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چکیده
تداخل علفهاي بحرانی دوره قالب آزمایش در صیاد و درخشـان لوبیاي رقم دو رقابتی ارزیابی توانایی منظور به
استفاده درآمد. طرح مورد اجرا به بروجرد، کشاورزي تحقیقات ایستگاه در 1381 در سال زراعی آزمایشـی هرز
روزه 14 دورههاي اسـاس بر و گروه دو در تیمارها بود. تیمار 12 و تکرار 4 کامل تصاد فی شـامل بلوكهاي از نوع
سـبز هنگام از (WI) زراعی گیاه با هرز علف هاي رقابـت تیمارهاي شـامل اول تیمارها گروه شـد . گرفته نظـر در
و فصل) تمام تداخل همراه با تیمار شـاهد( سـبز شـدن از پس روز و 70 56 ،42 ،28  ،14 زراعی تا گیاه شـدن
د اد نشـان کلی نتایج طور به بودند. فوق مراحل هرز (WF) تا علفهاي از عاري تیمارهاي شـامل تیمارها دوم گروه
سوء اثرات کاهش سبب رقم د رخشـان مقایسـه با در صیاد رقم لوبیاي ارتفاع و برگ شـاخص سـطح بودن باال که
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Evaluation of competitive ability of two dry bean (Phaselous vulgaris) cultivars using critical period of weed 
interference experiment
By: A. Ahmadi: Faculty of Agricuture, Lorestan University, Khoramabad, Iran
Baghestani M.A: Weed Research Dept., Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran
Mousavi S.K: Lorestan Agricultural Research Center, Khoramabad, Iran
Rastgoo M: Faculty of Agriculture, Ferdosi University, Mashhad, Iran
To evaluate the competitive ability of two dry bean cultivars: “KRD-29” and “Rab-50”, using critical period of weed 
interference experiment; an experiment was conducted in 2002 at Brojerd agricultural research station. The experiment 
conducted in a randomized complete block design with 4 replications and 12 treatments was used. Treatments 
were arranged in two groups with 14 days intervals. First group included weed infested treatments (WI) from crop 
emergence to 14,28,42,56,70 days after emergence with control treatment (whole season interference) and second 
treatments included weed free (WF) treatments until to same days in first group. Results showed that higher leaf area 
index (LAI) and height of “Rab-50” cultivar than “KRD-29” cultivar resulted in lower adverse effects of weed species 
and yield loss in this cultivar.
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ــف مختل ــل از عوام ــر متاث ــه ــت ک ــدهاي اس پدی ــت رقاب
مجاورتی ــل عوام ــد. میباش مجاورتی و محیطی ــی، بیولوژیک
تک فضایی ــش و آرای گونهاي ــبت نس گیاهی، ــم تراک ــامل ش
بر ــان زراعی گیاه با هرز ــاي علفه .(15 ،13 ،7) ــت بوتههاس
با یکدیگر ــواد معدنی م آب و نور،  قبیل از مختلفی ــع مناب ــر س
)گزارش 11) همکاران Odonavan .(13) می پردازند رقابت ــه ب
براي ــت رقاب علفهايهرز،  ــد رش اولیه مراحل در ــه ــد ک کردن
و گیاه زراعی علفهايهرز بین غذایی ــواد م و آب نظیر منابعی
علفهايهرز توانایی باالیی ریشه، استقرار از اما پس شدید است
استفاده از با ً اکثرا و خواهند داشت را منابع ــریع س تخصیص در
را از گیاه ــترس دس در آب از زیادي بخش خود تعر یق ــطح س
براي رقابت میکنند. زراعی گیاه با شدت به کرده و خارج محیط
موجود در رطوبت است قادر (Xanthium spinosum) مثال توق
علف و تخلیه نماید خود را ــراف اط متري 1/52 تا 1/22 ــه فاصل
90 فاصله در رطوبت را نیز (Digitaria ischaemum) ــگ خرچن
همچنین مینماید. ــه تخلی خود را اطراف ــانتیمتري س 122 تا
خارج خاك متري 3 را از عمق ــت رطوب که گونه قادرند ــر دو ه
دوره طول افزایش که میکنند اشاره همچنین نامبردگان سازند.
عملکرد بر هرز علفهاي بیشتر تأثیر باعث هرز علفهاي رقابت
و Schillinger .(11 )ــردد میگ زراعی گیاه ــد رش خصوصیات و
Salsola) شور علف گیاه که بر روي ــی با آزمایش (14) همکاران
محصول با که زمانی این گیاه که دادند دریافتند انجام (iberica

میکند. مصرف را آب خاك از رشد میکند 70 لیتر گندم
رقابت د وره طول (10) نیز در کامرون ــکاران هم Ngouajio و

تیپ Marinngue با رقم ــه س را براي
GL130و Ph330 ــدود، مح نا ــدي رش

کردند . ارزیابی متفاوت محدود ــدي رش با تیپ
عنوان به را محدود تیپ رشد ي با گونههاي نامبرد گان

کردهاند. ذکر رقابت به حساس گونههاي
تیپ تأثیر ــتر تحت بیش که فاکتورهایی از مهمترین ــی یک
برگ براي ــطح س ــطح برگ میباشد. س می گیرد، قرار ــدي رش
برگ سطح .(8 ) است الزم فتوسنتز و دریافت تشعشع خورشید
میباشد گیاه ــد ــرعت رش س و کانوپی د ر نور نفوذ کننده تعیین
را تحت زراعی گیاه ــرد عملک که ــت عواملی اس از (4). نور یکی
کانوپی برگ سطح با میزان ــتقیم مس رابطه و می دهد قرار تأثیر
سبب برگ کاهش سطح که ــت اس بدیهی .(17، 9) دارد گیاهی
کاهش نتیجه در و ــنتزي فتوس فعال ــع تشعش ــش دریافت کاه
سطح ــاخص ش دیگر طرف از ــود. مواد می ش تجمع و ــنتز فتوس
و در گیاه آب مصرف کارایی علفهايهرز، با گیاه در رقابت برگ

.(18 می کند (4 ، ایفاء مهمی نقش فرسایش خاك
ــر ــتفاده بش ــورد اس م ــی غذای ــع منب ــن دومی ــات حبوب
زیر سطح نظر از در ایران لوبیا بین حبوبات، د ر ــند (1). می باش
به همین .(2) ــت داراس را اول مقام اقتصادي اهمیت و ــت کش
لوبیا ــدي رش تیپ بهترین تعیین هدف با حاضر ــی بررس منظور
تحقیقی عملکرد چنین و افزایش ــرز علفهايه با مقابله جهت
در لوبیا کشت مهم کانون هاي از یکی بروجرد که ــتان شهرس در
و رشد نامحدود ( صیاد) رشد لوبیاي رقم روي ایران میباشد بر

گرفت. انجام (درخشان) محدود

مقدمه
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روشها و مواد
ــاورزي ــتگاه تحقیقات کش ایس در 1381 زراعی ــال در س آزمایش این
عرض ــتان با شهرس این ــرقی ــري جنوب ش کیلومت 20 در ــع واق ــرد بروج
درجه ــی 48 جغرافیای طول و ــمالی ش 16 دقیقه و ــه 34 درج ــی جغرافیای
خاك درآمد. اجرا به دریا ــطح 1645 متر از س ارتفاع ــرقی و ش دقیقه و30
و پائیز د ر مورد آزمایش بود. زمین ــیلتی لوم س نوع از زمین مورد آزمایش
مقدار و آزمایش خاك نتایج به توجه با ــت کاش قبل از شد. زد ه ــخم بهار ش
25 و نیتروژن) اوره(٪46 کود 12/5 کیلو گرم هکتار، در ــده ش توصیه کود
سطح در یکنواخت بطور اکسید فسفر) تریپل(٪47 فسفات ــوپر س کیلوگرم
مخلوط شد. با خاك هم ــک عمود بر د یس ــط دو و توس ــد ش پخش مزرعه
نوع از ــتفاده اس مورد طرح گردید. بندي بلوك آزمایش مورد زمین ــپس س
گروه د و در تیمارها بود. تیمار 12 و تکرار 4 ــامل ش تصادفی بلوکهاي کامل
نظر د ر گیاه زراعی ــدن ش ــبز س از پس روز 14 دورههاي ــاس اس تایی بر 6
با گیاه هرز علفهاي رقابت تیمارهاي شامل تیمارها اول گروه ــد . ش گرفته
و 56 ،42  ،28 مراحل 14، زراعی تا شدن گیاه هنگام سبز زراعی 1(WI) از
گروه و تمام فصل) تد اخل شاهد( تیمار با همراه شدن ــبز س پس از 70 روز
مراحل فوق 2(WF) تا هرز علف هاي از عاري تیمارهاي ــامل ش تیمارها دوم
ــانتی 50 س فواصل به ــت کش خط با 5 متر2/5 متر کرت 6 هر ابعاد بودند.
قبل از روز د و (آبیاري کاري هیرم صورت به و دست بوسیله کشت متر بود .
در بطوریکه شد . انجام ردیف روي در متر سانتی 10 بوته فواصل با کاشت)
3 سانتی تا 2 عمق مساوي در اندازه با بذر کپهاي 2-3 صورت محل به هر
با سه برگی دومین مرحله شدن در سبز پس از ــد. قرار داده ش خاك متري
د رخشان مورد آزمایش ارقام رقم ــد. ش اعمال نظر مورد تنک تراکم عملیات
ــبز س پس از روز 3 اولین آبیاري ــد. بودن (-50Rab)ــاد صی و (KRD -29)
براي رایج دوره ــه با توجه ب بعدي ــد. آبیاريهاي ش انجام ــدن بذور لوبیا ش
آبیاري گرفت. انجام ــیفونی به صورت س بار و روز یک هر 9 حبوبات مزرعه
ادامه ــدند ش بوته ها زرد ٪25 حد ود و رفته زردي رو به غالفها زمانیکه تا
تیمار در هرز علفهاي وجین لوبیا لپهاي برگهاي ظهور با همزمان ــت. یاف
بعدي وجین گرفت. در مراحل صورت فصل تمام علف هرز در از شاهد عاري
در گرفت. انجام ــده ش ذکر در زمانهاي تیمار نوع به توجه با هرز علفهاي
بصورت پس چه از کشت و صورت قبل چه به هیچ علف کشی این آزمایش
گرم کیلو ــا 5 لوبی کامل 4 برگی 2 تا مرحله د ر ــد. نش مصرف ــت کش از
و شد یکنواخت افزوده صورت به کود سرك عنوان ازت) به ٪46) اوره
با کنه ــی سمپاش بار د و رویت به محض نقطهاي د و کنه با مبارزه براي
برداري نمونه گرفت. صورت هکتار در لیتر ــک ی میزان به ــش پروپال ک
کرت در هر که ــود ب ترتیب این به ــد رش فصل طی د ر زراعی ــاه گی از
پذیرفت. ــده) انجام ش ذکر مرحله زمانی(6 ــه فاصل با ــت کش خط 5 از
هر کرت انتهایی ــر یک مت گیاه از ــه 5 مرحل هر در ــور منظ این ــراي ب
قبیل از آن ــی ــاخصهاي فیزیولوژیک ش و ــت برداش تصادفی صورت به
بوتهها کل ــک خش وزن ،(LAI)3 ــرگ ــطح ب س ــاخص ش لوبیا، ارتفاع

شد. محاسبه و اندازه گیري (TDM)4

هر  از مربع متر 6 مساحت حاشیه اثرات حذف عملکرد با تخمین  جهت
شد . بذر محاسبه اساس رطوبت ٪14 بر و عملکرد دانه آن برداشت کرت

تابع به گونه ) هر ساقه طول ) ارتفاع تغییرات روند مربوط به دادههاي
.(1 شد(معادله پارامتري برازش داده سه سیگموئیدي

(1 (معادله
                      

برگ سطح و تجمعی ــک خش ماده تغییرات روند داد ههاي مربوط به و
(معاد له 2). شد برازش داده پارامتره لورنتزین سه تابع نیز به

(معاد له 2)              

سطح و تجمعی خشک متغیر(ارتفاع، ماده مقدار f ،2و 1 معاد له دو در
طی در مورد نظر متغیر مقد ار حد اکثر a رشد ، فصل از (t)هر زمان در برگ)
به متغیر مقدار رشد میباشد که فصل از روزي نیز t0 و رشد فصل روزهاي

می باشد. معادله وb ضریب خود رسیده است حداکثر
3)که (معادله ــره پارامت دو ــه گوش ــت راس همچنین مدل هیپربولیک
بیوماس و ــم تراک بین به رابطه ــت، اس ــده ش ارایه (3) Cousens ــط توس

شد. برازش داده د انه عملکرد تلفات درصد هرز با علفهاي
           (معاد له 3 )                        

کامل کنترل شاهد به ــبت نس عملکرد تلفات درصد YL این معادله در
بازاي عملکرد تلفات د رصد نیز I هرز و ــف عل بیوماس یا تراکم d،هرز ــف عل
سمت هنگامیکه به است واحد سطح در واحد بیوماس یا هرز بوته علف هر
در عملکرد د رصد تلفات باالترین حد از ــارت عب A نیز و میکند میل ــر صف

است. باال بسیار علف هرز بیوماس تراکم یا که است شرایطی

بحث نتایج و
تراکم علفهايهرز بیوماس و از کاهش عملکرد لوبیا تابعیت

بیوماس و تراکم لوبیا از مختلف ارقام دانه کاهش عملکرد درصد تابعیت
مبناي بر ــت. اس شد ه د اده ــان نش ــکل 1 ش در هرز علف گونههاي مجموع
کم مقادیر مربوط به میزان کاهش عملکرد دانه شده، برازش داده معادالت
هیپربولیک معاد له د ر Iــا (پارامتر آنه پایین یا تراکم هرز علفهاي ــاس بیوم
تابعیت ارزیابی صیاد متفاوت بود. در و براي ارقام درخشان ( عملکرد کاهش
بیوماس علفهايهرز از ــاد صی ــان و دانه ارقام د رخش عملکرد تلفات درصد
.(1 ــکل ش ــد( ش 0/47 برآورد و 1/048 میزان ترتیب به به I پارامتر مقدار
رقم براي هرز علف ــاس بیوم واحد ازاي به عملکرد درصد کاهش ــع واق در
حاکی امر این بود. صیاد رقم براي پارامتر این مقدار برابر دو از بیش درخشان
است. علف هرز رقابت ــروع ش به درخشان پذیري بیشتر رقم ــیت حساس از
براي Iپارامتر نیز مقدار علفهاي هرز ازاي تراکم عملکرد به تلفات تابع در
گویاي مقادیر این 0/74 بود. و 1/093 برابر به ترتیب صیاد و درخشان ارقام
علفهايهرز براي بوته تک به مربوط دانه عملکرد کاهش مقدار بیشتر بودن
بوته به اولین مربوط عملکرد کاهش میزان عبارتی به ــت. اس درخشان رقم
رقم براي مقدار آن از بیشر د رصد 47 تقریباً ــان درخش رقم براي هرز علف
از معیاري شده داده برازش هیپربولیک منحنیهاي است.مجانب بوده صیاد
ــت. هرز اس علف باالي و بیوماس تراکمها عملکرد مربوط به تلفات حداکثر

... رقابتی توانایی ارزیابی
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گویاي که برآورد گردید، از 100درصد بیش لوبیا رقم دو براي پارامتر این
هرز است. علف باالي تراکمهاي حضور از لوبیا زیاد ــیار بس پذیري خسارت
نخود بر زراعی ــاه عملکرد گی کاهش ــی ارزیاب (19) در ــکاران و هم Wish
A مقدار پارامتر هیپربولیک استفاده از معادله با شلمی هرز تداخل علف اثر

د رصد گزارش داده اند. 158/7 تا از 78/3 جانبی) را (مجانب

تداخل شرایط در رقم د و ساقه طول تغییرات روند
صیاد (رشد در رقم ساقه طول که داد نشان تیمارهاي تداخل میانگین
بیشتري ثبات و از بیشتر محدود) (رشد درخشان رقم ــبت به نس نامحدود)

پس روز 80 در زمان ساقه بود. اند ازهگیري طول برخوردار
لوبیاي طول ساقه در میانگین که ــان داد نش شد ن از سبز
در ولی سانتیمتر 39 فصل تمام تداخل تیمار صیاد در رقم
همچنین بررسی بود. ــانتیمتر 30 س درخشان رقم لوبیاي
داد که ــان نش ــد رش طی فصل در لوبیا ارقام ــاقه س طول
بیشتر (صیاد) نامحدود رشد لوبیاي در ساقه طول میانگین

.(2 بود (شکل (درخشان) رشد محدود لوبیاي از

تداخل شرایط در رقم دو برگ سطح تغییرات روند
ــاخص ش ــدید ش ــبب کاهش س هرز علفهاي رقابت
اثرات بارزترین یکی از ــکل3). ش ــد( ش لوبیا برگ ــطح س

ــطح است س گیاهی در واحد تراکم افزایش هرز در مزرعه، علفهاي حضور
منابع از عوامل ایجاد رقابت جهت دریافت ــطح س واحد د ر افزایش تراکم و
که است عواملی مهمترین از یکی است. نور نور جمله از نیاز مورد مشترك
که ــت داش توجه باید .( 5) میدهد قرار تحت تأثیر را زراعی گیاه ــرد عملک
ــک خش وزن افزایش آن تبع به و ــطح تراکم در واحد س افزایش مجموع در
سطح برگ میزان ولی میگرد د،  سطح واحد برگ در سطح موجب افزایش
با گیاه زراعی که ــرایطی ش کاهش مییابد. در افزایش تراکم با ــک بوته، ت
واحد در گیاهی کل جامعه برگ ــطح س هرچند ــت، اس رقابت در هرز علف
اثر در ــه بوت تک برگ ــطح س کاهش د لیل به ولی مییابد ــش افزای ــطح س

علف هايهرز چپ) (سمت کل بیوماس و راست) (سمت تراکم مجموع لوبیا از مختلف ارقام دانه عملکرد درصد کاهش تابعیت -1 شکل

رشد فصل طی لوبیا رقم دو ساقه طول روند تغییرات -2 شکل
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گیاه برگ ــطح س ــاخص ش گونهاي، بین و گونهاي درون رقابت و ــل تداخ
.( 16 ، 5 ) مییابد ــش کاه ــرعت س به هرز به علف آلوده مزارع د ر ــی زراع
علفهاي رقابت افزایش ــا ب کردند که گزارش نیز ــکاران(6) هم و Hagood 
کاهش هرز از علف شاهد عاري به نسبت برگ سطح ــویا، شاخص س با هرز
شاخص کاهش بیان با هم (12) همکارانش و oliver یافت. قابل مالحظهاي
برون گونهاي و درون رقابت خوبی به عامل این کردند که برگ تائید ــطح س
تشعشع جذب ــر رقابت بر س به توجه با میدهد. ــان نش را هرز علف گونه اي
عملکرد و تولید ماده خشک، تجمع نهایت و در (PPFD) فتوسنتزي فعال
دارد؛ قرار (PPFD) جذب د ر زراعی ــی قدرت کانوپ تأثیر زراعی تحت ــاه گی
وابسته زراعی سطح برگ گیاه شاخص به ــتقیم مس طور خود به نوبه که به
سبب زراعی شدید ترباشد، گیاه با هرز رقابت علفهاي چه هر ــت(17). اس

میشود. زراعی گیاه در برگ سطح شاخص شدیدتر کاهش
که در همانطور دارد، لوبیا رشدي سیستم به بستگی ــئله مس این بیان
رشدي تیپ صیاد رقم لوبیاي اینکه د لیل به است شده داده نشان (5) شکل
رشد اوایل فصل در مخصوص کانوپی ــترش گس و خزندهاي دارد با نامحدود
علف هاي رشد و در میشود گیاهچههاي علف هرز ــایهاند ازي روي س باعث
در د رخشان لوبیاي برگ سطح ــاخص ش کاهش میکند. ایجاد اختالل هرز
نسبت داد آن افراشته و محدود رشدي تیپ به میتوان صیاد را ــه با مقایس
گیاه به ــی بر اینکه دسترس علفهاي هرز عالوه رقابت زمان افزایش با چون
روي گیاه لوبیا باعث هرز علفهاي منابع غذایی کاهش مییابد سایهاندازي
کاهش امر باعث این و ــده، ش گیاهی جامعه به داخل نور نفوذ جلوگیري از
مرور به برگ سطح نهایت و در مواد فتوسنتزي، کمتر تخصیص و فتوسنتز
ــروي فصل پیش با .(16) میدهند ــان خود نش از ــمگیري چش کاهش زمان
میانگین طوري که شد به این مسله واضحتر تد اخل شروع تیمارهاي و رشد
صیاد رقم لوبیاي در (WIT) فصل تمام تداخل تیمار در برگ سطح شاخص

بود. 0/8 زمانی محدوده همین در د رخشان رقم لوبیاي د ر ولی 1/3
کنترل و تداخل دورههاي از علف هايهرز خشک ماده تولید تابعیت

تداخل، افزایش دورههاي با میشود مالحظه 4 شکل در طور که همان
وزن که حداقل طوري به هرز افزایش یافت علف هاي ــک خش وزن میانگین

شدن سبز از 14 روز پس هرز در تیمار علفهاي ــک خش
ــبز شدن س از پس روز 70 تیمار در آن و حداکثر (WI)1

ــد. ش محقق مربع متر در ــرم گ ــزان 600 می ــه ب (WIT)
ــد، به ش ــاهده مش کنترل تیمارهاي در این قضیه عکس
14 کنترل ــار تیم براي ــک وزن خش ــوري که حداکثر ط
متر د ر گرم 780 میزان به (WF)2 شد ن ــبز س پس از روز
قابل به طور دورههاي کنترل با افزایش حاصل شد و مربع

تیمار آنجا که در ــد تا ش هرز کاسته علفهاي ــک وزن خش مالحظهایی از
خشک علفهاي وزن میانگین  (WF) 2 سبز شد ن از پس روز تا 70 کنترل
این بیانگر مهم ــن ای بود . گرم در متر مربع 200 لوبیا، ــم رق براي دو ــرز ه
بیوماس واحد سطح،  د ر هرز علفهاي خشک وزن افزایش با است که مطلب
هرز علف هاي خشک وزن ــتر بیش افزایش با اما مییابد. کاهش کل محصول
محصول ( کل ــش بیوماس کاه میزان آنها،  گونهاي درون ــت علت رقاب ــه ب

.( کم میشود (شکل4 لوبیا)

علفهايهرز تراکم بر کنترل دوره هاي تاثیر
افزایش ــا ب صیاد،  و ــان درخش لوبیاي رقم دو ــرل ــاي کنت تیماره در
زمان به به مرور گونهاي ــاي و غن علفهرز، تراکم عاري از د ورههاي ــول ط
لوبیاي در ــوري که ط 6) به و 5 ــکل هاي (ش یافت کاهش معنیداري ــور ط
و پیچک ــاق- قی ( تاج خروس – مربع ــر مت د ر 74 بوته ــان از درخش ــم رق
گونه به 3 ــدن) ش سبز از ــد (14 روز پس رش فصل د ر ابتداي ــک) خارخس
70 تیمار در مترمربع ــه در بوت 39 تراکم با پیچک) ــاق- قی ــاج خروس- (ت
درصدي تراکم 47/5 کاهش نشاندهند ه که رسید، شدن ــبز س از پس روز
است؛ شد ن از سبز پس روز 70 تیمار تا رشد فصل از ابتداي هرز علفهاي
پیچک قیاق- خروس- تاج ) علف هرز گونه صیاد از 5 رقم لوبیاي د ر ــی ول

رشد  فصل ابتداي مربع در در متر 67 بوته با تراکم ( سوروف و خارخسک –
و قیاق – ( تاج خروس علف هرز گونه سه ــدن) به ش ــبز س پس از 14 روز )
ــدن ش ــبز س از پس 70 روز تیمار در مربع بوته درمتر 21 با تراکم پیچک )
فصل ابتداي به نسبت درصدي 68/5 کاهش دهنده نشان که رسید (WF)2

70 تیمار در میشود که شکلهاي 5 و 6 مشاهده به توجه با ــد میباشد. رش
خارخسک چون نشد ؛ مشاهده خارخسک هرز علف ــدن از سبز ش پس روز
و زنی بذور ــه باالیی در جوان یکنواختی و ــت اس ــاله بذري هرز یکس ــف عل
با و میپوشاند را مزرعه طغیان حالت به باره یک لذا د ارد، گیاهچه استقرار
به دلیل تاج خروس هرز ولی علف ــود میش راحتی کنترل وجین به یک بار
سیستم ریشهاي چند د لیل نیز به پیچک قیاق و غیر یکنواخت، جوانه زنی
از نظر به اینکه توجه با میشود . مشاهده مزرعه رشد د ر تمام فصل ساله در

سطح برگ روند تغییرات شاخص شکل 3-
علفهايهرز تداخل شرایط در لوبیا ارقام

... رقابتی توانایی ارزیابی
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بین اختالف فصل طی کنترل تیمار د ر علف هايهرز گونهاي وغناي ــم تراک
کاهش با صیاد رقم در اختالف این که طوري به است قابل مالحظه دو رقم
این که میباشد ــمگیر تر چش ــان درخش به ــبت نس مربع متر تعداد د ر ٪21
بسیاري از همانطور که باشد. د اشته محصول ــد رش به ــتگی بس میتواند امر
مورفولوژي اختالف در همکاران معتقدند که Ngouajio و از جمله محققین
اختالف براي مبنایی میتواند زراعی واریته هاي ــدي رش تیپهاي و گیاهی

باشد. علفهايهرز آن ها با رقابت درجه در
ــدي نامحدود و رش تیپ د اراي ــاد صی رقم لوبیاي ــه ک ــی آنجای از
ــم مزیتی رق این در ویژگی ــن ای وجود ــد می رس نظر به ــت اس خزند ه
تعداد ــی فراوان ــد. میباش ــان درخش رقم به ــبت رقابتی نس برتري در
شاخصهاي مراحل اولیه در ــد رش سرعت احتماالً و فرعی ــاخههاي ش
ضمن و میتوانند ــتند هس علفهايهرز ــا ب مواجهه در خوبی ــی رقابت
هرز بذر علف زیادي تعداد ــد ن ش ــبز س از مانع ــایهاندازي س با اینکه
از میدهند . کاهش را ــده ش ــبز س علفهاي هرز ــد رش سرعت ــوند ش
براي دلیلی ــان درخش رقم لوبیاي در رقابتی ویژگی این فقدان ــی طرف

است. هرز علف با رقابت د ر آن ضعف

پاورقیها
1- Weed  Infested
2 - Weed Free
3 - Leaf Area Index
4 - Total Dry Matter
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