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  عملکرد و اجزاي عملکرد  هاي هرز برگیاه زراعی و رقابت علف اثر تراکم
  قرمز  لوبیا ژنوتیپسه 

  

  2زادهسمیع اله، حبیب3محمدوند المیرا، 2ياصغر جعفر، 1پوررضا زهرا
  هاي هرز ارشد شناسایی و مبارزه با علفدانشجوي کارشناسی1

  دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالن استاد2
  دانشکده علوم کشاورزي دانشگاه گیالنیار استاد3

 29/10/98 :پذیرش تاریخ ؛  1/7/97: دریافت تاریخ
  

  چکیده
مالحظه رشد و  ) با توجه به کاهش قابل.Phaseolus vulgaris Lقرمز ( لوبیادر زراعت هاي هرز مدیریت علف سابقه و هدف:

هـاي موجـود در   توجـه بـه تفـاوت   حائز اهمیت بسـیاري اسـت. بـر ایـن اسـاس      ، هاي هرزعلف عملکرد آن در شرایط تداخل
 لوبیـا  سه ژنوتیـپ باشد. در این پژوهش اثر تراکم کاشت کننده تواند کمکمی سطوح تراکم گیاه زراعیهاي لوبیا قرمز و ژنوتیپ

   هرز بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد مورد بررسی قرار گرفت.به علف هدر شرایط آلود قرمز
  

رعه تحقیقاتی دانشگاه پالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با سه تکرار در مزصورت اسپلیتآزمایش بهاین  ها:مواد و روش
) و D81083 نیـ و ال ادیصـ  رقـم قرمز (رقم درخشـان،   ایلوب يهاپیژنوت هاي اصلی شاملاجرا شد. کرت 1396گیالن در سال 

بوتـه   25هرز و علف بوته در مترمربع در شرایط آلوده به 35 و 25، 15شامل هاي فرعی عبارت از تراکم کاشت لوبیا قرمز کرت
  هرز بود.در مترمربع در شرایط عاري از علف

  

امـا   ؛ثیر قرار دادأارتفاع بوته و عملکرد دانه را تحت ت هرز،در شرایط آلوده و عاري از علف و تراکم لوبیا قرمز پیژنوت ها:یافته
دانه  اثري بر شاخص برداشت نداشت. واکنش عملکرد بیولوژیک، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن خشک صد

هـاي صـیاد،   ترتیـب در ژنوتیـپ  ترین ارتفـاع بوتـه بـه   بیش مختلف بسته به تراکم کاشت متفاوت بود. يهاپیژنوتدر  قرمز لوبیا
D81083 .هـرز اخـتالف   بوته در مترمربع، در شرایط آلوده و عاري از علـف  25ها در تراکم ع بوتهارتفا و درخشان مشاهده شد

تـرین و  ترتیـب داراي بـیش  هرز بهشرایط آلوده به علف دردر مترمربع لوبیا قرمز بوته  15و  35تراکم  نداشت؛ اگرچهداري معنی
دانـه در   وزن صد و تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالفترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ترین ارتفاع بودند. بیشکم

ترین و بیش D81083عملکرد دانه در الین هاي کاشت، در همه تراکمهرز مشاهده شد. در شرایط عاري از علف پیژنوتهر سه 
آلـوده بـه    يمارهـا یتدر مقایسـه   داري با رقم درخشان نشـان ندادنـد.  تفاوت معنی اما هیچ یک ،ترین مقدار بوددر رقم صیاد کم

بوتـه در   25ترین مقادیر عملکرد بیولوژیک و تعداد غالف در بوته مربوط به تـراکم  ، در رقم درخشان بیشیکدیگرهرز با علف
تعداد دانه در غالف و  ،ترین عملکرد بیولوژیکبیش D81083الین  در ترین عملکرد بیولوژیک ورقم صیاد بیشدر  ؛مترمربع بود

در رقم صـیاد تعـداد غـالف در بوتـه و وزن صـد دانـه تفـاوت        . مشاهده شد بوته در مترمربع 35و  25وزن صد دانه در تراکم 
 15و  35در تراکم  ترین تعداد غالف در بوته در رقم درخشان،کم نشان نداد. هرزآلوده به علف هاي مختلفداري در تراکممعنی
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مشاهده شد. تعداد  هرزو آلوده به علف بوته در مترمربع 15در تراکم  D81083الین  براي و هرزو آلوده به علف مترمربعبوته در 
تعداد دانه در غالف نیز و  هرزعلف به آلوده طیشرا و مترمربع در بوته 25دانه در غالف و وزن صد دانه رقم درخشان در تراکم 

در بوتـه   25داري با تراکم تفاوت معنی هرزعلف به آلوده وبوته در مترمربع  35و  25هاي مدر تراک D81083 الین صیاد و رقم
بوته در مترمربع  15تعداد دانه در غالف مربوط به تراکم  نیترکم پیژنوتهرز نداشتند. در هر سه مترمربع و شرایط عاري از علف

الیـن  داري بین رقم درخشان و هاي رقابت، قابلیت تحمل رقابت و افت عملکرد تفاوت معنیشاخص بود.هرز و آلوده به علف
D81083 تر از دو ژنوتیپ دیگر بود. که توانایی رقابت رقم صیاد پاییننداشت؛ درحالی  

  

 ،بر اجزاي عملکرد هاي هرزعلف رقابتاثر  در هاتفاوتبعضی رغم وجود علی توان اظهار داشت کهمی طورکلیبه گیري:نتیجه
کـاهش  توده و دانه از نظر تولید زیستحساس بوده و  هاي هرز طی فصل رشدقرمز نسبت به حضور علف لوبیا پیژنوتهر سه 

بوتـه در مترمربـع و شـرایط آلـوده بـه       15تر گیاه زراعی (ویژه در تراکم پاییناین کاهش به .دادند نشانعملکرد قابل توجهی را 
  بود.  ترهرز) بیشعلف

  

  فصلگیاه زراعی، خسارت عملکرد، رقابت تمام -هرزآرایش کاشت، تعامل علف هاي کلیدي:واژه
  

  مقدمه
از نظـر   اهمیت زیاديدر بین حبوبات داراي  لوبیا  

 .)18باشـد ( کشـت و ارزش اقتصـادي مـی    سطح زیر
 تیـره  بـه  ) متعلـق .Phaseolus vulgaris L( قرمز لوبیا

Fabaceae ،بـراي   عمومـاً سـاله کـه   یـک  ی استگیاه
بــذرهاي خشــک غنــی از انــرژي و پــروتئین کشــت  

بـا دوره رشـد و نمـو    است لوبیا گیاهی  ).8گردد (می
ویـژه در ابتـداي   بـه  هاي هرزبه تداخل علفکه کوتاه 

 جهـت ). بـدین 25بسـیار حسـاس اسـت (    دوره رشد
از موانع اصلی تولید حـداکثر عملکـرد    هاي هرزعلف
از  لوبیـا هـاي هـرز   شمار رفته و مدیریت علفبه لوبیا

کمیت و کیفیت  .)30( اي برخوردار استاهمیت ویژه
قـرار  هـاي هـرز   برداشت لوبیا تحت تأثیر کنترل علف

ذب نور، تنها براي جهاي هرز نهعلف) و 26( گیردمی
بلکـه در   ؛کننـد رقابـت مـی   آب و مواد غـذایی بـا آن  

کـرده و کیفیـت   مشـکل ایجـاد   نیـز  عملیات برداشت 
و  هاي رشدشاخص ).22دهند (محصول را کاهش می

هـرز بـه   قرمز در شرایط رقابت با علـف  لوبیا عملکرد
ایـن   چند ؛ هر)13( یابدمیمقدار قابل توجهی کاهش 

در بررسـی  . اسـت متفـاوت   قام مختلـف رکاهش در ا

هـاي  قرمز در تداخل بـا علـف   لوبیا توان رقابتی ارقام
هـاي  ارقام در نتیجه تـداخل علـف   هرز، عملکرد کلیه

هرز کاهش یافت؛ اگرچه مقدار کاهش در ارقام گلـی  
(رونده) و درخشان (ایسـتاده) نسـبت بـه رقـم صـیاد      

تر و شاخص رقابـت  رونده) و اختر (ایستاده) کم(نیمه
و  ارقام گلـی در مطالعه دیگري ). 4بود ( تربیشها آن

نسـبت بـه رقـم     ،تـر ارتفاع بوتـه بـیش   با داشتنصیاد 
 بـاالتري تر، توان رقابتی ایستاده اختر با ارتفاع بوته کم

 Amaranthus( قرمـز  خروس ریشـه در تداخل با تاج

retroflexus L.(   ) بـا تـراکم   ). 3از خود نشـان دادنـد
ترین تراکم در مترمربع، بیشلوبیا قرمز بوته  40کاشت 

صیاد و  درخشان، ارقامترتیب در هاي هرز بهکل علف
بوتـه در   66بـا تـراکم کاشـت     ولیمشاهده شد؛ گلی 

داري بـا  مترمربع، ارقام درخشان و صیاد تفاوت معنـی 
هـاي هـرز   اگرچه وزن خشک علف ؛یکدیگر نداشتند

تأثیر تراکم کاشت گیاه زراعـی  در ارقام مختلف تحت
ترتیـب در ارقـام درخشـان، صـیاد و     قرار نگرفت و به

  ).10( ترین مقدار بودگلی بیش
تراکم کاشت گیاه زراعی یکی از عواملی است که   

هاي هرز با گیاه زراعی و متعاقباً تولید بر رقابت علف
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). افزایش تـراکم  24گذارد (اثر می محصولو عملکرد 
شـدن کـانوپی    سـرعت بسـته   با افـزایش  گیاه زراعی

ممکن است در بهبود قابلیت رقابـت گیـاه زراعـی بـا     
در  ).23، 1مثبـت داشـته باشـد (   هاي هرز تـأثیر  علف

بررسـی اثــر تـراکم کاشــت بــر تـداخل بــین لوبیــا و    
با افزایش تراکم کاشت هاي هرز گزارش شد که علف
لوبیا در توده بوته در مترمربع، زیست 40به  20از  لوبیا

 7/24عملکرد دانه  ودرصد  20هاي هرز حضور علف
 درصد 30هاي هرز علف تودهزیست ودرصد افزایش 

از  تراکم شافزای ،در گزارشی دیگر ).21( کاهش یافت
ــه  25 ــع  5/37ب ــه در مترمرب ــداخل  بوت ــرایط ت در ش

عملکرد دانـه  افزایش  درصد 16 سببهاي هرز، علف
 66به  40قرمز از  لوبیا کاشتتراکم  افزایش). 19( شد

هاي هرز را تراکم و وزن خشک علفبوته در مترمربع 
با افـزایش   ).10( کاهش داددرصد  22و  32ترتیب به

 40و  6/26، 20، 16، 3/13(  قرمـز  تراکم بوتـه لوبیـا  
 78قرمـز تـا    بوته در مترمربع) عملکرد دانه ارقام لوبیا

تراکم  ترین عملکرد دانه دربیش درصد افزایش یافت.
ــع  40 و  گــرم در مترمربــع) 15/415(بوتــه در مترمرب
تـراکم  گـرم در مترمربـع) در    68/232ترین مقدار (کم
ترین عملکرد بیش. شدمشاهده بوته در مترمربع  3/13

که بـا رقـم درخشـان تفـاوت      بود رقم صیادمتعلق به 
 تر از عملکرد دانه رقمولی بیش ؛داري نشان ندادمعنی

  .)28( اختر بود
 رقابت تیقابل بر کاشت تراکم اثر پژوهش نیدر ا  
ـ  ایلوب D81083و  ادیدرخشان، ص يهاپیژنوت  اقرمز ب

گیاه  و عملکرد دیرشد، تول جهیهرز و در نت يهاعلف
شهرسـتان رشـت مـورد     يامزرعـه  طی، در شرازراعی

  مطالعه قرار گرفت.
 

  هامواد و روش
 رقـم  رشد و عملکرد دوجهت بررسی تحقیق این   

رشـد   (تیـپ  صـیاد  رشـد ایسـتاده) و   (تیپ درخشان

 لوبیـا رشد ایستاده)  (تیپ D81083 الینو رونده) نیمه
بوتــه در  35و  25، 15هــاي کاشــت در تــراکمقرمــز 

بوتـه در   25هرز و نیز مترمربع و شرایط آلوده به علف
صـورت  هـرز، بـه  مترمربع و شـرایط عـاري از علـف   

 سهپالت در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با اسپلیت
دانشـکده علـوم کشـاورزي    در مزرعه پژوهشی تکرار 

 12درجـه و   37دانشگاه گیالن، با موقعیت جغرافیایی 
دقیقـه طـول    39درجـه و   49دقیقه عرض شـمالی و  

و  بهـار در  متر باالتر از سطح دریا 28شرقی با ارتفاع 
 رس( تعیین بافت خـاك به اجرا درآمد.  1396 تابستان

بـا انجـام    )%42رس و  %54سـیلت   ،%4 شـن ی، سیلت
متري در چندین سانتی 30برداري از عمق زراعی نمونه

اعمال سازي زمین با نقطه از مزرعه انجام گرفت. آماده
ــت.   شــخم، ســپس دیســک و تســطیح صــورت گرف

 میـزان و بـه  )1 (جدول مبناي آزمون خاك کوددهی بر
ــروژن (اوره،   40 ــار نیت ــوگرم در هکت ــد  46کیل درص

ــروژن)،  ــفر    60نیت ــید فس ــار اکس ــوگرم در هکت  کیل
 60درصـد اکسـید فسـفر) و     46تریپل، فسفات(سوپر

 60کیلوگرم در هکتار اکسید پتاسیم (کلـرور پتاسـیم،   
 درصد اکسید پتاسیم) هنگام کاشت صـورت گرفـت.  

هایی در کرتاواسط اردیبهشت ر لوبیا د ايکپه کاشت
 پـنج مترمربع) شامل  10( متر دوو عرض  پنجطول به 

 سـه تـا   دومتـر در عمـق   سـانتی  40ردیف به فاصـله  
و بـا قـرار دادن دو بـذر در     صورت دستیبه متریسانت

 کردن در مرحله چهاربرگی لوبیـا و سپس تنک هر کپه
 7و  10، 17کاشت هاي انجام شد. فاصله روي ردیف

 35و  25، 15هاي تراکمایجاد براي ترتیب به مترسانتی
هـاي هـرز   دسـتی علـف  وجـین  .بـود بوته در مترمربع 

صورت یک روز در میان تـا پایـان فصـل رشـد در     به
نخسـتین  هـرز انجـام شـد.    هاي عـاري از علـف  کرت

بـا  هاي بعدي آبیاري بالفاصله پس از کاشت و آبیاري
بــا توجــه بــه  .صــورت گرفــتتوجــه بــه نیــاز گیــاه 

سمپاشـی  ، یقـارچ  هـاي بیمـاري  لوبیـا بـه   حساسیت
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و  )%5گرانـول  ، ردومیـل ( هـاي متاالکسـیل  کـش قارچ
در مرحلـه  ) %80پـودر وتابـل   ،45 مادیتـان ( مانکوزب

  صورت گرفت. لوبیا قرمز برگی چهار
ــت   ــا برداش ــام   لوبی ــز هنگ ــدن  زردقرم  %70ش

ـ (اوا ادیصـ رونـده  هـاي رقـم نیمـه   غالف  ،)مـرداد  لی
 عملکـرد دانـه   و عملکـرد بیولوژیـک   تعیـین  منظوربه

بوتـه از هـر    40 برکـردن با کف، درصد) 13(رطوبت 
متنـاظر بـا   مترمربع  14/1و  60/1، 67/2کرت معادل 

ــع پــس از  35و  25 ،15هــاي تــراکم بوتــه در مترمرب
متــر ابتــدا و انتهــاي حــذف دو ردیــف کنــاري و نــیم

انجـام شـد.    عنـوان اثـر حاشـیه   هاي کشـت بـه  ردیف
 بـر اقتصـادي   عملکـرد  میبـا تقسـ   شاخص برداشـت 

به درصـد گـزارش   محاسبه شده و  بیولوژیک عملکرد
تعـداد   ارتفاع بوته (طول بلندترین ساقه)،ارزیابی  .شد

 بوتـه  10 در ر در غالف،پ غالف در بوته و تعداد دانه
ــین ــادفی و تعی ــد تص ــک ص ــه  وزن خش ــس از دان پ

سـه نمونـه    ، بـا شـمارش  ها از غـالف دانهجداسازي 
صدتایی و بـا اسـتفاده از تـرازوي حسـاس بـا دقـت       

  .گرفتصورت گرم  0001/0

  
  .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش -1جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of the soil in the experimental part. 
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، تجزیـه  Excelافـزار  هـا در نـرم  سازي دادهمرتب  
ها با استفاده از رویۀ مدل خطی عمـومی  واریانس داده

بـودن   نرمـال  به باتوجه و SAS, ver. 9.1افزار در نرم
صـورت گرفـت.    هاي اصـلی دادهها با استفاده از داده

ــانگین  ــه می ــون    مقایس ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب  LSDه
و رسـم   درصـد  پـنج شده در سطح احتمـال  محافظت

  انجام شد. Excelافزار با استفاده از نرم هاشکل
 )Competitive index, CI( شــاخص رقابــت    

 و رقیـب نیمـه  رقیـب،  ارقـام  تعیـین  ) جهت1 (معادله
  ).35(شد  محاسبه ضعیف
     :1معادله 

            퐶퐼 = 	
	

/ 	
	

   

 عملکـرد  ،iVar؛ رقابـت  شـاخص  ،CI، فوق معادله در
 متوسـط  ،meanVar؛ هـرز  هـاي علـف  در حضور iرقم 

 ،iWeed؛ هـرز حضـور علـف   در ارقـام  همـه  عملکرد
 ،meanWeed؛  i رقـم  بـه  مربـوط  هـرز علـف  بیومـاس 
ص شـاخ  ارقـام  همـه  در هـرز علـف  بیومـاس  متوسط

 Ability withstand( رقابـــت تحمـــل قابلیـــت

competition, AWC( )هاي لوبیا در ژنوتیپ) 2 معادله
 محاسبه براي هر یک از ارقام هرز هايعلفتداخل با 

حـاکی از بیشـتر    شـاخص  این مقدار باالتر بودن .شد
اي هـ علـف  بـه  تحمل جهت زراعی توانایی گیاه بودن

  ). 32( است رزه
퐴푊퐶                :2معادله  = 	

	
	× 100  
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زراعـی   گیـاه  تحمـل  ، قـدرت  AWCمعادلـه   این در
 تحـت  iرقـم   ، عملکـرد infestedVهرز؛ به علف (لوبیا)

 رقـم  همان عملکرد ،pureVهرز؛ علف به آلوده شرایط

 هرز.علف از عاري شرایط تحت

براي هریک ار ) Yield loss, YL(درصد افت عملکرد 
براي تعیین مقدار کاهش عملکرد ارقام در رقابت  ارقام

  محاسبه شد. 3با استفاده از معادله  هاي هرزبا علف
푌퐿        : 3معادله  = 1 − 	

	
	× 100  

زراعی  گیاه درصد کاهش عملکرد، YLمعادله  این در
، infestedVهــرز؛ بــه علــف در شــرایط آلــودگی(لوبیـا) 
 ،pureVهرز؛ علف به آلوده شرایط تحت iرقم  عملکرد
  هرز.علف از عاري شرایط تحت رقم همان عملکرد

  

  یج و بحثانت
   ود درـهرز موجهاي علفگونه: هاي هرزجامعه علف

از  بودند ترتیب بیشترین فراوانی عبارتلوبیا به مزرعه
 Paspalum( بندواش )،.Eleucin indica L( غازعلف

distichum L. ( زي)، سوروف خشـکEchinochloa 

colonom L. تـوق ،( )Xanthium stramonium L. ،(
 مرغــی)، پنجــه.Cyperus difformis L( اویارســالم

)Cynodon dactylon L. ــت ــک پش ــرده )، عروس پ
)Phisalis divaricatum L.(.  

دانه عملکرد  ،ارتفاع بوته: لوبیاارتفاع بوته و عملکرد 
و تراکم قرار  پیژنوتت تاثیر حتبیولوژیک و عملکرد 

 قرمـز  اگرچه واکنش عملکرد بیولوژیک لوبیـا  ؛گرفتند
مختلف بسته به تراکم کاشت متفاوت ي هاپیژنوتدر 

 و هــاپیــژنوتتحــت تــأثیر  شــاخص برداشــتبــود. 
  ).2قرار نگرفت (جدولقرمز هاي مختلف لوبیا تراکم

  
 .a قرمز هاي هرز بر صفات لوبیادر شرایط رقابت با علف گیاه زراعی هايژنوتیپواریانس (میانگین مربعات) اثر تراکم  تجزیه -2 جدول

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of crop genotypes and planting density in weedy and weed-
.abean characteristics -free condition on red 
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 Block 2 **11.46  74965.01ns 339619.75 * 1.59** 1.06** 1.20ns 16.55ns كبلو

 Genotype 2 66.73** 134504.78* 1405118.58 ** 11.03** 9.73** 398.77** 2.44ns  ژنوتیپ

 Error a  4 3.81 15322.17 212860.96 0.19 0.05 4.55 34.32اصلیخطاي

 Density  3 24.06** 3062256.89** 23597428.47 ** 13.49** 1.53** 125.53** 32.78ns تراکم

 G×D  6 1.91ns 19865.49ns 233290.19 * 0.47* 0.93** 9.79* 3.23nsتراکم × ژنوتیپ

 Error b 18 1.36 24031.03 91339.40 0.17 0.13 3.64 22.28خطاي فرعی 

CV(%)  14.23 8.16 9.15 9.57 11.78 18.08 2.71   )(%تغییراتضریب
a  و الینصیاد و  درخشان (آلوده به علف هاي هرز)؛ ارقام 35و  ،آلوده به و عاري از علف هاي هرز)( 25 ،هاي هرز)(آلوده به علف  15تراکم D81083؛  
  عدم وجود تفاوت معنی دار. ns؛ 01/0و  05/0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه ** و * 

aPlanting densities of 15 (Weedy). 25 (Weedy and Weed free).and 35 (Weedy) plant.m-2; Cultivars of Derakhshan and 
Sayyad, and line of D81083; * and ** means Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively; ns means 
non-significant. 
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متر) سانتی 76/45ترین (رقم صیاد بیش در بوته ارتفاع
 بـود  متـر) سـانتی  19/41ترین (درخشان کمرقم در و 
ارقـام  م بوته بـر ارتفـاع   تراکثیر أتبررسی  با .)1شکل(

، )28( قرمـز  محـدود لوبیـا  رشـد محـدود و رشـد نـا    
 76رقم صیاد با میانگین ارتفاع بوتـه ( مشاهده شد که 

 47/42و رقم اختر با میانگین ارتفاع بوتـه (  متر)سانتی
ترین ارتفاع بوته را ترین و کمبیش ترتیببه متر)سانتی
بر عوامل زراعی  با وجود اثر رسدنظر میبه .بودنددارا 

تحـت تـاثیر عوامـل     تـر این صفت بـیش  ،ارتفاع بوته
طـول   و گیـرد قـرار مـی  رقم گیاه زراعی  نظیرژنتیکی 

  تر از ارقام ایستاده است. ارقام رونده بیش ساقه
مشاهده شد که ارتفاع بوته در بررسی اثر تراکم بر   

در شرایط ها ارتفاع بوتهبوته در مترمربع،  25در تراکم 
نداشت؛ داري هرز اختالف معنیآلوده و عاري از علف

 نیترشیبتفاوت هرز، در شرایط آلوده به علف اگرچه
 15 و 35تـراکم  در  ترتیبکه بهترین ارتفاع بوته و کم

 ).1(شکل دبو %9 میزانبه مشاهده شد بوته در مترمربع
 انـدازي سـایه  ناشـی از  تـوان تفاوت را مـی علت این 

ترمربـع  بوته در م 35تراکم هاي مجاور در تر بوتهبیش
. دانسـت براي دستیابی به نـور  ها تر بوتهو رقابت بیش
داري تحت تـاثیر تـراکم بوتـه    طور معنیارتفاع گیاه به

اثـر تـاریخ کاشـت و     در بررسـی ). 34گیرد (قرار می
ارتفـاع   تـرین بـیش  ،تراکم بوته بر عملکرد لوبیـاچیتی 

 49/41مترمربع (در بوته  35کم ابه تر طبوته مربو
بوتـه در   15به تـراکم   ترین آن مربوطمتر) و کمسانتی

کـه ارتفـاع   طـوري بهبود؛ متر) سانتی 01/38مترمربع (
ال و افزایش یافت. در بـاق  ساقه اصلی با افزایش تراکم

سویا ارتفاع گیاه، با افزایش فاصله روي ردیف کاشت، 
ــت (  ــاهش یاف ــاه در    ).31، 9ک ــاع گی ــزایش ارتف اف

 تواند ناشی از کاهش فتواکسیداسیونهاي باال میتراکم
) و رقابـت  11انـداز ( اکسین، کاهش نفوذ نور در سایه

 ؛) باشـد 29شدید بـین گیاهـان بـراي دریافـت نـور (     
انـداز، حرکـت و   نور در پایین سایهکه کمبود طوريبه

  ).17کند (سریع گیاه به سمت باال را تحریک  رشد
 78/955تـرین ( بـیش  D81083 در الین عملکرد دانه

 36/745ترین (کیلوگرم در هکتار) و در رقم صیاد کم
تفـاوت   هـا ژنوتیـپ کیلوگرم در هکتـار) بـود و ایـن    

ــی ــم درخشــان (معن ــا رق ــوگرم در  871داري را ب کیل
هاي مختلف (اعداد میانگین تراکمهکتار) نشان ندادند 

ــر در بررســی  ).1(شــکلکاشــت هســتند)  ــداخل اث ت
رشدي ارقام لوبیا قرمـز   يهایژگیوهاي هرز بر علف

بـه رقـم گلـی     ترین عملکـرد دانـه مربـوط   بیش )13(
ترین عملکرد مربوط کم کیلوگرم در هکتار) و 1222(

کیلوگرم در هکتار) بود. دارا بـودن   928به رقم صیاد (
تیپ رشد رونده و نامحـدود و نیـز داشـتن شـاخص     

از دالیل بـاالبودن عملکـرد دانـه رقـم      سطح برگ باال
تـرین مـاده خشـک    گلی شمرده شد. رقـم صـیاد کـم   

ترین شاخص سـطح بـرگ را داشـت و    تجمعی و کم
  .)13نمود (نه را تولید ترین عملکرد داکم

بوتـه در مترمربـع در شـرایط عـاري از      25تراکم   
کیلـوگرم در   1687ترین عملکرد دانه (هرز بیشعلف

ترین عملکرد دانـه  که کمدرحالی ؛هکتار) را تولید کرد
هـاي آلـوده بـه    در کرت کیلوگرم در هکتار) 57/327(

بوته در مترمربـع مشـاهده    15هاي هرز با تراکم علف
بوتـه در   25درصد کاهش نسبت به تراکم  5/80شد (

و  25هاي هرز). تراکممترمربع و شرایط عاري از علف
داري بـا یکـدیگر   بوته در مترمربع اخـتالف معنـی   35

  ). 1نداشتند (شکل
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) Weedy( ،25 )25-Weedy-15( 15 هاي کاشتتراکمو  )D81083قرمز (ارقام درخشان و صیاد و الین  لوبیاهاي ژنوتیپاثر -1شکل 
) بر free-25( هرزعاري از علف بوته در مترمربع در شرایط 25هرز و علف بوته در مترمربع در شرایط آلوده به )Weedy-35( 35 و

  .قرمز صفات لوبیا
Figure 1- Effect of bean genotypes (Derakhshan, Sayyad and D81083 genotypes) and planting density of 15 (15-

Weedy), 25 (25-Weedy) and 35 (35-Weedy) plant.m-2 in weedy, and 25 plant.m-2 in weed-free (25-free) condition on 
red-bean characteristics. 

 
در شـرایط عـاري از    پیژنوتسه : کیولوژیعملکرد ب

بـین   داراختالف معنی فاقدبیشترین مقدار و هرز علف
کیلوگرم در هکتار). همچنـین   3/4821( بود هاژنوتیپ

کمترین عملکرد بیولوژیـک سـه ژنوتیـپ نیـز کـه در      
هرز بوته در مترمربع و شرایط آلوده به علف 15تراکم 

داري بین سه رقم نداشـت  مشاهده شد، اختالف معنی
درصد کاهش نسـبت   80کیلوگرم در هکتار،  5/971(

از  بوتــه در مترمربــع و شــرایط عــاري 25بــه تــراکم 
لـوده بـه   مقایسـه تیمارهـاي آ   .)3جـدول (هـرز)  علف

تـرین عملکـرد   بیشبا یکدیگر نشان داد که هرز علف
بوتـه در   25به تـراکم   بیولوژیک رقم درخشان مربوط

تـرین آن  ) و کـم هکتـار  در لـوگرم یک 2416مترمربع (
ــوط ــراکم   مرب ــه ت ــع (  15ب ــه در مترمرب  50/970بوت

درصـد   4/79و  49ترتیـب  کیلوگرم در هکتار) بود (به
بوته در مترمربع و شـرایط   25کاهش نسبت به تراکم 

 هـرز هاي آلوده به علـف هرز). در کرتعاري از علف
مشاهده شد کـه عملکـرد    D81083 الین رقم صیاد و

 در مترمربـع بوتـه   35و  25تـراکم  بیولوژیک لوبیا در 
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ـ  اخـتالف  فاقـد  کــاهش  درصـد  5/46و  64( داریمعن
 از يعار طیشراو  بوته در مترمربع 25نسبت به تراکم 

 در D81083 نیال و ادیرقم ص يبرا بیترتبه هرزعلف
و شـرایط   مترمربـع  در بوتـه  35 و 25 تـراکم میانگین 

تـر از  داري بـیش طور معنـی به ولی )هرزآلوده به علف
درصـد کـاهش    80بوتـه در مترمربـع بـود (    15تراکم 

بوته در مترمربع و شرایط عاري از  25نسبت به تراکم 
   .)3(جدول )ژنوتیپبراي هر دو  هرزعلف

تـاریخ  بررسـی   ) بـا 2011قنبري مطلق و همکـاران ( 
اظهـار   هـاي هـرز  کاشت لوبیا قرمـز و تـداخل علـف   

قرمـز   لوبیـا  ژنوتیپعملکرد بیولوژیک سه  داشتند که
هرز تفاوتی نداشت، ولـی در  در شرایط عاري از علف

ـ اهـرز عملکـرد بیولوژیـک    شرایط آلوده به علف م ارق
کـه  طوريبه؛ صیاد بودرقم تر از گلی و درخشان بیش

هـرز  رقم صـیاد در حضـور علـف    عملکرد بیولوژیک
هاي هرز نسبت به شرایط عاري از علف %50بیش از 

رقـم  اي دیگـر  مطالعههمچنین در ). 13( کاهش یافت
 ترتیـب داراي بـه  D81083، رقـم صـیاد و الیـن    اختر
در شـرایط عـاري از    تـرین عملکـرد بیولوژیـک   بیش
شدت کـاهش عملکـرد    .بودندقرمز  ریشهخروس تاج

 D81083خروس در الین بیولوژیک با آغاز رقابت تاج
تر از سایر ارقام بود که حـاکی از قـدرت رقـابتی    بیش
  ).2( قرمز است رقم لوبیاتر این کم

  
 .قرمز هاي هرز بر صفات لوبیابا علف و عدم رقابت در شرایط رقابت گیاه زراعی هايژنوتیپاثر تراکم  -3 جدول

Table3- Effect of crop genotypes and planting density in weedy and weed-free condition on red-bean characteristics.  
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  درخشان
Derakhshan 

infested 15 970.5 Da 2.92 Ca 2.96 BCb 26.24 Ba 

infested 25 2416.7 Bab 4.16 Bab 3.97 Ab 32.96 Aa 

infested 35 2170.0 Cab 2.88 Cb 2.52 Cc 25.66 Ba 

free 25 4715.0 Aa 5.93 Ab 3.66 Ab 35.15 Aa 

       

 صیاد
Sayyad 

infested 15 925.5 Ca 3.06 Ba 3.84 Ba 17.32 Bb 

infested 25 1866.7 Bb 3.34 Bb 4.94 Aa 18.90 Bb 

infested 35 1459.5 BCb 2.82 Bb 4.71 Aa 17.92 Bb 

free 25 4624.8 Aa 5.16 Ac 5.29 Aa 23.67 Ab 

       

D81083 

infested 15 1018.5 Ca 4.05 Ca 3.50 Ba 15.44 Cb 

infested 25 2640.8 Ba 5.26 Ba 4.35 Aab 21.62 Bb 

infested 35 2830.3 Ba 5.21 Ba 3.79 ABb 20.24 Bb 

free 25 5124.2 Aa 7.13 Aa 3.92 ABb 25.51 Ab 

 ترتیب بیانگرحروف بزرگ و کوچک، به )؛05/0(در سطح احتمالداري ندارند تفاوت معنی LSD اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون
  باشند.میدر هر تراکم  هاژنوتیپو تفاوت  هر ژنوتیپ در هاتفاوت تراکم

Means within a column followed by the same letters are not significantly different at the α=0.05 (LSD test); Capital 
and small letters respectively represent differences among densities in each genotype, and among genotypes in each 
density. 
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 ،نتـایج تجزیـه واریـانس   اسـاس   بـر : اجزاي عملکرد
و وزن  الف در بوتـه، تعـداد دانـه در غـالف    تعداد غـ 

ـ ژنوت حت تـاثیر دانه ت خشک صد  و نیـز و تـراکم   پی
؛ قــرار گرفتنــدتــراکم) ×(رقــم عامــلدو کــنش بــرهم

قرمز  ارقام لوبیا از نظر اجزاي عملکرد عبارت دیگربه
نشان دادند هاي مختلف کاشت تراکمپاسخ متفاوتی به 

  ).2(جدول
در شـرایط   در هر سـه ژنوتیـپ   تعداد غالف در بوته

مقدار بود؛ اگرچه تفـاوت  هرز بیشترین عاري از علف
داري بین سه رقم وجود داشت. بیشـترین تعـداد   معنی

ترتیـب  به هرزعاري از علفغالف در بوته در شرایط 
میـزان  ، درخشان و صیاد (بـه D81083هاي در ژنوتیپ

هاي آلوده در کرت) مشاهده شد. 60/3و  97/3، 41/5
غـالف در   ترین تعدادبیش ،هرز رقم درخشانبه علف

و آلـوده بـه    مربعبوته در متر 25به تراکم  مربوط بوته
کـاهش   درصـد  30غالف در بوتـه،   16/4( هرز علف

بوته در مترمربع و شرایط عاري از  25نسبت به تراکم 
بوتـه در   35به تراکم  ن مربوطترین آو کم )هرزعلف

ــعمتر ــود )غــالف در بوتــه 88/2( مرب کــه اخــتالف  ب
غـالف   92/2(بوته در مترمربع  15داري با تراکم معنی

درصد کاهش نسبت به تراکم  4/51( نداشت )در بوته
در . )هـرز بوته در مترمربع و شرایط عاري از علف 25

غـالف   تعـداد  ،رقم صیاد هرزهاي آلوده به علفکرت
مختلف نشان  هايتراکم درداري عنیتفاوت م در بوته

درصد کاهش نسبت  5/40غالف در بوته،  07/3(نداد 
بوتــه در مترمربــع و شــرایط عــاري از  25بــه تــراکم 

هـاي آلـوده بـه    در کـرت  D81083الیـن  . )هـرز علف
ترین مربع بیشبوته در متر 35و  25تراکم و هرز علف

 5/26غـالف در بوتـه،    24/5(غـالف در بوتـه    تعـداد 
بوتـه در مترمربـع و    25درصد کاهش نسبت به تراکم 

طـور  بـه را داشـت کـه    )هـرز شرایط عـاري از علـف  
 05/4( بوته در مترمربع 15تراکم  تر ازبیش داريمعنی

در بررسـی قابلیـت    ).3بـود (جـدول   )غالف در بوتـه 

هاي هاي هرز در تاریخبا علف قرمز رقابت ارقام لوبیا
گلـی نسـبت بـه دو رقـم     ، رقـم  )12( کاشت متفاوت

هـاي هـرز   درخشان و صیاد در شـرایط کنتـرل علـف   
بیشترین تعداد غالف در  ،نسبت به شرایط عدم کنترل

تعـداد  )، 10در بررسـی دیگـري (   .تولید کـرد بوته را 
غالف در بوته در شرایط کنترل نسبت به عدم کنتـرل  

بیشـتر بـود کـه علـت آن،      %35هاي هرز حدود علف
هاي هـرز و  ناشی از حضور علف حذف فشار رقابتی

ترین حساس .شمرده شددر دسترس بودن بیشتر منابع 
متغیر به تراکم گیاهی، تعداد غالف در گیاه لوبیـا بـود   

کـاهش   بـه  افزایش تراکم بوته در واحد سـطح،  ).15(
کـه تعـداد   حـالی در ؛تعداد غالف در بوتـه منجـر شـد   

علت این امر ). 14( دادافزایش  را غالف پوك در بوته
آن است کـه افـزایش تـراکم بوتـه در واحـد سـطح،       
افزایش رقابت بر سر عوامـل محیطـی از جملـه آب،    

نتیجـه  ، دررا افـزایش داد ویـژه نـور   مواد غذایی و بـه 
انتقال مواد فتوسنتزي از منبـع  علت محدودیت منبع، به

هـاي بـارور در   فیافته و تعـداد غـال   به مخزن کاهش
در مطالعــه تــاثیر تــوان رقــابتی ). 20(د شــبوتــه کــم 

هـاي هـرز   هاي مختلف لوبیـا در برابـر علـف   ژنوتیپ
تعـداد  رز اي ههعلف جمعیت حضورگزارش شد که 

نسـبت بـه   درصـد   96/37میـزان  غالف در بوته را بـه 
اگرچـه   ).4هـرز کـاهش داد (  علـف  شرایط عـاري از 

هـاي  قابلیت رقابت ارقام لوبیا قرمز با علفتفاوت در 
سبب تفاوت اثر رقابت بر تولید غـالف در بوتـه    هرز

  ).12(شود در ارقام مختلف می
ـ ژنوتدر هر سـه   تعداد دانه در غالف در شـرایط   پی

هـرز  نسبت به شرایط آلوده به علفهرز عاري از علف
مقدار و بین سه رقم متفـاوت  بیشترین (هر سه تراکم) 

 و م صـیاد در ارقـا  اد دانه در غـالف ترین تعدبیش. بود
ـ ترت(به D81083 نیال درخشان و ، 95/4 میـزان بـه  بی

از  يآلــوده و عــار طیشــرا نیانگیــم در 89/3و  28/3
هـاي هـرز در   آلـودگی بـه علـف    ثبت شد. )هرزعلف
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تـري بـر تعـداد دانـه در     مقایسه با سایر صفات اثر کم
 25رقم درخشـان تـراکم   که در غالف نشان داد؛ چنان

 D81083صـیاد و   يهـا پیژنوتو در بوته در مترمربع 
داري تفاوت معنی مربعترمبوته در  35و  25هاي تراکم

ــا تــراکم  در مترمربــع و شــرایط عــاري از بوتــه  25ب
هرز از نظر تعداد دانه در غالف نداشتند. در هـر  علف
بـه   مربـوط  تعداد دانه در غـالف ترین کم پیژنوتسه 

 7/10و  4/27، 1/19(بـود  بوته در مترمربع  15تراکم 
بوتـه در مترمربـع و    25درصد کاهش نسبت به تراکم 

 ترتیب در ارقام درخشـان به هرزشرایط عاري از علف
اثـر  در بررسـی   ).3(جدول )D81083صیاد و الین  و

، در ارقام )33( تراکم بوته بر اجزاي عملکرد دانه لوبیا
رشد نامحدود تعداد دانه در غالف بـا افـزایش تـراکم    

اما در ارقام رشد محدود رقابت در  ؛یافت بوته کاهش
تعداد دانـه  اي دیگر در مطالعه همان تراکم، ثابت ماند.

ـ ژنوتتـاثیر  داري تحـت  معنـی  طـور در غالف به و  پی
تعداد  ،). افزایش تراکم بوته13( رفتهرز قرار گعلف

. افـزایش  )17و  6، 28(داد کـاهش  غـالف را   دانه در
 مربـع در تـداخل بـا   متـر بوتـه در   40بـه   20تراکم از 

کاهش تعـداد غـالف در بوتـه، تعـداد      هاي هرز،علف
دانـه را   امـا وزن صـد   ؛را موجـب شـد   دانه در غالف
  ). 21افزایش داد (

در شرایط  پیژنوتبراي هر سه  دانه وزن خشک صد
هـرز  نسبت به شرایط آلوده به علفهرز عاري از علف

 رقـم در  60/19%(اختالف بود  ترشیب(هر سه تراکم) 
 نیـ الدر  26/25%و  ادیصـ  رقمدر  90/23% درخشان؛
D81083( تـرین وزن دانـه   ؛ رقم درخشان داراي بـیش

 م صـیاد و که وزن دانه رقلیبود، درحا )گرم 007/30(
 گـرم  706/20 وگرم  455/19ترتیب به D81083 الین

ها و شـرایط مختلـف   (اعداد میانگین تراکم تعیین شد
  .هاي هرز هستند)رقابت با علف

بوتـه در   25 تراکم دررقم درخشان  دانه وزن صد  
و گـرم   965/32 هـرز شرایط آلوده به علف و مربعمتر

هـرز  با شرایط عـاري از علـف  داري تفاوت معنیفاقد 
و  15هـاي  داري باالتر از تـراکم طور معنیولی بهبود؛ 

ــع بو 35 ــود تــه در مترمرب ــه(ب  1/22و  3/20ترتیــب ب
بوته در مترمربـع و   25نسبت به تراکم  ،درصد کاهش

هـاي آلـوده بـه    در کـرت  ).هرزشرایط عاري از علف
داري دانه تفاوت معنـی  وزن صد ،رقم صیادهرز علف

 قرمـز نشـان نـداد    بین سـطوح مختلـف تـراکم لوبیـا    
داري نسـبت بـه   ؛ اگرچه به نحو معنـی گرم) 049/18(

درصـد   7/23(یافت هرز کاهش شرایط عاري از علف
بوته در مترمربع و شـرایط   25کاهش نسبت به تراکم 

هاي آلوده بـه  وزن صد دانه کرت ).هرزعاري از علف
بوتـه در   35و  25تـراکم   بـا  D81083 الین هرزعلف

درصد کـاهش نسـبت بـه     18گرم،  935/20(ربع ممتر
ــراکم  ــع و شــرایط عــاري از     25ت بوتــه در مترمرب

بوتـه در مترمربــع   15تــر از تـراکم  ش) بـی هـرز علـف 
 25درصد کاهش نسبت به تراکم  4/39گرم،  443/15(

) بـود  هـرز بوته در مترمربع و شرایط عـاري از علـف  
وزن صد دانه ارقام مختلف متفاوت است.  ).3 (جدول

رقـام درخشـان و   که ا )4( در مطالعه امینی و همکاران
دانه بوده ولـی ارقـام    داراي بیشترین وزن صدصدري 

دانـه   صیاد و شکوفا و پاك داراي کمتـرین وزن صـد  
دانه رقم درخشان در شـرایط کنتـرل    وزن صد. بودند

هـاي  هاي هرز نسبت به عدم کنترل علـف کامل علف
  ).10( تر بودبیش %20حدود  ،هرز

 درصـد و  رقابت تحملقابلیت ، رقابت هايشاخص
) 17/1شاخص رقابت ارقام درخشـان ( : افت عملکرد

تـرین مقـدار   ترین و کمترتیب بیش) به85/0و صیاد (
نیـز متعلـق بـه    رقابـت   قابلیـت تحمـل  بـاالترین  . بود

و  53/38ترتیـب  به( و درخشان D81083 هايژنوتیپ
) 01/28ترین آن متعلق به رقم صـیاد ( و پایین) 14/37

 درصد) بیشتر 72(بود. درصد افت عملکرد رقم صیاد 
درصـد بـراي    61و  63ترتیب (بهاز دو ژنوتیپ دیگر 

 ،کلـی طـور بـه بـود.  ) D81083رقم درخشـان و الیـن   
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کـه توانـایی تحمـل و قـدرت      اظهـار داشـت  توان می
 تقریباً مشـابه  D81083هاي درخشان و رقابت ژنوتیپ

به دو ژنوتیـپ دیگـر   که رقم صیاد نسبت بود، درحالی
ــر علــف ــایین در براب هــاي هــرز از قــدرت رقابــت پ

کاشـت لوبیـا در    هـاي تـراکم  مقایسـه برخوردار بـود.  
نشان داد که شاخص رقابت  هرزآلوده به علف شرایط

هاي مختلف ندارد؛ اگرچه داري بین تراکمتفاوت معنی
بوته در مترمربـع قابلیـت تحمـل     35و  25هاي تراکم

بوتـه در مترمربـع    15باالتري نسبت به تـراکم  رقابت 
بوتـه   15داشتند. همچنین درصد افت عملکرد تـراکم  

بوتـه در   25و  35هـاي  تـر از تـراکم  در مترمربع بیش
  هرز بود.مترمربع در شرایط آلوده به علف

  

 .a هاي رقابتیشاخصهاي هرز بر در شرایط رقابت با علف گیاه زراعی هايژنوتیپواریانس (میانگین مربعات) اثر تراکم  تجزیه - 4 جدول

Table 2- Analysis of variance (mean squares) for the effect of crop genotypes and planting density in weedy and 
.afree condition on competition indices -weed 

  منابع تغییرات
S.O.V 

درجه 
  آزادي
DF 

 شاخص رقابت
Competitive index 

رقابت تحمل قابلیت  
Ability withstand competition  

(%) فت عملکردا  
Yield loss (%) 

 Block 2 0.00053876ns 171.106522ns 171.106522ns كبلو

 *Genotype 2 0.24409724* 293.993006* 293.993006  ژنوتیپ

 Error a   4 0.09822273 123.380574 123.380574اصلیخطاي

 **Density 2 0.00348813ns 1639.574629** 1639.574629 تراکم

 G×D  4 0.05353817ns 68.016728ns 68.016728nsتراکم × ژنوتیپ

 Error b 12 0.06507068 60.951614 60.951614خطاي فرعی 

CV(%)  11.92944 22.59304 24.81020 _  (%)تغییراتضریب
a  و الینصیاد و  درخشان (آلوده به علف هاي هرز)؛ ارقام 35و  (آلوده به و عاري از علف هاي هرز) ، 25(آلوده به علف هاي هرز) ، 15تراکم D81083 ؛
  عدم وجود تفاوت معنی دار. ns ؛01/0و  05/0دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه **و  *

a Planting densities of 15 (Weedy). 25 (Weedy and Weed free).and 35 (Weedy) plant.m-2; Cultivars of Derakhshan 
and Sayyad, and line of D81083; * and ** means Significant at the 5% and 1% probability levels, respectively; ns 
means non-significant. 
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 35 ) وWeedy( ،25 )25-Weedy-15( 15هاي کاشت و تراکم) D81083لوبیا قرمز (ارقام درخشان و صیاد و الین هاي اثرژنوتیپ - 2شکل
)35-Weedy( هرزاز علفعاري بوته در مترمربع در شرایط 25هرز و علف بوته در مترمربع در شرایط آلوده به )25-freeهاي) بر شاخص 

  .رقابتی
Figure 1- Effect of bean genotypes (Derakhshan, Sayyad and D81083 genotypes) and planting density of 15 (15-

Weedy), 25 (25-Weedy) and 35 (35-Weedy) plant.m-2 in weedy, and 25 plant.m-2 in weed-free (25-free) condition 
on Competition indices. 

 
رقم درخشان در بین سـایر  : هاي لوبیامقایسه ژنوتیپ

تـرین ارتفـاع بوتـه برخـوردار بـود.      از کـم  هاپیژنوت
داري با دو ژنوتیـپ  این رقم تفاوت معنی عملکرد دانه

تــرین عملکــرد دانــه، عملکــرد دیگــر نداشــت. بــیش
غـالف،   بیولوژیک، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در

هـرز مشـاهده   دانه در شرایط عاري از علـف  وزن صد
تـرین مقـدار   هرز بیشهاي آلوده به علفشد. در کرت

عملکرد بیولوژیک، تعداد غالف در بوتـه، تعـداد دانـه    

بوته در  25دانه مربوط به تراکم  در غالف و وزن صد
مترمربع بود؛ اگرچه براي تعداد دانه در غـالف و وزن  

ــه تفــاوت صــد ــا شــرایط عــاري از معنــی دان داري ب
ترین مقادیر براي عملکرد دانه و هرز نداشت. کمعلف

بوته در مترمربع، براي  15عملکرد بیولوژیک در تراکم 
و  35دانـه در تـراکم    تعداد غالف در بوته و وزن صد

بوته در مترمربع و براي تعـداد دانـه در غـالف در     15
رتفـاع، عملکـرد   ا بوته در مترمربع ثبت شد. 35تراکم 
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بوتـه   25دانه رقم درخشان در تـراکم   دانه و وزن صد
ترتیـب  هـرز بـه  در مترمربع و شرایط عـاري از علـف  

 15/35و  کیلوگرم در هکتـار  1649متر، سانتی 09/41
  گرم بود.

ـ ژنوترقم صیاد در بین سایر    تـرین  از بـیش  هـا پی
ترین عملکرد دانه برخـوردار بـود.   ارتفاع بوته ولی کم

ترین عملکرد دانـه، عملکـرد بیولوژیـک، تعـداد     بیش
خشـک  غالف در بوته، تعـداد دانـه در غـالف و وزن    

هرز مشاهده شد. در دانه در شرایط عاري از علف صد
ترین مقـدار  هرز، بیشهاي آلوده به علفمقایسه کرت

 25عملکرد بیولوژیک و تعداد دانه در غالف در تراکم 
مشاهده شد که براي تعداد دانه  بوته در مترمربع 35و 

در بوتـه   25داري بـا تـراکم   در غـالف تفـاوت معنـی   
ترین کم هرز نداشت.مترمربع و شرایط عاري از علف

مقادیر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در 
بوتـه در مترمربـع مشـاهده شـد.      15غالف در تراکم 

ــد   ــه و وزن ص ــالف در بوت ــداد غ ــاوت   تع ــه تف دان
ارتفـاع،   هاي مختلف نشـان نـداد.  داري در تراکمعنیم

 25در تـراکم   ادیصـ  دانه رقم عملکرد دانه و وزن صد
ترتیـب  هرز بهبوته در مترمربع و شرایط عاري از علف

 67/23و  یلوگرم در هکتـار ک 1629متر، سانتی 83/45
  گرم بود. 

تري نسبت به رقم صـیاد  ارتفاع کم D81083الین   
ولی بلندتر از رقم درخشان بـود. ایـن رقـم در    داشت 

تــرین عملکــرد دانــه از بــیش هــاپیــژنوتبــین ســایر 
داري بــا رقــم برخــوردار بــود؛ اگرچــه تفــاوت معنــی

تـرین عملکـرد دانـه، عملکـرد     درخشان نداشت. بیش
بیولوژیک، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غـالف  

هـرز  علفدانه در شرایط عاري از  و وزن خشک صد
ترین هرز بیشهاي آلوده به علفمشاهده شد. در کرت

مقدار عملکرد بیولوژیک، تعداد غالف در بوته و وزن 
بوتـه در مترمربـع    35و  25صد دانه مربوط به تـراکم  

 25هـاي  تراکم از نظر تعداد دانه در غالف بود؛ اگرچه

تفـاوت   هـرز و آلوده بـه علـف   بوته در مترمربع 35و 
در مترمربـع و شـرایط   بوتـه   25داري بـا تـراکم   معنی

ترین مقـادیر عملکـرد   کم هرز نداشتند.عاري از علف
دانه و عملکرد بیولوژیـک، تعـداد غـالف در بوتـه در     

ــاع،   15تــراکم  ــه در مترمربــع مشــاهده شــد. ارتف بوت
در تـراکم   D81083دانه الین  عملکرد دانه و وزن صد

هـرز  و شـرایط عـاري از علـف    بوته در مترمربـع  25
و  کیلوگرم در هکتار 1784متر، سانتی 41/42ترتیب به

  گرم بود. 51/25
ـ  قرمـز  لوبیـا  پیژنوتهر سه  ،طورکلیبه   واسـطه  هب

ــف  ــت عل ــور و رقاب ــل حض ــاهش قاب ــرز ک ــاي ه  ه
هرز از نظـر  اي نسبت به شرایط عاري از علفمالحظه

صفات عملکردي نشان دادند که حاکی از حساسـیت  
اگرچه . بودهاي هرز نسبت به تداخل علف هاپیژنوت

شـاخص  دارا بـودن   با D81083 الین رقم درخشان و
از  ،شـرایط آلـوده   تحت ترقابلیت تحمل باالرقابت و 

برخـوردار   صـیاد  رقـم افت عملکرد کمتري نسبت به 
تراکم  کاهشهرز، با هاي آلوده به علفدر کرت. ندبود

دلیـل  بـه  احتمـاالً بوته در مترمربـع)،   15گیاه زراعی (
ویژه در ابتـداي فصـل   به ،ترهاي خالی بیشوجود نیچ

هـاي هـرز و کـاهش    علـف خسـارت ناشـی از  ، رشـد 
در شـرایط آلـوده بـه    بود.  تربیش گیاه زراعیعملکرد 

بوتـه در   35افزایش تراکم گیاه زراعـی بـه   هرز، علف
ر مترمربع سبب افزایش ارتفاع بوته شد، اگرچه اثري ب

سبب کاهش عملکـرد   عملکرد دانه ارقام نداشت ولی
بیولوژیک و اجزاي عملکـرد در رقـم درخشـان شـد؛     

تفـاوتی   D81083 نیـ ال صـیاد و  رقمکه براي درحالی
  بین دو تراکم مذکور مشاهده نشد. 

 
  گیري کلینتیجه

ـ    پیژنوتهر سه  ،طورکلیبه   واسـطه  هلوبیـا قرمـز ب
ــف  ــت عل ــور و رقاب ــل حض ــاهش قاب ــرز ک ــاي ه  ه

هرز از نظـر  اي نسبت به شرایط عاري از علفمالحظه
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صفات عملکردي نشان دادند که حاکی از حساسـیت  
. بـود هـاي هـرز   نسـبت بـه تـداخل علـف     هاپیژنوت

هاي رقابت، قابلیت تحمـل رقابـت و درصـد    شاخص
داري بین رقـم درخشـان و   افت عملکرد تفاوت معنی

نداشــتند. شــاخص رقابــت و قابلیــت  D81083الیـن  
تحمل رقابت رقم درخشان و قابلیـت تحمـل رقابـت    

بیشتر از صیاد و درصد افـت عملکـرد    D81083الین 
ن در بـی رقم صـیاد بـاالتر از دو ژنوتیـپ دیگـر بـود.      

بوته  15و  25هاي تراکم هرز،هاي آلوده به علفتراکم
تـرین شـاخص   تـرین و کـم  ترتیب بیشدر مترمربع به

هـاي آلـوده بـه    در کـرت تحمل رقابت را نشان دادند. 

بوتـه در   15هرز، با کاهش تراکم گیـاه زراعـی (  علف
تـر  هاي خالی بیشدلیل وجود نیچمترمربع)، احتماالً به

ــه ــژه در ب ــی   وی ــارت ناش ــد، خس ــل رش ــداي فص ابت
تر هاي هرز و کاهش عملکرد گیاه زراعی بیشازعلف

هرز، افزایش تراکم گیـاه  بود. در شرایط آلوده به علف
بوته در مترمربع سـبب افـزایش ارتفـاع     35زراعی به 

بوته شد، اگرچه اثري بر عملکرد دانـه ارقـام نداشـت    
کرد ولی سبب کاهش عملکرد بیولوژیک و اجزاي عمل

 صـیاد و  رقـم که بـراي  در رقم درخشان شد؛ درحالی
تفاوتی بین دو تراکم مـذکور مشـاهده    D81083 نیال

  نشد.
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