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   (.Datura stramonium L)اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن علف هرز تاتوره 
  (.Phaseolus vulgaris L)  چیتی لوبیابر عملکرد و اجزاي عملکرد

  
   2االحمدي  و مجید جامی2يسهراب محمود*، 1محسن خانجانی

  استادیار دانشگاه بیرجند2هاي هرز دانشگاه بیرجند،  ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف آموخته کارشناسی دانش1
  چکیده

منظور بررسی تـاثیر تـراکم و    به. هاي هرز مهم مزارع لوبیا در ایران است        تاتوره یکی از علف   
لکرد و اجزاي عملکرد لوبیاي چیتی، آزمایشی در سال زمان نسبی سبز شدن این علف هرز بر عم

هاي   در مزرعه ایستگاه ملی تحقیقات لوبیاي خمین، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك1385
 بوته در 16 و 12، 8، 4 ( چهار تراکمفاکتورهاي آزمایش شامل.  تکرار اجرا شد3کامل تصادفی با 

همزمان با لوبیا، سبز شدن در مرحله (آن سبز شدن بی  نسزمان  علف هرز تاتوره و سه      ) متر مربع 
به همراه تیمار شـاهد  ) اي لوبیا اي لوبیا و سبز شدن در مرحله سومین سه برگچه   اولین سه برگچه  

دار فاکتورهاي آزمایش بـر کـاهش عملکـرد و     نتایج حاکی از تأثیر معنی   . عاري از علف هرز بود    
در .  تأثیر زمان نسبی سبز شدن تاتوره مهمتر از تراکم آن بوددر این میان. اجزاي عملکرد لوبیا بود

هاي اول، دوم و سـوم سـبز شـدن علـف هـرز       باالترین سطح تراکم تاتوره عملکرد لوبیا در زمان 
از میان اجزاء عملکرد لوبیا، تعداد غالف در بوتـه، و   .  کاهش یافت  درصد 23 و   47،  52ترتیب   به

 از رقابت تاتوره پذیرفت ولی تعداد دانه در غالف لوبیا تحت تأثیر  دانه بیشترین تأثیر را100وزن 
دار بود و با افزایش زمان نسبی  اثر متقابل بین فاکتورهاي آزمایش معنی. رقابت تاتوره قرار نگرفت

که در سومین زمان سبز شـدن، تـأثیر    سبز شدن تاتوره، از شدت تأثیر تراکم آن کاسته شد بطوري   
دهنـده   بطـورکلی نتـایج آزمـایش نـشان    . دار بـود  معنـی  اغلب اجزاء عملکرد غیر تراکم تاتوره بر    

  .هاي کم بود حساسیت شدید عملکرد دانه لوبیا به تداخل همزمان تاتوره حتی در تراکم
  

  1 تاتوره، لوبیاچیتی، تداخل، تراکم، زمان نسبی سبز شدن: کلیديهاي واژه
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  مقدمه
ها و نیاز بـه   کش هاي هرز به علف  افزایش مقاومت علفزیست سالم، محیطمربوط به   هاي   نگرانی

 بـر روي  در زمینه علوم علـف هـرز    که تحقیقات    ه است هاي کشاورزي موجب شد    هکاهش هزینه نهاد  
ـ  از  یکی .ا متمرکز شوده کش کاهش استفاده از علف    ، سیـستم مـدیریت    در ایـن زمینـه  ثرؤابزارهـاي م

هاي هـرز را بوسـیله تلفیـق      علفشیمیاي  رات منفی کنترل    اثتواند   می است که    1هاي هرز  تلفیقی علف 
استفاده از توانـایی گیاهـان   در همین راستا . )1996لوتز و همکاران، ( دهد هاي مکمل کاهش     استراتژي

حبوبات پس از غالت،  .هاي اخیر مورد توجه محققین قرارگرفته است      زراعی در فرایند رقابت در سال     
 در بـین حبوبـات آبـی،    .شود لوبیا از مهمترین حبوبات جهان محسوب میمهمترین منبع غذایی بشر و  

 هکتار مقام اول را در ایران دارد که تولید ساالنه آن 111310لوبیا از نظر سطح زیر کشت با اختصاص       
هاي هرز   لوبیا چیتی یکی از گیاهان حساس به تداخل علف).2008فائو، (باشد   تن می216130معادل  

هاي هرز رایج آن و از عوامل اصلی کـاهش عملکـرد ایـن     یه رشد و تاتوره یکی از علفدر مراحل اول 
  ).2003سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي، (باشد  گیاه زراعی در منطقه خمین می

 ، لوبیـا چیتـی  ارعهـاي علـف هـرز در مـز        عدم مهار تـوده   ) 1993( همکاران وولی و بنابر گزارش   
هاي پایین علـف هـرز    این کاهش عملکرد حتی در تراکم و دهد میش اهدرصد ک 70 را تا     آن عملکرد

علـف هـرز    بوته در متر مربع 5/1هنگامی که ) 1995 (سوانتونچیکوي و   در آزمایش    .دهد نیز رخ می  
لـی در   درصد کاهش یافت و22 تا 10 عملکرد بین ، لوبیا وجود داشت  در مرحله سبز شدن  2آمبروسیا

 این گیـاه   کاهش عملکرد،اي لوبیا  در مرحله دومین سه برگچه   اد علف هرز  هنگام سبز شدن همین تعد    
براي فقط تداخل تاتوره با سویا در ابتداي فصل که یافتند در )1985( استولر و وولی  . بود درصد 9 تا 4

 از گـستراند  کند و کانوپی خود را باالتر از سـویا مـی   به سرعت رشد میکه نور است و این علف هرز      
گزارش نمودنـد کـه     ) 2000(اسکات و همکاران    . شود  باعث کاهش عملکرد آن می     اندازي یهساطریق  

 92باعث کاهش تعداد غوزه در پنبه تـا   ردیف، متر از 1/9در  بوته32 بوته به 1افزایش تراکم تاتوره از  
-1716 دلمعا (ردیف متر از 1/9 ه تاتوره دربوت 5/0 -5/1 که تراکم    نامبردگان بیان داشتند   .درصد شد 

  .درصد شد 25  تا10ترتیب باعث کاهش عملکردي بین  ، به) بوته تاتوره در هکتار572

                                                
1- Integrated weed management (IWM). 
2- Ambrosia artermisiifolia 
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شود از مزایاي بیشتري نسبت به گیـاهی کـه    بین گیاهان، گیاهی که زودتر سبز میرقابتی در روابط  
 بـه   و سرعت رشد باالتر یک گونه نسبت  تربنابراین سبز شدن زود   . برخوردار است شود   دیرتر سبز می  

آن و همچنـین  انـدازي    در ارتفاع و اثـرات سـایه  اي مالحظههاي قابل    تفاوتایجاد  ها باعث    دیگر گونه 
بـه عقیـده کـوزنس و    . شـود  مندي بیشتر از مزایـاي رقـابتی مـی         هو در نهایت بهر   توسعه سیستم ریشه    

 بلکه به ، باشدکمتر از تراکم آن نمی    نه تنها   اهمیت زمان نسبی سبز شدن علف هرز        ) 1987(همکاران  
 سـوانتون و چیکوي و ) 1989( لگر و شرایبر .ان زراعی مؤثر استکاهش عملکرد گیاه بر  همان اندازه   

 به گیـاه زراعـی، پـارامتر مهمـی در تعیـین          نسبت نتیجه گرفتند که زمان سبز شدن علف هرز       ) 1995(
 آزمـایش  ر دو سال د)  ب 2003 ( ماسیوناس  و  آگایو .گیاه زراعی است  به  هجوم علف هرز و خسارت      

 سبز شدن زود را در دو زمان)  بوته در متر مربع8  و 5 ،2 ،1( سهاي مختلف تاج خرو    تراکمخود، اثر   
 بر عملکرد لوبیا بررسی کردنـد و )  اولین سه برگچه اي لوبیا    مرحله در(دیر   و   )قبل از سبز شدن لوبیا    (

 میزان خسارت ، باشدزودتردن علف هرز   هرچه زمان سبز ش   ها   در تمام تراکم  به این نتیجه رسیدند که      
  . بیشتر استآن

عنوان یکـی از علـف هـاي هـرز        و اهمیت تاتوره به     در خمین  با توجه به جایگاه ویژه کشت لوبیا      
 این تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است وآنها ی رقابت یکهاي اکوفیزیولوژ ، شناخت جنبهآنشایع 

مـدیریت ایـن علـف هـرز در     بهبـود  وان گامی در جهت عن هی آنها بمطالعه روابط متقابل رقابتمنظور   به
  . انجام شده استع لوبیازارم
  

  ها مواد و روش
 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین واقـع در   1385این آزمایش در سال زراعی      

رافیـایی  بـا عـرض جغ  ایـن ایـستگاه    . استان مرکزي، شهرستان خمین، دهستان خرمدشت انجـام شـد         
 8در و  متــري از ســطح دریــا 1930در ارتفـاع   شــرقی 49°,57′ شـمالی و طــول جغرافیــایی °33,′20

 میانگین اسـیدیته  با رسی   -بافت خاك محل آزمایش لومی    . کیلومتري غرب شهرستان خمین قرار دارد     
نه آن متر و متوسـط حـداقل و حـداکثر دمـاي سـالیا              میلی 300 متوسط بارندگی سالیانه منطقه      ،8-5/7
  . باشد گراد می  درجه سانتی7/20 و 6/5ترتیب  به

. هاي کامـل تـصادفی بـا سـه تکـرار انجـام شـد               صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك      آزمایش به 
زمان علف هرز تاتوره و سه ) ربعم بوته در متر    16 و   12،  8،  4 ( چهار تراکم  فاکتورهاي آزمایش شامل  
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اي لوبیـا و سـبز شـدن در     سبزشدن در مرحله اولین سـه برگچـه   همزمان با لوبیا،    (آن  سبز شدن   نسبی  
 لوبیـاي مـورد   رقـم . به همراه تیمار شاهد عاري از علف هـرز بـود        ) اي لوبیا  مرحله سومین سه برگچه   

بـا فاصـله بـین     ( بوته در متر مربع40با تراکم ثابت به صورت ردیفی و ) چیتی محلی خمین (آزمایش  
 متر کاشـته  6 و طول 3هایی به عرض   در کرت)متر  سانتی5وي ردیف متر و فاصله ر     سانتی 50ردیف  

از زودتـر  یـک هفتـه   هاي مورد نظر،  ها و تراکم منظور سبز شدن در زمان ر علف هرز تاتوره بهو بذ .شد
و پس  با تراکم باال کشت آنهاي  ، در بین ردیف لوبیاتعیین شدهاحل فنولوژیکی  مربراي  زمان تخمینی   
هـاي کاشـت بـذور تـاتوره بـراي        تـاریخ .نددتراکم مورد نظر وجـین شـ  رسیدن به   اي  براز سبز شدن    

 تیر بود و سـبز  2 خرداد و 24، )لوبیاکاشت همزمان با ( خرداد  17ترتیب    سوم به  ، دوم و  هاي اول  زمان
ن سـه برگچـه   لیوامرحله ( تیر2، )همزمان با سبزشدن لوبیا  ( خرداد   26هاي   ترتیب در تاریخ   بهشدن آن   

  .رخ داد) سومین سه برگچه اي لوبیامرحله ( تیر 10و )  لوبیااي
هاي  سایر علف. هاي مرسوم منطقه انجام شد آبیاري، کوددهی و سایر عملیات داشت، مطابق روش     

پـس از   .هرز مزرعه به طریق وجین دستی کنترل شد و از هیچ نوع علفکشی در آزمایش استفاده نـشد       
 سطحی معادل سه متر مربع از بین چهار ردیف میانی هـر کـرت و    رسیدگی محصول، عملکرد لوبیا از    

از  بوتـه لوبیـا   10تعـداد  براي محاسبه اجزاء عملکـرد،   .گیري شد  اي اندازه  پس از حذف اثرات حاشیه    
،  دانـه 100 وزن  وتعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف   سطح برداشت انتخاب و در آنها عالوه بر         

س واریان آنالیزمنظور  به .) الف2003 ماسیوناس،  وآگایو (گیري شد اندازه نیز  بوتهتعداد ساقه فرعی در
   . دش استفاده SAS آماري افزار نرم ها پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع آنها، از داده

ضـرایب  .  شـد انجـام   درصـد 5 يدار معنـی  سـطح  در و LSD آزمون روش به ها میانگین سهیمقا
   .استفاده شد Excel افزار  و براي رسم اشکال از نرم1اده از روش همبستگی پیرسونهمبستگی با استف

  
  نتایج و بحث

 دار کـاهش معنـی  باعـث  افزایش تراکم و کاهش زمـان نـسبی سـبز شـدن تـاتوره               :عملکرد دانه لوبیا  
)01/0P< (  شدلوبیا عملکرد دانه ) ا سوم هاي نسبی سبز شدن اول ت تداخل تاتوره در زمان ).1جدول
، 52ترتیـب حـدود    ي لوبیا را نسبت به شاهد عاري از علف هرز به ، عملکرد دانه  )ها در میانگین تراکم  (

                                                
1- Pearson correlation 
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درصد کاهش عملکرد دانه اي لوبیا در تراکم هاي اول تا چهارم ). 1شکل ( کاهش داد  درصد 23 و   47
د و رگرسـیون سـاده    بـو  درصـد 58 و 46، 32، 27ترتیـب   به) در میانگین زمان هاي سبز شدن (تاتوره  

). 2شـکل  (خطی توانست تأثیر افزایش تراکم تاتوره بر کاهش عملکرد دانه لوبیا را بخوبی توجیه کند             
عملکرد دانه لوبیـا  ) هاي سبز شدن در میانگین زمان(بر این اساس، افزایش هر بوته تاتوره در متر مربع       

نیز کاهشی خطی عملکـرد    ) 2000(ران  اسکات و همکا  .  کیلوگرم در هکتار کاهش داد     102را بیش از    
 کیلوگرم در هکتار به ازاي هر کیلوگرم ماده خشک تاتوره  100معادل  (پنبه هنگام افزایش تراکم تاتوره      

)  r = -75/0(در این آزمایش نیز هبستگی منفـی معنـی داري       . را گزارش کردند  )  متر از ردیف   1/9در  
که به ازاي افزایش هر گـرم مـاده خـشک         هده شد، بطوري  بین بیوماس تاتوره و عملکرد دانه لوبیا مشا       

 کیلوگرم در هکتـار کـاهش   3/3 عملکرد دانه لوبیا) هاي سبز شدن   در میانگین زمان  (تاتوره در مترمربع    
هرچند برخی از محققین بر وجود رابطه غیر خطی بین تراکم علف هـرز و عملکـرد       ). 3شکل  (یافت  

 افـزایش   هنگـام  اي دلیل ایجاد اجتناب ناپذیر رقابـت درون گونـه          به گیاه زراعی تأکید دارند و معتقدند     
، )1987، آلدریچ (شود تراکم علف هرز از همبستگی عملکرد گیاه زراعی به تراکم علف هرز کاسته می    

دلیل وجود رابطه خطی معنی دار بین تراکم تاتوره و عملکـرد لوبیـا، بـه نظـر                  ولی در آزمایش اخیر به    
ي اعمال شده تاتوره در شرایط آزمایش در حدي نبوده است که موجب ایجاد رقابـت         ها رسد تراکم  می

  . ده باشدمؤثري شدرون گونه اي 
بـود  ) >01/0P (دار  معنـی تاتوره بر عملکرد دانه لوبیا نیز     سبز شدن   نسبی  ر متقابل تراکم و زمان      ثا

تراکم آن بر عملکرد لوبیا کاسـته  که با افزایش زمان نسبی سبز شدن تاتوره از تأثیر        ، بطوري )1جدول  (
سـومین زمـان نـسبی      (اي لوبیا    در هنگام سبز شدن تاتوره در مرحله سومین سه برگچه         ). 4شکل  (شد  

داري با شاهد عـاري     بوته در مترمربع اختالف معنی     2نه تنها عملکرد لوبیا در تراکم       ) سبز شدن تاتوره  
دار   بوته در متر مربع تـاتوره نیـز معنـی   16 و 12، 8هاي  از علف هرز نداشت، بلکه اختالف بین تراکم       

کـه اثـر زمـان    عملکرد دانه لوبیا بین تیمارهاي آزمایش در این شکل نشان داد            مقایسه  ). 4شکل  (نبود  
 بوتـه  4 تأثیر  اي که  گونه است به اثر تراکم آن     از   تر مهملوبیا  کاهش عملکرد    بر   تاتورهسبز شدن   نسبی  

نسبی زمان سومین    بوته تاتوره در مترمربع در     16ز شدن همزمان، معادل تأثیر      تاتوره در مترمربع در سب    
ي لوبیا بین شاهد و سایر تیمارها نیز حاکی از اخـتالف   مقایسه میانگین عملکرد دانه .  آن بود  سبز شدن 

در (وبیـا  دلیل ارتفاع نهایی بیشتر تاتوره نسبت بـه ل  احتماالً این کاهش عملکرد به. دار بین آنها بود   معنی
و در نتیجه رقابت نوري و همچنین ایجـاد رقابـت بـراي جـذب آب و     ) زمانهاي اول و دوم سبز شدن 



 2 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 220

 نیز تأثیر افزایش طول )الف و ب 2003 ( ماسیوناس وآگایو. عناصر غذایی براي رشد و نمو لوبیا باشد
ز اثر افزایش تراکم هاي هرز تاج خروس و علف انگشتی بر عملکرد لوبیا را مهمتر ا    دوره تداخل علف  
دلیـل   نیز ضمن تأکید بر ایجاد رقابت نوري بین تـاتوره و سـویا بـه   ) 1979(اولیور  . آنها گزارش کردند  

ارتفاع بلندتر این علف هرز نسبت به گیاه زراعی در تمامی طول رشد، کاهش عملکـرد دانـه سـویا را           
   . درصد گزارش کرد22 و 16ترتیب   بوته تاتوره در متر ردیف، به32 و 16هاي  براي تراکم

    

 تاثیر زمان نسبی سبز شدن تاتوره بر -1شکل 
  عملکرد دانه لوبیا

   تاثیر تراکم تاتوره بر عملکرد دانه لوبیا-2شکل 

 

 تاثیر تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره -4شکل    تاثیر بیوماس تاتوره بر عملکرد دانه لوبیا-3شکل 
بر عملکرد دانه لوبیا
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کاهش ) >05/0P(را بطور معنی داري  فرعی لوبیا ساقهتاتوره تعداد تداخل  :عداد ساقه فرعی لوبیات
تعداد ساقه فرعی لوبیا با افزایش زمان نسبی سبز شدن تاتوره، افزایش یافت ولی ). 1جدول (داد 

وره نیز افزایش تراکم تات). 5شکل (داري بین زمان اول و دوم سبز شدن وجود نداشت  تفاوت معنی
هاي سبز شدن  در میانگین زمان(هرچند موجب کاهش تعداد ساقه فرعی لوبیا شد ولی این شاخص 

کاهش تعداد ساقه فرعی لوبیا نسبت . دار بود  بوته در متر مربع تاتوره معنی16فقط براي تراکم ) تاتوره
 درصد و در 2/31) ها اکمدر میانگین تر(به شاهد عاري از علف هرز در تیمار سبز شدن همزمان تاتوره 

اثر متقابل .  درصد بود8/31) هاي سبز شدن در میانگین زمان( بوته تاتوره در مترمربع 16تراکم 
و افزایش تراکم تاتوره نتوانست ) 1جدول (دار نشد  فاکتورهاي آزمایش بر تعداد ساقه فرعی لوبیا معنی

تداخل ). 6شکل ( شاخص ایجاد کند داري در این هاي سبز شدن کاهش معنی در هیچ یک از زمان
داري در تعداد  کاهش معنی) حتی در باالترین تراکم مورد آزمایش(تاتوره در سومین زمان سبز شدن 

رود  به این ترتیب انتظار می). 6شکل (ساقه فرعی لوبیا نسبت به شاهد عاري از علف هرز ایجاد نکرد 
سبز شود، نتواند بر کاهش تعداد ساقه فرعی لوبیا مؤثر اي لوبیا  چنانچه تاتوره پس از مرحله سه برگچه

. دلیل شکل گیري ابتدایی این شاخص در مراحل اولیه رشد باشد این موضوع شاید به. واقع شود
تواند از طریق کاهش تعداد غالف منجر به کاهش عملکرد  هاي فرعی همچنین می کاهش تعداد ساقه

ش قابل توجهی از تلفات عملکرد لوبیا در این آزمایش مربوط به بنابراین احتماالً بخ. دانه لوبیا شود
بررسی رابطه بین تعداد ساقه فرعی و عملکرد دانه در لوبیا نیز . هاي فرعی بوده است کاهش تعداد ساقه

به نقل از ) 2003( قنبري و طاهري ).=84/0r(داري بین آنها بود  حاکی از وجود همبستگی مثبت معنی
گزارش کردند که رقابت تاتوره با بادام زمینی تعداد ساقه فرعی و به تبع آن تعداد ) 1988(هامادا 

در .  درصد کاهش عملکرد بادام زمینی شد80غالف در بوته را کاهش داد و از این طریق موجب 
هاي موجود  هاي فرعی و گره نیز مطالعه روند تولید ساقه) 2003(آزمایش ایزدي دربندي و همکاران 

عنوان بخشی از فنولوژي آن و رابطه آن با کاهش عملکرد ناشی از رقابت تاج خروس و  ا بهدر لوبی
شدت  سوروف نشان داد به رغم اینکه تعداد گره تحت تاثیر رقابت واقع نشد اما تعداد ساقه فرعی به

  .هاي هرز کاهش یافت در اثر افزایش تراکم علف
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بر تعداد  تاثیر زمان نسبی سبز شدن تاتوره -5شکل 
  ساقه فرعی لوبیا

 تاثیر تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره -6شکل 
  بر تعداد ساقه فرعی لوبیا

  
اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره و همچنین اثر متقابل آنها بر تعداد     :تعداد غالف در بوته لوبیا    
 با کاهش فاصـله  شود مشاهده می 7شکل در همانطور که ). 1جدول  (دار بود    غالف در بوته لوبیا معنی    

تعـداد غـالف لوبیـا کـاهش یافـت و         ) افزایش طول دوره رقابـت    (زمانی بین سبز شدن تاتوره و لوبیا        
درصد کـاهش تعـداد غـالف بوتـه لوبیـا نـسبت بـه شـاهد در         . دار بود اختالف بین هر سه زمان معنی   

  درصـد 24 و 36 ، 4ترتیـب   بـه ) راکم تاتورهدر میانگین ت(هاي اول، دوم و سوم سبز شدن تاتوره    زمان
نیز متوسط تعداد غالف در بوته با افزایش طول دوره رقابت ) 1993(در آزمایش وولی و همکاران . بود

آنها بر همین اساس دوره بحرانی . داري کاهش یافت طور معنی هاي هرز در دو رقم  لوبیا سفید به    علف
  .تشکیل دومین سه برگچه اي تا ظهور اولین گل گزارش کردندهاي هرز با لوبیا را بین  رقابت علف

 بوتـه  16افزایش تراکم تاتوره نیز تعداد غالف لوبیا را کاهش داد ولی این کاهش فقط براي تراکم                  
در ( بوته تـاتوره در مترمربـع      16 و   12،  8،  4هاي   در تراکم ). 8شکل  (دار بود    تاتوره در متر مربع معنی    

ترتیـب   ، تعداد غالف لوبیا در بوته نسبت به شاهد عاري از علف هرز بـه            )بز شدن هاي س  میانگین زمان 
ها نیـز نـشان    نتایج تجزیه رگرسیون خطی برازش یافته به داده    .  کاهش یافت   درصد 45 و   36،  33،  25

تعداد غـالف لوبیـا در بوتـه را حـدود     ) هاي سبز شدن  در میانگین زمان  (داد که افزودن هر بوته تاتوره       
رسد کاهش تعداد ساقه فرعی یکی از عوامل اصلی کـاهش     به نظر می  ). 8شکل  (دهد    کاهش می  24/0
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دار بین تعداد ساقه فرعی و تعداد غـالف در بوتـه          وجود همبستگی مثبت معنی   . عداد غالف لوبیا باشد   
  ). r= 78/0(مؤید این فرضیه است 

  

  
 تاثیر زمان نسبی سبز شدن تاتوره بر تعداد -7شکل 

   لوبیاغالف
   تاثیر تراکم تاتوره بر تعداد غالف لوبیا-8شکل 

  
مقایسه چگونگی تأثیر فاکتورهاي آزمایش بر تعداد غالف لوبیا نشان داد که زمان نسبی سبز شـدن        

دلیل اهمیت زمان آغـاز   تواند به این موضوع می. تاتوره در تشکیل این جزء عملکرد اهمیت زیادي دارد    
. ها و نشأت گرفته از تیپ رشـدي نامحـدود لوبیـا باشـد     مرحله تشکیل غالفرقابت و همزمانی آن با     

عقیده دارند که تعداد غالف در بوته متغیرترین جزء عملکـرد حبوبـات          ) 1994(کوچکی و بنایان اول     
هاي گل و غـالف بـسیار باالسـت ولـی دسـتیابی بـه ایـن         است زیرا توانایی بقوالت در تشکیل جوانه  

و ماچ و وارسـولد  ) 1987(گراف و رولند . اخلی گیاه و محیط اطراف بستگی دارد    پتانسیل به شرایط د   
نیز بیان داشتند که در لوبیا، تعداد غالف در بوته متغیري است کـه بـاالترین حـساسیت را بـه          ) 1982(

در آزمـایش هربـرت و بـاگرمن    . شـود  دهد و مهمترین جزء عملکرد لوبیا محسوب می     تراکم نشان می  
ترین نقش را در تعیین میزان عملکـرد دانـه لوبیـا چـشم بلبلـی        تعداد غالف در بوته عمده  نیز) 1983(

)  ب 2003(  ماسـیوناس   و آگـایو . داري کـاهش یافـت     طور معنی  داشت و با افزایش تراکم مقدار آن به       
گزارش کردند که تعداد غالف در بوته لوبیا، به زمان نسبی سبز شـدن و تـراکم تـاج خـروس وابـسته          

با افزایش تراکم و کاهش زمان نسبی سبز شدن تاج خـروس تعـداد غـالف در             آنها   در آزمایش    .است
نیـز در اثـر   ) 2003(در آزمایش ایـزدي دربنـدي و همکـاران    . صد کاهش یافتر د60 تا 44بوته لوبیا  
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داري کاهش یافت و بـه تبـع    طور معنی تداخل تاج خروس و سوروف در لوبیا، تعداد غالف در بوته به    
  . ن تعداد دانه در بوته و نهایتاً عملکرد کم شدآ

داري در تعـداد دانـه در غـالف لوبیـا           رقابت تاتوره نتوانست کاهش معنـی      :تعداد دانه در غالف لوبیا    
تغییرات تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره کمتـرین تـأثیر را بـر           ). 1جدول  ) (<05/0P( ایجاد کند 

عقیـده  ) 1994(کوچکی و بنایـان اول  ). ها نشان داده نشده است   داده(تعداد دانه در غالف لوبیا داشت       
هـاي تخـم در    ترین جزء عملکرد است زیرا تعداد سلول  دارند در حبوبات تعداد دانه در غالف با ثبات        

گیـرد و بنـابراین اثـر آن در     ها برابر است و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطـی قـرار مـی       ي تخمدان  همه
نیز بر ژنتیکی ) 2003(قنبري و طاهري . ه مراتب کمتر از سایر اجزاي عملکرد استنوسانات عملکرد ب

بودن صفت تعداد دانه در غالف لوبیا تأکید دارند و معتقدند که این جزء عملکـرد کمتـر تحـت تـاثیر              
نیز تعـداد دانـه در غـالف        ) 2003(در آزمایش ایزدي دربندي و همکاران       . گیرد محیط اطراف قرار می   

  .خروس و سوروف قرار نگرفت  تحت تاثیر رقابت تاجلوبیا
  

  . لوبیا خالصه نتایج تجزیه واریانس تأثیر تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره بر عملکرد و اجزاي عملکرد-1جدول 
  میانگین مربعات

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

 100وزن 
  دانه 

تعداد دانه 
  در غالف

تعداد غالف 
  در بوته

تعداد ساقه 
  عیفر

  عملکرد 
  لوبیا

  n.s11/6  n.s20/0 n.s 07/0 n.s 19/0  n.s 37/19982  2  تکرار
  n.s04/0  **97/9  **49/6  **91/2846349  18/93**  2  زمان نسبی سبز شدن تاتوره

  n.s 26/0  *35/4  *81/0  **15/1733426  24/17**  3  تراکم تاتوره
 زمان نسبی سبز شدن تاتوره

  تراکم تاتوره
6  **01/12  n.s23/0  *22/1  n.s06/0  **66/135557  

  25/27858  22/0  4/0  18/0  95/2  22  اشتباه آزمایشی
n.s   باشد  می درصد1 و  درصد5داري در سطح  ترتیب معنی  به**و*،  درصد5داري در سطح  عدم معنی  

  
 قرار تحت تأثیر تداخل تاتوره  ) >01/0P(داري    دانه لوبیا به شکل معنی     100وزن  :  دانه لوبیا  100وزن  

ي لوبیـا کـاهش      دانه 100با افزایش تراکم تاتوره و کاهش زمان سبز شدن آن وزن            ). 1جدول  (گرفت  
داري اثر متقابل فاکتورهاي آزمایش بر این شـاخص، بـا    با این حال با توجه به معنی     ). 2جدول  (یافت  
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ـ  دانه لوبیا کاسته شد100تأخیر در زمان سبز شدن تاتوره از اثر تراکم بر وزن         کـه در هنگـام    طـوري  ه ب
داري  اي لوبیا، افزایش تراکم تاتوره نتوانست کاهش معنی سبز شدن تاتوره در مرحله سومین سه برگچه       

 بوتـه تـاتوره در   8 و 4هـاي    دانه لوبیا در تـراکم 100وزن ). 2جدول (در این جزء عملکرد ایجاد کند     
داري  اهد عاري از علف هرز اختالف معنیکه علف هرز در سومین زمان سبز شد، با ش مترمربع هنگامی
دار  کاهش معنیترتیب موجب  ها در هنگام سبز شدن همزمان با لوبیا به    که همین تراکم   نداشت در حالی  

 1ریزي کرکدار نیز رقابت تاج) 1999(در آزمایش بلک شو و همکاران .  آن شدنديدرصد3/18 و 5/16
 دانه 100وزن ) 2003( آزمایش ایزدي دربندي و همکاران اما در .  دانه لوبیا شد100باعث کاهش وزن 

  . قرار نگرفت و ثابت بود2 تاج خروسلوبیا تحت تاثیر رقابت
 دانه با تعداد دانه در غالف لوبیا حاکی از وجود همبستگی منفـی ولـی   100بررسی رابطه بین وزن   

ار داشـتند کـه در صـورت    اظهـ ) 1996(شیبلس و وبـر  ). r = -31/0(غیر معنی دار این دو صفت بود      
دلیل ژنتیکی بـودن   اد دانه در غالف حبوبات، افزایش وزن تک دانه آنها محتمل است ولی به کاهش تعد 

صفت تعداد دانه در غالف، تغییرات وزن دانـه بیـشتر تحـت تـأثیر شـرایط گیـاه در مرحلـه پرشـدن                         
یا در هنگام سبز شدن همزمان تاتوره  دانه لوب  100در این آزمایش نیز بیشترین تأثیر بر وزن         . هاست دانه

هرز و تشدید رقابت در  دلیل رشد بیشتر علف با لوبیا حادث شد زیرا در این تیمار اثر تداخلی تاتوره به     
دار تراکم تاتوره بـر   عدم تأثیرگذاري معنی . بیشتر بود ) ها مرحله پر شدن دانه   (مراحل انتهایی رشد لوبیا     

  ). 2جدول ( گواهی دیگر بر این مدعا است این شاخص در زمان سوم سبز شدن
در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که عملکرد دانه لوبیا حساسیت زیادي به تداخل تـاتوره دارد و            

در بین اجزاي . در این میان اثر زمان نسبی سبز شدن تاتوره بر عملکرد لوبیا از اثر تراکم آن بیشتر است
 دانه لوبیا مهمترین اجزایی بود که از تداخل تاتوره کاهش 100وزن عملکرد نیز تعداد غالف در بوته و 

  . یافت
  

                                                
1- Solanum sarrachoides 
2- Amaranthus retroflexus 



 2 شماره 1389) 3(مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی جلد 
 

 226

 . دانه لوبیا100 اثر تراکم و زمان نسبی سبز شدن تاتوره بر وزن - 2جدول 

  )گرم( دانه لوبیا 100وزن   )بوته در متر مربع(تراکم تاتوره   زمان نسبی سبز شدن تاتوره
  a43/38  0                                           شاهد                             

  4  de08/32  
  e4/31  8  سبز شدن همزمان تاتوره و لوبیا

  12  f26/28  
  16  f35/28  
  4  bcd67/34  

  bcde30/34  8  اي لوبیا سبز شدن تاتوره در اولین سه برگچه
  12  cde18/32  
  16  f05/28  
  4  ab27/35  

  ab72/34  8  لوبیا اي ن سه برگچهسبز شدن تاتوره در سومی
  12  bc88/35  
  16  bcd4/36  

  .داري با هم ندارند  درصد اختالف معنی5هاي با حروف مشابه در سطح  داده
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Abstract 
Jimsonweed (Datura stramonium L.) is an important weed in bean fields in 

Iran. In order to investigate the effect of density and relative time of emergence of 
Jimsonweed on yield and yield components of chitti bean, a field study based on 
factorial experiment was conducted at farm bean Research National Station in 
Khomein in 2006. Treatments were chosen to provide four different weed densities 
(4,8,12 and 16 plant m-1) and three time of weed emergence (with crop emergence, 
in first trifoliate leaf stage and third trifoliate leaf stage of bean) with a weed free 
treatment as control. Results showed that the effect of jimsonweed interference on 
bean yield and yield components was significant. The yield of bean was more 
affected by relative time of Jimson weed emergence than its density and decreased 
52%, 47% and 23% in 1st, 2nd and 3rd time of weed emergence respectively in 
highest level of density.  The number of pod per plant and 100-seed weight of bean 
were the most important yield components which be decreased by jimsonweed 
competition, but the number of seeds per pod was not affected. The effect of 
interaction between experimental factors was significant on bean yield. The effect 
of jimsonweed density on bean yield decreased when the relative time of weed 
emergence increased, so effect of weed density on bean yield in 3rd time of 
emergence was not significant. The results demonstrated the high sensitivity of 
bean yield to early competition of jimson weed even at low densities. 
 
Keywords: Chitti bean; Interference; Jimsonweed; Relative time of weed emergence; 
Density.1 
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