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چکيده
اين پژوهش بهمنظور بررسی تأثیر مالچ ضايعات چای و کنترل علفهایهرز بر خصوصیات مورفوفیزيولوژيکی و
بیوشیمیايی لوبیا ،بهصورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربیت
مدرس در سال زراعی  1395-96اجرا شد .تیمارها شامل پنج زمان کنترل علفهرز از طريق وجین دستی شامل شاهد
(بدون کنترل علفهرز) و کنترل علفهرز هر يک ،دو ،چهار و شش هفته يکبار پس از سبزشدن لوبیا و سه مقدار مالچ
ضايعات چای شامل صفر ،پنج و  10تن در هکتار در نظر گرفته شد .نتايج نشان داد که اثر کنترل علفهرز و مالچ ضايعات
چای بر کلیه صفات اندازهگیریشده معنی دار بود .همچنین ،برهمکنش دوگانه اين تیمارها از نظر صفات کربوهیدرات
محلول ،نشاسته ،تعداد غالف در بوته لوبیا و وزن خشک علفهرز معنیدار بود .با کاربرد پنج و  10تن مالچ ضايعات چای
در هکتار ،بهترتیب  35/59و  55/90درصد از وزن خشک علفهرز کاسته شد .با کنترل علفهرز هر هفته يکبار پس از
سبزشدن لوبیا و کاربرد پنج و  10تن مالچ ضايعات چای در هکتار ،بهترتیب  45/48و  74/12درصد از وزن خشک
علفهرز کاسته شد .بهطور کلی ،با توجه به کاهش وزن خشک علفهایهرز و نشاسته و افزايش کربوهیدرات محلول در
شرايط کنترل علفهرز هر دو هفته يکبار پس از سبزشدن لوبیا و  10تن در هکتار مالچ ضايعات چای ،استفاده از  10تن
مالچ ضايعات چای همراه با کنترل علفهرز هر دو هفته يکبار پس از سبزشدن در مزارع لوبیا توصیه میگردد.
واژههای کليدی :توده بومی ،خاکپوش ،دگرآسیبی ،عملکرد دانه ،وجین

کاهش خسارت های آن اعم از رقابت و اثرات دگرآسیب میتواند
در بهزراعهی آن بسهیار مفیهد باشهد ( Yagmur & Kaydan,
 .)2004برای مبارزه با علفهایهرز از ابتدايیترين روش يعنهی
کندن آنها با دست تا با بهکارگیری از کاملترين وسايل و مواد
مثل هواپیما ،سموم شیمیايی ،هورمونها و ويروسهها اسهتفاده
میشود ( .)Ghanbari et al. 2013مبهارزه مکهانیکی يکهی از
روشهای سنتی بوده و تا امروز از رايجترين راهههای مبهارزه بها
علفهایهرز است .مبارزه مکانیکی شهامل وجهین بها دسهت يها
استفاده از ماشینآالت پیشرفته است که هنوز هم بها پیشهرفت
های فنی در کشاورزی قابل توجیه بوده و در بسهیاری از مهوارد
ارزان ترين روش است و در ضمن خطر اين روش برای مهزارع و
بها هها بسهیار نهاچیز اسهت ( .)Ghanbari et al., 2014دوره
بحرانی کنترل علفهایهرز لوبیا از  50تا  284درجهروز رشهد2

مقدمه1

کمبود پروتئین امروزه يکی از مشکالت حاد تغذيههای در
رژيم غذايی میلیونها نفر در کشورهای در حال توسعه محسوب
میشود .بقوالت بهعنوان يکی از مهمترين منابع گیاهی غنهی از
پروتئین بعد از غالت و دومین منبع مهم غذايی انسان بهشهمار
مهیرونهد ( Ghanbari et al., 2016; Ghanbari et al.,
 .)2018کشت لوبیا در ايران بهعنوان يکی از کشورهای در حال
توسعه دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک بعهد از نوهود و
عدس بیشترين سطح را بههخهود اختصهاد داده اسهت .از ايهن
جهت شناسايی روش های بهبود عملکهرد ايهن گیهاه از اهمیهت
ويژهای برخوردار است (.)Zafarani-Moattar et al., 2012
از آنجهها کههه علههفهههایهههرز يکههی از مهههمتههرين عوامههل
محدودکننده تولید در بقوالت هستند ،اقهدامات کنترلهی بهرای
* نویسنده مسئولmokhtassi@modares.ac.ir :

1. Growing Degree Days
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( .)Ghanbari et al., 2018bتجزيه مواد زائد موجود در مهالچ
حاوی ترکیبات دگرآسیب بوده که از طريق ترشهحات ريشههای
گیاهان موجود در مالچ و تبویرشهدن از سهطوح موتلهف انهدام
های گیاهی موجود در مالچ وارد خاک میشوند ( Ghanbari et
 .)al., 2018bايههن مههواد بهههطههور عمههده بههه فنولیههکههها و
ترپنوئیدهای گیاهی طبقهبندی می شهوند کهه تنهوع شهیمیايی
بسیار زيادی داشته و در فرآينهدههای متهابولیکی و اکولهوژيکی
تأثیرگذار هستند .اين مواد از طريق تولید متابولیتههای ثانويهه
بهطور گستردهای علفهایهرز را بهطور انتوهابی کنتهرل مهی-
نماينهد ( .)Asaduzzaman et al., 2010دگرآسهیبی راهکهار
جانشین برای مديريت علفهایههرز اسهت و در آينهده بها بهه-
کارگیری اين راهکار مصرف علفکهشههای متعهارف در خهاک
کاهش يافته و علفکشهای زيستی جهايگزين علهفکهشههای
سنتزی خواهند شد (.)Bais et al., 2003
با توجه به نیاز روزافزون کنترل علفهایهرز مزارع لوبیا از
طريق روشهای غیرشیمیايی و کابرد مالچ بههعنهوان جهايگزين
بیولوژيک کنترل علفههایههرز در راسهتای کشهاورزی پايهدار،
آزمايشی به منظور بررسی تأثیر مهالچ ضهايعات چهای و کنتهرل
علههفهههایهههرز از طريههق وجههین دسههتی بههر خصوصههیات
مورفوفیزيولوژيکی و بیوشیمیايی لوبیا اجرا شد.

يا بهعبارتی از  11تا  28روز پس از سبزشدن ،برخهوردار اسهت.
دوره بحرانهی بههرای کنتههرل علهفهههایهههرز بهرای هههر مکههان و
منطقه ای متفاوت است؛ مثالً ،در تحقیهق سههسهاله در منطقهه
اونتههاريو کانههادا بههرای لوبیهها  35تهها  49روز پههس از کاشههت
( )Sikkema et al., 2008و  20تههها  40روز در کانهههادا
( )Wooley et al., 1993و در تحقیهق سههسهاله در مزرعهه
تحقیقاتی دانشگاه ترامو ايتالیا روی لوبیهای فرانسهوی  7تها 28
روز پس از سبزشهدن محاسهبه شهد ( Stagnari & Pisante,
 .)2010محققان در پژوهشهای خهود نشهان دادنهد کهه دوبهار
وجین طی سه هفته و شش هفته پس از کاشهت بهرای کنتهرل
علفهایهرز نوود ضروری است ( .)Wish et al., 2002نتهايج
ساير تحقیقات نیهز نشهان داده کهه يهک مرحلهه وجهین ،علهف
هایهرز حبوبات را بهخهوبی کنتهرل کهرده و افهزايش مناسهب
عملکههرد را سههبب شههده اسههت (.)Ahlawat et al., 1981
پژوهشگران در تحقیقات خود دريافتنهد کهه وجهین زودهنگهام
( 10روز پس از نشاکاری) مانع کاهش عملکرد نشهد و ايهن بهه
دلیل رويش دوباره علفهایهرز و استفاده آنها از منابع غهذايی
است .با تأخیر در وجین علفهایههرز ،کهاهش عملکهرد بسهیار
شديدتری مشاهده میشود که بههدلیهل افهزايش تعهداد علهف-
هایهرز و باالتربودن توان رقابتی علفهایهرز نسهبت بهه گیهاه
زراعی میباشد ( .)Kavosi et al., 2015در تحقیقی ثابت شد
در تیمارهای کنترل علفهای بههخصهود در تیمارههای دارای
وجین دستی ،عملکرد باالتری نسبت به شاهد به دسهت آمهد و
اين موضوع نشاندهنده اهمیت و اولويت وجین در کشت و کهار
لوبیا است (.)Sadeghi Pour & Ghaffari Khaligh, 2003
مالچ بهعنوان يک پديده نوين در کشاورزی موجهب تغییهر
بنیادين در استفاده از سموم شیمیايی شده و عالوه بهر کنتهرل
علفهایهرز در مزارع ،توانسته از طريق تولید يک اليه پوششی
در سطح خاک از فرسايش خاک نیز جلوگیری کهرده و افهزايش
نفوذ آب در اليههای خاک را موجب گردد .همچنین استفاده از
مالچ گیاهان مهیتوانهد مهواد غهذايی خهاک را جبهران نمهوده و
نیتروژن آلی خهاک را نیهز افهزايش دههد ( Ghanbari et al.,
 .)2018bاز مزايای استفاده از مالچ گیاهان میتوان بهه افهزايش
نیتروژن خاک برای گیهاه اصهلی ،حفا هت از فرسهايش خهاک،
افزايش کیفیهت خهاک ،کهاهش تبویهر و افهزايش نفهوذ آب در
خاک ،بهبود کارآيی مصرف آب ،حفظ دمهای مناسهب خهاک و
سرکوب علفهایههرز اشهاره نمهود (.)Kar & Kumar, 2007
مالچ با کاهش کمی و کیفی نور رسیده به بذر علفهایههرز در
پايین سايهانداز میزان جوانهزنی علفهایهرز را کاهش داده و با
افزايش تولید شاخههای جانبی و پنجه تحت تأثیر نور قرمز دور
چرخه آب را بین تبویر از خاک و تعرق از گیاه تعديل میکنهد

مواد و روشها
بهمنظور بررسی تأثیر مالچ ضايعات چهای و کنتهرل علهف
هایهرز بر خصوصیات مورفوفیزيولوژيکی و بیوشهیمیايی لوبیها،
توده بومی استان گیالن ،آزمايشی بهصورت فاکتوريهل بهر پايهه
طرح بلوک کامل تصهادفی بها سهه تکهرار در مزرعهه تحقیقهاتی
دانشگاه تربیت مدرس با موقعیت طول جغرافیهايی  51درجهه و
 43دقیقههه شههرقی و عههرج جغرافیههايی  35درجههه و  8دقیقههه
شههمالی و  1215متههر ارتفههاع از سههطح دريهها در سههال زراعههی
 1395-96اجرا شد .تیمارها شامل پنج زمان کنترل علفهرز از
طريق وجین دستی شامل شهاهد (بهدون کنتهرل علهفههرز) و
کنترل علفهرز هر يک ،دو ،چهار و شش هفته يکبهار ،پهس از
سبزشدن لوبیا و سه مقدار مالچ ضايعات چای شامل صفر ،پهنج
و  10تن در هکتار در نظر گرفته شد .برای تهیه بسهتر کاشهت،
در زمینی به ابعاد  1000متر مربع ،پس از انجام عملیات شهوم
و ديسک ،کرتبندی انجام شد .ابعاد هر کرت به طول چهار متر
و عرج سه متهر در نظهر گرفتهه شهد .مهالچ ضهايعات چهای از
کارخانه گلرنگ چای شهرستان رودسر و بهذر مهورد اسهتفاده از
شهرستان آستانه اشرفیه تهیهه گرديهد .خصوصهیات فیزيکهی و
شیمايی مالچ ضايعات چای در جدول  1آمده است.
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شیمیايی مورد نیاز بر اسهاس نتهايج آزمهون خهاک مشهو و
عناصر نیتروژن از منبع اوره و پتاسیم از منبع سولوپتاس قبل از
کاشت به خاک اضافه شد .ارتفاع گیاه بها اسهتفاده از خهطکهش
اندازهگیری شد .وزن100دانه بها اسهتفاده از تهرازوی ديجیتهال
اندازهگیری شد .عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  13درصد تعیین
گرديد .برای اندازهگیری درصد پروتئین و نشاسته دانه بهترتیب
 Bradfordو روش اسهههههههپکتروفتومتر
از روش ((1976
( )McCready, 1950استفاده شد.

پس از ضدعفونی بذرها با قارچکش ويتهاواکس بهه نسهبت
دو در هزار ،عملیات کاشت در تاريخ  20فروردين بها تهراکم 25
بوته در متر مربع ،با فاصله  50سانتیمتر بهین رديهف کاشهت و
هشت سانتیمتر روی رديف کاشت انجام شد .نوستین آبیهاری
بالفاصله پس از کشت با استفاده از  T-tapeانجام شهد .دفعهات
بعدی آبیاری نیز از فروردينماه بهصورت مرتب و با دور آبیهاری
بهطور میانگین پنج روز يهکبهار و متناسهب بها نیهاز آبهی لوبیها
صورت پذيرفت .خصوصیات فیزيکی و شهیمیايی خهاک منطقهه
مورد مطالعه در جهدول  2ارائهه شهده اسهت .مقهادير کودههای

جدول  -1خصوصيات فيزیکی و شيميایی مالچ ضایعات چای
Table 1. Physicochemical properties of mulch tea waste
نسبت کربن به نيتروژن

ظرفيت تبادل کاتيونی

نيتروژن

پتاسيم

فسفر

کربن آلی

اسيدیته

هدایت الکتریکی

C/N

CEC

N

K

P

O.C

pH

EC

7.89

meq/100g
138.6

mg.kg-1
6.41

mg.kg-1
0.18

mg.kg-1
0.73

%
47.75

7.24

dS.m-1
3.81

جدول  -2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک مزرعه مورد مطالعه
Table 2. Physicochemical properties of the studied soil
بافت خاک

ظرفيت زراعی

نقطه پژمردگی
دائم

گوگرد

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

ماده

کل

آلی

اسيدیته

هدایت

عمق

الکتریکی

نمونهبرداری

Texture

FC

PWP

S

K

P

T.N

O.M

pH

EC

SD

-

% by
volume

% by volume

mg.kg-1

mg.kg-1

mg.kg-1

%

%

-

dS.m-1

cm

Sandy
loam

19.87

8.11

20.5

345
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0.4

1.8

7.7

1.10

0-30

نیههز نشههان داد کههه تمههامی گونههههههای غالههب دارای مسههیر
فتوسنتزی C3بودند .تقسیمبنهدی گونهههها بهر اسهاس چرخهه
زندگی ،به ترتیب غالبیت چندسالهها و يکسالهها را نشان داد.

فتوسنتز گیاه با اسهتفاده از از سیسهتم تبهادل گهاز قابهل
حمهلLi-Cor 6400, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, ( 1
 )USAو میزان کربوهیدرات محلول با اسهتفاده از روش رنهگ
سنجی ( )MAFF, 1982اندازهگیری گرديد .تجزيه دادهها بها
استفاده از نرمافزار  SASنسوه  9/4و مقايسه میهانگینهها بها
استفاده از آزمون  LSDانجام شد.

وزن خشک علفهرز

تجزيه واريانس دادهها نشان داد که وزن خشک علفههرز
از نظر کنترل علفهرز ،مالچ ضايعات چای و برهمکنش کنترل
علفهرز و مالچ ضهايعات چهای معنهیدار بهود (جهدول  .)4در
تیمار بدون کاربرد مالچ ضايعات چای (شهاهد) ،بیشهترين وزن
خشک علفهرز ( 150/45گرم در متر مربهع) در تیمهار بهدون
کنترل علفهرز (شاهد) و کمترين مقهدار آن ( 48/70گهرم در
متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علفهرز پس از سبزشهدن
لوبیا ديده شهد (جهدول  .)6همچنهین ،در تیمهار  5تهن مهالچ
ضايعات چای در هکتار ،بیشترين وزن خشک علفهرز (96/90
گرم در متر مربع) در تیمار بدون کنترل علفهرز (شاهد) ديده
شد که با تیمار هر  6هفته کنترل علفههرز پهس از سبزشهدن
لوبیا اختالف معنیداری نداشت و کمتهرين مقهدار آن (26/55
گرم در متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علهفههرز پهس از

نتایج و بحث
فراوانی گونههای علفهرز

علفهای هرز غالب اين آزمايش گاوزبان بدل ،تلهخ بیهان،
يوالف وحشی ،خاکشیر اصل و پیچک صحرايی بودند .اسهامی
اين گیاهان و برخی ويژگیهای بیولوژيک و فیزيولوژيک آنها
در جدول  3آمده است .تقسیمبندی گونهها بر اساس تکلپه و
دولپه بودن نشهان داد کهه تعهداد گونههههای دولپهه بیشهتر از
گونههای تکلپه بود .مقايسه گونهها از نظر مسهیر فتوسهنتزی

1. Portable gas exchange system
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عملکهرد ذرت ،کنتهرل مهوثر علفههایههرز را در پهی داشهت
( .)Hamzehei et al., 2017يافتههای محققان نشان داد کهه
مالچهای گیاهی عالوه بر ممانعت از نفوذ نهور و تعهديل دمهای
خاک ممکن اسهت دارای خاصهیت دگرآسیبی نیهز باشهند و از
اين طريق نیز از جوانهزنی و يا رشد و نمو گیاهههان از جملههه
علفهایهرز جلوگیری نماينهد (.)Machado, 2007

سبزشدن لوبیا مشاهده گرديد که با تیمار هر دو هفته کنتهرل
علفهرز پس از سبزشهدن لوبیها اخهتالف معنهیداری نداشهت
(جدول  .)6در تیمار  10تهن در هکتهار مهالچ ضهايعات چهای،
بیشترين وزن خشک علفهرز ( 66/34گرم در متهر مربهع) در
تیمار بهدون کنتهرل علهفههرز (شهاهد) و کمتهرين مقهدار آن
( 13/27گرم در متر مربع) در تیمار هر هفته کنترل علفههرز
پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمار هر دو هفته کنترل
علفهرز پس از سبزشهدن لوبیها اخهتالف معنهیداری نداشهت
(جههدول  .)6پژوهشههگران در بررسههی اثههر روشهههای مههديريت
علفههرز بهر تهراکم و زيسهتتهوده آنهها و عملکهرد زعفهران
( )Crocus sativusدريافتنههد کههه تیمههار وجههین دسههتی در
کاهش زيستتوده علفهایهرز مؤثر بود ( Zare Hosseini et
 .)al., 2014بهنظر میرسد وجین علفهایهرز از رقابت آنهها
با گیاه زراعی برای استفاده از منابع محیطی از جمله نور ،آب و
مههواد غههذايی ممانعههت بهههعمههل آورده و بهها قرارگههرفتن مههواد
فتوسنتزی بیشتر در اختیار گیاه زراعهی باعها افهزايش تولیهد
میگردد ( .)Ghanbari et al., 2013استفاده از خاکپوش بهه
ويژه خاکپوشهای دارای خاصیت دگرآسیب يکی از روشهای
کنترل طبیعی علفهایهرز است که از ديرباز بهرای مهديريت
علفهایهرز مطرح بوده و میتواند بهعنوان يک روش جايگزين
برای کاهش مصرف علفکشها و کاهش هزينهههای مهديريت
علهفههایههرز اسهتفاده شهود (.)Ngouajio et al., 2005
محققان در بررسی تأثیر انهواع خهاکپوش بهر عملکهرد ،اجهزای
عملکهرد ذرت دانههای ( )Zea mays var. saccharataو وزن
خشک علفهایهرز گزارش کردند کهه بها توجهه بهه خطهرات
زيستمحیطی کهاربرد پالستیکهای پلیاتهیلن در کشهاورزی،
خاکپوش کلش بهعنوان تیمار برتر بهوده کهه ضهمن افههزايش

ارتفاع بوته

با توجه به تجزيه واريهانس دادههها ،ارتفهاع بوتهه از نظهر
کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای معنیدار بود (جهدول .)4
بیشترين ارتفهاع بوتهه ( 36/68سهانتیمتهر) در تیمهار کنتهرل
علفهرز هر هفته يکبار و کمترين مقهدار آن ( 28/10سهانتی
متر) در تیمار کنترل علفهرز هر  6هفته يهکبهار بهود کهه بها
تیمار شاهد تفاوت معنیداری نداشت (جدول  .)5از نظر مهالچ
ضايعات چای ،بیشترين ارتفهاع بوتهه ( 35/77سهانتیمتهر) در
تیمار  10تن در هکتار و کمتهرين مقهدار آن ( 28/28سهانتی-
متر) در تیمار شاهد بهود (جهدول  .)5پژوهشهگران در بررسهی
تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانههای و
وزن خشک علفهایهرز گزارش کردند که تیمار علهفکهش و
وجین دستی ارتفاع گیاه را نسبت به شاهد آلوده به علهفههرز
افزايش داد ( .)Zare Hosseini et al., 2014محققهان ديگهر
نیز در آزمايشهای خود بهه ايهن نتیجهه رسهیدند کهه کهاربرد
وجین دستی به همراه علهفکهش بنتهازون توانسهت بهاالترين
ارتفاع بوته را در پی داشهته باشهد ( Rahmatizadeh et al.,
 )2013که با نتايج بهدست آمده از ساير پژوهشگران مطابقهت
داشت (.)Chmielowiec & Browy, 2004

جدول  -3نام علمی و برخی ویژگیهای بيولوژیک و فيزیولوژیک گونههای علفهرز شناساییشده در مزرعه
Table 3. Scientific name and some biological and physiological characteristics of weed species identified in the field
خانواده

مسير فتوسنتزی

گروه

چرخه زندگی

بایر کد

نام علمی

نام فارسی

Family

Photosynthetic path

Group

Life Cycle

Bayer Code

Scientific Name

Persian Name

Boraginaceae

C3

Fabaceae

C3

SOBSR

Sophora alopecuriodes L.

تلخ بیان

Poaceae

C3

AVEST

Avena ludoviciana durieu.

يوالفوحشیزمستانه

Brassicaceae

C3

DESSO

Descurainia sophia L.

خاکشیر

Convolvulaceae

C3

dicotyledon
دولپه
dicotyledon
دولپه
monocotyledon
تکلپه
dicotyledon
دولپه
dicotyledon
دولپه

Annual Winter
يکساله زمستانه
Perennial
چندساله
Annual Winter
يکساله زمستانه
Annual Winter
يکساله زمستانه
Perennial
چندساله

EHIVU

Anchusa italica retz.

گاوزبان بدل

CONAR

Convolvulus arvensis L.

پیچک صحرايی
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جدول  -6برهمکنش کنترل علفهرز و مالچ ضایعات چای بر صفات اندازهگيریشده در لوبيا (برشدهی در سطح مالچ ضایعات چای)
Table 6. Interaction of weed control and tea waste mulch on the traits measured in beans
)(slice on the level of tea waste mulch
کربوهيدرات محلول

نشاسته

(گرم بر کيلوگرم وزن خشک)

(درصد)

تعداد غالف در بوته

وزن خشک علفهرز
(گرم در متر مربع)

Soluble carbohydrates
)(g.kgDW-1

)Starch (%

Number of pod per
plant

Weed dry weight
)(g.m-2

0.34±0.02d

11.24±0.53a

31.00±2.08c

150.45±5.56a

1.63±0.03a

c

3.86±0.40

a

e

47.00±2.08

48.70±5.89

1.17±0.02b

4.95±0.18c

38.33±1.20b

68.81±6.32d

0.80±0.02c

8.66±0.43b

32.33±1.85c

102.25±7.58c

0.39±0.01d

9.49±0.27b

29.33±1.20c

129.71±4.69b

0.47±0.02d

9.78±0.63a

35.66±2.02c

96.90±5.25a

2.29±0.02a

d

a

c

2.64±0.18

60.33±4.80

26.55±4.00

1.69±0.03b

4.20±0.24d

43.33±2.90b

40.35±5.76c

0.99±0.02c

6.36±0.87c

37.66±2.18bc

78.67±5.57b

0.48±0.01d

8.03±0.30b

32.66±1.45c

87.53±2.15ab

0.69±0.01d

a

8.59±0.14

d

a

39.33±1.20

66.34±5.09

3.02±0.04a

2.22±0.08d

70.33±1.20a

13.27±3.51c

2.11±0.02b

3.13±0.37cd

56.66±3.75b

23.87±2.82c

1.30±0.03c

3.64±0.29d

50.00±4.72c

45.12±3.64b

0.72±0.03d

6.53±0.27b

38.66±0.88d

50.11±1.59b

کنترل علفهرز

مالچ ضایعات چای

Weed control

Tea waste
mulch

Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence
Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence
Control
1 Week after
Emergence
2 Week after
Emergence
4 Week after
Emergence
6 Week after
Emergence

شاهد
Control

 5تن در هکتار
-1

5 Ton.ha

 10تن در هکتار
-1

10 Ton.ha

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون ،اختالف معنیداری در سطح احتمال آماری يک درصد در آزمون  LSDبا هم ندارند.
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level by the LSD test.

بررسیهای محققهان نشهان داده کهه کنتهرل مهؤثر علهف
هایهرز باعا افزايش ارتفاع گیاه لوبیا شده و اين افزايش متأثر
از کاهش رقابت با علفهایهرز مهیباشهد .ارتفهاع بوتهه يکهی از
مهمترين صفات مورفولوژيک گیاه لوبیا میباشد که بهنظر مهی-
رسد کاهش آن ناشی از رقابت علفهایهرز با گیاه لوبیها اسهت
( .)Ghanbari et al., 2013پژوهشگران در بررسی تأثیر شبدر
قرمههز ( )Trifolium pratenseو گیاهههان پوششههی و تکنیههک
خاکورزی بر هور گیاهچه برخی گونهههای دولپهه علهفههرز
دريافتند که بقايای گیاهان میتواند از جوانهزنی و رشهد علهف-
هایهرز در سیستمهای زراعی جلوگیری کنهد ( Blum et al.,
 .)1997مالچهای گیاهی از جمله مالچ ضايعات چهای عهالوه بهر
ممانعت از نفوذ نور و تعديل دمهای خهاک ممکهن اسههت دارای
خاصهیت دگرآسیبی باشند و از اين طريق نیز از جوانهزنی و يها
رشد و نمو گیاههان از جملهه علفهایهرز جلوگیری نماينههد و
موجهب بهبهود رشهد گیههاه اصهلی و افهزايش ارتفهاع آن گردنههد
(.)Ghanbari et al., 2018b

تعداد غالف در بوته

جدول 4نشان داد کهه کهه تعهداد غهالف در بوتهه از نظهر
کنتههرل علههفهههرز ،مههالچ ضههايعات چههای و بههرهمکنش کنتههرل
علفهرز و مالچ ضهايعات چهای معنهیدار بهود .در تیمهار بهدون
کاربرد مالچ ضايعات چای (شاهد) و تیمار  5تن مهالچ ضهايعات
چای در هکتار ،بیشترين تعداد غالف در بوته بهترتیهب (47/00
و  )60/33در تیمار هر هفته کنترل علفهرز پهس از سبزشهدن
لوبیا و کمترين مقدار آن ( 29/33و  )32/66در تیمار هر 6هفته
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمارهای
هر  4هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا و تیمار شاهد
تفاوت معنیداری نداشت (جدول  .)6در تیمار  10تن در هکتار
مالچ ضايعات چای ،بیشترين وزن خشک علفههرز ( )70/33در
تیمار هر هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا و کمترين
مقدار آن ( )38/66در تیمار هر  6هفته کنترل علفهرز پهس از
سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمهار شهاهد تفهاوت معنهیداری
نداشت (جدول  .)6پژوهشگران در پاسخ علفههایههرز و لوبیها
قرمز به زمان شوم و روشهای کنترل علهفههایههرز بهه ايهن
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نتیجه رسیدند که در انجام شوم در شب و همچنهین در تیمهار
کنترل علفهرز بهصورت وجهین دسهتی بهه اضهافه علهفکهش
بنتازون دارای تفاوت معنیداری با ساير تیمارها بوده و کمترين
تعهههداد غهههالف در بوتهههه متعلهههق بهههه تیمهههار شهههاهد بهههود
( .)Rahmatizadeh et al., 2013همچنین نتهايج مشهابهی از
سهوی سهاير محققهان گهزارش شهد ( Aladesanwa et al.,
 .)2008از آنجا که بوتههای لوبیا پوشش انبوهی را تشکیل مهی
دهند ،برگهای پايینی سايهاندازی بیشتری روی يکديگر دارند،
بنابراين بهنظر میرسد افزايش ارتفاع در يک جامعهه گیهاهی از
طريق کاهش رقابت علفههایههرز و اسهتفاده از مهالچ گیهاهی،
گاهی بهعنوان يک مزيت به شمار میرود که يکهی از نتهايج آن
تشکیل برگهای جديد در باالی پوشش گیاهی است .ايهن امهر
موجب شده برگهای جوانتر در موقعیت بهتری از نظر جهذب
تابش خورشیدی و فتوسنتز قهرار گرفتهه و بها اختصهاد مهواد
فتوسنتزی کافی به غهالفههای خهود تعهداد غهالف در بوتهه را
افزايش دهند ( .)Ghanbari et al., 2014aرقابت علفهایهرز
با گیهاه زراعهی در تیمههار شهاهد ،باعها شهده اسهت کهه ذرت
انههرژی بیشهههتری را صهههرف رشههد رويشههی کههرده و از انههرژی
اختصهاديافتهه بهه بوهش زايشی کاسته شود کهه همهین امهر
باعا کاهش تعهداد غالف در بوته شده است ( Van Acker et
 .)al., 1993پژوهشگران در بررسهی تهأثیر انهواع خهاکپوش بهر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که تیمار علفکش و وجین دسهتی تعهداد غهالف
در بوته را نسبت به شاهد آلوده به علهفههرز افهزايش داده بهود
( .)Zare Hosseini et al., 2014محققان ا هار داشهتند کهه
استفاده از خاکپوشها میهزان جذب مواد مغذی بهوسیله ريشهه
ها را تحت تأثیر قرار داده و بها کنتهرل علهفههایههرز و حفهظ
رطوبهت دائمهی اطهراف ريشهها ،بر رشد زايشی گیاه تهأثیر بهه
سهزايی دارد ( Hankin et al., 1982; Ghanbari et al.,
.)2018b

علفهرز تأثیر معنیداری بهر تعهداد دانهه در بوتهه داشهته و بها
افزايش رقابت ،تعداد دانه در بوته کاهش میيابهد ( Ghanbari
 )et al., 2014aکهه بها نتهايج پهژوهش حاضهر مطابقهت دارد.
همچنههین پژوهشههگران در بررسههی تههأثیر انههواع خههاکپوش بههر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که تیمار علفکش و وجین دستی تعداد دانهه در
بوته را نسبت به شهاهد آلهوده بهه علهفههرز افهزايش داده بهود
( .)Zare Hosseini et al., 2014پهژوهشهها نشهان داد کهه
افزايش تعداد دانه در بوته در کرتههايی کهه بها وجهین دسهتی
رشد علفهایهرز آن بهطور مناسبتهری کنتهرل شهد ،حاصهل
کاهش برهمکنش و رقابت علفهایهرز بود .بهدين صهورت کهه
گیاه زراعی توانست از منابع موجود بهنحو مؤثری استفاده نموده
و لذا شیره پرورده را به میزان بیشهتری در اختیهار غهالف قهرار
دهد ( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015محققان در بررسی
تأثیر مالچ بر عملکرد تازه بالل و اجهزای عملکهرد ذرت شهیرين
( )Zea Mays L.convar.saccharataدريافتند که اثر مالچ بر
عملکرد و اجزای عملکهرد در دو سهال معنهیدار بهوده و میهزان
طول بالل ،تعداد دانه در بالل و وزن بالل در تیمار کاربرد مهالچ
با افزايش دمهای خهاک موجهب تسهريع توسهعه گیهاه زراعهی و
افههزايش تعههداد دانههه مههیگههردد (.)Kara & Atra, 2013
پژوهشگران با ارزيابی کارآيی مصهرف آب در لوبیها در مهديريت
آبیاری و مالچ بهه ايهن نتیجهه رسهیدند کهه اثهر سهاده مهالچ و
برهمکنش مالچ و مديريت آبیاری در سهطح يهک درصهد تهاثیر
معنیداری داشته اسهت ( .)Arash, 2013بهه نظهر مهیرسههد
کهاهش فشهار رقابتی علفهایهرز و افههزايش جههذب عناصههر
غهذايی توسط ريشه گیهاه تحهت کهاربرد مهالچ ضهايعات چهای،
باعها افهزايش تعداد دانه در بوته شده است .بههعبهارت ديگهر،
علت افزايش تعداد دانه در بوته ،تحت کاربرد مالچ ضايعات چای
را میتوان بهه مساعدترشدن محیط ريشه جهت جذب عناصههر
غهذايی و اختصاد مواد فتوسهنتزی بیشهتر بهه بوهش زايشهی
نسبت داد (.)Ghanbari et al., 2018b

تعداد دانه در بوته از نظر کنترل علفهرز و مهالچ ضهايعات
چای معنیدار بهود (جهدول  .)4بیشهترين تعهداد دانهه در بوتهه
( )175/11در تیمار کنترل علفهرز هر هفته يکبار و کمتهرين
مقدار آن ( )91/33در تیمار شاهد بود (جدول  .)5از نظهر مهالچ
ضايعات چای ،بیشترين تعداد دانه در بوته ( )156/53در تیمهار
 10تن در هکتار و کمترين مقدار آن ( )112/80در تیمار شاهد
بود (جدول  .)5نتايج تحقیقات حاکی از آن است که تعداد دانهه
در غالف تحت تأثیر ژنتیک بوده و کمتر تحت تأثیر محیط قرار
میگیهرد؛ ولهی بهر اسهاس گهزارش سهاير پژوهشهگران ،رقابهت

وزن100دانه

تعداد دانه در بوته

از نظر تجزيه واريانس دادههها ،وزن100دانهه تحهت تهأثیر
کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای معنیدار بهود (جهدول .)4
بیشترين وزن100دانه ( 36/88گرم) در تیمار کنترل علهفههرز
هر هفته يکبار و کمتهرين مقهدار آن ( 27/64گهرم) در تیمهار
شاهد بود (جدول  .)5از نظر مالچ ضايعات چای ،بیشترين تعداد
دانه در بوته ( 34/52گرم) در تیمار  10تن در هکتار و کمترين
مقدار آن ( 29/69گرم) در تیمار شاهد بود (جدول  .)5محققان
در بررسی تأثیر انواع خاکپوش بر عملکرد ،اجزای عملکهرد ذرت
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 .)et al., 1994همچنین در آزمايش ديگری در بررسی کنتهرل
علفهایهرز لوبیا تحت وجهین دسهتی و مهالچ ضهايعات چهای
گزارش شد که روش تلفیقی مالچ ضايعات چای و وجین دستی
نسبت به کاربرد انفرادی هريک از آنها در افزايش عملکرد دانه
کارآيی بهسزايی داشهت (.)Pour Rahmat-Balalami, 2015
بررسیهای محققان نشان داده که کنترل مهؤثر علهفههایههرز
باعا افزايش عملکرد دانه در گیهاه لوبیها شهده و ايهن افهزايش
متأثر از کاهش رقابت با علفهایهرز میباشد .بهنظهر مهیرسهد
کاهش اجزای عملکرد لوبیا ناشی از رقابت علفهایههرز بهوده و
نقش زيادی در کاهش عملکرد دانه لوبیها دارد ( Ghanbari et
 .)al., 2014aمحققههان در بررسههی تههأثیر انههواع خههاکپوش بههر
عملکرد ،اجزای عملکرد ذرت دانهای و وزن خشک علفهایهرز
گزارش کردند که بیشترين عملکرد دانهه از تیمهار مهالچ کلهش
به دست آمد که با تیمارهای خاکپوش پالستیک سهیاه و کلهش
در يک گروه آمهاری طبقههبنهدی شهدند ( Hamzehei et al.,
 .)2017پژوهشگران در بررسیههای خهود روی گیاههانی ماننهد
گوجههههفرنگهههی ( ،)Solanum lycopersicumنوه هودفرنگی
( ،)Pisum sativumبادمجههان ( )Solanum melongenaو
انگور ( )Vitis viniferaدريافتنهد کهه اسهتفاده از مهالچ باعها
باالبردن کمیهت و کیفیهت محصهول ،کهاهش و کنتهرل علهف-
هایهرز (بهويژه در اسهتفاده از مهالچ تیهره) ،کهاهش تبویهر از
سطح خاک ،تعديل دفعات آبیاری در فصل رشد ،کاهش تهراکم
خاک ،عدم ايجاد سله و کاهش تلفات کودها را ممکن میسهازد
که از اين طريق عملکرد محصوالت کشاورزی را افزايش میدهد
( .)Ghanbari et al., 2018bمالچهای تیره نظیر مالچ ضايعات
چای بهدلیل ممانعت از رسهیدن نهور بهه سطح خاک ،نسبت به
مالچهای شفاف ،علفهایهرز را به طور موثرتری کنترل کردنهد
و عملکرد دانه مطلهوبی را تولیهد مهینماينهد ( Hamzehei et
.)al., 2017

دانهای و وزن خشک علفهایهرز گزارش کردند کهه بیشهترين
وزن100دانه از تیمار وجهین علهفههرز بههدسهت آمهد کهه بها
تیمارهای خاکپوش پالستیک سیاه و کلش در يک گروه آمهاری
طبقههبنههدی شههدند ( .)Hamzehei et al., 2017تحقیقههات
پژوهشگران نشان داد که وجود علفههایههرز در مزرعهه لوبیها
باعا کاهش مواد پرورده برای تولید دانه میگردد که ايهن امهر
ناشی از تأثیر منفی علفهایهرز بر تعهداد شهاخهههای بهارور و
اجزای عملکرد و بهويهژه تعهداد غهالف در بوتهه و وزن100دانهه
میگردد ( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015بهه ايهن دلیهل
که رقابت بهین گونهههها کهاهش يافتهه و در نتیجهه ههر غهالف
استفاده بیشتری از مواد غذايی میکند و چهون تعهداد دانهه در
غالف کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد ،اثر خود را با افهزايش وزن
هر دانه نشان میدهد ( Lone et al., 2009; Parvizi et al.,
 .)2009محققان گزارش کردنهد کهه سهطوح موتلهف مهالچ بهر
عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر داشته و مالچ سطحی نزديک بهه
يک سانتیمتر پوشش سطح زمین بیشترين تأثیر بر عملکهرد و
اجزای عملکرد داشهته و موجهب افهزايش وزن100دانهه گرديهد
( .)Arash, 2013بیشههتر گههزارشههها افههزايش عملکههرد و
وزن1000دانه گیاهان زراعی در اثر استفاده از مالچ در مقايسهه
با خاک بدون مالچ را بهدلیل بهبود وضعیت فیزيکی ،شهیمیايی
و بیولوژيکی خاک ،تأمین منابع انرژی و عناصر غهذايی بههويهژه
مواد آلی در خاک و حفا ت از خاک در برابر عوامهل فرسايشهی
گهزارش کهردهانهد (Lopez et al., 2005; Pour Rahmat-
.)Balalami, 2015
عملکر دانه

عملکرد دانه تحت تأثیر کنترل علفههرز و مهالچ ضهايعات
چای معنیدار بود (جدول  .)4بیشهترين عملکهرد دانهه (53/67
گرم در متر مربع) در تیمار کنترل علفهرز هر هفته يهکبهار و
کمترين مقدار آن ( 37/18گرم در متر مربهع) در تیمهار شهاهد
بود که با تیمار کنترل علفهرز هر  6هفته يکبار تفاوت معنهی
داری نداشت (جدول  .)5از نظر مالچ ضهايعات چهای ،بیشهترين
عملکرد دانه ( 48/49گرم در متهر مربهع) در تیمهار  10تهن در
هکتار ديده شد که با تیمار  5تن در هکتار مالچ ضهايعات چهای
تفاوت معنیداری نداشت و کمترين مقدار آن ( 39/82گهرم در
متر مربع) در تیمار شاهد بود (جهدول  .)5محققهان در بررسهی
تأثیر علفکش و وجین دستی در کنترل علفههایههرز عهدس
( )Lens culinarisگزارش دادند که استفاده تلفیقی از علهف-
کشها و يا تلفیقی از وجین دستی و علفکش اثربوشی بیشهتر
و پايدارتری نسبت به کاربرد تنها از يک علهفکهش در افهزايش
عملکرد دانه در طول مدت رويش محصول داشته است ( Singh

پروتئين دانه

با توجه به تجزيه واريانس ،کنترل علفهرز و مالچ ضايعات
چای تهأثیر معنهیداری بهر پهروتئین دانهه داشهت (جهدول .)4
بیشترين پروتئین دانه ( 26/62درصد) در تیمار کنترل علفهرز
هر هفته يکبار و کمترين مقدار آن ( 14/73درصهد) در تیمهار
شاهد بود (جهدول  .)5از نظهر مهالچ ضهايعات چهای ،بیشهترين
عملکههرد دانههه ( 23/16درصههد) در تیمههار  10تههن در هکتههار و
کمتههرين مقههدار آن ( 17/58درصههد) در تیمههار شههاهد بههود
(جدول .)5محققان در بررسی اثر مقادير موتلف مهالچ ضهايعات
چای و وجین دستی بهر برخهی از خصوصهیات موروفولوژيهک و
میزان پروتئین و نشاسته توده بومی لوبیا دريافتند که کمتهرين
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شاهد و کمترين مقدار آن ( 2/22درصهد) در تیمهار ههر هفتهه
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمار ههر
دو و سه هفته کنترل علفهرز پهس از سبزشهدن لوبیها تفهاوت
معنیداری نداشت (جدول  .)6محققهان در بررسهی اثهر مقهادير
موتلههف مههالچ ضههايعات چههای و وجههین دسههتی بههر برخههی از
خصوصیات موروفولوژيک و میزان پروتئین و نشاسته توده بومی
لوبیا دريافتند که بیشترين مقدار نشاسته دانه در تیمار شهاهد و
کمترين مقدار آن در تیمار وجین دسهتی از ابتهدای سبزشهدن
بهود ( )Ghanbari et al., 2014bکهه بها يافتههههای پهژوهش
حاضر مطابقت میباشد .تحقیقهات پژوهشهگران نشهان داد کهه
وجود علفهایهرز در مزرعه لوبیا باعها کهاهش ههدايت مهواد
پرورده جهت تولید دانهه شهده و در نتیجهه تهأثیر منفهی علهف
هایهرز ،غالباً کاهش پروتئین و کیفیت دانه را به همراه دارنهد.
اعمال وجین دستی ،رقابت گیاه زراعی و علفهایههرز را مههار
کرده و با دراختیارگذاشتن منابع و عناصر غذايی به ريشه گیهاه
موجب افزايش صادرات شهیره پهرورده بهه دانهه شهده و میهزان
پروتئین دانه را افزايش داده و از میهزان نشاسهته آن مهیکاههد
( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015نتهايج تحقیقهات نشهان
داد که پروتئین ،قند و نشاسته دانه ذرت شهیرين کهامالً تحهت
تأثیر استفاده از مالچ قهرار گرفهت و بیشهترين مقهدار آنهها بها
کاربرد مالچ بهدسهت آمههد (.)Sheikh Mohammadi, 2012
پژوهشگران در بررسی اثر دگرآسیبی بقايای اکالیپتوس بر رشد
گیاه  Eichhornita crassipesدريافتند که با افهزايش میهزان
بقايای بهکاررفته نرخ تنفس و فعالیت آنزيمههای آلفها آمهیالز و
کاتاالز کاهش يافته و در نتیجه میهزان مهاکرومولکولهها ماننهد
اسید نوکلئیک و پهروتئین کهاهش مهیيابهد ( Pandey et al.,
 .)1993کاهش درصد پروتئین در شرايط رقابت علهفههرز ،بهه
طور عمده مربوط به افزايش نسبت نشاسهته بهه پهروتئین دانهه
اسهت ،نهه کهاهش مطلهق در میهزان پهروتئین ( McDonald,
 .)1992بدين معنی کهه در شهرايط رقابهت علهفههایههرز ،بها
کاهش فتوسنتز خال و به تبهع آن تکمیهلنشهدن وزن بهالقوه
دانه -که عمدتاً ناشی از کاهش نشاسته است -نسهبت نشاسهته
بهه پروتئین کاهش مههیيابههد ( Maleki Khezerlou et al.,
.)2015

مقدار پروتئین دانهه در تیمهار شهاهد و بیشهترين مقهدار آن در
تیمار وجین دستی از ابتدای سبزشدن بود ( Ghanbari et al.,
 )2014bکه با يافتههای پژوهش حاضر همسو مهیباشهد .علهت
اين امر را میتوان در رقابت بین بوتههای گیهاه زراعهی و علهف
هایهرز در تیمار شاهد برای جذب مواد غذايی و سهاير نههاده-
های مورد نیاز جهت رشد بهويژه عنصر غذايی نیتروژن جستجو
کرد .لیکن در تیمارهای کنترل علفهرز ،رقابت بهین بوتههههای
گیاه زراعی و علفههایههرز بهرای ايهن عناصهر بههويهژه عنصهر
نیتروژن کاهش يافته و در نتیجه نیتهروژن بیشهتری در اختیهار
گیاه قرار میگیرد و با افزايش درصهد نیتهروژن گیهاه ،پهروتئین
دانهه افهزايش مهیيابهد (.)Pour Rahmat-Balalami, 2015
يافتههای محققان حاکی است که کاربرد مالچ از طريق افهزايش
دمای خهاک ،افهزايش تهوان ريشهه در جهذب عناصهر غهذايی و
افزايش کهارايی میکروارگانیسههم هههای خههاک باعها افهزايش
کیفیهههت دانهههه از جملههه میههزان پههروتئین دانههه مههیشههوند
( .)Kasirajan & Ngouajio, 2012تحقیق ديگری نشان داد
که پروتئین ،قند و نشاسته دانه ذرت شیرين کامالً تحهت تهأثیر
استفاده از مالچ قهرار گرفهت و بیشهترين مقهدار آنها با کهاربرد
مههالچ بهههدسههت آمهههد (.)Sheikh Mohammadi, 2012
پژوهشگران در بررسی تهأثیر مهواد آلهی و کودههای معهدنی بهر
خصوصیات فیزيکی و زيستی خاک گزارش دادند که با افهزايش
ماده آلی يها کمپوسهت خهاک از طريهق کهاربرد مهالچ ،فعالیهت
آنزيمی (اسید فسفاتاز ،دی هیدروژناز ،پروتئهاز) و همچنهین بهه
ويژه میزان آنزيم نیترات ريداکتاز -که آنزيم مهم در تبديل ازت
نیتراته به نیتريت در سیکل سهنتز اسهیدهای آمینهه اسهت -را
افزايش داده و بدين صورت موجب افهزايش پهروتئین دانهه مهی
گردد (.)Marinari et al., 2000
نشاسته دانه

تجزيه واريانس دادههها حهاکی از ايهن اسهت کهه کنتهرل
علفهرز و مالچ ضايعات چهای در سهطح احتمهال آمهاری يهک
درصد و برهمکنش کنترل علفههرز و مهالچ ضهايعات چهای در
سطح احتمال آماری پنج درصد ،نشاسته دانه را تحت تأثیر قرار
داده است (جدول  .)4در تیمار بدون کاربرد مالچ ضايعات چهای
(شاهد) و تیمار  5تن مالچ ضايعات چهای در هکتهار ،بیشهترين
نشاسته دانه بهترتیب ( 11/24و  9/78درصد) در تیمار شاهد و
کمترين مقهدار آن ( 3/86و  2/64درصهد) در تیمهار ههر هفتهه
کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا ديده شد که با تیمارهای
هر  2هفته کنترل علفهرز پس از سبزشدن لوبیا تفاوت معنهی
داری نداشههت (جههدول  .)6در تیمههار  10تههن در هکتههار مههالچ
ضايعات چای ،بیشترين نشاسته دانهه ( 8/59درصهد) در تیمهار

فتوسنتز

کنترل علفهرز و مالچ ضايعات چای تأثیر معنهیداری بهر
میزان فتوسنتز گیاه لوبیا دارد (جهدول  .)4بیشهترين پهروتئین
دانه ( 7/77میکرومول  CO2بر متهر مربهع بهر ثانیهه) در تیمهار
کنترل علفهرز هر هفتهه يهکبهار و کمتهرين مقهدار آن (2/66
میکرومول  CO2بر متر مربع بر ثانیه) در تیمار شاهد بود که بها
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خشک) در تیمار هر هفته يکبار کنتهرل علهفههرز و کمتهرين
مقدار آن ( 0/47 ،0/34و  0/69گرم بهر کیلهوگرم وزن خشهک)
در تیمار شاهد ديده شد که با تیمارهای هر شش هفته کنتهرل
علفههرز پهس از سبزشهدن لوبیها تفهاوت معنهیداری نداشهت
(جدول  .)6بهطور کلی تیمهارههای دارای وجهین ،کربوهیهدرات
محلول بیشتری نسبت به تیمار بهدون وجهین داشهتند .کنتهرل
علفهایهرز رقابت علفهایهرز با گیاه اصهلی را کهاهش داده و
توانسته منابع بیشهتری را در اختیهار گیهاه زراعهی قهرار داده و
قسمت اعظم کربوهیدرات محلول را بهه تولیهد دانهه اختصهاد
دهند که در عین حال مقهادير قابهل تهوجهی نیهز صهرف رشهد
اندامهای هوايی و زيستتوده کل گیاهی مهیشهود کهه در ايهن
بین میزان توصی کربوهیدرات محلول به دانه بیشتر میباشد
( .)Pour Rahmat-Balalami, 2015در پههژوهش حاضههر
تیمارهای مالچ ضايعات چای همراه با اعمال کنترل علفههرز از
طريق وجین دستی بسیار موفق عمل نمودهاند .استفاده از مالچ
ضايعات چای میهزان جهذب مواد مغذی بههوسهیله ريشهههها را
تحههت تههأثیر قهههرار مهههیدههههد .همچنههین بهها افههزايش فعالیههت
میکروارگانیسمهای خاک بههطهور غیرمسهتقیم نیهز بهر میهزان
کربوهیدرات دانه اثر مهیگهذارد (.)Ghanbari et al., 2018b
گزارش شده است کهه اسهتفاده از مهالچ ،از نوسههانات دمهها در
عمهق خاک جلوگیری کرده است .اين امهر سهبب بهبهود رشهد
ريشه شده و با توجه به افزايش دمای خهاک در اثهر اسهتفاده از
مهالچ ،رشهد ريشههه تسههريع مهیشهود ( Ghanbari et al.,
 .)2018bمجموع اين عوامل باعها بهبهود رشهد گیهاه شههده و
میزان کربوهیدرات محلول گیاه را افزايش داده که با نتايج ايهن
تحقیق همسو میباشد (.)Lamont & Bartol, 2004

تیمار هر  6هفته يکبهار کنتهرل علهفههرز تفهاوت معنهیداری
نداشت (جدول  .)5از نظر مالچ ضايعات چای ،بیشترين عملکرد
دانه ( 6/09میکرومول  CO2بر متهر مربهع بهر ثانیهه) در تیمهار
10تن در هکتار و کمترين مقدار آن ( 3/50میکرومول  CO2بر
متر مربع بر ثانیه) در تیمار شاهد بود (جدول  .)5پژوهشگران با
بررسی پاسخهای گیاه لوبیا به سیستمهای خاکورزی و کنتهرل
علفهایهرز گزارش کردند که در سیستمهای بدون شوم و بها
شوم حداقل ،کنترل مکانیکی و شیمیايی علفهایههرز مزرعهه
لوبیا نتیجه بهتری داشته است .همچنین وجین علهفههایههرز
به منظهور دسهتیابی بهه عملکهرد بهاال و فراهمهی شهرايط بهرای
فتوسنتز بیشتر مفید بوده است ( .)Freddy, 2001در پهژوهش
ديگری روی تأثیر مديريت تلفیقی علفهایهرز بر عملکرد لوبیا
چشههم بلبلههی ( )Vigna unguiculataدر شههرايط خوزسههتان،
تیمار ترکیبی علفکش پیش از کشت و وجین دستی بیشترين
میزان عملکرد را داشت که اين افزايش عملکرد ناشی از افزايش
تعداد دانه در غالف از طريق کاهش رقابت بینبوتهای (گیاه هرز
و گیاه زراعی) ،توزيع مناسب نور در سهطح سهايهانهداز و بهبهود
فضای میکروکلیما گیاه زراعی جهت فتوسنتز بیشتر بوده اسهت
( .)Farrokhbakht et al., 2010پژوهشگران اعالم کردند کهه
مالچ تأثیر معنهیداری بهر عملکهرد دانهه ،عملکهرد بیولوژيهک و
شاخ برداشهت ذرت و سهورگوم ( )Sorghum bicolor (L.
 )Moenchداشته و کرتهای تیمارشده با مالچ به واسطه بهبود
شههرايط بههرای انجههام فتوسههنتز ،عملکههرد اقتصههادی و عملکههرد
بیولوژيک باالتری نسبت به تیمارهای بدون مالچ از خهود نشهان
دادنههد ( .)Davis, 1994در مراحههل اولیههه رشههد کههه در بههین
گیاهچه و علفهایهرز رقابت برای جذب هرچه بیشهتر عناصهر
غذايی مالچ باال است ،افزايش تعداد میکروارگانیسمهای موجهود
در مالچ نیز میتواند يکی از علل کهاهش فتوسهنتز گیاهچهه در
ابتدای مراحل باشهد .پهس از گذشهت زمهان و کهاهش فعالیهت
میکرو ارگانیسمها و آزادسازی و فراهمی مجهدد عناصهر جههت
رشد ،تا حدودی فاکتورهای رشدی افهزايش يافتهه و در نتیجهه
فعالیت فتوسنتزی گیاه تحت مالچدهی ،بیشتر میگردد ( Pour
.)Rahmat-Balalami, 2015

نتيجهگيری
از نتايج پژوهش حاضر چنین برمهیآيهد کهه کهاهش دوره
کنترل علفهرز و افزايش مقادير کاربرد مالچ ضايعات چهای بهر
عملکرد ،اجزای عملکرد ،خصوصیات موفولوژيک ،فیزيولوژيک و
بیوشیمیايی لوبیا تأثیر مثبت و معنیداری داشته اسهت .اعمهال
کنترل علفهرز و  10تن در هکتار مالچ ضايعات چهای موجهب
بهبهههود فتوسهههنتز ،کهههاهش پهههروتئین و افهههزايش نشاسهههته و
کربوهیدرات محلول دانه لوبیا گرديده و وزن خشک علفههرز را
بهطور چشمگیری کاهش داده است .در نهايت ،کهاربرد  10تهن
مالچ ضايعات چای بههمراه کنترل علفهرز هر دو هفته يکبهار
برای مزارع لوبیا توصیه میگردد.

کربوهيدرات محلول

کربوهیدرات محلهول دانهه تحهت تهأثیر معنهیدار کنتهرل
علفهرز ،مالچ ضايعات چای و بهرهمکنش کنتهرل علهفههرز و
مالچ ضايعات چای بود (جدول  .)4در کلیه مقادير مالچ ضايعات
چای (صفر ،پنج و  10تهن در هکتهار) ،بیشهترين کربوهیهدرات
محلول بهترتیهب ( 2/29 ،1/63و  3/02گهرم بهر کیلهوگرم وزن
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Introduction
Legumes are the most important source of vegetable protein supply. Seed bean contains 25-22 percent
protein, and it has a high nutritional value for human which is a major source of protein supply in most
modern societies. Today protein deficiency is one of the acute nutritional problems in the diet of millions of
people in developing countries. Bean ranks third after pea and lentil in Iran as one of the developing
countries with dry and semi-arid climate. Moreover, as to the weeds management of the cropping systems,
weeds are controlled by hand as an earliest means, and by airplanes, chemical pesticides, hormones, and
viruses as the most complete tools. Various studies show that weed control treatments especially hand
weeding treatments caused higher yield than control treatment, indicating the importance and priority of
hoeing in the cultivation of beans. Mulch as a new phenomenon in agriculture has caused a fundamental
change in the use of chemical pesticides, controlling weeds in fields, preventing soil erosion, and increasing
water penetration in soil layers. Also, the use of plant mulch can compensate soil nutrients and increase the
organic nitrogen content of the soil. The advantages of using plants mulch could be increasing soil nitrogen
for the main plant, protecting soil erosion, increasing soil quality, reducing evaporation, and increasing water
penetration in the soil, improving water use efficiency, maintaining good soil temperature and suppressing
weeds. Considering the growing need for weed control in bean fields through non-chemical and mulch
applications as an ecological alternative for sustainable agriculture, an experiment was conducted to
investigate the effect of tea waste mulch and weed control on morphophysiological and biochemical
characteristics of bean.
Materials and Methods
This study was conducted at the Research Farm of Tarbiat Modares University, with a factorial
experiment using a RCBD with three replications. Five time of weed control including no weed control, and
weed control every 1, 2, 4 and 6 weeks and three rates of tea waste mulch at 0, 5 and 10 ton.ha-1 were used.
Common bed preparation techniques such as plowing, disc and leveling was done in a land area of 1000 m-2.
The dimensions of each plot were 4 m by 3 m. The planting was carried out on March 20, with a density of
25 plants m-2, with a spacing of 50 cm between the planting rows and eight centimeters on the planting row.
The first irrigation was carried out immediately after planting using T-tape. The next irrigation intervals were
every 5 days.
Results and Discussion
The results showed that the combined effects of weed control and tea waste mulch on all measured traits
were significant. Also, the two-way interaction of these factors was significant for soluble carbohydrate,
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starch, number of pods per plant of bean and dry weight of weed. The highest yield and yield components of
bean were observed in weed control once per week and 10 tons tea waste mulch per hectare. The highest
photosynthesis rate and water-soluble carbohydrate content was observed in the same treatment. Weed
control reduced the competition of weeds with bean and could provide more resources to the crop. Thus, the
application of tea waste mulch affects the absorption of nutrients by the roots. Other studies reported that
dandruff mulch, such as mulch, was more effective in control of weeds than light cleared mulches due to the
lack of light on the surface of the soil and produces good grain yield. The researchers reported that the
highest grain yield was obtained from mulch clichés treatment, which were categorized by black and white
plasterboard treatments in a statistical group.
Conclusion
The results of this study suggest that weed control and application of 10 tons tea waste mulch per
hectare could improve photosynthesis rate, reduce protein content and increase starch and water-soluble
carbohydrate contents of bean seed. Weed control once per week after bean emergence and application of
five and 10 ton ha-1 mulch reduced weed dry weight by 45.48% and 74.12%, respectively. Finally,
application of 10 tons tea waste mulch per hectare and weed control every 2 weeks is recommended for bean
fields. Overall, it appears that application of tea waste mulch and weed control at the beginning of emergence
was superior for seed production comparing to the late weed control and without mulching.
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