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تأثیر تراکم و الگوی کاشت بر کنترل علفهایهرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز
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چکیده
به منظور بررسی تأثیر تراکم ،روش کاشت و دزهای کاهش یافته علفکش بنتازون بر زیست توده علفهایهرز و عملکرد ارقاا اتتار یایساتاده و
گلی یرونده لوبیا ،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار ،در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشاااه
فردوسی مشهد در سال  1393انجا گرفت .تیمارهای آزمایش شامل تراکم کاشت لوبیا با توجه به تراکم بهینه رقم گلای  40و رقام اتتار  50بوتاه در
مترمربع شامل یتراکم بهینه 20 ،و  40درصد بیشتر از تراکم بهینه و دزهای علفکش بنتازون در سه سطح ی  50 ،0درصد ی 1/25لیتر در هکتار و 100
درصد ی 2/5لیتر در هکتار دز توصیه شده و کشت جداگانه و مخلوط ارقا اتتر یایستاده و گلی یرونده به صورت ردیفی و با نساتت ی ، 1:1اجارا شاد.
نتا یج آزمایش نشان داد که افزایش تراکم کاشت و استفاده از رقم گلی در کشت مخلوط با اتتر ،موجب شد که زیست تاوده علافهاایهارز در کشات
مخلوط نستت به کشت تالص اتتر کاهش بیشتری داشته باشند که میتوان از این ویژگی در کاهش دز مصرفی علفکاش اساتفاده نماود .همنناین
بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب با مقدار  463و  132گر در مترمربع مربوط به کشات تاالص رقام اتتار در لظاتهاای  100و  0درصاد
علف کش بود .اما در رقم گلی و کشت مخلوط بیشترین عملکرد دانه به ترتیب با  341/3و  372/2گر در مترمربع در لظت  50درصادی علافکاش
مشاهده شد که این روند در عملکرد بیولوژیک نیز مشاهده شد .نتایج مقایسه میاناین اثر سهگانه نشان داد که بیشترین عملکارد بیولوژیاک در کشات
مخلوط مربوط به لظت  50درصدی علفکش و تراکم  40درصدی کاشت بود اما در کشت تالص اتتر و گلی بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط باه
لظت  100درصدی علفکش و تراکم  40درصدی کاشت بود .با توجه به این نتایج ،میتوان گفت که امکان استفاده از دزهای کاهش یافته علفکاش
تنها درصورت استفاده از گیاه زراعی با توانایی رقابتی باال و افزایش تراکم کاشت ،که بتواند قدرت رقابتی علفهایهرز را کاهش دهند ،امکانپذیر است.
واژههای کلیدی :دزهای کاهش یافته ،کشت مخلوط ،تراکم کاشت ،مدیریت تلفیقی علفهرز

مقدمه

1

لوبیا یک ذای سنتی در رژیم ذایی انسانها اسات ،کاه وااوی
چربی کم و نی از پروتئین ،ویتامین ،کربوهیدراتهای پینیده و مواد
معدنی است ی . 14این گیاه به عنوان یکی از منابع اصلی پروتئین باه
وساب می آیاد و ارزش بیولوژیاک پاروتئین آن باه دلیال دارا باودن
اسیدهای آمیناه راروری بسایار بااال اسات .باا ایان وجاود یکای از
مشکالت اصلی در مورد ایان محصاول ،عملکارد پاایین آن در اک ار
کشورهای جهاان مایباشاد ی . 11در کناار وساسایت ایان گیااه باه
 2 ،1و  -3بااهترتیااب دکتااری ،اسااتاد و دانشاایار گااروه اگروتکنولااوژی ،دانشااکده
کشاورزی ،دانشااه فردوسی مشهد
Email: ghorbani43@gmail.com
ی* -نویسنده مسئول:
 -4دانشیار گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشااه تهران
DOI: 10.22067/jpp.vi0.84843

تنشهای یر زنده ،عوامل تنشزای زنده از جمله آفات ،بیمااریهاا و
علفهای هرز از جمله موانع موثر در تولید ایان محصاول باه وسااب
می آیند .در ایان میاان مشاکل علافهاایهارز هماواره وجاود دارد.
علفهای هرز از جمله عوامل مهام محادود کنناده افازایش تولیادات
کشاورزی در کشورهای در وال توسعه میباشند که با گیاه زراعای در
دسترسی به آب ،مواد ذایی ،نور ،فضا و دی اکسیدکربن رقابت کارده
و ستب کاهش کمای و کیفای و افازایش تلفاات عملکارد محصاول
میگردند ی . 19مدیریت علفهایهرز از عوامل رروری برای موفقیت
یک سیستم تولید کشاورزی است .استفاده گسترده از علفکشهاا باه
عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت جمعیت علفهایهرز در اواتار
قرن بیستم باعث افزایش تولید ذتایر اذایی در کشاورهاای توساعه
یافته شده است ی. 8
لوبیا اگر چه گیاهی با رشد بوتهای قوی اسات ،اماا در رقابات باا
علفهایهرز بسیار وساس است ی . 23گرایش جدید جامعه جهانی به
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سمت کشاورزی پایدار در راستای کام کاردن اساتفاده از نهاادههاای
شیمیایی میباشد و هم چنین فراهم آوردن سیساتمی کاه بیشاتر بار
نیروی انسانی متکی بوده تا بتواند در این راستا به سامانهای دست یابد
که در آن فقر روستایی نیز مد نظر قرار گرفته و در نهایت با رسیدن به
کشاورزی دارای ثتات در عملکرد و کمترین آثار سوء زیست محیطای،
قادر به بهتود ورعیت معیشتی جوامع روساتایی باشاد ی . 18مادیریت
تلفیقی علفهایهرز روش هایی م ال اصاالح گیاهاان زراعای ،کاود
دهی ،تناوب ،کشت مخلوط ،کنترل شیمیایی علفهایهرز و مادیریت
تاک را به صورتی با هم تلفیق مایکناد کاه باعاث کااهش تاداتل
علف هرز شده ،در والی که باعث وفظ عملکارد گیااه زراعای در واد
قابل قتول میشود ی. 9
استفاده از ارقا دارای قدرت رقابت باال باه عناوان یکای از ایان
راهکارها مطرح می باشد .به عتارتی با مصرف کمتر علفکش ،راربه
اولیه را به علفهرز زده تا مقداری از قدرت رقابتی آنها کاهش یافتاه
و در ادامه گیاه زراعی دارای قدرت رقابات بااال علافهاایهارز را از
صحنه رقابت تارج سازد .استفاده از ارقا دارای قدرت رقابت باال کاه
دارای تصوصیات فیزیولوژیکی موثری در لته بر علفهایهرز باشند،
می تواند در کاهش مصرف علفکشها مورد توجاه قارار گیارد .لوبیاا
دارای ارقامی با تیپ های رشدی یایستاده ،نیمهرونده و روناده اسات.
رقم اتتر ،منشاء آن کلمتیا ،فار بوتاه ایساتاده و رشاد محادود دارد،
متوسط ارتفاع  40سانتیمتر و دوره رشد و نمو  98روز اسات .قابلیات
رقابت آن با علفهایهرز رعیف است .به دلیل فر ایستاده این رقام
می توان از آن در برنامه های برداشت مکانیزه استفاده نمود .رقم گلای
متداء آن نیشابور ،رنگ بذر گلی بوده و ایان رقام نساتت باه شارایط
اقلیمی کشور از سازگاری مناستی برتوردار است .تیپ رشد نامحدود و
رونده ،متوسط ارتفاع بوته  70سانتیمتر و دوره رشد  95روز مایباشاد.
نستت به علفهایهرز از قدرت مناساتی برتاوردار اسات و قاادر باه
پوشش سریع فضا و رقابت با آنها میباشاد ی . 1در آزمایشای شایب
منحنی با روند کاهش وزن تشک سلمه تره با توجه به افازایش یاک
واود در لظت علفکش ایمازتاپیر در ارقاا ایساتاده یاتتار و روناده
یگلی لوبیا قرمز و کشات مخلاوط آنهاا باه ترتیاب  6/6 ،3/5و 3/9
بدست آمد که این نتایج نشان داد که رقم روناده گلای باا دارا باودن
توان پوشانندگی سریع ،فضا را از سلمهتره گرفتاه و مایتاوان از ایان
تاصیت در کنار مصرف دزهای پایینتر از ود توصیه شده ،در کااهش
زیست توده این علفهرز استفاده نمود ی. 5
بنتااازون یااک علاافکااش بنزوتیادیااازول انتخااابی باارای کنتاارل
علفهایهرز پهن برگ ازقتیل سلمه ،ترفاه ،ماشاک گال توشاهای،
تاتوره ،گاوپنته ،علف هفت بند ،تردل ووشی و توق است و تنها علف
کش پسرویشی است که طی سالیان متمادی برای کنترل علفهاای
هرز زراعت لوبیا مورد استفاده قارار مایگیارد ی . 27هزیناه مادیریت
علفهایهرز با استفاده از مقادیر کاهش یافته علفکشها در مراوال

رشد علفهایهرز کاهش تواهد یافت ی . 24هارکر و همکااران ی16
در مقایسه کاربرد لظت کامل و نصف علافکاشهاای ایمازتااپیر و
ایمازاماکس به صورت مخلوط مشاهده نمودند که بین لظت کامل و
نصف تفاوتی از نظر عملکرد گیاه زراعی وجاود نادارد .یکای دیاار از
راهکارهایی که به منظور کاهش مصرف علفکشها مطرح میباشاد،
استفاده از کشت مخلوط است .در کشت مخلوط می توان با پر کاردن
فضاهای تالی مانع از استقرار علفهرز در منطقه شد .کشات مخلاوط
یا زراعت همزمان دو یاچند محصول در یاک قطعاه زماین ،از جملاه
قدیمیترین نظا های زراعی جهان محساوب مایشاود ی . 17پوگیاو
ی 22با بررسی اثر تراکم و آرایش کاشت بر رشد علفهایهرز گزارش
کرد که افزایش تراکم و انتخاب آرایش کاشت مناساب گیااه زراعای،
باعث کاهش رشد علفهای هرز و افزایش توان رقابتی گیاه زراعی در
کنترل علفهایهرز می شود .از این دو فااکتور مای تاوان باه عناوان
ابزاری موثر در جهت کاهش مصرف علفکشها استفاده کارد .نتاایج
برتی آزمایشات نشان دهنده افزایش کارایی مصرف ناور ی ، 3عناصار
ذایی ی ، 25آب و زمین در سیستمهای کشت مخلوط نستت به تاک
کشتی میباشد .نور جزء مهمترین منابع مصرفی در رشد و نمو گیاهان
می باشد .تراکم کاشت یکی دیار از عوامال مهام در تعیاین عملکارد
گیاهان محسوب می شود ،تراکم کاشت نه تنها تعیاین کنناده رقابات
جهت دستیابی به نور و عناصر ذایی است ،بلکه تقسیم و تخصایص
ماده تشک باین انادا هاای گیااهی را نیاز کنتارل مایکناد ی . 2در
مطالعهای مشخص شد که با افزایش تراکم کاشت لوبیا از  20به  30و
 40بوته در متر مربع ،میازان عملکارد نیاز باه ترتیاب  15/4و 24/7
درصد افزایش یافت و زیست توده علفهایهرز نیز با افازایش تاراکم
از  20به  40به میزان  30درصد کاهش یافت ی. 20
پرویزی و همکاران ی 21در بررسی تااثیر تاراکم بار ارقاا لوبیاا
نشان دادند که با افزایش تراکم ،صفات روز تا رسیدگی ،تعداد االف
در بوته ،وزن  100دانه و درصد پروتئین کاهش یافات هار چناد باه
دلیل افزایش تعداد الف در واود سطح ،عملکرد دانه افزایش یافات.
در آزمایشی میزان عملکرد در شرایط بدون علفهرز در بین ارقا اتتر
یتیپ رشدی ایستاده  ،گلییتیپ رشدی روناده و کشات مخلاوط باه
ترتیب  4216 ،4478و  4165کیلوگر در هکتار بدسات آماد .ازمیاان
دزهاای کااهش یافتاه ،تنهاا در رقام گلای اساتفاده از دز  75درصاد
علفکش ایمازاتاپیر عملکرد بااالی  4000کیلاوگر داشات و میازان
عملکرد در کاربرد دز  75درصد در رقم اتتر و کشت مخلوط به ترتیب
 3617و  3641کیلوگر در هکتار به دست آمد ی. 5
با توجه به اهمیت مطلب و ناکافی بودن تحقیقات در ماوارد ذکار
شده ،این تحقیق به منظور بررسی روشهای کشت تالص و مخلاوط
ارقا لوبیا با تراکمهای مختلف باه منظاور تااثیر آنهاا بار کااهش دز
مصرفی علفکشبنتازون ،کنترل علفهایهارز و نیاز عملکارد گیااه
زراعی انجا گرفته است .کشت مخلوط با این فرض در بین تیمارهای

تأثیر تراكم و الگوي كاشت بر كنترل علفهايهرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز...

آزمایش قرار گرفت که کشت این دو تیپ ارقا در کنار هم مایتواناد
کاستی های یکدیار را پوشش داده و رمن اینکه برداشت رقم روناده
سادهتر گردد ،رقابت پذیری رقم ایستاده افزایش یابد.

مواد و روشها
ایاان آزمااایش در سااال زراعاای  1392-93در مزرعااه تحقیقاااتی
دانشکده کشاورزی دانشااه فردوسی مشهد انجا شد .عملیات تهیهی
بستر بذر با زدن یک شخم در پاییز آ از و در بهار عملیاتآماده سازی
بستر بذر با انجا دو دیسک عمود بر هم آ از و نهایتا باا انجاا یاک
کولتیواتور تکمیل شد .برای کاشت ی 25اردیتهشت ماه در هار کارت
با استفاده از کج بیل تطوطی به عماق  5-4ساانتیمتار ایجااد شاد.
بذرهای لوبیا با فاصله بین ردیف  50سانتیمتر و فواصال ردیافهاای
تعیین شده و تراکمهای مختلف به روش کپهکااری کشات گردیدناد.
اندازه کرتهای آزمایشی  4متر طول در  2متر عرض یشامل  4ردیف
لوبیا در نظر گرفته شد .جهت اعمال تیمارهای کشت مخلاوط در هار
ردیف ،یک رقم و به صورت یک در میان کشت گردید .بعد از کاشات
بذرهای لوبیا آبیاری به فاصله هر  5روز یکتار انجا گرفت.
آزمایش مزرعهای بصورت فاکتوریل یبا سه عامل در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی و با  4تکرار اجرا شد .فااکتورهاای آزماایش
شامل کشت تک کشتی رقم اتتر یتیپ رشادی ایساتاده  ،رقام گلای
یتیپ رشدی رونده و کشت مخلوط این دو رقم در کنار هم به صورت
ردیفی و با نستت  ،1:1تراکم کاشت لوبیا در سه سطح شاامل :تاراکم
بهینه کاشت یرقم گلی  40و رقم اتتر  50بوته در متار مرباع  20 ،و
 40درصد بیشتر از تراکم بهیناه هار دو رقام اتتار و گلای و دزهاای
علف کش بنتازون در سه سطح یبر پایه دز توصایه شاده  2/5لیتار در
هکتار از شکل تجاری علف کش با ناا باازاگران باه عناوان دز 100
درصااد و مقااادیر  50و  0درصااد از دز توصاایه شااده ی %50 ، %0و
 . %100سمپاشی در مروله ظهور  3-2برگ وقیقی لوبیا و ستز شادن
علفهایهرز یمروله  2تا 4برگی با یک سامپاش پشاتی مجهاز باه
نازل شرهای کالیتره شده براساس پاشش  300لیتر آب در هکتار و باا
فشار  2تا 2/5بار در ساعات اولیه صتح انجا شد.
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ارزیابی زیست توده علفهای هرز هر دو هفتاه یاک باار پاس از
سمپاشی توسط کادر  25×100سانتی متری از دو ردیف میاانی انجاا
گرفت .در هر مروله نموناههاای داتال هار کاادر کافبار شاد و در
آزمایشااه وزن تشک آنها اندازهگیری شد .در پایان فصال رشاد در
شهریور ماه به منظور تعیین عملکرد با وذف اثرات واشیه از دو ردیف
میانی با یک کادر  1×1متری برداشت انجا شد و در آزمایشااه پاس
از جداسازی دانهها ،عملکرد مورد محاسته قرار گرفت .تجزیه و تحلیل
دادهها به وسیله نر افزارهای  SASو مقایساه میااناینهاا براسااس
آزمون  LSDمحافظت شاده در ساطح اوتماال پانج درصاد صاورت
گرفت .و نمودارها با استفاده از نار افازار  SigmaPlot 12.0ترسایم
شدند .همننین از معادله سیاموئیدی سه پارامتری برای بیان تغییرات
زیست تودهی علفهایهرز نستت به پیشرفت فصل رشد استفاده شد
که در این معادله  aوداک ر مقدار زیست توده علف هرز b ،شیب تط،
 X0نقطه تولید 50درصد ماده تشک علفهرز بود.
))f = a/( 1+exp(-( x-x0)/b
ی1

نتایج و بحث
اثر علفکش بنتازون بر زیست توده علفهایهررز :معادلاه
ساایاموئیدی سااه پااارامتری باارای بیااان تغییاارات زیساات تااودهی
علفهای هرز نستت به پیشرفت فصل رشد ،بارازش داده شاد و روناد
تغییرات زیست توده در یشکل  1و ررایب معادالت یجدول  1ارائاه
شده است .نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد علفکش در دزهای 50
و  100درصد ،بر روی میزان زیست تودهی علفهایهارز ماوثر و باا
پیشرفت فصال رشاد ،تفااوتهاا بیشاتر شاد .واداک ر زیسات تاوده
علافهاایهارز در دزهاای  50 ،0و  100درصاد باه ترتیااب ،592/2
 389/5و 198/6گر در مترمربع بود .به طاوری کاه واداک ر زیسات
توده علفهایهرز در لظتهای  50و  100درصاد نساتت باه تیماار
شاهد بدون کنترل به ترتیب  34/3و  66/5درصد کاهش پیدا نمود که
نشان از تاثیرگذاری توب علفکش بر علفهایهرز وتای در دزهاای
کاهش یافته است یشکل . 1

جدول  -1پارامترهای مربوط به مدل سه پارامتری سیگموئیدی اثر دزهای علفکش بنتازون بر ماده خشک علفهایهرز
Table 1- Parameter related to the sigmoid model 3 parameters of bentazon herbicide dose on weeds biomass
))f = a/( 1+exp( -( x-x0)/b
)a ( st
)b( st
)x0 ( st
R2
P
 Treatmentتیمار
0.007

0.99

)47.7(2

)11.9(1.8

)592.9(28.5

0.03

0.96

)47.1(3

)6.1(2.8

)389.5(32.3

0.01

0.98

)51.3(2.5

)8.1(2

)198.6(13

 untreatedشاهد
 50درصد لظت علفکش
Herbicide dose 50 %

 100درصد لظت علفکش
Herbicide dose 100%

: aوداک ر مقدار زیست توده علف هرز :b ،شیب تط :X0 ،دز مورد نیاز علفکش جهت کاهش زیست توده علفهرز به  50درصد :St ،میزان تطای استاندارد
a: Maximum weed dry matter , b: Slope of the curve, X0:point of dry matter to 50%, St: standard error
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شکل  -1اثر غلظتهای علفکش بنتازون بر زیست تودهی علفهایهرز در طول دوره رشد
Figure 1- Effect bentazon herbicide doses on weeds biomass during the growing season

اثررر تررراک هررای ملتلررف کاشررت بررر زیسررت تررودهی
علفهایهرز :نتایج آزمایش نشان داد که افزایش تاراکم کاشات بار

روی زیست تودهی علف هایهرز موثر است .بطوریکه میزان وداک ر
زیست تودهی علفهایهرز در تراکم  40درصد بیشتر از تراکم بهیناه
کاشت نستت به تراکم بهینه کاشت  21/7درصد کاهش یافت یشاکل
 2و جدول  . 2در آزمایشی با افزایش تراکم باقال از هشت بوته به 14
بوته در متر مربع ،وزن تشک کل علافهاایهارز باا  10/33درصاد
کاهش از  92/42به  83/76گر در مترمربع رسید ی . 10عظیم تان و
ماروات ی 4در بررسی چهار مقدار بذر  140 ،120،100و  160کیلوگر
در هکتار از گند  ،کمترین وزن تشک علفهایهارز در تاراکم 160
کیلوگر بذر به میزان  1627کیلوگر در هکتار گزارش نمودند.

جهت برآورد وزن تشک علفهایهرز در طول دوره رشاد در جادول
ی 3ارائه شده است .نتایج آزمایش نشان داد کاه واداک ر مقادار مااده
تشک علفهایهرز در کشت تالص رقم اتتار ،کشات تاالص رقام
گلی و ترکیب ارقا به ترتیب  390 ، 471/3و  414یگر در متر مربع
بود که نشان از نقش م تت رقم گلی در سرکوبی علفهایهرز اسات
که به دلیل تاصیت رونده بودن و توابیدگی در بین ردیفهای کاشت
مانع از رشد علفهای هرز گردیده است .رقم رونده با دارا باودن تاوان
پوشانندگی سریع ،فضا را از علفهرز گرفته و میتواند از این تاصایت
در کنار مصرف لظتهای پایینتر از ود توصیه شده علافکاش ،در
کاهش زیست توده علفهایهرز موثر باشد.

اثر ارقام اختر و گلی در کشت خالص و ترکیبی بر زیسرت
تودهی علفهایهرز :ررایب مربوط به برازش معادله سایاموئیدی
جدول  -2پارامترهای مربوط به مدل سه پارامتری سیگموئیدی اثر تراک های ملتلف کاشت بر ماده خشک علفهایهرز
Table 2- Parameter related to the sigmoid model 3 parameters of different densities on weeds biomass
))f = a/( 1+exp( -( x-x0)/b
)a ( st
)b( st
)x0 ( st
R2
P
 Treatmentتیمار
)50.6(2.6

)9.8(2/2

)468.9(31.2

0.01 0.98
0.01

0.98

)50(2.5

)9.8(2.3

)458.9(31

0.03

0.96

)47.1(3.3

)7.8(2.9

)366.9(31.2

تراکم بهینه کاشت
planting optimum density

 20%درصد بیشتر از تراکم بهینه کاشت
20% more planting optimum density

 40%درصد بیشتر از تراکم بهینه کاشت
40% more planting optimum density

: aوداک ر مقدار زیست توده علف هرز :b ،شیب تط :X0 ،نقطه تولید 50درصد ماده تشک  :St ،میزان تطای استاندارد
a: Maximum weed dry matter , b: Slope of the curve, X0:point of dry matter to 50%, St: standard error
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 اثر تراک های ملتلف کاشت لوبیا بر زیست تودهی علفهایهرز در طول دوره رشد-2 شکل
Figure 2- Effect of different densities of bean on weeds biomass during the growing season

 پارامترهای مربوط به مدل سه پارامتری سیگموئیدی اثر روش کاشت بر ماده خشک علفهای هرز-3 جدول
Table 3- Parameter related to the sigmoid model 3 parameters of planting method on weeds biomass
f = a/( 1+exp( -( x-x0)/b))
a ( st)
b( st)
x0 ( st)
R2
P
 تیمارTreatment

 اتترAkhtar
 گلیGoli
 مخلوطIntercropping

471.3

(32.2)

(2.1)7.9

(2.6)50.3

0.98

0.01

390.09

(28.6)

10.2(2.4)

(2.9)51.09

0.98

0.01

414.07

(15.6)

(1.2)7.9

(1.4)48.5

0.99

0.006

 میزان تطای استاندارد:St ،  درصد ماده تشک50 نقطه تولید:X0 ، شیب تط:b ،وداک ر مقدار زیست توده علف هرز: a
a: Maximum weed dry matter, b: Slope of the curve, X0:point of dry matter to 50%, St: standard error

 اثر روش کاشت بر زیست تودهی علفهایهرز در طول دوره رشد-3 شکل
Figure 3- Effect planting method on weeds biomass during the growing season
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جدول  -4تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر تراک های ملتلف کاشت ،دز علفکش بنتازون (بازاگران) و روش کاشت بر عملکرد لوبیا
Table 4- Results of analysis of variance (mean squares) of different planting densities, herbicide dose and planting method on
bean yield

شاخص برداشت

عملکرد بیولوژیک

عملکرد دانه

درجه آزادی

منابع تغییرات

HI

Biologic yield

Seed yield

df

S.O.V

2233.12 ns

3

بلوک Block

12.03 ns

32766.16 ns

**2726.68

*132762.48

ns

34193.86

2

روش کاشت Planting method

450.92 ns

**580829.45

**213728.37

2

علف کش Herbicide

**1016.07

**832457.09

**19335.7

2

تراکم کاشت Planting Density

**835.15

*347471.21

**198896.76

4

روش کاشت*علف کش PM*H

**751.16

*114217.86

*39177.86

4

روش کاشت *تراکم کاشت PM*PD

**922.11

**130988.55

**70023.18

4

علف کش *تراکم کاشتH*PD

396.68 ns

**177088.58

**67148.15

8

روش کاشت*تراکم کاشت*علف کش

200.74

33101.59

13912.4

78

36

31.7

44.6

107

PM*PD*H
تطا Error
کل Total
رریب تغییراتCV

 * ، nsو ** به ترتیب یر معنی دار ،معنی دار در سطح اوتمال 5و 1درصد
ns *,** Non Significant, Significant at 5% and 1% levels of probability, respectively.

همننااین ایاان تفاااوت در توانااایی رقاباات ارقااا در ساارکوبی
علفهای هرز در طول دوره رشد به توبی مشاهده گردیاد یشاکل . 3
فربدنیا و همکاران ی 13در مطالعات تود روی گناد مشااهده کردناد
که هر چه قدرت رقابت یشاتص رقابتی بیشتر باشاد ،عملکارد داناه
گند بیشتر بوده و رشد علفهرز کاهش تواهد یافت .نتایج آزمایشای
نشااان داد کااه کشاات مخلااوط جااو و نخااود باار تااراکم و بیااومس
علفهایهرز تاثیر معنیداری داشت .بطوریکه بیشتارین تاراکم ی44
بوته در مترمربع وزیست توده علفهرز ی 130گار در متار مرباع در
کشت تالص نخود بدست آمد .کشات مخلاوط جاو باا نخاود تاراکم
ی 17/3بوته در متر مربع و زیست توده علفهارز ی 12/4گار در متار
مربع را کاهش داد ی. 15
عملکرد دانه ،بیولوژیک و شاخص برداشت لوبیا

عملکرد دانه :نتایج واصل از تجزیه واریانس دادههاای آزماایش
نشان داد که اثر اصلی علفکش و تراکم کاشات و اثارات متقابال دو
گانه علفکش در تراکم کاشت ،علفکش در روش کاشت و همننین
اثر سهگانه آنها بر عملکرد دانه در سطح  1درصد و اثار متقابال روش
کاشت در تراکم کاشت در سطح  5درصاد معنایدار شاد یجادول . 4
مقایسه میاناینها یجدول  5نشاان داد کاه بایشتارین و کامتارین
عملکرد دانه در اثر متقابل روش کاشت در علفکش به ترتیب مربوط
به رقم اتتر در کشت تالص و  100درصد دز علفکش بنتازون ی/86
 463گر در مترمربع و رقم اتتر در کشت تالص و دز  0علافکاش
ی 132/9گر در مترمربع باود یجادول  . 5نتاایج نشاان داد باکااربرد

علف کش عملکرد در همه ارقا لوبیا نستت به شاهد افزایش یافت .در
رقم اتتر با افزایش دز علف کش عملکرد دانه روندی افزایشی داشات
اما در رقم گلی و کشت مخلوط بیشتارین عملکارد در دز  50درصاد
علفکش مشاهده شد ،اگر چه با دز  100درصاد علافکاش اتاتالف
معناایداری نداشاات .نتااایج نشااان داد کااه افاازایش دز علاافکااش
تاثیر پذیری بیشتری بر رقم اتتر نستت به رقم گلی داشات .کاه مای
توان دلیل آن را توانایی رقابتی کمتر رقم اتتر در برابر علفهاایهارز
دانست که کاربرد علف کش تاثیر بیشاتری بار عملکارد آن از طریاق
سرکوبی علفهایهرز داشته است .همننین نتاایج اثار متقابال روش
کاشت در تراکم کاشت لوبیا بر عملکرد دانه نشان داد که باا افازایش
تراکم کاشت ،عملکرد دانه در واود ساطح رونادی افزایشای داشات،
بطوری که بیشترین و کمترین عملکرد در همه ارقاا باه ترتیاب در
تراکم  40درصد بیشتر از تراکم بهیناه و تاراکم بهیناه مشااهده شاد
یجدول  . 6بیشترین عملکرد با مقدار ی 346/5گار در متارمرباع در
کشت مخلوط و تراکم  40درصد بیشتر از تراکم بهینه مشاهده شد که
نستت به تراکم بهینه ی 226/4گر در مترمرباع  ،عملکارد  34درصاد
افزایش یافت ،اما اتتالف معنیداری با کشت تالص رقم اتتر و گلای
در همین تراکم کاشات نداشات .افازایش عملکارد داناه باه ماوازات
افزایش تراکم بوته ،به واسطه اساتقرار بوتاه بیشاتر و افازایش تعاداد
الفهای تولیدی در واود سطح میباشد.
نتایج مقایسه میاناین اثر متقابل علفکش در تراکم کاشت نشان
داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به دز  100درصاد علافکاش و
تراکم  40درصد بیشتر از تراکم بهینه ی 424/1گر در مترمربع باود و

تأثیر تراكم و الگوي كاشت بر كنترل علفهايهرز و عملکرد ارقام لوبیا قرمز...

کم ترین عملکردانه مربوط به عد کاربرد علافکاش و تاراکم بهیناه
کاشت ی 106/8گر در متر مربع بود ،که نشان دهناده نقاش م تات
کاربرد علفکش و افزایش تراکم کاشت بر عملکرد دانه است یجادول
 . 7همننین مقایسه میاناین اثر سه گانه بر عملکرد دانه نشان داد که
تقریتا در تما ارقا با افزایش دز علفکش و افازایش تاراکم کاشات
عملکرد دانه روندی افزایشی داشت .بطوری که بایشتارین عملکارد
دانه مربوط به کشت تالص رقم اتتار  ،دز  100درصاد علافکاش و
تراکم  40درصد بیشتر از تراکم بهینه کاشت ی 626/9گر در مترمربع
بود ،اما در رقم گلی عملکرد دانه در دز  50درصدی علفکش و تراکم
 20درصد بیشتر از تراکم بهینه با دز  100درصدی علفکش و تاراکم
 40درصد بیشتر از تراکم بهیناه کاشات اتاتالف معنای داری وجاود
نداشت که دلیل باال نتودن عملکرد با افازایش دز علافکاش در ایان
تیمار می تواند به دلیال تاراکم بااالی کاشات و ایجااد رقابات درون
گونهای باشد یجدول  . 8نتایج نشان داد که افازایش دز علافکاش و
تراکم کاشت تاثیر پذیری بیشتری بر رقم اتتر نساتت باه رقام گلای
داشت .در رقم اتتر افزایش تراکم کشت از طریاق جلاوگیری از رشاد
علفهایهرز و سرکوبی آن ها باعث افزایش توان رقابتی رقم اتتار و
در نتیجه افزایش عملکرد شد اما در رقم گلی این تاثیرپذیری به دلیل
تاصیت رونده بودن و توابیدگی در بین ردیافهاای کاشات و تاوان
پوشااانندگی سااریع ،فضااا را از علاافهاارز گرفتااه و مااانع از رشااد
علفهای هرز گردیده است ،کمتر بود .در آزمایشی میازان عملکارد در
شرایط بدون علف هارز در باین ارقاا اتتار یتیاپ رشادی ایساتاده ،
گلییتیپ رشدی رونده و کشت مخلاوط باه ترتیاب  4216 ،4478و
 4165کیلوگر در هکتار بدست آمد .ازمیان دزهای کاهش یافته ،تنها
در رقم گلی استفاده از دز  75درصاد علافکاش ایمازاتااپیر عملکارد
باالی  4000کیلوگر داشت و میزان عملکرد در کاربرد دز  75درصاد
در رقم اتتر و کشت مخلوط باه ترتیاب  3617و  3641کیلاوگر باه
دست آمد ی. 4
عملکرد بیولوژیک :نتایج تجزیه واریانس دادههاا نشاان داد کاه
اثرات اصلی علفکش و تراکم کاشت در ساطح  1درصاد و اثراصالی
روش کاشت در سطح  5درصاد ،اثارات دوگاناه علافکاش در روش
کاشت و روش کاشت در تراکم کاشت درسطح  5درصد و اثر دوگاناه
علفکش در تراکم کاشت در سطح  1درصاد و اثار ساهگاناه آنهاا در
سطح 1درصد بر عملکرد بیولوژیاک معنایدار باود یجادول  . 4نتاایج
مقایسه میاناین اثر متقابل روش کاشت در علفکش نشان داد که در
دز  100درصد علف کش ،عملکرد بیولوژیک به ترتیب در رقم اتتر در
کشت تالص ،گلی در کشت تالص و کشت ترکیتی برابار باا ،832/1
 571/1و  602/7گر در مترمربع بود یجدول  . 5در رقم اتتر کاربرد و
افزایش دز علف کش تاثیر بسازایی بار عملکارد بیولوژیاک داشات و
بیشترین عملکرد بیولوژیک در رقم اتتر در دز  100درصد علفکاش
مشاهده شد اما در رقم گلای و کشات مخلاوط بایشتارین عملکارد
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بیولوژیک در دز  50درصدی علفکش مشاهده شد اگر چه با دز 100
درصد اتتالف معنیداری نداشت ،اما میتوان با کشت مخلوط دو رقم
دز مصرفی علفکش را تا ودی کاهش داد .این موروع نشان میدهد
که با استفاده از روشهای تلفیقی متارزه با علفهایهارز دز مصارفی
علفکش را بدون کاهش در عملکرد لوبیا ،کاهش داد.
همننین نتایج مقایسه میاناین اثر متقابل روش کاشت در تاراکم
کاشت نشان داد که با افزایش تراکم کاشات در هماه ارقاا عملکارد
بیولوژیک افزایش معنیداری یافت بطوری که عملکارد بیولوژیاک در
کشت مخلوط و تراکم  40درصد ی 813/7گر در مترمربع نساتت باه
تراکم بهینه ی 545/6گار در مترمرباع  32/9درصاد افازایش یافات
یجاادول  . 6کاااهش  45درصاادی عملکاارد لوبیااا در اثاار تااداتل
علفهای هرز نیز توسط الک و همکااران ی 16گازارش شاده اسات.
بوروماندان و همکاران ی 6گزارش کردند تراکمهای مختلف سویا اثار
معنیداری روی عملکرد داشت و عملکرد دانه با افزایش تاراکم از 15
ی 2513/6کیلوگر در هکتار به  45ی 3871/1کیلوگر در هکتار بوته
در مترمربع افزایش پیدا کرد .علیر م کاهش عملکارد تاک بوتاه در
تراکمهای باال ،عملکرد در واود سطح افزایش یافت و کاهش عملکرد
تک بوته از طریق افزایش تعداد گیاه در واود سطح جتاران شاد .اثار
برهمکنش علف کش و تراکم کاشت نشان داد که بیشترین عملکارد
بیولوژیک مربوط باه دز  100درصاد علافکاش و تاراکم  40درصاد
ی 929/8گر در متر مربع باود کاه نساتت باه تاراکم بهیناه و دز 0
علفکش  63/3درصد افزایش یافات یجادول  . 7نتاایج وااکی از آن
است که تراکم کاشت و کاربرد علفکاش تااثیر بسازایی در افازایش
عملکرد گیاه زراعی از طریق سرکوبی علفهایهرز و افزایش توانایی
رقابتی گیاه زراعی دارند .اما عملکارد بیولوژیاک در دز  100درصاد و
تراکم  40درصد اتاتالف معنایداری باا دز  50درصاد علافکاش و
تراکمهای  20و  40درصد کاشت نداشت.
مقایسه میاناین اثر سهگانه نشان داد که اثر سهگانه اگر چاه اثار
م تتی بر عملکرد بیولوژیک داشت اما ایان روناد در هماه روشهاای
کاشت و تراکم های کاشت یکسان نتود .نتایج نشان داد که بیشترین
عملکاارد بیولوژیااک در کشاات مخلااوط مربااوط بااه دز  50درصاادی
علفکش و تراکم کاشت 40درصد به میزان  1166گر در متار مرباع
بود یجدول  . 8نتاایج نشاان داد کاه عمکلارد بیولوژیاک در دز 100
درصدی علفکش در همین تیمار نستت به دز  50درصادی پاایینتار
بود که میتواند باه دلیال کنتارل کامال علافهاایهارز در دز 100
درصدی علف کش باشد که باعث ایجاد رقابات باین دو رقام لوبیاا و
استفاده از رقم اتتربه عنوان قیم و پوشاننده شدن رقام اتتار ،توساط
رقم گلی باشد .اما در دز  50درصدی علفکاش ،عاد کنتارل کامال
علفهایهارز و رقابات رقام گلای باا علافهاایهارز و اساتفاده از
علفهای هرز به عنوان قیم و سرکوبی آنها ماانع از تااثیر منفای رقام
گلی بر روی رقم اتتر و کاهش عملکرد باشد یجدول . 8
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 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل روش کاشت و علفکش برعملکرد لوبیا-5 جدول
Table 5- Mean comparison results of interaction effects of herbicide application and planting method on bean yield

روش کاشت

)%( علفکش

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

Planting method

Herbicide

)(گرم در مترمربع

)(گرم در مترمربع

)%(

Biologic yield
(gr/m2)
317.48e

HI (%)

0

Seed yield
(gr/m2)
132.92d

Akhtarاتتر

50

173.62d

406.89de

37.45ab

Akhtarاتتر

100

463.86a

832.63a

55.4a

Goliگلی

0

134.75d

428.59cde

23.91b

Goliگلی

50

341.31abc

682.8abc

37.12ab

Goliگلی

100

179.88cd

571.07bcde

22.34b

Intercropping مخلوط

0

220.52bcd

539.64bcde

38.76ab

Intercropping مخلوط

50

372.25ab

740.44ab

44.05a

Intercropping مخلوط

100

246.84bcd

602.7abcd

42ab

Akhtar اتتر

شاخص برداشت

38.39ab

 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل روش کاشت و تراک کاشت بر عملکرد لوبیا-6 جدول
Table 6 -Mean comparison results of interaction effects on planting method and planting density on bean yield

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

)(گرم در مترمربع

)(گرم در مترمربع

Seed yield
(gr/m2)

Biologic yield
(gr/m2)

optimum density

228.26ab

470.32cd

42.39a

Akhtarاتتر

20 % higher than the optimum density

247.58a

478.95cd

47.47a

Akhtarاتتر

40 % higher than the optimum density

294.57a

607.15abc

41.43a

Goliگلی

optimum density

67.24b

311.89d

11.71b

Goliگلی

20 % higher than the optimum density

271.13a

572.67abc

38.14a

Goliگلی

40 % higher than the optimum density

317.58a

798.13ab

33.52a

Intercropping مخلوط

optimum density

226.47ab

545.63bcd

41.81a

Intercropping مخلوط

20 % higher than the optimum density

265.93a

555.97bcd

41.58a

Intercropping مخلوط

40 % higher than the optimum density

346.55a

813.76a

41.90a

روش کاشت

تراک کاشت

Planting method

Planting density

Akhtar اتتر

)%( شاخص برداشت
HI (%)

 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل علفکش بنتازون و تراک کاشت بر عملکرد لوبیا-7 جدول
Table 7- Mean comparison results of interaction effects on herbicide application and Planting density on bean yield

)%(علفکش

تراک کاشت

Herbicide (%)

Planting density

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

)(گرم در مترمربع

)(گرم در مترمربع

Seed yield
(gr/m2)
106/88d
154.71cd
226.61cd
180.79cd
398.45ab
307.94abc
234.29bcd
231.48cd
424.15a

Biologic yield
(gr/m2)
340.89c
400.7c
544.13bc
427.68c
689.19ab
745.13ab
558.28bc
517.7bc
929.78a

)%( شاخص برداشت
HI (%)

optimum density
29.49b
20 % higher than the optimum density
31.39b
40 % higher than the optimum density
40.18ab
optimum density
30.3b
20 % higher than the optimum density
55.6a
40 % higher than the optimum density
33.14b
optimum density
36.11ab
20 % higher than the optimum density
40.2ab
40 % higher than the optimum density
43.52ab
. p≤0/05 ندارند یLSD* میاناینهای دارای وروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیداری بر اساس آزمون
Means followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) according to the LSD test.

0
0
0
50
50
50
100
100
100
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Table 8- Mean comparison results of interaction effects on herbicide application × planting method × planting density on
bean yield
روش کاشت
)%( علفکش
تراک کاشت
عملکرد دانه
عملکرد بیولوژیک
شاخص برداشت
Planting method
Herbicide
Planting density
)(گرم در مترمربع
)(گرم در مترمربع
)%(
(%)
Seed yield
Biologic yield
HI (%)
(gr/m2)
(gr/m2)
0
optimum density
107.99ijk
271.55ij
38.43bcdefghi
Akhtarاتتر
Akhtarاتتر

0

Akhtarاتتر

0

Akhtarاتتر

50

Akhtarاتتر

50

Akhtarاتتر

50

Akhtarاتتر

100

Akhtarاتتر

100

Akhtarاتتر

100

Goliگلی

0

Goliگلی

0

Goliگلی

0

Goliگلی

50

Goliگلی

50

Goliگلی

50

Goliگلی

100

Goliگلی

100

Goliگلی

100

مخلوط

0

123.84ijk

312.09hij

34.91cdefghi

166.93ghijk

368.79ghij

41.83abcdefgh

204.27ghi

400.46fghij

37.89bcdefghi

40 % higher than the
optimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

226.76efghi

425.96efghij

51.39abcd

89.83ijk

394.24fghij

23.06hij

372.52cdef

738.95bc

50.84abcde

40 % higher than the
optimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

392.13bcde

698.8bcd

56.11ab

626.95a

1058.41a

59.40a

34.12jk

201.62j

12.93jk

40 % higher than the
optimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

179.28ghij

467.28defghi

30.21fghij

190.85ghij

616.87cdefg

28.59ghij

155.56hijk

458.36defghi

19.49ijk

40 % higher than the
optimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

553.14ab

912.78ab

60.12a

315.23defgh

675.1bcde

31.73defghij

12.02JK

272.67ij

2.7JK

80.95ijk

337.93hij

24.09hij

446.66bcd

1102.42a

40.23abcdefgh

178.52ghij

549.5cdefgh

37.1bcdefghi

40 % higher than the
optimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

40 % higher than the
ptimum density
40 % higher than the
optimum density
optimum density

Intercropping

مخلوط

0

40 % higher than the
optimum density

160.99ghijk

422.71efghij

29.04ghij

0

40 % higher than the
optimum density

322.04defg

646.72cdef

50.14abcdef

50

optimum density

182.54ghij

424.2efghij

33.53defghi

50

40 % higher than the
optimum density

415.44bcd

728.84bc

55.28ab

50

40 % higher than the
optimum density

518.77abc

1166.05a

44.62abcdefg

100

optimum density

221.35fghi

663.21bcde

54.8abc

100

40 % higher than the
optimum density

318.34defgh

516.37cdefghi

40.41abcdefgh

100

40 % higher than the
optimum density

198.85ghij

628.51cdef

30.93efghij

Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

مخلوط
Intercropping

. p≤0/05 ندارند یLSD* میاناینهای دارای وروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیداری بر اساس آزمون
Means followed by the same letter are not significantly different (p>0.05) according to the LSD test.
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 درصاد20  درصدی علفکش و تراکم50 بین شاتص برداشت در دز
 درصاد اتاتالف40  درصادی علافکاش و تاراکم100 کاشت با دز
.معنیداری وجود نداشت
کاربرد علفکش و افزایش تراکم کاشت نقش م تتی بار شااتص
 درصاد29/4 برداشت داشت و کمتارین شااتص برداشات باا مقادار
مربوط به تیمار عد کاربرد علفکش و تراکم بهینه کاشت بود یجدول
 نتایج واکی از آن است که میتوان با استفاده از ساایر روشهاای. 7
مدیریتی چون افزایش تراکم کاشت تا ودی که موجاب رقابات درون
. دز مصرفی علفکش را کاهش داد،گونهای نشود

نتیجهگیری
نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از ارقا با قدرت رقابتی بااال
 تسخیر فضاا و تواناایی،در کشت مخلوط به دلیل تاصیت پوشانندگی
رقابت باال با علفهایهرز و همننین افازایش تاراکم کاشات نقاش
 با توجه باه.مهمی در سرکوبی علفهایهرز و افزایش عملکرد داشت
قدرت رقابت رقم گلی هم در کشت تالص و هم در کشت مخلاوط و
 اساتفاده از،قدرت پوشانندگی باالتر آن نستت به رقم ایستادهی اتتار
این رقم میتواند در کنار دزهای کاهش یافته علفکاش بنتاازون باه
.عنوان یک ترکیب مدیریتی مناسب مورد توجه قرار گیرد
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اما بیش ترین عملکرد بیولوژیک در کشت تالص رقم اتتر و گلی
 گر در متر مربع مربوط باه1102/4  و1058/4 در به ترتیب با مقدار
 مایتاوان، درصد کاشات باود40  درصدی علفکش و تراکم100 دز
نتیجه گرفت که با استفاده از سیستم کشت مخلوط و افزایش تاراکم
 میتاوان دز علافکاش مصارفی را کااهش داد و عملکاردی،کاشت
مناسب با استفاده از روشهایی جاایازین دزهاای بااالی علافکاش
.بدست آورد
 نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر:شاخص برداشت
اصلی روش کاشت و تراکم کاشت و همننین اثرات متقابل دوگانه در
 مقایساه. 4  درصد بر شاتص برداشت معنیدار بودند یجدول1 سطح
میاناین دادهها نشان داد که بیش ترین شاتص برداشت در اثر متقابل
100 روش کاشت در علف کش مربوط به کشت تالص رقم اتتر و دز
 درصاد50 درصد بود اما با کشت مخلوط و دز55/4درصد علفکش ی
 همننین. 5  درصد اتتالف معنیداری نداشت یجدول44علفکش ی
اثر روش کاشت در تراکم کاشت بر شاتص برداشت روناد مشخصای
نداشت اما شاتص برداشت در کشت تالص رقم اتتر و کشت ترکیتی
. 6 بیشتر از رقم گلی بود یجدول
اثرمتقابل علف کش در تراکم کاشت بر شاتص برداشات در باین
 بطوری کاه تقریتاا باا افازایش تاراکم.تیمارهای مختلف متفاوت بود
 نتایج نشاان داد کاه. 7 کاشت شاتص برداشت افزایش یافت یجدول
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Bean (Phaseolus vulgaris L.) Varieties in the Presence of Bentazon Herbicide
P. Yadegar1- R. Ghorbani2*-A. Ghanbari3- H. Rahimian Mashhadi4
Received: 06-01-2020
Accepted: 24-02-2020
Introduction: Bean (Phaseolus vulgaris L.) is so sensitive to intercompetition especially with weed species.
Weed management is an essential factor for the success of an agricultural production system. The use of high
competitiveness figures is one of these approaches. Another way to manage properly is just to reduce herbicide
dose using through the mixed herbicides in crops. By intercropping, filling the empty space prevents weed
development in the area. Mixing or simultaneous cultivation of two or more species in one plot of land is one of
the oldest agricultural systems in the world. Planting density is another important factor in determining plant
yield. Planting density not only determines competition for light and nutrients, but also controls the distribution
and allocation of dry matter between plant organs. The studies showed that by increasing bean planting density
from 20 to 30 and 40 plants m2, yield increased by 15.4% and 24.7%, respectively, and the weed biomass also
increased by a density of 20 to 40 by 30 percent. The use of high competitive cultivars and increasing planting
density are the main strategies to increase the competitive ability of beans against weeds. This study was carried
out to investigate the methods of pure and mixed cultivation of bean cultivars with different densities for their
effect on reduction of bentazone herbicide dose, weed control and crop yield.
Materials and Methods: In order to investigate the effect of planting density and reducing herbicide doses
on weeds biomass and crop yield in pure and mixed cultivation of red bean cultivars, a field experiment was
carried out at Agronomy Research Field of Ferdowsi University of Mashhad during 2013 - 2014. A factorial
experiment (with three factors) was conducted in a completely randomized block design with 4 replications.
Experimental treatments including bean planting densities in three levels consisting of optimum density (Goli 40
and Akhtar 50 /m2), 20 and 40 % higher than the optimum density of both Akhtar and Goli cultivars, and
Bentazone herbicide concentrations (0, 50 and 100 %) based on the recommended dose (2.5 liters per hectare),
and separate and mixed cultivation of Akhtar (standing) and Goli (ascending) cultivars were performed in rows
(1:1). Weed biomass was evaluated every two weeks after spraying by 100*25 cm2 cadaver from two middle
rows. At the end of the growing season, a 1*1 m2 staff was used to determine the performance. Data were
analyzed by SAS 9.1 software and averages were compared with the LSD test at 5% probability level and the
graphs were analyzed using SigmaPlot 12.0 software.
Results and Discussion: The results showed that for the weed biomass, the mixed cultivation of Akhtar and
Goli cultivars was more than pure cultivation due to its success in suppressing high competitive weeds through
rapid space cover, which can be attributed to this feature. It was used to reduce the herbicide dose. Also, the
highest and lowest grain yield (respectively 463 and 132 g/m2) were found for the pure cultivation of Akhtar
cultivar at concentration of 100 and 0 % herbicide, respectively. However, in flowering and mixed cultivars, the
highest grain yield was observed at 372.2 and 341.3 g/m2, at 50% herbicide concentration, which was also
observed in biological yield. Results of interaction effect showed that the highest biological yield in
intercropping (1166 g/m2) was observed for 50% herbicide concentration and 40% planting density. It can be,
therefore, concluded that reduced doses of herbicides can only be used if the crop has high competitive ability
and planting density is increased, which can reduce the competitive ability of weeds. The use of high competitive
crops and increased density of crops have the greatest potential in suppressing weeds and reducing herbicide
dosage. The previous studies also showed that limiting bean growth leads to a decrease in leaf area index and
bean growth rate, which in turn reduces its competitiveness against weeds.
Conclusion: The use of high-strength cultivars in mixed cultivation due to their overlap, space conquest, and
ability to compete with weeds along with increased plant density has a high potential for weed suppression and
can be used in other ways to reduce herbicide dose. The results of this experiment showed that there was no
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significant difference between biological yield at 50% and 100% herbicide concentrations in the mixed
cultivation and the highest biological yield was observed in the mixed cultivation.
Keywords: Herbicide reduced dose, Integrated weed management, Intercropping, Planting density

