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  چکيده
  

 كاهش كمي و كيفي اين هاي هرز يكي از مشكالت مهم در توليد لوبيا قرمز مي باشند كه باعثعلف

 در مزرعه پژوهشي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه ١٣٨٥آزمايشي در سال . گرددمحصول مي

در . تهران جهت ارزيابي قدرت رقابتي ارقام مختلف لوبيا قرمز با تاج خروس ريشه قرمز انجام گرفت

 رقم لوبيا قرمز شامل ٣ متر مربع با  بوته تاج خروس در٣٢ و ١٦، ٨، ٤ سطح تراكم صفر، ٥اين آزمايش 

 و يك رقم نيمه رونده صياد به صورت فاكتوريل در قالب طرح D81083دو رقم بوته اي اختر و الين 

در اين آزمايش تاثير تراکم تاج خروس بر روي شاخص . بلوك كامل تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند

نتايج نشان . يک لوبيا مورد ارزيابي قرارگرفتسطح برگ، سرعت رشد محصول، عملکرد دانه و بيولوژ

 به ترتيب بيشترين و D81083 بوته تاج خروس در مترمربع، رقم صياد و الين ٣٢داد که در تراکم 

عملكرد دانه و بيولوژيك ارقام لوبيا قرمز . کمترين شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول را داشتند

.  كمترين ميزان عملكرد دانه و بيولوژيك را توليد کردD81083با هم تفاوت معني دار داشتند و الين 

 را به ترتيب D81083 بوته تاج خروس در متر مربع عملكرد دانه ارقام صياد، اختر و الين ٣٢تراكم 

عملكرد دانه ارقام لوبيا قرمز نسبت به عملكرد بيولوژيك بيشتر .  درصد كاهش داد٧٢ و ٥٧، ٤٢حدود 

م علف هرز تاج خروس قرار گرفت و افت عملكرد دانه شديدتر از افت عملكرد تحت تاثير افزايش تراك

، در بين ارقام لوبيا قرمز، رقم صياد بيشترين )m  وa(بر اساس ضرايب مدل افت عملكرد . بيولوژيك بود

 حداکثر افت عملکرد دانه  D81083الين . کمترين قدرت رقابت را با تاج خروس داشتD81083  و الين

 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر روي D81083همچنين رقم صياد و الين . لوژيك را داشتو بيو

بيومس و شاخص سطح برگ تاج خروس داشتند كه بيانگر توانايي رقابت بيشتر رقم صياد با تاج خروس 

 .    است
  

  يک، مدل افت لوبيا قرمز، تاج خروس، توان رقابتي، عملکرد دانه و بيولوژ: كليدييهاواژه

  . عملكرد، شاخص سطح برگ، سرعت رشد گياه                                

  
  مقدمه 

 بوده و لوبيا  مهميپس از غالت، حبوبات منبع غذايي
 ٢٥ ‐٢٠دارايكه شود  جهان محسوب مي عمده از حبوبات

تواند جايگزين مناسبي براي بوده و ميدرصد پروتئين 
  .(Majnoun Hosseini, 2008) پروتئين حيواني باشد

هاي هرز در لوبيا به عنوان يكي از موانع اصلي توليد علف
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هاي هرز نه تنها براي علف. باشندحداكثر عملكرد گياه مي
كنند بلكه در  جذب نور، آب و مواد غذايي با لوبيا رقابت مي

عمليات برداشت مشكل ايجاد كرده و كيفيت محصول را 
جهت توسعه . (Ogg & Rogers, 1989) دهند كاهش مي
، IWM(1(هاي هرز هاي مديريت تلفيقي علفبيشتر برنامه

هاي تجربي جهت بررسي افت عملكرد استفاده از مدل
ها و هاي هرز در تراكمگياهان زراعي در نتيجه رقابت گونه

هرز الزم و ضروري  هايهاي مختلف سبز شدن علفزمان
توان عوامل موثر در ت ميبا استفاده از اين اطالعا. است

افزايش قدرت رقابت گياه زراعي را شناسايي نمود که در 
نتيجه باعث کاهش قدرت رقابت و تداخل علف هرز و 

 شود جلوگيري از افت شديد عملکرد گياه زراعي مي
(Conley et al., 2002; Deines et al., 2004; Swaton & 

Murphy, 1996).  
 سفيد و آمبروسيا   مطالعه رقابت بين لوبيا

)Ambrosia artemisiifolia ( با استفاده از مدل افت
 بوته ٥/١ نشان داد که تراکم (Cousens, 1985) عملکرد

آمبروسيا در متر رديف که همزمان با لوبيا سفيد سبز شده 
برگ،  شاخص سطح. کاهش يافت% ٢٢بود، عملکرد دانه 

ربع لوبيا هاي هوايي و تعداد غالف در مترمبيومس اندام
  سفيد به وسيله رقابت آمبروسيا تحت تاثير قرار

 Mesbah et al. (2004) .(Chikoye et al., 1995) گرفت
 هاي هرز آفتابگرداندر مطالعه رقابت بين لوبيا و علف

  و دم روباهي سبز) Helianthus annuus(وحشي 
)Setaria viridis ( مشاهده كردند كه كاهش عملكرد لوبيا

هاي هاي هرز ذکر شده در تراكم مخلوط علفمربوط به
هاي باالي اين ولي در تراكم. پايين به صورت افزايشي بود

 .Deliman et al .دو علف هرز اثر افزايشي مشاهده نشد
 جهت بررسي رقابت بين تاج خروس ريشه قرمز با (1995)

سويا از سه مدل تجربي افت عملكرد گياه زراعي استفاده 
جه گرفتند مدلي كه زمان سبز شدن و تراكم نمودند و نتي

كند، توضيح بهتري از افت تاج خروس را با هم تلفيق مي
عملكرد سويا را نسبت به دو مدل ديگر كه بر اساس سطح 

  . برگ نسبي بودند، ارائه داده است
، ٢)DMA(هاي رشد مثل تجمع ماده خشک شاخص

 ، سرعت آسيميالسيون خالص٣)CGR(سرعت رشد گياه 

                                                                                     
1. Integrated Weed Management 
2. Dry Matter Accumulation 
3. Crop Growth Rate 

)NAR(و شاخص سطح برگ ٤ )LAI(جهت ارزيابي٥  
اي بر روي عملکرد دانه  تاثير رقابت درون و بين گونهميزان

 نتايج .(Malik et al., 1993) اندمورد استفاده قرار گرفته
تواند به دهد که شاخص سطح برگ ميمي تحقيقات نشان

عنوان يک شاخص در ارزيابي تاثير رقابت علف هرز بر روي 
 ,.Malik et al)  و نمو لوبيا مورد استفاده قرار گيردرشد

1993; Ngouajio et al., 2001; Steinmaus & Norris, 
2002).   

از ) retroflexus Amaranthus(تاج خروس ريشه قرمز 
هاي هرز مهمي است که در توليد لوبيا مشکل ايجاد علف
اين علف هرز باعث . (Wilson et al., 1980) کندمي

ت متعددي چون كاهش عملكرد محصول و ايجاد مشكال
در نتيجه . (Mirkamali, 1995) شودمشكل در برداشت مي

الزم است قدرت رقابت ارقام مختلف مورد بررسي قرار 
گرفته و ارقامي که داراي قدرت رقابتي بيشتري هستند، 

بررسي تاثير تراكم  هدف از اين تحقيق. شناسايي گردند
هاي رشد، عملكرد و درصد اخصتاج خروس بر برخي ش

افت عملكرد ارقام مختلف لوبيا قرمز و مقايسه پارامترهاي 
رقابتي ارقام مختلف با استفاده از مدل افت عملکرد بر 

  .  باشداساس تراکم تاج خروس مي
  

  هامواد و روش
در مزرعه پژوهشي ١٣٨٥تحقيق حاضر در سال

 منابع دانشكده علوم زراعي و دامي پرديس كشاورزي و
با عرض جغرافيايي  طبيعي دانشگاه تهران واقع در كرج

و  شرقي ٥٠˚  و٥٦΄ شمالي، طول جغرافيايي ٣٥˚و ٣٤΄
خاك مزرعه آزمايشي داراي بافت . انجام شد ١٣١٢ارتفاع 
در اين آزمايش تمام تركيبات . باشد رسي مي ـلومي

، بوته تاج خروس در ٣٢، ١٦، ٨، ٤ سطح تراكم ٤ممكن از 
)  بوته در متر رديف لوبيا١٦ و ٨، ٤، ٢به ترتيب (ربع مترم

اي اختر و الين  ژنوتيپ لوبيا قرمز شامل دو رقم بوته٣با 
D81083 و نيز ) ١جدول( و يك رقم نيمه رونده صياد

تيمار شاهد بدون علف هرز ارقام لوبيا قرمز و تيمارهاي 
هاي مختلف در مجموع تك كشتي تاج خروس در تراكم

 تيمار به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك ١٩شامل 
  . تكرار مورد بررسي قرار گرفتند٤كامال تصادفي در 

                                                                                     
4. Net Assimilation Rate 
5. Leaf Area Index 
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  حاضردر تحقيق مشخصات ارقام لوبياقرمز مورد بررسي‐١جدول
 )سانتيمتر(ارتفاع   )روز(دوره رشد   تيپ بوته  رقم
   ٥٧‐٥٢   ٩٠  )٢تيپ(نيمه رونده   صياد
   ٤٠   ٩٨  )١تيپ (ايستاده   اختر

   ٣٥‐٣٠   ٨٠  ) ١تيپ(ايستاده   D81083الين 

 
 متر ٥/٢ متر طول در ٦هاي آزمايشي اندازه كرت

لوبيا با . در نظر گرفته شد)  رديف لوبيا٥شامل (عرض 
 و روي ٥٠ بوته در متر مربع با فاصله بين رديف ٤٠تراكم 
 سانتيمتر از ٢٥ سانتيمتر كشت شد و به فاصله ٥رديف 

 علف هرز تاج خروس به صورت رديف لوبيا، يك رديف
بذر تاج خروس با تراكم  .همزمان با لوبيا كشت گرديد

هاي بيشتر كاشته شده و در سه مرحله جهت تامين تراكم
جهت تامين ازت مورد نياز كود اوره . مورد نظر تنك گرديد

 همچنين.  كيلوگرم در هكتار مصرف گرديد١٥٠به ميزان 
نياز لوبيا، كود سوپر جهت تامين فسفر و پتاسيم مورد 

 و ٧٥فسفات تريپل و سولفات پتاسيم به ترتيب به ميزان 
آبياري .  كيلوگرم در هكتار مورد استفاده قرار گرفت١٠٠

در مرحله .  روز به صورت نشتي انجام شد٨به فاصله 
داشت با كليه علفهاي هرز به غير از تاج خروس از طريق 

ررسي روند رشد به منظور ب. وجين دستي مبارزه گرديد
برداري تخريبي، در طي فصل  نمونه و تاج خروسلوبيا

بعد از حذف نيم (هاي مياني هر كرت رشد از يكي از رديف
   مرحله٦در طي )  طرف به عنوان حاشيه٢متر از 

 .شدانجام )  روز پس از كاشت٨٠‐٧٠‐٦٠‐٥٠‐٤٠‐٣٠(
 متر ٦/٠به اين منظور در هر كرت به صورت تصادفي 

رديف انتخاب و بوته هاي لوبيا و تاج خروس طولي يك 
. برداشت شد) ٦/٠* ٥/٠( مترمربع ٣/٠موجود در سطح 

هاي لوبيا و تاج ها به آزمايشگاه بوتهپس از انتقال نمونه
خروس از هم جدا شده سطح برگ آنها به وسيله دستگاه 

Leaf Area Meterگيري و در مرحله بعد ساقه و  اندازه
 ٤٨ درجه به مدت ٨٠ون با درجه حرارتبرگ گياهان در آ

ساعت قرار گرفته  و وزن خشك ساقه و برگ تاج خروس 
سه پارامتره گاوس معادله  .گيري گرديدو لوبيا اندازه

 برازش )LAI( سطح برگشاخص  يهابه داده )١معادله(
مختلف محاسبه و يمارهايت ب معادالت دريده و ضرايگرد
  .(Steinmaus & Norris, 2002) ديسه گرديمقا
١(        x (t)= a . Exp {-0.5(x-x0/b) ^2} 

  

 شاخص سطح x(t) زمان بر حسب روز، tدر معادله باال 
اه در ي حداکثر شاخص سطح برگ گaبرگ برآورد شده، 

ن دوره شاخص ي است که پس از اي زمانbطول دوره رشد، 
 است ي زمانx0ابد و ييش مي افزاييسطح برگ به طور نما

  .ه حداکثر شاخص سطح برگ را داردايکه گ
 وزن خشک يهاداده به ) ٢معادله (د يگموئيه سمعادل
  از معادله ذکر شدهيريگد و با مشتقي برازش گرديتجمع

(Ngouajio et al, 2001; Ni et al., 2000; Steinmaus & 
Norris, 2002) سرعت رشد محصول معادله CGR 

 يمارهايط در تب مربويدست آمده و ضرا به )٣معادله(
  . ديمختلف محاسبه گرد

٢(              W (t) =a/ (1+exp (-b (t-m)  
۳(  CGR=b.w (t) {1-(w(t)/a)}  

  

ومس ي بw(t)  زمان بر حسب روز،tدر معادالت باال 
 يمم وزن خشک تجمعي ماکزt، a اه در زماني گيتجمع

 است که يزمان mخشک و  ش مادهيب افزايش bاه، يگ
و  ش ماده خشک را دارديا افزاي سرعت رشد نيشترياه بيگ

CGR تعيين جهت . باشديسرعت رشد محصول م 
ها از عملکرد دانه و بيولوژيک ارقام لوبيا برداشت نهايي بوته

يک متر طولي از سه رديف مياني هر کرت پس از حذف 
به منظور . اثرات حاشيه انجام و اندازه گيري صورت گرفت

هاي مختلف  لوبيا قرمز در تراكمبررسي افت عملکرد ارقام
تاج خروس از مدل افت عملكرد نسبي بر اساس تراكم 

بدين . استفاده گرديد (Swinton et al., 1994) علف هرز
منظور ابتدا افت عملكرد مشاهده شده در لوبيا محاسبه 

مقادير به دست آمده جهت . (Cousens, 1985) گرديد
راكم علف هرز در برآورد افت عملكرد نسبي بر اساس ت

 افت YLدر اين مدل .  مورد استفاده قرار گرفت٤معادله 
 ضريب رقابت که بيانگر درصد aعملكرد برآورد شده، 

کاهش عملکرد لوبيا در اثر افزودن اولين بوته تاج خروس 
 ماکزيمم  m تراکم تاج خروس در مترمربع و Nw.باشدمي

 تاج خروس نهايتدرصد کاهش عملکرد لوبيا در تراکم بي
  .(Cousens, et al., 1988)باشد مي
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) ٥معادله (همچنين با استفاده از مدل سه پارامتري 
  عملكرد گياه زراعي لوبيا در حالت عاري از علف هرز 

ادله در اين مع. هاي مختلف آن برآورد گرديدو در تراكم
YWF عملكرد لوبيا در تيمار عاري از تاج خروس و Y   

  .هاي مختلف تاج خروس استعملكرد لوبيا در تراكم
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  باشد مي٤ مثل معادله ٥ساير پارامترهاي معادله 
(Swinton et al., 1994)  .  
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 در ارقام ها و برآورد ضرايب رقابتپس از برازش مدل
 ضرايب به Sigma plotمختلف لوبيا با استفاده از نرم افزار 

 استيودنت با هم مقايسه tدست آمده با استفاده از آزمون 
 انجام  Excelافزاررسم نمودارها با استفاده از نرم. شدند
  .شد

  
 نتايج و بحث

  عملكرد دانه

ننايج تجزيه واريانس نشان داد که تاثير نوع رقم لوبيا 
رمز و تراکم تاج خروس بر روي عملکرد دانه و بيولوژيک ق

 ).جدول تجزيه واريانس ارائه نشده است( دار بودلوبيا معني
 بوته تاج خروس در مترمربع عملكرد دانه ارقام ٣٢تراكم 

 ٧٢ و ٥٧، ٤٢ را به ترتيب D81083صياد، اختر و الين 
 شكل(درصد نسبت به شاهد بدون تاج خروس كاهش داد 

مقايسه ضرايب به دست آمده از برازش مدل سه ).  الف‐١
دهد كه عملكرد لوبيا در نشان مي) ٢جدول(پارامتري 

در رقم اختر بيشتر ) YWF(حالت عاري از تاج خروس 
 در رتبه بعدي قرار  D81083بوده، و رقم صياد و الين

به عبارت ديگر در حالت بدون رقابت با تاج . گرفتند
 الين راي بيشترين عملكرد دانه وخروس، رقم اختر دا

D81083داراي كمترين عملكرد دانه بود   
رقم اختر بيشترين دوره رشد را در بين ). الف ‐١شكل(

در نتيجه در حالت بدون رقابت با تاج ) ١جدول(ارقام دارد 
خروس بيشترين عملکرد دانه را توليد مي کند ولي با 

کرد دانه رقم افزايش تراکم تاج خروس مشاهده شد که عمل
يابد اختر با شدت بيشتري نسبت به رقم صياد کاهش مي

خروس تفاوتي بين عملکرد دانه هاي باالتر تاجو در تراکم
  ).الف‐١شكل( اين دو رقم مشاهده نشد

درصد کاهش عملکرد لوبيا در اثر افزايش اولين بوته 
  از همه ارقام بيشتر بودD81083در الينتاج خروس

نشان دهنده ) ٢جدول(تر  بزرگaضريب و ) ب ‐١شكل(
کمتر بودن توان رقابتي اين الين در حضور تاج خروس 

 در لوبيا قرمز رقم اختر نيز باال بود که نشان aپارامتر . است

دهنده حساسيت بيشتر آن نسبت به رقابت با تاج خروس 
 را داشت  aدر مقايسه با رقم صياد است كه كمترين مقدار

 نيز نتيجه گرفتند Negouajio et al. (2001)). ب‐١شكل(
 كمتري بودند،  aكه ارقام گوجه فرنگي كه داراي مقدار

  .قدرت رقابت بيشتري در برابر گاوپنبه داشتند
Norris et al. (2001) نيز نتيجه گرفتند كه ضريب a 

تر بيانگر قدرت رقابت باالي سوروف در رقابت با گربز
ن پارامتر توان رقابتي گوجه فرنگي است و با افزايش اي

  .يابدگوجه فرنگي كاهش مي
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  )ب(و درصد افت عملكرد دانه ) الف( عملكرد دانه ‐١ شكل

  هاي مختلف تاج خروسارقام مختلف لوبيا قرمز در تراكم
  

ماکزيمم درصد کاهش عملکرد  ( mمقايسه پارامتر
بين ارقام لوبيا نشان ) نهايت تاج خروسلوبيا در تراکم بي

داري نبود د كه بين رقم اختر و صياد تفاوت معنيدا
 با mولي تفاوت اين دو رقم از لحاظ پارامتر ) ٢جدول(

  .دار بود معنيD81083الين 
 بود كه نشان m داراي بيشترين مقدار D81083الين

هاي باالي تاج دهنده افت عملكرد بيشتر اين رقم در تراكم
. ج خروس استخروس و قدرت رقابت كم آن در برابر تا

دهد كه باال بودن پارامتر نتايج تحقيقات قبلي نيز نشان مي
m نشان دهنده توان رقابتي پايين گياه زراعي در برابر 

 Moeching et al., 2003; Ngouajio) هاي هرز استعلف

et al., 2001; Norris et al., 2001).  
  



 ۱۲۵    ...(Phaseolus vulgaris)ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز : اميني و همکاران  

و مقايسه ضرايب مدل افت ) ١٩٨٥(استفاده از برازش مدل سه پارامتري كوزنس  ضرايب برآورد شده براي ارقام مختلف لوبيا با ‐٢جدول
  يودنتت اسtعملكرد سه پارامتره براي ارقام مختلف لوبيا قرمز با استفاده از آزمون 

YWF  a  m 
  

  رقم لوبيا قرمز
عملكرد 

 kg/haدانه
خطاي 
 استاندارد

 عملكرد بيولوژيك
kg/ha  

خطاي 
 استاندارد

عملكرد
  دانه

خطاي 
 استاندارد

عملكرد 
بيولوژيك

خطاي 
 استاندارد

عملكرد 
  دانه

خطاي 
  R2 استاندارد

عملكرد 
 بيولوژيك

خطاي 
  R2استاندارد

D81083٩٠/٠  ٩١/٨  ٩٧/٧١ ٩٦/٠  ٦٩/٧  ٢/٧٩  ٨٥/٤  ٤٦/١٣  ٦٤/٦ ٠٨/٢٠  ٩٨/٢٥١  ٦/٤٦١١  ٦١/١٥٩  ٤/٢٩١٥   الين 
 ٨٠/٠  ٠٤/٩  ٠١/٥٢ ٩٠/٠  ٨٣/٥ ٠٣/٦٢  ٠٨/٣  ٩٧/٦  ١٧/٤ ٩٢/١٣  ١٦/٢١٧  ١/٦٩٥٧ ٠١/١٤٥  ٣٧٣٠  رقم اختر
 ٦٧/٠  ٦٠/٧  ٤٧/٣٣ ٨٢/٠  ٥٥/٩ ٣١/٥٤  ٩١/٣  ٩٦/٥  ٧٢/٢  ٤٦/٦  ٢٤/٢٤٧  ٧/٥٥٩٣  ٨٦/١٣٤  ٤/٣٠٤١  رقم صياد

     *    *  D81083 **  **   ns  ns رقم اختر با الين
     **    *  *  *    *   D81083ns رقم صياد با الين

   **   **  درقم اختر با رقم صيا

 

*  ns  

 

ns    *     
YWF ،عملكرد لوبيا در تيمار عاري از تاج خروس aدرصد کاهش عملکرد در اثر افزودن اولين بوته تاج خروس و m  ماکزيمم درصد کاهش عملکرد لوبيا در تراکم  

 .دارو عدم معني% ١، % ٥ به ترتيب معني دار در سطح ns و  **،*..باشدبينهايت تاج خروس مي

  
هاي باالي به بيان ديگر دو رقم اختر و صياد در تراكم

 D81083تاج خروس افت عملكرد كمتري نسبت به الين 
افت عملکرد کمتر رقم اختر و صياد ).  ب‐١شكل(داشتند 
و توزيع بهتر ) ٣ شكل(توان به سطح برگ بيشتر را مي

 با افزايش تراكم تاج. نسبت داد) ها ارائه نشدهداده(کانوپي 
يابد در خروس تاثير آن بر روي عملكرد لوبيا كاهش مي

نتيجه منحني افت عملكرد به صورت غيرخطي است 
  اي بينكه دليل آن رقابت درون گونه)  ب‐١ شكل(

 .هاي باال استهاي تاج خروس در تراكمبوته
(1991)Blackshaw  نيز در مطالعه رقابت لوبيا با علف هرز

 ٢٠ريزي از ا افزايش تراكم تاجتاج ريزي مشاهده كرد كه ب
 بوته در متر رديف، افت عملكرد لوبيا به ميزان ١٠٠تا 

  . جزئي افزايش يافت
  عملكرد بيولوژيك

ضرايب به دست آمده از برازش مدل سه پارامتري 
نيز نشان داد كه عملكرد بيولوژيك لوبيا در ) ٢جدول(

در رقم اختر بيشترين ) YWF( حالت عاري از تاج خروس
 به ترتيب در رتبه  D81083مقدار بوده و رقم صياد و الين

همانطور که مشاهده ).  الف‐٢ شكل(بعدي قرار گرفتند 
شود، با افزايش تراکم تاج خروس عملکرد بيولوژيک با مي

شدت کمتري نسبت به عملکرد دانه کاهش يافته است 
درصد کاهش عملکرد ).  الف‐٢  و١ يها شكل ،٢ جدول(

 وبيا در اثر افزودن اولين بوته تاج خروسبيولوژيك ل
 از همه ارقام بيشتر بود كه D81083 در الين) aضريب (

نشان دهنده قدرت رقابتي كم اين رقم لوبيا قرمز نسبت به 
  مطالعات قبلي نيز نشان). ٢جدول(تاج خروس است 

  دليل به  لوبيا  ايستاده  و  محدود  رشد  رقم  دهد که مي

متر و سرعت رشد کمتر، قدرت شاخص سطح برگ ک
 ,.Wilson et al)هاي هرز داردرقابت کمتري در برابر علف

 براي عملکرد aبين دو رقم اختر و صياد، پارامتر .  (1980
دار بيولوژيک در رقم اختر بيشتر بود ولي اين تفاوت معني

العمل دو رقم اختر و صياد دهد عكسباشد، و نشان مينمي
  بوته تاج خروس يکسان بوده استبه افزايش اولين 

 بين دو رقم اختر aهمچنين تفاوت پارامتر ).  ب‐٢ شكل(
  ).٢جدول( دار نيست معنيD81083و الين 

Malik et al. (1993) نيز در بررسي تداخل بين ارقام 
هاي هرز يكساله مشاهده كرد مختلف لوبيا سفيد و علف

د لوبيا هرز در ارقام رشد نامحدو هايكه بيوماس علف
 درصد در مقايسه با ارقام رشد محدود ٣٥ ‐١٠سفيد 

مقايسه ماکزيمم درصد کاهش عملکرد  .كمتر بوده است
بين ) m(نهايت تاج خروس بيولوژيك لوبيا در تراکم بي

 بيشترين D81083 كه الين دهدمي ارقام لوبيا قرمز نشان
كه ) الف ‐٢شكل(مقدار را به خود اختصاص داده است 

هنده افت عملكرد شديد اين رقم لوبيا قرمز در دنشان
تفاوت  ).ب ‐٢شكل(هاي باالي تاج خروس است تراكم
دار بوده و اين مقدار  بين رقم اختر و صياد معنيm پارامتر

رقم صياد كمترين ). ٢جدول( در رقم اختر بيشتر است
 را داشته كه نشان دهنده قدرت رقابتي بيشتر اين mمقدار 

نتايج . رمز در برابر علف هرز تاج خروس استرقم لوبيا ق
 به عنوان شاخص mدهد كه پارامتر مي تحقيقات نيز نشان

گيرد و با جهت مقايسه توان رقابتي مورد استفاده قرار مي
 ,.Moeching et al)يابدافزايش آن قدرت رقابت كاهش مي

2003; Ngouajio et al., 2001).  
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و درصد افت عملكرد ) لفا( عملكرد بيولوژيك ‐٢ شكل
  هاي مختلف تاج خروسارقام لوبيا قرمز در تراكم) ب(بيولوژيك 

  
 mو  a همانطور كه مشاهده شد، مقادير پارامترهاي

 براي عملكرد دانه ارقام لوبيا قرمز در مقايسه با عملكرد
كه نشان دهنده شدت ) ٢جدول(بيولوژيك بيشتر است 

سه با بيوماس کل در بيشتر كاهش عملكرد دانه در مقاي
 Blackshaw .هاي باالي تاج خروس استرقابت با تراکم

ريزي مشاهده كرد نيز در مطالعه رقابت لوبيا با تاج (1991)
كه عملكرد دانه لوبيا با شدت بيشتري نسبت به عملكرد 

  .يابدبيولوژيك كاهش مي
 LAIشاخص سطح برگ 

وس سه پارامتره گامعادله ب مربوط به برازش يضرا
در ا يلوبارقام هت برآورد شاخص سطح برگ ج) ١ معادله(

.  ارائه شده است٣ مختلف تاج خروس در جدول يهاتراکم
 ارقام يدهد که در حالت تک کتيسه ضرائب نشان ميمقا
  D81083ن ي اليبرا) a(ا، حداکثر شاخص سطح برگ يلوب

دار نبود و رقم ي تفاوت آنها معنيشر بود ولياز رقم اختر ب
حداکثر ). ٣جدول( را داشت aن مقدار پارامتر يشترياد بيص

گر به وقوع يرتر از دو رقم ديشاخص سطح برگ رقم اختر د
 سطح ييو رشد نما)  روز پس از سبز شدن٥٩(وست يپ

 ٤در تراکم ). =b ٥٦/٢٣(رتر اتفاق افتاد يبرگ رقم اختر د
ر سطح برگ بوته در مترمربع تاج خروس، حداکثر حداکث

 با دو يدارين مقدار بود و تفاوت معنيشترياد، بيرقم ص
ن تراکم حداکثر سطح يدر ا). ٣جدول(گر داشت يرقم د

 تفاوت ي بود ول D81083نيشتر از اليبرگ رقم اختر ب
 ٣٢در تراکم ). ٣شكل ، ٣جدول( با آن نداشت يداريمعن

ن يشترياد بيبوته تاج خروس، حداکثر سطح برگ رقم ص
 در رتبه D81083نيب رقم اختر و اليدار بوده و به ترتمق
مار ي که در تي، در صورت)٣جدول ( قرار گرفتند يبعد

ن حداکثر سطح برگ رقم اختر ي بي داريشاهد تفاوت معن
ش يگر با افزايان ديبه ب.  وجود نداشت D81083ن يو ال

ص سطح  بوته در مترمربع، شاخ٣٢تا تراکم تاج خروس 
  . ر قرار گرفتيشت تحت تاثيب D81083 نيبرگ ال
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- شاخص سطح برگ ارقام مختلف لوبيا قرمز در تراكم‐٣ شكل

   تاج خروس در متر مربع)ج ( بوته٣٢، و )ب (٤، )الف(هاي صفر
  

مقايسه شاخص سطح برگ ارقام مختلف لوبيا قرمز در 
دهد نشان مي) ٣، جدول ٤ شكل(هاي تاج خروس تراکم

با افزايش ) a(ثر شاخص سطح برگ که رقم اختر حداک
اي که اين پارامتر به گونه يابدتراکم تاج خروس کاهش مي

 بوته تاج ٣٢ در تراکم ٦٥/٢ در تيمار شاهد به ٤٥/٦از 



 ۱۲۷    ...(Phaseolus vulgaris)ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز : اميني و همکاران  

يابد، در صورتي که روند کاهش شاخص خروس کاهش مي
 به ٨٩/٤ شديد تر بوده و از  D81083سطح برگ در الين

 رقم صياد کاهش در در). ٣جدول( کاهش يافت ٣٢/٢
 بوته شديدتر بود ٤حداکثر شاخص سطح برگ در تراکم 

هاي بيشتر تاج خروس، شدت کاهش سطح ولي در تراکم
به بيان ديگر بيشترين تاثير تاج خروس بر . برگ کمتر شد

بود و کمترن تاثير D81083 روي شاخص سطح برگ الين
 ).٤ شكل، ٣جدول(بر روي رقم صياد مشاهده گرديد 

Woolley et al. (1993)  نيز گزارش کردند كه ارقام رشد
محدود لوبيا سفيد که شاخص سطح برگ کمتري داشتند، 

هاي هرز يکساله عملکرد و قدرت رقابت کمتري با علف
 ;Malik et al., 1993) نتايج تحقيقات متعدد. داشتند

Ngouajio et al., 2001; Ni et al., 2000)نيز نشان   
 سطح برگ معيار مناسبي براي ارزيابي دهد که شاخصمي

  .هاي هرز مي باشدقدرت رقابت گياه زراعي در برابر علف
Malik et al. (1993) نيز گزارش کردند که ارقام رشد 

هاي نامحدود و نيمه رونده لوبيا سفيد در رقابت با علف
هرز يکساله شاخص سطح برگ بيشتري در مقايسه با ارقام 

  .د لوبيا داشتنداي و رشد محدوبوته
 CGRسرعت رشد گياه 

 و ٢ معادله(د يگموئيب مربوط به برازش معادله سيضرا
ا يلوبارقام سرعت رشد بيومس تجمعي و  جهت برآورد) ٣

 ارائه ٤ جدول  تاج خروس درهاي مختلفقرمز در تراکم
مقايسه ضرائب در حالت تک کشتي نشان داد . شده است

بين رقم اختر و الين  )b(که سرعت افزايش ماده خشک 
D81083داري داشت، ولي اين تفاوت بين  تفاوت معني

به بيان ديگر ). ٤جدول (دار نبود رقم اختر و صياد معني
از دو رقم ديگر D81083 سرعت افزايش ماده خشک الين 

 نسبت به D81083الين) a(بيومس تجمعي . بيشتر است
حصول کمتر بود و در نتيجه سرعت رشد م دو رقم ديگر

رقم صياد بيشترين . کمتري نسبت به دو رقم ديگر داشت
داري با رقم معني تفاوت سرعت رشدمحصول را داشت و

 بوته تاج خروس، ٤در تراکم ). ٥شكل ( نداشتاختر 
بين رقم اختر و صياد ) b(سرعت افزايش ماده خشک 

صياد بيشترين سرعت رشد  و رقم) ٤جدول(دار بود معني
 بوته تاج ٣٢در تراکم ). ٥شكل (محصول را داشت 

دار سرعت افزايش  به طور معنيD81083خروس، الين 
  و اختر  رقم  دو  به  کمتري نسبت ) b(ماده خشک 

داشت و در نتيجه سرعت رشد محصول کمتري  صياد

در حالت تک ). ، ج٥شکل(نسبت به دو رقم ديگر داشت 
اده  بيشترين سرعت افزايش مD81083کشتي لوبيا، الين 
 ٣٢در صورتي که در تراکم ) ١١٨٤/٠(خشک را داشت 

بوته تاج خروس در متر مربع، اين الين کمترين سرعت 
مقايسه سرعت . را داشت) ٠٥٩١/٠(افزايش ماده خشک 

، ٤جدول(هاي مختلف تاج خروس رشد ارقام لوبيا در تراکم
 افزايش دهد که در رقم اختر و صياد، بانشان مي) ٦شكل

 بوته در متر مربع، سرعت افزايش ٣٢خروس تا تراکم تاج 
مثال در (يابد با سرعت کمتري کاهش مي) b(ماده خشک 

در  )يابد کاهش مي٠٨٠٤/٠ به ١٠٦٠/٠رقم صياد از 
 با افزايش تراکم تاج خروس، D81083صورتي که در الين  

در ). ٤جدول(يابد اين پارامتر با سرعت بيشتري کاهش مي
راکم تا ج خروس، سرعت رشد محصول نتيجه با افزايش ت

يابد، در صورتي در رقم صياد با سرعت کمتري کاهش مي
 افزايش تراکم تاج خروس D81083که در رقم اختر و الين 

تاثير بيشتري بر روي سرعت رشد محصول لوبيا دارد 
  ).٤، جدول٦شكل (
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هاي مختلف تاج خروس بر روي شاخص  تاثير تراکم‐٤ شكل

  و صياد) ب(D81083 الين  ،)الف( ارقام اختر سطح برگ
  لوبيا قرمز) ج(
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  يدر مخلوط و تک کشت ا و تاج خروسيجهت برآورد شاخص سطح برگ لوب)١معادله(سه پارامتره گاوس ب مربوط به برازش معادله ي ضرا‐٣جدول 
  تاج خروس

 ) تراکم٤ن يانگيم(
 اديص ايرقم لوب پارامتر

   ايلوبارقام 
 D81083  نيال

 پارامتر اختر
تراکم تاج 
 خروس

   برآورد  استاندارديخطا  برآورد  استاندارديخطا  برآورد  استاندارديخطا    برآورد  استاندارديخطا 
٥٨/٢ ١١٤٧/٠ a ٦٥/٤ ١٩٧٨/٠ ٨٩/٤ ١٩٨٧/٠ ١٩٧/٦ ٥٨٧١/٠ a 
٩٢/١٩ ٣٩٦٥/١ b ٥٦/٢٣ ٩٣٧٦/١ ٩٨/١٦ ١١٣٨/١ ٨٦/١٦ ٥٤٨٧/٢ b 
٣٥/٥٨ ٠٨١٤/١ x0 

 اختر

٧٢/٥٩ ٣٨٨١/١ ٠٤/٥٢ ٨٣٦٢/٠ ٦٤/٥١ ٩٢٠٧/١ x0 

 صفر
 

١٠/٣ ١٣١٥/٠ a ٦٩/٣ ١١٩٤/٠ ٤٦/٣ ٢٩٠٤/٠ ٢٦/٤ ٣١٨/٠ a 
٩٠/١٧ ٠٩٤٨/١ b ٤٧/٢٠ ٠٦٥٤/١ ٢٨/١٩ ١١٨٠/٣ ٩٨/١٦ ٠٣٧٨/٢ b 
٢٤/٥٩ ٩١١٧/٠ x0 

 D81083نيال

 

٩٤/٥٦ ٨٠٤٨/٠ ١/٥٤ ٢٠٤٦/٢ ٧٥/٥١ ٥٢٧/١ x0 

٤ 
 

٢٥/٢ ٠٩٤٩/٠ a ١٩/٣ ١١٧٢/٠ ٨٣/٢ ٠٧٢٨/٠ ٦٨/٣ ١٧١٣/٠ a 
١٧/٢٣ ٨٤٢٨/١ b ٦٤/٢٠ ٢١١٩/١ ٦٨/٢٠ ٠٩٩٦/١ ٢٨/١٩ ٧٠١٠/١ b 
٣٩/٥٩ ٣٢٢٥/١ x0 

 اديص

٠٧/٥٣ ٩٢٣٤/٠ ٤/٥٣ ٧٤٣١/٠ ١٧/٥٣ ١٨٢٢/١ x0 

٨ 
 

٩٤/٣ ١٧٩١/٠ a ٨٧/٢ ١٣٧٩/٠ ٤٥/٢ ١٠٩٧/٠ ٣٣/٣ ١٩٤٢/٠ a 
٢١/١٥ ٨٦٧٨/٠ b ٠١/٢٣ ٩٦٧٢/١ ١٧/٢٤ ٧٤٦٩/٢ ٤١/٢٠ ٤٩٩٦/٢ b 
٦٩/٥٦ ٧٩٦٩/٠ x0 

 يتک کشت
  تاج خروس

 ٠٥/٥٥ ٣٩٥٨/١ ٣٦/٥٥ ٩٣٩٥/١ ٨٦/٥٤ ٧٥٧٧/١ x0 

١٦ 
 

٦٥/٢ ١٥٥/٠ ٣٢/٢ ١٤٢٢/٠ ٢٥/٣ ٢٣٩/٠ a  
٩٣/٢٤ ٨٠٣٨/٢ ٥٩/٢٣ ٣٩٧٣/٣ ٠٥/١٨ ٢٦٩٧/٢ b 

 

٢٨/٥٥ ٩٤٢١/١ ٣٦/٥٣ ٢٨٤٧/٢ ٦٨/٥٠ ٦١٦٥/١ x0 

٣٢ 
 

 
  يا و تاج خروس در مخلوط و تک کشتي و سرعت رشد لوبيومس تجمعيجهت برآورد ب)٣  و٢ معادله(د يگموئيب مربوط به برازش معادله سي ضرا‐٤ل جدو

 تاج خروس
 ) تراکم٤ميانگين (

پارامتر  صياد رقم لوبيا
 لوبياارقام 

 D81083 الين 
پارامتر اختر

تراکم تاج 
 خروس

    برآورد خطاي استاندارد
 

    برآورد  خطاي استاندارد  برآورد خطاي استاندارد  برآورد خطاي استاندارد
٠٤/٨١٨ ٣٤٥/٣٣ a ٦٣/٨٦٧ ٧٧/٣٧ ٤٣/٥٨٢ ٨٨/٥٣ ١/٨٢٨ ٢٥/٥٧ a 
١٢١١/٠ ٠١٧/٠ b ٠٩٦٢/٠ ٠١٠٤/٠ ١١٨٤/٠ ٠٣٣/٠ ١٠٦/٠ ٠١٦٤/٠ b 
١٤/٤٦ ٣٤٥٧/١ m 

  اختر

٩٨/٤٩ ٤٥١١/١ ٠٧/٤٢ ٦٧٨/٢ ٤٢/٤٦ ٩٦٦/١ m 

 صفر

٩٨/٨٧٩ ٧٩٧/٢٣ a ٥٩/٤٢٧ ٦٨٣/٨ ١٩/٣٧١ ١٦١/٦ ٤٣/٤٢١ ١٩٧/١٣ a 
١٢٢٨/٠ ٠١١٣/٠ b ٠٩٦٢/٠ ٠٠٦٢/٠ ١٠٥٧/٠ ٠٠٥٢/٠ ١٢٢٦/٠ ٠١٢٧/٠ b 
٧٥/٤٦ ٨٨١٧/٠ m 

 الين
D81083 

 

٩٠٧/٤٣ ٧١٩٨/٠ ٧٧/٤٠ ٤٩٨/٠ ٦٣/٤٠ ٩١٥٨/٠ m 

٤ 

٩٣/٧٤٤ ١٣٥/٣٣ a ١١/٤١٥ ٠٢٢/٩ ٢٩/٣٤١ ٨٠/٢٤ ٣٢/٤٠٦ ٤١٠١/٧ a 
١١٣٦/٠ ٠١٦٩/٠ b ٠٨٠٦/٠ ٠٠٤٥/٠ ١٠٠/٠ ٠١٨٠/٠ ١١٦٨/٠ ٠٠٦/٠ b 
٥١٨٢/٤٥ ٥٠١٢/١ m 

  صياد

٤٩/٤٥ ٧٩٦/٠ ٣٧/٤٣ ١٧٤٧/٢ ٤٣/٤٣ ٥٢٠٨/٠ m 

٨ 

١٦١/٩٨٥ ٢٣٩/١٥ a ١٣/٣٢٣ ٥٠/٢٤ ٧٧/٢٨٢ ٩٩٨/١٢ ٤٨/٣٦٧ ٠٥٩/١٣ a 
١٣٤٤/٠ ٠٠٧٧/٠ b ٠٨٢٠/٠ ٠١٧٣/٠ ٠٧٣٧/٠ ٠٠٧١/٠ ١٠٠٧/٠ ٠٠٩٥/٠ b 
٣٨٥/٤٦ ٤٩٧٤/٠ m 

 تک کشتي
  تاج خروس

 

 

١٥/٤٤ ٧٧٧/٢ ٢٧/٤٢ ٥٧٠١/١ ٢٥/٤٢ ٠٦٩٢/١ m 

١٦ 

٠٢/٩٦ ٥٠٥٣/٢ ٣٥/٨٤ ٠٩٧١/١ ٩٦/١٠٢ ٤٥٩/٤ a 
٠٧٢٤/٠ ٠٠٤٢/٠ ٠٥٩١/٠ ٠٠١٢/٠ ٠٨٠٤/٠ ٠٠٧١/٠ b 

٣٢ 

٣٦/٤٧ ٩٩٠٥/٠ ٧٩/٤٤ ٥١٣٢/٠ ١٩/٤٤ ٤١٤٠/١ m  

  
  

صياد به دليل سرعت توان نتيجه گرفت که رقم پس مي
  رشد باال در حالت تک کشتي و کاهش کند سرعت رشد

تاج خروس، قدرت رقابت   تراکم  افزايش  نتيجه در
 .Ngouajio et al .بيشتري در مقايسه با دو رقم ديگر دارد

نيز مشاهده كردند كه ارقام گوجه فرنگي با سرعت  (2001)
 .نبه داشتندگاوپ رشد محصول باال قدرت رقابت بيشتري با

Ni et al. (2000) نيز نتيجه گرفتند كه سرعت رشد 
محصول از عوامل موثر بر روي افزايش بيومس برنج و در 

هاي هرز نتيجه افزايش توان رقابت و كاهش بيومس علف
رقم صياد ارتفاع بلندتري نسبت به دو رقم ديگر دارد  .است

يع و توز) ٣شكل (و سطح برگ آن بيشتر بوده ) ١جدول(
هاي مختلف داشته است، در نتيجه سرعت بهتري در اليه

و سايه ) ٤، جدول٥شكل (رشد اين رقم بيشتر بوده 
کمتري بر روي رشد اين  اندازي به وسيله تاج خروس تاثير

در صورتي که در ). ٦شكل (رقم لوبيا قرمز داشته است 
 به دليل ارتفاع و شاخص سطح D81083 رقم اختر و الين

هاي پايين و تجمع سطح برگ در اليه) ٣شكل(برگ کمتر 
، در صورت سايه اندازي به )ها ارائه نشده استداده(کانوپي 

، عملکرد دانه و )٦شكل (وسيله تاج خروس، سرعت رشد 
با شدت بيشتري کاهش )  ب‐ ٢  و١شكل (بيولوژيک 



 ۱۲۹    ...(Phaseolus vulgaris)ارزيابي توان رقابتي ارقام لوبيا قرمز : اميني و همکاران  

هاي قدرت رقابت بيشتر ارقام لوبيا در برابر علف. يابندمي
  سطح برگ و توزيع بهتر سطح هرز به شاخص 

  هاي مختلف کانوپي نسبت داده شده استبرگ در اليه
(Woolley et al., 1993)  که با نتايج اين تحقيق مطابقت

اي نسبت به رقم  با رشد محدود و بوتهD81083 الين .دارد
نيمه رونده صياد قدرت رقابتي كمتري با تاج خروس دارد 

رعت رشد کم اين رقم که دليل آن شاخص سطح برگ و س
اين ). ٥ و ٣ شكل(هاي باالي تاج خروس است در تراکم

رقم .  مطابقت داردMalik et al. (1993) نتايج با نتايج
و ) ١جدول( نيمه رونده صياد به دليل ارتفاع بلندتر

، سهم بيشتري از نور )٣شكل( شاخص سطح برگ بيشتر
عت رشد ورودي به کانوپي را دريافت نموده،در نتيجه سر

بيشتري داشته و کمتر تحت تاثير رقابت تاج خروس قرار 
 Legere & Schreiber (1989)). ٦  و٥  شكل( گيردمي

اظهار داشتند که ارقام رشد نامحدود سويا نيز به دليل 
تر قدرت رقابتي ارتفاع بيشتر و توسعه کانوپي سريع

  .هاي هرز يکساله داشتندبيشتري در برابر علف
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هاي  سرعت رشد ارقام مختلف لوبيا قرمز در تراکم‐٥ شكل
  بوته تاج خروس در مترمربع) ج (٣٢و ) ب (٤، )الف(صفر
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هاي مختلف تاج خروس بر روي سرعت  تاثير تراکم‐٦ شكل

 لوبيا قرمز) ج(و صياد) ب (D81083، الين )الف(رشد ارقام اختر 
   

  بيومس و شاخص سطح برگ تاج خروس

) ٢معادله(د يگموئيربوط به برازش معادله سب ميضرا
 و ٤تاج خروس در جدول  يومس تجمعيجهت برآورد ب

 معادله سه پارامتره گاوس ب مربوط به برازشيضرا
 جهت برآورد شاخص سطح برگ تاج خروس در) ١معادله(

  تاج خروسيمخلوط و تک کشت يمارهاي تيبرا ٣جدول 
س در رقابت با مقايسه بيومس تاج خرو. ارائه شده است

ارقام مختلف لوبيا قرمز و در حالت تک کشتي نشان داد 
که تاج خروس در حالت تک کشتي بيشترين بيومس 

و در حضور )  الف‐٧، شكل ٤جدول (تجمعي را داشت 
بيومس تاج . لوبيا قرمز، بيومس تاج خروس کاهش يافت

خروس در رقابت با ارقام مختلف لوبيا قرمز تفاوت معني 
 تاج D81083اي که در رقابت با الين اشت به گونهداري د

خروس بيشترين بيومس و در رقابت با رقم صياد، کمترين 
  ).٤جدول(بيومس تجمعي را به خود اختصاص داد 

مقايسه ضرايب به دست آمده به وسيله برازش معادله 
نشان داد که تاج خروس در حالت تک ) ٤جدول(گاوس 

و ) =٩٤/٣a( برگ بود کشتي داراي بشترين شاخص سطح



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۳۰

در حضور لوبيا، شاخص سطح برگ تاج خروس به طور 
  ).٣جدول (داري کاهش يافت معني

شاخص سطح برگ تاج خروس در رقابت با ارقام 
 که يا داشت به گونهيداريا با هم تفاوت معنيمختلف لوب

و در ) =٢٥/٢a(ن مقدار ي کمترياد دارايدر رقابت با رقم ص
) =١٠/٣a( ن مقداريشتري بي داراD81083ن يرقابت با ال

رونده به بيان ديگر رقم نيمه). ٣ب، جدول ‐٧شكل (بود 
صياد بيشترين تاثير را بر روي بيومس و شاخص سطح 

 ت و در نتيجه بيشترين توانايي رقاب داشتهبرگ تاج خروس
 زين Wilson et al. (1980) .را در بين ارقام لوبيا داشت

علفهاي  قم ايستاده لوبيا وزن خشکگزارش کردند که در ر
همچنين تراکم تاج . رونده لوبيا بود هرز بيشتر از رقم

اي لوبيا به ريزي سياه و دم روباهي در رقم بوتهخروس، تاج
-نشان داري بيشتر از رقم رونده لوبيا بود کهطور معني

  .بود هاي هرزبا علف لوبياروندهرقم بيشتررقابتقدرتدهنده
  قدرت رقابتي ارقام مختلف لوبيا سفيد در برابرارزيابي
هاي هرز يکساله نيز نشان داد که ارقام رشد نامحدود علف

 به رقابتي بيشتري نسبت و نيمه رونده لوبيا سفيد قدرت
هاي هرز اي و رشد محدود داشتند و بيومس علفبوتهرقم

هاي در رقابت با علف. کمتر بود% ٣٥در ارقام نيمه رونده 
 ٢٧ تا ٢٢ ز عملکرد رقم رشد نامحدود لوبيا سفيد،هر

  درصد در مقايسه با رقم رشد محدود بيشتر بود
(Malik et al., 1993). Steminmaus & Norris (2002) 
شاخص سطح برگ گاوپنبه کاهش نيز نتيجه گرفتند كه 

تواند به عنوان معياري براي توانايي رقابتي لوبيا در برابر مي
  .ورد استفاده قرار گيردف هرز ماين عل

دهد كه لوبيا قرمز الين نتايج اين تحقيق نشان مي
D81083پارامتراي، بيشترين مقدار رشد محدود و بوته  a 

و كمترين قدرت رقابتي را با تاج خروس داشته در حاليکه 
لوبيا قرمز رقم صياد با عادت رشدي نيمه رونده و ارتفاع 

بيشترين قدرت رقابتي را و  a پارامتر بلندتر، كمترين مقدار
 .Ngouajio et al  نتايج  با با تاج خروس داشته است كه

 در مورد توان رقابت ارقام گوجه فرنگي با گاوپنبه (2001)
  و  محدود رشد ايبوته  فرم  رقم اختر نيز با. مطابقت دارد

 از نظر قدرت رقابتي D81083ارتفاع بيشتر نسبت به الين 
كمترين بيومس و  ين تاج خروسهمچن. متوسط است

شاخص سطح برگ را در رقابت با رقم صياد داشت كه 
تاج خروس رشد دهنده تاثير بيشتر اين رقم بر روي نشان
توان به ارتفاع   بيشتر رقم صياد را ميقدرت رقابت. است

بلندتر، شاخص سطح برگ بيشتر و توزيع بهتر سطح برگ 
 سرعت رشد گياه در در کانوپي نسبت داد كه باعث افزايش

در نتيجه رقم صياد اگر چه . اين رقم لوبيا قرمز شده است
در حالت عدم حضور تاج خروس عملکرد کمتري نسبت به 

اختر دارد، در حضور تاج خروس بهتر رقابت کرده و  رقم
افت عملکرد کمتري داشته است، پس در صورت آلودگي 

از لوبيا مزرعه لوبيا به علف هرز تاج خروس، بهتر است 
  .قم صياد جهت کاشت استفاده شودقرمز ر
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و  )الف( تاثير ارقام مختلف لوبيا قرمز بر روي بيومس ‐٧شكل 

  تاج خروس) ب(شاخص سطح برگ 

  
  اريزسپاسگ

از معاونت محترم پژوهشي پرديس کشاورزي و منابع 
هاي مين بخشي از هزينهأطبيعي دانشگاه تهران جهت ت

  .گردد و تشکر مياجراي اين طرح تقدير
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