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چکيده
عملکرد گیاه لوبیا به دلیل رشد کم در ابتدای فصل رشد ،تحت تأثیر رقابت علفهایهرز به شدت کاهش میيابد .باا
توجه به پژوهشهای محدود در زمینه تأثیر رقابت علفهای هارز بار اا ات فیليولو ياب لوبیاا ،شزماياای بارای برر ای
خصوایات مورفولو يب و فیليولو يب ه رقم لوبیاقرمل با دو عادت رشدی نیمهرونده و ايستاده در رقابت با علفهایهرز
در ملرعه شزمايای داناکده کااورزی داناگاه ايالم در بهار و تابستان  1396انجام شد .شزمايش به ااورت فاکتوريال بار
پايه طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل ،رقم در ه طح (ایاد ،درخاان و الين  )D81083و رقابت علفهایهارز در
دو طح (عاری از علفهایهرز و تداخل تمام فصل علفهایهارز) و باا اه تکارار اجارا شاد .اا تهاای ارت ااب بوتاه،
زيستتوده ،میلان کلروفیال  ، b ،aمیالان کلروفیال کال ،شنتو ایانین و کاروتنودیاد در اه مر لاه  ( V4اومین بار
هبرگچهای)( R6 ،گلدهی) و ( R7غالفدهی) و ا تهای عملکرد دانه ،تعداد غاالف در بوتاه ،تعاداد داناه در غاالف و
وزن100دانه در مر له ر یدگی فیليولو يب برر ی شدند .نتااي نااان داد کاه در باین اه رقام ماورد مطالعاه اليان
 D81083با رشد ايستاده قدرت رقابتی باالتری با علفهایهرز دارد و بیاترين میلان ارت اب بوته ،زيستتوده ،تعداد غالف
در بوته ،وزن100دانه و عملکرد دانه را داشت .تداخل علفهایهرز باعث کاهش تعداد دانه در غالف ،وزن100دانه ،تعاداد
غالف در بوته و عملکرد دانه به ترتیب به میلان  27/42 ،22/71 ،30/18 ،و  42/24دراد شد .از طرف ديگر ،اا تهاای
فیليولو يب مانند شنتو یانین ،کاروتنودید در مر له  V4تحت تأثیر رقام و رقابات علافهاایهارز قارار نگرفتناد ،اماا در
مر له ،R7اثر االی رقم و رقابت علفهایهرز و در مر له R6اثر االی رقابت علفهایهرز بار اا تهاای شنتو ایانین و
کاروتنودید معنیدار بود .شاخص رقابت در بین ه رقم مورد مطالعه در طح 5دراد معنیدار باود و اليان  D81083باا
مقدار  1/81بیاترين شاخص را داشت .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که کات الين  D81083با قدرت رقابتی باالتر و
داشتن خصوایات مورفولو يکی و فیليولو يکی بهتر نسبت به اير ارقام در مقابل علفهایهارز ،باه عناوان ياب راهکاار
غیرشیمیايی برای مديريت علفهایهرز در ملارب لوبیا قابل توایه میباشد.
واژههای کليدی :رنگیلههای فوتو نتلی ،ايهاندازی ،ا ات رشدی ،مديريت غیرشیمیايی علفهایهرز
داشته ا ت (Ministry of Agriculture-Jahad Statistics,
) .2018پروتنین دانه اين گیاه ،در مقايسه با غاالت دو تاا اه

1

مقدمه
لوبیااا ( )Phaseolus vulgaris L.يکاای از مهاامتاارين
گیاهان زراعی خانواده بوبات در دنیا میباشاد کاه باه عناوان
يکی از منابع مهام تاأمینکنناده پاروتنین و کاالری محساو
میشود .لوبیا همچنین ،مکمل منابع غنی از کربوهیدرات مانناد
برن  ،ذرت ،و کا اوا میباشاد (.)Mola & Belachew, 2015
در ال زراعی  95-96محصول لوبیا  35دراد از کل بوباات
تولیدی کاور را تاکیل داده و بعد از نخاود در رتباه دوم قارار

برابر و نسبت به گیاهان ناا تهای  10تا  20برابر ا ت .از ايان
رو ،در کاورهايی که تولید پروتنین یوانی با محدوديت روبارو
ا ت ،اين گیاه میتواند نقش ا ا ی در تاأمین پاروتنین ماورد
نیاااز انسااان داشااته باشااد (Ghamari & Ahmadvand,
).2015b
يکاای از محاادوديتهااای عمااده تولیااد لوبیااا ،ااور
علاافهااایهاارز ماایباشااد (.)Mola & Belachew, 2015
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رقم لوبیای درخاان و ایاد در تیمارهای رقابت علفهاایهارز
ناان داد که باالبودن شاخص طح بر و ارت اب لوبیای اایاد
در مقايسه با درخااان ابب کااهش اثارات اوه گوناههاای
علفهایهرز و نیل تل ات عملکرد در اين رقم بود (Ahmadi et
) .al., 2007aافلايش طول دوره رقابات باا علافهارز در لوبیاا
بب کاهش روند افلايش ارت ااب طای فصال رشاد گردياد .باا
افلايش طول دوره تداخل علفهایهارز ،باه تادري از عملکارد
دانااه کا ااته شااد و در مقاباال ،افاالايش طااول دوره کنتاارل
علفهایهرز ،عملکرد دانه را افلايش داد .از شنجا کاه در جامعاه
گیاهی ،ارت اب بوته نقش مهمی در فرشيند جذ نور خورشاید و
متعاقبا ًا فتو انتل دارد ،بناابراين کااهش ارت ااب در اثار رقابات
میتواند از داليل کاهش عملکارد نهاايی گیااه محساو شاود
) .(Ghamari & Ahmadvand, 2013دورههااای تااداخل
علاافهااایهاارز از  10تااا  60روز پااا از بلشاادن بااه طااور
معنیداری عملکرد و اجلای عملکرد واريتههاای لوبیاا را تحات
تأثیر قرار میدهد .شرايط شلوده به علفهرز در طای ياب فصال
رشد کامل منجر به کاهش عملکرد لوبیای معمولی برای واريتاه
 AFR-702و  Awassa-dumeبهترتیاب باه میالان  73/65و
 76/88دراد در مقايسه با تیمارهاای عااری از علافهارز شاد
) .(Mola & Belachew, 2015فاکتورهای غیرزيساتی مانناد
کاهش ش و مواد مغذی و تغییار در کی یات و کمیات ناور ،در
ورفیاات فتو اانتلی گیاهااان ماانعکا ماایشااود .محتااوای
رنگدانههای فتو نتلی شاخص مهمی از ورفیات فتوشایمیايی
گیاهان ا ت .زيرا کلروفیل aجذ طول موج بلند نور را ترجیح
میدهد .کلروفیل bطول موج کوتااه ناور را باه کاار مایبارد و
کاروتنودیدها اير طاول ماوجهاای ناور و شنتایاکسایدانهاای
درونزاد را جذ میکنناد و از کلروفیال در برابار ش ایبهاای
فوتودينامیکی اوت مایکنناد (.)de Aguiar et al., 2019
میلان کلروفیل بار باه میالان زياادی ،تعیاینکنناده میالان
فتو ااانتل و تولیاااد زيساااتتاااوده ا ااات ( & Ghamari
.)Ahmadvand, 2015b
) Vrbnicanin et al, (2012گلارش کردناد کاه رقابات
علفهایهرز بب کاهش میلان کلروفیل در چاودار شد .ور
ذرت خودرو (و ای) در کات لوبیا باعث ايجاد رقابت برای نور
شااده و موجااب کاااهش رنگدانااههااای فتو اانتلی ،کلروفیاال و
متغیرهای مورفولو يب در گیاهان لوبیاا شاد ( de Aguiar et
 .)al., 2019در پژوهش )Mckenzie-Gopsill et al, (2019
ناان داده شد که علفهایهرز مجاور گیاه ذرت میتوانند باعث
ايجاد تغییرات در رنگدانههای فتو نتلی شوند ،باه طاوری کاه
اااويا ()soybean
اااطوح کاروتنودیاااد و کلروفیااال بااار

علفهایهرز به شدت با لوبیا رقابت مایکنناد و مایتوانناد تاا
80دراااد باعااث کاااهش عملکاارد شن شااوند ( Blackshaw,
 .)1991لوبیا بهوا طه داشتن رشد کُند و قدرت رقاابتی پاايین
به عنوان يب رقابتکننده ضاعیف باا علافهاایهارز شاناخته
میشود .از اين رو ،کنترل علفهایهرز ارجحیات زياادی بارای
تولیدکنندگان شن دارد ).(Saberali et al., 2012
کاهش عملکرد يب گونه گیاهی در طی رقابت ،باه دلیال
ا ت اده ماترک از منابع محدودی ا ت که در اختیار گیاه قرار
دارد .به دلیل رقابت ختی که علفهایهرز باا گیاهاان زراعای
دارند ،گ ته میشود که رقابت با علفهایهرز تنش بار گیاهاان
محسو میشود .به دلیل ا تقرار علفهایهرز هملمان يا قبال
از رشد گیاه زراعای ،شادت رقابات بارای گیااه زراعای بیااتر
میشود .ا تقرار اولیه علفهایهرز ،طح خاک را با جلاوگیری
از د تر ی گیاهان به نور پوشش میدهاد (Rathore et al.,
).2014
علفهایهرز ،اغلاب عملکارد محصاوالت را وقتای کاه در
اوايل فصل ،رشد میکنند کاهش میدهناد و مایتوانناد تای
عملکرد را اگر شنها چندين ه تاه بعاد از وهاور محصاول نیال
اذف شاوند ،کااهش دهناد ) .(Horvath et al., 2015دوره
بحرانی کنترل علفهایهرز برای لوبیا ( Phaseolus vulgaris
 )L.ه تا پن يا شِش ه ته بعد از کاشت (Burnside et al.,
) 1998و در لوبیااای اا ید ( )Phaseolus vulgaris L.از
مر له دومین هبرگچهای تا اوايل گلدهی ( Woolley et al.,
 )1993ا ت .کنترل اولیه علفهایهرز بسیار مهام ا ات ،زيارا
یستم رياهای گیاه در ايان مر لاه تو اعه پیادا مایکناد و
بع ی از علفهایهرز ،مواد دگرش یبی که رشد گیاه را محادود
میکند ،ترشح میکنند ).(Mola & Belachew, 2015
عادت رشدی گیاه چون تعیینکننده توزيع اقه و بر ها
و نهايتاً مؤثر بر میلان نور جذ شده تو ط گیاه ا ت ،میتواند
از طريق تأثیر بر توانايی رقابتی و نیال تاراکمپاذيری شن اثارات
قابلتوجهی بر عملکارد داشاته باشاد .نوتیا هاايی باا عاادت
رشدی نامحدود ،توانايی رقابتی باالتری نسبت باه نوتیا هاای
رشادمحدود نااان دادناد ( ،)Saberali et al., 2012باا ايان
وجود ،گلارش هاای متناق ای در رابطاه باا عاادات رشادی بار
توانايی رقابتی وجود دارد .به طور مثاال ،نوتیا هاای ايساتاده
نخود در مقايسه با نوتی های خوابیاده و نیماهايساتاده تاوان
رقابتی بااالتری داشاتند ( .)Wang et al., 2007انادازهگیاری
شاخصهای رشد میتواند گويای تواناايی رقاابتی هار گوناه در
طول دوره رشد باشد .شنالیلهای رشد گیاه میتوانناد باه عناوان
ابلاری برای نااندادن توانايی رقابت بین گیاه زراعی و علفهرز
بهکار روند ) .(Lak et al., 2013نتاي ارزيابی توان رقاابتی دو
69
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 7/39بود .هر وا د شزمايای شامل شش رديف به طول دو متار
با فااله  45انتیمتر بین رديفها و فاااله بوتاه روی ردياف
 10انتیمتر بود .شزمايش بهااورت فاکتوريال بار پاياه طارح
بلوک کامل تصادفی با ه تکرار اجرا شد .عامل اول شاامل اه
رقم لوبیاقرمل با دو عادت رشدی نیمهروناده و ايساتاده (اایاد،
درخاان و الين ( )D81083جدول  )1و عامل دوم شامل عادم
کنترل علفهایهرز و کنترل کامل علف هایهرز تا پاياان دوره
رشد بود .بذور ارقام لوبیا از مرکل تحقیقات کاااورزی و مناابع
طبیعی ا تان مرکلی-ايستگاه ملای تحقیقاات لوبیاای خماین
تهیااه شااد .کلیااه مراقبااتهااای زراعاای از قبیاال شااخم بهاااره،
شماده ازی زمین ،کودهای مورد نیاز و مپاشای علیاه شفاات و
بیماریها و شبیاری بهطور يکسان در تمام کارتهاا انجاام شاد.
برا ااان نتاااي فیليکاای و شاایمیايی خاااک محاال شزمااايش
(جدول )2به میلان 100کیلوگرم در هکتاار اوره100 ،کیلاوگرم
در هکتار وپرفس ات تريپل و  50کیلوگرم در هکتاار اول ات
پتا یم در زمان اجرای عملیات تهیه بستر بذر ا ت اده شد.

) (Glycine max (L.) Merr.در تیمار پر از علفهرز به طاور
قابل توجهی کاهش يافت.
در اغلب مطالعات ،تأثیر رقابت علافهاایهارز بار اا ات
فیليولو يب لوبیا ،با وجود اهمیت شن ناديده گرفته شاده ا ات.
در اين را تا ،برر ی پا خهای لوبیا به علفهایهرز برای درک
اثر متقابلهای گیاه با گیاه در طای رقابات یااتی ا ات .ايان
مطالعه با هدف برر ی تعدادی از خصوایات مورفوفیليولو يب،
عملکرد دانه و توان رقابتی ه رقم لوبیا با عاادتهاای رشادی
مت اوت در رقابت با علفهایهرز انجام شد.
مواد و روشها
باه منواور ارزيااابی تاوان رقاابتی ااه رقام لوبیااقرمل بااا
علفهایهرز ،ايان پاژوهش در فصال زراعای  1396در ملرعاه
تحقیقاتی داناگاه ايالم (طول جغرافیايی  46درجه و  25دقیقه
و  22ثانیه شرقی و عرض جغرافیايی 33 :درجاه و  38دقیقاه و
 15ثانیه شمالی و ارت اب از طح دريا  1427متار) انجاام شاد.
بافت خاک محل انجام شزمايش لومی -یلتی با ا یديته ادود

جدول  -1مشخصات ارقام لوبياقرمز
Table 1. Characteristics of Red bean cultivars
ارقام

عادت رشدی
Growing habit

Cultivars

رشد نامحدود و نیمهرونده

ایاد

)Indeterminate and semi erect growth (Type 2

Sayad

رشد محدود و ايستاده

درخاان

)Determinate and erect growth (Type 1

Derakhshan

رشد محدود و ايستاده
)Determinate and erect growth (Type 1

D81083

جدول  -2خصوصيات فيزیکی و شيميایی خاک محل آزمایش
Table 2. Soil physical and chemical characteristics of the experiment
هدایت الکتریکی

کربن آلی
اسيدیته

(درصد)

(دسی زیمنس بر متر)

pH

Organic
)carbon (%

0.26

7.39

1.74

)EC (dS.m-1

ميزان (پی پی ام)

ميزان (درصد)

)Content (ppm

)Content (%

پتاسيم

فسفر

نيتروژن

قابلدسترس

قابلدسترس

(درصد)

Available k

Available P

)Nitrogen (%

356.26

4.94

0.1

کنترل علفهایهرز بهاورت وجین د اتی هار ه تاه در
تیمارهای عاری از علفهرز انجام شد و هیچگونه علفکاای در
طرح ا ت اده ناد .شاروب انادازهگیاری اا ات در مر لاه V4
هبرگچهای) از رشد لوبیا (شاروب نموناهبارداری
( ومین بر
بهاورت بصری تعیین شد يعنی زمانیکاه بار هاا باا گیاهاان
مجاااور تمااان پیاادا کردنااد ))Horvath et al., 2015( ،و

بافت

شن

رس

سيلت

Sand

Clay

Silt

15

27

58

Texture

لوم یلتی
Silty
loam

نمونااهباارداریهااای بعاادی در مرا اال ( R6گاالدهاای) و
(R7غالفدهی) انجام شد .ا ات مورد برر ی لوبیاا در مر لاه
 R6 ،V4و  R7عبارت بودند از :ارت اب اقه ،وزن خاب بوتاه،
ااطح باار  ،میاالان کلروفیاال  aو  ،bمیاالان کلروفیاال کاال،
کاروتنودیااد و شنتو اایانین .باارای اناادازهگیااری ااطح باار از
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ان ( ;Jain Laboratory Instruments

د تگاه طح بر
 )Indiaا ت اده شد.
جهت نمونهبرداری از علفهایهارز ،در اه مر لاه ،V4
 R6و  R7يااب کااادر مربعاای  0/5 × 0/5مترمربعاای بااهطااور
تصادفی در هر کرت انداخته شد و تعداد و ناوب علافهاایهارز
درون هاار کااادر بر سااب گونااه شاامارش و ااپا بوتااههااای
علفهایهرز و لوبیا برداشت شادند .اپا بارای انادازهگیاری
زيستتوده ،بوتههای علفهایهرز و لوبیا به شزمايااگاه منتقال
شدند .نمونههاا درون پاکاتهاای کاغاذی درون شون باا دماای
72درجه انتیگاراد باه مادت  48تاا  72ااعت (ايان زماان
بستگی به نوب بافت و میلان رطوبت اولیه موجود در گیاه متغیر
بود) قرار داده و پا توزين شدند .جهت انادازهگیاری مقادار
اهمیت علفهارز (درااد) ( Importance Value of Weed,
 (%) )IVWدر دو مر له  V4و  ،R9معادله  1ماورد ا ات اده
قرار گرفت (:)Mamun et al., 2011
معادله :1

جم شن با ا تون  80درااد باه  10میلایلیتار ر اانده شاد.
پا به و یله د تگاه ا اپکتروفتومتر ( UV-Visibleمادل
 Cary-50اخت شرکت Varianکاور ا ترالیا) ،میلان جذ
در طااول مااوجهااای  663/6 ،646/6 ،470 ،663و  647و 537
اندازهگیری و با ا ت اده از روابط زيار رنگداناههاای فتو انتلی
محا به شد .جهت تنویم د تگاه از ا تن  80دراد به عناوان
شاهد ا ت اده گرديد.

 :Aمیلان جذ محلول عصاره در طول موج ماخص
در اين فرمول  Anthocyanin ،Chl.T ,Chl.b ,Chl.aو
 Caroteniodبااه ترتیااب غلواات کلروفیاال  ،aکلروفیاال ،b
کلروفیال کال ،شنتو ایانین و کاروتنودیادها (شاامل کااروتن و
گرانتوفیل) میباشد.

= IVW

در معادله فوق DW1 ،وزن خاب يب گوناه علافهارز و
 DWTوزن خاب تمام گونههای علفهرز میباشد.
پا از ر یدن کامل بوتههای لوبیا ،از هر يب از ه رديف
میانی هر کرت ،در مجموب10 ،بوته به اورت تصادفی (به طول
يب متر و عرض نیم متر با فااله نیم متر از باال و پايین کارت)
برداشت گرديد و عملکرد دانه و اجالای عملکارد باا ا ات اده از
ترازوی سان با دقت ادم گرم اندازهگیری شد.
جهت برر ی توان رقابتی ارقام لوبیا در برابر علفهایهارز
از شاااخص رقاباات (( )CI( )Competitive Indexمعادلااه )2
ا ت اده شد:
معادله :2

×

آناليز آماری

برر اای رونااد تغییاارات ااا تهااای مورفولو يااب و
فیليولو يب در طی اه مر لاه نموناهبارداری ()R7 R6 ،V4
انجام شد .برای برر ی نرمال بودن دادهها از نرمافلارSPSS 22
و شزمونهای شاپیرو-ويلب کولموگروف-ا میرنوف ا ت اده شد.
جهت شناالیل دادههاا نیال از نارمافالار  SAS 9.4و بارای ر ام
نمودارهااا از ناارمافاالار 2013 Excelا اات اده شااد .مقايسااه
میانگینها نیل باا شزماون اداقل ت ااوت معنایدار ( )LSDدر
طح معنیدار  5دراد انجام گرفت .شزمون نرمال بودن دادههاا
روی توزيع باقیمانده دادهها انجام شد.

=CI

که در معادلاه فاوق  =Yiعملکارد داناه رقام  iدر اور
علفهایهرز =Ymean ،متو ط عملکرد دانه همه ارقام در ور
علفهایهرز =Bi ،زيستتوده علفهایهرز مرباو باه رقام  iو
 =Bmeanمتو ط زيستتوده علفهایهرز در کل ارقام مایباشاد
(.)Radicetti et al., 2012

نتایج و بحث
اهميت علفهایهرز

برر ی تحقیق اضار نااان داد کاه از ابتادای رشاد تاا
مر له  V4لوبیا ،ه ت گونه علفهرز مااهده و شنا اايی شاد.
در بین گونههای علفهایهرز ،پیچب احرايی باالترين اهمیت
را به خود اختصاص داده ا ت (جدول  .)3در انتهای رشد لوبیاا
و در مر له  ،R9هات گونه علفهرز مااهده و شنا اايی شاد
که خرفه و تاجخرون رياه قرمل به ترتیب باا  27/33و 21/92
دراد باالترين اهمیت را دارا بودند.

ارزیابی کلروفيل ،آنتوسيانين و کاروتنوئيد
برای نجش میلان کلروفیل  ،b ،aمیلان کلروفیال کال،

بل باااليی در
شنتو یانین و کاروتنودید 200 ،میلیگرم از بر
 5میلیلیتر ا تون  80دراد هماو ن گردياد و پاا از انجاام
ااانتري یو بااا اارعت  3000دور در دقیقااه ( )rpmو دمااای
4درجه انتیگراد به مدت  15دقیقه ،مايع رويی را برداشاته و
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جدول  -3مقدار اهميت علفهرز ( )IVWدر تيمار تداخل کامل علفهرز در مرحله  V4و ( R9رسيدگی فيزیولوژیک)
Table 3. Importance value of weed (IVW) in full interference of weeds at V4 and R9 (Physiological Maturation) stage
مقدار اهميت علفهرز (درصد)

مقدار اهميت علفهرز (درصد)
خانواده

نام گونه علفهرز
Weed species name

Convolvulus arvensis L.
Portulaca oleracea L.
)Setaria verticillata (L.
P.Beauv.
Tribulus terrestris L.
Chenopodium album L.

در مرحله R9

در مرحله V4

Importance value of weed in R9
)stage (%

Importance value of weed in V4
)stage (%

Family

8.78
27.33

68.88
7.97

Convolvulaceae
Portulacaceae

20.48

6.53

Poaceae

0.62
13.63

1.60
0.00078

Zygophyllaceae
Chenopodiaceae

21.92

0.0004323

Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L.

4.61

0.0002871
-

Polygonaceae
Cyperaceae

2.63

-

Amaranthaceae

Polygonum aviculare L.
Cyperus rotundus L.
Amaranthus blitoides
S.Wats.

در پژوهشهای ديگری ،علافهاایهارز غالاب در لوبیاا را
االمهتااره ،تاااجخاارون ايسااتاده (و ااای) (Amaranthus
) retroflexus L.و تاااجخاارون رونااده و پیچااب اااحرايی
) ،(Ghamari & Ahmadvand, 2013تااجخارون و اای،
کنف و ای ) ،(Hibiscus trionum L.عرو ب پاات پارده
) ،(Physalis alkekengi L.اوروف (Echinochloa crus-
) ،galli (L.) Beauvتاوق )،(Xanthium strumarium L.
االمهتااره (Aghaalikhani et al., 2005) ،و همچنااین
تاااجخاارون ) ،(Amaranthus retroflexus L.ااوروف ،و
خارخسااب ( )Ahmadi et al., 2007bگاالارش کااردهانااد.
علفهایهرز مورد برر ی تحقیق ما ،گوناههاای غالاب منااطق
غر کاور محسو میشاوند ( Ghamari & Ahmadvand,
 .)2013در مر لااه  585 ،V4بوتااه علاافهاارز در مترمربااع در
نمونهبرداریهای انجامشده شمارش شد ،در الیکه در مر لاه
 480 ،R9بوته علفهرز مااهده گرديد .در ابتدای فصل رشد به
دلیل وجود ف ای کافی ،تعداد زيادی علفهاایهارز در ملرعاه
بل شده و رشد میکنند ،ولای باا شغااز رقابات (بارون و درون
گونهای) پديده خودتنُکی بب کاهش تعداد علفهایهرز شده،
ولی علفهایهرز بااقیماناده وزن زياادی پیادا کارده و از ايان
طريق فاار رقابتی خود را به گیاه زراعی وارد مایکنناد (Lak
).et al., 2005

نام فارسی
Persian
name

پیچب احرايی
خرفه
دم روباهی
خارخسب
لمهتره
تاجخرون رياه
قرمل
علف ه تبند
اويار الم ارغوانی
تاجخرون رونده

بر در هر ه مر له  R6 ،V4و  R7در گیاه لوبیا داشات ،باه
ا تثنای ا ت زيستتوده (در مر له  R6و  )R7و طح بار
(در مر له  )R7که فقط اثر االی رقابت با علفهایهارز شنهاا
معنیدار بود .همچنین اثر متقابل رقم در رقابت با علفهارز بار
ا ا ت ااطح باار ( )LAدر مر لااه  V4و ا ا ت ارت اااب در
مر له  R7معنیدار شد (جدول  .)4روند تغییارات ارت ااب اه
رقم در شرايط رقابت با علفهایهرز (شکل  )1نسبت به شرايط
کنترل تمام فصل علفهایهرز ناان داد که الين  D81083در
هر ه زمان نمونهبرداری میانگین ارت ااب بیااتری نسابت باه
اير ارقام دارد و میانگین ارت اب الين  D81083در مر له R7
 34/33انتیمتر بود .در شرايط کنترل کامل علافهاایهارز و
در ومین مر لاه نموناهبارداری (( )R7شاکل  )1رقام اایاد
ارت اب بیاتری ( 46/64انتیمتر) نسبت به اليان  D81083و
رقم درخاان داشت .در هر اه مر لاه نموناهبارداری ،ارت ااب
بوتههای لوبیای رشديافته در شرايط رقابات باا علافهاایهارز
نسبت به شارايط کنتارل تماام فصال علافهاایهارز ،کااهش
معنیداری داشت (شکل  2الف).
در زمینه تأثیر علفهایهرز بر ارت اب گیاه زراعای در طای
دوره سان کنترل علفهایهرز گلارشهاای مت ااوتی وجاود
دارد .در مطالعه ) Lak et al, (2013ور علفهایهرز تاأثیر
معنیداری بر ارت اب گیاهان ماورد مطالعاه نداشات .در مطالعاه
) Horvath et al, (2015ارت اب ويا در مر له  V3رشد ( ه
برگیشدن) در تیمارهای کنترل کامل علفهاایهارز و تاداخل
کامل با علفهایهرز ماابه هم بود و ت اوت معنایداری باا هام
نداشتند ،ولی در مر له بستهشدن کاانوپی ت ااوت معنایداری

صفات مورفولوژیک و عملکرد دانه

تجليااه واريااانا دادههااای مورفولااو ی در ااه مر لااه
نمونهبرداری (جدول  )4ناان داد که اثر االی رقم و رقابات باا
علفهایهرز تأثیر معنیداری بار ارت ااب ،زيساتتاوده و اطح
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بیاترين زيستتوده مربو به اليان  1/36( D81083گارم در
هر بوته) بود (جدول .)7
گیاااه لوبیااای رشااديافته در اياان شزمااايش در ااور
علفهایهرز کاهش طح بر را نااان داد کاه ناااندهناده
کاهش شاخهدهی ا ت که معموالً اين گونه موارد در پا خهای
اجتنا از ايه ماااهده مایشاود ( (Green-Tracewicz et
 .al., 2011در مطالعه ) Horvath et al, (2015اطح بار
در ال  2010در مر له  V3تا 50دراد و در اال  2011تاا
18دراااد کاااهش داشاات .يکاای از بااارزترين اثاارات ااور
علفهایهرز در ملرعه ،افلايش تاراکم گیااهی در وا اد اطح
ا ت و افلايش تاراکم در وا اد اطح از عوامال ايجااد رقابات
جهت دريافت منابع مااترک ازجملاه ناور ا ات .ناور يکای از
مهمترين عواملی ا ت که عملکرد گیااه زراعای را تحات تاأثیر
قرار میدهد .در شرايطی که گیاه زراعی با علافهارز در رقابات
ا ت ،هر چند طح بر کل جامعاه گیااهی در وا اد اطح
افلايش میيابد ،ولی به دلیل کاهش طح بر تببوته در اثار
تداخل و رقابت درونگونهای و بینگونهای ،شاخص طح بار
کاهش میيابد ) .(Ahmadi et al., 2007aبه نور میر د کاه
کاهش طح بر گیاه زراعی زمیناه را بارای تو اعه ،رشاد و
بهرهبرداری از منابع تو ط علافهاایهارز بیااتر نماوده و در
نتیجه بب تجمع بیاتر مااده خااب تو اط علافهاایهارز
میگردد ).(Ahmadi et al., 2004
در مطالعه ) Oliver et al, (1976کااهش در  ،LAIوزن
خاب گیاه ،و  CGRبهترين شاخصهاايی بودناد کاه در طای
رقابت درون يا بین گونهای در طی فصل رشد ،اثار رقاابتی اي اا
میکردند که هر دو ا ت  LAIو کاهش وزن خااب گیاهاان،
روند ماابهی را ناان دادند؛ با اين ال ،کااهش  LAIدر شغااز
ات اق افتاد و شديدتر شد.
تجليه شماری نتاي بهد تشمده نااان داد کاه اثار متقابال
رقم در رقابت با علفهرز بر عملکرد دانه و تعداد غالف در بوته باه
ترتیااب در ااطح ا تمااال  5و  1دراااد تااأثیر معناایداری دارد
(جدول  .)5اثر االی رقم روی ا تهای عملکرد ،تعداد غالف در
بوته و وزن100دانه معنیدار بود ( .)P > 0/01همچنین اثر االی
رقابت با علفهایهرز روی عملکارد داناه ،تعاداد غاالف در بوتاه،
تعداد دانه در غالف و وزن100دانه تأثیر معنایداری ()P > 0/01
داشت (جدول  .)5در برر ی عملکرد دانه ه رقم ماورد مطالعاه
در رقابت با علفهایهارز ،اليان  D81083و رقام درخااان باه
ترتیب بیاترين و کمتارين عملکارد داناه را داشاتهاناد (ت ااوت
معناایداری بااین عملکاارد دانااه الياان  D81083و ااایاد وجااود
نداشت) .در شرايط کنترل کامل علفهایهرز ،اليان  D81083و
ایاد به ترتیب بیاترين و کمترين عملکرد دانه را داشتند ،البتاه

گلارش شد Green-Tracewicz et al, (2011) .ناان دادناد
که ارت اب گیاه به و یله کاهش نسبت ( R/FRنسبت نور قرمال
به فرا رخ) (در رقابت با علفهارز نسابت  R/FRکااهش پیادا
میکند) در تمام مرا ل رشد روياای اويا باه طاور ششاکاری
افلايش داشته ،در الیکه کاهش نسبت  R/FRبعد از واردشدن
به مر له زايای تأثیری بار افالايش ياا کااهش ارت ااب نادارد.
بنااابراين باارخالف اياان قیقاات کااه گیاهااان تاانشديااده از
علفهایهرز بلندتر از گیاهان شاهد هساتند ،در بع ای ماوارد
بهطور معنیداری کوتاهتر نیل میباشند که باا پا اخهاای کلای
اجتنا از ايه (کاهش نسبت رياه به ااقه ،افالايش ارت ااب،
افلايش طح ويژه بر  ،کاهش ورفیات فتو انتلی و گلادهی
زودهنگام) نا ازگار ا ت .در شزمايش اضر کاهش ارت اب بوته را
میتوان به کاهش منابع رشد و به دنبال شن کاهش جذ ماواد
غااذايی ( )Assimilationبااهو اایله گیاااه در اثاار ااور
علفهایهرز نسبت داد (  .)Kropff & Lotz, 1992بدينمعنی
که با افلايش ايهاندازی علفهایهرز ،ا تماالً بر های کمتری
به نقطه جبران نوری میر ند ( )Sterck et al., 2013که اين
موضوب اثر نامطلوبی بر فتو نتل و تولید مواد دارد و بب عادم
رشد لولها و کاهش تقسیم لولی مایشاود ،باهطاوری کاه
افلايش طول لول به دلیل ازدياد نسبت نور مادون قرمل به نور
قرمل قادر نخواهد بود که از کوتااهشادن گیااه جلاوگیری کناد
( .)Casal, 2012در تحقیقاتی ديگر هم گلارش شده ا ت کاه
کاهش ارت اب گیاه زراعی بر اثر رقابت علفهایهرز میتواناد باه
دلیل کاهش منابع و در نتیجه کاهش رشاد گیااه زراعای باشاد
).(Ghamari & Ahmadvand, 2015a
رقابت علفهای هرز در هر ه مر له رشادی  R6 ،V4و
 R7باعث کاهش معنیدار اطح بار گیااه لوبیاا نسابت باه
گیاهان رشديافته در شرايط عاری از علفهرز شاد (شاکل 2ج).
در شرايط رقابت با علفهایهارز ،اليان  D81083بیااترين و
ایاد کمترين طح بر را در بین ه رقم در طی ه مر لاه
نمونهبرداری داشتند (شکل  .)3در شارايط کنتارل تماام فصال
علفهایهرز ،در مر له  V4رقم درخاان و در دو مر له  R6و
 ،R7الين  D81083بیاترين طح بر را داشتند (شاکل .)3
البته در مر له  R7ت اوت معنیداری باین ارقاام بارای اا ت
طح بر مااهده ناد.
برا ان نتاي  ،بیاترين زيستتوده لوبیا زمانی باه د ات
شمد که در تمام طول فصل رشد عاری از علافهاایهارز باود و
زمانی که با علفهایهرز در رقابت کامل بود ،کااهش معنایدار
زيساتتاوده لوبیاا در هاار اه مر لاه رشاادی  R6 ،V4و R7
مااهده شد (شکل  .) 2اثر االی رقم روی ا ت زيساتتاوده
فقط در مر له  V4معنیدار ( )P > 0/05شاد ،باهطاوری کاه
73

طباطباییپور و همکاران؛ ارزیابی پاسخ ارقام /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 68-87

تالش با بیاترين شاخص تحمل رقابت به علفهاایهارز ارقاام
برتر شناخته شدند .در شزماايش اضار ،تعاداد داناه در غاالف،
وزن100دانه ،تعداد غاالف در بوتاه و عملکارد داناه در شارايط
رقابت کامل با علفهایهرز نسبت به کنترل کامل علفهایهرز
به ترتیاب باه میالان  27/42 ،22/71 ،30/18و  42/24درااد
کاهش يافت .در پژوهش ) Eshaghi et al, (2011ارقام گلی و
درخاان به ترتیب  12و  10دراد عملکرد بیاتری نسبت باه
رقاام ااایاد داشااتند .تعااداد غااالف در بوتااه از مهاامتاارين و
سانترين اجلای عملکرد لوبیا بوده و به شادت تحات تاأثیر
رقابت علفهایهرز قرار میگیرد .در مطالعهای که در بااال ذکار
شد ،رقم گلی در مقايسه با رقم درخاان ،دود  15دراد و در
مقايسه با ایاد دود  24دراد تعداد غالف بیاتری داشت .در
اين مطالعه تعداد غالف بوته در شرايط کنترل نسابت باه عادم
کنترل علفهایهرز دود  35دراد بیاتر بود که طبیعتاً علت
شن ،ذف فاار رقابتی ناشی از ور علفهایهرز و درد ترن
بودن بیاتر منابع ا ات .در مطالعاه )Eshaghi et al, (2011
تعداد دانه در غالف در باین ارقاام مختلاف ت ااوت معنایداری
داشت و رقم گلی و درخااان باه ترتیاب بیااترين و کمتارين
تعداد دانه در غالف را داشتند .همچناین در ايان مطالعاه رقام
درخاان وزن100دانه بیاتری نسبت به ديگر رقامهاا داشات.
باالتربودن وزن100دانه در شرايط کنترل کامل علفهایهرز نیل
میتواند به علت کاهش رقابت بین لوبیا و علفهایهرز باشد که
منابع بیاتری را در اختیار گیاه لوبیا قرار میدهد.
در مطالعاه ) ،Moriles et al, (2012ذرت رشاديافته باا
علاافهااایهاارز تااا مر لااه  V4دارای ارت اااب ،ااطح باار و
زيستتوده ماابه با ذرت  V4بدون تنش بود؛ با ايان اال ،در
مر له  ،V6تی اگر علفهایهرز در مر له  V4ذف شاوند،
اين گیاهان کوتاهتر بودناد و دارای اطح بار و زيساتتاوده
کمتری نسبت به ذرت بدون تنش بودند .وقتیکه علفهایهارز
تا مر له  V6ذرت باقی ماندند ،کااهش ارت ااب گیاهاان تحات
تاانش علاافهااایهاارز مااااهده شااد .گیاهااان رشااديافته بااا
علاافهااایهاارز تااا مر لااه  V8در اادود  50دراااد کاااهش
زيسااتتااوده و  53دراااد کاااهش ااطح باار را داشااتند.
هنگامیکه علفهایهرز تا مر له  V8باقی ماندند ،عملکرد دانه
و زيستتوده کاه و کلش  15تا  33درااد باه ترتیاب در اال
 2008و  2009کاهش يافت.

ت اوت معنایداری باین عملکارد داناه اایاد و درخااان وجاود
نداشت (شکل 4الف) .در شارايط تاداخل کامال علافهاایهارز،
بیاترين تعداد غالف در بوته مربو به اليان  D81083و اایاد
بود و کمترين تعداد غالف در بوته در رقم درخاان مااهده شاد
(شکل  .) 4ور علفهایهرز تا انتهای دوره رشد لوبیاا باعاث
کاهش معنیدار ( )P > 0/01عملکرد دانه ،تعداد غاالف در بوتاه،
تعااداد دانااه در غااالف و وزن100دانااه شااد .در مطالعااه )(2011
 Stagnari & Pisanteنیل کاهش عملکرد هماراه باا کااهش در
 LAIو تعداد غالف در تیمارهای تداخل علفهایهرز دياده شاد
که برای اير لگومها مانند نخاود ()Al-Thahabi et al., 1994
نیل گلارش شده ا ت که تعداد کمتر غالفها ،میتواند باه دلیال
تعداد کمتر شاخههاا ،کااهش وزن باذر و زيساتتاوده باشاد .در
مطالعه ) Mojaddam et al, (2016باالترين تعداد دانه در بوتاه
و عملکرد دانه در لوبیا چامبلبلی )(Vigna unguiculata (L.
) Walpدر تیمار وجین کامل و کمترين میانگین اا ات ماذکور
در تیمار وجین تا غنچهدهی به د ت شمد .روند کااهش عملکارد
دانه را میتوان به ايهاندازی علفهایهرز ،ريلش گلها به دلیال
وجود رقابت و کاهش اجلای عملکرد نسبت داد .از اويی ديگار،
کاهش عملکرد دانه به وا طه تداوم ور علفهایهرز در طاول
فصل رشد را میتوان ناشی از قادرت رقابات گوناههاای مختلاف
علفهایهرز موجود دانست ).(Aghaalikhani et al., 2005
رقابت ه رقم لوبیا با علافهاایهارز بار عملکارد داناه و
بیولو يب تأثیر معنیداری داشت ،بهطوریکه در تراکم  32بوته
تاجخرون در مترمربع عملکرد دانه ارقاام اایاد ،اختار و اليان
 D81083نساابت بااه شاااهد بااه ترتیااب  57 ،42و  72دراااد
کاهش يافت ).(Amini et al., 2009
در پژوهش ) Ghanbari Motlagh et al, (2011در بین
ارقام درخاان ،ایاد و گلی بیاترين عملکارد داناه مرباو باه
رقم گلی و کمترين عملکرد مربو به رقم اایاد باود .باه نوار
میر د که باالبودن عملکرد دانه در رقام گلای باه علات رشاد
نامحاادود ،عااادت رشاادی رونااده شن و ااطح باار باااال باشااد
) .(Ghanbari Motlagh et al., 2011رقم ایاد نیل به علات
داشتن کمترين ماده خاب تجمعای و کمتارين اطح بار ،
کمترين عملکرد دانه را دارا باود .ويژگایهاای مورفولاو يکی از
ق بیل ارت اب و طح بر در افلايش تاوان رقاابتی بسایار مهام
هستند .اثر عوامل محیطی روی گیاهان به ن و مر له نماوی
گیاه بستگی دارد ،به طوریکاه در طاول مرا ال رشاد ،میالان
سا یت گیاه به علفهایهرز مت اوت ا ت.
در برر ی ) Lak et al, (2013که در طی دو اال اجارا
شد ،تداخل علفهایهرز باعث کاهش عملکارد ،تعاداد داناه در
بوته ،تعداد دانه در غالف و تعداد غالف در بوته شد و رقم گلی و

شاخص رقابتی

شاخصهای رقابت ابلارهای م یدی برای اراده اطالعات بار
روی توانايی رقابتی محصول در برابر علفهایهرز در برنامههای
ااال ی هساتند .شااخص رقابات ( )CIمعیاار منا ابی بارای
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نوتی های ایاد ،اختر ،خمین و شکوفا شاخص رقابتی کمتری
نسبت به نوتی های ديگر داشتند ) .(Amini et al., 2014در
بین نوتی های لوبیااقرمل ،گلای بیااترين شااخص رقاابتی را
داشت و ایاد کمترين شاخص رقاابتی را داشات .پژوهااگران
اوهار داشتند که ارت اب بیاتر گونههاایهارز غالاب نسابت باه
نوتی های لوبیا باعث میشود که نوتیا هاای لوبیاا باا رشاد
نامحدود و ارت اب بوته بیاتر مثال گلای و پااک ،تاوان رقاابتی
باالتری در برابر علفهایهرز غالب داشته باشند .علت ا ت اده از
شاخص رقابت اين ا ت که در واقع هایچياب از شااخصهاای
عملکرد دانه و عملکرد بیولو يب ارقام در شرايط کات خالص و
در شرايط رقابت با علفهرز و زيساتتاوده علافهاایهارز ،باه
تنهايی نمیتوانند معیار منا بی جهت اندازهگیری توانايی رقابت
ارقام باشاند )Sarani et al, (2011) .(Sarani et al., 2011
بیان کردند که بهترين رقم از نور توان رقابتی ،رقمی ا ت کاه
ضمن برخورداری از عملکرد باال ،زيستتاوده علافهارز را نیال
کاهش دهد.

مقايسه توانايی نوتی های مختلف گیااه زراعای بارای کااهش
تل ات عملکرد ناشی از علفهایهرز ا ات ( Radicetti et al.,
 .)2012با توجه به نتاي تجليه وارياانا (جادول  ،)8شااخص
رقابتی ( )CIبین ه رقم مورد مطالعه در طح ا تمال 5دراد
معنیدار بود .مقايسه میانگین شاخص رقابتی ارقام ناان داد که
بیاترين شاخص رقابتی را الين  D81083داشت .ارقام ایاد و
درخاان ت اوت شماری معنیداری با هم نداشتند ،ولی رقم ایاد
از شاخص رقابتی باالتری نسبت به رقم درخاان برخوردار باود
(شکل  .)5برای معرفی رقم مقاوم بايد رقم موردنور هم شاخص
رقابتی بیاتری داشته باشد و هم عملکرد منا بی را تولید کند.
بنابراين بین ه رقم/الين مورد مطالعه الين  D81083میتواند
به عنوان يب الين مقاوم مطرح شود ،چون عملکرد بااليی داشت
و در رقابت با علفهرز نیل موفقتر بود و هم از شااخص رقاابتی
باالتری برخوردار بود .در پژوهای که به مطالعاه تاوان رقاابتی
ه ت نوتی لوبیاقرمل ،چیتی و ید پرداخته بودند ،بیاترين
شاخص رقاابتی ( )CIرا نوتیا هاای گلای و پااک داشاتند و

شکل  -1روند تغييرات ارتفاع ارقام لوبياقرمز در سه مرحله نمونهبرداری در شرایط کنترل و رقابت با علفهایهرز
Fig. 1. Trend of height changes of red been cultivars at three sampling stages under weed competition and weed
control

و کلروفیاال کاال در مر لااه  R7داشاات (جاادول  .)9مقايسااه
میانگین دادهها (شکل  )6ناان داد که در شرايط کنترل کامال
علفهایهرز در دو مر لاه  V4و  ،R7میالان کلروفیال  b ،aو
کلروفیل کل نسبت باه شارايط تاداخل کامال علافهاایهارز
افاالايش معناایدار داشاات .گیاهااان لوبیااای تحاات رقاباات بااا
علفهایهرز نمونهبرداریشده در مر له  ،R7میلان کلروفیل ،a
 bو میلان کلروفیل کل ماابهی با گیاهان لوبیای تحت رقابت با
علفهایهرز در مر له  V4دارند (شکل  .)6باا توجاه باه ايان
نکته که تحت شرايط رقابت با علفهرز میلان نور فرا رخ ()FR
افلايش میيابد.

صفات فيزیولوژیکی
رنگيزههای فتوسنتزی

تجليه واريانا دادهها (جدول  )9ناان داد که اثار ااالی
رقم و اثر متقابل رقم در رقابت با علفهایهرز بار هایچکادام از
ا ات فیليولو يکی ارزيابیشده در مر له  V4معنایدار نباود،
ولی اثر االی رقابت با علافهارز بار اا تهاای کلروفیال  aو
کلروفیل کل در طح  5دراد و در ا ت کلروفیل  bدر طح
 1دراد معنیدار بود .در مر له  ،R6کلروفیل  b ،aو کلروفیال
کل تحت تأثیر هیچ کدام از تیمارهاا قارار نگرفتناد .رقابات باا
علفهایهرز تأثیر معنیداری ( )P > 0/01روی کلروفیال b ،a
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جدول  -5تجزیه واریانس عملکرد و اجزای عملکرد در تيمار رقابت با علفهرز در سه رقم لوبياقرمز
Table 5. Analysis of variance related to the yield and components yield from three red bean cultivars as affected by
weed competition
ميانگين مربعات
Mean of squares

وزن100دانه

تعداد دانه در غالف

100 Seed weight

No. seed. pod-1

تعداد غالف در

عملکرد دانه

بوته

درجه آزادی

منابع تغييرات

)Degree of freedom (df

S.O.V

Grain yield

No. pod. plant-1

9.61ns

0.14ns

0.73ns

8212.50 ns

2

**279.56

0.47ns

**5.39

** 2506387.50

2

**182.46

**9.82

**10.89

** 15652012.50

1

32.22ns

0.44ns

**5.06

* 989662.50

2

11.47

0.59

0.46

148612.50

10

13.62

18.67

13.80

11.07

بلوک
Block

رقم
Cultivar

رقابت با علفهرز
Weed competition

رقم × رقابت علفهرز
Weed competition×Cultivar
خطا
Error

ضريب تغییرات (دراد)
)C.V (%

** * ،و  :nsبه ترتیب ناانگر معنیداری در طح ا تمال 1دراد و  5دراد و عدم معنیداری
significant at P≤0.05 and P≤0.01 and non-significant difference, respectively

*, ** and ns:

شکل  -2مقایسه ميانگين اثر ساده رقابت با علفهایهرز صفت ارتفاع (الف) ،زیستتوده (ب) و سطح برگ (ج) در سه زمان نمونهبرداری
Fig. 2. Mean comparison for the main effects of weed competition for the (a) height, (b) biomass, and leaf area traits at
three sampling stages

ادور کربوهیدرات به گرههای ريبوزومی میشاود .ايان امار بار
فعالیت گرههای ريباوزومی اثار مایگاذارد و در نتیجاه میالان
تثبیت نیترو ن و به دنباال شن میالان پاروتنین بار را متاأثر
خواهد اخت ) .(Mauro et al., 2011در ايان پاژوهش نیال
هملمان با کاهش میلان زيستتوده در تیماار رقابات کامال باا
علفهرز میلان کلروفیل نیل کاهش يافت .نتاي پژوهاای ديگار
ناااان داد کااه تیمارهااای شزمايااای (تااداخل و کنتاارل کاماال
علفهایهرز) از لحاظ کلروفیل نسبی بار در اطح ا تماال
1دراااد و از نواار پااروتنین بااذر در ااطح ا تمااال  5دراااد

بر های ايجادشده گیاه لوبیا که تحت نور غنی از فرا رخ
هسااتند ،میاالان کلروفیاال پااايینتاار و وزن مخصااوص باار
پايینتری هم دارند ) .(Bartoli et al., 2009میلان کلروفیال
بر به میلان زيادی ،تعیاینکنناده میالان فتو انتل و تولیاد
زيستتوده ا ت و لذا میتواند عملکارد نهاايی را متاأثر اازد.
ايهاندازی علفهایهرز روی گیاه زراعی میلان کلروفیل  aو b
را کاهش میدهد و اين ا ات بهطور قوی و مثبتای مارتبط باا
تجمااع وزن خاااب گیاااه هسااتند .بااا افاالايش ااايهاناادازی
علفهایهرز از میلان فتو انتل کا اته شاده و ابب کااهش
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افلايش تراکم گیاهان (لوبیا و علفهایهرز) باعث کاهش میالان
کلروفیل کل گیاه لوبیا و علفهایهرز مجاور و همچنین کاهش
میلان درشتمغذیها ( Pو  )Kو ريلمغذیهاا ( Mn ،Fe ،Znو
 )Cuدر لوبیا و علفهایهرز شد .علفهایهرز از طرياق رقابات
بر ر منابع رشد ،اثر نامطلوبی بر میلان کلروفیال بار دارناد.
روند کاهاای کلروفیال در رقابات باا علافهارز (تاراکم بااالی
علفهرز همراه با گیاه زراعی) میتواند ناشای از عوامال درونای
گیاه بر اثر رقابت بوتهها برای جاذ عنااار غاذايی نیال باشاد
).(Majnoon Hosseini et al., 2003

اخااتالف معناایداری بااا يکااديگر داشااتند ( & Ghamari
 Saberali et al, (2012) .)Ahmadvand, 2015bگالارش

کردند که ور و عدم ور علفهرز تاجخرون در اال اول
کااات معمااوالً تااأثیر معناایداری باار غلواات کلروفیاال باار
نوتی های لوبیاقرمل (گلای و اليان  )D81083نداشاته ا ات،
ولی در ال دوم و بهطاور کاامالً مت ااد باا نتیجاه اال اول،
غلوت کلروفیل بر در رقم گلی و در شرايط فاار رقابتی زياد
علفهرز تاجخرون نسبت به عدم ور شن به طور معنیداری
کااهش يافات Ribeiro et al, (2017) .گالارش کردناد کاه

شکل  -3روند تغييرات سطح برگ ارقام لوبياقرمز در سه مرحله نمونهبرداری در شرایط کنترل و رقابت با علفهایهرز
Fig. 3. Trend of leaf area changes of red been cultivars at three sampling stages under weed competition and weed
control

جدول  -6مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و رقابت با علفهرز بر ارتفاع در مرحله  R7و سطح برگ در مرحله V4
Table 6. Mean comparison of interaction of cultivar and weed competition on height at R7 stage and leaf area at V4
stage
ميانگين صفت  ±خطای استاندارد
Mean adjective ± Standard error

ارتفاع ،مرحله ( R7سانتیمتر)

سطح برگ ،مرحله ( V4سانتیمتر مربع در هر گياه)

)Height, R7 stage (cm

)Leaf area, V4 stage (cm2.plant-1

کنترل علفهایهرز تا پایان دوره

تداخل کامل علفهایهرز

کنترل علفهایهرز تا پایان دوره

تداخل کامل علفهایهرز

Weed control until the end of
period

Weed control until the end of
period

Weed full interference

Weed full interference

7.69 d ± 0.28

46.64 a ± 1.85

31.41 bc ± 1.11

9.41 cd ± 0.52

32.24 bc ± 0.88

29.64 c ± 1.01

18.11 a ± 0.58

11.44 c ± 0.34

38.16 b ± 1.28

34.33 bc ± 1.51

15.30 b ± 0.10

14.67 b ± 0.24
4.64

7.38

رقم
Cultivar

ایاد
Sayad

درخاان
Derakhshan
D81083
= LSD (P
)0.05

در هر تون ،وجود داقل يب رف ماابه نااندهنده عدم ت اوت معنیدار در بین میانگینها میباشد.
مقايسه میانگین با ا ت اده از شزمون  LSDدر طح ا تمال معنیداری  5دراد میباشد.
In each column, at least one similar letter indicates non-significant difference between the means.
Mean comparison by LSD test at a significant probability level of 5%
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دانه و تعداد دانه در100 وزن،V4  مقایسه ميانگين اثرات اصلی رقم و رقابت با علفهایهرز برای صفات زیستتوده در مرحله-7 جدول
غالف ارقام لوبياقرمز
Table 7. Mean comparison for the main effects of cultivar and weed competition for the biomass (V4 stage),
100 seed weight and seed number per pod traits of red bean
 خطای استاندارد± ميانگين صفت
Mean adjective ± Standard error

رقم

)دانه (گرم100وزن

Cultivar

100 Seed weight (g)

Biomass (V4 stage) g.plant-1

ایاد

b

19.48 ± 0.24

0.72 b ± 0.04

22.55 b ± 1.10

1.15 a ± 0.07
1.36 a ± 0.04
0.39
تعداد دانه در غالف

Sayad

درخاان
Derakhshan
D81083
LSD (P = 0.05)

)) (گرم در هر گياهV4 زیستتوده (مرحله

رقابت علفهرز

32.54 a ± 0.91
4.35
)دانه (گرم100وزن

Weed competition

100 Seed weight (g)

No. seed pod-1

تداخل کامل علفهایهرز

21.67 b ± 0.62

3.4 b ± 0.08

28.04 a ± 0.80

4.87 a ± 0.06

3.55

0.81

Weed full interference

کنترل علفهایهرز تا پايان دوره
Weed control until the end of period
LSD (P = 0.05)

. وجود داقل يب رف ماابه نااندهنده عدم ت اوت معنیدار در بین میانگینها میباشد،در هر تون
. دراد میباشد5  در طح ا تمال معنیداریLSD مقايسه میانگین با ا ت اده از شزمون
In each column, at least one similar letter indicates non-significant difference between the means.
Mean comparison by LSD test at a significant probability level of 5%

 مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و رقابت با علفهرز بر صفت (الف) عملکرد دانه و (ب) تعداد غالف در بوته-4 شکل
. دراد اختالف معنیداری ندارند5  در طح،میانگینهايی که داقل يب رف ماترک دارند

Fig. 4. Mean comparison of interaction of cultivar and weed competition on traits (a) grain yield and (b) Number of

pod per plant
Means with a letter in common are not significantly different at P < 0.05.

 تجزیه واریانس شاخص رقابتی ارقام لوبياقرمز در رقابت با علفهرز-8 جدول
Table 8. Analysis of variance of competition index for red bean cultivars under weed competition
منابع تغيير

درجه آزادی

شاخص رقابتی

S.O.V

degree of freedom (df)

Competitive index

بلوک

2

0.0922 ns

2

0.7173 *

4

0.097

Block

رقم
Cultivar

خطا
Error

)ضريب تغییرات (دراد

24.78

C.V (%)
* and ns:

 دراد و عدم معنیداری5  به ترتیب ناانگر معنیداری در طح ا تمال:ns * و
significant at P≤0.05, and non-significant difference, respectively
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شکل  -5مقایسه ميانگين شاخص رقابت ارقام لوبياقرمز در رقابت با علفهرز
Fig. 5. Mean comparison of competition index for red bean cultivars under weed competition

شکل  -6مقایسه ميانگين تيمار رقابت با علفهایهرز برای صفتهای کلروفيل  b ،aو کلروفيل کل لوبياقرمز در سه زمان نمونهبرداری
Fig. 6. Mean comparison of weed competition treatment for chlorophyll a, b and total chlorophyll traits of red bean at
three sampling stages

شکل  -7مقایسه ميانگين اثر اصلی رقم در مرحله  R6و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R7برای صفت کاروتنوئيد
Fig. 7. Mean comparison for the main effects of cultivar at R6 stage and weed competition at R7 stage for the
carotenoid

االی رقم و رقابت باا علافهاایهارز روی میالان شنتو ایانین
معناایدار بااود و رقاام درخاااان بیاااترين میاالان شنتو ایانین
( 0/0020میکرومول بار میلایلیتار) را در ايان مر لاه داشات
(شکل  .)8میلان شنتو یانین در مر له  R7در شرايط رقابت باا
علفهایهرز کمتر از کنترل کامل علفهایهرز بود (شاکل .)8
میلان کاروتنودید در اين مر له تحات تاأثیر رقام قارار گرفات
(جدول  .)9در مر له  R6و در شرايط رقابت با علافهاایهارز،
الياان  D81083و رقاام ااایاد بیاااترين و کمتاارين میاالان

در برر ی میلان شنتو یانین و کاروتنودید در مر لاه V4

در بین ه رقم لوبیای مورد مطالعه ت اوت معنیداری ماااهده
ناد .همچنین رقابت با علفهایهرز نیال تاأثیر معنایداری بار
میلان شنتو یانین و کاروتنودید نداشت (جدول )9؛ در الی کاه
در مر له  R6اثر االی رقابت با علفهایهرز و اثر متقابل رقام
در رقاباات بااا علاافهااایهاارز تااأثیر معناایداری روی میاالان
شنتو یانین داشتند و میالان کاروتنودیاد در ايان مر لاه فقاط
تحت تأثیر رقابت با علفهایهرز قرار گرفت .در مر له  R7اثار
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زيستتوده بر  ،کاهش کلروفیال کال ،کااهش شنتو ایانین و
افلايش طوح کاروتنودید میشود .نتااي Afifi & Swanton
( )2012اکی از شن ا ت که قرارگرفتن گیاه ذرت (در مرا ال
ابتدايی رشد) در معرض نسبت  R/FRکام ناشای از رقابات باا
علفهای هارز منجار باه کااهش میالان شنتو ایانین و افالايش
لیگنااین در بافاات اااقه در مقايسااه بااا تیمارهااای عاااری از
علاافهااایهاارز شااد .میاالان شنتو اایانین در باار هااا ت اااوت
معنیداری با شاهد نداشت و در رياههای ذرت ايان میالان در
هر دو تیمار ناچیل بود .زيستتوده رياه و اقه و قطر ااقه در
شرايط عاری از علاف هارز نسابت باه شارايط رقابات کامال باا
علفهایهرز بیاتر بوده ا ت .تغییار از انتل شنتو ایانین باه
نتل لیگنین که يب ويژگای عماومی مسایر فنیال پروپانودیاد
میباشد ،دلیل کاهش میلان شنتو یانین در بافت اقه و اپا
افلايش میلان لیگنین ا ت (.)Afifi & Swanton, 2012

شنتو اایانین را داشااتند کااه کااامالً باارخالف شاارايط کنتاارل
علاافهااایهاارز بااود (شااکل  .)8بیاااترين و کمتاارين میاالان
کاروتنودید در مر له  R7مربو به رقم اایاد و درخااان باود
(شکل  .)7در مر لاه  R6بیااترين میالان کاروتنودیاد (2/59
میکرومول بر میلیلیتر) در شرايط رقابت کامل با علفهایهارز
مااهده شد (شکل  .)7تغییرات در طوح شنتیاکسایدش نهاای
برگی مانند کاروتنودیدها و شنتو یانینها در تعدادی از مطالعات
رقابت گلارش شده ا ت .ايان مطالعاات نااان دادناد کاه ناور
فرا رخ منعکاشده بهو ایله علافهاایهارز مجااور ،موجاب
پا خهای شنتی اکسیدانی میشود تا از اثارات زياانباار افالايش
( ROSگونههای اکسیژن فعال) جلوگیری شود ROS .مازاد باه
هر دوی فتو یستم  Iو  IIش یب میر ااند ( Agostinetto et
Lorenzo .)al., 2017; Mckenzie -Gopsill et al., 2019
) et al, (2019ناان دادند که ايه گیاهان روی يکديگر باعث
افلايش ارت اب گیاه ،دمبر هاا و میاانگرههاای بلنادتر ،کااهش

شکل  -8مقایسه ميانگين اثر اصلی رقم و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R7و اثر متقابل رقم و رقابت با علفهایهرز در مرحله  R6برای
صفت کاروتنوئيد
Fig. 8. Mean comparison for the main effects of cultivar and weed competition at R7 stage and interaction of cultivar
and weed competition for the carotenoid at R6 stage
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بیاترين عملکرد دانه را نیل تولید کرد .با توجه به اينکه میلان
کلروفیل بر  ،تعیینکننده میلان فتو نتل و تولید زيستتاوده
ا ت ،پا میتواند بر عملکرد محصول نیل تأثیر بگذارد .به نوار
ماایر ااد کااه عملکاارد دانااه وابسااتگی زيااادی بااا خصوااایات
مورفولو يااب و فیليولو يااب در طاای فصاال رشااد دارد .تااأثیر
د تکاری فاکتورهای زراعی مانند کاربرد ارقام منا اب ،ممکان
ا ت به عنوان يب راهکار غیرشیمیايی در کااهش اثار تاداخل
علفهایهرز بر عملکرد محصول لوبیا مؤثر باشد .عالوه بار ايان
افلايش توانايی رقابتی گیاه در برابر علفهاایهارز نیال باياد در
نور گرفته شاود و بايساتی از اداکثر ورفیات نتیکای ارقاام
موجود نیل در شرايط اقلیمای مت ااوت ا ات اده شاود .باا ايان
وجود ،از شنجا که اثر رقابت علافهاایهارز بار گیااه زراعای در
شرايط مختلف محیطی مت اوت ا ت ،بنابراين توایه مایشاود
که اين شزمايش در اير شارايط اقلیمای و در چناد اال نیال
تکرار شود.

نتيجهگيری

تحقیق اضر ،ناان داد که ا ت اده از الين  D81083در
شرايط عدم دخالت علفهایهارز قاادر ا ات عملکارد داناه را
نسبت به شرايط تداخل کامل با علفهایهرز تا دو برابر افلايش
دهد .با توجه به نتاي  ،الين  D81083بیااترين عملکارد داناه
( 5220کیلااوگرم در هکتااار) ،تعااداد غااالف در بوتااه (،)5/33
وزن100دانه ( )32/54و بیاترين شاخص رقابات ( )1/81را در
شرايط تداخل کامل با علفهایهرز داشت .در شرايط رقابت باا
علفهایهرز ،ارت اب ،اطح بار و زيساتتاوده در طای اه
مر له نمونهبرداری نسبت به شرايط کنترل کامل علفهایهارز
کاااهش معناایداری داشاات .قاادرت رقااابتی الياان  D81083را
میتوان به ارت اب ،طح بر و زيساتتاوده بیااتر شن ارتباا
داد .نتاي اين تحقیق ناان داد که علفهایهرز از طريق رقابت
بر ر منابع رشد ،اثر نامطلوبی بر میلان کلروفیل و شنتو ایانین
دارند؛ بهطوری که در مر له  R7رشد لوبیا مقدار کلروفیال  aو
 ،bکلروفیاال کاال و شنتو اایانین در تیمااار رقاباات کاماال بااا
علفهایهرز نسبت به شرايط کنترل کامال علافهاایهارز باه
ترتیب به میلان  24/66 ،26/81 ،22/90و  33/3دراد کااهش
يافت .الين  D81083بیاترين میلان شنتو یانین را در مر لاه
 R6در شرايط رقابت با علفهایهرز و بعاد از اایاد بیااترين
میاالان کاروتنودیااد را در مر لااه  R7داشاات و در عااین ااال،

سپاسگزاری
از مرکاال تحقیقااات کااااورزی و منااابع طبیعاای ا ااتان
مرکلی-ايستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین ،بارای تاأمین باذور
مورد نیاز اين پژوهش امیمانه تاکر و قدردانی میگردد.
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Introduction
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) has been considered as an important source of protein and
calorie. This plant plays an important role in supplying the human's protein. Bean crop is highly susceptible
to weeds due to low growth rate early in the growing season. Therefore, competition with weeds causes a
significant reduction in grain yield at the end of the growing season. Weed competition is a kind of nonliving stress, which affects plant yield. Weeds and crops are always competing for obtaining nutrients, water,
light and space (CO2). Examining the effect of weed interference time during the critical period provides
valuable information regarding the physiological outcome of competition between weeds and crops. Red
bean cultivars, with different morphological and genetic characteristics, show different responses in the
presence of weeds, which may ultimately result in possible difference in yield. Unlimited growth genotypes
showed higher competitive ability than those with limited growth genotypes. However, there are
contradictory reports about the effect of growth habits on competitive ability. Measurement of growth
indices is necessary to study the competitive ability of species during the growth period. The aim of this
study was to investigate the response of some morphophysiological traits of three red bean cultivars with two
different growth habits to weeds.
Materials and Methods
A field experiment was conducted to investigate the morphological and physiological characteristics of
three red bean cultivars with two different growth habits (semi erect and erect) under weed competition in
the experimental research station at the Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran. The experiment was
conducted as factorial based on a randomized complete block design with two factors including: cultivars
(Sayad, Derakhshan and line D81083) and weed competition at two levels (weed free and infested during the
growing season) with three replications. The traits related to red bean such as plant height, biomass,
chlorophyll a, b and total chlorophyll, anthocyanin and carotenoid at the stages V4, R6, R7 and grain yield
and yield components were measured at physiological maturation stage. The importance value of weed
(IVW) was measured in two stages V4 and R9. Competitive index (CI) was used to evaluate the competitive
ability of common bean varieties against weeds. The software of SPSS 22, SAS 9.4 and Excel 2013 were
used for test normality, data analysis and drawing charts, respectively. Means comparison was performed by
the least significant difference test (LSD).
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Results and Discussion
Convolvulus arvensis had the highest importance value of weed (IVW) index from the beginning of
growth until stage V4. At stage R9, the Purtulaca oleracea and Amaranthus retroflaxus had the highest
values of IVW by 27.33% and 21.92%, respectively. The latter are dominant species in the western regions
of the country. The results showed that cultivar type and weed competition had significant effects on the
bean crop height at all studied stages. In addition, the effect of interaction between cultivar and weed
competition was significant on leaf area (LA) and height at V4 and R7 stages, respectively. At all stages,
traits such as height and leaf area of red bean cultivars were significantly decreased owing to weed
competition compared to the weed control. Line D81083 and Sayad had the highest and lowest leaf area in
competition with weeds during all stages, respectively. The effect of interaction between cultivar and weed
competition was significant on grain yield and number of pods per plant. Line D81083 and Derakhshan
cultivars had the highest and lowest seed yield in competition with weeds, respectively. Line D81083 had the
most competitive index among the cultivars. There were no significant differences between Sayad and
Derakhshan in all studied traits. Weed competition had a significant effect on chlorophyll a, b and total
chlorophyll at V4 and R7 stages. Anthocyanin and carotenoids were not affected by the treatments at V4
stage. Overall, chlorophyll a, b and total chlorophyll were significantly increased in the absence of weeds.
The effect of differences in anthocyanin value was significant based on the cultivar and weed presence, while
carotenoid content was only affected by the cultivar type at R7 stage.
Conclusion
The present study showed that use of line D81083 could increase grain yield of red bean up to 2-fold
under weed free conditions compared to crop-weed interference conditions. Line D81083 had the highest
grain yield, pod per plant, 100-grain weight, and competition index when full-season weed competition
occurred.
Keywords: Growth traits, Non-chemical weed management, Photosynthetic pigments, Shading
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