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 هرزهایآلوده به علف طیدر شرا( .Phaseolus vulgaris L) ایپاسخ عملکرد ارقام لوب

 
 4زادهاهلل سمیع، حبیب3محمدوند المیرا، 2*یاصغر جعفر، 1پوررضا زهرا

 ، استاد، استادیار و استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهي، دانشجوی کارشناسي ارشدترتیب به -4و3و2و1

 دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن

 (26/10/1399 تاریخ پذیرش: - 3/3/1399)تاریخ دریافت:  

 چکیده
و  پالتتیصورت اسپلبه شیآزما نیهرز، اهایرقابت با علف تیبر قابل (Phaseolus vulgaris) ایاثر تراکم ارقام لوب یبررس منظوربه

درخشان و  اختر،قرمز  ایشامل سه رقم لوب ایلوب رقاما یبا سه تکرار اجرا شد. عامل اصل یکامل تصادف یهاقالب طرح بلوکدر 
آلوده به  طیبوته در مترمربع در شرا 35و  25، 15تراکم کاشت شامل  یدرسا و شکوفا و عامل فرع دیاسفیو دو رقم لوب اقوتی

 ارقامقرار گرفتند.  عامل دوبرهمکنش  ایتراکم و  ،رقم ریارتفاع بوته، تحت تاث جزبه یبررس موردصفات  هیکل هرز بود.هایعلف
 و 35و  25 یهاتراکم در اقوتی رقم. کردند دیتولو غالف در بوته را  یعفر شاخه تعداد نیکمتر و نیشتریب بیترتبه ،شکوفا و درسا
دانه در  تعداد نیشتریب یدارا ارقام نیا نیهمچن بودند؛ دارا را بوته درتعداد گره  نیشتریب ،بوته در مترمربع 25 تراکم در درسا رقم

به ،درسا و درخشان ارقام. نمود دیتول را بوتهتک خشک وزن و غالف طول نیشتریارقام، ب ریسا نیدر ب درخشان. بودند زینغالف 
وزن صددانه در رقم  نیشتری. ببودند برخوردار بوتهتک تر وزن مقدار نیشتریب از ،بوته در مترمربع 25و  15 یهاتراکم در بیترت

و تعداد  یفرع شاخه تعداد. بود دانهعملکرد  نیشتریب یدارا ،تراکم سه نیانگیم در اقوتی رقم ارقام، نیب دردرخشان مشهود بود. 
ترتیب به د،یقرمز و سف ایارقام لوب نیب در. بودمترمربع  در بوته 15 از شتریب ،بوته 35و  25 یهاتراکم در ایلوب ارقامدانه در غالف 

 درسا و اقوتیرقم  که رسدینظر مبه یطورکلبه .هرز برخوردار بودندهایدر برابر علف یتوان رقابت نیشتریرقم درخشان و درسا از ب
 .باشنداز ارقام مناسب جهت کشت در منطقه  شتر،یب عملکرد دیتول نظر از

 .اقوتی ،شکوفا ،درسا ،درخشان ،اختر كلمات كلیدی:
Yield response of bean (Phaseolus vulgaris) cultivars in weed infested condition 
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ABSTRACT 
To evaluate the effects of planting density of bean cultivars competitive ability with weeds, a field 

experiment was conducted as a split plot in a randomized complete block design with three replications in 

Research Institute of Rasht, Iran, in 2017. Treatments included five cultivars of bean (Akhtar, 

Derakhshan, Yaghout, Dorsa and Shokoufa) and three planting densities (15, 25 and 35 plant.m-2 in 

weedy conditions). Results showed that all evaluated characteristics were affected by cultivar, density or 

interaction of two factors except plant height. Dorsa and Shokofa cultivars resulted in the highest and 

lowest secondary branch number per plant and pod number per plant, respectively. The highest nod 

number per plant was obtained from 25 and 35 plant.m-2 of Yaghout cultivar and at 25 plants.m-2 of Dorsa 

cultivar. Also these cultivars showed the highest grain number per pod. Among all varieties, Derakhshan 

produced the highest pod length and plant dry weight. Derakhshan and Dorsa cultivars had the highest 

plant fresh weight at 15 and 25 plants.m-2 densities. Maximum 100-grain weight was observed in the 

Derakhshan cultivar. Among all cultivars, Yaghout (averaged on three densities) produced the highest 

grain yields. Secondary branch number per plant and grain number per pod of bean cultivars were higher 

in 25 and 35 than 15 plants.m-2 densities. Among red and white cultivars, Derakhshan and Dorsa 

represented the most competitive ability against weeds. In general, it seems that Yaghout and Dorsa were 

the suitable red and white bean cultivars for planting in this region based on yield. 
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 مقدمه

از  یغن یاهیمنابع گ نیتراز مهم یکیدانه حبوبات 

پس از غالت  ییمنبع مهم غذا نیو دوم نیپروتئ

 Majnoun Hosseini, 1993; Parsa) دنرویشمار مبه

& Bagheri, 1999یبا نام علم ای(. لوب Phaseolus 

vulgaris L. 22درصد كربوهیدرات،  50-56 یحاو 

درصد  دو ،یادرصد مواد نشاسته 62 ن،یدرصد پروتئ

 یمحصوالت كشاورز نیترو از مهم است یمواد چرب

 ;Troeh & Loynachan, 2003) رودیشمار مجهان به

Majnoun Hosseini, 2008با مجموع  ایلوب ران،ی. در ا

مقام سوم را پس از  ،هکتار 107515كشت  ریسطح ز

درصد از  13حبوبات ) نینخود و عدس در ب

محصول در  نیا دیحبوبات( داراست. مقدار تول

 ،و پس از نخود استدر هکتار تن  229941كشور، 

خود اختصاص حبوبات به نیدر برا  دیمقام دوم تول

 (. Anonymous, 2016داده است )

 تیریمد ا،یلوب دیاز مشکالت مهم تول یکی

 .(Soltani et al., 2010هرز است )هایفعل

 ایزراعت لوبو  دیهرز از موانع مهم در تولهایعلف

كه چنان ،(Chiloy et al., 2008) روندیشمار مبه

را تحت  یزراع اهیگ نیمحصول ا تیفیو ك تیكم

 لیدر اوا ای(. لوبOmafra, 2006) دهندیقرار م ریتأث

و در چهار تا هشت  رددا یرشد كند ی،چرخه زندگ

 ریپذبیآس اریهرز بسهایهفته اول، در تداخل با علف

(. عدم كنترل Ahlawat et al., 1981است )

عملکرد  یدرصد 70سبب كاهش  ،هرزهایعلف

(. حضور Malik et al., 1993) دش دیاسفیلوب

 تواندیم ایهرز در سراسر فصل رشد لوبهایعلف

 شود زین عملکرددرصدی  96بیش از سبب كاهش 

(Solorzano, 1983عملکرد دانه در لوب .)خشک ای، 

درصد  85 ،هرزهایرقابت تمام فصل علف لیدلبه

(. عملکرد Pynenburg et al., 2011) افتیكاهش 

 ،هرزهایاز علف یعار یهاسبز كه در كرت ایلوب

آلوده به  یهادر هکتار بود، در كرت لوگرمیك 6175

در  لوگرمیك 2016رصد كاهش به د 67هرز با علف

 (. Mirshekari et al., 2010) دیهکتار رس

قرمز  ایو عملکرد لوب یرشد یهاكاهش شاخص

در ارقام مختلف  ،هرزهایرقابت با علف دلیلبه

 پی)ت یگل ،قرمز ایارقام لوب نیمتفاوت است. در ب

رشد  روندهمهین پی)ت ادیرونده رشد نامحدود(، ص

رشد محدود(، اختر  ستادهیا پینامحدود(، درخشان )ت

 یهاشامل توده یتیچایلوب ،رشد محدود( ستادهیا پی)ت

 یرونده رشد نامحدود( و صدر پی)ت نیخم یمحل

شامل ارقام  د،یاسفیرونده رشد نامحدود( و لوب پی)ت

 پیرونده رشد نامحدود( و پاک )ت پیشکوفا )ت

 نیو خم یگل هایپیوترشد نامحدود(، ژن ستادهیا

عملکرد دانه را در هر دو  نیو كمتر نیشتریب بیترتبه

 كردند  دیهرز تولاز علف اریآلوده و ع ماریت

(Amini et al., 2014a .) 

رقابت با  ییتوانا ی،زراع اهیو تراكم كاشت گ شیآرا

(. Olsen et al., 2012) دهدیم رییهرز را تغهایعلف

هرز آلوده به علف طیشراتراكم مطلوب بوته در 

 عاری ازآلوده  طیممکن است متفاوت از شرا

 شیهرز، افزاآلوده به علف طیهرز باشد. در شراعلف

درصد  30با  ،بوته در مترمربع 40به  20از  ایتراكم لوب

 شی( و افزاMousavi et al., 2005) تودهستیكاهش ز

 ،بوته در مترمربع 66به  40قرمز از  ایتراكم لوب

درصد كاهش تراكم و وزن  22و  32با  بیترتبه

هرز همراه های( علفEshaghi et al., 2011خشک )

قرمز درخشان، اختر  ایسه رقم لوب ،قیتحق نیبود. در ا

با  ،درسا و شکوفا دیاسفیو دو رقم لوب اقوتیو 

بوته در مترمربع در  35و  25، 15كاشت  یهاتراكم

ورد مطالعه قرار هرز مهایآلوده به علف طیشرا
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 .فتندگر

 هامواد و روش

در قالب طرح و  پالتتیصورت اسپلبه شیآزما نیا

در مزرعه  ،با سه تکرار یكامل تصادف یهابلوک

با عرض  ،توتون رشت قاتیمركز تحق یپژوهش

و طول  یشمال قهیدق 37درجه و  37 ییایجغراف

 10ارتفاع  و یشرق قهیدق 31درجه و  49 ییایجغراف

به  1396فصل رشد سال  یط ،آزاد یایمتر از سطح در

  ایارقام لوباز پنج سطح  ی،درآمد. عامل اصل جراا

و  ستادهیو درخشان )ا اخترقرمز  ایشامل سه رقم لوب

و رشد  ستادهی)ا اقوتی نیرشد محدود( و همچن

درسا و شکوفا )رونده  دیسفاینامحدود( و دو رقم لوب

تراكم  حسط سهشامل  یو رشد نامحدود( و عامل فرع

آلوده  طیبوته در مترمربع در شرا 35و  25، 15كاشت 

 هرز بود.هایبه علف

از عمق  یبرداربافت خاک، نمونه نییمنظور تعبه 

انجام  نینقطه از زم نیدر چند یمتریسانت 30 یزراع

 حیو سپس تسط سکیگرفت. پس از اعمال شخم، د

آزمون  جینتا یبر مبنا ییایمیانجام شد. افزودن كود ش

كاشت و  یهافیدر امتداد رد یاریصورت شبه ،خاک

 46)اوره،  تروژنیندر هکتار  لوگرمیك 40 زانیمبه

 یمساو طیدو مرحله تقس ی( طتروژنیدرصد ن

)بالفاصله و سه هفته پس از كاشت( صورت گرفت. 

 خی)تار وریدر اواسط شهر ایلوب یكاشت دست

طول به ییهاعنوان كشت دوم( در كرتبه ؛19/06/96

 فیرد پنجشامل  ،مترمربع( 10متر ) دوو عرض  پنج

یسانتسه تا چهاردر عمق  ،متریسانت 40به فاصله 

كاشت جهت  یهافیرد یانجام شد. فاصله رو یمتر

 هشتو  11، 19 بیترتبه ،تراكم موردنظر رسیدن به

بوته  35و  25، 15 یهاتراكم یبرا ترتیب، بهمتریسانت

بالفاصله پس  یاریآب نیمربع بود. نخستدر متر

 ازیبا توجه به ن یبعد یهایاریو آبانجام شد ازكاشت 

 لیمتاالكس یهاكش. پاشش قارچصورت گرفت اهیگ

، 45اِمتانی( و مانکوزب )ددرصد پنجگرانول  ل،ی)ردوم

 ایلوب یمرحله چهار برگدرصد( در  80پودر وتابل 

 ،یزراع اهیگ یدگیدر هنگام رس صورت گرفت.

 یساقه نیارتفاع بوته )ارتفاع بلندتر یریگاندازه

غالف در بوته،  و یفرع یهادهنده(، تعداد شاخهگل

وزن تر و خشک  و طول غالف، تعداد دانه در غالف

بوته از وسط هر  10 یبوته، با برداشت تصادفتک

ها غالف یو جداساز هاه. برداشت بوتكرت انجام شد

ابتدا  مترمیو ن یكنار فیها پس از حذف دو ردو دانه

صورت  هیحاش عنوان اثركشت به یهافیرد یو انتها

عملکرد دانه  ،یستیعملکرد ز نییگرفت و جهت تع

درصد( و شاخص برداشت ))عملکرد  13)رطوبت 

قرار ( مورد استفاده 100(×یستیز عملکرد ÷ یاقتصاد

از  ییسه نمونه صدتا گیری وزناندازه. با ندگرفت

گرم  0001/0وزن صددانه با دقت  ،هر كرت یهادانه

 شد. نییتع

 هرز هایدر تداخل با علف ایلوب ارقام رقابت شاخص 

  شد محاسبه (1) از معادله استفاده با نیز

(Baghestani & Zand, 2004): 

𝐶𝐼                   1معادله  =
𝑉𝑎𝑟 𝑖

𝑉𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑎𝑛
/

𝑊𝑒𝑒𝑑 𝑖

𝑊𝑒𝑒𝑑 𝑚𝑒𝑎𝑛
 

رقم  عملکرد :iVar، رقابت شاخص :CIمعادل، این  در

i هرزهایعلف در حضور ،meanVar: عملکرد متوسط 

 توده زیست :iWeed، هرزحضور علف در ارقام همه

 متوسط: meanWeedو  iرقم  به مربوط هرزعلف

 باشد.می ارقام همه در هرزعلف توده زیست

كه انجام شد؛ چنان ازین ها در موارد موردداده لیتبد

و صفات  یتمیلگار لیتبد قیشاخص برداشت از طر

دوم  شهیر لیتبد قیاز طر ،بوتهوزن تر و خشک تک

از  یریگها با بهرهداده انسیوار هینرمال شدند. تجز

و  GLM هیرو و با (1/9 )نسخه SASافزار نرم

شده محافظت LSDبه روش آزمون  نیانگیم ساتیمقا
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درصد انجام شد و نمودارها در  پنجدر سطح احتمال 

 رسم شدند.  Excelافزار نرم

 و بحث جینتا

 بوته ارتفاع

دو این همکنش  بر نیساده رقم و تراكم و همچن اثر

 ارتفاع صفت بر یریتاثتراكم(، ×رقم متقابل اثرعامل )

 ایارقام لوب ارتفاع نیانگیم(. 1)جدول نداشتند بوته

 و متریسانت 29/34و  14/37 بیترتبه ،دیقرمز و سف

آلوده به  طیشرا در ایلوب ارقام همه ارتفاع نیانگیم

 . بود متریسانت 36 ،هرزعلف

 

 aایهرز بر صفات ارقام لوبهایو رقابت با علف یزراعاهیگ پیمربعات( اثر تراكم و ژنوت نیانگی)م انسیوار هیتجز جینتا -1جدول 

Table 1. Variance analysis (mean squares) of the effect of crop density and genotype and weed-crop competition on bean 

verieties characteristics a 

 (Source of 

variation) 

Degree of 

freedom 
Plant height 

Secondary branch number 

per plant 

Nod number per 

plant 

Pod number per 

plant 

Grain number 

per pod 

Pod 

length 

Replication 2 ns102.40 ns2.40 ns1.70 *4.30 ns0.50 ns1.60 

Cultivar 4 ns90.10 *7.01 ns3.50 *3.70 **1.90 **26.50 

Main error 8 61.40 2.50 2.50 1.30 0.40 3.10 

Density 2 ns87.80 *9.40 **11.90 ns2.60 *1.20 ns0.10 

Cultivar×Densi

ty 
8 ns75.00 ns4.30 *4.90 ns1.50 ns0.20 ns2.70 

Error 20 42.10 2.60 1.80 0.90 0.30 2.10 

CV  18.00 15.50 14.80 23.80 14.80 11.90 

  
Plant fresh 

weight 
Plant dry weight 

Grain dry 

weight 

100-grain 

weight 
Grain yield 

Harvest 

index 

Replication 2 ns0.00 ns0.00 ns0.02 **101.90 49.50ns ns7.01 

Cultivar 4 **0.00 **0.00 **0.60 **85.40 3721.70** **196.80 

Main error 8 0.00 0.00 0.01 11.10 58.40 4.20 

Density 2 ns0.00 ns0.00 **0.10 ns7.70 530.90** **53.60 

Cultivar×Densi

ty 
8 *0.00 ns0.00 **0.10 ns4.10 **556.40 *13.50 

Error      20 0.00 0.00 0.01 4.90 50.60 4.20 
CV  23.30 23.60 18.30 16.30 18.70 18.20 

 a ترتیب هرز؛ * و ** بهدرسا و شکوفا در شرایط آلوده به علفبوته در مترمربع ارقام لوبیا قرمز اختر، درخشان، یاقوت، و لوبیاسفید  35و   25، 15تراکم
 .دارعدم وجود تفاوت معنی :ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصد؛معنی

a o 15, 25 and 35 plant.m-2 densities; Akhtar, Drakhshan, Yaghout, Dorsa, Shokufa in infested and weed free condition; * and * *: 

significant at 0.05 and 0.01 of probability levels,respectively; ns: no significant difference 
 

 یفرع تعداد شاخه

 داریدر بوته معن یفرع تراكم بر تعداد شاخه و اثر رقم

 عامل دو متقابل اثر ریصفت تحت تاث نیا یول ،بود

 ی،فرع تعداد شاخه نیشتری(. ب1گرفت )جدولنقرار 

در بوته(  یشاخه فرع 52/11رقم درسا ) دیاسفیبه لوب

 و درخشان ،قرمز ارقام اختر ایكه با لوب تعلق داشت

 یشاخه فرع 57/10 و 24/10 ،38/10 بیترتبه اقوت،ی

 دیسف ایلوباما از  ،نداشت یداریمعن تفاوت ،در بوته

 44/21در بوته ) یشاخه فرع 05/9رقم شکوفا با 

 (.1)شکل بود شتری( بدرسا به نسبت كاهش درصد

 به آلوده طیدر شرا ایلوباثر تراكم  سهیمقا

نشان داد كه  یهرز بر تعداد شاخه فرعهایعلف

 35و  25تراكم  درمربوط  یفرع تعداد شاخه نیشتریب

 بیترت)به هرزآلوده به علف طیبوته در مترمربع و شرا

آن  نیدر بوته( و كمتر یشاخه فرع 77/10 و 85/10

در  یشاخه فرع 44/9بوته در مترمربع ) 15تراكم  در

بوته در  25كاهش نسبت به تراكم  درصد 99/12 ،بوته

اثر تراكم و  ی(. در بررس2)شکل مشاهده شد( ربعمترم

 اهیگ تیسبز، جمع ایدانه لوب دیكاشت بر تول شیآرا

بوته  یفرع یهابر تعداد شاخه یداریاثر معن ی،زراع
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 (.Tuarira & Moses, 2014داشت )

  

  

  
و وزن  بوتهتک خشک وزن غالف، طول غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد و یفرع شاخه تعدادبر  ایلوب رقماثر  -1شکل

 ارقام درسا و شکوفا دیاسفیو لوب اقوتیدرخشان و  ،قرمز ارقام اختر ایلوب درصددانه 

Figure1. Effect of bean cultivars on secondary branch and pod numbers per plant, grain number per pod, pod length, plant 

dry weight and 100-grain weight in Akhtar, Derakhshan, and Yaghout red-bean cultivars and Dorsa and Shokufa white-

bean cultivars 
 

 بوتهتعداد گره در 

بود.  داریمعن بوتهاثر تراكم بوته بر تعداد گره در 

برهمکنش دو عامل  ریصفت تحت تأث نیا نیهمچن

 ارقام در(. 1قرار گرفت )جدول زیرقم و تراكم ن

 تراكم سه نیانگیم در بوته در گره 20/9) درخشان

 در بوته در گره 16/9) اختر و( هرزعلف به آلوده

یمعن تفاوت ،(هرزعلف به آلوده تراكم سه نیانگیم

مختلف مشاهده نشد. رقم  یهاتراكم نیب یدار
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 35تعداد گره در بوته را در تراكم  نیشتری، باقوتی

كه فاقد  داشت( بوتهدر  گره 16/11بوته در مترمربع )

بوته در مترمربع بود. در  25 با تراكم داریاختالف معن

بوته در  25تراكم  ،(دیاسفی)لوب امورد رقم درس

برخوردار بود  بوتهتعداد گره در  نیشتریمترمربع از ب

 از شتریب یداریمعن طوربه( كه بوته در گره 10/12)

 99/20 بوته،در  گره 56/9بوته در مترمربع ) 35تراكم 

بوته در مترمربع( و  25كاهش نسبت به تراكم  درصد

 درصد 94/36 بوته،گره در  63/7بوته در مترمربع ) 15

 نیببوته در مترمربع( بود.  25كاهش نسبت به تراكم 

 یداریمعناختالف  ،مختلف رقم شکوفا یهاتراكم

سه تراكم  نیانگیدر م بوتهدر  گره 05/8) نشد مشاهده

 (.3( )شکلهرزآلوده به علف

كشت و سطوح  فیاندازه بذر، فاصله رداثر  یبا بررس

 ایعملکرد سو یعملکرد و اجزا بر یزیخحاصل

كاهش تعداد  ،یاهیتراكم گ شیگزارش شد كه افزا

دنبال داشت را به یو فرع یاصل یهاگره در ساقه

(Lone et al., 2009 .) 

 
 تعداد غالف در بوته

 اما ،بود داریاثر ساده رقم بر تعداد غالف در بوته معن

تراكم كاشت و برهمکنش دو  ریثتا تحت صفت نیا

 تعداد(. 1و تراكم قرار نگرفت )جدول رقم عامل

غالف در بوته(  92/4درسا ) رقمغالف در بوته 

غالف در  87/3) درخشان ارقامبا  یداریتفاوت معن

 ی( نداشت، ولبوته در غالف 4/4) اقوتیبوته( و 

 تررقم اخ ودر بوته(  غالف 64/3اختر ) رقماز  شتریب

 بود( بوته در غالف 29/3شکوفا )  از شتریب زین

 (. 1)شکل

( خاطر نشان Salehi et al., 2008و همکاران ) یصالح

را  ایدر بوته لوب، تعداد غالف ایرقم لوب نوعكردند كه 

 بسته غالفتعداد  كهیطوربه ،دهدیقرار م ریتحت تاث

 یباشد. در بررس ریتا چهار برابر متغ تواندیم رقم به

 یهاخیتار در هرزهایعلف با ایرقابت ارقام لوباثر 

 دو به نسبت یگل رقم كه شد گزارش متفاوت كشت

 كنترل طیشرا تحت ادیص و درخشان رقم

 نیشتری، بكنترل عدم طیشرا به نسبت هرزهایعلف

 ,.Ghanbari et al) داشتندتعداد غالف در بوته را 

 40و  20، 13/13اثر تراكم كاشت ) نی(. همچن2010

مصرف كود دامی بر  زانیبوته در مترمربع( و م

 ،یقرمز )ناز، گل ایعملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوب

 دیتول با اختر رقم كه داد نشان زی( نD81083اختر و 

 نیب در غالف تعداد نیكمتر از ،بوته در غالف 37/6

  (.Ghavidel et al., 2008) بود برخوردار ارقام ریسا
 

 تعداد دانه در غالف

اثر ساده رقم و تراكم بر صفت تعداد دانه در غالف 

برهمکنش دو  ریصفت تحت تاث نیاما ا ،بود داریمعن

رقم  ا،یارقام لوب نی(. در ب1قرار نگرفت )جدول عامل

دو  نیانگیدر م فدانه در غال 83/3و درسا ) اقوتی

 ارقام. ندتعداد دانه در غالف را دارا بود نیشتریب ،رقم(

 غالف در دانه 09/3 دیتول بادرخشان، اختر و شکوفا 

 اقوتی رقم از یكمتر دانه تعداد ،سه رقم( نیانگی)م

 داشتند؛( اقوتی رقم به نسبت كاهش درصد 26/24)

نشان ندادند  درسابا  یداریاگرچه تفاوت معن

 (. 1)شکل

بوته در  35به تراكم  ،تعداد دانه در غالف نیشتریب

دانه در  66/3هرز )علف با رقابت طیشرا درمترمربع 

 25با تراكم  یداریمعن تفاوتكه  تعلق داشتغالف( 

. نداشتدانه در غالف(  41/3بوته در مترمربع )

بوته در مترمربع  15تعداد دانه در تراكم  نیكمتر

تفاوت  فاقد كه شد مشاهدهدانه در غالف(  10/3)

 یولداشت بوته در مترمربع  25تراكم  با داریمعن

 بوددر مترمربع  بوته 35درصد كمتر از تراكم  30/15
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 (.2)شکل

هرز هایكاشت و تداخل علف خیتار ریتاث یدر بررس

قرمز  ایارقام مختلف لوب یرشد یهابر شاخص

(Phaseolus vulgaris گزارش شد كه تعداد دانه در )

هرز رقم و علف ریتاثتحت  یداریطور معنبه ،غالف

تعداد دانه در غالف  نیشتریب كهیطوربه ،قرار گرفت

تعداد در  نیدانه در غالف( و كمتر 83/3) یدر رقم گل

د دانه در غالف( مشاهده ش 33/2رقم درخشان )

(Ghanbari Motlagh et al., 2011.) 

 
 :Infested15 .ایلوب غالف در دانه تعداد و بوته در یفرع شاخه تعدادهرز بر علف آلوده به طیدر شرا ایكاشت لوباثر تراكم -2 شکل

 هرزآلوده به علف طیدر مترمربع و شرا ایبوته لوب 25تراكم  :Infested25 ،هرزآلوده به علف طیدر مترمربع و شرا ایلوببوته  15تراكم 

 هرز.به علف دهآلو طیدر مترمربع و شرا ایلوببوته  35تراكم  :Infested35 و

Figure 2. Effect of bean planting density in weedy conditions on secondary and grain numbers per plant. Infested15: 15 bean 

m-2 planting density in weedy conditions, Infested25: 25 bean m-2 planting density in weedy conditions and Infested35: 35 

bean m-2 planting density in weedy conditions. 

 
 طول غالف

یمعن دیقرمز و سف ایتفاوت طول غالف در ارقام لوب

تراكم بوته و  ریصفت تحت تاث نیبود، اما ا دار

(. طول 1قرار نگرفت )جدول عاملبرهمکنش دو 

 شتریب( متریسانت 95/13اختر ) و نم درخشاارقاغالف 

 متر،یسانت 86/10درسا و شکوفا ) اقوت،یم ارقا از

م درخشان و اختر( ارقادرصد كاهش نسبت به  15/22

 (. 1)شکل بود

  بوتهتکوزن تر 

تک تر وزنبر  عاملبرهمکنش دو  نیرقم و همچن

 و درخشان رقم قرمز ایلوب(. 1)جدول اثرگذار بود بوته

علف به آلوده تراكم سه تحت درسا رقم دیاسفیلوب

و  034/0 بیترت)به بوتهتک تر وزن نیشتریب ،هرز

 را(ایلوب كاشت یهاتراكم نیانگیگرم در م 035/0

بوته در  15. رقم درخشان و تراكم نمودند دیتول

 از بوته،تک تر وزن گرم 044/0 دیبا تول ،مترمربع

 با یداریمعن تفاوت و بود برخوردار مقدار نیشتریب

 یدرحال داشت،بوته در مترمربع  35و  25 یهاتراكم

 به آلوده یهاتراكم نیب اقوت،یاختر و  ارقامكه در 

 بیترت)به نشد مشاهده یتوجه قابل اختالف هرزعلف

 بوته 25 تراكم(. بوتهتک تر وزن گرم 021/0 و 026/0

 نیشتریب از ،گرم 045/0 دیتول با درسا رقم مترمربع در

 027/0 دیتول با مترمربع، در بوته 15 تراكم و مقدار

 یدرحال نیا. بودند برخوردار مقدار نیكمتر از گرم

 شکوفا رقم مختلف یهاتراكم نیب یتفاوت كه بود

( تراكم سه نیانگیم در بوتهتک تر وزن گرم 019/0)

 (. 3)شکل نشد ثبت
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 خشک وزن بوته،تک تر وزن بوته،ت تعداد گره در اهرز بر صفعلف آلوده به طیكاشت در شرا یهاو تراكم ایاثرارقام لوب -3 شکل

 ،شامل درسا و شکوفا دیاسفیارقام لوب ،اقوتیقرمز شامل اختر، درخشان و  ایارقام لوب.برداشت شاخص و دانه عملکرد دانه،تک

بوته در مترمربع و  25تراكم  :Infested25 ،هرزآلوده به علف طیابوته در مترمربع و شر 15تراكم  :Infested15شامل  ایلوب یهاتراكم

 هرز.آلوده به علف طیبوته در مترمربع و شرا 35تراكم  :Infested35 و هرزآلوده به علف طیشرا

Figure 3. Effect of bean cultivars and planting densities in weedy conditions on node number per plant, plant fresh and dry 

weights, grain yield and harvest index. Cultivars included Akhtar, Derakhshan and Yaghout for red bean, Dorsa and 

Shokufa of white bean,, Infested15: 15 bean m-2 planting density in weedy conditions, Infested25: 25 bean m-2 planting 

density in weedy conditions and Infested35: 35 bean m-2 planting density in weedy conditions. 
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 بوتهخشک تک وزن

 نیا اما ،بود داریبوته معنتک خشکاثر رقم بر وزن 

قرار  عاملتراكم و برهمکنش دو  اثرصفت تحت 

قرمز، رقم  ایارقام لوب نی(. در ب1نگرفت )جدول

 بوتهمقدار وزن خشک تک نیشتریدرخشان ب

 باتفاوت آن و   بود دارا راگرم در بوته( 0058/0)

 0037/0) اقوتی و( بوته در گرم 005/0) اختر ارقام

كاهش نسبت به رقم  درصد 20/36در بوته،  گرم

بود. در  داریمعن و دارغیر معنی بیترتبه، درخشان(

 0056/0رقم درسا با دارا بودن  زین دیاسفیارقام لوب نیب

در  گرم 003/0گرم در بوته نسبت به رقم شکوفا )

 ،ارقام درخشان، اختر و درسا نیداشت. ب یبوته( برتر

 (.1)شکل نداشت وجود یتفاوت

 دانهتکوزن خشک 

بر   عاملبرهمکنش دو و نیز  اثر ساده رقم و تراكم

(. 1بود )جدول داریدانه معنتکصفت وزن خشک 

 وزن بودن شتریب از یحاك ،عاملبرهمکنش دو  سهیمقا

 تراكم سه نیانگی)م بود درخشان رقم در دانه خشک

بوته در  15تراكم  كهیطوربه ،(هرزعلف به آلوده

 قرار تیاولو در بوته در گرم 06/1 دیبا تول ،مترمربع

بوته در مترمربع )به 35و  25 یهاتراكم با و داشت

ی داریمعن تفاوتگرم در بوته(  83/0 و 76/0 بیترت

در  بوته 25تراكم  اقوت،ی. در ارقام اختر و داشت

 بوته، در گرم 96/0 و 73/0 دیبا تول بیترتمترمربع، به

 با توجه قابل تفاوت و بودندمقدار را دارا  نیشتریب

و اختالف  میزان را داشتبوته در  35و  15 یهاتراكم

بوته در مترمربع نشان نداد  25را با تراكم  یقابل توجه

 35را با تراكم  یشتریدر بوته( اما تفاوت ب گرم 56/0)

 نیا. شد موجب( بوته در گرم 26/0بوته در مترمربع )

 شکوفا، رقم مختلف یهاتراكم نیب در كه بود یدرحال

 (.3. )شکلنشد مشاهده یاختالف

 دانهوزن صد

 ،صفت نیاما ا ،بود داریدانه معناثر رقم بر وزن صد

 عاملبرهمکنش دو  نیتراكم بوته و همچن ریتحت تاث

ن وزن صددانه در رقم یشتری(. ب1قرار نگرفت )جدول

 ،( و پس از آن در ارقام اخترگرم 99/17درخشان )

( 47/13و  82/12 ،30/14 بیترتو درسا )به اقوتی

رقم شکوفا  به ،دانهزن صدو نی. كمترشد مشاهده

 رقم به نسبت كاهش درصد 78/47 گرم، 40/9)

 رقم با یداریمعن اختالف كه تعلق داشت( درخشان

 (. 1)شکل نداشت اقوتی

در  ایمختلف لوب یهاپیژنوت یتوان رقابت یدر بررس

 نیشتریب ی،هرز، ارقام درخشان و صدرهایبرابر علف

 نیكمتر ،شکوفا و پاک اد،یارقام ص و وزن صددانه

 Amini etخود اختصاص دادند )دانه را بهوزن صد

al., 2014aهرز، هایكنترل كامل علف طی(. در شرا

 نیكاهش رقابت ب انگریب ،باالتر بودن وزن صددانه

 اهیگ یدسترس دنبال آن،بههرز و هایو علف ایلوب

 ،هرزهایبود و عدم كنترل علف شتریبه منابع ب یزراع

كه رقم یطوربه ،دنبال داشتكاهش وزن صددانه را به

هرز یهاكنترل علف طیاتحت شر ،درخشان ستادهیا

 یشتریاز وزن صددانه ب ،عدم كنترل طینسبت به شرا

 ,.Eshaghi et alدرصد( برخوردار بود ) 20)حدود 

2011 .) 

 عملکرد دانه

اثرمتقابل  زین ورقم و تراكم  ریتأثعملکرد دانه تحت 

 راتیی(. روند تغ1)جدول گرفت قرار عامل دو

( در ارقام مختلف، تراكم×برهمکنش دو عامل )رقم

بوته  25تراكم  اقوت،یكه در رقم چنان ،متفاوت بود

فاقد اختالف  ،در مترمربع( گرم 47/76در مترمربع )

در مترمربع(  گرم 99/66بوته در مترمربع ) 35با تراكم 

در  گرم 09/38بوته در مترمربع ) 15اما از تراكم بود 

 25درصد كاهش نسبت به تراكم  18/50مترمربع، 
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درخشان، تراكم رقم بود. در  شتریبوته در مترمربع( ب

 نمود دیتول را مقدار نیشتریب ،مترمربع در بوته 35

با  یدر مترمربع( و تفاوت قابل توجه گرم 17/63)

 ،مترمربع در گرم 86/60بوته در مترمربع ) 15تراكم 

بوته در  35كاهش نسبت به تراكم  درصد 65/3

 25با تراكم  یداریمترمربع( نداشت، اما اختالف معن

 69/46 ،مترمربع در گرم 67/33بوته در مترمربع )

بوته در مترمربع(  35كاهش نسبت به تراكم  درصد

 25. در رابطه با رقم اختر، عملکرد تراكم داشت

بوته در مترمربع  35در مترمربع( و  گرم 85/45)

بوته در  15از تراكم  شتریب ،در مترمربع( گرم 88/41)

 درصد 54/47 ،مترمربع در رمگ 05/24مترمربع )

بوته در مترمربع( بود. در  25كاهش نسبت به تراكم 

 و 15 یهارقم درسا در تراكم زین دیاسفیارقام لوب نیب

 از بهتر( مترمربع در گرم 10/31 نیانگیم طور)به 25

 34/36 و مترمربع در گرم 22/23) مترمربع در بوته 35

( مترمربع در بوته 25 تراكم به نسبت كاهش درصد

یمعن تفاوت ،شکوفا رقم مختلف یهاتراكم نیب. بود

 (.3)شکل نشد مشاهده یدار

 یتراكم بوته بر عملکرد و اجزا ریتاث یدر بررس

قرمز  ایمحدود لوبعملکرد ارقام رشد محدود و رشد نا

(Phaseolus vulgarisگزارش شد كه عملکرد دانه )، 

 داریمعن درصد کی یرقم در سطح آمار ریتحت تاث

 ،رشد نامحدود بودن لیدلبه ادیرقم ص كهیطوربه ،شد

گرم در مترمربع( را  29/349عملکرد دانه ) نیشتریب

با رقم درخشان  دارینمود كه فاقد اختالف معن دیتول

عملکرد  زانیم نی. كمتردمربع( بوگرم در متر 47/333)

 ،گرم در مترمربع 15/297 نیانگیدر رقم اختر )با م

( مشاهده شد ادیدرصد كاهش نسبت به رقم ص 93/14

توان  ی(. جهت بررس1383و همکاران،  پوری)صادق

( با Phaseolus vulgarisقرمز ) ایارقام لوب یرقابت

( Amaranthus retroflexus L) قرمزشهیخروس رتاج

 بوته 32 تراكم ،با استفاده از مدل افت عملکرد

 دانه عملکردمنجر به كاهش  ،مربعرمت در خروستاج

كه یطوربه ،شد D81083 الین و اختر اد،یص ارقامدر 

 نسبت درصد 72 و 57،  42منجر به كاهش  ترتیببه

 ,.Amini et al., 2008; Amini et alشد ) شاهد به

2014bو شش  فیرد نیپنج فاصله ب ی(. در بررس

 یهادر تراكم ،یمعمول ایتراكم كاشت دو رقم لوب

 ،با وجود كاهش وزن بوته و وزن دانه در بوته ،باالتر

بر عملکرد  ،تعداد بوته در واحد سطح شیافزا لیدلبه

 ه(. گزارش شدIsik et al., 1997دانه افزوده شد )

 یمیارتباط مستق ،كه تعداد غالف در واحد سطحاست 

 با وجودكه  یاگونهبه ،دارد ایبا عملکرد دانه لوب

علت باال، به یهابوته در تراكم در كاهش تعداد غالف

 شیسطح منجربه افزا ،تعداد غالف در واحد شیافزا

(. در Wahab et al., 1986) شودیعملکرد دانه م

هرز بر هایكاشت و تداخل علف خیتار ریتاث یبررس

كه  دگزارش شقرمز  ایارقام لوب یرشد یهاشاخص

 یدرصد 50به كاهش  منجر ،هرزهایتداخل علف

 طیو عملکرد دانه نسبت به شرا کیولوژیعملکرد ب

 ,.Ghanbari Motlagh et alهرز شد )هایكنترل علف

2011 .) 

 شاخص برداشت

بر صفت  عاملتراكم و برهمکنش دو  ،رقم ریتاث

 25(. تراكم 1بود )جدول داریشاخص برداشت معن

 نیشتریب ،انو درخش اقوتیبوته در مترمربع در ارقام 

 35و  15 یهاتراكم نیشاخص برداشت را داشت و ب

مشاهده نشد. در ارقام اختر و  یبوته در مترمربع تفاوت

بوته در  25و  15شاخص برداشت تراكم  ،درسا

از تراكم  شتریاما ب ،نداشتند گریکدیبا  یتفاوت ،مترمربع

 و 40/8 زانیمبه و بیترتبوته در مترمربع )به 35

 شکوفا رقم مختلف یهاتراكم نیب در. بودند( 86/4

 برداشت شاخص نظر از یتوجه قابل اختالف زین

 (.3)شکل نداشت وجود
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 خشک وزن بوته،تک تر وزن بوته،ت تعداد گره در اهرز بر صفعلف آلوده به طیكاشت در شرا یهاتراكم و ایاثرارقام لوب -3 شکل

 ،شامل درسا و شکوفا دیاسفیارقام لوب ،اقوتیقرمز شامل اختر، درخشان و  ایارقام لوب.برداشت شاخص و دانه عملکرد دانه،تک

بوته در مترمربع و  25تراكم  :Infested25 ،هرزآلوده به علف طیابوته در مترمربع و شر 15تراكم  :Infested15شامل  ایلوب یهاتراكم

 هرز.آلوده به علف طیبوته در مترمربع و شرا 35تراكم  :Infested35 و هرزآلوده به علف طیشرا

Figure 3. Effect of bean cultivars and planting densities in weedy conditions on node number per plant, plant fresh and dry 

weights, grain yield and harvest index. Cultivars included Akhtar, Derakhshan and Yaghout for red bean, Dorsa and 

Shokufa of white bean,, Infested15: 15 bean m-2 planting density in weedy conditions, Infested25: 25 bean m-2 planting 

density in weedy conditions and Infested35: 35 bean m-2 planting density in weedy conditions. 
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 رقابت شاخص

دو عامل  برهمکنشاثر ساده رقم و همچنین 

 .دادقرار  ریتحت تاثرا شاخص رقابت  ،تراكم×رقم

های این درحالی بود كه صفت فوق، تحت تاثیر تراكم

  .(2)جدول  مختلف قرار نگرفت

 
 a رقابت شاخصهرز بر هایرقابت با علف طیدر شرا یزراع اهیگ ارقاممربعات( اثر تراكم  نیانگی)م انسیوار هیتجز -2جدول 

Table 2. Variance analysis(mean squares) of the effect of crop cultivars and planting densities in weedy and weed-free 

conditions on competition index a 

(Source of variation) Df Competitive index 

Replication 2 ns0.02 

Cultivar 4 2.60** 

Main error 8 ns0.10 

Density 2 0.10ns 

Cultivar×Density 8 0.40** 

Error 20 0.10 
CV  28.90 

 a بیترتبه :* و ** ،هرزعلف بهآلوده  طیشرا دردرسا و شکوفا ارقام  دیاسفیلوب و اقوتیدرخشان،  ،ارقام اختر قرمز ایلوب مترمربع در بوته 35و   25، 15تراکم 
 .اردیعدم وجود تفاوت معن :ns پنج و یک درصد، احتمال حوسط در داریمعن

a 15, 25 and 35 plant.m-2 of crop densities, Akhtar, Drakhshan, Yaghout, Dorsa, Shokufa in infested and weed free conditions; * and 
* *: significant at 0.05 and 0.01 of probability levels , ns: non significant difference. 

 

 مختلف ارقام در( تراكم×)رقماثر متقابل  راتییروند تغ

تراكم ،قرمز ایلوب ارقام نیب در كهیطوربه ،بود ریمتغ

بوته در  35و  25، 15رقم اختر )های مختلف 

 کسانی یرقابت توان از( 825/0 متوسط طوربه، مترمربع

 در بوته 35 تراكم ،درخشان رقم در. ندبود برخوردار

 نیشتریب، رقابت شاخص 09/2 بودن دارا با ،مترمربع

 تراكم با داریمعن اوتفاما فاقد ت مقدار را شامل بود،

 ،فوق تراكم دو كهطوریبه ؛بود مترمربع در بوته 15

 در بوته 25 تراكم از شتریب یتوجه قابل طوربه

درصد كاهش نسبت  67/54،  902/0) بودند مترمربع

. بوته در مترمربع( 35و  15های به میانگینی از تراكم

 ،بوته در مترمربع 15و  35در تراكم  زین اقوتیرقم 

 یرقابت توان نیكمتر( و 693/1) نیشتریب ازترتیب به

 35درصد كاهش نسبت به تراكم  77/31، 155/1)

 كه بود یحالدر نیا ؛( برخوردار بودبوته در مترمربع

معنی تفاوت ،مترمربع در بوته 25 و 15 تراكم نیب

بهرقم درسا ) ،دیاسفیارقام لوب نی. در بثبت نشد داری

 هرزدر بین سه تراكم آلوده به علف متوسط طور

در بین سه  متوسط طوربه( نسبت به شکوفا )905/0

( از نظر توان رقابتی 296/0هرز تراكم آلوده به علف

هرز در طی هایباال و حساسیت كمتر به حضور علف

چه كه مشخص فصل رشد، در اولویت قرار داشت. آن

ارقام  مختلف یهاتراكم نیب یتفاوتكه است این است 

 (.4لوبیاسفید وجود نداشت )شکل

 مختلف یهاپیژنوت یرقابت توان یبررس مطالعه در

 كه شد گزارش هرزهایعلف مقابل در كلزا

 در شاخه ادتعد ،بوته عتفا)ار یکیمرفولوژ اتیخصوص

 اهانیگ یرقابت توان زانیم در( گرـب سطح و بوته

 دارند نقش هرزهایعلف با تداخل در یزراع

(Baghestani et al., 2005.) 

 شدهیریگاندازه صفات یكل یبررس

 یداریدر بوته، تفاوت معن یشاخه فرع تعداداز نظر 

 اختر،قرمز ارقام  ایلوب ورقم درسا  دیاسفیلوب نیب

این صفت  اگرچه نداشت؛وجود  اقوتی و درخشان

 15 از شتریب ،مترمربع در بوته 35 و 25 یهاتراكم در

 یهاتراكم در بوته در گره تعداد. بود مترمربع در بوته

 دیاسفیلوب و درخشان و اختر ارقام قرمز ایلوبمختلف 

 كهی، درحالداری نداشتمعنی تفاوت ،شکوفارقم 
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 درتعداد گره  نیشتریب اقوت،یقرمز رقم  ایلوب یبرا

 دیاسفیلوب یبوته در مترمربع و برا 25 و 35 یهاتراكم

بوته در مترمربع مشاهده شد.  25در تراكم  ،رقم درسا

تعداد  نیشتریاز ب ،اقوتیدرسا و  درخشان،ارقام 

 غالف در بوته برخوردار بودند. 

 
  .رقابت شاخصهرز بر صفت علف آلوده به طیكاشت در شرا یهاو تراكم ایاثرارقام لوب -4 شکل

 15تراكم  :Infested15شامل  ایلوب یهاتراكم ،شامل درسا و شکوفا دیاسفیارقام لوب ،اقوتیقرمز شامل اختر، درخشان و  ایارقام لوب

 :Infested35 و هرزآلوده به علف طیبوته در مترمربع و شرا 25تراكم  :Infested25 ،هرزآلوده به علف طیابوته در مترمربع و شر

 هرز.آلوده به علف طیبوته در مترمربع و شرا 35تراكم 

Figure 4. Effect of bean cultivars and planting densities in weedy conditions on competition index. Infested15: 15 bean m-2 

planting density in weedy conditions, Infested25: 25 bean m-2 planting density in weedy conditions and Infested35: 35 bean 

m-2 planting density in weedy conditions. 

و درسا و  اقوتیتعداد دانه در غالف در رقم  نیشتریب

بوته در  25و  35در تراكم  ،ایارقام لوب نیانگیدر م

 نیشتریب ،درخشان و اختر ارقاممترمربع مشاهده شد. 

 رقم قرمز ایلوباختصاص دادند.  خودبه را غالف طول

تراكم در بیترتبه ،درسا رقم دیاسفیلوب و درخشان

 وزن مقدار نیشتریب ،مترمربع در بوته 25 و 15 یها

 یهاتراكم نیب كهیدرحال بودند، دارا را بوتهتک تر

 در. نبود یتفاوت اقوتی و شکوفا اختر، ارقام مختلف

 ارقام نیب در و درخشان رقم قرمز، ایلوب ارقام نیب

تک خشک وزن نیشتریب یدارا ،درسا رقم ،دیاسفیلوب

به ،شکوفا و درخشان ارقام صددانه وزنبودند.  بوته

دانه در  عملکردمقدار بود.  نیو كمتر نیشتریب بیترت

هرز آلوده به علف طیكاشت در شرا یهاتراكم نیانگیم

اگرچه رقم  .ارقام بود ریاز سا شتریب ،اقوتیرقم  یبرا

بوته در مترمربع و رقم  25اختر و درسا در تراكم 

 نیشتریب ،بوته در مترمربع 35درخشان در تراكم 

 یهاتراكم نیب یول نمودند، دیتول را دانهعملکرد 

 نظربه مجموع درمشاهده نشد.  یمختلف شکوفا تفاوت

سفید(  لوبیا )اعم از قرمز وارقام مختلف كه  رسدیم

 طیعملکرد دانه تحت شرا دینوسان در تول لیدلبه

نسبت به  متفاوتی تیحساس از، هرزعلف به آلوده

 برخوردار رشد فصل یط در هرزهایعلف حضور

ترتیب و سفید، بهقرمز  ایارقام لوب كهیطوربه ،بودند

چه كه آن كمترین و بیشترین حساسیت را نشان دادند.

كه قابل توجه است این است  قرمز ایارقام لوب نیدر ب

به علف آلوده تراكم سه نیب دراختر  ودرخشان  ارقام

 یو كمتر شتریب یرقابت تواناز  بیترتبه ،هرز

ارقام  نیبود كه ب یدرحال نیا ؛برخوردار بودند

 ،شتریب یفرع یهاشاخه تعداد لیدلبه درسا د،یاسفیلوب

این . دارا بود شکوفا به نسبت را یباالتر رقابت قدرت

بوته در  15) ترنییپا تراكمویژه در حساسیت، به

 نیب در یخال یهاچین وجود شیافزا لیدلبه ،مترمربع(
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و  یفراوان شیافزا نیو همچن یزراع اهیگ یهافیرد

تحت  بنابراین ؛بود بیشتر ،هرزهایعلف تودهستیز

كاسته  یزراع اهیاز قدرت رقابت گ ی،طیشرا نیچن

دست به یكمتر دانه عملکرد جهیو در نت شودمی

 .آیدمی

 

 یینها یریگجهینت

 ، از نظردیاعم از قرمز و سف ا،یارقام لوب نیب یكلطوربه

 یداریمعن تفاوت ،بوتهارتفاع بوته و تعداد گره در 

 دیاسفیلوبو  اقوتیقرمز ارقام  ای. لوبمشاهده نشد

اما  ،نمودند دیتولدانه در غالف  تعداد نیشتریب ،درسا

رقم  دیاسفیقرمز ارقام درخشان و اختر و لوب ایلوب

 بودند داریفاقد تفاوت معن ،صفت نیشکوفا از نظر ا

 اختر، ارقام. تولید كردندرا دانه تعداد  نیو كمتر

 نشان را بوتهتک تر وزن نیكمتر ،شکوفاو  اقوتی

 ارقام بوته،تک خشک وزن صفت نظر ازدادند. 

رقم شاخته  نیترفیضع عنوانبه اقوتی و شکوفا

 صفات مقدار نیرقم شکوفا، كمتر دیاسفیلوبشدند. 

و عملکرد دانه ، صددانه و دانهتک خشک وزن

قرمز رقم  ایلوب ،مجموع دردارا بود. را رقابت  شاخص

 ثبت اقوتیاختر، تعداد دانه در غالف، كمتر از رقم 

 رقماز  شتری، برقم اختر طول غالف كهیدرحال ،شد

دو رقم از نظر وزن صددانه  نیا نیب و بود یاقوت

بجز از نظر  درسا، رقم دیاسفیلوب. نشد مشاهده یتفاوت

یطول غالف و تعداد دانه در غالف كه تفاوت معن

. بود برتر صفات ریسادر  ،با شکوفا نداشت یدار

 طوربه اقوتی رقم قرمز، ایلوب ارقام نیب در نیهمچن

 وزن غالف، در دانه تعداد صفات نظر از یداریمعن

و  برداشت شاخص ،دانه عملکرد دانه،تک خشک

تعداد دانه  و از نظر اختر رقم از شتریب ،شاخص رقابت

غالف، وزن تر  لطو شتر،یدر غالف و عملکرد دانه ب

كمتر از درخشان  صددانه، وزن و بوتهتکخشک  و

 یتفاوت ،صفات ریبود كه از نظر سا یحالدر نیبود. ا

 آلوده تراكم سه نیب درارقام اختر و درخشان نبود.  نیب

و  دانهاز نظر صفات وزن خشک تک هرز،علف به

 بیترتمقدار به نیكمتر و نیشتریشاخص برداشت، ب

اما از  ،بوته در مترمربع بود 35 و 25مربوط به تراكم 

عملکرد دانه و شاخص ، جهت تعداد دانه در غالف

ته در مترمربع، از بو 35 و 25 یهارقابت تراكم

 نیبوته در مترمربع، از كمتر 15و تراكم  نیشتریب

 مقدار برخوردار بودند.
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