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  چکیده

اي در قالـب طـرح    بلبلـی آزمایشـی مزرعـه    هاي هرز و عملکرد گیاه لوبیا چشم دگرآسیبی بقایاي گندم و جو بر کنترل علف تأثیرمنظور ارزیابی  به
تیمارهاي مورد بررسی شامل: وجین تمام انجام شد.  1394تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی شاهرود در سال  سههاي کامل تصادفی در  بلوك

 50پاشی برگی با غلظـت   ، محلوللیتر در هکتار) دودز توصیه شده (مطابق  )EC% 48(ترفالن  کش خاك مصرف تریفلورالین فصل، عدم وجین، علف
صورت مخلوط با خاك به میزان  درصد عصاره کاه و کلش گندم، کاربرد بقایاي گندم به 100پاشی برگی با غلظت  درصد عصاره کاه و کلش گندم، محلول

 هشتصورت مخلوط با خاك به میزان  تن در هکتار، کاربرد بقایاي گندم به چهارصورت مخلوط با خاك به میزان  ربرد بقایاي گندم بهتن در هکتار، کا دو
نتایج  .بود درصد عصاره کاه و کلش جو 100پاشی برگی با غلظت  درصد عصاره کاه و کلش جو، محلول 50پاشی برگی با غلظت  تن در هکتار، محلول

هاي هرز نسبت به تیمار عدم وجین،  دار تراکم علف تن بقایاي کاه و کلش گندم توانستند ضمن کاهش معنی هشتو  چهاره تیمارهاي کاربرد نشان داد ک
ـ  تن در هکتار بـه  هشتتیمارهاي وجین وکاربرد بقایاي گندم به میزان  .سبب افزایش تعداد دانه در غالف، عملکرد بیولوژیک و دانه لوبیا گردند ب ترتی

ـ  79/80و  23/78عملکرد دانه را  عنـوان   هدرصد نسبت به تیمار عدم وجین افزایش دادند. براساس نتایج این آزمایش اختالط کاه وکلش گندم با خاك ب
 بلبلی را دارد.  هاي هرز و افزایش صفات عملکردي لوبیا چشم یک روش مدیریت غیر شیمیایی، پتانسیل کنترل علف

  
 هرز کش زیستی، کنترل غیرشیمیایی، مدیریت علف حبوبات، علف هاي کلیدي:واژه

  
  1مقدمه

 کشورهاي در انسان نفر هایلیونم تغذیه در یینپروت امروزه کمبود
 شـود مـی  محسـوب  ايتغذیـه  حـاد  مشـکالت  از یکـی ، نیافتهتوسعه 

)Majnoon Hosseini, 1993.(  ین ئحبوبات یکی از منابع غنی پـروت
 ندروشمار می بوده و پس از غالت، دومین منبع غذایی مهم انسان به

)Parsa and Bagheri, 2009.(   نـام علمـی  بلبلـی بـا   لوبیـا چشـم  
L.  Vigna sinensis   یکی از حبوبات گرمسیري با رشد سریع بـوده

فولیـک  اسـید  ،درصد پـروتئین  32تا  12دارا بودن حدود  واسطه که به
زاي کمتر نسبت به سایر حبوبات از نظـر غـذایی   فراوان و عوامل نفخ

بـدون در نظـر گـرفتن     .)Majnoon Hosseini, 2008(متمایز است 
 از ◌ً عمـدتا  گیاهـان زراعـی   محصول تلفات هوایی، و آب متغیرهاي

                                                        
ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات،  هب -2و  1

 دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتی شاهرود 
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DOI: 10.22067/gsc.v15i4.55364 

هـاي  علف ).Fisk et al., 2002(شود می ناشی هرز هايعلف رقابت
هـاي  هرز یکی از عوامل مهـم محدودکننـده عملکـرد در اکوسیسـتم    

ـ  خصوص در سیستم هکشاورزي و ب رونـد  شـمار مـی   ههاي ارگانیـک ب
)Lemerle et al., 2001.( اساس آمارهاي موجود از تمـام منـاطق   رب

 مشکل ها آن درصد 94 در گیردمی کاري صورت ایران که در آنها لوبیا
 ي کـاهش ایـن محصـول،   یکی از دالیل عمدهو  دارد وجود هرزعلف

که خسارت آن  )Bagheri et al., 1997( هاي هرز استهجوم علف
تنهایی برابر بـا کـل    که بهطوريهبار است ببیش از سایر عوامل زیان

 ,Musavi(کنند ها خسارت وارد میو بیماري آفاتهاي کنترل هزینه
گیاهان زراعی بـر سـر جـذب    با  هرز ضمن رقابت  هايعلف ).2008

ها، بقایاي از دانه ترکیبات سمیبا آزاد کردن  آب، عناصر غذایی و نور،
و فرار، گیاهان زراعی را  مواد مترشحهتخریب شده، مواد شسته شده، 

در مزارع  هاي هرزکنترل علفهاي رایج  یکی از روش سازند.ثر میأمت
ــا، ــتفاده از لوبی ــف اس ــش عل ــی ک ــا م ــد.ه ــورالین باش ــه تریفل  ازجمل

در  صورت مخلوط بـا خـاك  کاشت به از قبل که است هایی کش علف
 باریـک  هـرز  هـاي علف همه بذر تقریباً و شودمی مزارع لوبیا مصرف
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 کنـد می کنترل را برگ پهن هرز هايعلف از زیادي تعداد نیز و برگ
)Zand et al., 2007.(  هـاي شـیمیایی  کشعلفاستفاده از از طرفی 

و  زیست شده سبب آلودگی محیط هاي اقتصادي، بر صرف هزینه عالوه
 هاکشعلف به هرز هايعلف شدن توانند منجر به مقاوم همچنین می

 مـدیریت  جهـت  در تالشـی  هـر  بنـابراین  ).Regosa, 2007(شـوند  
 هاي روش با ها کش علف کردن جایگزین و هرز هاي شیمیایی علف غیر

 اهمیـت  سـالم  محصـوالت  تولیـد  در تواندزیست می سازگار با محیط
 . استفاده از بقایاي گیاهان زراعی روي سطح خاكباشد داشته زیادي
هاي هرز را از طریـق  تواند تراکم علفمیخواص آللوپاتیک،  بر عالوه

که  ها و ممانعت از عبور نورفیزیکی براي سبز شدن گیاهچه تانعمم
 Teasdal and(زنـی اسـت، کـاهش دهـد     جوانـه یک عالمت براي 
Mohler, 2000.(       کاربرد بقایاي گیاهـان زراعـی عـالوه بـر تعـدیل

پذیري و بهبود وضـعیت  نوسانات دمایی، کاهش رواناب، افزایش نفوذ
گـردد و بـا   ساختمان خاك باعث افزایش عملکرد گیاهان زراعی مـی 

هاي هرز علف باعث کاهش خسارت دتوانداشتن خواص آللوپاتیک می
ــو ــابراین   ).Bilalis, 2003; Machado, 2007( دش ــردبن  راهب

هاي هرز را جایگزین، استفاده از گیاهانی است که توانایی کنترل علف
د. نشـو هاي هرز میزنی و رشد علفطور طبیعی مانع جوانه داشته و به

که این گیاه با داشتن مـواد   دادمطالعات انجام شده روي گندم نشان 
 Regosa(هـاي هـرز را دارد   آللوشیمیایی توانایی کنترل برخی علـف 

and Pedrol, 2002(.   اشرفی و همکـاران)Ashrafi et al., 2008( 
 ).Hordeum vulgare L(پاشی عصاره جو که محلول گزارش کردند

 Setaria( روباهی سبز هرز دم زنی و رشد علف داري جوانه طور معنی هب
viridis (L.) Beauv.(    را نسبت به شاهد کاهش داد. ایـن محققـین

هاي مختلـف جـو را عامـل    مواد فنولی و ترپنوئیدهاي موجود در اندام
 نتــایجهــرز ذکــر کردنــد.  هــاي علــفزنــی و رشــد  جوانــهبازدارنـده  

 داد نشان )(Bilalis et al., 2003 هاي بیاللیس و همکاران آزمایش
 تـاج  هـرز  هـاي  علـف  رشـد  توقف در گندم کلش کاه و مالچ تأثیر که

 Ipomoea( نیلـوفرپیچ  و  (.Amaranthus retroflexus L) خروس
tricolor Cav.( ناروال و همکـاران   .ها بود کش علف مصرف از بیش

(Narwal et al.,1998)  گزارش کردند که کاربرد کاه و کلش گندم
هـاي هـرز را   توده علف درصد تراکم و زیست 90طور متوسط حدود  هب

 کنتـرل  در گیـاهی  بقایاي تأثیرنسبت به عدم کاربرد آن کاهش داد. 
کـه  طـوري بـه  اسـت،  متفاوت زراعی گیاهان عملکرد و هرز هاي علف

 کنتـرل  براي که دریافتند) Wicks et al., 1994( و همکاران ویکس
 گنـدم  بقایـاي  تن 8/6 به نیاز ذرت برگ کشیده هرز هايعلف مؤثر
تـن   4/4 کـاربرد  هنگام به ذرت دانه عملکرد حداکثر که حالی در بود،

ـ   دسـت آمـد. رضـوانی مقـدم و همکـاران       هبقایاي گندم در هکتـار ب
)Rezvani Moghaddam et al., 2013( سـطوح   تـأثیر ، در بررسی

 Crocus( هاي زعفران مختلف کاه و کلش گندم بر خصوصیات بنه
sativus L.( ارش کردند که بیشترین عملکرد گل انگیزي آن گز و گل

 تن کلش گندم در مهرماه بود. بقایاي هشتزعفران مربوط به کاربرد 
 در کنند، جذب آب خود وزن درصد 90 تا توانندمی گندم کلش و کاه

 درصـد  20 تـا  15 به میـزان  فقط آب جذب رسی، مواد که در صورتی
رسـد،  نظـر مـی  ، بـه  )Jorabloo et al., 2009( باشـد می هاآن وزن

توانـد زمینـه رقابـت    فراهمی رطوبت و بهبود رشد گیاه زراعی نیز می
هاي هرز را فراهم آورد. ترکیبات سمی مختلـف موجـود   بهتر با علف

درگندم شامل مواد فنولیک، هیدروکسامیک اسید و اسیدهاي چرب با 
کـه ایـن ترکیبـات از طریـق      )Ma, 2005(باشـند  زنجیره کوتاه مـی 

یندهاي اصلی گیاه مانند فتوسنتز، تقسیم سلولی، تنفس آفر ممانعت از
شوند هاي هرز میزنی و رشد علف و سنتز پروتیین سبب کاهش جوانه

)Lam et al., 2012.(  با توجه به اهمیت حفظ سالمت محیط زیست
هـاي  و مواد غذایی مورد استفاده بشر و سایر موجودات، کـاربرد روش 

استفاده از خواص دگرآسیبی بقایاي گندم و شیمیایی مانند  کنترل غیر
بنـابراین ایـن   رسد. هاي هرز ضروري به نظر میجو در مدیریت علف

بـر رشـد و     عصـاره گنـدم و جـو   بقایا و بررسی اثر  پژوهش با هدف
 . انجام شد هاي هرزبلبلی و کنترل علفعملکرد لوبیا چشم

  
  ها مواد و روش

هـاي  در قالـب طـرح بلـوك    1393-94در سال زراعی  آزمایش 
تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشـکده کشـاورزي    سهکامل تصادفی با 

 بسـطام  شهرانجام شد.  واقع در شهر بسطام شاهرود صنعتی دانشگاه
 طـول  دقیقـه  55 و شمالی دقیقه 29 و درجه 36 جغرافیایی عرض در

 متـر  1366 دریـا  سطح از آن ارتفاع میانگین و است شده واقع شرقی
 میـانگین  و اسـت  خشـک  و سـرد  اقلـیم  داراي بسـطام  منطقه. است

 متـر میلـی  154 حـدودا  منطقـه  این در ساالنه طوالنی مدت بارندگی
 آزمایش، نقشه اجراي و زمین سازي آماده عملیات انجام از قبل است.

 0-30 عمـق  از خاك شیمیایی و فیزیکی خصوصیات تعیین منظور به
 ایـن  بـراي . گرفـت  صـورت  بردارينمونه مزرعه خاك از متريسانتی
 سـپس  گردیـد،  جـدا  خـاك  کیلـوگرم  یـک  معادل نقطه هر از منظور
 مرکـب  نمونـه  یک نهایتاً کرده، مخلوط را شده آوري جمع هاي نمونه
 تجزیـه  نتـایج . شـد  منتقل آزمایشگاه به تجزیه جهت کیلوگرمی یک

مطـابق   .اسـت  شده داده نشان 1 جدول در خاك فیزیکی و شیمیایی
هـاي  تیمـار  دست آمده بافت خاك لومی رسی تعیین شد. اطالعات به

کـش  مورد بررسی شـامل: وجـین تمـام فصـل، عـدم وجـین، علـف       
مطابق دز توصـیه شـده    )EC% 48(ترفالن  مصرف تریفلورالین خاك

 50اشی برگـی بـا غلظـت    پ، محلوللیتر در هکتار از فرم تجاري) دو(
 100پاشی برگـی بـا غلظـت    محلول درصد عصاره کاه و کلش گندم،

صورت مخلوط  درصد عصاره کاه و کلش گندم، کاربرد بقایاي گندم به
صـورت   تن در هکتار، کاربرد بقایـاي گنـدم بـه    دوبا خاك به میزان 

تن در هکتـار، کـاربرد بقایـاي گنـدم      چهارمخلوط با خاك به میزان 
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پاشی  لولتن در هکتار، مح هشتصورت مخلوط با خاك به میزان  به
پاشی برگی درصد عصاره کاه و کلش جو، محلول 50برگی با غلظت 

  .بود درصد عصاره کاه و کلش جو 100با غلظت 
 پـاییز  و بـوده  آیـش  صـورت  به قبل سال در آزمایش مورد زمین

 بـا  زمـین  سـازي  آماده عملیات بنابراین. بود خورده شخم سال همان
 خرداد اوایل در زمین شدن رو گاو و هوایی و آب شرایط شدن مساعد

 داربرگردان گاوآهن توسط نظر مورد زمین ابتدا در. گرفت صورت ماه
 پایـان  در. گردیـد  زمـین  تسطیح عمل به اقدام سپس. شد زده شخم

 جهـت  در مترسانتی 70 فاصله به هاییپشته و جوي فاروئر، وسیله به
 .شـدند  تعبیه آبیاري هايجوي سپس و گردید ایجاد جنوب به شمال

 گرفته نظر در جوي دو تکرار، دو بین آبیاري آب اختالط عدم منظور به
 منظـور  بـه  دیگـري  و تکرار هر به آب رساندن منظور به یکی که شد،

کشت در اواسـط خـرداد مـاه در    . بود باالیی تکرار زهکش آب خروج
متر سانتی10متر و فاصله روي ردیف سانتی 60هایی به فاصله ردیف
متـر   شـش خط کشت به طـول   چهارهر کرت آزمایشی از  .شدانجام 

دو کرت از یکدیگر یـک پشـته کاشـته    بین فاصله در تشکیل شده و 
 دوکش ترفالن با غلظت توصیه شـده ( علفنشده در نظر گرفته شد. 

پاش ماتابی شـارژي سـاخت    لیتر در هکتار) قبل از کشت بذور، با سم
اي و  در هکتار با نازل شـره لیتر  300کشور اسپانیا و با حجم محلول 

کار بـرده شـد و    هاي مربوطه بهبار در کرت 5/2فشار سمپاش حدود 
هاي کاه و کلش پاشی عصارهمحلول. با خاك مخلوط گردیدبالفاصله 

بلبلـی انجـام شـد.    برگی لوبیا چشم دهتا  هشتگندم و جو در مرحله 

 سـه هاي گیاهی گندم و جـو بـدین صـورت بـود کـه      ي عصارهتهیه
طور جداگانه آسیاب شـدند، در ادامـه    کیلوگرم از بقایاي گندم و جو به

لیتـر   نـه لیتر آب مقطر و  سهطور مجزا با  پودر حاصله از هرکدام را به
 72درصد مخلوط گردید، سپس مخلوط حاصل بـه مـدت    96اتانول 

گراد در شرایط آزمایشگاه قرار گرفت درجه سانتی 25ساعت در دماي 
ها از ضایعات، از پارچـه متقـالی اسـتفاده    کردن عصاره و براي صاف

پـاش   بـا سـم  پاشی عصاره نیـز  محلول ).Negahdari, 2013(گردید 
برداري از جمعیت نمونههاي مربوطه انجام شد. در کرتماتابی شارژي 

بـا  یک مرتبه حـدود دو هفتـه قبـل از برداشـت لوبیـا       هاي هرزعلف
 سه نقطه صورت تصادفی در به متر سانتی 30×50استفاده از کوادرات 

و سپس میـانگین سـه کـوادرات محاسـبه      صورت گرفت هر کرتاز 
هـا از سـطح   هاي هرز شمارش و پـس از قطـع آن  علف عدادتگردید. 

درجـه   70سـاعت در دمـاي    48خاك و انتقال آن به آون بـه مـدت   
هـا  گرم وزن خشـک آن  01/0اس گراد خشک و با ترازوي حسسانتی
 بر عملکرد هاکدام از تیماربخشی هرگیري شد. جهت بررسی اثراندازه

بلبلـی بـا   ، در مرحله رسیدگی فیزیولـوژیکی لوبیـا چشـم   و اجزاي آن
برداشت و تعـداد   مربع رعایت یک متر حاشیه، سطحی معادل یک متر

 ، عملکـرد بیولوژیـک و دانـه   ، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانهغالف
و مقایسـه   MSTATCافـزار   ها توسط نـرم داده گیري شد. آنالیزاندازه

درصـد انجـام    پنجدر سطح احتمال  و LSD آزمونها با میانگین داده
  انجام شد.  Excelافزار  نیز با نرمها  شکلشد. رسم 

  
  مزرعه خاك شیمیایی و فیزیکی تجزیه نتایج - 1جدول 

 Table 1- Physical and chemical analysis of field’ soil    
  ماده آلی 
Organic 
matter  

(%) 

  کربن آلی 
Organic 
carbon 

(%) 

  اسیدیته
pH  
 

هدایت 
  الکتریکی 

EC (dS.m-1) 
 

  فسفر
Phosphorus 

(mg.kg-1) 

  پتاسیم
Potassium (mg.kg-1) 

  نیتروژن
Nitrogen (mg.kg-1) 

12  5.9 8.05 7.34 0.4 2.22 1.05 
  

   نتایج و بحث
هـرز غالـب مزرعـه    هاي علـف دست آمده، گونه هبراساس نتایج ب

و سلمه تره  )L. Echinochloa crus-galli( آزمایشی شامل سوروف
)Chenopodium album L.( البته باالترین تراکم مربـوط   که بودند

که تراکم آن در تیمار شـاهد عـدم   طوريبه. به علف هرز سوروف بود
 . بوته در متر مربع بود  80وجین 
  

  هرزتراکم علف
هرز  هاي تیمارهاي آزمایش بر تراکم علف تأثیرنتایج نشان داد که 

هـا نشـان داد   ). مقایسـه میـانگین  2بود (جـدول   )P≥01/0(دار  معنی

درصد جـو و   100و  50پاشی عصاره هاي محلول) که تیمار3(جدول 
کش تریفلورالین از کاربرد مقدار هشت تن بقایاي گندم به همراه علف

هاي هرز در یک گروه آمـاري قـرار گرفتنـد.    بر تراکم علف تأثیرنظر 
ترتیب مربوط به تیمار وجین  ههرز نیز ب کمترین و بیشترین تراکم علف

اي جو هدر آزمایشی اثر آللوپاتیک پسمان و عدم وجین تمام فصل بود.
گنـدم   ، گـل )Euphorbia spp(.هرز شیرسـگ   هاي روي کنترل علف

)Centaurea  depressa L.،( خرگــوش  گــوش)Conringia 
orientalis L.( بنـد  و علف هفت)Polygonum aviculare L.(  در

هاي موجـود  مزرعه نخود بررسی شد و مشاهده گردید که آللوکمیکال
هاي هرز اثر بازدارنده داشته ولـی  در جو بر پیدایش جوانه و رشد علف

    ).Jafarzade, 2004(بود  تأثیرروي تعداد بوته نخود بدون 
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  آزمایش تیمارهاي تأثیر تحت هاي هرز علف تعداد و خشک وزن واریانس (میانگین مربعات) تجزیه -2  جدول

Table 2- Analysis of variance (Mean Squares) of dry weight and density of weeds due to experimental treatments   
  هاي هرز علف وزن خشک

Weeds dry weight 
  هاي هرز تراکم علف

Weeds density  
  درجه آزادي

df 
  منابع تغییر

S.O.V 

12.866* 13.633ns  2  بلوك  
Block  

  تیمار 9  **401.908  **14.940
Treatment 

  خطا  18  9.883 1.911
Error 

  ضریب تغییرات     24.4 27.7
CV (%)  

ns ،*، ** :درصد یک و پنج احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غیر ترتیب به  
*,** and ns: indicated significant at the 5 and 1% probability levels and non- significant respectively.  

  
درصـد پوشـش خـاك بـا      60کـه   همچنین گزارش شـده اسـت  

هاي هرز فصل بعد مطلوب بود هاي گندم، براي سرکوب علفپسمان
)Bilalis, 2003( . فعالیت بازدارنده مالچ گنـدم  گزارش شده است که

و اثـر   )Worsham, 1984(آسـیب آن اسـت   دگر مواد به دلیل تداخل
ــرکوب ــدگی س ــا  آن کنن ــشت ــواد   ش ــدادي از م ــه دوام دارد. تع هفت

و اسیدهاي فنولیک در گندم شناسایی  DIMBOAآللوکمیکال مانند 
 ,Inderjit(اینـدرجیت و همکـاران    ).Alsaadawi, 2001( انـد شـده 

ي تعامل بین گندم و چچم چند ساله پرداختنـد کـه   به مطالعه )1999
این محققان مشاهده کردند ریشه چچم چند ساله هنگامی که با گندم 

) Wang et al., 2004(رشد کرده، مهار شده است. وانگ و همکاران 
هاي داري علف طور معنی هگزارش کردند که مالچ کاه و کلش گندم ب

د آللوپاتیک موجود در کاه و کلش هرز مزارع برنج را کنترل نمود. موا
گندم، در خاك تحت اثر شستشو باعث بروز اثرات انتخابی روي رشد 

شود. همچنـین کـاهش   هاي هرز مشخص در مجاورت خود میعلف
ي آبی بقایاي گندم نیز مشاهده شده هاي هرز در اثر عصارهرشد علف

ر عصاره کیبات موجود د رسد تر به نظر می ).Wu et al., 2001(است 
جو از قبیل مواد فنولی و ترپنوئیدي و ترکیبات موجود در بقایاي گندم 

زنی بـذور و رشـد    باشند، جوانههاي فنولیک میشامل اسید که عمدتاً
قـرار داده و سـبب کـاهش     تأثیرهاي هرز را تحت  هاي علف گیاهچه

 . تراکم آنها شده است
  

  هاي هرز وزن خشک علف

تیمارهاي  )P≥01/0(دار معنی تأثیرنتایج تجزیه واریانس حاکی از 
اساس مقایسه  ). بر2هاي هرز بود (جدول آزمایش بر وزن خشک علف

جز تیمار وجین تمـام فصـل، سـایر     ) به3انجام شده (جدول  میانگین
هرز با تیمـار  هاي  بر وزن خشک علف تأثیرتیمارهاي آزمایش از نظر 

ــاو داري نداشــتند. نیواســترویو و همکــاران  ت معنــیعــدم وجــین تف

)Neustruyeva et al., 1972(  گزارش کردند که گندم، جو، نخود و
سـلمه تـره    هاي هـوایی و سـطح بـرگ   گندم سیاه مانع رشد قسمت

در بررسـی اثـر    )Lydon et al., 1997(شوند. لیدون و همکـاران   می
تاج خروس، سلمه تره، بر   ).Artemisia annua L(آللوپاتیک درمنه 

ها اثر بازدارنده دارد سویا و ذرت بیان داشتند که درمنه روي این گونه
شـود.  ها مـی هاي هوایی و درصد رویش آنو باعث کاهش وزن اندام

منظـور بررسـی    آزمایشـی را بـه   )Tho et al., 2008(تی و همکاران 
انجام دادند. این  )Cucumis sativus L(. خیارخصوصیات آللوپاتیک 

و کاربرد آن بر روي بذر سوروف  خیارمحققین با عصاره گرفتن از گیاه 
هرز غالب مزارع برنج در ویتنام) دریافتند عصـاره ایـن گیـاه از    (علف
کند و بـا افـزایش   ها ممانعت میها و ریشهزنی و رشد شاخسارهجوانه

رز افـزایش  هـ بازدارندگی آن بـر ایـن علـف    تأثیرغلظت عصاره کدو، 
هاي ذکر شده، تیمارهاي آزمایش مـا   یابد. برخالف نتایج پژوهش می

هاي هـرز نداشـت کـه     توده علف قابل توجهی بر کاهش زیست تأثیر
ـ   توان دلیل آن را تراکم  بسیار باالي علف می خصـوص   ههاي هـرز ب

تـوده بسـیار بـاالي     کـه تـراکم و زیسـت   طوريسوروف ذکر نمود، به
کــش علــف تــأثیرهــاي هــرز در واحــد ســطح ســبب کــاهش  علــف
هاي هرز گردید. در همین راستا وینکل و  فلورالین بر کنترل علف تري

اند که با افزایش تراکم  نشان داده )Winkle et al., 1981(همکاران 
مطلـوب   کش مورد نیاز براي کنترل هرز در واحد سطح، دز علف علف
هاي هرز نیز باید افزایش یابد، زیرا در غیر ایـن صـورت کنتـرل     علف

هاي هرز محقق نخواهد شد. از طرفی با کـاهش تـراکم    مطلوب علف
و  50پاشـی عصـاره    بقایاي گندم و محلول تأثیرهاي هرز تحت  علف
خیر أهایی که با تهاي باقیمانده یا بوته)،  بوته3درصد جو (جدول  100

ها با رشد اند، لذا این بوتهاند دسترسی بیشتري به منابع داشته سبز شده
اند معـادل تیمـار عـدم     و تولید بیشتر بیوماس در واحد سطح، توانسته

توده تولید نمایند. در راستاي نتـایج ایـن آزمـایش، زارع     وجین زیست
در بررسـی اثـر    )Zare Hosseini et al., 2014(حسینی و همکاران 
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هـاي هـرز   تـوده علـف   مختلف مدیریتی بر تراکم و زیستهاي روش
زعفران بیان کردند که مالچ گیاهان پوششی نتوانست تـراکم بـاالي   

را کـاهش دهـد.    ).Hordeum spontaneum L(دره  هـرز جـو  علـف 
مـالچ   تأثیرهرز جودره را عامل عدم همین محققین تراکم باالي علف

دست آمده  هبا توجه به نتایج بهاي هرز بیان کردند. توده علف بر زیست
هرز باید از مقادیرکاه و کلش هاي باالي علفرسد در تراکمبه نظر می

 هاي هرز استفاده نمود. بیشتري براي سرکوب علف

  
  تیمارهاي آزمایش تأثیرهرز تحت هاي  مقایسه میانگین وزن خشک و تعداد علف -3جدول

Table 3- Mean comparison of weed dry weight and density affected by experimental treatments  
  هاي هرز وزن خشک علف

Weeds dry weight 
(g.m-2)  

  هاي هرز تراکم علف
Weeds density (no.m-2) 

  
  تیمارها

Treatments 

0.000d 
  0.000f وجین تمام فصل  

Weeding all season 
5.617abc  

  39.00a عدم وجین  
No weeding 

4.139bc 2.333ef کشعلف  
Herbicide 

4.043bc  19.00bc  درصد گندم 50عصاره  
Wheat extracts (concentration of 50%) 

7.189ab 23.17b  درصد گندم 100عصاره  
Wheat extracts (concentration of 100%) 

6.555ab 11.67cd 
  بقایاي گندم تن در هکتار) 2( 

Wheat residue (2 t/ha)  
  

3.265c 11.00d  )4 تن در هکتار) بقایاي گندم  
Wheat residue (4 t/ha) 

7.400a 8.500de  )8 (بقایاي گندم تن در هکتار  
Wheat residue (8 t/ha) 

5.372abc 9.500de  درصد جو 50عصاره  
Barley extracts (concentration of 50%) 

6.291abc  4.667def  درصد جو 100عصاره  
Barley extracts (concentration of 100%) 

  در سطح احتمال پنج درصد ندارند.  LSDزمونآدار براساس هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
The means within the same letters in each column are not significantly different to the 5% level of probability according to LSD test.  

  
  صفات مربوط به لوبیا

   غالف تعداد
 )P≥01/0(داري طـور معنـی   نتایج نشان داد تیمارهاي آزمایش به

). براساس نتایج 4(جدول  قرار دادند تأثیرتعداد غالف در بوته را تحت 
) تیمار وجین تمام فصـل بیشـترین تعـداد    5مقایسه میانگین (جدول 

بعـد از تیمـار    خـود اختصـاص داد،   غالف را نسبت به سایر تیمارها به
درصد جو، کاربرد  100ي پاشی برگی عصارههاي محلولوجین، تیمار

اشـی  پتن در هکتار و همچنین محلـول  هشتبقایاي گندم به میزان 
درصد گندم با بیشترین تعداد غالف در یک گروه  50ي برگی عصاره

تیمارهـاي   تـأثیر آماري قرار گرفتند، با مراجعه به نتـایج مربـوط بـه    
هاي هرز، مشـاهده شـد کـه تیمارهـاي فـوق       آزمایش بر تراکم علف

تن در هکتار توانستند  هشتخصوص کاربرد بقایاي گندم به میزان  به

هاي هرز را نسبت به تیمار شـاهد عـدم   ي تراکم علفدارطور معنیبه
اختالط مقدار زیادي کاه و کلـش گنـدم    وجین کاهش دهند. احتماالً

هاي زنی بذر علفتن در هکتار) با خاك عالوه بر کاهش جوانه هشت(
است و از این طریـق   هرز، سبب نگهداري رطوبت بیشتر در خاك شده

ـ  توانسته است در بهبود رشد لوبیا و مطالعـه  ثر باشـد.  ؤتعداد غالف م
 Yadavi et(و یدوي و همکاران  )Mirshekari, 2008(میرشکاري 
al., 2004( بلبلی و لوبیا چیتی نشان داد که تعداد بر روي لوبیا چشم

نیــام در هــر بوتــه بیشــترین همبســتگی را بــا عملکــرد دانــه دارد و 
 ز اسـت. هـاي هـر  عملکرد نسبت به رقابت با علـف  ءترین جز حساس

 مـواد  کمبـود  هاي هرز،علف تراکم افزایش با اند،داده نشان تحقیقات
 هـاي محیط در گیاهی پوشش زیرین سطوح در دسترس قابل غذایی
 آن از پس یا تلقیح در حین هاگل ریزش درصد افزایش سبب متراکم

 و يفتوسنتز مواد بین موازنه ایجاد منظور به دیگر عبارتی به و گرددیم
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 غـالف  دهنـدة  تشکیل هاي لگ تعدادي از مواد، ذخیرة و تنفس مقدار
 ;Khan and Mumtaz, 1995(شـوند  می حذف فیزیولوژیکی طور به

Bastawesy, 1991 .(با افزایش هاي هرزعلف گزارش شده است که 
 قـدرت  لذا داده، کاهش را چیتی لوبیا در فتوسنتز کارایی اندازي، سایه

 بـه  منـابع  ایـن  تخصـیص  و غـذایی  مـواد  آب، حصول در آن رقابت
مواجه شده و درنهایت تعداد غـالف در   با محدودیت زایشی هاي اندام

 کردنـد  گزارش همین محققین ).Malik, 1993( یابدبوته کاهش می
 يدوره کـل  طول در سفید لوبیا با ساله یک هرز هايعلف رقابت که

 داد کـاهش  را بوتـه  در غـالف  کـل  تعـداد  داريمعنـی  طـور  بـه  رشد
)Woolley et al., 1993( .که با نتایج آزمایش ما مطابقت دارد  

منفی تریفلورالین بر تعداد غالف در بوته بود  تأثیرنتایج حاکی از 
نودن کش نسبت داد. توان به سمیت علف). این نتیجه را می4(جدول 

گزارش دادند تریفلورالین  )Nooden and Thimann, 1963(و تیمان 
ــر روي  ممکــن اســت اثــر مهــار کننــدگی مســتقیم و غیرمســتقیم، ب

فرآیندهاي ضروري براي بزرگ شدن سلول ازجمله سنتز پروتئین یـا  
RNA و رشد گیاه زراعی را کاهش دهد. داشته باشد  

  
  تیمارهاي آزمایش تأثیربلبلی تحت برخی از صفات لوبیا چشم تجزیه واریانس (میانگین مربعات) - 4 جدول

Table 4- Analysis of variance (Mean Squares) of some beans traits affected by experimental treatments  

  وزن صد دانه
100 grain weight 

  عملکرد دانه
Grain yield  

  
  عملکرد بیولوژیک
Biological yield 

  در غالفتعداد دانه 
Seed number per pod 

تعداد غالف در 
  بوته

Pod per plant  

  درجه آزادي
df 

  منابع تغییر
S.O.V 

1.712ns 5539.367ns  841841.364ns 334.876ns 0.385ns 2 بلوك  
Replication 

  تیمار 9 **37.084 **10922.48 **59066801.459 **14576513.235 *11.698
Treatment 

  خطا  18 0.984 203.718 1065268.952  134910.809 4.132
Eror  

  ضریب تغییرات   17.26 21.10 17.27 14.12 10.07
CV (%) 

ns ،* ،**درصد 1 و 5 احتمال سطح در دار معنی و دار معنی غیر ترتیب : به  
*,** and ns: indicated significant at the 5 and 1% probability levels and non- significant respectively. 

  
  غالف در دانه تعداد
)، تعداد دانه در غـالف  4نتایج تجزیه واریانس نشان داد (جدول  
 کـه  داد نشـان ) 5 جدول(ها میانگین بود. مقایسه )P≥01/0(دار معنی

 هکتـار  در تن هشت میزان به گندم بقایاي کاربرد و وجین تیمارهاي
داشتند که در مقایسه با تیمـار شـاهد    را غالف در دانه تعداد بیشترین

درصـدي   18/82و  69/79ترتیب سبب افـزایش   هرز به آلوده به علف
تعداد دانه در ردیف  تیمارها که سایر درحالی تعداد دانه در غالف شدند،

قنبري و  .تري قرارگرفتندپایین آماري سطح در کمتري تولید کردند و
 )Ghanbari and Taheri Mazandarani, 2003(طاهري مازندرانی 

داري در افـزایش  معنـی  تـأثیر هاي هرز کنترل علف که گزارش دادند
تعداد غالف در بوته و وزن صد دانه لوبیا داشت، اما اثر آن روي تعداد 

 ,.Yousefi et al(دار نبود. یوسـفی و همکـاران   دانه در غالف معنی
 تـأثیر  تحـت  نخـود  غـالف  در دانـه  تعـداد  که گزارش کردند) 2007
 ایـن  کمترین نگرفته اما قرار هرز هايفعل کنترل مختلف هاي روش
 .شـد  مشـاهده  هـرز علـف  بـا  تمام فصل تداخل شاهد تیمار در صفت

معتقدنـد کـه    )Hansen and Shibles, 1987(هانسـن و شـیبلس   
عملکرد مانند اندازه دانه، تعداد غالف در گیاه و تعـداد دانـه در    ياجزا

اول  بنایـان  و شـوند. کـوچکی  غالف ازطریـق ژنتیکـی کنتـرل مـی    

)Koocheki and Banayan Aval, 1994( حبوبـات  در عقیده دارند 
 تعـداد  زیـرا  اسـت  عملکـرد  جـزء  تـرین  ثبـات  با غالف در دانه تعداد
 تـأثیر  تحـت  کمتـر  و اسـت  برابر هاتخمدان در همه تخم هاي سلول
 عملکـرد  در نوسـانات  آن اثر بنابراین و گیردمی قرار محیطی عوامل

در منابع محدودي کاهش است.  عملکرد اجزاي سایر از کمتر مراتب به
هـاي  دار تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه در رقابت با علـف معنی

رسد در این به نظر می ).Malik et al., 1993(هرز گزارش شده است 
 هشتهاي هرز در تیمار وجین و کاربرد آزمایش کنترل مطلوب علف

هـاي هـرز   تن کلش گندم در هکتار ازطریـق کنتـرل مطلـوب علـف    
مثبتی بر تعداد دانه در غالف ایجاد نماید. با توجه  تأثیرتوانسته است 

تعداد پذیري بعضی صفات مانند تأثیرهاي انجام شده گرچه به بررسی
هـرز و  دانه از شرایط محیطی اندك است، اما وجود تراکم باالي علف

تواند فشار رقابتی باالیی کننده می هاي علف هرز رقابتهمچنین گونه
  بر گیاه وارد نماید و باعث کاهش تعداد دانه در غالف گردد.

  
  دانه صد وزن

 بـود  )P≥05/0( داروزن صد دانه معنی بر مختلف هايتیمار تأثیر
) که تیمارهاي 5ها نشان داد (جدول ). نتایج مقایسه میانگین4(جدول 
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درصد  100و  50کش، وجین، بقایاي دو تن کلش گندم و عصاره علف
جو بیشترین وزن صد دانـه را نسـبت بـه سـایر تیمارهـا داشـتند، در       

درصد گندم کمترین وزن  100پاشی عصاره که تیمارهاي محلول حالی

ولید کرد که البته با تیمارهاي کاربرد بقایـاي گنـدم بـه    صد دانه را ت
درصد گندم، عـدم وجـین در    50میزان دو، چهار و هشت تن، عصاره 

  یک سطح آماري قرار داشتند.
  

  آزمایش تیمارهاي تأثیر تحت بلبلیچشم لوبیا صفات از مقایسه میانگین برخی - 5 جدول
Table 5- Means comparison of some beans characteristics affected by experimental treatments  

  عملکرد دانه
Grain yield  

)kg.h-1(  

  عملکرد بیولوژیک
Biological yield  

)(kg.h-1 

تعداد غالف در 
  بوته

Pod per plant  

  وزن صد دانه
)g(  

100 grain weight  
  تعداد دانه در غالف

Seed number per pod  
  تیمار

Treatment  

6285a 16750a  15.33a 22.44ab 168.9a فصل تمام وجین  
Weeding all season 

1368cd 3672c 4.667bcd 18.77cd 34.30b  عدم وجین  
No weeding 

2501b 4881c 3.133d 23.54a 54.75b کشعلف  
Herbicide 

1241cd 4222c 5.467bc 17.92cd 34.53b 

  درصد 50عصاره 
  گندم

Wheat extracts 
 (Concentration of 50%) 

 

1044d  4177c  4.333bcd 17.54d 30.73b 
  درصد گندم100عصاره 

Wheat extracts 
 (Concentration of 100%) 

1866bcd 4602c 5.333bcd 21.11abc 43.93b  تن در هکتار) 2(بقایاي گندم  
Wheat residue (2 t/ha) 

1279cd 2630c 3.533cd 19.62bcd 32.40b 
  تن در هکتار)  4(بقایاي گندم 

Wheat residue 
(4 t/ha) 

7093a 11020b 5.800bc 18.81cd 192.5a 
  تن در هکتار)  8(بقایاي گندم 

Wheat residue 
(8 t/ha) 

1963bc 3176c 3.733cd 21.12abc 46.80b 
  درصد جو 50عصاره 

Barley extracts 
 (Concentration of 50%) 

1383cd 4610c 6.133b 21.01abc 34.40b 
  درصد جو 100عصاره 

Barley extracts 
 (Concentration of 100%) 

  در سطح احتمال پنج درصد ندارند.  LSDزمونآدار براساس هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، اختالف معنیمیانگین
The means within the same letters in each column are not significantly different to the 5% level of probability according to LSD test. 

  
بـه   را ذرت دانـه  کاهش وزن صد) Makarian, 2002(مکاریان 

 روي هـرز  هايعلف رقابت تنش در اثر برگ سطح دوام کاهش دلیل
 آزمایش از نتایج حاصل کرد. در گزارش هادانه پرشدن در مرحله ذرت

 جمعیت افزایش با بلبلیلوبیا چشم صد دانه وزن دارمعنی کاهش نیز ما
هـاي  همچنین نتایج نشان داد کـه تیمـار   مشاهده شد. هرز هايفعل

درصد جو و کـاربرد بقایـاي    100و   50ي پاشی برگی عصارهمحلول
زه تیمار وجـین تمـام   تن در هکتار توانستند به اندا دوگندم به میزان 

 دانـه  صد وزن دهند. کش، وزن صد دانه گیاه را افزایشفصل و علف
 رسـیدگی  دوره شرایط از ثرأمت آن تعداد اما است رقم خصوصیت یک

 30 تـا  20 بـین  تغییراتـی  موجب است ممکن شرایط این و هست نیز
 ).Koocheki and Banayan Aval, 1994( شـود  دانـه  وزن درصـد 

در تحقیقی مشابه گـزارش   )Raeis al Sadat, 2007(رئیس السادات 
 50کرد که بیشترین وزن هزاردانه ذرت مربوط به تیمـاري بـود کـه    

تـن در هکتـار) در آن    دودرصد بقایاي گندم (کاه و کلش به میـزان  
هاي هرز با جذب منابع مورد  رسد علف استفاده شده بود. لذا به نظر می

و کاهش رشد آن میزان اختصاص مواد فتوسـنتزي را   نیاز گیاه زراعی
 ها کاهش داده و موجب کاهش وزن صد دانه شده است. به دانه
  



  845     ...بلبلی لوبیا چشمو اجزاي عملکرد گندم و جو بر عملکرد بقایاي  دگرآسیبی تأثیر 

  عملکرد بیولوژیک
ـ حـاکی از   واریـانس،  تجزیـه  از حاصل نتایج بـودن اثـر    داریمعن

بـود  درصـد   یکدر سطح  عملکرد بیولوژیک بر تیمارهاي اعمال شده
) نشـان داد کـه عملکـرد     5جـدول  ). مقایسـات میـانگین (  4(جدول 

بلبلی در تیمار وجین بیشترین مقدار و بعـد از آن  بیولوژیک لوبیا چشم
تن در هکتار قرار داشت که نسبت  هشتکاربرد بقایاي گندم به میزان 

تـی واري و همکـاران    داري نشان داد.به سایر تیمارها افزایش معنی
)Tewari et al., 2001( شرایط در افزایش عملکرد بیولوژیک نخود 

همچنین، گزارش شـده اسـت    .گزارش کردند را هرز هايعلف کنترل
تواند تولید محصول هاي هرز با کاربرد بقایا میکه کنترل مطلوب علف

 را بهبود بخشد و با صرف هزینه کمتر عملکرد قابل قبولی حاصل شود
)Ebrahimi et al., 2012 .(نــدیکی دانگــا و واکی)Danga and 

Wakindiki, 2009(  نیز اظهار داشتند که کاربرد سطحی مالچ کلش
گندم، ضمن کاهش فرسایش خاك منجر به افزایش فراهمی عناصـر  

بر این حفظ کاه و کلش گندم در سطح  شود. عالوهغذایی در خاك می
کـه  طـوري ثر باشد. بـه ؤتواند در تعدیل درجه حرارت خاك مخاك می

هاي فاقد بقایا در داراي بقایاي سطحی در مقایسه با خاكهاي خاك
باالي محیطی دیرتر گرم شده و ازسویی دیگر، در شب  درجه حرارت

در  ).Chen et al., 2005( دهنـد حرارت خود را دیرتـر از دسـت مـی   
مالچ کلش گندم بر درجه حـرارت خـاك، نجفـی نـژاد و      اثرارتباط با 
نقش بقایـاي گنـدم را در   ) Najafinezhad et al., 2009(همکاران 

افزایش ماده آلی خاك، تعدیل درجه حرارت و نیز بهبود عملکرد ذرت 
طور کلی نتایج ما نشان داد که کاربرد بقایاي گندم  گزارش کردند. به

تواند بـا کنتـرل   تن در هکتار و وجین تمام فصل می هشتبه میزان 
اه زراعی قرار دهد و منجر هاي هرز، منابع بیشتري را در اختیار گیعلف

 بلبلی گردد. ي خشک در گیاه لوبیا چشمبه افزایش تجمع ماده
  

  دانه عملکرد
ـ   دارمعنـی  واریـانس  تجزیه از حاصل نتایج  ر تیمارهـاي  بـودن اث

 ).4(جـدول   درصد نشان داد یکبر عملکرد دانه را در سطح  آزمایش
که عملکرد دانه در  بود آن از حاکی نیز) 5 جدول(ها میانگین مقایسات

هـرز افـزایش   هاي مختلف با کاهش تراکم و وزن خشک علـف تیمار
 در تن دو میزان به گندم بقایاي و وجین هايتیمار کهطوريبه یافت

درصدي عملکرد دانـه   79/80و  23/78ترتیب سبب افزایش  هکتار به
هرز شدند و در یک گـروه آمـاري    نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف

 100و  50 عصـاره  پاشـی که تیمارهاي محلـول رار گرفتند، در حالیق
و  دوکاربرد بقایاي گندم به میزان  درصد جو، 100گندم، عصاره  درصد
نسـبت بـه    را دانـه  عملکرد کمترین تن در هکتار و عدم وجین چهار

گـزارش   .و در یک سطح آماري قرار گرفتند سایر تیمارها نشان دادند
درصدي  2/41هاي هرز موجب کاهش عدم کنترل علف شده است که

هـاي وجـین شـده گردیـد     عملکرد دانه لوبیا قرمز نسـبت بـه کـرت   
)Ghanbari and Taheri Mazandarani, 2003.( ،به نظـر   بنابراین

بلبلی در تمام دوره  هاي هرز با لوبیا چشمرسد که تداوم رقابت علفمی
هاي هرز مار عدم وجین علفرشد گیاه منجر به کاهش عملکرد در تی

هـاي  که وجین باعث حذف اثرات رقابتی علـف  در حالی .گردیده است
بلبلی شده و درنتیجه عملکرد افزایش پیدا  هرز بر روي گیاه لوبیا چشم

دسـت آمـده از ایـن آزمـایش، تیمـار       هبا توجه به نتایج بکرده است. 
ـ   علف ه میـزان  کش عملکرد کمتري نسبت به کاربرد بقایاي گنـدم ب

کشـی اسـت   تـري فلـورالین علـف   تن در هکتار داشته اسـت.   هشت
هـاي دوك در   مصرف که ازطریـق جلـوگیري از تشـکیل رشـته     خاك

ها و تقسیم میتوز باعث اختالل در تقسیم سلولی و طویل شدن سلول
کـش  گردد، اما این علفهاي هرز میجلوگیري از سبز شدن بذر علف

را روي سبز شدن گیاهان زراعی حسـاس   ات منفی خودتأثیرتواند می
وسیله تري فلورالین با  هنیز نشان دهد که در سویا جلوگیري از رشد ب

هاي مریسـتمی گـزارش شـده اسـت      توقف تقسیمات سلولی در بافت
)Talbert, 1965.(  کــاهش عملکــرد گیــاه زراعــی در اثــر خســارات

 Ramezan(ها در مطالعات متعددي مشـاهده شـده اسـت    کش علف
Zadeh Hojabr and Razmjoo, 2014; Wilson, 1990.(  نتایج ما

صورت مخلوط بـا   هتن کلش گندم ب هشتنشان داد که تیمار کاربرد 
خاك توانست به اندازه تیمار وجین تمام فصل عملکرد گیاه زراعـی را  

 )Singh Sidhu et al., 2007(سیدو و همکاران افزایش دهد. سینگ
خاك و نیز افزایش عملکرد ذرت در مناطق  نیز کاهش چشمگیر دماي

خشک و گرمسیري را درنتیجه کاربرد کاه و کلـش گنـدم در سـطح    
خاك مشاهده کردند. حفظ بقایاي گیاهی ازطریق حفظ رطوبت خاك 
از طریق کاهش دماي خاك و کاهش تبخیـر از سـطح خـاك باعـث     

 ,Limon-Ortega(شود افزایش عملکرد و اجزاي عملکرد گیاهان می
2002; Sayer et al., 2001  ( که در این زمینه بدرالدین و همکاران

)Badaruddin et al., 1999(      نیز گزارش نمودنـد کـه مـالچ کـاه و
آبیاري زیاد در شرایط آب وهوایی سودان و مکزیـک باعـث افـزایش    
عملکرد گندم شد. حفظ بقایا از طریـق افـزایش مـواد غـذایی خـاك      
ممکن است باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت شود. فیشر و 

بقایاي  گزارش کردند که برگشت) Fischer et al., 2002(همکاران 
گیاهی در فراهمی نیتروژن و افـزایش عملکـرد ذرت و گنـدم نقـش     

ثري دارد. حفظ بقایا در حد بهینه از طریق فراهمی بهتـر رطوبـت،   ؤم
 هايعلف تواند اثر مثبتی بر عملکرد داشته باشد. در مجموع کنترلمی
 گیـاه ( ايبوتـه  بین رقابت کاهش طریق از هاآن تراکم کاهش و هرز

 در نیـام  تعـداد  افزایش موجب نور مناسب توزیع و) هرزعلف و زراعی
 ,.Bastawesy et al( گـردد مـی  دانـه  عملکـرد  و نیـام  در دانه بوته،

1991 .( 
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  گیري  نتیجه
نتایج نشان داد بعد از تیمار وجین تمـام فصـل، کمتـرین تـراکم     

 هشتهاي هرز مربوط به تیمارهاي کاربرد بقایاي گندم به میزان علف
درصد جو بود  100و  50ي پاشی برگی عصارهتن در هکتار و محلول

کش تري فلورالین از نظر آماري مشابه بودند. که با تیمار کاربرد علف
جز وجین تمام فصل، سایر تیمارهـا نسـبت بـه     این درحالی بود که به

هـاي هـرز    داري در وزن خشـک علـف   تیمار عدم وجین کاهش معنی
ایجاد نکردند. همچنین تیمارهاي وجین و کـاربرد بقایـاي گنـدم بـه     

دار تعداد دانه در غالف، تن در هکتار باعث افزایش معنی هشتمیزان 
هـرز  عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه نسبت به شاهد آلوده به علـف 

طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از بقایاي  گردیدند. به
تن کاه و کلش ازطریق مواد آللوپاتیک  هشتخصوص کاربرد  گندم به

هاي فنولیک، مـواد فنـولی و تریپنوئیـد    موجود در آن که شامل اسید
هاي هرز سبب افزایش قـدرت  تواند با کاهش تراکم علفباشد می می

کـاه وکلـش    ثرؤهاي هرز گردد. همچنین نقش مرقابت لوبیا با علف
فیزیکی خـاك از نظـر جـذب نسـبی رطوبـت،      گندم در بهبود شرایط 

تعدیل دماي خاك، فراهمی نسبی مـواد آلـی خـاك، بهبـود سـاختار      
اي وکاهش تشکیل سله در خاك و نیز کاهش وزن مخصوص خاکدانه

ــاك   ــاهري خ  )Foroughifar and Pour Kasmani, 2002(ظ
تواند باعث افزایش صفاتی همچون عملکرد بیولوژیک و دانه لوبیا  می

توانـد  . در مجموع اختالط بقایاي کاه و کلش گندم با خاك مـی شود
هاي هرز، ضمن ثر در مدیریت غیر شیمیایی علفؤکاري م عنوان راه هب

افزایش عملکرد گیاه زراعی گامی در جهت نیل به اهداف کشـاورزي  
 پایدار باشد. 
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Introduction  

Weeds are a major constraint limiting crop yield in agricultural systems and in organic systems in particular. 
Although herbicides are efficient for weed control, continuous use has caused the development of resistance in 
weeds against several herbicides. Furthermore, herbicides also pollute the soil, water and aerial environments 
and herbicide residues in food have deteriorated food quality and enhanced the risk of diseases. Allelopathy is 
defined as the direct or indirect harmful or beneficial effects of one plant on another through the release of 
chemical compounds into the environment. Wheat (Triticum aestivum L.) is known to be allelopathic against 
crops and weeds. The objective of this study was to investigate the allelopathic effect of wheat and barley 
residues on weeds control and cowpea yield. 

Material and Method 
An experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the research 

field (36° 25’E, 54° 58’N, 1349 m a.s.l.) of Agricultural Faculty, Shahrood University of Technology in 2015. 
Treatments were included; weeding all season, no weeding, trifluralin according to the recommended dose (2 ton 
ha-1), foliar application of wheat straw extract (concentration of 50%), foliar application of wheat straw extract 
(concentration of 100%), the application of wheat residue mixed with the soil at a rate of 2 ton ha-1, the 
application of wheat residue mixed with the soil at a rate of 4 ton ha-1, the application of wheat residue mixed 
with the soil at a rate of 8 ton ha-1, foliar application of barley straw extract (concentration of 50%), foliar 
application of barley straw extract (concentration of 100%). Statistical analysis of data was performed with 
MSTAT-C software and means were compared with LSD test at the 5% level of probability. 

Results and Discussion  
The results showed that the effect of treatments was significant (P<0.01) on weed density and dry weight. 

Soil incorporation with wheat residue at a rate of 4 and 8 ton ha-1 significantly decreased weed density than non-
weeding treatment. Seed number per pod, biological and grain yield of cowpea significantly increased in the soil 
incorporation with wheat residue at a rate of 8 ton ha-1 compared to control. Our results showed that weeding and 
soil incorporation with wheat residue at a rate of 8 ton ha-1 increased cowpea yield by 78.23 and 80.79% 
compared to no weeding treatment, respectively. Wheat is a potent source of bioactive phytotoxic compounds 
representing three main classes as phenolic (hydroxybenzoic, vanillic, pcoumaric, syringic and ferulic acids 
being most frequently reported and transferulic and trans-pcoumaric acids being the dominant acids), cyclic 
hydroxamic acids (a class of alkaloids) and short chain fatty acids. It is reported that wheat extract compounds 
can interfere with basic processes of receiver plants as photosynthesis, cell division, respiration and protein 
synthesis and indirectly provoke other forms of stresses. Thus, these compounds can reduce weed germination 
and growth. Another important effect of these allelochemicals is the activation of cellular antioxidant system in 
response to uncontrolled production and accumulation of reactive oxygen species. The reason for increase in 
grain yield was the control of weeds and probably the allelopathic effects of crop water extracts promoted the 
wheat growth which ultimately increases grain yield.  

 

                                                        
1- M.Sc. Student, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of 
Technology, Shahrood, Iran 
2- Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of 
Technology, Shahrood, Iran 
(*- Corresponding Author Email: h.makarian@yahoo.com) 



  1396، زمستان 4، شماره 15، جلد نشریه پژوهشهاي زراعی ایران     850

Conclusions  
The present study concluded that wheat phytotoxins in straw inhibited germination and seedling growth of 

weeds, and the inhibition was concentration-dependent. Also wheat straw added to soil increased yield and some 
traits of cowpea. In general, the results showed that wheat straw can reduce weed suppression and can improve 
characteristics of plant, moreover, decreased environment risks of chemical inputs and ensure sustainability of 
production in long time. 
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