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هرز بر روي خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام هاي  و تداخل علف کشت تاثیر زمان

  شرایط دیم در نخود

  ، نسرین تیموريایرج طهماسبی احسان فتحی،

  ،  سنندج ،  ایراندانشگاه کردستان ، زراعت گروه  

  

  چکیده

دانه برخی صفات کیفی و کمی  رويهاي هرز  شت و تداخل علفاظور بررسی اثر تاریخ کبه مناین مطالعه 

سه  بابه صورت فاکتوریل اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوکهاي کامل تصادفی آزمایش  .اجرا گردید نخود هاي رقم

. انجام شد 1391-92سال زراعی  دهگالن در کیلومتري شهر 15 در تحقیقاتی دانشگاه کردستان ایستگاهتکرار در 

به صورت فاکتوریل به  )کاکا و آرمان، پیروز ، آزاد،ILC482(م نخود ارقا و )پاییزه، انتظاري و بهاره( تاریخ کاشت

نتایج  .هاي فرعی اختصاص داده شدند کرت به هاي هرز علف) وجینو عدم وجین (هاي اصلی و تداخل  کرت

هاي هرز باعث  رقابت علف. بود دار معنی صفات مورد بررسی آزمایش نشان داد که اثر تاریخ کاشت در تمام 

کاهش تعداد دانه به طوري که در کشت پاییزه در شرایط تداخل نسبت به عدم تداخل  .کاهش شدید تعداد دانه شد

تداخل علف  .درصد بود 35/99و 65/76این کاهش در کشت انتظاري و بهاره به ترتیب  .نشان داددرصدي  58/77

ترین مقدار عملکرد دانه در کشت انتظاري  بیش. افزایش وزن صد دانه نسبت به شرایط عدم تداخل شد هرز باعث

ازنظرعملکرد دانه کاکا . گرم در مترمربع داراي بیشترین عملکرد دانه بود 4/132با مقدار  482ILCرقم . مشاهده شد

از لحاظ کلیه صفات کیفی دانه به جز بین ارقام آزمایشی  .رقم در شرایط تداخل علف هرز بودترین  مناسب

شدن دوره رشد تر  میزان ترکیبات فنلی با طوالنی. دار مشاهده شد فیبر خام و غلظت روي اختالف معنیخاکستر، 

   .بود تانن مقدار کاکا داراي بیشترین دربین ارقام مورد آزمایش رقم. افزایش یافت
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  مقدمه

یکی از ) .Cicer arietinum L(نخود 

ترین حبوبات جهان است که  ترین و پرمصرف قدیمی

به دلیل محتواي پروتیین نسبتا باال و سازگاري 

 نخود. شود گسترده به عنوان مواد غذایی مصرف می

و  ها است تپروتئین و کربوهیدرا خوبی از منبع

 استدیگر  حبوبات بهتر از آن پروتئین کیفیت

)Kaur and Singh, 2005( .اندازه، شکل  با توجه به

 نخود .شده استتقسیم  دو نوعنخود به ، رنگدانه و

 در منطقه به طور عمده کهسفید  پوستهکابلی با  تیپ

و  رشد کرده مریکاآ و آسیاي مرکزي مدیترانه،

وه اي قه پوسته با تیپ دسی نخود وشود  کشت می

 کشت شرق آفریقا هند و بیشتر در که وتیره روشن

نوع کابلی نخود . )Rincone et al., 1998( شود می

به دست آمده یافته جهش گزینش نوع دسی از طریق 

امل وعالوه بر ع .)Jana and Singh, 1993( است

بر  شرایط محیطی ومحل  نوع کشت،رقم، مذکور 

 ,.Elsheikh et al( دنگذار تاثیر می کیفیت دانه

، استفاده بسیاري 1بیسان، به نام نخودآرد  .)1999

براي تولید  مخلوط با آرد گندم وجهت پخت و پز 

 Huisman and Van der Poel, 1994( نان دارد

Williams and Singh, 1988;.(  اثرتاریخ کاشت 

گذارد، زیرا  زیادي روي عملکرد و اجزاء عملکرد می

ر طول دوره رشد گیاه اثر تاریخ کاشت مستقیماً د

و یک فاکتور کلیدي براي تخمین عملکرد  داشته

نخود معموالً در مناطق خشک که خاك . باشد می

 شود آنها ذخیره رطوبت داشته باشد نیز کشت می

اشت نخود عمدتاً در بهار صورت ک). 1376احمدي (

اخیر در سایر نقاط دنیا نشان  ولی تحقیقات ،گیرد می

                                                              

1- Besan 

یزه یا زمستانه آن موفقیت آمیز شت پایدهد که کا می

است، زیرا با این کار به نحو مؤثري از نزوالت 

در . یابد ستفاده نموده و عملکرد افزایش میآسمانی ا

ین و در در اوایل کاشت دماي پایمناطق سردسیر 

اواخر رشد دماي باال از مسائل محدود کننده رشد و 

ابراین بن. عامل کاهش دهنده عملکرد نخود هستند

زمان کاشت و انتخاب رقم سازگار به شرایط محیطی 

در جهت استفاده بهینه از عوامل اقلیمی و تولید 

ئل مهم به زراعی نخود به شمار محصول باالتر از مسا

زمان کاشت ). et al, 2005 Mohammadi( رود می

بر استقرار گیاه زراعی، توانایی رقابت کنندگی و 

کاشت تأخیري سبب . تعملکرد آن تأثیر گذار اس

راعی کاهش بنیه اولیه، توانایی رقابت کنندگی گیاه ز

 Holding and( شود و به تبع آن کاهش عملکرد می

Bowcher., 2004( البته به تأخیر انداختن کاشت ،

مکانیکی پیش از گیاه زراعی فرصتی براي کنترل 

 Brenzil et al., 2006( آورد کاشت را فراهم می

Day et al., 2006; .(هاوتین و سینگ )و ) 1984

کشت ، مشکل اصلی )1996( میشرا و همکاران

 .اند هاي هرز دانسته زمستانه حبوبات را تداخل علف

طح برگ محدود نخود به دلیل سرعت رشد کند و س

ي هرز رقیب ها  علفدر برابر  در مراحل اولیه رشد

فالح و نعمتی،  ؛Mckay, 2002( ضعیفی است

ي هرز باعث ها  علفي که رشد سریع به طور، )1386

به راحتی بر  ها آنکه در صورت عدم کنترل  شود یم

 Mousavi et al., 2007( گیاه زراعی غلبه کنند

Ahmadi et al., 2008;.( ارت گیاه زراعی میزان خس

سته به اقلیم، ماهیت هاي هرز ب بر اثر تداخل علف

هاي هرز و مرحله و طول دوره رقابت گیاه  علف
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 Yaduraju and( راعی علف هرز متغیر استز

Mishra, 2005.(  

 گیاهی غذایی منابع از بسیاري اي تغذیه ارزش

 مختلفی انواع حضور واسطه به غالت و حبوبات نظیر

 Hossain( گردد می محدود اي تغذیه ضد ترکیبات از

and Becker, 2001 Alonso et al., 1998; .(از 

 تانن و لکتین یپسین،تر مهارکننده عوامل این میان

 به حبوبات اي تغذیه ضد ترکیبات سایر از تر مهم

). Huisman and Tulman, 1992( آیند می شمار

 در وفور به که هستند ترکیباتی ها تانن و ها فنول پلی

 رو این از و شوند می یافت گیاه هاي اندام از بسیاري

 آیند می شمار به انسان غذائی رژیم ناپذیر جدائی جزء

 خود شیمیائی ساختار در گیري چشم تنوع از و

 ترین شده شناخته و ترین مهم از یکی. برخوردارند

 به آنها اتصال توانایی فنولی، ترکیبات هاي ویژگی

 ساختار در موجود مثبت بار داراي هاي گروه

 و ظرفیتی چند هاي کاتیون آمینه، هاي اسید ها، پروتئین

 بنابراین و کلسیم و روي آهن، قبیل از معدنی مواد

 باشد می ترکیبات این اي تغذیه ارزش کاهش

)Khandelwal et al., 2009 .(ها فنول این، بر عالوه 

 هاي آنزیم نظیر بدن داخلی هاي پروتئین به توانند می

 آنها فعالیت از و گردند متصل گوارش دستگاه

 ها پروتئین هضم قابلیت نیز عمل این. کنند جلوگیري

 کاهش را نشاسته نظیر هاومولکولماکر سایر و

 در فنلی ترکیبات). Rawel et al., 2003( دهد می

 سنتز گیاهی هاي سلول در نیز محیطی مطلوب شرایط

 مختلف محیطی هاي تنش این، وجود با شوند، می

 دهند می تغییر سلول در را آنها مقدار

)Kliebenstein, 2004 .(داراي فنلی ترکیبات 

 و آوري جمع با که هستند انیاکسید آنتی ویژگی

 اکسیداسیون از اکسیژن فعال هاي گونه احیاي

 مانع و کرده گیري پیش سلول حیاتی هايمتابولیت

 شوند می گیاه هاي سلول در اکسیداتیو تنش بروز

)Rice-Evans et al., 1997 Myung_Min et al., 

 دلیل به که هستند فنلی هاي ترکیب ها تانن). ;2009

 مجموعه یک تشکیل باعث آهن با پلکسکم تشکیل

 قابلیت کاهش باعث گوارشی مجاري در و شده

 انتخاب با). Brun, 1992( شوند می آهن زیستی

 مختلف مراحل توان می مناسب، کاشت تاریخ

 در منطقه محیطی شرایط به توجه با را گیاه فنولوژي

 کرد تنظیم باالتر عملکردهاي به دسترسی راستاي

 به و اساس همین بر). 1387 کاران،هم و گنجعلی(

 تداخل و کاشت تاریخ اثرات بررسی منظور

 دانه کیفی و کمی صفات برخی بر هرز يها علف

  .شد انجام آزمایش این نخود

  ها مواد و روش

به صورت  1391-92این تحقیق در سال زراعی 

ي طرح  آزمایش فاکتوریل اسپلیت پالت بر پایه

در مزرعه  ه تکرارهاي کامل تصادفی با س بلوك

کیلومتري  15تحقیقاتی دانشگاه کردستان واقع در 

شامل  اولفاکتور . دهگالن در شرایط دیم انجام شد

آبان، کاشت  15کاشت پاییزه در ( سه تاریخ کاشت

و ) فروردین 18آذر و کاشت بهاره  25انتظاري 

 آزاد، ،ILC482( رقم نخود 5شامل دوم فاکتور 

که به صورت فاکتوریل بود) پیروز آرمان،کاکا و

هاي  تداخل علف سوم فاکتوراصلی و  هاي کرتدر

به  )بدون وجین در دوسطح با وجین و(هرز 

کشت به . شدند تخصیص دادهفرعی  هاي کرت

طول و عرض هر کرت . م شدصورت دستی انجا

خط  5متر و داراي  2و  6فرعی به ترتیب برابر با 
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 6روي ردیف  و فاصله بوته 40کشت با فاصله ردیف 

در طول دوره اجراي طرح از هیچ نوع . متر بود سانتی

هاي هرز به  کودي استفاده نشد و مبارزه با علف

در کشت بهاره و در . گردیدصورت دستی انجام 

هاي هرز ارقام کشت شده به  شرایط تداخل با علف

به تبع  و غیر از رقم آرمان بدون عملکرد بودند

ري صفات وجود نداشت و گیاي براي اندازه نمونه

براي تعیین  .ها صفر در نظر گرفته شدمقدار آن

از روش  خام و نیتروژنفیبر ،درصد خاکستر

Association of Official Analytical chemists 

براي بدست آوردن درصد  .استفاده شد (2005)

ضرب  25/6در عددنیتروژن پروتئین خام، مقادیر 

 روش بهن و روي دانه محتوي آهگیري  اندازه. شدند

) Singh and Aggarwal (1999سنجش براي  و

 Makkar et فعالیت ترکیبات فنلی و تانن از روش

al., (1993)  تعداد دانه، وزن صد دانه و  .استفاده شد

تجزیه و  .گیري شد عملکرد دانه ارقام نخود اندازه

ها با استفاده از نرم افزار آماري  تحلیل داده

MSTATC ها توسط آزمون چند  یسه میانگینو مقا

  .انجام شد% 5اي دانکن در سطح احتمال  دامنه

  

  و بحث نتایج

 رقم ×به غیر از اثرمتقابل تاریخ کاشت   :تعداد دانه

تمامی تاثیر ، بود دار معنی درصد  5که در سطح 

 1تیمارها و اثرات متقابل آنها بر تعداد دانه در سطح 

ترین تعداد  بیش .)1جدول ( دار شدند درصد معنی

کاکا در شرایط  رقمدانه مربوط به کشت انتظاري 

دانه در متر  712یعنی  هرز هاي عدم تداخل علف

کاکاي کشت  رقمداري با  که اختالف معنیبودمربع 

دانه  3/701یعنی شده در بهار و در شرایط عدم تداخل

ط به ترین تعداد دانه نیز مربو کم. در متر مربع نداشت

به جز رقم آرمان در ام کشت شده در بهار تمام ارق

در شرایط عدم تداخل . شرایط تداخل علف هرز بود

در مقایسه با کشت بهاره هاي هرز علف

رین تعداد دانه در ت داراي کمهاي کاشت  سایرتاریخ

گزارش کرد )1993(ساکسنا ). 2جدول(متر مربع بود 

در کشت دیر هنگام به علت افزایش درجه حرارت 

رشد غالف، سرعت تنفس افزایش و میزان در طی 

هاي  قابل دسترس براي انتقال به دانه مواد فتوسنتزي

ي  در نتیجه تعداد دانه یابد، در حال رشد کاهش می

رسد در شرایط  به نظر می .شود تري تشکیل می کم

فراهم بودن رطوبت قابل دسترس طول دوره رشد 

د که یاب زایشی و میزان فتوسنتز جاري افزایش می

تر در هر گل آذین،  هاي بیش منجر به تشکیل گل

تر و در نتیجه افزایش عملکرد  ي بیش تعداد دانه

  .خواهدشد

ارقام در کشت بهاره در شرایط تداخل علف هرز 

. کشت شده به غیر از آرمان بدون عملکرد بودند

رز باعث کاهش شدید تعداد دانه هاي ه رقابت علف

یزه در شرایط تداخل به طوري که در کشت پای شد،

کاهش  58/77تعداد دانه عدم تداخل  درمقایسه با

در کشت انتظاري و بهاره به ترتیب  کاهشاین  .یافت

                                  .درصد بود 35/99و 65/76

دهد  نتایج تجزیه واریانس نشان می :وزن صد دانه

و اثر  هاي هرز که اثر تاریخ کاشت، تداخل علف

 1تاریخ کاشت در سطح  ×ابل تداخل علف هرز متق

و  رقم ×هاي هرز  درصد و اثرات متقابل تداخل علف

هاي هرز در  تداخل علف × رقم ×تاریخ کاشت 

دار شدند  درصد بر وزن صد دانه معنی 5سطح 

تر بودن وزن صد دانه در کشت پاییزه  بیش ).1جدول(

 وره درمقایسه با کشت بهاره به دلیل طوالنی بودن د
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هاي هرز بر برخی خصوصیات کمی وکیفی دانه ارقام نخود تجزیه واریانس تاثیر تاریخ کاشت، رقم و تداخل علف -1جدول  

 

 منابع تغییرات

درجه 

 آزادي

 میانگین مربعات

 خاکستر دانه پروتئین دانه عملکرد دانه وزن صد دانه تعداد دانه

فیبر خام 

 دانه

ترکیبات 

 تانن کل فنلی کل

لظت غ

 آهن دانه

غلظت 

 روي دانه

46/7102 2 تکرار ns 72/225 ns 21/357 ns 11/1 ns 36/0 ns 18/0 ns 021/0 ** 018/0  ns 45/2 ns 10/2 * 

20/64531 2 تاریخ کشت ** 22/3572 ** 34/1969 ** 32/1232 ** 38/24 ** 85/41 ** 18/1  ** 35/0 ** 50/113 ** 33/37 ** 

97/224534 4 رقم ** 98/1321 ** 84/2129 ** 36/107 ** 53/0 ns 70/0  ns 059/0  ** 034/0 ** 35/3  * 43/1  ns 

رقم  xتاریخ کشت  8 01/12044 * 08/249  ns 79/536  * 49/5  ns 06/0  ns 6/0  ns 018/0  ** 005/0  ** 51/0  ns 39/0  ns 

18/4096 28 اشتباه کرت اصلی  11/123  84/219  47/6  23/0  77/0  003/0  007/0  07/1  58/0  

14/1791603 1 تداخل علف هرز ** 83/138  ns 26/71687  ** 47/1219  ** 83/23 ** 08/39 ** 078/0 ** 018/0  * 74/148 ** 33/76 ** 

تاریخ کشت xتداخل علف هرز  2 56/29635 ** 42/4337 ** 34/1834 ** 36/953 ** 14/18  ** 08/41 ** 69/0 ** 21/0 ** 75/37  ** 14/8 ** 

رقم  xتداخل علف هرز  4 99/83907 ** 65/486  * 80/892 * 62/8  ns 11/0  ns 45/0  ns 025/0  ** 021/0 ** 23/1  ns 28/0  ns 

 x تاریخ کشت xتداخل علف هرز

 رقم
8 20/25428 ** 17/319 * 33/1043  ** 57/4 ns 36/0  ns 58/0  ns 025/0  ** 008/0  ns 97/0  ns 37/0  ns 

93/4102 30 اشتباه کرت فرعی  09/125  91/270  53/6  22/0  51/0  001/0  004/0  99/0  68/0  

(%)ضریب تغییرات   02/34  48/45  65/40  31/13  86/16  28/19  18/7  88/25  24/19  33/27  

            ns،*،** باشد درصد می 1داردر سطح  درصد و معنی 5دار در سطح  دار، معنی به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنی.  
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رشد و استفاده بیشتر از عناصر غذایی و عوامل رشدي 

 غالف، تشکیل و گلدهی در مرحله نخود گیاه. است

 گونه هر و بوده بسیار حساس رطوبت تنش به نسبت

 هاگل شدن باعث عقیم مرحله این در رطوبت تنش

 را صد دانه وزن نهایتاً و شده بذرها تکامل عدم و

   ).et al., 1988 Auld(دهد  می قرار تاثیر تحت

  

  هرز بر تعداد دانه درمترمربع ارقام نخودهاي یخ کاشت و تداخل علفمقایسه میانگین اثر متقابل تار -2جدول 

  رقم

  تاریخ کاشت

  بهاره  انتظاري  پاییزه

  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل

6/177 آرمان ef 95/12 hi 5/201 ef 04/25 ghi 5/146 efg 5/10 hi 

8/215 آزاد ef 37/25 ghi 8/225 ef 59/35 ghi 7/129 fgh 0i 

3/267 پیروز de 67/31 ghi 9/344 cd 9/124 fgh 4/460 b 0i 

482 ILC 9/207 ef 86/22 ghi 6/500 b 48/49 ghi 7/201 ef 0i 

3/447 کاکا bc 9/171 ef 712a 8/196 ef 3/701 a 0i 

.دار است وجود حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی  

  

ارقام نخود ) گرم(هرز بر وزن صد دانهايه مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و تداخل علف -3جدول   

  رقم

  تاریخ کاشت

  بهاره  انتظاري  پاییزه

  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل  تداخل عدم تداخل

14/25  آرمان cdef 41/56 b 92/24 cdef 07/45 bc 90/27 cdef 49/15 defg 

03/32  آزاد cdef 92/35 cde 73/27 cdef 77/25 cdef 15/36 cd 0g 

25/17  پیروز defg 27/59 b 39/16 defg 22/17 defg 55/18 defg 0g 

482 ILC 43/25 cdef 66/78 a 75/26 cdef 71/27 cdef 47/29 cdef 0g 

93/14  کاکا defg 24/14 def 63/13 efg 74/11 fg 02/14 defg 0g 

  . دار است وجود حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی

  

در کشت بهاره در شرایط تداخل علف هرز 

محصولی تولید کشت شده به غیر از آرمان  هاي رقم

افزایش  .)3جدول( بدون عملکرد بودندنکردند و 

 .شدهاي هرز باعث افزایش وزن صد دانه  علف تراکم

تر بودن وزن صد دانه در شرایط تداخل  علت بیش

ها و غالف در این  تر بودن تعداد گل کماحتماال 

یی بین زیرا در این شرایط مواد غذا ،ها باشد تیمار

نتیجه آن کاهش شده و تري غالف تقسیط  تعداد کم

 .اي و افزایش وزن دانه خواهد بود رقابت درون بوته

 گلدهی زمان نمودند عنوان) 2003( همکاران لیو و

 محدود عوامل با رشد فصل که ویژه هنگامی به

 باال حرارت درجه و خشکی محیطی مانند کننده

 محیطی گاريساز در عمده عامل باشد یک مواجه

هی زودتر گلد این رو از .آید می شمار به محصول
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 دانه و عملکرد دانه وزن بر مثبتی تأثیر تواند می

 انجام تحقیقات نیز طی )1373(ي موحد .باشد داشته

 فراهم دلیله پاییزه ب کشت در نمود گزارش شده

 و سطح برگ دوام سبز، پوشش کافی، آب بودن

که یابد  می ایشافز نخود گیاه رشد دوره طول

وزن دانه  افزایش به منجر موارد این درمجموع

                     .شود می

ها بر همه تیمارها و اثرات متقابل آن :عملکرد دانه

به استثناي اثرمتقابل . عملکرد دانه تاثیرگذار بودند

که در  رقم ×و تداخل علف هرز رقم ×تاریخ کشت 

قیه موارد در ب دار بودند درصد معنی 5سطح 

  ).1جدول( درصد بود 1داري در سطح  معنی

 95/54 با کاکا مربوط به رقمترین عملکرد دانه  بیش

 رقمداري با  گرم در متر مربع بود که اختالف معنی

482 ILC  گرم درمتر مربع نداشت 21/47با عملکرد .

 رقم آرمان باترین عملکرد دانه هم مربوط به  کم

آزاد اختالف  رقمد، که با گرم در مترمربع بو 41/27

نسبت به  ILC 482رقم هر چند  .داري نداشت معنی

ه، تعداد دانه در کاکا داراي تعداد نیام، تعداد دان رقم

 ILC 482رقمتر  اما وزن دانه بیش نیام کمتري بود،

ترین  بیش .باعث شد که این کاهش جبران شود

گرم در متر  52/81عملکرد دانه در کشت انتظاري، 

. بع در شرایط عدم تداخل علف هرز بدست آمدمر

ترین عملکرد دانه مربوط کشت بهاره و در شرایط  کم

   ).4جدول (تداخل علف هرز مشاهده شد 

هاي هرز باعث کاهش شدید عملکرد  تداخل علف

به طوري که عملکرد دانه در کشت پاییزه . دانه شد

 92/66در شرایط تداخل نسبت به شرایط عدم تداخل 

درصد نسبت به  19/78د و در کشت انتظاري درص

اما اثر تداخل علف  ،شرایط عدم تداخل کاهش یافت

 موجبهرز در کشت بهاره نسبت به عدم تداخل آن 

میانگین . شد دانهدرصدي عملکرد  55/98کاهش 

درجه حرارت در طی مراحل رشد زایشی در کاشت 

 بدین ترتیب درجه .بودتر از کاشت بهاره  انتظاري کم

 شدسبب  تر تر همراه با طول روز کوتاه حرارت پایین

رشد رویشی بیشترین مقدار که گیاه در زمانی به 

که با حداکثر تشعشع فعال فتوسنتزي همراه  برسد

دلیل  .بودنتیجه آن افزایش عملکرد گیاه  وباشد 

از بین رفتن در کاشت پاییزه تر بودن عملکرد دانه  کم

فصل زمستان و همچنین به در طی ها  تعدادي از بوته

ارزیابی ها  تر و ریزش غالف دلیل رشد رویشی بیش

  .شد

ترین  دهد که بیش نتایج اثر متقابل سه گانه نشان می

گرم  4/132با  ILC 482رقمعملکرد دانه مربوط به 

در متر مربع در کشت انتظاري و در شرایط عدم 

به غیر از  ها رقم، که با سایر استتداخل علف هرز 

هاي  علفکاکا در کشت بهاره و عدم تداخل  قمر

                     ).4لجدو( داشت وجود داري اختالف معنیهرز 

هرز هاي  علفدر کشت بهاره در شرایط تداخل 

هاي کشت شده به غیر از آرمان بدون عملکرد  رقم

آرمان داراي عملکرد  رقمتنها در این شرایط . بودند

بیان ) 1980(ساکسنا  .بودگرم در متر مربع  88/4

عملکرد گیاه نتیجه تخصیص مواد دارد که  می

باشد که از  هاي اقتصادي گیاه می فتوسنتزي به اندام

 .شود طریق روابط متعادل بین منبع و مخزن حاصل می

به عبارت دیگر موازنه صحیح بین منبع و مخزن عامل 

عملکرد . مهم دستیابی به عملکردهاي مطلوب است

راعی تحت تأثیر چندین عامل و اثرات یک گیاه ز

صفاتی از قبیل قابلیت سبز  .گیرد متقابل آنها قرار می

هایی که دانه  شدن گیاهچه، تعداد گل، تعداد گل
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نمایند و میزان تخصیص مواد فتوسنتزي به  تولید می

-محسوب میدانه تعیین کننده نهایی عملکرد دانه 

 اشتند که بابیان د) 1389(کبرایی و همکاران  .شوند

 به. شود کاسته می دانه عملکرد از کاشت در تاخیر

 کاشت تاریخ به عملکرد ترین بیش که طوري

 تاریخ به عملکرد ترین کم و ماه اسفند پانزدهم

  .داشت تعلق ماه فروردین پانزدهم کاشت

  

  .نخود ارقام) در متر مربع گرم(هاي هرز بر عملکرد تداخل علف× مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت  -4جدول 

  رقم

  تاریخ کاشت

  بهاره  انتظاري  پاییزه

  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل

 94/43defgh 34/8ij 41/50def 95/10ij 93/45defg 88/4ij  آرمان

 65/66cd 5/8ij 75/65cd 55/13hij 03/44defgh 0j  آزاد

 07/49defg 28/21fghij 15/63cd 24fghij 62/84bc 0j  پیروز

482 ILC 25/56cde 24/17ghij 4/132a 56/13hij 49/60cd 0j 

 62/66cd 74/34defghi 41/96b 94/26efghij 105ab 0j  کاکا

  . دار استوجود حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی

  

و تداخل  رقماثرات تاریخ کاشت،  :پروتئین دانه

خل علف هرز در هاي هرز و اثر متقابل تدا علف

داري بر میزان پروتئین دانه  تاریخ کاشت تاثیر معنی

 ).1جدول( دار نشدند اما سایر اثرات معنی. داشتند

ترین درصد پروتئین مربوط به کشت پاییزه و  بیش

داري  بود که اختالف معنی) درصد 92/22(انتظاري

ترین درصد پروتئین هم مربوط به  کم. با هم نداشتند

مشخص شد که با افزایش  .)1شکل( بودکشت بهاره 

. شودبیشتر میدرصد پروتئین طول دوره رشد 

 سویا مورد در نیز )1982( بیوسدروف و اریکسون

 کاهش باعث کاشت تأخیر در که کردند گزارش

 بیان کردند چنین هم آنها .شودمی دانه پروتئین میزان

 رشد دوره شدن طوالنی موجب زودتر کاشت

 نیتروژن تجمع موجب ن امرای و شده رویشی

 به انتقال آن نهایتاً و گیاهی هاي بافت در تري بیش

  .شود می ها دانه

کشت از  هاي تاریخ که بین مشخص گردیده

 در جو و خردل وحشی تفاوت پروتیینلحاظ درصد 

). 1391نخ زري مقدم، (ندارد وجود  داري معنی

ط به رقم مربو ارقامترین درصد پروتئین بین  بیش

داري با  که اختالف معنیدرصد بود 02/22مان با آر

ترین درصد  کم. نداشت ILC 482ارقام آزاد و 

درصد بود  58/16رقم پیروز با پروتئین هم مربوط به

  ).2شکل( کاکا نداشترقم ي با دار معنی که تفاوت 

هاي هرز بر محتواي آب موجود  به دلیل تاثیر علف

کاهش با  در طول دوره رشد گیاهان ،در خاك

 میسرا ارتباطدر این  شوند و رطوبت مواجه می

خشکی  تنش شرایط کهاست گزارش کرده )1994(

 این علت ، ایشانشود باعث کاهش درصد پروتیئن می

 تنش در شرایط ها پروتیئن برخی ي تجزیه به را امر

    .دانستند مربوط ها آن دوباره سنتز عدم و خشکی
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  پروتئین دانه نخودزان تاثیر تاریخ کاشت بر می -1شکل

  

  

 
  ارقام نخودمیانگین پروتیین دانه  -2شکل

  

  

  
  پروتیئن دانه نخودمیزان هاي هرز بر  تداخل علف× اثر متقابل تاریخ کاشت  -3شکل

  

ي ها نتایج اثر متقابل تاریخ کاشت در تداخل علف

 36/23( ر پروتئینترین مقدا هرز نشان داد که بیش

کشت پاییزه در شرایط عدم تداخل علف  از) درصد

ترین درصد پروتئین مربوط  کم. آیدبه دست میهرز 
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علت کاهش شدید پروتئین در  .به کشت بهاره بود

ي هرز عدم ها کشت بهاره در شرایط تداخل علف

نمونه براي  عدم وجودتولید محصول در نتیجۀ 

در کشت بهاره در . بود گیري مقدار پروتئین اندازه

شرایط تداخل به غیر از رقم آرمان سایر ارقام کشت 

هر چند درکشت پاییزه و . اي تولید نکردند دانهشده 

ط تداخل با عدم داري بین شرای انتظاري اختالف معنی

اما تداخل علف هرز در کشت  تداخل مشاهده نشد،

 57/3و 74/3 پاییزه و انتظاري به ترتیب باعث کاهش

رصدي پروتئین دانه نسبت به شرایط عدم تداخل د

 هیچ تفاوتی در) 1984(سانی و نایتس .)3شکل( شد

از  رقم 7 با دسی از تیپ رقم 7 خام میزان پروتئین

 عالوه بر .مشاهده نکردند کابلی نخود ارقام

 پروتئین خام محتواي در اختالف، هاي ژنتیکی تفاوت

 Saini and( ددارنیز  بذر جغرافیایی مبدا بستگی به

Knights, 1984(.  

نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تاثیر  :خاکستر دانه

هاي هرز و اثر  دار تاریخ کاشت، تداخل علف معنی

تاریخ کاشت بر درصد × متقابل تداخل علف هرز 

 4 همان گونه که شکل ).1جدول( خاکستر دانه بود

 ترین دهد همانند میزان پروتیئن دانه بیش نشان می

درصد خاکستر مربوط به کشت پاییزه در شرایط عدم 

ترین درصد خاکستر  کم. هرز بودهاي  تداخل علف

به کشت بهاره در شرایط تداخل علف هرز  ازهم 

به خاطر عدم تولید محصول در امر این  دست آمد و

و درشرایط تداخل با  اکثر ارقام کشت شده در بهار

خاکستر  که نتیجه آن کاهش مقدار علف هرز بود

دانه در کشت بهاره در شرایط تداخل نسبت به سایر 

هرچند افزایش دوره رشد . هاي کشت است تاریخ

فزایش اندك درصد خاکستر دانه شد، اما باعث ا

هاي کشت پاییزه و  داري بین تاریخ معنی تفاوت

اما در کشت بهاره اختالف  ،انتظاري مشاهده نشد

ل محیطی و شرایط رسد عوام به نظر می. بود دار معنی

کشت تاثیر چندانی روي میزان خاکستر دانه در 

د و این صفت تحت نهاي پاییزه و انتظاري ندار کشت

 .هستندکنترل عوامل ژنتیکی 

   

 

 
  هاي هرز بر درصد خاکستر دانه تداخل علف× اثر متقابل تاریخ کاشت  -4شکل
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هاي  اثرات تاریخ کاشت، تداخل علف: فیبر خام دانه

تاریخ × و اثرات متقابل تداخل علف هرز  هرز

سایر . شدند دار معنی درصد  1کاشت در سطح 

 داري روي میزان فیبر نداشتند عوامل تاثیر معنی

  ). 1جدول(

 ترین درصد فیبر خام مربوط به کشت پاییزه بیش

ترین درصد فیبر خام هم مربوط  و کم) درصد 51/4(

نتظاري هاي پاییزه و ا کشت. به کشت بهاره بود

در این  ).5شکل( داري با هم نداشتند اختالف معنی

 تأثیر کاشت تاریخنشان که رابطه گزارش شده است 

جو و خردل وحشی  فیبر درصد بر يدار معنی 

  ).1391نخ زري مقدم، (نداشت 

ارقام  از) درصد 53/4( ترین درصد فیبر خام بیش

کشت شده در پاییز و در شرایط عدم تداخل علف 

ترین درصد فیبر خام هم مربوط  کم. ل شدحاصهرز 

اما  با علف هرز بود،به کشت بهار در شرایط تداخل 

 داري مشاهده نشد در بقیه موارد تفاوت معنی

 در فیبر درصدکه  است گزارش شده). 6شکل(

 خشکی تنش و دیم شرایط تحت اي علوفه گیاهان

 et al, 2007(یابد  می کاهش آبیاري شرایط به نسبت

Weinberg.(  

  

  
  

  ي نخود  درصد فیبر خام دانهتاثیر تاریخ کاشت بر  -5شکل

  

  

  
  خام دانه نخودهاي هرز بر درصد فیبر تداخل علف× اثر متقابل تاریخ کاشت  -6شکل
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هاي  داري بین تاریخ هر چند اختالف معنی

شت پاییزه و انتظاري در شرایط تداخل علف هرز اک

براي این مقاله شرایط عدم تداخل  در مقایسه با

اما دلیل کاهش اندك فیبرخام در  ،مشاهده نشد

تواند به کاهش  میي هرز ها شرایط تداخل علف

ي هرز و تاخیر ها رطوبت خاك به علت تداخل علف

در رسیدگی بذر و برخورد آن با تنش خشکی آخر 

 )1372 (چی شانه در این رابطه نیز مدیر. فصل باشد

 فیبر درصد خشکی شرایط تنش در بیان داشت که

صفات کیفی به دلیل کنترل توسط  .یابد می کاهش

تر تحت تاثیر شرایط محیطی قرار  چندین ژن کم

تر از عوامل درونی و ژنتیکی تبعیت  گیرند و بیش می

درصد فیبر خام نیز همانند درصد پروتئین و . کنندمی

  .داردعوامل ژنتیکی قرار  تاثیر خاکستر بیشتر تحت

تمامی تیمارها و اثرات  :کل دانه ترکیبات فنلی

درصد  1ها بر ترکیبات فنلی کل در سطح  متقابل آن

ترین مقدار ترکیبات  بیش). 1جدول( دار شدند معنی

فنلی را رقم کاکا کشت شده در پاییز و در شرایط 

ترین مقدار ترکیبات  کم. تداخل علف هرز داشت

غیر از (فنلی هم مربوط به تمامی ارقام کشت شده 

در بهاره و در شرایط عدم تداخل با علف ) رقم آرمان

همچنین در کشت پاییزه و در شرایط عدم . هرز بود

ترین مقدار ترکیبات فنلی را رقم کاکا و  تداخل بیش

در کشت . ترین مقدار را رقم آرمان داشت کم

ترین  هاي هرز بیش انتظاري و عدم تداخل با علف

ترین  و کم ILC 482مقدار ترکیبات فنلی را الین

  ).5جدول(مربوط به رقم آزاد بود مقدار 

به دلیل خصوصیات ) کاکا و پیروز(هاي دسی تیپ 

بذر که عامل مهمی در میزان  ژنتیکی و رنگ پوسته

تري  از مقدار ترکیبات فنلی بیش ترکیبات فنلی است

بعالوه . هستندهاي کابلی برخوردار  نسبت به تیپ

تر شدن دوره رویش  نیمیزان ترکیبات فنلی با طوال

چون گیاهان کاشته شده در پاییز و . یابد  افزایش می

هاي  تر علف زمستان با تنش سرما و تداخل شدید

در نتیجه گیاهان براي مقابله با  ،شوند مواجه می

هاي فعالی که در شرایط تنش به وجود  اکسیژن

کنند تا به  آیند شروع به ساخت مواد فنولیک می می

ترکیبات فنلی عاملی . آسیب وارد شودگیاه کمتر 

باشد و باعث کاهش  براي مقابله با اثرات تنش می

 تجمع  عالوه، به .شود ن عوامل میاثرات سوء ای

 در ذرت هیبرید گیاه ايه برگ در فنلی ترکیبات

 به مقاومت این مواد در دفاعی فعالیت و خشکی تنش

. )Hura et al, 2008( گزارش شده است خشکی

 رقم کردند بیان )(2010 همکاران واورازیم ن همچنی

 فنلی ترکیبات نوع و مقدار تولید در )بذر مادري( پایه

 کاهش و در مهار فنلی ترکیبات. است مؤثر

 به هاي آزاد، تجزیه رادیکال و یدهالیپ اتواکسیداسیون

 در براي دفاع ضروري اکسیدان آنتی یکعنوان 

 ,.et al( نمایند می عمل اکسیژن فعال هاي گونه برابر

2007 Ksouri .(نناندیس )کرد که گزارش) 2003 

 مانع میوه پوست در فنلی ترکیباتباالي  غلظت وجود

کین و لیتل  .باشد می ها آفت حمله دفع براي مناسبی

نیز گزارش کردند که ترکیبات فنلی در ) 1979( فیلد

تر از ارقام حساس تولید  تر و سریع ارقام مقاوم بیش

در یک بررسی  )2006( همکاران و بامداد. دشون می

 )carum carvi( سیاه زیره اکسیدانی آنتی فعالیت

 آنتی فعالیت که دادند نشان و کرده بررسی

. است فنولیک ترکیبات عصاره مربوط به اکسیدانی

تداخل علف هرز باعث افزایش مقدار ترکیبات فنلی 

ر ترین مقدا به طوري که در این شرایط بیش. کل شد
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در شرایط . در کشت انتظاري مربوط به رقم پیروز بود

تداخل علف هرز کمبود آب و مواد غذایی باعث 

اما در شرایط . شود افزایش مقدار ترکیبات فنلی می

این آزمایش با . عدم تداخل پاسخ ارقام متفاوت بود

 ،)1996(، مایر)2001(همکاران و پترسوننتایج 

  .دارد مطابقت )2000( نو همکاراآرکاس 

  

  هرز بر مقدار ترکیبات فنلی کل در  ارقام نخودهاي  مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت و تداخل علف -5جدول 

  تاریخ کاشت  

  بهاره              انتظاري             پاییزه                 رقم 

  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل  تداخل  عدم تداخل  

 ١٩٣/٠l ٢٨١/٠k ٠ef ۴٨٩/٠efg/٣۴٢/٠j ۶١١/٠d ۵١۵  آرمان

 ٠m ٣٩٣/٠ij ٠efg/۴۵١/٠gh ۶٩٩/٠bc ۴٢٠/٠hi ۵٠۵  آزاد

 ٠m ٠gh/٧٠٣/٠bc ۴۵۴ ٧٣٨/٠b ۴٧٧/٠fg ۵۴۵/٠e  پیروز

482 ILC ۴٠٢/٠hij ۶١٢/٠d ۶۵٧/٠cd ٣٨٨/٠ij ٣٩٠/٠ij ٠m 

 ٠m ٨٠٧/٠a ۵٢٢/٠ef ۵۴٢/٠e ۵٣٩/٠ef ۶٩٨/٠bc  کاکا

  .دار است گر عدم اختالف معنیحروف مشابه بیان             

  

  نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده: تانن کل دانه

رقم و اثرات متقابل   ،دار بودن اثر تاریخ کاشت معنی

تاریخ کاشت، تداخل علف هرز × تداخل علف هرز 

. درصد بود 1رقم در سطح × رقم، تاریخ کاشت × 

 درصد  5هاي هرز درسطح  همچنین اثر تداخل علف

ترین مقدار تانن در بین  بیش). 1جدول(بود  دار معنی

میلی گرم در  302/0( ارقام آزمایشی را کاکا به میزان

داري با سایر   که داراي اختالف معنی داشت) گرم

ترین مقدار تانن هم  کم. ارقام به غیر از پیروز بود

بود که ) میلی گرم در گرم ILC )199/0 482مربوط به 

ا ارقام آرمان،آزاد و پیروز داري ب اختالف معنی

هاي دسی به دلیل خصوصیات  تیپ. )7شکل( نداشت

ري ت ژنتیکی و رنگ بذر به مراتب داراي مقدار بیش

ترین  همچنین بیش. تانن نسبت به ارقام کابلی هستند

هاي کشت شده در پاییز و در  رقممقدار تانن را 

شرایط تداخل با علف هرز به خود اختصاص دادند 

هاي  داري با سایر تاریخ اي اختالف معنیکه دار

گزارش شده است که تانن  .)8شکل( کشت بود

 قابلیت پایین جذبو هاي گوارشی  آنزیم مهار باعث

نشاسته و پروتئین  به خصوص مواد مغذي مهم تر بیش

 در). Khattab and Arntfield, 2009( شود می

موجود در  تانن مطالعه دیگري نیز گزارش شده که

تر از ارقام کابلی  داري باال طور معنیبه  دسیهاي  تیپ

هاي  در رنگ دانه زیرا قسمت اعظم تانن بودند،

 گسی نیز از طریق تاننبعالوه . موجود در پوست است

آنزیم باعث قابلیت هضم پایین در  مهار و) تلخی(

  ).Sharma et al., 2013( شود حبوبات می

برابر  در یمهم یپوسته بذر حبوبات نقش حفاظت

به فعالیت  چنین هم .کند بازي می خسارت به نخود

تواند به عنوان یک  و می کردهآنتی اکسیدانی کمک 

ها به جاي استفاده از  منبع طبیعی از آنتی اکسیدان

استفاده  ي مصنوعی در واد غذاییها آنتی اکسیدان

هرچند حبوبات داراي  ).Ronzio,1998( شود

کاهش در هضم، مقادیري تانن هستند که باعث 
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جذب پروتیئن، جذب نشاسته و کاهش کیفیت 

اما این عامل داراي اثرات بسیار  ،شود محصول می

توان به مقاومت  باشد که ازجمله می مفیدي هم می

نخود در برابر آفات و حشرات، کاهش خطرات 

هاي  هاي فعال، استفاده به عنوان آنتی اکسیدان اکسیژن

ي قلبی و ها یماريطبیعی که باعث کاهش خطرات ب

بعالوه مقادیر تانن ذخیره شده در  .عروقی اشاره کرد

بذر نخود در حدي نیست که باعث مشکالت 

توان در موقع  اي در انسان شود و می اي عمده تغذیه

مصرف با استفاده از حرارت دادن و پختن اثرات این 

 ترکیبات را به طور چشگیري کاهش داد

)Khandelwal et al., 2009(.    

  

  
  ارقام نخوددانه مقدار تانن  -7شکل

  

  

  
  دانه نخود هاي هرز بر مقدار تانن تداخل علف× اثر متقابل تاریخ کاشت  -8شکل

  

اثرات تاریخ کاشت، تداخل علف : غلظت آهن دانه

تاریخ کاشت × هرز و اثر متقابل تداخل علف هرز 

درصد بر  5درصد و اثر رقم درسطح  1در سطح 

سایر عوامل تاثیر . دار شد انه معنیغلظت آهن د

). 1جدول( داري بر غلظت آهن دانه نداشتند معنی

 مصرف به ویژه آهن به کم غذایی چون عناصر

بیوشیمیایی  ترکیبات ساختن در کوفاکتور صورت

گیاهی،  هاي هورمون گوناگون، هاي آنزیم مانند

شرکت  گیاهان در فنلی ترکیبات ویژه به و ها پروتئین

ند مقدار این عناصر در گیاهان از اهمیت کن می
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 .)Satisha et al., 2007(هستند خاصی برخوردار 

هاي  رقمترین مقدارغلظت آهن دانه در بین  بیش

میلی گرم در صد  68/5( نخود مربوط به  رقم آرمان

از این نظر به استثناي ارقام پیروز و کاکا . بود) گرم

) در صد گرم میلی گرم 61/4( ترین مقدارآهن که کم

دیده نشد را داشت تفاوتی از نظرآماري با سایر ارقام 

  ).9شکل(

  

  
  ارقام نخود در بین مقدارغلظت آهن دانه -9شکل

  

گزارش کردند که ) 2013(شارما و همکاران

 ارقام نخود آهن کل محتواي قابل توجهی در تفاوت

 سینگ ودر حالی که  .یافت نشدکابلی با ارقام دسی 

عناصر  و مواد معدنی در بررسی )1981( نجامبونتا

 نخود هفت رقم رقم تیپ دسی و هشت در کمیاب

در  مقدار آهن کردند و دریافتند که بررسی کابلی

تیپ  براي گرم 100گرم در  میلی 1/4- 3/2 محدوده

ارقام  براي گرم100گرم در  میلی 8/16-2/8 و دسی

عدم ترین مقدار آهن در شرایط  بیش. بود کابلی نخود

تداخل با علف هرز و در کشت پاییز بدست آمد و 

ترین مقدار نیز مربوط به کشت بهاره در شرایط  کم

هاي هرز باعث  تداخل علف. به دست آمدتداخل 

. کاهش مقدار آهن دانه درکشت پاییزه وانتظاري شد

بعالوه با تاخیر در کاشت از مقدار آهن دانه نیز کاسته 

در شرایط عدم  در کشت بهاره ).10شکل( شد

تداخل نسبت به کشت پاییزه و انتظاري غلظت آهن 

چون . درصد کاهش یافت 5/18و 5/22دانه به ترتیب 

آهن در شرایط فراهمی رطوبت به صورت محلول در 

آید و گیاهان در این شرایط قادر به جذب این  می

شوند در کشت پاییزه و انتظاري به دلیل  عنصر می

تر نسبت به کشت بهاره  فراهم بودن رطوبت بیش

تري در ارقام نخود کشت شده در  مقدار آهن بیش

بعالوه رقابت . هاي کشت بدست آمد این تاریخ

گیاهان بر سر رطوبت و عناصر غذایی و توانایی 

ها هرز نسبت به گیاهان زراعی در جذب  تر علف بیش

عناصر باعث کاهش مقدار آهن در شرایط تداخل با 

  .علف هرز شد

ت پاییزه و انتظاري شرایط تداخل نسبت به در کش

 05/16و  60/20عدم تداخل به ترتیب باعث کاهش 

این نتایج با نتایج . )10شکل(درصدي مقدار آهن شد 

) 2013( و شارما و همکاران )2007( الحق ضیاء

  .داردهمخوانی 

اثرات تاریخ کاشت، تداخل علف  : غلظت روي دانه

تاریخ کاشت × هرز هرز و اثر متقابل تداخل علف 
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). 1جدول(به دست آمد  دار معنی درصد  1درسطح 

 مهمی نقش روي عنصر که کرد اعالم) 1995(ماشنر

 متابولیکی اعمال ها، وکربوهیدرات پروتئین سنتز در

 آزاد هاي رادیکال مقابل در غشاء محافظت سلول،

 سازگاريبا  مرتبط فرآیندهاي سایر و اکسیژن

ترین مقدار روي در رقم  بیش. دارد ها تنش به گیاهان

 حاصل شد که) میلی گرم در صد گرم 37/3( آرمان

داري با سایر ارقام به غیر از پیروز  تفاوت معنی

رقم  ترین مقدار روي هم مربوط به کم. نداشت

). 11شکل( بود) میلی گرم در صد گرم 66/2(پیروز

 مقدار روي نیز گزارش کردند که سایر پژوهشگران

براي  گرم100گرم در  میلی 2/4تا  3/3 در محدوده

 براي گرم100گرم در  میلی 4/5- 3/3 ارقام دسی و

-Sharma et al., 2013) Ziaمتغیر است  ارقام کابلی

Ul-Haq et al., 2007.(  

ترین مقدار روي در شرایط عدم تداخل با  بیش

میلی گرم در صد  32/4(علف هرز و در کشت پاییزه 

روي هم مربوط به کشت ترین مقدار  و کم) گرم

شرایط تداخل . ي هرز بودها بهاره در تداخل با علف

هاي هرز باعث کاهش مقدار روي دانه  با علف

 بر عالوه خشکی تنش فزایشا .)12شکل(گردید 

 انتقال در اختالل سبب فتوسنتزي مواد تولید کاهش

 ,Cakmak( ددگر می نیز دانه به عناصر و مواد

 د باعث افزایش مقدار رويافزایش دوره رش ).2008

شرایط تداخل علف هرز نسبت به عدم . شد دانه

 با. گردیدتداخل باعث کاهش مقدار روي دانه 

 در روي عنصر تحرك رطوبت خاك، میزان کاهش

 رشد محدودیت به توجه با و یافته کاهش نیز خاك

 مواجه روي کمبود با طور مضاعفی به گیاه ریشه،

    .)Bagci et al., 2007( گردد می

  

  

  
  نخود هرز بر مقدار آهن دانههاي  علف  تداخل× اثر متقابل تاریخ کاشت  -10شکل

  

انتظاري و بهاره شرایط تداخل  در کشت پاییزه،

،  83/29نسبت به عدم تداخل به ترتیب باعث کاهش 

باتوجه به نتایج . درصدي مقدار روي شد 93و  07/28

اي هرز بدلیل ه توان بیان داشت که تداخل علف می

تاثیر بر مقدار رطوبت و جذب عناصر غذایی که 

باعث تاثیر بر رشد ریشه وکاهش حاللیت روي سبب 

هاي تداخل با علف  کاهش مقدار این عنصر در تیمار

  .هرز شده است
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  .دار است حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی. مقدار روي دانه ارقام نخود -11شکل

  

  

  
  .دار است حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی. هاي هرز بر مقدار روي دانه تداخل علف× اریخ کاشت اثر ت -12شکل

  

  گیري کلی نتیجه

هرچند کاهش طول دوره رشد و شرایط تداخل 

هاي هرز باعث کاهش درصد پروتئین،  علف

هاي پاییزه و  خاکستر و فیبر خام دانه شد، اما در کشت

ي بین شرایط تداخل و دار معنی انتظاري اختالف 

هاي هرز براي این صفات وجود  عدم تداخل علف

رسد این صفات بیشتر تحت کنترل  به نظر می. نداشت

مقدار تانن و . خصوصیات ژنتیکی قرار دارند

هاي هرز  ترکیبات فنلی کل در شرایط تداخل با علف

افزایش مقدار ترکیبات فنلی  که افزایش پیدا کرد

هر چند . شود خرب تنش میباعث کاهش اثرات م

سهم شرایط کشت و محیط بر مقدار تانن تاثیر گذار 

تاثیر بسزایی بر مقدار تانن و  رقماما نوع  ،است

افزایش طول . ترکیبات فنلی کل دانه خواهد داشت

تر براي فراهمی  دوره رشد به دلیل شرایط مناسب

رطوبت باعث احیاء بیشتر آهن و روي شد و در نتیجه 

. این عناصر براي گیاه افزایش پیدا کرد دسترسی

 رقمترین تعداد دانه مربوط به کشت انتظاري و  بیش

دانه در متر مربع و در شرایط عدم تداخل  712کاکا، 

هرز  هاي در شرایط تداخل علف. با علف هرز بود
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د دانه نسبت به شرایط عدم تداخل افزایش وزن ص

تداخل  به طوري که وزن صد دانه در شرایط یافت،

احتماالً . درصد بیشتراز شرایط عدم تداخل بود 62/10

علت بیشتر بودن وزن صد دانه در شرایط تداخل 

. ها بود کمتر بودن تعداد گل و غالف در این تیمار

زیرا در این شرایط مواد غذایی بین تعداد کمتري 

شود که نتیجه آن افزایش وزن دانه  غالف تقسیط می

کاکا  رقمنسبت به  ILC 482رقمهر چند . است

داراي تعداد نیام، تعداد دانه، تعداد دانه در نیام 

 ILC 482رقمتر  تري بود اما وزن هزار دانه بیش کم

  .باعث شد که این کاهش جبران شود
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Effect of sowing date and weed interference on chickpea seed quantitative and traits in 

genotypes under dryland conditions 

E. Fathi, I. Tahmasebi*, N. Teimoori   

Department of Agronoy, Kordestan University, Sanandaj, Iran 

 

 

Abstract 
 

This study was aimed to investigate the effects of sowing dates and weed interference on 

some qualitative and quantitative seed characteristics of chickpea cultivars. The experiment 

carried out as factorial split plot in randomized complete block design (RCBD) with three 

replications at research station of Kurdistan University in 2012-13. Sowing dates (autumn, 

Entezari and spring) and chickpea cultivars (Arman, Azad, Pirouz, ILC482 and Kaka) assigned 

to main plots as factorial and weed interferences (weeding and non-weeding) as subplots. Results 

showed that planting dates had significant effects on all studied traits. Weed competition resulted 

in severe reduction of seed number. In autumn sowing, weed interference reduced seed number 

by 78%. The reduction of seed numbers were77 and 99% in Entezari and spring sowing dates, 

respectively. Weed interference increased 100 seed weight as compared to weed free treatment. 

The highest seed yield observed in Entezari. ILC482 cultivar produced the highest seed yield 

(132.4 g/m-2). Under weed interference conditions, Kaka was the best grain yield. There was a 

significant difference between the cultivars for all seed quality traits, but ash, crude fiber and 

zinc content. The amount of phenolic compounds increased as growth period prolonged. The 

autumn and Entezari sowing dates were affected not only by cold stress but also encountered 

with more intense weed interference. Kaka had the highest amount of tannin.  

Keywords: Dryland farming, Grain yield, Phenolic compounds, Protein, Waiting sowing 
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