
  نشریه پژوهشهاي زراعی ایران
  491- 501. ، ص1393 پاییز،  3، شماره 12جلد 

Iranian Journal of Field Crops Research 
Vol. 12, No. 3, Fall. 2014, p. 491-501 

 
 هرز هاي علف برابر در لوبیامختلف  هايتوان رقابتی ژنوتیپ بررسی

  
  3عادل دباغ محمدي نسب -2 حسین پژگان -*1روح اله امینی

  22/4/1392: تاریخ دریافت
 3/9/1392: تاریخ پذیرش

 
 چکیده

در  خـرد شـده  هـاي  کرتبه صورت  آزمایشی ،لوبیا هايژنوتیپعملکرد، اجزاي عملکرد و توان رقابتی هاي هرز بر  علف تداخلبه منظور بررسی اثر 
 عامـل در ایـن آزمـایش   . دانشگاه تبریز انجام شددانشکده کشاورزي در مزرعه تحقیقاتی  1390هاي کامل تصادفی با سه تکرار در سال قالب طرح بلوك

سـفید  لوبیـا  و ) و صـدري  ارقام محلـی خمـین  (چیتی لوبیا ، )ارقام گلی، صیاد، درخشان و اختر(قرمز لوبیا شاملمختلف لوبیا از انواع  ژنوتیپاصلی هشت 
نتایج نشان داد که تاثیر ژنوتیپ لوبیا بر عملکرد و اجـزاي   .هرز بودهرز  و عاري از علفبه علف شامل دو سطح آلوده فرعی عاملو ) ارقام شکوفا و پاك(

هاي لوبیا تحـت  در بوته همه ژنوتیپ تعداد غالف. ودهرز بر همه صفات لوبیا به غیر از وزن صد دانه معنی دار بتاثیر تیمار علف. عملکرد آن معنی دار بود
. هرز در ژنوتیپ بر تعداد دانه در غالف، عملکرد دانه و بیولوژیک لوبیا معنی دار بوداثر متقابل تیمار علف. هرز به طور معنی داري کاهش یافتتیمار علف

هـاي گلـی و خمـین بـه ترتیـب      ژنوتیـپ . بیشترین تعداد دانه در غالف را داشتند ارقام گلی و شکوفا وبین ارقام، رقم گلی بیشترین تعداد غالف در بوته 
هاي لوبیا توان رقابتی متفاوتی نشان دادند به طوري که ژنوتیپ. هرز تولید کردندبیشترین و کمترین عملکرد دانه را در هر دو تیمار آلوده و عاري از علف

هاي لوبیا با تـوان رقابـت   بنابراین با کشت ژنوتیپ. هاي هرز نسبت به سایر ژنوتیپ ها داشتندبرابر علفو پاك توان رقابتی بیشتري در  هاي گلیژنوتیپ
 .  هاي هرز جلوگیري می شودتوان افت عملکرد لوبیا را کاهش داد، عالوه بر اینکه از رشد علفهاي هرز، میباال در برابر علف

  
 دانه عملکرد ،رقم، رقابتاجزاي عملکرد، هرز،  علفآلوده به : هاي کلیدي واژه

  
    1 مقدمه
 طریـق  از غـذا  تولید افزایش دنبال به همواره بشر تاریخ، طول در
 کشـاورزي،  هاياکوسیستم در. است بوده زراعی گیاه عملکرد افزایش

 محصـول  کیفـی  و کمـی  کاهش اصلی عوامل از یکی هرز هايعلف
 و داشـته  بسـیار  اهمیت محصول کاهش نظر از این گیاهان. باشند می

 یکـی ). 15(شـوند   می متحمل فراوانی خسارات عامل این از کشاورزان
 هـرز علف با رقابت زراعی گیاهان عملکرد کاهش عوامل ترین مهم از

 گیـاه  بـا  رقابـت  در مـوثر  کمی عامل یک هرز هايعلف تراکم. است
جهـان محسـوب   مهـم   لوبیـا از حبوبـات   ).10( رودمی شمار به زراعی

 .)14( که میتواند جایگزین مناسبی براي پروتئین حیوانی باشدشود  می
تولیـد را در بـین   بیشترین میـزان   ،پس از نخوددر ایران این محصول 
تولید هاي هرز در لوبیا به عنوان یکی از موانع علف ).19(حبوبات دارد 

هاي هرز نه تنها براي جذب نـور، آب  علف. حداکثر عملکرد می باشند
کل کنند بلکه در عملیات برداشت مشـ  و مواد غذایی با لوبیا رقابت می

                                                             
بـه ترتیـب دانشــیار، دانـش آموختــه کارشناسـی ارشــد و اسـتاد گــروه       -3و  2، 1

 دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزي ،اکوفیزیولوژي گیاهی
 ) Email: r_amini@tabrizu.ac.ir                    :مسئولنویسنده  -(*

   ). 28( دهند ایجاد کرده و کیفیت محصول را کاهش می
 توجـه  هـا،  علفکـش  به مقاومت افزایش جمله از مختلف دالیل به
 و هـا  ه چراگـا  و غـذایی  مـواد  در علفکش باقیمانده به کنندگان مصرف
 بـر  ،هرز هايعلف شیمیایی کنترل اثر بر محیطی زیست هاي آلودگی

 شـده  تاکیـد  هـا  علفکـش  مصرف جایگزین روشهاي به توجه ضرورت
 تـراکم  افـزایش  مکانیکی، کنترل پیشگیري، شامل ها روش این. است

 هـاي  علـف  با باال رقابتی قدرت با ارقامی از استفاده همچنین و کاشت
 هـاي علـف  مقاومت گسترش به توجه با بنابراین). 8 و 7( هستند هرز
 مصـرف  از ناشـی  محیطی زیست مخرب اثرات و ها کش علف به هرز
 انتخـابی،  هـاي علفکش وجود عدم اکولوژیک، راهکارهاي توسعه آنها،

 از جلـوگیري  و هـا  کـش  علف به زراعی هاي سیستم وابستگی کاهش
 خسارت کاهش و ها کش علف به هرزعلف مقاوم هاي بیوتیپ افزایش

 بـدون  زراعـت  ماننـد  کشاورزي از خاص هاي حالت در هرز هاي علف
 بـراي  هزینـه  کـم  هـاي گزینـه  عنـوان  بـه ) 9( شخم حداقل یا شخم

 هـاي  اولویت از سموم مصرف کاهش جهت در هرز هاي علف مدیریت
 هـاي  علف کنترل جهت گیري تصمیم نهایت در. است پایدار کشاورزي

 محصـول،  عملکـرد  کـاهش  در مزرعه در گیاهان این توانایی به هرز،
  ).21( دارد بستگی کنترل هزینه و آنها تولیدي بذر میزان
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 مدیریت کلیدي ابزارهاي از یکی زراعی گیاه رقابتی توان افزایش 
 و جسته بهره آن از پایدار کشاورزي در که است هرز هاي علفتلفیقی 

 از گیري بهره یا و غذایی مواد مناسب مدیریت نباتات، اصالح طریق از
). 12( اسـت  دسـترس  قابـل  نیز گیاهی مطلوب کاشت آرایش و تراکم

دلیل رشد نسبتا کندي که در اوایل دوره رشـد، بخصـوص   حبوبات به 
در یک چهارم تا یک سـوم اولیـه دوره زنـدگی، دارنـد بـه رقابـت بـا        

هاي هـرز در مراحـل    لذا کنترل علف. باشند می هاي هرز حساس  علف
 Phaseolus vulgaris)  یالوب). 14(اولیه رشد اهمیت به سزایی دارد 

L.) مختلف محیطـی قـرار    تنش هاي تیکی از گیاهانی است که تح
گیرد و نیاز به مدیریت باالیی بـراي رشـد و رسـیدن بـه عملکـرد       می

و بـر سـر منـابع مشـترك     هاي هـرز   قابت با علفر). 29(مطلوب دارد 
را به شـدت کـاهش دهـد     لوبیاتواند عملکرد  تداخل رشدي با آنها می

م نشـود،  هـاي هـرز در مـزارع لوبیـا اقـدا      اگر براي کنترل علف). 31(
هاي  جمعیت آنها افزایش یافته و بذور باقی مانده آنها در خاك در سال

آتی منجر به غالبیت آنها شده و عملکرد این گیاه را بـه شـدت تحـت    
  ).24(تاثیر قرار خواهند داد 

را بـه   1کـاهش عملکـرد لوبیـا چیتـی    ) 3(آقاعلیخانی و همکاران 
هاي هرز، ریزش گلها به دلیل وجود رقابـت، کـاهش   اندازي علفسایه

اجزاي عملکرد و تخصیص بیشتر مواد فتوسـنتزي بـه رشـد رویشـی     
آنها دریافتند که در بین اجزاي عملکرد لوبیا چیتی، تعداد . نسبت دادند

و در عین حال  داشتهنیام در بوته بیشترین وابستگی را با عملکرد دانه 
باشد، بـه   هاي هرز می به رقابت علف ترین جزء عملکرد نسبت حساس

هاي هرز این صفت به شـدت  اي که با افزایش دوره تداخل علف گونه
ریشـه   و تاج خـروس  2در بررسی اثرات رقابت سوروف. یابد کاهش می

بر عملکرد و خصوصیات رشدي لوبیا مشاهده گردید که تـداخل   3قرمز
دار در عملکرد  یهرز منجر به کاهش بسیار معنتمام فصل این دو علف

هاي رشدي از جمله سرعت رشد گیاه زراعی،  لوبیا شده و کلیه شاخص
تجمع ماده خشک، ارتفاع و سطح برگ لوبیا تحـت تـاثیر طـول دوره    

اظهار داشتند که تـداخل  ) 23(لمرل و همکاران ). 2(رقابت قرار گرفت 
 و بـا  داشـت گنـدم   زیست توده، تاثیر منفی بر 4هاي هرز با گندم علف

 .کاهش یافـت هرز علفتداخل  در واحد سطح، اثر گندمافزایش تراکم 
می تواند  5گزارش کردند که افت عملکرد سویا) 22(هوك و همکاران 

به عنوان یکی از شاخص ها جهت ارزیـابی تـوان رقابـت آن در برابـر     
. هاي هرز پهن برگ و باریـک بـرگ مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد      علف

اثر تخصیص مـاده خشـک بـه انـدام هـاي      ) 30(رضوانی و همکاران 
رویشی و زایشی را بر توان رقابتی ارقام سویا مورد ارزیابی قـرار داده و  
                                                             
1- Phaseolus vulgaris L. 
2- Echinochloa cruss-galli (L.) P. Beauv. 
3- Amaranthus retroflexus L. 
4- Triticum aestivum L. 
5- Glycine max (L.) Merr. 

هـا اختصـاص   مشاهده کردند ارقامی که ماده خشک بیشتري به برگ
امینـی و  . هـاي هـرز داشـتند   ر برابر علفدادند، توان رقایت بیشتري د

گزارش کردند که ارقام مختلف لوبیا قرمـز تـوان رقابـت    ) 4( همکاران
اي کـه ارقـام    متفاوتی در برابر تاج خروس ریشه قرمز داشتند، به گونه

سـرعت رشـد   شـاخص سـطح بـرگ و    رونده و رشد نامحدود به دلیل 
بـا  . تاج خروس داشتندباالتر، عملکرد و توان رقابت بیشتري در حضور 

توجه به اهمیت شناسایی و کشت ارقام لوبیا بـا تـوان رقابـت بـاال در     
هـا و   کـش  کـاهش اسـتفاده از علـف   هاي هـرز بـه منظـور    برابر علف

بررسـی  ف از تحقیق حاضر جلوگیري از تخریب اکوسیستم زراعی، هد
هـاي هـرز  بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد        اثر آلودگی طبیعی علـف 

هـاي هـرز   هاي لوبیا و مقایسه توان رقابت آنها در برابـر علـف  ژنوتیپ
  . باشد می

  
  ها مواد و روش

عملکـرد،  هاي هـرز بـر    طبیعی علف آلودگی به منظور بررسی اثر
  مزرعـه لوبیـا آزمایشـی در    هـاي اجزاي عملکرد و توان رقابتی ژنوتیپ

 واقـع در  1390در سـال   تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه تبریـز 
منطقـه مـورد   . کیلومتري شرق تبریز اجرا گردیـد  15اراضی کرکج در 

 46آزاد در طـول جغرافیـایی    متر ارتفاع از سطح دریاي  1360با  نظر
دقیقه شمالی  5درجه  38دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  17درجه و 

منطقه در محدوده قلیایی ضعیف تا متوسط قرار  pH. قرار گرفته است
ها وجـود   االرض خاك ایی در سطح داشته و خطر شوري قابل مالحظه

هـاي   طـرح بلـوك   قالب در کرت خرد شده به صورت آزمایش . ندارد
فاکتورهاي مورد  در این آزمایش .سه تکرار انجام شد باکامل تصادفی 

لوبیا از انواع  ژنوتیپمل هشت شا فاکتور اصلی: بررسی عبارت بودند از
 ، صـیاد )تیپ رونده رشد نامحـدود ( ارقام گلیشامل قرمز مختلف لوبیا 

و  )تیپ ایستاده رشد محدود( ، درخشان)تیپ نیمه رونده رشد نامحدود(
محلـی   هـاي شامل تـوده چیتی لوبیا ، )تیپ ایستاده رشد محدود( اختر

 )ونده رشد نامحـدود تیپ ر( و صدري )تیپ رونده رشد نامحدود( خمین
 و پـاك  )تیـپ رونـده رشـد نامحـدود    ( ارقام شکوفاشامل سفید لوبیا و 
شامل دو سطح آلودگی به  فاکتور فرعیو ) تیپ ایستاده رشد نامحدود(

فاصـله  و  متـر  5×3ها ابعاد کرت .بود 7هرز و عاري از علف  6هرزعلف
ردیفـه  سـانتیمتر و کاشـت بـه صـورت دو      50هاي کاشت بین ردیف

 مربـع بـا فواصـل    بوته در متـر  40با تراکم ) کاشت در دو طرف پشته(
 اولـین  کاشت، اتمام از بعد. انجام گرفت روي ردیف متر سانتی 10 بوته

 هفته هر بعدي هايآبیاري. شد انجام ماه خرداد ششم در آبیاري نوبت
 هـرز  هـاي علف دستی وجین. گرفت انجام نشتی صورت به و بار یک
 هـاي کـرت  در رشد فصل پایان تا و مکرر صورت به شدن سبز از پس

                                                             
6 - Weed Infested 
7 - Weed Free 
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 مـی  بـاقی  هرزعلف عاري از بایستی آزمایش مدت طول در که فرعی
متر طول ردیف  سانتی 50گیري تخریبی ازنمونه. گرفت ماندند، صورت

هاي هـرز   علف. در هر پالت آزمایشی در مرحله غالف دهی انجام شد
گیري وزن خشک هرز به منظور اندازههاي  تفکیک و اندام هوایی علف

ساعت قرار گرفته و وزن خشک  48با دماي درجه به مدت  80در آون
همچنـین در مـورد   . هرز محاسـبه گردیـد  علف) بیوماس( اندام هوایی

بوتـه در متـر   (اي، تـراکم در واحـد سـطح    هاي هرز ترکیب گونهعلف
. هـرز ثبـت گردیـد   ها در تیمارهاي آلوده به علفو فراوانی گونه) مربع

هرز از معادلـه زیـر اسـتفاده شـد     هاي علفبراي محاسبه فراوانی گونه
)33.( 
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 برداشت جهت محصول تا شد قطع آبیاري هادانه رسیدگی هنگام
تعـداد   و گیري صفات تعداد غالف در بوتهبه منظور اندازه .گردد آماده

بوته از هر پالت انتخاب شده و صـفات مـذکور    20تعداد  دانه در بوته
پس از حذف اثر حاشیه یک متر مربع از هر پالت برداشت . ثبت شدند

 100وزن در واحـد سـطح و   عملکـرد دانـه    و کژی عملکرد بیولوشده، 
 . شدند لوبیا اندازه گیري دانه

 برابـر لوبیـا در  مختلـف   هـاي ژنوتیـپ براي تعیین تـوان رقـابتی   
و  16( اسـتفاده شـد  ) 2 معادلهCI(1 )(شاخص رقابت  هاي هرز از علف
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Yi= عملکرد ژنوتیپi هرز، در حضور علفYmean=    متوسـط عملکـرد
هرز مربـوط بـه   بیوماس علف=Wiهرز، ها در حضور علفهمه ژنوتیپ

هـرز در کـل ژنوتیـپ هـا     متوسط بیوماس علـف =Wmeanو  iژنوتیپ 
 .است

تصادفی با  هاي کاملطرح بلوك بر اساسها تجزیه واریانس داده
انجام شد و نمودارها نیـز توسـط نـرم افـزار      SASافزار استفاده از نرم

Eexcl دانکـن آزمـون  استفاده از با  ها  مقایسه میانگین .ترسیم گردید 
  . شدانجام % 5در سطح احتمال 

  
  نتایج و بحث

  هاي هرزفراوانی علف  تراکم و
ارائـه   1موجود در مزرعه در جدول  هرز هاياي علفترکیب گونه

                                                             
1- Competitive Index 

دهد  هاي هرز نشان میدرصد فراوانی علفنتایج مربوط به . شده است
) درصـد  100(خروس ریشه قرمز داراي بیشترین درصد فراوانی که تاج

هـاي  به ترتیب در رتبه 3، سلمه تره و پیچک صحرایی2بوده و چسبک
 4/8(شـور  کمترین درصد فراوانی مربوط بـه علـف  . بعدي قرار داشتند

تـراکم در واحـد سـطح    هرز چسبک داراي بیشـترین  علف. بود) درصد
و ) 3/37(را داشتند و تاج خروس ریشه قرمز ) بوته در متر مربع 3/41(

و علـف   4علـف شـور  . ي بعدي قـرار داشـتند   در رتبه) 3/13(تره سلمه
و درصد فراوانی را در ) یک بوته در متر مربع(کمترین تراکم  5بندهفت

  ). 1جدول (هاي هرز داشتند بین علف
  

  وتهتعداد غالف در ب
بـر تعـداد    ژنوتیپاثر ، )2جدول ( نتایج تجزیه واریانس با توجه به

تیمـار   تـاثیر  .دار بـود  غالف در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی
بـر ایـن صـفت، در سـطح     نیـز  ) هـرز علف آلوده یا عاري از(هرز علف

مقایسه میانگین تعداد غالف در بوتـه   .دار بود احتمال یک درصد معنی
لوبیـا، ارقـام صـدري و     ارقـام بـین  د که دامختلف نشان  هايژنوتیپ
بین ارقـام   .کمترین تعداد غالف در بوته را داشتند) لوبیا چیتی(خمین 

، رقم گلی بیشترین غـالف در  )گلی، درخشان، صیاد و اختر(لوبیا قرمز 
تعداد  ،بعد از رقم گلی) لوبیا سفید(ارقام پاك و شکوفا  و بوته را داشت

 ).1 شکل( بوته بیشتري داشتندغالف در 
لوبیـا   در بوتـه  هرز بر تعداد غـالف علفاثر تیمار مقایسه میانگین 

داري باعـث  هرز به طـور معنـی  نشان می دهد که تیمار آلوده به علف
 عـاري از تیمـار   دردر بوتـه لوبیـا در مقایسـه بـا      کاهش تعداد غالف

ي درصد 96/37 باعث کاهشز هرعلف آلوده بهتیمار . گردید هرز علف
 ).2شکل ( لوبیا گردیدغالف در بوته  تعداد

دو رقم درخشـان و   رويدر مطالعات خود ) 1(احمدي و همکاران 
هرز، نشـان دادنـد کـه درصـد کـاهش تعـداد       صیاد لوبیا و تراکم علف

هرز براي رقم علف زیست تودهغالف در بوته و عملکرد به ازاي واحد 
این امر . بودبراي رقم صیاد  صفتدرخشان بیش از دو برابر مقدار این 

رز است هحاکی از حساسیت بیشتر رقم درخشان به شروع رقابت علف
) 11(سمائی و همکاران  .ددادرصد کاهش در عملکرد را نشان  47که 
ـ   بیان نمودند، تعداد غالف در بوته سویا مهمنیز  ود ترین جز عملکـرد ب

تیمـار شـاهد   . هرز قـرار گرفـت  که به شدت تحت تاثیر رقابت با علف
داراي بیشترین غالف در بوته بود، و در تیمارهایی ) هرز عاري از علف(

، از تعـداد  هـرز علـف هـاي   هرز بودند با افزایش بوتـه که آلوده به علف
 . شد ها کاسته  غالف
 

                                                             
2- Setaria viridis L. 
3- Convolvulus arvensis L. 
4- Salsola kali L. 
5- Polygonum aviculare L. 
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  در مزرعه لوبیا هرز  هايعلف فراوانی و تراکم اي، گونه رکیبت - 1جدول 

(%)گونه  فراوانی خانواده نام علمی نام فارسی   )Plant m-2( گونه تراکم میانگین 
Setaria viridis L. Poaceae 95 3/41 چسبک  

Amaranthus retroflexus L. Amaranthaceae 100 3/37 تاج خروس ریشه قرمز  
Chenopodium album L. Chenopodiaceae 75 3/13 سلمه تره  

Acroptilon repens (L.) DC. Asteraceae 33 7/7 تلخه  
Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae 62.5 4/6 پیچک صحرایی  

Amaranthus blitoides L. Amaranthaceae 25 4/4 تاج خروس خوابیده  
Xanthium strumarium L. Asteraceae 2/29  توق  1/3  

Solanum nigrum L. Solanaceae 8/20  تاج ریزي سیاه  7/1  
Salsola kali L. Chenopodiaceae 4/8  علف شور  0/1  

Polygonum aviculare L. Polygonaceae 5/12  علف هفت بند  0/1  
  

  اجزاي عملکرد لوبیاعملکرد و تجزیه واریانس  -2جدول 

یرمنابع تغی  میانگین مربعات  درجه آزادي 
دانه 100وزن  تعداد دانه در غالف تعداد غالف در بوته دانهعملکرد   یکژعملکرد بیولو   

 6/098 290/26 21/152 6/521 0/630 2  بلوك
 **7443/681 **17842/82 **442/55 **143/817 **7/545 7 ژنوتیپ

 1476/374 165/147 6/747 4/995 0/867 14  خطاي فرعی
 **170776/762 **118932/38 15/247 **1190/359 **67/935 1 هرز تیمار علف

 **3099/484 **3144/53 4/580 **27/903 0/918 7 هرزعلف  ×  ژنوتیپ
 387/468 168/87 4/420 1/294 0/457 16  خطاي اصلی

 9/73 6/08 6/12 6/31 13/29 ---   (%)ضریب تغییرات 
  درصد 1و 5 دار در سطح احتمال معنیبه ترتیب اختالف  -** و*          

  
  مختلف لوبیا ژنوتیپ هايتعداد غالف در بوته  - 1شکل 
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  هاي هرز بر تعداد غالف در بوته لوبیااثر تیمار آلوده و عاري از علف - 2شکل 

  
آلـوده   ،در لوبیـاي خشـک   )32( تطبق نتایج استاگناري و پیسـان 

و  هاي هرز باعث کـاهش شـاخص سـطح بـرگ     شدن مزرعه به علف
هاي هـرز   رقابت ایجاد شده به وسیله علف. تعداد غالف در بوته گردید

همچنین قمري . )18(باعث کاهش تعداد غالف در بوته عدس گردید 
هاي هرز باعث کـاهش  گزارش کردند که رقابت علف )20(و احمدوند 

  . ر بوته لوبیاي خشک گردیدمعنی دار تعداد غالف د
  

  تعداد دانه در غالف
تیمـار  و  ژنوتیـپ اثر ، )2جدول ( نتایج تجزیه واریانسبا توجه به  
بر تعداد دانه در غالف در سـطح   ،)هرزعلف آلوده یا عاري از(هرز علف

تیمـار  در  ژنوتیپاثر متقابل همچنین . دار بود احتمال یک درصد معنی
 .دار بـود  سطح احتمـال یـک درصـد معنـی     هرز بر این صفت در علف

 دهد که هرز نشان می علفتیمار در  ژنوتیپمقایسه میانگین اثر متقابل 
هرز باعث کاهش تعداد دانـه در   در همه ارقام لوبیا، تیمار آلوده به علف

 .غالف لوبیا گردید، ولی میزان این کاهش در بین ارقـام متفـاوت بـود   
هرز  علف حالت عاري ازدر  )لوبیا سفید( شکوفا و) لوبیا قرمز(گلی  رقم

در تیمار آلوده به . ندرا داشتدر غالف بیشترین تعداد دانه  ارقامدر بین 
خمین و صـدري لوبیـا    ارقامبه  در غالف  دانهتعداد کمترین  ،هرز علف

زمانی کـه   .)3شکل ( تعلق داشت دانه 69/8و  84/7چیتی با میانگین 
شـود، امـا    تعداد غالف در بوته افزایش یابد بر تعداد دانه نیز افزوده می

یابد مـواد فتوسـنتزي محـدود، در     افزایش می دانه همزمان چون تعداد
هاي بیشتري ذخیـره شـده و نهایتـا از وزن صـد دانـه کاسـته        مخزن

   .شود می
ف و بوته تعداد دانه در غال بیان داشتند که )6(جعفري و همکاران 
 هرز حضور علفبا . گرفتقرار  هرز تحت تاثیرلوبیا سفید با حضور علف

 KSدر الیـن   و درصـد   KS 411.5  31در الین  در بوته دانهتعداد 

چنین اظهـار نمودنـد   همها  آن. کاهش یافت درصد 15حدود  41124
ارتباطی با آلوده شـدن مزرعـه بـه     تعداد دانه در بوته لوبیاکه، کاهش 

 هـرز  با علـف  تعداد دانه تحت تاثیر تداخلچرا که ، هاي هرز ندارد علف
یابد، بلکه کاهش تعـداد دانـه در بوتـه در     گیرد و کاهش نمی قرار نمی

بـه  . باشـد  تیمارهاي تداخل ناشی از کاهش تعداد غالف در بوتـه مـی  
هـاي هـرز ناشـی از     عبارت دیگر کاهش عملکرد در رقابـت بـا علـف   

 .بارور استهاي  تعداد گلکاهش 
 

  وزن صد دانه
بـر وزن   ژنوتیـپ اثـر  ، )2جدول ( نتایج تجزیه واریانس با توجه به

هرز  تیمار علف .دار بود صد دانه لوبیا در سطح احتمال یک درصد معنی
بـر   ژنوتیـپ مقایسه میانگین اثر . ي بر این صفت نداشتدارمعنی تاثیر

و صـدري  ) لوبیا قرمـز (ارقام درخشان دهد که  زن صد دانه نشان میو
داري بـا یکــدیگر، داراي   ، بـدون داشـتن تفـاوت معنـی    )لوبیـا چیتـی  (

و شکوفا و پـاك  ) لوبیا قرمز(ارقام صیاد . بیشترین وزن صد دانه بودند
بـا   ).4 شـکل ( از کمترین وزن صد دانـه برخـوردار بودنـد   ) لوبیا سفید(

نه در غـالف بـا   مقایسه نتایج مربوط به تعداد غالف در بوته و تعداد دا
وزن صد دانه ارقام لوبیا مشاهده می شود ارقامی که تعـداد غـالف در   
بوته و تعداد دانه در غالف بیشتري داشتند، در مقایسه وزن صـد دانـه   

اظهار داشـتند زمـانی کـه    نیز ) 11(سمائی و همکاران . کمتري داشتند
شـود، امـا    میتعداد غالف در بوته افزایش یابد بر تعداد دانه نیز افزوده 

یابـد مـواد فتوسـنتزي محـدود در      همزمان چون تعـداد افـزایش مـی   
هاي بیشتري ذخیـره شـده و نهایتـا از وزن صـد دانـه کاسـته        مخزن

مشاهده  سویا،با  ریشه قرمز بررسی رقابت تاج خروسآنها در  .شود می
داري در وزن صد دانه با یکـدیگر   تفاوت معنیمختلف ارقام  کردند که

 .داشتند
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  هاي هرزتعداد دانه در غالف لوبیا در تیمار آلوده و عاري از علف - 3شکل 

  

  
  مختلف لوبیا ژنوتیپ هايوزن صد دانه  - 4شکل 

  

  دانه عملکرد
و تیمـار   ژنوتیپاثر ، )2جدول ( نتایج تجزیه واریانس با توجه به 
در سـطح  لوبیـا  بر عملکرد دانه ) هرز علف آلوده یا عاري از(هرز  علف

در تیمار  ژنوتیپاثر متقابل  همچنین .دار بود احتمال یک درصد معنی
. دار بـود  معنـی  هرز عملکرد دانه در سطح احتمـال یـک درصـد    علف

بر عملکرد دانه هرز  در تیمار علف ژنوتیپ متقابل مقایسه میانگین اثر
هـاي هـرز کـاهش     ارقام لوبیا در رقابـت بـا علـف   دهد که  شان مین

 ،هـرز  بین ارقام در تیمار عاري از علـف . داشتندمتفاوتی عملکرد دانه 
ترین عملکرد دانه را رقم گلی داشت و پس از ایـن رقـم، ارقـام     بیش

) لوبیا چیتی(ارقام خمین . اختر و شکوفا عملکرد دانه بیشتري داشتند

. ترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادنـد  کم) لوبیا قرمز(و صیاد 
ترین  ترین و رقم خمین کم هرز، رقم گلی بیش در تیمار آلوده به علف

عـاري از   در تیمـار بـین ارقـام لوبیـا قرمـز،     . عملکرد دانه را داشـتند 
بـه دسـت آمـد و    ترین عملکرد در ارقام گلـی و اختـر    بیش هرز علف
در تیمـار آلـوده   . داشتاختصاص رقم صیاد لکرد دانه به ترین عم کم

هرز، ارقام صیاد و اختر کمترین عملکـرد را بـین ارقـام لوبیـا     به علف
. و بیشترین کاهش عملکرد مربـوط بـه رقـم اختـر بـود      دقرمز داشتن

هـرز  عـاري از علـف   در ارقام لوبیا چیتـی در تیمـار  کمترین عملکرد 
هـرز،   لـی در تیمـار آلـوده بـه علـف     عملکرد رقم صدري بیشتر بود و

  . و خمین تفاوت معنی داري نداشت رقم صدريعملکرد دو 
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  هاي هرزلوبیا در تیمارهاي آلوده و عاري از علف هايژنوتیپعملکرد دانه  - 5شکل 

  
تیمار عاري در ) پاك ورقم شکوفا (ارقام لوبیا سفید عملکرد دانه 

هـرز تفـاوت معنـی داري نداشـتند ولـی در تیمـار آلـوده بـه         از علف
در مقایسـه ارقـام بـا    . بیشـتر بـود  رقـم پـاك   ، عملکرد دانه هرز علف

تـرین کـاهش    هرز بـیش  یکدیگر در تیمارهاي آلوده و عاري از علف
 ).5 شکل(مشاهده شد  شکوفادر رقم ) ددرص 96/52(عملکرد دانه 

در بررسی رقابـت تـاج خـروس بـا سـویا      ) 17(بنش و همکاران 
هـرز، عملکـرد سـویا را    کردند که افزایش تراکم ایـن علـف   مشاهده
زنـی آن بسـتگی    که این کاهش به تراکم و زمـان جوانـه   دادکاهش 

افتـد کـه تـاج     کاهش عملکرد سویا زمانی اتفاق می بیشترین. داشت
سـبز  بوته در متر مربع در ردیف همزمان با سـویا   8خروس با تراکم 

بـا افـزایش تـراکم تـاج      گزارش کردنـد  )11(سمائی و همکاران . شد
عملکرد اقتصادي ارقام سویا مانند سحر و کالرك، بـیش از   ،خروس

. گیـرد  خـروس قـرار مـی   عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر رقابـت تـاج   
بنابراین تاثیر رقابت تاج خروس بر سویا در مرحله رشد زایشی بـیش  

نشـان دادنـد کـه    نیز ) 2(احمدي و همکاران . از مرحله رویشی است
تعداد  و عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک، هرز تیمارهاي آلوده به علف

اي هـرز  هـ  علف. دادداري کاهش  به طور معنیرا غالف در بوته لوبیا 
درصد در تیمارهـاي بـدون کنتـرل     35ـ70توانند عملکرد ذرت را  می

  ).27(کاهش دهند 
 

  عملکرد بیولوژیک
و تیمار  ژنوتیپ، تاثیر )2جدول ( نتایج تجزیه واریانس با توجه به

هرز بر عملکرد بیولوژیک لوبیـا در سـطح احتمـال یـک درصـد       علف
هـرز بـر ایـن     در تیمار علف ژنوتیپچنین اثر متقابل  هم. دار بود معنی

مقایسه میانگین اثر   .دار بود صفت در سطح احتمال یک درصد معنی

لوبیـا نشـان   عملکرد بیولوژیـک   هرز بر علف تیماردر  ژنوتیپمتقابل 
عملکرد بیولوژیک لوبیا در تیمـار آلـوده بـه    ارقام در همه دهد که  می

هرز بود، ولی میزان  علفتیمار عاري از در هرز کمتر از مقدار آن علف
هرز در بین ارقام کاهش عملکرد بیولوژیک در اثر تیمار آلوده به علف

هرز، رقـم گلـی و صـیاد بـه     در تیمار عاري از علف. لوبیا متفاوت بود
ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک را در بـین ارقـام لوبیـا    

اد کمترین عملکـرد  هرز، رقم صیدر تیمار آلوده به علف. قرمر داشتند
عملکـرد بیولوژیـک ارقـام رشـد     . بیولوژیک را در بین ارقـام داشـت  

در . نامحدود خمین و شکوفا تفاوت معنی داري با رقـم گلـی نداشـت   
بین ارقام لوبیا چیتی، کاهش عملکرد بیولوژیک رقـم خمـین بیشـتر    

همچنین لوبیا سـفید رقـم شـکوفا کـاهش عملکـرد بیولوژیـک       . بود
. هـاي هـرز داشـت   به رقم پـاك در رقابـت بـا علـف    بیشتري نسبت 

ارقـام  همـه  ترین مقـدار را در بـین    عملکرد بیولوژیک رقم صیاد کم
هـرز در   ارقام گلی، خمین و شکوفا در حالـت عـاري از علـف   . داشت

  ).6 شکل( را داشتندمقایسه با سایر ارقام بیشترین عملکرد بیولوژیک 
با افزایش توان رقابتی  گزارش کردند که )16(آرمین و همکاران 

هـرز افـزایش    به علـف  هخشک در شرایط آلود ماده تولیدارقام گندم، 
سـویا   برهاي هرز  اثر علف مطالعهدر ) 30( رضوانی و همکاران. یافت

هرز هاي  سویا در تداخل با علف عملکرد بیولوژیک که مشاهده کردند
ررسی قابلیت نیز با ب) 34(و و همکاران ائژ همچنین .دداکاهش نشان 

بـا   در شـرایط رقابـت   1ارقام بـرنج دریافتنـد کـه ارقـام بـرنج      رقابت
، وزن خشک و شاخص برداشت کمتري نسـبت بـه شـرایط    هرز علف

   .هرز داشتندعاري از علف
                                                             
1- Oryza sativa L. 
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  هاي هرزوده و عاري از علفلمار آیدر ت لوبیاهاي ژنوتیپعملکرد بیولوژیک  - 6شکل 

  
هاي هرز بـر لوبیـاي خشـک    همچنین مطالعه اثرات رقابت علف
هـاي هـرز و عملکـرد     علـف  نشان داد که بـین میـزان وزن خشـک   

  ).20(لوبیا رابطه معکوسی وجود دارد بیولوژیک 
 

هاي رابر علفلوبیا در بهاي ژنوتیپ CI)(رقابتی  شاخص
 هرز 

 )CI(، شاخص رقابتی )3جدول (با توجه به نتایج تجزیه واریانس 
مقایسـه میـانگین شـاخص     .دار بود در سطح احتمال پنج درصد معنی

-ژنوتیـپ نشان داد که بیشترین شاخص رقابتی را ژنوتیپ ها رقابتی 
درخشـان و صـدري نیـز از     هـاي ژنوتیـپ . گلی و پاك داشـتند  هاي

 .تفـاوت معنــی داري بــا ایـن دو ژنوتیــپ نداشــتند  شـاخص رقــابتی  
کمتـري  رقـابتی    صیاد، اختر، خمـین و شـکوفا شـاخص    هايژنوتیپ

هـاي  در بـین ژنوتیـپ  ). 7شکل (هاي دیگر داشتند نسبت به ژنوتیپ
لوبیا قرمز، گلی بیشترین شاخص رقابتی را داشت و تفاوت آن با رقم 

هـاي لوبیـا   ژنوتیپ همچنین شاخص رقابتی .ن معنی دار نبوددرخشا
چیتی تفاوت معنی داري باهم نداشتند و در بین ژنوتیـپ هـاي لوبیـا    

بـراي معرفـی   . سفید، ژنوتیپ پاك شاخص رقـابتی بیشـتري داشـت   
مورد نظر هم شاخص رقابتی بیشتر داشته ژنوتیپ مقاوم باید ژنوتیپ 

 هايژنوتیپبنابراین بین . ز تولید کندباشد و هم عملکرد مناسبی را نی
مقاوم مطرح شود چون هـم عملکـرد   ژنوتیپ تواند یک  لوبیا، گلی می

تـر بـود و هـم از     هاي هرز نیز موفق باالیی داشته و در رقابت با علف
هاي هـرز چسـبک، تـاج    علف. شاخص رقابتی باالتري برخوردار بود

درصـد فراوانـی را    تره بیشـترین تـراکم و  خروس ریشه قرمز و سلمه
داشتند و همچنین هر سه گونه مـذکور، ارتفـاع بیشـتري نسـبت بـه      

هاي هرز غالب نسـبت بـه   ارتفاع بیشتر گونه. هاي لوبیا دارندژنوتیپ
هاي لوبیا با رشد نامحدود هاي لوبیا باعث می شود که ژنوتیپژنوتیپ

ر برابـر  و ارتفاع بوته بیشتر مثل گلی و پاك، توان رقـابتی بـاالتري د  
نیـز گـزارش   )  5(امینـی و فـاتح    . هاي هرز غالب داشته باشندعلف

 ،کردند که ارقام لوبیا قرمز گلی و صیاد که ارتفاع بوته بیتري داشـتند 
نسبت به رقم ایستاده اختر با ارتفاع بوته کمتر، توان رقابت بیشـتري  

ـ    . در برابر تاج خروس ریشه قرمز داشتند م در ارقـام لوبیـا چیتـی، رق
همچنین در . خمین توان رقابتی بیشتري نسبت به رقم صدري داشت

مقایسه ارقام لوبیا سفید، رقم پاك توان رقابتی بیشتري نسبت به رقم 
نیز گـزارش کردنـد کـه ارقـام     ) 25(ک و همکاران مال .شکوفا داشت

 برابـر در متفـاوتی   با تیـپ رشـدي مختلـف تـوان رقابـت     لوبیا سفید 
  .علفهاي هرز یکساله داشتند

هاي هرز مختلف با ذرت و سویا نشـان   ارزیابی توان رقابتی علف
پیروزي در  به منظور گیاه زراعیداد که یکی از ملزومات اصلی براي 

هاي هرز  علفتولید عملکرد دانه و بیولوژیک بیشتر نسبت به رقابت، 
روي گنـدم  در مطالعـات خـود   ) 13(فربـدنیا و همکـاران   ). 21(است 

 بیشتر باشد،) شاخص رقابتی(مشاهده کردند که هر چه قدرت رقابت 
 .کاهش خواهد یافتهرز  و رشد علفگندم بیشتر بوده عملکرد دانه 
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  هاي هرزهاي لوبیا در برابر علفرقابتی ژنوتیپ شاخصتجزیه واریانس   - 3جدول 

  تمربعا میانگین    یرمنابع تغی
 رقابتی  شاخص CI  درجه آزادي  

 028/0 2 بلوك
 *117/0 7  ژنوتیپ

 034/0 14  خطا
 57/12    )درصد(ضریب تغییرات 

    .درصد 1و  5 دار در سطح احتمال به ترتیب اختالف معنی -** و*      
 

  
  هاي هرزهاي مختلف لوبیا در برابر علفشاخص رقابتی ژنوتیپ - 7شکل 

  
 نظـر  از رقـم  بهترین که داشتند اظهارنیز ) 9(سارانی و همکاران 

 بـاال،  عملکـرد  از برخـورداري  ضـمن  کـه  اسـت  رقمی رقابتی، توان
مـدیریت  اسـتراتژي  تـرین   مهم .دهد کاهش نیز را هرز علف بیوماس
بـاال  هاي هرز استفاده بیشتر از گیاهان با توانایی رقـابتی   علفزراعی 

هـاي هـرز و کـاهش مصـرف     که باعث کاهش رشـد علـف   باشد می
  ).26( ها خواهد گردیدعلفکش

    
   نتیجه گیري

هـاي هـرز،   به طور کلی میتوان نتیجه گرفت کـه رقابـت علـف   
کـاهش  هاي با ارتفاع بوته بیشتر نسبت به لوبیا باعث مخصوصا گونه

هاي مختلف لوبیا گردید، ولی میزان اجزاي عملکرد و عملکرد ژنوتیپ
ارقام مختلـف لوبیـا قرمـز،    . کاهش عملکرد در بین ارقام متفاوت بود

هـاي هـرز   سفید و چیتی عکس العمل متفاوتی نسبت به تداخل علف

هاي لوبیا قرمز، ژنوتیپ گلـی بـا   به طور کلی در بین ژنوتیپ. داشتند
. هـاي هـرز بـود   ود داراي بیشترین توان رقابتی بـا علـف  رشد نامحد

هـم تـوان   ) لوبیاي چیتی(و صدري ) لوبیاي سفید(هاي پاك ژنوتیپ
در صـورت  . هاي هرز از خود نشان دادندرقابت بیشتري در برابر علف

هرز یـک  در برابر جمعیت علفارقام لوبیا با توان رقابت باال شناسایی 
از علفکشـها خصوصـا در اوایـل فصـل رشـد      نیاز به استفاده منطقه، 

البتـه ارقـام مـورد نظـر بایسـتی ابتـدا از نظـر        . کاهش خواهد یافت
سازگاري به شرایط منطقه و حصول عملکرد قابل قبول مورد ارزیابی 

شـیمیایی از روش  کنتـرل  روشـهاي   در کنـار در نتیجـه   .قرار گیرنـد 
باعـث  ه کـ  مـی شـود  جهت کنترل علفهاي هرز اسـتفاده  نیز زراعی 

از هاي زراعی خواهد شد که ها در اکوسیستمهش مصرف علفکشکا
کـاهش   راسـتاي در بـوده و  هـاي هـرز   اهداف مدیریت تلفیقی علف

  .    آلودگی محیط زیست و کشاورزي پایدار است
  
  منابع

ارزیابی توانایی رقابتی دو رقم لوبیا با استفاده از آزمایش دوره بحرانی . 1386 .راستگو. مو  ،موسوي. ك. س ،باغستانی میبدي .ع. م، .ع ،احمدي -1
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  .64-70: 76نشریه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی . هاي هرز تداخل علف
ي هرز بر عملکـرد، اجـزاي   ها بررسی اثر دوره بحرانی رقابت علف. 1383 .رستمی. مو  ،باغستانی میبدي. ع. مراشد محصل، . ح .م، .ع ،احمدي -2

 .31-49: )1( 72نشریه آفات و بیماریهاي گیاهی . عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک لوبیا رقم درخشان
در ) .Phaseolus vulgaris L(هـاي هـرز لوبیـا چیتـی      دوره بحرانی مهار علف. 1384 .مدرس ثانوي. م .ع .سو  ،یدوي. ر .ع، .م ،آقاعلیخانی -3

  .1-11: 1، شماره 28جلد . علمی کشاورزيمجله . لردگان
ارزیابی توان رقابتی ارقام لوبیـا قرمـز بـا تـاج خـروس      . 1388 .علیزاده. م .حو  ،مظاهري .د ،رحیمیان مشهدي .ح ،مجنون حسینی .ن، .ر ،امینی -4

-131، صـفحه  1شـماره   -40جلـد  ). انمجله علوم کشاورزي ایـر (مجله علوم گیاهان زراعی ایران . ریشه قرمز با استفاده از مدل افت عملکرد
121 .  

هـاي لوبیـا قرمـز    هـاي رشـد و عملکـرد رقـم    بر شاخص) Amaranthus retroflexus(اثر تاج خروس ریشه قرمز . 1389 .فاتح. ا و .ر ،امینی -5
)Phaseolus vulgaris .(113 - 129صفحه . 4شماره  2/20جلد . مجله دانش کشاورزي و تولید پایدار. 

تاثیر فواصل کاشت و تراکم بوته بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد دو الیـن امیـد      . 1389 .بنی ایلکایی. مو  ،قنبري. ا. ع ،دري. ر. ح، .ر. ا ،جعفري -6
 .34-41): 1(8هاي زراعی ایران شریه پژوهشن. هرزبخش لوبیا سفید در شرایط حضور و عدم حضور علف

هـاي   مجله آفات و بیماري. هاي هرز بررسی توان رقابتی ارقام سیب زمینی با علف. 1386. جاهدي. آو  ،دادي اله. ا ،زند. ا ،حجازي. ا، .ف ،خالقی -7
 .95-108): 1( 75گیاهی 

ارزیابی قدرت رقــابتی ارقــام ایرانـی گنــدم نــان      . 1386. زند. او  ،محمدعلیزاده. ح ،باغستانی میبدي. ع. مرحیمیان مشهدي، . ح، .م ،دیانت -8
)Triticum aestivum L.( هرز چاودار بـا علف)Secale cereale( . 23نشریه نهال و بذر )267-280): 3.  

بررسی خصوصـیات مورفولـوژیکی مـوثر در افـزایش قـدرت رقـابتی گنـدم        . 1390 .زند. او  ،صیري محالتین. مرضوانی مقدم، . پ، .م ،سارانی -9
)Triticum aestivum L.( روموس هرز بدر رقابت با علف)Bromus japonicum L.(.  نشریه حفاظت گیاهان) 25) علوم و صنایع کشـاورزي 
)2 :(135-127.  

هرز چـاودار و خـردل وحشـی در پـیش بینـی کـاهش        هاي تجربی رقابت علف ارزیابی مدل. 1390 .سلیمانی. فو  ،احمدوند. گ، .ب ،سعادتیان -10
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