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   چکیده 

-قابت تاج خـروس بـر شـاخص   ر تأثیربررسی ، آزمایشی جهت بااللوبیا قرمز با توان رقابت ي هارقمشناسایی جهت      
و منـابع طبیعـی    در مزرعه پژوهشی پـردیس کشـاورزي  مختلف لوبیا قرمز ي هارقمعملکرد  يو اجزاعملکرد هاي رشد، 

صـفر،  (سطح تراکم تاج خـروس   5در سال اول  .انجام گرفت 1386و  1385هاي دانشگاه تهران واقع در کرج در طی سال
 هـاي در قالب طـرح بلـوك  و صورت فاکتوریل به D81083رقم اختر، صیاد و الین سه با ) بوته در متر مربع 32و  16، 8، 4

رد مـو ي هـا رقـم گلی و مخلوط رقم گلـی و اختـر بـه    ش رقم یدر سال دوم آزما. کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند
اي بـاالي تـاج خـروس    هـ گلی و صیاد در رقابت بـا تـراکم  ي هارقمنتایج نشان داد که . اضافه گردیددر سال اول بررسی 

همچنـین شـاخص   . داشـتند  D81083اختر و الین ي هارقمسرعت رشد مطلق بیشتري در مقایسه با شاخص سطح برگ و 
-بود که نشـان  D81083صیاد کمتر از رقم اختر و الین  گلی و هايرقمتاج خروس در رقابت با و سرعت رشد سطح برگ 

تراکم تـاج   تأثیردر هر دو سال آزمایش، نشان داد که  جینتا. بوددر برابر تاج خروس  هارقمدهنده توان رقابت بیشتر این 
عملکـرد دانـه    بوته تاج خروس 32تراکم  1386در سال . بوددار یمعنلوبیا تعداد غالف در بوته عملکرد دانه و خروس بر 

درصـد   1/58و  35/60، 8/49، 5/80، 5/72و اختر را به ترتیب  یصیاد و مخلوط رقم گل ،ی، گلD81083اختر، الین  هايرقم
 D81083بیشـترین و الیـن    ادیو صـ  یلـ لوبیـا، گ ي هـا رقـم ، در بـین  )mو a( افت عملکرد بر اساس ضرایب مدل .کاهش داد

ي هـا رقـم در سال دوم آزمایش، تاج خروس قدرت رقابت بیشري در برابر . داشتندکمترین قدرت رقابت را با تاج خروس 
  . لوبیا در مقایسه با سال اول داشت

  
   مدل افت عملکرد ،قدرت رقابتشاخص سطح برگ، ، سرعت رشد مطلق تیپ رشد، عملکرد، ياجزا: کلیديهاي واژه
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Abstract 

 In order to identify red kidney bean cultivars with high competitive ability a set of experiment 

was conducted at Research Farm of University College of Agriculture and Natural Recourses 

University of Tehran (Karaj) in 2006 and 2007, to evaluate the competition effect of red root 

pigweed on growth indexes, seed yield and yield components of red bean cultivars. In 2006 

different densities of pigweed including 0, 4, 8, 16 and 32 plant/m2 and three cultivars of red 

bean (Akhtar, Sayyad and Line D81083) were used in a factorial experiment with complete 

randomized block design. In 2007, cultivars Gholi and mixed cropping of cultivar Gholi and 

Aktar were added to the first year treatments. Results indicated that the cv. Gholi and Sayyad had 

more leaf area index and crop growth rate than cv. Akhtar and Line D81083. The leaf area index 

and growth rate of pigweed in competition with the red bean cultivars of Gholi and Sayyad were 

lesser than that of cv. Akhtar and Line D81083 that indicate more competitive ability of cv. Gholi 

and Sayyad.The results indicated that in both years, the effect of pigweed density on bean seed 

yield and pod number per plant was significant. In 2007, the pigweed density of 32 plants/m2, 

reduced seed yield of cultivar Akhtar, Line D81083, Gholi, Sayyad and mixed cropping of Gholi 

and Akhtar, 72.5, 80.5, 49.8, 60.35 and 58.1 %, respectively. Based on the yield loss model 

coefficients (a & m) red kidney bean cultivars of Gholi and Sayyad had the most competitive 

ability and Line D81083 had the least competitive ability against the redroot pigweed. In 2007, 

redroot pigweed had more competitive ability against the all bean cultivars than 2006.  

 

Key words: Competitive ability, Growth habit, Leaf area index, Crop growth rate, Yield loss 

model, Yield components  
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  مقدمه 
پـس از  دانه ئین درصد پروت 25 -20 باحبوبات 

لوبیــا از . بـراي انسـان اسـت    یمهمــ غـالت منبـع غـذایی   
ــد  کــه شــود جهــان محســوب مــی مهــم حبوبــات میتوان

دري و ( جایگزین مناسبی براي پـروتئین حیـوانی باشـد   
ایـن محصـول پـس از نخـود بیشـترین       .)1382 همکاران

هاي هرز علف ).2008فائو (میزان تولید را در ایران دارد 
حـداکثر عملکـرد   تولیـد  ه عنوان یکی از موانـع  در لوبیا ب

هاي هرز نه تنها براي جـذب نـور، آب و   علف. باشند یم
کننـد بلکـه در عملیـات     مواد غـذایی بـا لوبیـا رقابـت مـی     

برداشت مشکل ایجاد کرده و کیفیت محصول را کـاهش  
جهــت توســعه بیشــتر  ).1989 اوگ و راجــرز( دهنــد مـی 

در  IWM(1(هـرز   يهـا علـف  یهاي مدیریت تلفیقبرنامه
ــوگیري از    ــور جل ــه منظ ــدار، ب راســتاي کشــاورزي پای

هاي هرز، ها جهت کنترل علفمصرف روزافزون علفکش
گیاه زراعی که قدرت رقابت بیشـتري  ي هارقمشناسایی 
 .هرز دارند، ضروري به نظر می رسدهاي علفدر برابر 

-رقمافت عملکرد می توان  هاي تجربیاستفاده از مدلبا 
آنهـا را در  رقابـت  تـوان  در نتیجه و زراعی  انگیاه هاي

بـا اسـتفاده   . مورد ارزیابی قرار دادهاي هرز گونهبرابر 
ثر در افـزایش قـدرت   ؤتوان عوامل مـ میاز این اطالعات 
نمود که در نتیجه باعـث   یرا شناسای یرقابت گیاه زراع

از  يجلـوگیر هـرز و  علـف کاهش قدرت رقابت و تـداخل  
  ،2002کـونلی  (شـود  می یگیاه زراععملکرد شدید افت 
    ).2004و همکاران  دینیز

تواند به عنوان عاملی براي  آنالیزهاي رشد گیاه می
نشان دادن توانایی رقابت در بین گیاهان زراعی و 

 ).1991دونان و زیمدال ( استفاده شودهاي هرز علف
، DMA(2(هاي رشد مثل تجمع ماده خشک شاخص

، سرعت جذب خالص CGR(3(ه سرعت رشد گیا
)NAR(4  و شاخص سطح برگ)LAI(5  جهت ارزیابی

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

هاي هرز بر روي عملکرد دانه ثیر رقابت علفأمیزان ت
 . )1993مالک و همکاران (مورد استفاده قرار گرفته اند 

نتایج تحقیقات نشان می دهد که شاخص سطح برگ می 
 ثیر رقابتأتواند به عنوان یک شاخص در ارزیابی ت

هرز  بر رشد و نمو لوبیا مورد استفاده قرار گیرد  علف
 ).2002، استینموس و نوریس 1993 مالک و همکاران(

نیز مشاهده کردند که ) 2006(باغستانی و همکاران 
ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول 
و ماده خشک کل صفاتی بودند که در قدرت رقابت گندم 

محمدي . ي داشتنددارمعنی تأثیرهاي هرز در برابر علف
نتیجه گرفتند که همه شاخصهاي ) 2007(و همکاران 

به جز تعداد پنجه در بوته همبستگی مثبت و  ذرت رشد
داري با توان رقابت ذرت داشتند و سرعت رشد معنی

 .را در قدرت رقابت ذرت داشت تأثیرنسبی بیشترین 
 23 در ارزیابی قدرت رقابت) 2009(سو و همکاران 

 Panicum(هیبرید تجاري ذرت شیرین با ارزن وحشی 

miliaceum L. ( به این نتیجه رسیدند که صفاتی مثل
و اندام هوایی، سطح برگ تک بوته  بیوماسارتفاع بوته، 

شاخص سطح برگ در قدرت رقابت هیبریدهاي ذرت 
مشاهده کردند نیز ) 2006(وانگ و همکاران . ثر بودندؤم

 Vigna( یچشم بلبل ایلوب تادهسیا يهاپیکه ژنوت

unguiculata L. (قدرت  دهیخواب يهاپینسبت به ژنوت
   .هرز داشتند يهادر برابر علف يشتریرقابت ب

مطالعـــه رقابـــت بـــین لوبیـــا ســـفید و آمبروســـیا  
)Ambrosia artemisiifolia (    با اسـتفاده از مـدل افـت

بوتـه   5/1نشـان داد کـه تـراکم    ) 1985کوزنس (عملکرد 
سـفید سـبز    در متر ردیف که همزمان با لوبیا روسیاآمب

شاخص سـطح  . کاهش یافت%  22شده بود، عملکرد دانه 
هـاي هـوایی و تعـداد غـالف در متـر      برگ، بیومس اندام

سفید به وسیله رقابت آمبروسیا تحـت تـاثیر    مربع لوبیا
ــت   ــرار گرف ــاران  چ(ق ــوي و همک ــباح و ). 1995یک مص

هـاي  رقابت بین لوبیا و علفدر مطالعه ) 2004(همکاران 
و دم ) Helianthus annuus( معمولیهرز آفتابگردان 

                                                                         
5 Leaf Area Index 



 1389سال /  4شماره  2/20جلد / تولید پایدار  مجله دانش کشاورزي و                                                    و فاتح نییام                 116
  

مشـاهده کردنـد کـه    ) Setaria viridis( روبـاهی سـبز  
هـاي هـرز   کاهش عملکرد لوبیا مربوط به مخلـوط علـف  

هاي پایین به صـورت افزایشـی بـود    ذکر شده در تراکم
یشـی  هاي باالي این دو علف هـرز اثـر افزا  ولی در تراکم
 . مشاهده نشد

 retroflexus( ریشــــه قرمـــــز  تــــاج خــــروس   
Amaranthus  (هـرز مهمـی اسـت کـه در      يهااز علف

و همکـاران   ویلسـون (کنـد   یتولید لوبیا مشکل ایجـاد مـ  
باعــث مشــکالت متعــددي چــون  هــرزایــن علــف ).1980

ایجاد مشکل در برداشت مـی   و کاهش عملکرد محصول
رقابت  تأثیر الزم است در نتیجه ).1374میرکمالی ( شود

-رقمهاي رشد و عملکرد هرز بر برخی شاخصاین علف
-رقم قرمز مورد ارزیابی قرار گیرد تا مختلف لوبیا هاي

 شناسـایی  ،ی بیشتري هستندقابتقدرت رداراي ه کهایی 
-تـاج رقابـت  بررسی تاثیر  -1 تحقیقاین  از فهد .گردند

یـابی  ارز -2لوبیا و  رشد يهاشاخص یبرخخروس بر 
 -3عملکـرد لوبیـا و    يو اجـزا  عملکـرد رقابـت بـر    تأثیر

با اسـتفاده از  لوبیا مختلف هاي رقم رقابتی مقایسه توان
    .باشد یمعملکرد افت  مدلضرایب 

  
  هامواد و روش

در مزرعـه  1386و  1385 هايسالتحقیق حاضر در 
پژوهشی پـردیس کشـاورزي و منـابع طبیعـی دانشـگاه      

 35˚و 34΄بــا عــرض جغرافیــایی  تهــران واقــع در کــرج
ــایی  ــاع شــرقی  50˚ و 56΄شــمالی، طــول جغرافی و ارتف

رج از نظر اقلیمی جـزء منـاطق   منطقه ک. انجام شد 1312
باشد که طبـق آمـار هواشناسـی     خشک و معتدل مینیمه
متوسـط بارنـدگی آن    1377تـا   1339ساله از سـال   38

 14متــر و متوســط درجــه حــرارت آن  میلــی 241برابــر 
خـاك مزرعـه آزمایشـی داراي    . گراد اسـت رجه سانتید

، 4/7خــاك مزرعــه   pH. بافـت لــومی رســی مـی باشــد  
درصـد   08/0 ي، و داراdS/m 68/0آن  یکـ یالکتر تیهدا
و  میپتاسـ  mg/kg 140 فسـفر،  mg/kg 22 تـروژن، ین

تمام ترکیبات  1385در سال . بود یدرصد کربن آل 61/0
خـروس  بوته تـاج  32 و 16، 8، 4سطح تراکم  4ممکن از 
بوته در متر ردیـف   16و  8، 4، 2 به ترتیب(مربع در متر
اي اختـر و  رقم لوبیاقرمز شامل دو رقم بوتـه  3با ) لوبیا
و ) 1جـدول  (رونده صیاد یک رقم نیمهو  D81083الین 
لوبیـاقرمز و   هـاي رقـم هـرز  تیمار شاهد بدون علـف نیز 

مختلـف  هـاي  تیمارهاي تک کشتی تاج خروس در تـراکم 
کـامال   هـاي به صـورت فاکتوریـل در قالـب طـرح بلـوك     

در سال  .تکرار مورد بررسی قرار گرفتند 4تصادفی در 
-رقـم و یک تیمـار مخلـوط   ) یک رقم رونده(رقم گلی  86

لوبیا اضافه گردید تـا  هاي رقمگلی و اختر به تیمار هاي 
در ) 3 و 2، 1تیـپ  (هاي مختلـف لوبیـا   قدرت رقابت تیپ

در تیمـار  . خـروس مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد     جبرابر تا
بذر رقم ایستاده اختـر بـا رقـم رونـده گلـی بـه        ،مخلوط

. صــورت یــک در میــان روي یــک ردیــف کشــت شــدند 
مشخصات طرح استفاده شده در سال دوم با سـال اول  

 .یکسان بود

 
 1386و  1385قرمز مورد استفاده در دو سال هاي لوبیارقممشخصات  -1جدول 

 )مترسانتی(ارتفاع  )روز(دوره رشد  تیپ بوته رقم

 70 95 )3تیپ (رونده  گلی

 57-52 روز 90 )2تیپ(رونده نیمه صیاد

 40 روز 98 )1تیپ (ایستاده  اختر

الین 
D81083 

 35-30 روز 80 ) 1تیپ(ایستاده 
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متر  5/2متر طول در  ششهاي آزمایشی اندازه کرت
لوبیا . ظر گرفته شددر ن )لوبیاردیف  پنجشامل ( عرض

و  50با فاصله بین ردیف بوته در مترمربع  40با تراکم 
 25 به فاصله شد ومتر کشت سانتی پیجروي ردیف 
 خروس تاج هرزعلف یک ردیف، ردیف لوبیاسانتیمتر از 

خروس بذر تاج .کشت گردیدبه صورت همزمان با لوبیا 
مین با تراکم بیشتر کاشته شده و در سه مرحله جهت تا

جهت تامین ازت مورد . هاي مورد نظر تنک گردیدتراکم
کیلوگرم در هکتار مصرف  150نیاز کود اوره به میزان 

همچنین جهت تامین فسفر و پتاسیم مورد نیاز . گردید
لوبیا، کود سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم به 

دري و ( کیلوگرم در هکتار 100و  75ترتیب به میزان 
مقدار ( مورد استفاده قرار گرفت )1382همکاران 

. )مصرف کود بر اساس نیاز کودي رقم صیاد بود
. روز به صورت نشتی انجام شد هشتآبیاري به فاصله 

-به غیر از تاجهاي هرز در مرحله داشت با کلیه علف

  .گردیداز طریق وجین دستی مبارزه  خروس
بــرداري نمونــه بــه منظــور بررســی رونــد رشــد لوبیــا 

هـاي میـانی   ، در طی فصل رشد از یکی از ردیفتخریبی
طـرف بـه عنـوان     دوبعد از حذف نـیم متـر از   (هر کرت 
 80-70-60-50-40-30(مرحلـه   شـش در طـی  ) حاشیه

به این منظور در هر کرت  .شدانجام ) روز پس از کاشت
طولی یک ردیـف انتخـاب و   متر  6/0 یبه صورت تصادف

ــاي  ــه ه ــا  بوت ــطح  لوبی ــود در س ــ 3/0موج ــع رمت   مرب
هــا بــه پــس از انتقــال نمونــه. شــدبرداشــت ) 6/0 ×5/0(

هاي لوبیا از هم جـدا شـده سـطح بـرگ     آزمایشگاه بوته
گیـري و  انـدازه  12سطح برگ سنج آنها به وسیله دستگاه

در مرحله بعد سـاقه و بـرگ گیاهـان در آون بـا درجـه      
ساعت قرار گرفتـه و وزن   48درجه به مدت  80حرارت 

سـه  معادله  .گیري گردیدگ لوبیا اندازهخشک ساقه و بر
سـطح  شـاخص  هـاي  بـه داده ) 1معادله (پارامتره گاوس 

                                                
1 Leaf Area Meter. LICOR-3100A 
 

و سطح بـرگ گیـاه در طـول     برازش گردید )LAI(برگ 
  .)2002استینموس و نوریس  ( دوره رشد برآورد گردید

                                                                   
 x (t)= a . Exp {-0.5((x-x0)/b) ^2}        ]1[معادله 

  
ــن در            ــه ای ــب روز،    tمعادل ــر حس ــان ب  x(t)زم

حـداکثر شـاخص    aشاخص سطح بـرگ بـرآورد شـده،    
زمـانی اسـت کـه      bدر طول دوره رشد، لوبیابرگ سطح

بـرگ بـه طـور نمـایی     پـس از ایـن دوره شـاخص سـطح    
ثر زمــانی اســت کــه گیــاه حــداک x0افــزایش مــی یابــد و 

  .شاخص سطح برگ را دارد
هـاي وزن  داده بـه  ) 2معادله ( يه سیگموئیدمعادل         

خشک تجمعی برازش گردید و با مشتق گیري از معادله 
، نگوجیـو و همکـاران   2000نـی و همکـاران   ( ذکر شـده  

ــوریس و  2001 ــه  )2002اســتینموس و ن ســرعت معادل
بــه دســت آمــده و  )3 معادلــه ( CGR رشــد محصــول

  . گردید برآورددر تیمارهاي مختلف  رامتر مذکورپا
  

W (t) = a / 1+ exp {-b (t-m)}            [2]    معادله 

 
CGR = b.w (t) {1-(w (t)/a)}               [3]    معادله 

                                                    
 سابیوم t(w(زمان بر حسب روز،  tباال  هايهدر معادل

ماکزیمم وزن خشک تجمعی  t ،aتجمعی گیاه در زمان 
زمانی است که  m شیب افزایش ماده خشک و b، لوبیا
بیشترین سرعت رشد یا افزایش ماده خشک را  لوبیا
  .سرعت رشد محصول می باشد CGRو  دارد
برداشت لوبیا هاي رقمتعیین عملکرد دانه  جهت      
هر  یانیف میرد سهاز  یمتر طول یکاز  بوته ها یینها

 يرگیو اندازهانجام کرت پس از حذف اثر حاشیه 
گیري اجزاي عملکرد اندازه به منظور .صورت گرفت

 10لوبیا در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی از هر کرت 
بوته به طور تصادفی انتخاب و تعداد شاخه فرعی در 
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وزن  ،طول غالفهر بوته، تعداد غالف در هر بوته، 
گیري اندازه و وزن هزار دانه انه در غالفتعداد د ،غالف
خروس بر تراکم تاج تأثیربه منظور بررسی  .شدند
لوبیا قرمز از مدل افت هاي رقمعملکرد  يو اجزا عملکرد

 )1985کوزنس، (عملکرد بر اساس تراکم علف هرز 
 معادله( يبا استفاده از مدل سه پارامتر. استفاده گردید

لوبیا در حالت عاري از  دعملکر يو اجزا عملکرد )4
  . برآورد گردیدهاي مختلف آن تراکمدر و هرز علف

  
            ]4[معادله 

  
لوبیا  عملکرد ياجزایا عملکرد  YWFدر این معادله 

-عملکرد لوبیا در تراکم Yخروس، در تیمار عاري از تاج

انگر یب رقابت که بیضر aخروس، هاي مختلف تاج
ن بوته ییا در اثر افزودن اولدرصد کاهش عملکرد لوب

مم درصد کاهش عملکرد لوبیا در یماکز  m،خروستاج
در  خروستراکم تاج  Nwخروس وتاجت ینهایتراکم ب
  .)1985کوزنس (باشد یم  مربعمتر

هـا بـا نـرم    تجزیه واریانس و مقایسـه میـانگین داده  
برازش مدل افـت عملکـرد و    جهت. انجام شد SASافزار 

 Sigma plotاز نـرم افـزار    هـاي رشـد  صبرآورد شاخ
رســم نمودارهــا بــا اســتفاده از نــرم اســتفاده گردیــد و 

  .انجام شد  Excelافزار
 

  نتایج و بحث
  شاخص سطح برگ

ــرازش مــدل ســه    مقایســه ضــرایب حاصــل از ب
پارامتري گاوس جهت برآورد شاخص سطح برگ لوبیـا  

هـاي  رقـم نشان داد که در حالت کشت خالص ) 2جدول (
رقم گلی بیشترین و الین ) خروستاج عدم حضور(یا لوب

D81083   شـکل  (کمترین شاخص سطح برگ را داشـتند
شاخص سطح برگ رقم اختر از رقم صیاد ). 2، جدول 1

به بیان دیگـر رقـم   . بیشتر بود D81083کمتر و از الین 

شکل ( رونده گلی بیشترین شاخص سطح برگ را داشت
خـروس در متـر   تـه تـاج  بو چهـار در تراکم . )2، جدول 1

مخلوط رقم گلـی و  رقم گلی و مربع شاخص سطح برگ 
و حداکثر شـاخص سـطح    بیشترین مقدار را داشتاختر 

بـا ایـن تفـاوت کـه      ،برگ رقم اختر و صیاد مشـابه بـود  
حداکثر شاخص سطح برگ رقم صـیاد زودتـر مشـاهده    

ــد  ــراکم . )1شــکل (گردی ــاج هشــتدر ت ــه ت خــروس بوت
 ،از رقم اختر اسـت بیشتر صیاد شاخص سطح برگ رقم 

رونـده صــیاد بهتــر  یعنـی بــا افـزایش تــراکم، رقـم نیمــه   
 توانسته است شـاخص سـطح بـرگ خـود را حفـظ کنـد      

بوته وضـعیت مشـابه بـا تـراکم      16در تراکم  .)1شکل (
بوتـه اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه اخـتالف شـاخص          هشت
، 1شـکل  (برگ رقم صیاد و اختر کاهش یافته است سطح

بوتــه تــاج خــروس رقــم گلــی   32در تــراکم ). 2جــدول 
ــرگ را داشــته، پــس از آن    بیشــترین شــاخص ســطح ب

، 1شـکل  (و اختر در رتبه بعدي قرار گرفـت   مخلوط گلی
شـاخص سـطح بـرگ رقــم    همچنـین حـداکثر   . )2جـدول  

ولـی حـداکثر شـاخص سـطح      ،مشابه بودصیاد و اختر 
 D81083الیــن  .بــرگ رقــم اختــر دیرتــر مشــاهده شــد 

، جـدول  1شـکل  (ن شاخص سطح بـرگ را داشـت   کمتری
2( .  

-که بـا افـزایش تـراکم تـاج    اظهار داشت توان می

ایستاده مثـل اختـر   هاي رقمشاخص سطح برگ خروس 
بــا . بــا شــدت بیشــتري کــاهش یافــت  D81083و الیــن

ده مثـل گلـی بهتـر    رقـم رونـ  افزایش تراکم تاج خـروس  
د و یـا  شـاخص سـطح بـرگ خـود را حفـظ کنـ       توانست
در رقابت بـا تـاج خـروس کمتـر      سطح برگ آن شاخص

و در نتیجه سـطح فتوسـنتز کننـده خـود را      هکاهش یافت
نتایج تحقیقات مالک و همکاران . است حفظ نمودهبیشتر 

ــاران  )1993( ــو و همک ــاران  )2001(، نگوجی ــی و همک ، ن
نشـان داد کـه شـاخص سـطح بـرگ معیـار       نیز ) 2000(

اه زراعی در برابر مناسبی براي ارزیابی قدرت رقابت گی
باشـد و گیاهـانی کـه شـاخص سـطح      هاي هرز مـی علف
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تر بـوده و  برگ بیشتري دارند در رقابت براي نور موفق
موجـود  با توسعه سریع کـانوپی باعـث کـاهش فضـاي     

نیـز  ) 1993(ک و همکـاران  مالـ . شوندهرز میبراي علف
رونـده  رشد نامحـدود و نیمـه   هايرقمگزارش کردند که 

هاي هرز یکسـاله شـاخص   ید در رقابت با علفسف لوبیا
اي و بوتـه هـاي  رقـم سطح برگ بیشتري در مقایسـه بـا   

  .رشدمحدود لوبیا داشتند

  
  

شاخص سطح   جهت برآورد x (t)= a . Exp {-0.5((x-x0)/b) ^2}گاوس  يپارامترمربوط به برازش معادله سه بیضرا - 2 دولج
  .خروسبوته تاج 32و 16، 8، 4، تراکم صفردر  ایبرگ لوب

  کشت مخلوط  گلی  صیاد  D81083الین   اختر    
  گلی و اختر

تراکم تاج 
خطاي  برآورد پارامتر  خروس

خطاي  برآورد استاندارد
خطاي  برآورد استاندارد

خطاي  برآورد استاندارد
خطاي  برآورد استاندارد

 استاندارد

  صفر
  
  

a 6/7 22/0± 4/5 25/0± 8/9 88/0± 3/13 72/0± 31/9 66/0± 
b 8/20 04/1± 5/17 44/1± 0/16 43/7± 6/18 21/2± 1/24 61/4± 
x0  
 

2/62 82/0± 6/55 12/1± 4/57 03/2± 4/71 22/2± 3/71 73/4± 

4  a 3/5 21/0± 1/4 33/0± 3/5 31/0± 2/6 25/0± 7/6 31/0± 
b 9/23 18/2± 9/13 46/1± 4/19 42/2± 5/23 13/2± 3/20 61/1± 
x0  
 

1/66 84/1± 0/52 27/1± 6/57 91/1± 0/66 80/1± 0/62 29/1± 

8  a 4/4 12/0± 6/3 22/0± 1/5 33/0± 6/6 22/0± 2/6 37/0± 
b 0/22 10/1± 2/15 35/1± 8/17 26/2± 2/22 58/1± 7/20 22/2± 
x0  
 

6/63 88/0± 5/52 10/1± 8/57 84/1± 5/67 42/1± 8/61 74/1± 

16  
  
  
  

a 02/4 144/0± 20/3 184/0± 5/4 15/0± 6/6 33/0± 0/6 35/0± 
b 13/22 49/1± 13/16 413/1± 4/17 11/1± 3/26 08/4± 9/20 29/2± 
x0 86/61 14/1± 87/51 104/1± 6/56 89/0± 7/74 72/4± 2/4 89/1± 

32  a 62/3 22/0± 52/2 117/0± 7/3 17/0± 1/7 64/0± 7/5 38/0± 
b 39/23 85/2± 83/18 56/1± 5/15 05/1± 4/23 96/5± 1/21 89/2± 
x0 36/61 11/2± 24/50 086/1± 4/52 85/0± 2/74 84/6± 3/66 52/2± 
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نقاط نشان دهنده شاخص . تاج خروسهاي مختلف تراکمتیمار شاهد و لوبیا در  هايرقمشاخص سطح برگ  -1شکل  
  .باشدمی) 1(سطح برگ مشاهده شده و خطوط نمایانگر مقدار برآورد شده آن با استفاده از معادله 
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 )CGR( محصولسرعت رشد 
صـیاد و گلـی در حالـت     هـاي رقمسرعت رشد 

بیشترین مقـدار بـود و   ) تاج خروس عدم حضور(شاهد 
کمترین مقـدار   D81083 و الین  سرعت رشد رقم اختر

در تیمار شاهد سرعت رشد مخلـوط رقـم    .)2شکل ( بود
 .، کمتر از رقم گلی و بیشتر از رقم اختر بـود گلی و اختر

حــداکثر ســرعت رشــد در تیمــار ان وقــوع زمــهمچنــین 
به تعویق افتـاد و در اوایـل دوره رشـد کمتـرین      مخلوط

بوتـه   چهـار در تـراکم   ).2شـکل  ( سرعت رشد را داشت
کـاهش یافـت بـه     هـا رقـم سرعت رشد همـه   تاج خروس

رقم گلی بیشترین سرعت رشد و رقم صـیاد   اي کهگونه
ر د ).2شـکل  ( داشـت سرعت رشد کمتري نسـبت بـه آن   

گلـی و  هـاي  رقـم مخلوط سرعت رشد اواخر دوره رشد 
در . بــود D81083اختــر  بیشــتر از رقــم اختــر و الیــن  

تـراکم  تاج خـروس رونـد مشـابهی بـا     بوته  هشتتراکم 
بوتـه   16در تـراکم  ). 2شکل (بوته مشاهده گردید  چهار

 ،لوبیا کاهش یافتهاي رقمتاج خروس سرعت رشد همه 
اي که یاد بیشتر بود به گونهولی مقدار کاهش در رقم ص

در این تراکم سـرعت رشـد ایـن رقـم کمتـر از  مخلـوط       
بوتـه   32در تـراکم  ). 2شـکل  (گلی و اختر بـود   هايرقم

-رقمسرعت رشد رقم گلی، صیاد و مخلوط تاج خروس 
-س علـف ارقابت و کاهش بیومـ  گلی و اختر مشابه هاي

ر لوبیـا د هـاي  رقـم قدرت رقابت بیشـتر  . هاي هرز است
هاي هرز به شاخص سطح برگ و توزیع بهتر برابر علف

هاي مختلف کانوپی نسـبت داده شـده   سطح برگ در الیه
که بـا نتـایج ایـن تحقیـق     ) 1993وولی و همکاران (است 

بوته بـود ولـی سـرعت رشـد      16با تراکم  .مطابقت دارد
بوتـه   16نسـبت بـه تـراکم     D81083رقم اختر و الیـن   

اي که در این تـراکم، سـرعت   گونه به )2شکل (کمتر بود 
ــن  ــد الی ــود     D81083  رش ــه خ ــدار را ب ــرین مق کمت

به طور کلی افـزایش تـراکم تـاج خـروس     . اختصاص داد
گلی و اختـر را  هاي رقمسرعت رشد رقم گلی و مخلوط 

سرعت رشد  در صورتی که ،به میزان کمتري کاهش داد
رم فـ (صیاد و ) ايفرم بوته(  D81083رقم اختر و الین 

به عنوان مثال . با شدت بیشتري کاهش یافت) روندهنیمه
صـیاد و گلـی    مدر تیمار شاهد حداکثر سرعت رشد رقـ 

بوتــه تــاج  32مشــابه بــود، در صــورتی کــه در تــراکم  
سرعت رشد رقم صیاد بـه طـور قابـل مالحظـه     خروس 

بـه   D81083در الیـن   ).2شـکل  (کمتر از رقم گلی بـود  
و کـاهش بیشـتر آن در   دلیل شاخص سطح برگ کمتـر   
، سرعت رشـد  )1شکل (نتیجه افزایش تراکم تاج خروس 

پس می توان نتیجه گرفت کـه در   .آن بیشتر کاهش یافت
رونده لوبیا، تـاج خـروس بـه عنـوان تکیـه گـاه       هاي رقم

لوبیا مورد استفاده قرار گرفت، در نتیجـه گیـاه کـانوپی    
 در سـطح بـرگ  خود را گسترش داده و بـا توزیـع بهتـر    

هاي مختلف از نـور موجـود بیشـتر اسـتفاده کـرده      الیه
  . است

نیز مشاهده کردنـد  ) 2001(نگوجیو و همکاران 
هاي گوجه فرنگی با سرعت رشـد محصـول بـاال    که رقم

نـی و همکـاران   . قدرت رقابت بیشتري با گاوپنبه داشتند
نیز نتیجه گرفتند که سـرعت رشـد محصـول از    ) 2000(

ایش بیوماس بـرنج و در نتیجـه   عوامل مؤثر بر روي افز
هـاي هـرز   س علـف ارقابت و کـاهش بیومـ   افزایش توان

-لوبیا در برابر علـف  هايرقمقدرت رقابت بیشتر . است
هاي هرز به شاخص سـطح بـرگ و توزیـع بهتـر سـطح      

هاي مختلف کانوپی نسبت داده شـده اسـت   برگ در الیه
که با نتایج این تحقیق مطابقـت  ) 1993وولی و همکاران (

   .دارد
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  لوبیا عملکرد يو اجزاعملکرد 
   عملکرد دانه لوبیا

) جـدول ارائـه نشـده اسـت    (نتایج تجزیه واریـانس  
هـرز تـاج   بیاقرمز و تراکم علفنشان داد که تاثیر رقم لو

مقایسـه  . دار بـود خروس بـر عملکـرد دانـه لوبیـا معنـی     
ضرایب به دسـت آمـده از بـرازش مـدل سـه پـارامتري       

نشان می دهد که عملکرد رقم اختـر در حالـت   ) 3جدول (
 3730( ین مقــداربیشـتر ) YWF(عـاري از تـاج خــروس   

هاي مختلف تاج خروس در طول دوره مختلف لوبیا در تیمار شاهد و تراکم هايرقمسرعت رشد  -2کل ش
 .رشد

4بوتھ  تاج خروس در متر مربع 
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 ته تاج خروس در مترمربعبو هشت چهار بوته تاج خروس در مترمربع

 بوته تاج خروس در مترمربع 16
 بوته تاج خروس در مترمربع 32
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ــار ــوگرم در هکت ــه  و ) کیل ــرد دان ــنعملک   D81083الی
). 3جدول (بود ) کیلوگرم در هکتار 2912( مقداررین کمت

با افزایش تراکم تاج خروس مشاهده شد که عملکرد دانه 
رقم اختر با شدت بیشتري نسبت به رقـم صـیاد کـاهش    

در اثــر  لوبیــادرصــد کــاهش عملکــرد  ).3شــکل (یافــت 
از همـه   D81083الینن بوته تاج خروس در یافزایش اول

نشـان  ) 3جـدول  (بزرگتـر   aیب بیشتر بود و ضرها رقم
الین در حضـور تـاج    ایندهنده کمتر بودن توان رقابتی 

 mداراي بیشـترین مقـدار    D81083 الین. خروس است
بود که نشـان دهنـده افـت عملکـرد بیشـتر ایـن رقـم در        

هاي باالي تاج خروس و قـدرت رقابـت کـم آن در    تراکم
 دو رقـم اختــر و در  mمقـدار  . خـروس اسـت  برابـر تـاج  

هـاي بـاالي   در تـراکم کمتر بود که نشان می دهـد  صیاد 
 D81083تاج خروس افت عملکرد کمتري نسبت به الین 

ثیر أبـا افـزایش تـراکم تـاج خـروس تـ      ). 3شکل (داشتند 

نامطلوب آنها بر روي عملکرد لوبیا کاهش یافـت کـه در   
شـکل  (نتیجه منحنی عملکرد به صورت غیر خطی اسـت  

هـاي تـاج   رون گونه اي بین بوتـه که دلیل آن رقابت د) 3
هـاي بـاال   زیرا در تراکم. هاي باال استخروس در تراکم

هاي تاج خروس روي یکدیگر و اندازي بوتهبه دلیل سایه
ها افزایش رقابت براي آب و مواد غذایی، توان رقابت آن

نیــز در ) 1991(بلـک شـو   . بـا لوبیـا کـاهش یافتــه اسـت    
ریـزي مشـاهده کـرد    رز تاجهمطالعه رقابت لوبیا با علف

بوته در متر  100تا  20که با افزایش تراکم تاج ریزي از 
یافـت زیـرا   کـاهش  ردیف، عملکرد لوبیا به میزان جزئی 

ریزي یک علـف هـرز پهـن بـرگ بـوده و بـا افـزایش        تاج
هـاي آن روي هـم و   تراکم آن به دلیل سایه اندازي بوتـه 

هـاي  وي بوتـه نه اي، اثـر رقـابتی آنهـا ر   گورقابت درون
  .  لوبیا کاهش یافت

  
  

. 1386و  1385هاي در سال مختلف لوبیاهاي رقمبراي ) 4معادله (ضرایب برآورد شده با استفاده از برازش مدل سه پارامتري  -3جدول 
YWF  ،عملکرد لوبیا در تیمار عاري از تاج خروسa درصد کاهش عملکرد در اثر افزودن اولین بوته تاج خروس وm   حداکثر درصد

  .نهایت میل کندکاهش عملکرد لوبیا زمانی که تراکم تاج خروس به سمت بی

  
  

  YFW رقم لوبیا قرمز سال
) kg ha-1( 

خطاي 
 استاندارد

a 
(%) 

خطاي 
 استاندارد

m  
(%) 

خطاي 
 R2 استاندارد

 90/0 ±8/4 1/62 ±2/2 9/13 ±145 3730 اختر 

 D81083 2912 116±  1/20 7/4± 2/79 7/3± 96/0 الین 1385
  صیاد 

 
3041 135± 5/6 3/1± 3/54 5/4± 82/0 

 95/0 ±1/3 5/80 ±5/3 3/19 ±102 3949 اختر 
 D81083 3212 96± 0/23 3/2± 9/90 8/2± 98/0 الین 

 97/0 ±2/4 7/77 ±4/1 9/10 ±92 4272 صیاد 1386
 94/0 ±1/2 8/67 ±4/1 4/7 ±90 4558 گلی 
 97/0 ±8/2 5/70 ±2/1 3/11 ±79 4411 اختر + گلی 
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    نتایج تجزیه واریانس نشان داد که  1386در سال 
  
  

لوبیـا و تـراکم تـاج    هـاي  رقـم عملکرد دانـه تحـت تـاثیر    
ضرایب حاصل از برازش مـدل سـه    .خروس قرار گرفت

در حالـت عـاري از    هايرقمپارامتري براي عملکرد دانه 
اد که رقم لوبیا قرمـز گلـی بیشـترین    تاج خروس نشان د

تــرین کــم D81083و الیــن  )کیلــوگرم در هکتــار 4558(
جدول (را داشت ) کیلو گرم در هکتار 3212(عملکرد دانه 

را داشـت   aبیشترین مقـدار پـارامتر    D81083الین ). 3
ترین رقم لوبیا به افزایش که نشان می دهد حساس) 23(

تــایج مربــوط بــه همچنــین ن. تــراکم تــاج خــروس اســت
  D81083الین  شاخص سطح برگ نیز نشان می دهد که

در حالت شاهد کمترین شاخص سطح بـرگ را داشـته و   
همچنین در صورت افزایش تراکم تاج خروس، شـاخص  

). 1شـکل  (یافـت  شدت بیشتري کاهش  هسطح برگ آن ب
در نتیجه سـرعت رشـد ایـن الیـن نیـز در حضـور تـاج        

کـه منجـر بـه    ) 2شـکل  (شت خروس کمترین مقدار را دا
رقم گلی کمترین مقدار . افت عملکرد بیشتر آن شده است

  مقدار این پارامتر براي تیمار و  )4/7(را داشت  aپارامتر 
رقـم  . رقم گلـی بـود  بیشتر از  )3/11(مخلوط گلی و اختر

بیشـترین   گلی در حالت شاهد و تراکم باالي تاج خروس
و افـزایش   شاخص سطح برگ و سرعت رشد را داشـت 

هـاي اخیـر   کمتـري بـر شـاخص    تأثیرتراکم تاج خروس 
، در نتیجه مقدار افـت عملکـرد آن در   )2و 1شکل (داشت 

در تیمـار   aمقدار پارامتر  .حضور تاج خروس کمتر بود
گلـی و اختـر نیـز نشـان داد کـه      هـاي  رقمکشت مخلوط 

داري در ثیر معنـی ألوبیـا تـ  هـاي  رقماستفاده از مخلوط 
لکرد دانه یا افزایش توان رقابـت آنهـا بـا تـاج     افزایش عم

 ).3جـدول  . (خروس در مقایسه با رقم اختر داشته اسـت 
 هايرقمنیز نتیجه گرفتند که ) 2001(نگوجیو و همکاران 

( ــرمز     ــه قـ ــروس ریشـ ــاج خـ ــراکم تـ ــربع  ( تـ ــتر مــ ــه در مــ بوتــ
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  نقاط نشان دهنده. 1386و  1385هاي لوبیا مختلف لوبیا قرمز در سالهاي تأثیر تراکم تاج خروس بر عملکرد دانه رقم -3شکل 

 .باشدمی 4عملکرد دانه مشاهده شده و خطوط نمایانگر عملکرد برآورد شده با استفاده از معادله  
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کمتـري بودنـد، قـدرت      aگوجه فرنگی کـه داراي مقـدار  
نــوریس و . رقابــت بیشــتري در برابــر گاوپنبــه داشــتند 

بزرگتـر   aجه گرفتند که ضـریب  نیز نتی) 2001(همکارن 
-بیانگر قدرت رقابت باالي سوروف در رقابت با گوجـه 
-فرنگی است و با افزایش این پارامتر توان رقابتی گوجه

 هـاي رقـم بـین   mمقایسه پـارامتر  . یابدفرنگی کاهش می
بیشـترین   D81083مختلف لوبیا نیز نشـان داد کـه الیـن    

بـراي رقـم    mامتر مقدار پارو ) 9/90(را داشت  mمقدار 
نتایج مربوط به ). 3جدول) (8/67(گلی کمترین مقدار بود 

بوتــه تــاج  32و  16هــاي در تــراکمهــاي رشــد شــاخص
افزایش تراکم تـاج خـروس   دهد که نیز نشان میخروس 
شاخص سـطح بـرگ و    درچندانی  تأثیربوته  16بیش از 

تـوان  پس مـی ). 2و  1شکل (رقم گلی ندارد  سرعت رشد
در  aلوبیا قرمز مثل گلی که مقدار ضریب  هايمرقگفت 

دیگـر بـوده توانـایی بیشـتري در      هـاي رقمآنها کمتر از 
هـا در  رقابت با تـاج خـروس داشـته و عملکـرد دانـه آن     

قـرار گرفتـه    تأثیرنتیجه رقابت با تاج خروس کمتر تحت 
حداکثر افت عملکرد دانه بـرآورد شـده بـه وسـیله     . است

، D81083اختـر، الیـن    هـاي رقـم اي مدل سه پارامتري بر
، 9/90، 5/80گلی، صیاد، مخلوط گلی و اختر بـه ترتیـب   

  . درصد بود 5/70و  7/77، 8/67
 

  عملکرد لوبیا ياجزا
نتـایج تجزیـه واریـانس نشـان داد      1385در سال  
تعـداد  لوبیا و تـراکم تـاج خـروس بـر      هايرقمثیر أکه ت

تعـداد   ،الفوزن غ ،شاخه فرعی در هر بوته، طول غالف
تعـداد  ولی  .دار نبوددانه معنی صدو وزن  دانه در غالف

قـرار   تـأثیر تحـت  دار معنـی به طور غالف در بوته لوبیا 
یکوي چ). جدول تجزیه واریانس ارائه نشده است( گرفت

نیـــز نتیجـــه گرفتنـــد کـــه رقابـــت ) 1995(و همکـــاران 
ي بر تعـداد بـذر در غـالف و وزن صـد     تأثیرآمبروسیا 

و همکـاران   در مطالعـه وولـی  . وبیا سـفید نداشـت  دانه ل
داري بر میانگین معنی تأثیرنیز رقابت علف هرز ) 1993(

ــذر در غــالف و وزن   ــا نداشــت  100تعــداد ب ــه لوبی . دان
مقایسه ضرایب مربوط به بـرازش مـدل سـه پـارامتري     

نشان می دهد که تعداد غالف در بوته در رقم ) 4جدول (
. را به خـود اختصـاص داد  ) 6/10(صیاد بیشترین مقدار 

نشـان داد کـه مقـدار ایـن      هـا رقمبین  mمقایسه پارامتر 
ایـن  ). 4جـدول  (بود مقدار پارامتر در رقم صیاد کمترین 

دهد که تعداد غالف در بوتـه رقـم صـیاد    نتایج نشان می
کمترین کاهش را در نتیجه افزایش تراکم تاج خـروس از  

 ). 4شکل (خود نشان داد 
لوبیا تحت تعداد غالف در بوته نیز  1386در سال 

مقایسـه ضـرایب    .قـرار گرفـت  تاج خـروس   تراکم تأثیر
نشان داد که در افت عملکرد برآورد شده به وسیله مدل 

و رقـم  کمترین حالت عدم حضور تاج خروس، رقم اختر 
جـدول  (تعداد غالف در بوتـه را داشـتند   بیشترین صیاد 

 D81083و الیـن   aتر رقم گلـی کمتـرین مقـدار پـارام    ). 4
را بـه خـود اختصـاص    ) a )5/25بیشترین مقدار پارامتر 

 D81083به بیان دیگر، تعداد غالف در بوتـه الیـن   . ندداد
بیشترین حساسیت را به افزایش اولین بوته تاج خـروس  

نیـز نشـان داد کـه رقـم گلـی       mمقایسه پـارامتر  . داشت
ــارامتر   ــدار پـ ــرین مقـ ــن ) m )4/54کمتـ  D81083و الیـ

تـاثیر تـراکم    .را داشت) m )2/87بیشترین مقدار پارامتر 
مختلـف لوبیـا    هـاي رقـم تاج خروس بر تعداد غـالف در  

ــز  ــن   ) 4شــکل (قرم ــداد غــالف در الی ــه تع نشــان داد ک
D81083  بیشترین و رقم گلی کمترین تاثیر را از حضور

نیـز  ) 1993(مالـک و همکـاران    .تاج خروس پذیرفتـه انـد  
هــاي هـرز یکســاله بــا  رقابــت علـف گـزارش کردنــد کـه   

داري تعداد کل غالف در بوته را سفید به طور معنیلوبیا
نیــز مشــاهده  )1995(چیکــوي و همکــاران . کــاهش داد

یا تعداد غالف در متر هرز آمبروسکردند که رقابت علف
ایستاده مثل اختر  هايرقم .سفید را کاهش دادمربع لوبیا

و  رتفـاع کمتـري دارنـد   بـه دلیـل اینکـه ا    D81083و الین 
افزایش تراکم تاج خروس شاخص سطح برگ و سـرعت  

، )2و  1شـکل  (رشد آنها را با شدت بیشتري کـاهش داد  
تاج خروس تعـداد غـالف کمتـري    رقابت با در در نتیجه 

و مخلـوط  رقم رونده گلـی  به دلیل اینکه در  .کردندتولید 
گلــی و اختــر بـا افــزایش تــراکم تــاج خــروس   هــايرقـم 
 تـأثیر ص سطح برگ و سـرعت رشـد، کمتـر تحـت     شاخ

در نتیجه تعداد غالف در بوتـه  ) 2و  1شکل (قرار گرفت 
نیــز ) 2004(هافــل و همکــاران . نیـز کمتــر کــاهش یافــت 

شاخص سطح بـرگ در   و ارتفاع بوتهمشاهده کردند که 
بر اساس قدرت رقابت با  ي برنجهاپیغربال کردن ژنوت
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بـا افـت    یمنفـ  یتگهمبسـ  بـوده و  مـؤثر هـرز   يهـا علف
ــتند  ــرد داش ــتان. عملک ــاران  یباغس ــز ) 2006(و همک نی
که ارتفـاع بوتـه، شـاخص سـطح بـرگ و       گزارش کردند

بودند که در قدرت رقابت  یسرعت رشد محصول صفات
  .داشتند يداریمعن تأثیرگندم 

 
   
  

. 1386و  1385هاي در سال مختلف لوبیاهاي رقماي بر) 4معادله (ضرایب برآورد شده با استفاده از برازش مدل سه پارامتري  -4جدول 
YWF  ،تعداد غالف در بوته لوبیا در تیمار عاري از تاج خروسa  درصد کاهش تعداد غالف در بوته در اثر افزودن اولین بوته تاج

 .ل کندنهایت میحداکثر درصد کاهش تعداد غالف در بوته لوبیا زمانی که تراکم تاج خروس به سمت بی  mخروس و
 

  
  

ثیر رقابت تاج خروس بـر هـر سـه    أبه طور کلی میزان ت
افـزایش تـوان رقابـت    . بیشتر بـود  86در سال  رقم لوبیا

ه تـوان توجیـ  در سال دوم را ایـن گونـه مـی    تاج خروس
کربنـه و روز کوتـاه   نمود که تاج خروس یک گیاه چهار 

-بوده و در طول روز بلند رشد رویشی آن افزایش مـی 
ــد ــاج خــروس در   . یاب ــراه ت ــه هم ــا ب در ســال دوم لوبی

اردیبهشت ماه کشت شد و دوره حداکثر رشـد رویشـی   
باعـث   تاج خروس مصـادف بـا روزهـاي بلنـد بـود کـه      

افزایش رشد رویشی تاج خـروس در سـال دوم گردیـد،    
کشت آنهـا در تیرمـاه   ) 85(در صورتی که در سال اول 

انجام شـد کـه در نتیجـه روزهـاي کوتـاه بیشـتر رشـد        
کــوان و . زایشــی تــاج خــروس را تســریع نمــوده اســت 

نیز در مطالعـه رقابـت تـاج خـروس و     ) 1998(همکاران 
 mو   aهـاي کـه مولفـه  سوروف با سویا مشاهده کردند 

ایشـان دلیـل ایـن    . هاي مختلـف، متفـاوت بودنـد   در سال
نـوریس و  . تفاوت را شرایط محیطی متفاوت ذکر کردنـد 

در ارزیابی رقابـت سـوررف و گوجـه    ) 2001(همکاران 
هــا در بــین ســال aفرنگــی مشــاهده کردنــد کــه مقــادیر 

آنها دلیل افزایش اثر سوروف در سال دوم . متفاوت بود
دماي بیشتر اول فصل بیان کردند کـه باعـث افـزایش    را 

عـالوه بـر دمـاي بیشـتر در     . رشد سوروف شده اسـت 
اوایل فصل، مصرف کود بیشتر و آبیاري بهتر در سـال  
ــر   ــزایش قــدرت رقابــت ســوروف در براب دوم باعــث اف

  . فرنگی شدگوجه

  YFW رقم لوبیا قرمز سال
 

خطاي 
 (%) a استاندارد

خطاي 
 استاندارد

m  
(%)  
 

خطاي 
 R2 استاندارد

 91/0 ±2/6 3/74 ±6/8 0/26 ±4/0 6/8 اختر 
 D81083 5/8 4/0± 3/40 8/8± 8/74 9/4± 94/0 الین 1385
  صیاد 

 
6/10 4/0± 9/23 1/7± 2/64 6/4± 93/0 

 94/0 ±1/3 4/80 ±4/2 9/18 ±2/0 1/8 اختر 
 D81083 9/8 2/0± 5/25 2/3± 2/87 1/3± 97/0 الین 

 92/0 ±3/5 5/77 ±0/2 0/11 ±3/0 5/11 صیاد 1386
 87/0 ±5/5 4/54 ±6/1 5/5 ±3/0 9/10 گلی 
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ــز   ــا قرم ــن لوبی ــه   D81083الی ــدود و بوت ــد مح اي، رش
کمترین قـدرت رقـابتی را بـا    و  a پارامتر بیشترین مقدار

گلـی و  در حالیکـه لوبیـا قرمـز رقـم     تاج خروس داشـته  
نیمـه رونـده و ارتفـاع    رونـده و   يصیاد با عـادت رشـد  

درت رقابتی ن قبیشتریو  a پارامتر کمترین مقدار ،بیشتر
و همکـاران   که با نتایج نگوجیـو را با تاج خروس داشت 

فرنگـی بـا   گوجـه  هـاي رقمدر مورد توان رقابت ) 2001(
و  گلـی بیشـتر رقـم    قدرت رقابت  .گاوپنبه مطابقت دارد

 بیشترتوان به ارتفاع   را می گلی و اختر هايرقممخلوط 
 نسبت داد که باعث افـزایش  برگ بیشترشاخص سطح و 

 بر اساس ایـن نتـایج   .لوبیا قرمز شده استسرعت رشد 
هـا  رقـم و مخلـوط  رونده و نیمـه رونـده لوبیـا    هاي رقم

قــدرت رقابــت بیشــتري بــا تــاج خــروس داشــتند و در   

در مزرعـه،  تاج خـروس  هرز صورت وجود مشکل علف
رونده و هاي رقمو مخلوط گلی و صیاد هاي رقمکاشت 

از ایــن نکتــه مــی تــوان در . شــودتوصــیه مــیایســتاده 
فاده نمـود کـه   هاي هـرز لوبیـا اسـت   مدیریت زراعی علف

هـا و مـدیریت   کـش زارعین را در کـاهش مصـرف علـف   
 طیمحـ  یدر جهـت کـاهش آلـودگ   هاي هـرز  تلفیقی علف

  .یاري خواهد نمود داریپا يو کشاورز ستیز
  

  يارزسپاسگ
ریاسـت محتـرم مرکـز تحقیقـات     از بدینوسیله 

و قرمـز  لوبیـا   هايرقممین بذر أتبه جهت لوبیاي خمین 
تقـدیر و تشـکر    این طرح ياجرا هاي ارزنده درمساعدت

  .گرددیم
  

( ــربع  ( تــراکم تــاج خــروس ریشــه قــرمز      ــتر مـ ــه در مـ بوتـ
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  نشان دهنده  نقاط. 1386و  1385هاي مختلف لوبیا قرمز در سالهاي تأثیر تراکم تاج خروس بر تعداد غالف در بوته رقم -4شکل 

  .باشدمی 4تعداد غالف در بوته مشاهده شده و خطوط نمایانگر تعداد غالف در بوته برآورد شده با استفاده از معادله 
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