residues alone is not able to 

completely control weeds. Reducing row spacing in combination with planting of cover crops can play an 

effective role in controlling weeds and improving crop yield.  
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 و اجزای های هرز و عملکردعلفبر مدیریت کاشت  و فاصله ردیف تابستانهگياهان پوششی اثر 

 (.Vicia faba L) باقلا عملکرد 

 
 2حسین کاظمی ، 3جاوید قرخلو، *2، آسیه سیاهمرگویی1عصمت بائی
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 چکیده

هاي باقلا  بر جمعيت علف فواصل بين ردیف وتابستانه منظور بررسي اثر بقایاي گياهان پوششي  بهاین مطالعه  اهداف:
 انجام گرفته است.  (رقم برکت) هرز، عملکرد واجزاي عملکرد باقلا

 
 مرکز خدمات کرتهاي دو بار خرد شده در سه تکرار در طرح به صورت فاکتوریل در قالب آزمایش مواد و روش ها:

(، فاصله بدون گياه پوششينوع گياهان پوششي ) ماش، ارزن و انجام شد.  3131شهرستان بندرگز در تيرماه  کشاورزي
در کرت اصلي، علف هاي هرز ) وجين و عدم وجين( به ترتيب تداخل سانتي متر( و  55و  05، 15، 25بين ردیف باقلا ) 
 ي قرار گرفتند. عفرعي و فرعي فر

 
 هرز هايعلف زیست تودهو  تراکم کاهش در ارزن خصوص به ارزن و ماش پوششي گياه بقایاي از استفاده ها:یافته
ت زیسو  تراکم هاي باقلا،ردیف بين فاصله کاهش با پوششي گياه مختلف تيمارهاي در وجين عدم شرایط در .بود موثر
 اصلهف پوششي، گياه متقابل اثر تاثير تحت مربع متر در غلاف وتعداد بوته در غلاف تعداد. یافت کاهش هرزهاي علف توده
 فاصله رد ارزن پوششي گياه بقایاي در بوته در غلاف تعداد بيشترین کلي طور به گرفت؛ قرار هرز علف تداخل و ردیف بين
 شيپوش گياه بقایاي در در مربع متر در غلاف تعداد بيشترین اما. شد ثبت  هرز علفهاي وجين و سانتيمتري 55 ردیف بين

به ترتيب وزن صد دانه و کمترین بيشترین  .شد مشاهده هرز علفهاي وجين و سانتيمتري25 ردیف بين فاصله در ارزن
 5 حسط در بر عملکرد دانه هرز علف تداخل و پوششي گياه نوع متقابل اثرشد.  دیده بدون گياه پوششي ودر بقایاي ارزن 

 32/2171 با ارزن به ترتيب بقایاي هرز، هايو وجين علف وجين عدم شرایط در بود. نتایج نشان داد که دارمعني درصد
 دادند.  اختصاص خود به را دانه عملکرد بيشترین هکتار در کيلوگرم 01/5103و 
 

 به تنهایي قادر به کنترل کامل علفهاينتایج تحقيق حاضر نشان مي دهد که استفاده از بقایاي گياهان پوششي  :نتیجه گیري
 ومي تواند نقش موثري در کنترل علفهاي هرز گياهان پوششي  کاشتبا  در تلفيقکاهش فواصل بين ردیف  وهرز نيست 

 بهبود عملکرد گياه زراعي داشته باشد. 
 

   بقایا علفهاي هرز، مالچدیریت اکولوژیک، ماش، مگياه پوششي تابستانه،  ارزن، کلیدي: واژه هاي
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 مقدمه
 در حبوبات مهمترین از یکي( Vicia faba L) باقلا

 و زراعي تناوب طراحي در را مهمي نقش و بوده جهان
سطح زیر کشت . کند مي ایفا خاک غذایي مواد مدیریت

و استان گلستان   بودههکتار  15111باقلا در ایران بيش از 
استان درصد سطح زیر کشت، بعد از  15با بيش از 

قرار توليد این محصول در کشور  در رتبه دوممازندران 
  (.2131)آمارنامه کشاورزي  دارد

هاي هرز از مهمترین عوامل کاهنده عملکرد در علف
 رغم علي. هستنداز جمله باقلا محصولات زراعي مختلف 

 نترلک در موفق پوششي گياه یک عنوان به را باقلا اینکه
 مقابل در گياه این اما شناسند، مي هرز هاي¬علف
 کاهش نحویکه به بوده؛ حساس بسيار هرز هايعلف

 محصول، این با هرز هاي¬علف تداخل از ناشي عملکرد
کاورماکي و همکاران ) است گردیده برآورد درصد 04

( نيز بر حساسيت 2134دباغ زاده و همکاران )(. 2131
باقلا به تداخل علفهاي هرز تاکيد داشته و اعلام کردند که 
جهت جلوگيري از خسارت علفهاي هرز، کنترل این 
گياهان در این محصول باید در ابتداي فصل رشد و قبل 

رو براي غلبه از اینبرگي شدن انجام گردد.  31از مرحله 
مراحل اوليه  ي هرز به ویژه درهاعلفباقلا در رقابت با 

 و کرمي نژادي هرز ضروري است )هاعلفرشد، کنترل 
 (. 2131 همکاران

مختلف  روش هاياز  هاي هرزبراي مدیریت علف
اما  ؛مي توان استفاده کردمکـانيکي، زراعـي و شـيميایي 
تر و ارزانتر بودن، کنتـرل به دلایل مختلف از جمله ساده

 ها روشها، بيش از سایر استفاده از علفکش باشيميایي 
)خوجملي و همکاران مورد توجه کشاورزان قرار دارد 

هاي نگرانياز یکسو ها . اما کاربرد مـداوم علفکش(2131
هاي سطحي و آلـودگي آب از جملهمحيطـي زیسـت

و از سوي دیگر منجر به توسعه  موجب شدهرا  زیرزميني
ن و اسـت )آبدی شده بيوتيپهاي مقاوم به علفکشها

مورد  512در حال حاضر، به نحویکه (. 2111همکاران 
هاي هرز به علفکش در دنيا گزارش شده مقاومت علف

گونه  333گونه دولپه و  352گونه ) 241است که شامل 
علفکش متعلق  340لپه( مي باشد. این بيوتيپها نسبت به تک
کش شناسایي  مکانيسم عمل علف 13مورد از  23به 

گياه زراعي و در  30شده، مقاوم شده و حضور آنها در 
 (. 2123هيپ ) به ثبت رسيده استکشور  73

که بر پایه هاي اکولوژیک روش استفاده ازاز این رو 
 مورد توجهکاهش مصرف علفکشها طراحي شده باشند، 

، موثرراهکارهاي این یکي از گرفته است. محققان قرار 
باشد. این گياهان که عمدتًا گياهان پوششي مي استفاده از
 بوو شب گندميان، بقولاتگياهي هاي خانواده متعلق به

بـرداري اقتصادي کاشـته بـا هـدفي غيـر از بهـره بوده و
ین (. ا2133معيني و همکاران باشيمينشـوند )مـي

منظور جلوگيري به فواید بسياري داشته و عمدتا گياهان
نيتروژن، بهبود ساختمان خاک، جلوگيري از  از آبشویي

 شوندفرسایش خاک و کنترل بيماري و آفات کشت مي
؛ 2134؛ آندریا و همکاران 2121آق پور و همکاران )
؛ 2134اماني بني و همکاران ؛ 2123حمدنيا و همکاران ا

. (2130ميرزایي و محمدآبادي ، 2134پيرارد و ماري 
استفاده از تایج تحقيقات مختلف موید آن است که ن

سب براي توانند یک جایگزین مناگياهان پوششي مي
و  2113) اوچينو و همکاران  هاي شيميایي باشدکشعلف

بسياري اما متاسفانه (. 2131؛ کامپيگلا و همکاران 2132
مربوط به تهيه بذر، هاي از کشاورزان به دليل هزینه

ایلي به کشت گياهان پوششي ندارند و در تم مدیریت و ...
 .مي نگرنندیک هزینه اضافي واقع به آن به عنوان 

هاي مربوط به کود، درحاليکه گياهان پوششي هزینه
ده گستر هايهاي هرز و شخمکنترل بيماري، آفات، علف

-توانند یک سرمایهمي دهند ورا براي کشاورز کاهش مي

 خاک و منابع خاک باشند گذاري بلند مدت براي بهبود
در . (2133؛ آکاریا و همکاران 2137)برگتولد و همکاران 

( گزارش کردند که 2121ایري و همکاران )این راستا 
کاشت پنبه در بقایاي دو گياه  شبدر برسيم و ماشک گل 
خوشه اي منجر به بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد پنبه 

اقتصادي بودن کاشت این علاوه بر نامبردگان  شود.مي
از طریق بهبود عملکرد وش در دو گياهان پوششي 

 کاهش جمعيتمقایسه با تيمار عدم کاشت گياه پوششي، 
توليد بذر توسط آنها که در نهایت در دراز  علف هرز و

مدت مي تواند به کم شدن مشکلات ناشي از علفهاي هرز 
 یک بيولوژ تثبيت، بيانجامد و همچنين موارد دیگر از جمله

افزایش ماده آلي خاک  ، کاهش فرسایش خاک ونيتروژن
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مزایاي اقتصادي قابل توجهي براي  را از نيز شود
 . کشاورزان در بر خواهد داشت

نتایج تحقيقات مختلف حاکي از آن است که گياه 
پوششي به تنهایي نمي تواند کنترل مطلوبي از علفهاي 

که جهت بهبود  هرز را در پي داشته باشد و لازم است
اثر گياه پوششي آنها را در تلفيق با سایر روشها مورد 

یري و ؛ ا2131)خوجملي و همکاران  استفاده قرار داد
رسد کاهش فواصل بين (. به نظر مي2121همکاران 

ردیف تا جایي که منجر به رقابت درون گونه اي نشود، 
از طریق کاهش فضاهاي خالي، نقش موثري در کاهش 

هاي هرز و افزایش کارایي گياهان پوششي لفهور عظ
در تایيد این امر صمدي و محمد دوست داشته باشد. 

 گياهان ( در مطالعه خود به بررسي تاثير2131جمن آباد )
 و هرز علفهاي کنترل بر کاشت ردیف فاصله و پوششي
سيب زميني پرداختند و دریافتند که گياهـان  در عملکرد

 به توانندمي ترباریک کاشت هايردیف و پوششي
 پایدار کشاورزي در هرز علفهاي غيرشيميایي مدیریت

 .نمایند کمک
این پژوهش با هدف  با توجه به موارد تشریح شده

بررسي اثر بقایاي دو گياه پوششي ارزن و ماش و 
هاي هرز و همچنين فواصل بين ردیف بر جمعيت علف

واقع در  عملکرد و اجزاي عملکرد باقلا در قطعه زميني
انجام  استان گلستان-مرکز خدمات کشاورزي بندرگز

 . شد
 

 هامو اد و روش
صورت به3131-33این آزمایش در سال زراعي 

فاکتوریل در قالب طرح کرتهاي دو بار خرد شده با سه 
تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز خدمات کشاورزي 

 51شهرستان بندرگز بين شهرستان بندرگز انجام شد. 
دقيقه طول شرقي و  1درجه و  50دقيقه تا  53درجه و 

دقيقه عرض  03درجه و  14دقيقه تا  13درجه و  14
 درشمالي در بخش جنوب غربي استان واقع شده است. 

 سالانه مدت بارندگي دراز ميانگين ، آزمایش اجراي محل
 شن، درصد 01 داراي مزرعه خاک.  است متر ميلي 101
 ،(خاک لومي بافت) رس درصد 37 و سيلت درصد 01

ميلي دسي زیمنس بر سانتي متر و  21/1 الکتریکي هدایت

همچنين ميزان کربن آلي خاک، ازت  بود.  4/7اسيدیته 
 3/1کل، فسفر قابل جذب و پتاسيم قابل جذب به ترتيب 

 پي پي ام بود.  315پي پي ام و  3/31درصد،  11/1درصد، 
 آزمایشي شامل گياه پوششي  در سه سطح تيمارهاي 

 Panicum)، ارزن( .Vigna radiate L)ماش 

miliaceum L.)  فاصله بين  بدون گياه پوششي،  و  ،
متر( و سانتي 55و  05، 15، 25ها )در چهار سطح ردیف

در سطح وجين و عدم وجين  مدیریت علف هاي هرز 
علفهاي هرز در نظر گرفته شد. عمليات تهيه بستر کاشت 

سازي زمين که شامل شخم، دیسک و تسطيح و آماده
انجام شد. بذر گياهان پوششي  3131بود، در تابستان 

در و صورت ردیفي ، به 3131در اواسط تيرماه ماه سال 
 23)ماش و ارزن به ترتيب  تراکم توصيه شده سه برابر

در ( 2131نامداري و همکاران ) کيلوگرم در هکتار( 05و 
لازم به ذکر  .گردیدکشت  متر 30×0کرتهایي به اابعاد 

در زمان کاشت گياهان پوششي ارزن و ماش، هيچ  است
در تيمار  (.2130براست و همکاران کودي مصرف نشد )

 ، هيچ گياهي کاشته نشد.   بدون گياه پوششي
مورد نظر که در گياهان پوششي در اوایل آبان ماه 

در اوایل مرجله دانه بندي بودند، کف بر و بقایاي آن 
رقم )قرار داده شد. سپس کاشت گياه باقلا سطح خاک 

هایي با در اواخر آبان ماه در در داخل کرت (برکت
شد.  انجام مترسانتي 55و  05، 15، 25فواصل بين ردیف 

متر در نظر گرفته شد. سانتي 31فاصله روي ردیف نيز 
به دليل نزولات جوي مناسب در طي فصل رشد باقلا، 

 اساس بر نيز باقلا نياز مورد کودآبياري انجام نشد. 
 هکتار کود در کيلوگرم 351 خاک و به ميزان آناليز

نيتروژن  کود هکتار در کيلوگرم 51 و سولفات پتاسيم
 شروع تا باقلا  نيتروژني نيازهاي تأمين جهت )اوره(

 باکتري کمک به نيتروژن بيولوژیک فعاليت تثبيت
 باقلا انجام کاشت سپس و اضافه به خاک باقلا همزیست

 .شد
 به صورت عرضي به کرت کل که است ذکر به لازم

 هايوجين علف عمليات قسمت یک در و تقسيم قسمت دو
برگي و شروع گلدهي گياه  1شامل مرحله  2)در طي  هرز

 زیستنشد.  انجام این کار دیگر قسمت در و باقلا( انجام
 يکل علف هرز در طي فصل رشد باقلا در دو مرحله توده
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مورد بررسي باقلا و عملکرد روز پس از کاشت  311و  11
 قرار گرفت. 
هرز در طي فصل رشد  کل علف زیست تودهتراکم و 

روز پس از کاشت باقلا  311و  11 يباقلا در دو مرحله
براي این کار تراکم  گونه هاي  .مورد بررسي قرار گرفت

متر در هر  5/1× 5/1مختلف هرز در دو کوادرات به ابعاد 
کرت آزمایشي ثبت شد. سپس گونه هاي مختلف به 

ین ؛ براي اآنها تعيين شد زیست تودهآزمایشگاه منتقل و 
درجه سانتيگراد به مدت  71منظور نمونه ها درون آون 

ساعت قرار گرفتند و سپس وزن آنها با استفاده از  72
 . ترازوي دقيق اندازه گيري شد

براي تعيين عملکرد دانه نيز در مرحله رسيدگي، بعد  
از حذف اثر حاشيه اي از هر واحد آزمایشي یک متر مربع 
برداشت و بوته هاي آن شمارش شدند. سپس از بين 

بوته انتخاب و جهت اندازه  31اشت شده، بوته هاي برد

گيري اجزاي عملکرد شامل تعداد غلاف در بوته، تعداد 
 دانه در غلاف و وزن صد دانه مورد استفاده قرار گرفتند. 

-هاي بهمنظور تجزیه آماري دادهبه SAS برنامهاز 

درصد جهت  5سطح  در LSDدست آمده و از آزمون 
رسم ها استفاده شد. در نهایت براي مقایسه ميانگين داده

 .نمودارهاي مربوطه از نرم افزار اکسل استفاده شد
 

 نتایج و بحث
 جمعیت علفهاي هرز در طی فصل رشد باقلا ترکیب

درطي فصل رشد باقلا شش گونه علف هرز متعلق به 
چهار خانواده گياهي مشاهده شد. از این تعداد یک گونه 

بودند. در بين گونه هاي  چندساله و پنج گونه یکساله
مشاهده شده، سه گونه باریک برگ و سه گونه پهن برگ 

و چهار  0بودند. همچنين دو گونه مسير فتوسنتزي کربن 
 (. 3داشتند )جدول 1گونه مسير فتوسنتزي کربن 

 
 مهمترین علفهاي هرز مشاهده شده در طی فصل رشد باقلا -1جدول 

مسیر 
 فتوسنتزي

 علف هرز نام علمی خانواده سیکل زندگی رفولوژيوم

4C چندساله باریک برگ  Poaceae Sorghum halepense (L.) 

Pers. 
 قياق

4C یکساله باریک برگ  Poaceae Paspalum dilatatum Poir. علف غاز 

3C یکساله باریک برگ  Poaceae Phalaris sp علف خوني 

3C یکساله پهن برگ Chenopodiaceae Chenopodium album L. سلمه تره 

3C یکساله پهن برگ  Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. گندمک 

3C یکساله پهن برگ Scrophulariaceae Veronica persica Poir. سيزاب 

 
کل علف هرز در طي فصل رشد  زیست تودهتراکم و 

روز پس از کاشت باقلا  311و  11ي باقلا در دو مرحله
)الف و ب(  2)الف و ب( و 3بررسي و نتایج آن در اشکال 

همانگونه که در این اشکال مشاهده نشان داده شده است. 
تيمارهاي مختلف گياه در شرایط عدم وجين در مي شود 

تراکم علف هرز  ،پوششي با افزایش فواصل بين ردیف
افزایش یافته است. نتایج تحقيقات مختلف حاکي از آن 
است که با افزایش فواصل بين ردیف محصولات زراعي 

هاي هرز افزایش علف زیست تودهمختلف، تراکم و 
 و همکاران يگوئل؛  م2121یابد )دارامولا و همکاران مي

کاهش فاصله بدیهي است که (. 2117و رنر  یسرا؛ 2115
تـراکم در واحد سطح توام است،  یشافـزا اکه ب یفرد ينب

تواند کارایي استفاده از انرژي خورشيد را در گياه يم
زراعي افزایش داده و منجر به اقزایش قابليت رقابت آنها 
با علف هرز شود. از سوي دیگر با کاهش فواصل بين 

انداز گياه  یهسـا يـانگياه زراعي، نفوذ نـور از مردیف 
که این امر مي تواند در کاهش درصد  ،زراعي کاهش یافته

جوانه زني و همچنين کاهش رشد علف هرز بسيار موثر 
( اظهار داشتند که 2117) ریچ و رنردر این رابطه  باشد.

 کاهش نوراز طریق سویا  در  کاشتفاصله ردیف کاهش 
رسيده به  سطح خاک منجر به کاهش تراکم علفهاي هرز 

نيز ( 2121) همکاران و دارامولاو رشد آنها مي گردد. 
در  مترسانتي 51 ردیف فاصله از استفاده دریافتند که 
 و تراکم کاهش ، باعثسانتيمتر 311و  75مقایسه با 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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 Digitaria جمله از هرز هايعلف هايگونه تودهزیست

horizontalis ، Panicum maximum، Cynodon 

dactylon و Paspalum scrobiculatum گردید. 
استفاده از بقایاي گياه پوششي ماش و ارزن در 
کاهش تراکم علف هاي هرز موثر بوده و به نظر مي رسد 

يد در تای کارایي بقایاي ارزن بيشتر از بقایاي ماش است.
( نيز گزارش 2131همکاران )نتایج این تحقيق، خوجملي و 

کردند که مالچ بقایاي گياه پوششي در روي سطح زمين 
مي تواند در کنترل علف هاي هرز بسيار موثر باشد 

گياهي متفاوت اگرچه این توانایي در گونه هاي مختلف 
توسط جو و  یادز تودهیستز يداست. نامبردگان تول

ان جابر) ينو گرام ينمانند هوردئ لوکميکالهایيترشح آل
را عامل  ياهگ ینا یايشدن بقا يدهپوس یان( در جر2137

 يرهرز تحت تأث يهاو رشد علف زنيکاهش جوانه ياصل
( 2123جو عنوان نمودند. خواجه نبي و همکاران ) یايبقا

مختلف ) گندم، جو،  يپوشش ياهاثر نوع و زمان کاشت گ
 يتشبدر و ماشک گل خوشه اي( را بر ساختار جمع

هرز آفتابگردان مورد بررسي قرار دادند و  يهاعلف
دریافتند که کاشت جو به عنوان گياه پوششي دو ماه قبل 

هرز را -علف زیست توده تریناز کشت آفتابگردان، کم
 خواهد داشت.

مقایسه تراکم علف هاي در شرایط وجين و عدم 
وجين، در تيمارهاي تحت کشت ماش و ارزن در تراکم 

ان مي دهد که استفاده از بقایاي گياه هاي مختلف باقلا نش
پوششي به تنهایي قادر به کاهش موثر در تراکم علفهاي 

کاشت پنبه در ( 2121ایري و همکاران ) هرز نيست.
را براي  يمو شبدر برس ياماشک گل خوشه یايبقا

حصول عملکرد پنبه به کشاورزان معرفي نمودند 
 يهاثر علفکنترل مو يبرا کيد نمودند کهأنامبردگان ت

 نيمانند وج يليتکم یریتيراهکار مد یکاز لازم است هرز 
 .نموداستفاده  یافتهکاهش یرکش در مقادعلف یا

مي توان گفت که گفت که  2و  3با استناد به اشکال 
استفاده از بقایاي ماش و ارزن در فواصل بين ردیف 

علفهاي  زیست تودهکمتر باقلا نقش موثري در کاهش 
هرز دارد؛ اگرچه در فواصل بين ردیف بيشتر، استفاده 

 از بقایاي ارزن مطلوبتر از بقایاي ماش است. 

 عملکرد و اجزاي عملکرد باقلا
نتایج تجزیه واریانس تيمارهاي مختلف آزمایشي بر 

نشان داده شده  2فاکتورهاي مورد بررسي در جدول 
است. به توجه به این جدول اثر متقابل سه گانه 
فاکتورهاي مورد بررسي ) مالچ گياه پوششي، فواصل 
بين ردیف باقلا و مدیریت علف هرز( بر صفات تعداد 

متر مربع در سطح یک  غلاف در بوته و تعداد غلاف در
درصد معني دار بود. نتایج مقایسه ميانگين این صفات 

به طور کلي در نشان داده شده است.  0و  1در اشکال 
ح گياه پوششي و فواصل بين ردیف باقلا، تعداد وهمه سط

غلاف در بوته در شرایط وجين علفهاي هرز بيشتر از 
اش، شرایط عدم وجين بود. در بقایاي گياه پوششي م

 05بيشترین تعداد غلاف در بوته در فواصل بين ردیف 
غلاف در بوته(  4سانتيمتري باقلا و وجين علفهاي هرز ) 

مشاهده شد. در بقایاي گياه پوششي ارزن، بيشترین 
سانتيمتري  55تعداد غلاف در بوته در فواصل بين ردیف 

غلاف در بوته( ثبت شد.  3/7باقلا و وجين علفهاي هرز ) 
در شرایط بدون گياه پوششي ) بدون گياه پوششي(، اما 

و  55بيشترین تعداد غلاف در بوته در فواصل بين ردیف 
سانتيمتري باقلا و وجين علفهاي هرز به ترتيب با  05
علي رغم پایين  غلاف در بوته دیده شد. 31/4و  14/7

بودن تعداد غلاف در بوته در فواصل بين ردیف کمتر، به 
شتر بوته در واحد سطح، تعداد غلاف در متر دليل تعداد بي

مربع در فواصل بين ردیف کمتر، بيشتر بود. به نحویکه 
بيشترین تعداد غلاف در واحد سطح در تيمار مالچ بقایاي 

سانتيمتر در شرایط  25ارزن و در فاصله بين ردیف 
وجين علفهاي هرز مشاهده شد. نشان داده اند که با 

اهش فواصل بين ردیف یا روي افزایش تراکم بوته ) ک
ردیف(، بين بوته ها، در دریافت منابع رقابت رخ داده که 
نتيجه آن نيز کاهش تعداد غلاف در بوته خواهد بود 

؛ هاشم آبادي و صداقت حور 2131)موسوي و همکاران 
(. 2131؛ گلچين و همکاران 2111؛ ليو و همکاران 2114

که با افزایش  ( نيز دریافتند2131زینلي و همکاران )
سانتيمتر، تعداد  41به  11فواصل بين ردیف باقلا از 
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 )ب(روز پس از کاشت باقلا  131) الف( و  88تراکم علف هرز تحت تاثیر گیاه پوششی و فواصل بین ردیف باقلا در  -1شکل 

 
افزایش مي یابد. ایشان کاهش تعداد غلاف غلاف در بوته 

در بوته با کاهش فاصلة بين ردیف را به کاهش تعداد 
کل گره بارور در بوته در نتيجـة کاهش تعداد شاخة 
فرعي و همچنين، ریزش انـدام زایـشي به دليل رقابت 

 همچنين به استناد بين بوته ها بـراي نـور نـسبت دادند.
بقایاي گياه پوششي ارزن نيز مي توان گفت  2شکل 

توانسته است در طي زمان ) در مرحله نمونه برداري( 
زیست توده علفهاي هرز را بيش از بقایاي ماش و تيمار 
بدون گياه پوششي در سطح پایين نگه دارد و این امر 

 فاکتورهاي از در همه فواصل کاشت مشهود است. یکي
 سطتو گياهي بقایاي تجزیه سرعت کننده تعيين که مهم

 باشد،مي اول هايهفته در ویژهبه هاميکروارگانيسم
کابریرا و )  آنهاست( C/N) نيتروژن به کربن نسبت

در گياهان تيره نخود تقریبا  نسبت این  ؛(2115همکاران، 
مي باشد،  3به  11و در گياهان خانواده گندميان  3به  34

ت ليل سرعبنابراین بقایاي گياهان خانواده گندميان به د
تجزیه کمتر، دوام بيشتري بر روي سطح خاک داشته و 
از این لحاظ مي تواند باعث مهار علف هاي هرز در 

 .( 2133اس سيآرمحدوده زمياني بيشتري شود ) ان
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)ب(روز پس از کاشت  131) الف( و  88در  علف هرز تحت تاثیر گیاه پوششی و فواصل بین ردیف باقلا زیست توده -2شکل 

 باقلا

 
اثر متقابل مالچ بقایاي گياه پوششي و فواصل بين 
ردیف باقلا بر صفت تعداد دانه در غلاف در سطح یک 

 5(. همانگونه که در شکل 2دار بود ) جدول درصد معني
مشاهده مي شود در بقایاي ماش، تعداد دانه در غلاف در 
تيمارهاي مختلف فواصل بين ردیف باقلا مشابه بود. در 
بقایاي ارزن بيشترین تعداد دانه در غلاف در فاصله بين 

عدد در هر غلاف( و کمترین  13/0سانتي متر ) 15ردیف 
عدد در هر  35/1سانتي متر ) 25ن ردیف آن در فاصله بي

غلاف( مشاهده شد. در شرایط بدون گياه پوششي نيز 
 25بيشترین تعداد دانه در غلاف در فاصله بين ردیف 

دانه در هر غلاف( و کمترین آن در  11/0) سانتي متري
دانه در هر غلاف(  7/1سانتي متري ) 55و  05فواصل 

در سطوح مختلف دیده شد. همانگونه که مشخص است 
فاصله بين ردیف، در هر کدام از تيمارهاي گياه پوششي 
روندهاي متفاوتي دیده شد. احتمالا دليل این امر به این 
موضوع بر مي گردد که صفت تعداد دانه در غلاف کمتر 

گيرد و بيشتر وابسته تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي
 به ژنتيک گياه است. 

جزیه واریانس مشاهده مي همانگونه که در جدول ت
شود صفت تعداد دانه در غلاف تحت تاثير فاصله بين 
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(. این امر با نتایج تحقيق 2ردیف قرار نگرفته است )جدول 
( 2112( و پورسل و همکاران )2131زینلي و همکاران )

مبني بر عدم تاثير یا تاثير کم تراکم گياهي بر تعداد دانه 
ف آن موسوي و همکاران در غلاف همخواني دارد. بر خلا

(  گزارش کردند که با افزایش فاصله بين ردیف 2131)
 کاشت، تعداد دانه در غلاف کاهش مي یابد. 

اثر متقابل مالچ گياه پوششي و مدیریت علفهاي هرز بر 
تعداد دانه در غلاف در سطح یک درصد معني دار بود 

ملاحظه مي شود در  4(. همانگونه که در شکل 2) جدول
ایط عدم وجين علفهاي هرز، بيشترین تعداد دانه در شر

بذر در غلاف( و در  10/5)  غلاف در مالچ بقایاي ارزن
شرایط وجين علفهاي هرز بيشترین تعداد دانه در غلاف 

 بذر در غلاف( مشاهده شد. 3/0تيمار مالچ بقایاي ماش )
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 گیاه پوششی، فاصله بین ردیف باقلا و مدیریت علف هرز بر تعداد غلاف در بوتهاثر  -3شکل 
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 اثر گیاه پوششی، فاصله بین ردیف باقلا و مدیریت علف هرز بر تعداد غلاف در متر مربع -4شکل 

 *میله ها نشان دهنده انحراف معیار از خطا می باشند

 
 اثر گیاه پوششی و فاصله بین ردیف باقلا بر تعداد دانه در غلاف -5شکل 
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 اثر گیاه پوششی و مدیریت علفهاي هرز بر تعداد دانه در غلاف -6شکل 

 
وزن صد دانه باقلا فقط تحت تاثير اثرات ساده نوع 

( P>0.01( و مدیریت علف هرز )P>0.01گياه پوششي  )
(. نتایج مقایسه ميانگين اثر گياه 2قرار گرفت ) جدول 

نشان داده شده  7پوششي بر وزن صد دانه باقلا در شکل 
است. همانگونه که ملاحظه مي شود بيشترین وزن صد 

گرم دیده شد. وزن  15/310دانه در بقایاي ارزن به ميزان 
گرم بود که در  51/34صد دانه باقلا در بقایاي ماش 

 00/7با وزن صددانه باقلا در بقایاي ارزن،   مقایسه
درصد کاهش یافته است. کمترین وزن صد دانه نيز در 

) عدم کاشت گياه پوششي( به  بدون گياه پوششيتيمار 
گرم مشاهده شد که در مقایسه با تيمارهاي  30/17ميزان 

 30/1و  72/35گياه پوششي ارزن و ماش به ترتيب 
 درصد کاهش یافته است. 

اثر مدیریت علف هرز بر وزن صد دانه   1ر شکل د
د عدم نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه مي شو

داري باعث کاهش وزن کنترل علف هرز به شکل معني
صدانه باقلا شده است. وزن صد دانه باقلا در شرایط 

گرم و در شرایط عدم  30/310هاي هرز وجين علف
گرم بود. همانگونه که ملاحظه مي شود عدم  00/71وجين 

درصد  47/20کنترل علف هرز وزن صد دانه باقلا را 
 کاهش داده است. 

مي  2و  3و با توجه به اشکال  4و  5با مقایسه اشکال 
توان گفت گياهان پوششي با مهار علف هاي هرز سبب 

اي رشد باقلا شده و در نهایت باعث بهبود شرایط بر
افزایش قابل توجه وزن صد دانه شده است. با استناد به 
اشکال مذکور، اگر دو گياه پوششي ارزن و ماش سبب 

 يبدون گياه پوششکنترل علفهاي هرز در مقایسه با تيمار 
شده اند؛ اما گياه ارزن در مقایسه با ماش در کنترل علف 

قش پررنگ تري را در افزایش هرز کارآمدتر بوده و ن
وزن صد دانه باقلا داشته است. در تایيد نتایج حاضر 

 پوششي گياهان اثر بررسي ( با2130) بوربور و ئي حمزه
 وزن که گزارش کردند ذرت عملکرد اجزاي و عملکرد بر

 به گرفت قرار گياه پوششي تيمار تاثير تحت دانه صد
 و بالاترین شاهد در و اي خوشه گل ماشک که طوري
 تيمار دو بين در نيز خلر و داشتند قرار سطح ترین پایين

محققين گزارش کردند رقابت همچنين  .داشت قرار مذکور
باعث کاهش توان  هاي هرز فاز حضور عل يناش

و کاهش انتقال مواد فتوسنتزي به دانه  گياهفتوسنتزي 
هاي در حال رشد شده که نتيجه آن کاهش وزن صد دانه 
و در نتيجه کاهش عملکرد دانه خواهد بود )خوجملي و 

کياني و همکاران ؛ 2131و همکاران  کایا؛ 2131همکاران 
 (. 2123خواجه نبي ؛ 2132

دار اثرات ساده نوع عملکرد دانه باقلا تحت تأثير معني
هاي و مدیریت علفگياه پوششي، فواصل بين ردیف باقلا 

هرز قرار گرفت. اما اثرات متقابل بين تيمارهاي مختلف 
تنها در مورد اثر متقابل نوع گياه پوششي و مدیریت علف 
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(.  با 2دار بود ) جدول درصد( معني 5هرز ) در سطح 
 1/1353، بيشترین عملکرد دانه باقلا با  3توجه به شکل 

شي ارزن مشاهده کيلوگرم در هکتار در بقایاي گياه پوش
شد. عملکرد باقلا در بقایاي ماش و بدون گياه پوششي 

 0/1131و  7/1355به ترتيب 
کيلوگرم در هکتار بود که البته این دو تفاوت 

تعداد   7و  4داري با هم نداشتند. با توجه به اشکال معني

غلاف در بوته باقلا در تيمار بدون گياه پوششي بيشتر 
بود؛ در مورد وزن صد دانه بر  از تيمار بقایاي ماش

عکس این نتيجه دیده شد و وزن صد دانه باقلا در بقایاي 
رسد ماش بيش از بدون گياه پوششي بود. به نظر مي

اند که عملکرد این دو صفت با ترميم اثر هم سبب شده
دانه باقلا در تيمار بقایاي ماش و بدون گياه پوششي 

 داري نداشته باشند.تفاوت معني

  

 
 اثر گیاه پوششی بر وزن صد دانه باقلا -7شکل 

 
 اثر مدیریت علفهاي هرز بر وزن صد دانه باقلا -8شکل 

 
گياهان پوششي در بسياري از تحقيقات استفاده از 

بهبود عملکرد محصول  خانواده نخود اثر مطلوبي در
؛ ایري و 2123اند ) خواجه نبي و همکاران زراعي داشته

(. حتي نتایج 2131؛ هاشمي و همکاران 2121همکاران 
حاکي از آن بود ( 2111) يدنورالدینو س يفرزادتحقيق 

قش ن کاشت يشپیک  که استفاده از بقایاي ماش به عنوان
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ا ام .بسيار موثري در افزایش عملکرد گندم خواهد داشت
اي حاصل نشد. به نظر در این تحقيق چنين نتيجه

هاي هرز و یا د توانایي کمتر ماش در کنترل علفرسمي
شاید بروز اثرات دگرآسيبي ماش بر رشد  باقلا در بروز 

اثبات آن نياز به البته که  است؛این نتيجه موثر بوده 
ج نتایقات بيشتري دارد. در تایيد نتایج ما انجام تحقي

به بررسي اثر کشت ( 2121پور و همکاران)تحقيقات آق
خالص و خلوط گياهان خانواده گندميان و نخود به 
عنوان گياه پوششي در کنترل علفهاي هرز در محصول 

ستفاده از که ا نامبردگان اظهار داشتند ذرت پرداختند.
تواند در افزایش خلر ميجو و مخلوط آن با ماشک و 
مؤثر باشد. اگر چه  آن سطح برگ ذرت و وزن خشک

کشت خالص ماشک و شبدر در مقایسه با تيمار بدون 
گياه پوششي، سبب افزایش سطح برگ ذرت گردید، اما 
بهتر است براي رسيدن به نتایج مطلوبتر و رسيدن به 
حداکثر شاخص سطح برگ، از مخلوط این دو با جو 

 .کرداستفاده 

 
اثر گیاهان پوششی بر عملکرد دانه خشک باقلا -9شکل 

  
با افزایش فاصله بين ردیف باقلا، عملکرد دانه این 

(.  قاعدتا با 31محصول به شکل خطي کاهش یافت )شکل
فواصل بين ردیف، تراکم بوته در واحد سطح افزایش 

کاهش مي یابد، به این ترتيب، شرایط براي ظهور بيشتر 
علف هرز و در نتيجه بروز رقابت بين گونه اي آنها با 
گياه زراعي مساعد خواهد شد. افزایش تراکم بوته گياه 

نتيجه بهبود قابليت رقابت  زراعي در واحد سطح و در
هرز از جمله راهکارهایي است که گياه زراعي با علف 

 هاي هرز از آن امروزه تحت عنوان مدیریت تلفيقي علف

مقایسه ميانگين اثر متقابل گياه پوششي و مدیریت علف 
نشان داده شده  33هرز بر عملکرد دانه باقلا در شکل 

است. به استناد این شکل عدم وجين علفهاي هرز در هر 
دار عملکرد دانه معنيسه سطح گياه پوششي باعث کاهش 

هاي حال در شرایط عدم وجين علفباقلا شده است؛ با این
کيلوگرم در هکتار بيشترین  32/2171هرز بقایاي ارزن با 

 عملکرد دانه را به خود اختصاص داد. 
تر استفاده مي شود. در این شرایط امکان سریع

بسته شدن تاج پوشش فراهم شده و درصد جوانه زني 
هاي هرز به طور ميزان رویش علف و همچنين

یيد این امر قربانپور داري کاهش خواهد یافت. در تأمعني
کاهش فاصله ردیف ( دریافتند که  2110و همکاران )

کاشت پنبه سبب افزایش توان رقابتي گياه زراعي در 
ه و شدگاوپنبه  رقابت بر سر منابع مشترک با علف هرز

عملکرد پایدارتري در رقابت با تراکم هاي مختلف 
 داشت.خواهد گاوپنبه به دنبال 
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 اثر فاصله بین ردیف بر عملکرد دانه خشک باقلا -11شکل 

 
در شرایط وجين علفهاي هرز بيشترین عملکرد دانه 

کيلوگرم در هکتار  01/5103در تيمار مالچ بقایاي ارزن با 
داري با تيمار مالچ به دست آمد که البته اختلاف معني

کيلوگرم در هکتار نداشت.  10/0757بقایاي ماش با 
ا ب بدون گياه پوششيکمترین عملکرد دانه نيز در تيمار 

کيلوگرم در هکتار مشاهده شد.  مقایسه  31/0155
عملکرد باقلا در بقایاي ماش در شرایط وجين و عدم 
وجين علف هاي حاکي از ان است که ماش به تنهایي نمي 

هاي هرز به مزرعه جلوگيري کند و تواند از هجوم علف
 هاي تکميلي مکانيکي، زراعي یا شيميایيلازم است تکنيک

تفاده قرار گيرد. این امر در نتایج تحقيق نيز مورد اس
( نيز مورد تایيد قرار گرفته 2131خوجملي و همکاران )

 توجهقابل یيتوانااست. نامبردگان اظهار داشتند 
 کيولوژیب يتدر تثب شبدربرسيم و ماشک گل خوشه اي

سرعت  ينخاک و همچن يزيو بهبود حاصلخ يتروژنن
نسبت  بودن یينپا يلبه دل ياهانگ ینا یايبالاتر بقا یهتجز

در بهبود رشد و  يآنها، نقش موثر يتروژنکربن به ن
 هانياگ ینا یايذرت کاشته شده در بقا تریعاستقرار سر

دارد؛ اما این گياهان از لحاظ کنترل مطلوب علفهاي هرز، 
خيلي قوي نبوده و لازم است راهکارهایي همچون وجين 

ن این گياهان در مهار یا استفاده از علفکش در بهبود توا
 علفهاي هرز مورد استفاده قرار گيرد. 

 
 

 نتیجه گیري
 رشد فصل اوایل در و بوده سرمادوست گياهي باقلا

 آسيب بسيار هرز علفهاي مقابل در رشد کندي دليل به
 علفهاي برابر در گياه این از حمایت بنابراي. است پذیر
 از استفاده همچنين و کاشت آرایش بهبود طریق از هرز
 پتانسيل رشد فصل ابتداي در که گياهي بقایاي مالچ

 شوند، مي آنها رشد و هرز علفهاي ظهور کاهش در بالایي
 علف به مزرعه آلودگي کاهش در موثري نقش تواند مي

 کاهش آن تبع به و هرز علفهاي رشد کاهش هرز، هاي
 گياه عملکرد بهبود نهایت در و آنها توسط بذر توليد

 هک دهدمي نشان حاضر تحقيق نتایج. باشد داشته زراعي
 نبي فاصله کاهش و پوششي گياهان بقایاي از استفاده

 زهرهايعلف کنترل در مؤثري نقش تواندمي باقلا ردیف
 توصيه بنابراین. باشد داشته باقلا رشد فصل طي در
 کشت فرصت کشاورزي دليلي هر به اگر شودمي

 خود زمين داد، دست از خود زمين در را دوم محصول
 ماش یا ارزن مانند پوششي گياه یک کشت به را

 بعدي محصول کشت در آن مزایاي از و دهد اختصاص
 .نماید استفاده خود

 
 سپاسگزاري

نویسندگان مقاله از حمایت مالي دانشگاه علوم 
کشاورزي و منابع طبيعي گرگان جهت انجام این تحقيق 

 تشکر و قدرداني مي نمایند. 

y = -53.832x + 5529.4

R² = 0.9958**
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 اثر گیاه پوششی و مدیریت علفهاي هرز بر عملکرد دانه خشک باقلا -11شکل 
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