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اسپليت  هرز آن آزمايشي به صورت هايو سطوح مختلف نيتروژن بر رقابت لوبيا قرمز و علف كاشت به منظور بررسي اثر تراكم
تي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي در مزرعه تحقيقا 1392هاي كامل تصادفي با سه تكرار درسال طرح بلوك پايه براسپليت 

و تراكم نيز به ) كيلوگرم در هكتار 150و  75، 0(مشهد اجرا گرديد. سطوح مختلف كود نيتروژن به عنوان فاكتور اصلي در سه سطح
ر مديريت در چنين تيماهممتر و سانتي 50با فاصله رديف ثابت بوته در متر مربع)  50و 40، 30، 20سطح( 4عنوان فاكتور فرعي در 

د كه افزايش نتايج آزمايش نشان دا شد.عنوان فاكتور فرعي فرعي در نظر گرفته به )هاي هرزعلفكنترل و عدم كنترل (دو سطح 
ترين عملكرد چنين بيشدرصد وزن صد دانه در لوبيا شد. هم 18درصد وزن دانه در بوته و  23مصرف كود نيتروژن منجر به افزايش 

كلي با افزايش تراكم طورداري حاصل نشد. اما بهينه لوبيا تفاوت معنيتراكم اعمال شده مشاهده شد كه با تراكم به دانه در بيشينه
هاي هرز با گياه زراعي ميزان وزن دانه در بوته و وزن صد دانه فزايش يافت. همچنين در رقابت علفدرصد ا 70عملكرد دانه به ميزان 

 درصد كاهش يافتند. 50و 58نشان دادند. همچنين صفت عملكرد دانه و شاخص برداشت به ترتيب درصد كاهش  24و  76به ترتيب 

   اخص برداشتشهاي هرز، علفمديريت ، رقابت، عملكرد دانه كلمات كليدي:
  مقدمه:

درصد پروتئين در  23 الي 18دارا بودن د كه با نروين براي انسان و دام به شمار ميئحبوبات از منابع مهم غذايي و سرشار از پروت
هاي در حال توسعه صوص در كشورترين لگوم خوراكي بخمهملوبياي معمولي  اهميت بسياري دارند. هاي حيوانيمقايسه با پروتئين

آزمايشي محدود در  كننده ضعيف نيتروژن معرفي شده و مداركعنوان يك تثبيتلوبيا در مقايسه با ساير گياهان لگوم به  ).2است(
زير كشت غالت بوده، به كود  خصوص در زميني كه قبالًدن به حداكثر پتانسيل عملكرد، بهدهد كه براي رسينشان مي دسترس

و اين افزايش  شودرشد رويشي و عملكرد دانه لوبيا ميافزايش  برد كود نيتروژن هنگام كاشت، سبب). كار2نيتروژن كافي نياز است(
داري موجب افزايش طور معنيبه مصرف كود نيتروژن در حبوبات ).2د(داشت خواهد شموجب باال رفتن شاخص بر عملكرد نيز

هاي هرز نسبت به گياهان زراعي علفاز طرفي  ).1(ه استعملكرد دانه در مقايسه با تيمار شاهد(عدم مصرف كود نيتروژن) شد
بين گياهان زراعي  توان رقابتيدهي، آگاهي ازكودهاي مناسب در انتخاب روش در نتيجهعناصر غذايي را دارند،  جذب لوكسقابليت 
كننده توان رقابت در يكي از اجزاء مهم تعيين). 5(اهميت زيادي دارد در شرايط مختلف هاي هرز در جذب عناصر مورد نيازو علف
بوته  50و  40به  30ه لوبيا از با افزايش تراكم گيا .باشدتراكم هر گونه در بوم نظام مي هاي زراعي ميزاني مختلف اكوسيستمهاگونه

وزن صد دانه با افزايش تراكم بوته لوبيا ). 4يابد(كيلوگرم در هكتار افزايش مي 3088و  2785به  2328در متر مربع، عملكرد دانه از 
) متعلق 59/37آن(ترين بوته در متر مربع و كم 30تراكم  ) در13/41(دانه ترين وزن صدكه بيشطورييابد بهسطح كاهش ميدر واحد 
گيرد. اين گياه زراعي هاي هرز قرار ميثير تداخل علفروري لوبيا به ميزان زيادي تحت تأبا ).4باشد(بوته در متر مربع مي 50به تراكم 

ر با توجه به نياز گياه زراعي به نيتروژن و حساس بودن اين گياه به رقابت در براب. )3هاي هرز حساس است(نسبت به رقابت علف
هاي در راستاي مديريت بهينه در جهت كاهش نهاده در شرايط آب و هواي مشهد اين آزمايش هاي هرز و تعيين تراكم بهينهعلف

  سيستم اجراء شد.



 

 ٢

  ها:مواد و روش
عه (رقم درخشان)، در مزرهاي هرز و لوبيارقابت علفاين آزمايش به منظور بررسي تأثير سطوح مختلف تراكم و كود نيتروژن بر 

هاي كامل در قالب طرح بلوك اسپليت پالت اسپليت به صورت 1392سال تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد در 
 كيلوگرم 150، 75، 0سطح (از منبع اوره) در سه بارت بودند از تيمار كود نيتروژنهاي آزمايشي عد. تيمارتكرار اجراء ش 3با  تصادفي

مديريت در دو سطح كنرل و عدم كنترل علفو تيمار سوم  بوته در متر مربع 50و 40، 30، 20سطح  4راكم در تيمار ت در هكتار بود.
. هر گرديدمتر با در نظر گرفتن حاشيه كشت سانتي 50رديف به فاصله  6بود و در هر كرت  متر 3در  6ابعاد هر كرت هاي هرز بود. 

ت و در مرحله رشد خطي مقطع زماني(همزمان با كش و در دو در هر پالتوژن) اصلي(كود نيتر تيمارتقسيم و وك به سه قسمتبل
تقسيم شد و  بخش هاي فرعي به دوكرت و هاي اصلي به طور تصادفي پخش) در كرتتراكم لوبيا(فرعي  لوبيا) پخش گرديد و تيمار

ور حضور در مجاورت هم و در نتيجه ايجاد هاي هرز به منظرز كنترل و در ديگري كنترل علفهاي هبخش علف در يكي از اين دو
مورد صفات  .بوته به طور تصادفي انتخاب گرديد 5 گيري اجزاي عملكرد از هر كرت. براي اندازهرقابت در بين آنها صورت نگرفت

از نرم با استفاده دست آمده به يهابودند. داده  و شاخص برداشت دانهوزن دانه در بوته، وزن صد دانه، عملكرد گيري شامل اندازه
انجام  درصد در سطح پنج اي دانكنبر اساس آزمون چند دامنه آنها و مقايسه ميانگينمورد تجزيه واريانس قرار گرفتند  SASافزار 
  شد.

  نتايج و بحث:
كه سطوح وريط). به1(جدول نددار بودهاي اعمال شده بر روي صفات مختلف مورد بررسي معنينتايج آزمايش نشان داد كه فاكتور
هاي هرز سبب افزايش صفات در شرايط مختلف كنترل و عدم كنترل علفكاشت هاي مختلف مختلف كود نيتروژن و در تراكم

   .)1(جدول مختلف مورد بررسي در اين آزمايش شد
  هاي هرزرقابت با علفتجزيه واريانس عملكرد و اجزا عملكرد لوبيا تحت تاثير تراكم كاشت در سطوح مختلف نيتروژن در  -1جدول

 )MS(ميانگين مربعات
 وزن دانه در بوته درجه آزادي  اتمنابع تغيير

  (گرم)
 وزن صد دانه

  (گرم)
  عملكرد دانه

  (كيلوگرم در هكتار)
  شاخص برداشت

  (درصد)
  ns868/0 ns360/8 ns 334/14024  ns 972/27  2 تكرار

  031/249**   423/939475 ** 536/160** 392/28**  2 ازت
  ns688/2 ns691/18 ns 784/23713  ns 988/11  4 اشتباه آزمايشي

  ns418/34 ** 797/1691474  ** 109/401 418/16*  3 تراكم كاشت
  740/317 **  439/1236156 ** 484/63** 177/31**  6  ازت×تراكم كاشت

  ns530/3 ns647/13 ns 007/28710  ns 381/32  18 اشتباه آزمايشي
  845/5015 **  312/4264182 ** 104/747** 680/1911**  1 هرزعلف

  ns 484/85  312/259800 ** 618/197**  752/74**  2  ازت×علف هرز

  ns032/31 ** 754/199154  ** 109/218 656/26**  3  تراكم×علف هرز

  799/94*   793/678670 ** 094/78** 619/32**  6  ازت ×تراكم ×علف هرز

  49/23  95/23 20/15 98/24  -  (درصد)ب تغييراتضري

  نشان دهنده ي عدم وجود تفاوت معني دار است.nsدرصد و1و5*و** به ترتيب نشان دهنده معني دار بودن در سطح احتمال
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  اثرات ساده سطوح نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا قرمزميانگينمقايسه  – 2جدول
  (درصد) شاخص برداشت  (كيلوگرم در هكتار) عملكرد دانه (گرم)وزن صد دانه (گرم)زن دانه در بوتهو  

  (كيلوگرم در هكتار)نيتروژن              
  b 547/7 b317/22 a 84/697  ab 739/25 (عدم مصرف كود)0

75 b 354/8 b224/23 a 94/738  a 884/28  
150 a 700/9 a181/27 b 56/377  b 438/22  

  (بوته در متر مربع)  تراكم كاشت          
20 ab 065/8 ab266/24 c 39/261  c 027/20  
30 a 479/9 a782/25 b 03/431  bc 983/23  
40 b 427/7 b424/22 a 72/856  ab 824/27  
50 a 165/9 ab491/24 a 98/869  a 914/30  

 علف هرز         
  a687/13 a461/27 a 14/848 a 034/34 كنترل

  b381/3 b 019/21 b 42/361 b 340/17  عدم كنترل
  درصد معني دار نمي باشند. 5اختالف ميانگين هاي داراي حداقل يك حرف مشترك در هر ستون بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 

  
  
  

درصد وزن صد دانه  18انه مصرف در بوته و افزايش درصد وزن د 23مقايسه ميانگين صفات نشان دادند كه كود نيتروژن باعث افزايش 
شوداما درصد عملكرد دانه مي 6كيلوگرم در هكتار منجر به افزايش  75). بر اساس نتايج بدست آمده افزايش نيتروژن تا سطح 2شد(جدول 

هاي مختلف ). اما در تراكم2(جدول  شوددرصد عملكرد دانه مي 50كيلوگرم در هكتار به بعد منجر به كاهش  75افزايش نيتروژن از سطح 
اعمال شده در كاشت لوبيا روند مشخصي در وزن دانه در بوته و وزن صد دانه لوبيا مشاهده نشد. همچنين افزايش تراكم بوته باعث 

داري هينه اختالف معنيبوته در متر مربع است كه با تراكم ب 50افزايش عملكرد دانه گرديد، بيشترين افزايش عملكرد دانه مربوط به تراكم 
درصد افزايش  70بوته در متر مربع عملكرد دانه  50به  20دست آمده مشاهده شد كه با افزايش تراكم بوته از نداشت. بر اساس نتايج به

درصد وزن صد دانه گرديد  24درصد وزن دانه در بوته و كاهش  76هاي هرز باعث كاهش چنين حضور علف). هم2يافت(جدول 
درصد كاهش  50چنين شاخص برداشت را به ميزان درصد عملكرد دانه شد و هم 58هاي هرز موجب كاهش ). عدم كنترل علف2ل (جدو

  ).2داد(جدول 
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Abstract: In order to evaluate of plant density and different levels of Nitrogen on competition of common 
Bean with weeds the experiment was conducted split-split based on randomized complete block with 3 
replications in 2003 at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad. Main plot was 3 
levels of Nitrogen (0, 75 and 150 kg.he-1) and sub plot was 4 levels of density (20, 30, 40 and 50) also sub 
sub-plot was two levels of management treatment (control and non control of weeds).results showed that 
with increasing of Nitrogen fertilizer, number of grain and 100 kernel weight in plant 23 and 18 percent was 
increased. Also maximum of grain yield found in maximum on density crops that between 40 and 50 plant. 
M 2 was not significant difference. So it seems with increasing of density, grain yield 70 percent was 
increased. Also competition of weeds on number of grain and 100 kernel weight produced 76 and 24 percent 
respectively and seed yield and harvest index 50 and 58 percent was increasing. 
Keywords: Competition, Grain yield, Weed management, Harvest Index 


