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در سرکوب  ).Cicer arietinum L( اهینخود س ررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزاي آن و قابلیتب

 یلیتکم ياریآب در شرایط دیم وهاي هرز  علف

  2، سعید حیدرزاده*1جالل جلیلیان

  گروه زراعت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران-1

 ي زراعت، گروه زراعت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایراندانشجوي دکتر-2

  چکیده

هاي خرد شده در قالب طرح پایه  صورت کرت در دانشگاه ارومیه به 1392- 93این آزمایش در سال زراعی 

به ) I2(و یکبار آبیاري تکمیلی ) I1(تیمارهاي آزمایشی شامل دیم . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد بلوك

کرت بدون کاشت نخود تحت آبیاري = T1سطح شامل  10الگوهاي مختلف کاشت با ن کرت اصلی و عنوا

کاشت نخود بدون ردیف خالی همراه با وجین = T3کرت بدون کاشت نخود، =T2روز یکبار،  10هر - معمولی

ود و کاشت یک ردیف نخ=T5هرز،  کاشت نخود بدون ردیف خالی و بدون وجین علف=T4هاي هرز،  دستی علف

کاشت سه ردیف = T9، ردیف خالی ، سه و چهارکاشت دو ردیف نخود و دو= T8  و  T6، T7یک ردیف خالی، 

نتایج نشان  .کاشت چهار ردیف نخود و دو ردیف خالی به عنوان کرت فرعی بودند= T10نخود و دو ردیف خالی، 

تره و ترب وحشی  خشک توق، سلمهتحت شرایط دیم ماده  )T3(داد کاشت نخود بدون ردیف خالی بدون وجین 

در کرت بدون نخود . درصد در مقایسه با شرایط آبیاري تکمیلی کاهش داد 33/90و  18/92، 17/92را به ترتیب 

)T2(،  بیشترین مقادیر . هاي هرز نسبت به شرایط دیم شد درصدي بیوماس کل علف 41اعمال آبیاري سبب افزایش

درصدي عملکرد دانه و  37و  40ري تکمیلی مشاهده شد که منجر به افزایش اجزاي عملکرد نخود در شرایط آبیا

هرز در کنار  نتایج نشان داد که وجود علف T4و  T3در مقایسه تیمارهاي . بیولوژیک نسبت به شرایط دیم گردید

کم  اهیگبه طور کلی، . درصدي در عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نخود شد 57/29و  55/35نخود سبب کاهش 

 يها علف توان سبب کنترل می ،ها کاهش مصرف نهادهعالوه بر ی، کیاکولوژ انهیآشنخود از طریق پر کردن توقع 

  .ساخترا فراهم  ستمیاکوس يداریو موجبات پامزارع فاریاب شد هرز 

 

  هاي هرز،  عملکرد دانه، نخود  الگوهاي کاشت، بیوماس علف :کلیديهاي  هواژ
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  مقدمه

مهم  يها از جنبه یکیهرز  ياه کنترل علف

هرز به  يها علف. است يدر هر نظام کشاورز دیتول

و  یطیعوامل مح يراب یزراع اهانیرقابت با گ لیدل

محصول و  تیو کم تیفیها، موجب کاهش ک نهاده

حشرات و عوامل  يمناسب برا یپناهگاه جادیا

ساز باشند  مشکل توانند یشوند که م یزا م يماریب

مبالغ ). 1392نسب و همکاران،  دباغ محمدي(

که هر ساله کشاورزان صرف کاهش اثرات  یهنگفت

 کنند یمحصوالت خود م يهرز بر رو يها سوء علف

نبود کنترل  لیکه آنها به دل ییها خسارت نیو همچن

 تینشانگر اهم شوند یهرز متحمل م يها علف یکاف

با ). Delafuente et al., 2006( موضوع است نیا

به  1940 ي ها از دهه مصرف علفکش شیه افزاتوجه ب

 یشدایمنجر به پ ییایمیش مواد نیمصرف ا د،بع

اثرات مضر بر موجودات  ،یطیمح ستیمشکالت ز

هرز و  يها از علف یمقاومت برخ شیافزا رهدف،یغ

گردیده سموم در محصوالت  نیا يایماندن بقا یباق

 ي مبارزه يها به روش شتریتوجه ب است که باعث

 در سراسر جهان شده است ییایمیرشیغ

)Kristiansen et al., 2006.(  

از  یکیمناسب  یتناوب ستمیاستفاده از س

تناوب . باشد یهرز م يها مبارزه با علف يراهکارها

استفاده از . است يکشاورز يها قلب سامانه یزراع

 داریکنترل پا یچهارچوب اصل یتناوب زراع

 ير چند با اجراه دهد یم لیهرز را تشک يها علف

هرز  يها از علف یمشکل تداخل ناش یتناوب زراع

گسترش  توان یم لهیوس نینخواهد شد اما بد فبر طر

 راتییتغ جادیآنها را محدود کرده و از ا تیجمع

حسن (کرد  يریها جلوگ گونه بیدر ترک يشتریب

با  گرید ياز سو). 1393 ،نژاد زاده قورت تپه و قلی

را  یکیاکولوژ انهیآش قتیحق در اوباستفاده از تن

 جهیو در نت میکن یعدم استقرار علف هرز پر م يبرا

هرز را  يها علف توان یم ،يعالوه بر استفاده اقتصاد

موجبات  یاهیبا تنوع گ نیکنترل کرد و هم چن

 Hiltbrunner et( را فراهم کرد ستمیاکوس يداریپا

al., 2007(.  

از  یکیز هر يها به علف ابیمزارع فار یآلودگ

 نکهیبه لحاظ ا. باشد یمزارع م نیمشکالت عمده ا

مزارع  نیخود را در ا يبذر ریهرز ذخا يها علف

فرصت  اهانیهرز گ يها علف ز،یو ن دهند یم شیافزا

 باشند یم يکشاورز يها در استفاده از نهاده یطلب

)Barker et al, 2006 ،1394؛ جلیلیان و حیدرزاده.( 

از  یکیمزارع  نیا کشتدم که ع رسد یبه نظر م

 تیدر کنترل و کاهش جمع یاساس يراهکارها

در  نکهیاما به لحاظ ا باشد یهرز م يها علف

کشاورزان  يبرا يمسائل اقتصاد يامروز يکشاورز

مزارع را  دیو نبا باشد یبرخوردار م ییباال تیاز اهم

 ياز راهکارها یستیبدون کشت رها کرد لذا با

 یطیمح نیاول نکه،یبه ا جهبا تو .استفاده نمود يگرید

و علف هرز با آن در ارتباط هستند خاك  اهیکه گ

را در خاك اعمال کرد که  یراتییتوان تغ یاست، م

عوامل  نیاز جمله ا. منجر به کنترل علف هرز شود

عدم  ایخاك و کاهش  یرطوبت میرژ رییبه تغ توان یم

، رضائیان زاده و همکاران( مصرف کودها اشاره کرد

با حداقل  یزراع اهانیاز گ یاستفاده از برخ. )1390

در کنترل  یاساس ياز راهکارها یکی ها به نهاده ازین

 يها از روش یکی نیبنابرا. باشد یهرز م يها علف

هرز استفاده از  يها در کنترل و سرکوب علف داریپا
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 یدر تناوب زراع میکشت د تیبا قابل اهانیگ

 .باشد یم

از  یکی) .Cicer arietinum L( اهیس نخود

کم  یاهیگکه  ،مهم خانواده حبوبات اریبس اهانیگ

 یمناسب نهیگزتواند  و مناسب دیمکاري است میتوقع 

اکثر کشورهاي جهان که از نظر مواد غذایی در . باشد 

در مضیقه هستند، مقدار کم پروتئین و پایین بودن 

. باشد اي می کیفیت آن از مهمترین مشکالت تغذیه

ق مطالعات انجام شده اثرات سوء ناشی از کمبود طب

توان با استفاده از  هاي خاص را می پروتئین و ویتامین

جلیلیان و (حبوبات از جمله نخود تامین نمود 

 پروتئین باالي میزان دلیل به نخود). 1384همکاران، 

 نیا . است برخوردار باالیی غذایی اهمیت از دانه

و  ییایمیده از کود شبدون استفا رانیدر ا اهیگ

بنابراین هدف از انجام . شود یکشت م میبصورت د

نخود در سرکوب  اهیگ تیقابلاین پژوهش بررسی 

شرایط دیم و آبیاري تکمیلی و هرز در  يها علف

 .باشد هاي کودي می بدون استفاده از نهاده

  ها  مواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده تحقیق  این

 37ی یبا موقعیت جغرافیا(ارومیه کشاورزي دانشگاه 

دقیقه  2درجه و  45دقیقه عرض شمالی و  31درجه و 

اسفند  در) سطح دریا مترارتفاع از 1320طول شرقی با 

متوسط دما و  .انجام شد 1392- 93سال زراعی

بارندگی در طول سال کشت و میانگین دما و 

ساله در جدول زیر نشان داده شده است  30بارندگی 

خرد  يها به صورت کرتاین آزمایش ). 1جدول (

با هاي کامل تصادفی  طرح پایه بلوك در قالبشده 

اجرا شد که آبیاري تکمیلی  تکرار  3تیمار و  20

و ) I1(شامل دو سطح عدم آبیاري در طول فصل رشد 

و به عنوان کرت اصلی ) I2(یک بار آبیاري تکمیلی 

ت کر= T1سطح شامل  10الگوهاي مختلف کاشت با 

روز  10هر - بدون کاشت نخود تحت آبیاري معمولی

کرت بدون کاشت نخود در شرایط دیم = T2یکبار، 

کاشت نخود بدون ردیف = T3و آبیاري تکمیلی ، 

= T4هاي هرز،  خالی همراه با وجین دستی علف

کاشت نخود بدون ردیف خالی و بدون وجین 

کاشت یک ردیف نخود و یک = T5هرز،  علف

کاشت دو ردیف نخود = T8  و T6 ، T7ردیف خالی، 

کاشت سه = T9، ردیف خالی ، سه و چهارو دو

کاشت چهار = T10ردیف نخود و دو ردیف خالی ، 

ردیف نخود و دو ردیف خالی به عنوان کرت فرعی 

هاي هرز در مزارع  سازي علف به منظور شبیه  .بودند

فاریاب یک تیمار بدون کاشت نخود تحت آبیاري 

به فاصله پنج متر از بقیه ) روز یک بار 10 هر(معمولی 

ها در هر بلوك در نظر گرفته شد و به صورت  کرت

تیمار تجزیه واریانس  17هاي کامل تصادفی با  بلوك

  .  گردید

بعد از تهیه نقشه طرح و انتساب تصادفی تیمارها 

هاي در واحدهاي آزمایشی، با لحاظ نمودن جوي

هاي ها، کرتكاي بلوانتقال آب و اثر حاشیه

ها براي تمامی کرت. آزمایشی در زمین آماده گردید

 5عمق کاشت بذور . متر در نظر گرفته شد 5طول 

ي بین  متر بود، همچنین با توجه به اینکه فاصلهسانتی

ها بطور ثابت براي تمامی واحدهاي آزمایشی ردیف

 10ها در روي ردیف متر و فواصل بین بوته سانتی 30

ها،  ر اعمال گردید، لذا به لحاظ تعدد ردیفمت سانتی

به منظور . هاي هر کرت آزمایشی متفاوت بود عرض

 يها در سرکوب علف اهینخود س تیدرك بهتر قابل

نخود در نظر  يها فیرد نینکاشت ب يها فیهرز، رد
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 يها فیرد يدارا يها در واقع در کرت. گرفته شدند

 تیقابلبه  توان یکاشت نخود م يها فیو رد یخال

هرز و سرکوب بهتر آنها  يها نخود در رقابت با علف

شد  یطراح يا به گونه شیآزما نیا نایبنابر. برد یپ

مختلف  يانواع الگوها یشیآزما يها که در کرت

 اهیمتعدد کشت نخود س يها فیکشت با تعداد رد

هرز به  يها علف نکهیبا توجه به ا .گردیداعمال 

واکنش  ياریوص آبو به خص يکشاورز يها نهاده

لذا  دهند ینشان م یزراع اهانیمتفاوت نسبت به گ

تا اثر  دیدر طرح لحاظ گرد یلیتکم ياریآب ماریت

 اهیهرز و گ يها و رشد علف وماسیبر ب ياریآب کباری

آماده  از بعد. گرفتقرار  یمورد بررس اهینخود س

با  1392اسفند عملیات کاشت در  ،ها سازي کرت

ذرهاي نخود با تراکم باال کاشت ب، انجام شددست 

برگی، براي رسیدن به  6تا  4شدند ولی در مرحله 

در این آزمایش . تراکم مطلوب عمل تنک انجام شد

درصد و  98، با قوه نامیه نخود سیاهاز رقم بهاره 

با توجه به نتایج  .درصد استفاده گردید 99خلوص 

 آزمون خاك، خاك مزرعه داراي بافت لوم رسی با

8=pH متر و  سانتی زیمنس بر دسی 52/0، شوري

درصد نیتروژن بود، همچنین میزان فسفر و  093/0

و  2/11در خاك مزرعه به ترتیب قابل جذب پتاسیم 

با توجه به اینکه . گرم در کیلوگرم بود میلی 390

مزرعه مورد استفاده براي این طرح، جزو مزارع با 

منظور  هلذا ب بودهاي هرز  آلودگی شدید به علف

در مراحل اولیه رشد جمعیت  آزمایش، دقیقاجراي 

هاي هرز در تمامی تیمارهاي  یکنواختی از علف

آزمایشی از طریق تنک کردن و مبنا قرار دادن 

، ایجاد در کل آزمایش هرز جوانه زده حداقل علف

  . گردید

  1393تا  1364 یسه با میانگین دوره ايدر مقا 1392-93متوسط درجه حرارت ما هیانه و بارندگی سال زراعی  -1جدول

  

گونه علف پنج  مجموعدر هاي آزمایشی  در کرت

، پیچک 1تره هرز مشاهده گردید که شامل سلمه

 5و قیاق 4، ترب وحشی3معمولی ، توق2صحرایی

                                                              
1 - Chenopodium album L. 
2 - Covolvulus arvensis L. 
3 - Xanthium strumarium L. 

که از میان آنها سه گونه پیچک، توق و قیاق . بودند

در زمان برداشت . هاي هرز غالب مزرعه بودند علف

 هاي هرز موجود در یک متر مربع ود، تمامی علفنخ

                                                                                   
4 - Brassica Alba L. 
5 - Sorghum halepense 
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هاي خالی و  در هر واحد آزمایشی هم در بین ردیف

هاي نخود به تفکیک از سطح هم در بین ردیف

هاي هرز پس از  خاك برداشت شد سپس علف

هاي جداگانه بر بندي شد و در پاکتشناسایی دسته

ساعت در آون در  96حسب نوع علف هرز به مدت 

گراد قرار داده و سپس  درجه سانتی 75دماي 

ماه تیر نخود، در نیمه اولبرداشت نهایی . توزین شدند

صفات مورفولوژیک و اجزاي . صورت گرفت 1393

عملکرد در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک و هنگام 

بوته در هر کرت،  10برداشت با استفاده از 

هاي ارتفاع بوته، تعداد شاخه. گیري شدند اندازه

هاي فرعی، تعداد غالف در بوته، لی، تعداد شاخهاص

وزن غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن دانه 

هاي یک متر در بوته، وزن صد دانه، وزن غالف

مربع، عملکرد دانه یک متر مربع، عملکرد دانه در 

هکتار، عملکرد بیولوژیک در هکتار، شاخص 

براي . برداشت از جمله صفات مورد بررسی بودند

گیري عملکرد نهایی، در هر کرت از دو ردیف  اندازه

اي، مساحت یک  میانی پس از حذف اثرات حاشیه

متر مربع برداشت شد و عملکرد دانه و عملکرد 

 .بیولوژیک بر حسب کیلوگرم در هکتار تعیین گردید

 SASها، با استفاده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده

ها از  راي مقایسه میانگینانجام گرفت، همچنین ب 9.1

 پنجدانکن در سطح احتمال اي  آزمون چند دامنه

  . درصد استفاده شد

  نتایج و بحث

هاي  ماده خشک علف: هاي هرز ماده خشک علف

تیماري الگوي   دار ترکیب هرز تحت تأثیر معنی

پس از ). 2جدول (قرار گرفتند   با آبیاري کاشت

یاري معمولی تحت آب) T1(تیمار بدون کاشت نخود 

هاي هرز  روز یکبار، بیشترین بیوماس کل علف 10هر 

کرت بدون نخود در شرایط آبیاري تکمیلی مربوط به 

هاي  روند تغییرات ماده خشک علف). 3جدول (بود 

هاي مختلف آبیاري و در ارتباط با  هرز در رژیم

هاي بدون ردیف خالی و داراي ردیف خالی  کرت

که، بیشترین میزان وزن  طوري به. متفاوت بودند

گرم در متر  16/30(هاي هرز توق  خشک علف

و ترب ) گرم در متر مربع 65/27(تره  ، سلمه)مربع

بدون   در کرت) گرم در متر مربع 36/22(وحشی 

. بدست آمد) I2T2(نخود در شرایط آبیاري تکمیلی 

هاي هرز پیچک صحرائی، قیاق و بیوماس  اما علف

ین ماده خشک را در کرت هاي هرز بیشتر کل علف

 10هر  تحت آبیاري معمولی )T1(بدون کاشت نخود 

رسد  نظر می به). 3جدول (روز یکبار داشتند 

هاي هرز مقدار قابل توجهی آب را که باید به  علف

 .کنند مصرف گیاهان زراعی برسد خود مصرف می

هاي هرز در استفاده از منابع فرصت  بنابراین علف

 مراحل در که گزارش شده ريطو به. طلب هستند

 نظیر براي منابعی رقابت هرز، هاي علف رشد اولیه

زراعی  گیاه و هرز هاي علف بین غذایی مواد و آب

 هرز هاي علف ریشه، استقرار پس از اما است شدید

 خواهند را منابع تخصیص سریع باالیی در توانایی

 بخش خود تعریق از سطح استفاده با اکثراً و داشت

 خارج از محیط را گیاه دسترس در آب از يزیاد

کنند  می رقابت زراعی گیاه با شدت به و کرده

). Odonavan, 1984؛ 1394جلیلیان و حیدرزاده، (

همچنین نتایج نشان داد کاشت نخود بدون ردیف 

سبب گردید تا کمترین میزان ماده خشک  )T4(خالی 

هاي هرز پیچک صحرایی،  قیاق، توق،  علف

هاي هرز  ، ترب وحشی و بیوماس کل علفتره سلمه
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بدست ) I1(مزرعه نخود تحت شرایط عدم آبیاري 

ی باعث خال فیرد بدوننخود کشت ). 3جدول (آید 

زنی بذور  اشغال سریع فضاهاي خالی و عدم جوانه

شود و همچنین از رشد و نمو  هاي هرز می علف

 کاهش با. کنند هاي علف هرز جلوگیري می گیاهچه

 نور از استفاده در گیاه کاشت، کارایی دیفر فاصله

 اندازي سایه و موجب افزایش یافته دسترس قابل

 کاشت بین ردیف هرز هاي علف روي گیاهان بیشتر

گردد  آنها می کاهش تداخل باعث نهایت در و شده

)Asghari et al., 2006 .(در به ویژه مورد این 

 و ردیفی صورت به که نظیر حبوبات زراعی گیاهان

پارسا و ( است موثر شوند کشت می کمتري تراکم در

 مطالعات انجام از بسیاري اساس بر ).1386باقري، 

ضمن  حبوبات در کاهش یافته ردیف فواصل شده

 خواهد پی در را باالتري عملکرد حصول که این

 در پوشش گیاهی تر سریع شدن بسته به دلیل داشت،

 هاي علف به مزرعه آلودگی و سبز شدن از ممانعت

 موثر شده سبز هرز هاي بنیه علف کاهش نیز و هرز

 همچنین گزارش شده). 1386پارسا و باقري، ( است

 هرز هاي علف تراکم و بذر تولید خشک، ماده که

کند  پیدا می کاهش تر کباری هاي ردیف فاصله در

)Tharp and Kells, 2001.( گزارش زیادي محققان 

 کاهش سبب زراعی گیاه تراکم نمودند که افزایش

 گردد می هرز هاي علف از ناشی رقابتی اثرات

)Nurse and Ditommaso, 2005 ؛ تیموري و

  ).1390همکاران، 

تحت شرایط عدم  کاشت نخود بدون ردیف خالی

هاي هرز  سبب سرکوب بیشتر علف )I1T4(آبیاري 

بدون کشت   با کرتگردید، به طوري که در مقایسه 

ماده خشک ، )I2T2(تکمیلی  نخود در شرایط آبیاري

، 17/92را به ترتیب توق، سلمه تره و ترب وحشی 

در  همچنین. درصد کاهش داد 33/90و  18/92

تحت شرایط  تیمارکاشت نخود بدون ردیف خالی

کرت بدون کاشت در مقایسه با  )I1T4( عدم آبیاري

، روز یکبار 10تحت آبیاري معمولی  هر  )T1(نخود 

هرز پیچک صحرائی، قیاق و هاي  علفماده خشک 

، 41/96را به ترتیب هاي هرز  بیوماس کل علف

 ).3جدول (درصد کاهش یافت  97/92و   03/93

سایر  در مقایسه با )T4(بنابراین الگوي کشت چهارم 

هاي هرز  الگوها از موفقیت باالتري در کنترل علف

این الگوي دلیل موفقیت  ).2جدول (برخوردار بود 

تواند احتماال  هاي هرز، می علف در سرکوبکشت 

 شدن بسته ناشی از تفاوت ساختار کانوپی به دلیل

اندازي آن باشد که پوشش گیاهی و سایه تر سریع

 هرز هاي علف از ناشی رقابتی اثرات سبب کاهش

هاي هرز در بین  کاهش ماده خشک علف.گردد می

هاي کشت توسط برخی از محققین نیز  ردیف

؛ 1390یموري و همکاران، ت(گزارش شده است 

  ).1394 جلیلیان و حیدرزاده،

 نخود بوته ارتفاع که داد نشان جینتا: ارتفاع بوته

 قرارآبیاري و الگوي کشت  مختلف هاي رژیم تحت

در نخود که ارتفاع بوته  يبطور). 4جدول ( گرفت

در کالس باالتر از  )I2( شرایط انجام آبیاري تکمیلی

جدول (قرار گرفت  )I1(یم ارتفاع بوته در شرایط د

به شرایط  پاسخ در بوته گیاه ارتفاع کاهش). 5

 و آماس نسبی کاهش علت به تواند می کمبود آب

 فشار کاهش در که باشد پروتوپالسم آب کم شدن

شهباز پناهی ( دارد دخالت تقسیم سلولی نیز و تورگر

 در گیاه بیشتر ارتفاعهمچنین ). 1391و همکاران، 

 توان می احتماالً را دیم به تیمار نسبت يآبیار شرایط
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 عدم چرا که داد نسبت نخود گیاه نامحدود رشد به

 و رویشی رشد تداوم موجب رطوبت محدودیت

 با نتایج این. گردد می گیاه ارتفاع آن افزایش نتیجه

  .دارد مطابقت) 1390(رضائیان زاده و همکاران  نتایج

شان داد مقایسه میانگین تیمارهاي الگوي کشت ن

 40/22( نیکمتر و) متریسانت 56/30( نیشتریب که

تیمار کاشت نخود  از بیترت به بوته، ارتفاع) متریسانت

- همراه با وجین دستی علف) T3(بدون ردیف خالی 

بدون  و کشت نخود بدون ردیف خالی هاي هرز

تغییرات ارتفاع  ).6جدول (به دست آمد  )T4(وجین 

روند منظم و ) T5-T10( بوته در دیگر الگوهاي کاشت

 که نتایج تحقیقی نشان داد. مشخصی را نداشت

 هاي هرز در طول دوره رشد به واسطه کنترل علف

 باقال براي گیاه هرز و هاي علف بین رقابت کاهش

 در عناصر مصرف کارآیی و آب، فضا نور، عناصر،

مرتبط  صفات و بوته ارتفاع بر و باقال را افزایش داد

 ,.Kavurmaci et al(شد  افزوده نهدا عملکرد با

گزارش شده که رقابت شدید همچنین . )2010

هاي هرز با گیاه زراعی بر سر منابع رقابتی و  علف

اندازي و کاهش نور رسیده به  همچنین به علت سایه

هاي پایینی، باعث کاهش ارتفاع بوته گلرنگ شد  الیه

  ).1393حیدرزاده، (

 داد نشانتجزیه واریانس  جینتا: تعداد غالف در بوته

داري بر  تاثیر معنی آبیاري تکمیلی و الگوي کشت که

). 4جدول (نخود داشتند  تعداد غالف در بوته

در شرایط آبیاري  در بوته غالفتعداد که  طوري به

در بوته  غالف تعداددر کالس باالتر از  )I2(تکمیلی 

بنابراین ). 5جدول ( قرار گرفت )I1( دیم شرایطدر 

 نسبت یا ها شده گل ریزش باعث رطوبتی شتن

 که یافته کاهش اصلی ساقه روي در بارور هاي گل

 شده است کم ساقه روي غالف تعداد بدین ترتیب

 اوالها گزارشات ).1390رضائیان زاده و همکاران، (

 خشکی تنش که دهد می نشان) 2002( همکاران و

 با و داشته نخود ساقه در غالف تعداد بر منفی تأثیر

 تشکیل از قبل و دهی گل مراحل در تکمیلی آبیاري

  .داد کاهش را آن اثرات توان می غالف

 )T3(در تیمارهاي کاشت نخود بدون ردیف خالی 

هاي هرز و کشت نخود همراه با وجین دستی علف

به ترتیب  )T4(بدون ردیف خالی و بدون وجین 

تعداد ) عدد 70/15(و کمترین ) عدد 44/24(بیشترین 

روند تغییرات تعداد . غالف در بوته بدست آمد

غالف در بوته در سایر الگوهاي کشت نشان داد که 

از نظر تاثیر بر این صفت در یک  T9تا  T5تیمارهاي 

بنابراین ). 6جدول (کالس آماري قرار گرفتند 

توان نتیجه گرفت که تعداد غالف در بوته تحت  می

اي مذکور هاي کاشت در تیماره تاثیر تعدد ردیف

 تحت هم نیام تعداد که این با توجه به. قرار نگرفت

 و) تولیدي نیام تعداد نظر از(فصل  اول رقابت تأثیر

 هايمیر نیام و مرگ(رشد فصل  طی رقابت هم

جزء  اولین عنوان به لذا گیرد، می قرار )تولیدي

 هرز هاي علف رقابت ثیرات تحت که باشد می عملکرد

بنابراین تحت شرایط  ).1386 پارسا و باقري،( است

هاي هرز با کاهش دسترسی به مواد  به علف گیآلود

کاهش  در نهایتغذایی و کاهش فتوسنتز 

هاي  گردد، گیاه با کاهش تعداد نیام ها می آسیمیالت

این نتایج نشان . شود خود سبب کاهش عملکرد می

هاي  دهنده آسیب پذیري این صفت از عامل علف

همچنین  .)1393رزاده و جلیلیان، حید( باشد هرز می

در استفاده از منابع به  يور در تراکم باال، چون بهره

 کاهش یده شاخه لذا ابدی یم کاهش نور ژهیو
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 با بوته کی در طبق تعداد کاهش نیبنابرا ابد،ی یم

 شیافزا اثر لیدل به سطح واحد در بوته تراکم شیافزا

 افتهی نیا و رسد یم نظر به یعیطب يا بوته نیب رقابت

 پژوهشگران توسط یزراع اهانیگ از يادیز تعداد در

  .)Blackshaw, 1993( است شده گزارش متعدد

تجزیه واریانس نشان داد  جینتا: وزن غالف در بوته

تاثیر  که آبیاري تکمیلی و الگوي مختلف کشت

 ).4جدول (داري بر وزن غالف در بوته داشت  معنی

در شرایط آبیاري  در بوته غالف بطوري که وزن

در بوته  وزن غالفدر کالس باالتر از  )I2(تکمیلی 

در  ).5جدول ( قرار گرفت )I1( دیم شرایطدر 

هاي مختلف کشت بیشترین وزن غالف در بوته  الگو

در تیمار کاشت نخود بدون ردیف خالی ) گرم 54/9(

)T3( هاي هرز و کمترین همراه با وجین دستی علف

ر کشت نخود بدون ردیف خالی از تیما) گرم 4(آن 

 نتایج. )6جدول (مشاهده گردید  )T4(بدون وجین 

 هرز بیوماس علف افزایش با که است آن از حاکی

 غالف وزن بیشتر شده که کاهش ریشه رقابت تاثیر

 دانه تعداد کاهش باعث احتماال توام رقابتی تیمار در

 کمتري به فتوسنتزي مواد اختصاص و بوته تک در

 گرده از پس گیاه سن افزایش همچنین با. باشد اه دانه

 به تدریج به برگ محلول از مواد مقداري افشانی

 زردي به که رو هایی برگ ویژه به دیگر هاي قسمت

 از بیش افزایش تراکم با امر این که رود، می هستند،

 عالوه بطوریکه گیرد، می هاي هرز شدت علف

 نیز انرژي از مقداري دانه، به انتقال مواد کاهشبر

 طول آن در نتیجه شود می اي بوته بین رقابت صرف

ها  برگ پیري و تنفس و یابد می کاهش رشد دوره

 کوچکتر جثه علت به گیاه طرفی از .شود یم تر سریع

از تابش و فتوسنتز کمتري برخوردار  اندازي سایه و

  ).1393گلدانی و همکاران، (باشد  می

انه در غالف نخود تعداد د :تعداد دانه در غالف

جدول (تحت تاثیر انجام آبیاري تکمیلی قرار نگرفت 

دار آبیاري تکمیلی بر تعداد دانه در  اثر غیر معنی). 4

غالف توسط سایر محققان نیز گزارش شده است 

نتایج تجزیه واریانس ). 1384جلیلیان و همکاران، (

داري  نشان داد که الگوهاي مختلف کشت تاثیر معنی

به طوري ). 4جدول (د دانه در غالف داشت بر تعدا

، از )عدد 38/1(بیشترین تعداد دانه در غالف  که

همراه با  )T3(تیمار کاشت نخود بدون ردیف خالی 

در حالی . هاي هرز  مشاهده شدوجین دستی علف

از تیمار ) عدد 05/1(که کمترین تعداد دانه در غالف 

به  )T4(کشت نخود بدون ردیف خالی بدون وجین 

نخود  پایین بسیار رقابتی قدرت نشانگر دست آمد که

در این  ).6جدول (باشد  می هرز هاي علف برابر در

از نظر تاثیر بر تعداد دانه در  T9تا  T5راستا تیمارهاي 

غالف یکسان عمل کردند و در یک کالس آماري 

رقابت ناشی گزارش شده که ). 6جدول (قرار گرفتند 

ز باعث کاهش توان فتوسنتزي هاي هر از حضور علف

هاي ذرت  ذرت و کاهش انتقال مواد فتوسنتزي به دانه

بنابراین چنانچه میزان ). 1388زعفریان، (شود  می

هاي گیاهی در مرحله  صادرات فتوسنتزي به اندام

گلدهی به خوبی صورت پذیرد، باعث افزایش تعداد 

 در در غالف دانه تعداد کاهش. شود دانه در گیاه می

نیز  پژوهشگران سایر توسط هرز، هاي علف رقابت اثر

؛ 1393قمري و احمدوند،(است  شده گزارش

کاهش  علت بنابراین). 1393حیدرزاده و جلیلیان، 

 که کرد بیان چنین توان می را غالف در دانه تعداد

 در و هرز هاي علف اندازي سایه با افزایش احتماالً
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 تجمع کاهش آن دنبال و به فتوسنتز کاهش نتیجه

 داده ها اختصاص دانه به کمتري مواد خشک، مادة

 بیشتر مواد جذب براي ها دانه بین رقابت و شود می

 عنوان به که هایی دانه تا شود می باعث فتوسنتزي

 هایی دانه رشد از مانع کنند می عمل مخزن قویتر

  .هستند مواد جذب در کمتري داراي قدرت که شوند

تجزیه واریانس نشان دادکه  نتایج :وزن هزار دانه

کیب دار تر وزن هزاد دانه نخود تحت تأثیر معنی

هاي کشت قرار  تیماري رژیم آبیاري در الگوي

بطوري که بیشترین وزن هزار دانه ). 4جدول (گرفت 

در شرایط انجام آبیاري تکمیلی ) گرم 08/168(نخود 

)I2(  و کاشت نخود بدون ردیف خالی)T3 ( همراه با

کمترین هاي هرز بدست آمد و ستی علفوجین د

و کشت  )I1(شرایط دیم  در) گرم 115(میزان آن 

مشاهده ) T4( نخود بدون ردیف خالی بدون وجین

براي تولید دانۀ گیاهان زراعی، وزن ). 7جدول ( شد

هزار دانه نشان دهندة سالمتی گیاه در طول دورة پر 

ر باشد و ممکن است کل عملکرد را د شدن دانه می

-Lopez(بعضی از گیاهان تحت تاثیر قرار دهد 

Bellido and Fuentes, 1986 .(که محققان معتقدند 

غالف  تشکیل اوایل و دهی گل مرحله در نخود گیاه

 گونه هر و است حساس بسیار خشکی تنش به نسبت

 و ها گل شدن عقیم سبب مرحله این کم آبی در تنش

 دانه، صد زنو نهایتاً شود که می بذرها تکامل عدم

 دانه کاهش عملکرد نتیجه در و برداشت شاخص

 و قلیپور). 1383 ،مقدم رضوانی و گلدانی(یابد  می

 وزن کاهش )Gholipoor et al., 2010(همکاران 

. نمودند گزارش را هاي هرز علف رقابت اثر دانه در

 باعث افزایش هرز هاي علف ي بوته تراکم افزایش

 و انداز گیاهی سایه دنش بسته گیاهی، بین رقابت

 در تابش خورشید مناسب توزیع عدم همچنین

 دسترس غذائی قابل مواد کمبود و گیاهی ي جامعه

  ). Gill and Anderson, 1994(شود  می

نشان داد  انسیوار هیتجز جینتا: عملکرد بیولوژیک

عملکرد  راتییبر روند تغ یشیآزما يمارهایکه اثر ت

طوري  به). 4جدول (د ش دار یمعن نخود کیولوژیب

 آبیاري طیدر شرا نخود کیولوژیعملکرد ب که

در کالس باالتر از عملکرد بیولوژیک  )I2(تکمیلی 

منصوري ). 5جدول (قرار گرفت  )I1(در شرایط دیم 

 تکمیلی بر آبیاري مثبت تأثیر) 1393(و ابوطالبیان 

 شده کشت نخود بذرهاي بیولوژیک عملکرد افزایش

 افزایش عملکرد همچنین. کردند یدتأی را بهار در

 در تکمیلی آبیاري اثر در نخود بذرهاي بیولوژیک

 توسط محققان اي مدیترانه هوایی و آب شرایط

 ,.Pacucci et al( است شده گزارش نیز دیگري

همچنین گزارش شده که آبیاري تکمیلی در  ).2006

هاي نخود به دلیل تاثیر  زمان گلدهی و پر شدن غالف

هاي فرعی و ارتفاع بوته  بر توسعه تعداد شاخهمثبت 

رضائیان (در افزایش عملکرد بیولوژیک موثر است 

  ).1390زاده و همکاران، 

 يدارا يها در کرت یکیولوژیعمکرد ب راتییروند تغ

. )4جدول ( متفاوت بود زینهاي مختلف کشت  الگوي

تیمار الگوي کشت از نظر تاثیر بر  8که  يبه طور

گروه آماري متفاوت قرار  5لوژیک در عملکرد بیو

عملکرد  زانیم نیشتریبدر این راستا . گرفتند

در ) کیلوگرم در هکتار 63/2345( کیولولوژیب

همراه با وجین   )T3(کاشت نخود بدون ردیف خالی 

مقدار آن  نیبدست آمد و کمترهاي هرز دستی علف

کشت نخود بدون در  )کیلوگرم در هکتار 33/1658(

جدول ( شد مشاهده )T4(الی بدون وجین ردیف خ
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 T3در یک کالس آماري و بعد از تیمار  T5تیمار  ).6

 T6تیمارهاي . بیشترین عملکرد بیولوژیک را دارا بود

از نظر تاثیر بر عملکرد بیولوژیک در یک گروه  T9تا 

میرشکاري و   ).6جدول (آماري قرار گرفتند 

در گزارش کردند که کاهش ) 1387(همکاران 

 اثر بر کلزا بوته هر در جانبی شاخه تعدادبیوماس و 

 میزان در کاهش از تواند می هرز هاي علف تداخل

 ناشی فضا و محیطی منابع به زراعی گیاه دسترسی

 .شود می زراعی گیاه هاي بوته توسعه از مانع که شود

 گیاه دانه عملکرد و صفات این که بین جایی آن از

 مقدار هر بنابراین دارد، جودو مستقیم ارتباط زراعی

 دنبال به را نخود عملکرد کاهش ها آن در کاهش

 نخودگزارش شده که مورد در. داشت خواهد

 طریق از هرز هاي تداخل علف دوره طول افزایش

 بوته، در شاخه تعداد و خشک ماده تجمع کاهش

-AL(دهد  را کاهش می دانه عملکرد و بیوماس

Thahabi et al., 1994.( رقابت در نخود گیاه قتیو 

 کاهش دلیل به قرار بگیرد، هرز هاي علف با شدید

 توان منابع طبیعی، سر بر رقابت و موجود رطوبت

 در نیز بیولوژکی عملکرد و ارتفاع در سریع افزایش

 ,Herrero and Johnson( یابد می کاهش آن

 نور سر بر هرز علف و گیاه بین رقابت ایجاد ).1981

 نیز پیشین تحقیقات در خشک ماده دکاهش تولی و

  ).1393حیدرزاده، (است  شده گزارش

هاي آبیاري  عامل که داد نشان جینتا: عملکرد دانه

 داري بر عملکر دانه و الگوي کشت اثر معنی تکمیلی

بطوري که عمکرد دانه در شرایط ). 4جدول ( داشت

در کالس باالتر از عملکرد دانه  )I2(آبیاري تکمیلی 

 و طلیعی). 5جدول (قرار گرفت  )I1(ایط دیم در شر

 ایستگاه در آزمایشی انجام با )1379( صیادیان

 هر ازاي به که کردند گزارش دیم سرارود تحقیقات

 دهی غالف و دهی مراحل گل در آبیاري متر میلی

 دانه عملکرد به هکتار در کیلوگرم 9/5 نخود حدود

ایج مشابهی دیگر محققان نت ارتباط این در. شد اضافه

و نخود ) Malhotra et al.,1997(در مورد نخود 

همچنین  .گزارش کردند) Ney et al., 1994( فرنگی

 وابستگی بقوالت در عملکرد ثبات شده که گزارش

 بحرانی هاي دوره در هوایی و آب شرایط به شدیدي

 و گرم هواي که صورت بدین دارد، گیاه رشد

 تعداد و غالف نمو و گیاه رشد کاهش سبب خشک

. )Saxena, 1990( دهد می کاهش را غالف در دانه

 ماندگاري سبب رطوبت فراهمی رسد می نظر به

 در که حالی در. شود می عملکرد ثبات و گیاه بیشتر

 و یافته افزایش گیاهی تلفات رطوبتی تنش شرایط

 نهایت در و دار غالف هاي شاخه کاهش به منجر

ن زاده و همکاران، رضائیا( شود می دانه عملکرد

1390(.  

 نیشتریبروند تغییرات عملکرد دانه نشان داد که 

 از )کیلوگرم در هکتار 13/1324(عملکرد دانه نخود 

کاشت نخود بدون ردیف خالی همراه با وجین  ماریت

 نیکمترو به دست آمد  )T3(هاي هرز دستی علف

از تیمار کشت ) کیلوگرم در هکتار 33/853(آن 

مشاهده  )T4(ردیف خالی بدون وجین نخود بدون 

بیشترین میزان  T3بعد از  T5تیمار ). 6جدول (شد 

 T8و  T7بعد از آن تیمارهاي . عملکرد دانه را دارا بود

از نظر تاثیر بر عملکرد دانه در یک کالس آماري و 

نیز در یک کالس آماري قرار  T10تا  T6تیمارهاي 

واملی که روي ترین ع یکی از مهم). 6جدول (گرفتند 

گذارد، رقابت با گیاه مجاور است که  گیاهان تاثیر می

ممکن است تاثیر آن به حدي باشد که شکل و اندازه 
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  آبیاري  رژیم و الگوي کشت ریتاث تحت مزرعه نخود هرز يها علف بیوماس انسیوار هیتجز - 2جدول 

 منابع تغییر
درجه 

 آزادي

پیچک در 

ردیف 

 نخود

پیچک در 

ردیف 

الیخ  

قیاق در 

ردیف 

 نخود

قیاق در 

ردیف 

 خالی

توق در 

ردیف 

 نخود

توق در 

ردیف 

 خالی

تره در  سلمه

ردیف 

 نخود

تره در  سلمه

ردیف 

 خالی

ترب وحشی 

در ردیف 

 نخود

ترب وحشی 

در ردیف 

 خالی

هاي  مجموع علف

هرز در ردیف 

 نخود

هاي  مجموع علف

هرز در ردیف 

 خالی

72/22 2 بلوك  16/19  49/22  16/19  09/25  91/23  09/25  95/22  09/25  03 /24  07/602  67/544  

رژیم آبیاري و 

 الگوي کشت

16 19/734  ** 78/698   **  70/604   **  19/640  ** 93/463   **  83/466  ** 94/368  ** 43/366  ** 30/213   **  44/227  ** 82/11157   **  60/11335  ** 

0003/0 32 اشتباه آزمایشی  21/0  0007/0  21/0  06/0  51/0  06/0  40/0  06/0  52/0  58/0  68/8  

ضریب تغییرات 

(%) 

 09/1  71/1  13/0  63/1  85/1  88/3  91/1  63/3  37/2  10/5  97/0  77/2  

  .باشد می دار معنی آماري اختالف عدم و درصد یک ، پنج احتمال سطوح در داري معنی آماري اختالف نشانگر ترتیب به ns و ** و *
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هاي هرز در مزرعه نخود هاي مختلف آبیاري بر زیست توده علف مقایسه میانگین اثر متقابل الگوي کشت و رژیم -3جدول   

)گرم در متر مربع(هرز  بیوماس علف  

رژیم آبیاري و الگوي 

 کشت

پیچک در 

ردیف 

  نخود

پیچک در 

ردیف 

  خالی

قیاق در 

ردیف 

  نخود

قیاق در 

ردیف 

  خالی

توق در 

ردیف 

  نخود

توق در 

دیف ر

  خالی

تره در  سلمه

ردیف 

  نخود

تره در  سلمه

ردیف 

  خالی

ترب وحشی 

 در ردیف

  نخود

ترب وحشی 

در ردیف 

  خالی

هاي  مجموع علف

هرز در ردیف 

  نخود

هاي  مجموع علف

هرز در ردیف 

  خالی

T1 23/60 a 10/60 a 10/55 a 10/55 a 10/26 b 10/26 c 10/23 b 10/23 b 60/16 b 60/16 c 181 a 181 a 

I1T2 16/30 c 16/30 g 16/29 c 16/29 h 16/18 c 16/18 h 16/16 f 16/16 e 56/11 i 56/11 d 23/105 c 23/105 g 

I1T4 16/2 o 0 n 84/3 q 0n 36/2 p 0m 16/2 q 0j 16/2 o 0f 71/12 q 0l 

I1T5 16/3 n 16/16 m 38/5 p 16/19 m 49/2 o 86/8 l 44/2 p 26/8 i 26/2 n 36/8 e 76/15 p 83/60 k 

I1T6 16/11 k 16/20 j 81/12 m 61/22 k 36/4 l 86/11 j 32/4 m 16/12 gh 12/3 k 85/8 e 80/35 m 67/75 i 

I1T7 16/11 k 10/21 i 53/13 l 86/23 j 76/4 k 79/12 j 10/5 l 63/12 g 10/3 k 10/9 e 65/37 l 48/79 i 

I1T8 16/12 j 16/24 h 49/14 k 76/26 i 16/5 j 05/15 i 37/5 k 16/15 f 66/3 j 26/11 d 87/40 k 42/92 h 

I1T9 46/6 l 16/19 k 48/8 n 40/21 l 16/4 m 36/10 k 4n 51/11 h 86/2 l 66/8 e 99/25 n 12/71 j 

I1T10 67/4 m 16/18 l 91/7 o 09/21 l 06/4 n 96/9 k 90/3 o 18/11 h 76/2 m 66/8 e 33/23 o 08/69 j 

I2T2 16/48 b 16/48 b 16/50 b 16/50 b 16/30 a 16/30 a 65/27 a 65/27 a 36/22 a 36/22 a 52/178 a 52/178 a 

I2T4 20/14 i 0 n 20/16 j 0n 14i 0m 50/13 j 0j 93/12 h 0f 83/70 j 0 l 

I2T5 16/15 h 16/30 g 16/19 i 16/31 g 96/13 i 36/21 g 36/14 i 96/20 d 26/13 g 89/18 b 93/75 i 63/122 f 

I2T6 16/25 e 16/35 d 16/25 f 16/37 d 36/15 f 16/24 de 26/16 e 66/22 b 66/13 e 36/19 b 63/95 f 53/138 c 

I2T7 16/25  e 66/35 d 16/26 e 16/37 d 16/16 e 77/24 d 31/16 d 89/22 b 16/14 d 96/19 b 98/97 e 47/140 c 

I2T8 16/27 d 73/39 c 16/27 d 73/40 c 16/17 d 40/28 b 16/17 c 93/26 a 26/14 c 33/23 a 93/102 d 13/159 b 

I2T9 16/20 f 16/33 e 16/23 g 16/34 e 06/15 g 16/23 ef 83/15 g 19/22 bc 56/13 f 26/19 b 80/87 g 96/131 d 

I2T10 16/18 g 20/31 f 20/22 h 20/33 f 50/14 h 20/22 fg 20/15 h 48/21 cd 56/13 f 20/19 b 66/83 h 28/127 e 

  روز یکبار، 10هر - کرت بدون کاشت نخود تحت آبیاري معمولی= T1آبیاري تکمیلی، =  I2دیم، =  I1 .داري ندارند هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی میانگین

 T2 = دیم و آبیاري تکمیلیکرت بدون نخود در شرایط  ،T4 = ردیف نخود 5(نخود بدون ردیف خالی کاشت( ،T5 = کاشت یک ردیف نخود و یک ردیف خالی به صورت یک در میان)ردیف خالی 5ردیف نخود و  5( ،T6 = کاشت دو

، )ردیف خالی12ردیف نخود و  8(شت دو ردیف نخود و چهار ردیف خالی کا=T8، )ردیف خالی 9ردیف نخود و  8(کاشت دو ردیف نخود و سه ردیف خالی =T7، )ردیف خالی 8ردیف نخود و  8(ردیف نخود و دو ردیف خالی 

T9= ردیف خالی 6ردیف نخود و  12(کاشت سه ردیف نخود و دو ردیف خالی( ،T10= کاشت چهار ردیف نخود و دو ردیف خالی)ردیف خالی 6ردیف نخود و  16.(  
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  .هاي مختلف آبیاري تاثیر الگوي کشت و رژیم تجزیه واریانس صفات عملکرد و اجزاي عملکرد نخود تحت -4جدول 

درجه   منابع تغییر

 آزادي

ارتفاع 

 بوته

تعداد غالف 

 در بوته

غالف در  وزن

 بوته

 در دانه تعداد

 غالف

 وزن

دانه1000  

 عملکرد

 بیولوژیک

شاخص  عملکرد دانه

 برداشت

92/8 2  بلوك  61/12  08/1  005/0  63/23  241 20/2318  25/5  

17/95 1  رژیم آبیاري  
** 

51/295 ** 63/113 ** 03/0 ns 90/5795  ** 72/9945482 ** 59/3287658 ** 81/28 * 

84/1 2  اشتباه کرت اصلی  09/0  20/1  005/0  34/20  32/51362  47/23254  17/89  

46/40 7  الگوي کشت  ** 81/37 ** 93/16 ** 05/0 ** 13/569  ** 90/239133 ** 56/793034 ** 16/21 ** 

 الگوي× آبیاري

    کشت

7 60/0  ns 98/1 ns 32/0 ns 001/0 ns 50/33  ** 43/1613 ns 43/17182 ns 46/13 * 

70/0 28  اشتباه آزمایشی  26/1  14/0  009/0  64/6  02/4225  54/1558  66/4  

24/3   (%)ضریب تغییرات   28/5  15/6  91/7  87/1  31/3  78/3  10/4  

 .باشد می دار معنی عدم و درصد 1 ،5 احتمال سطوح در داري معنی اختالف نشانگر ترتیب به ns و ** و *

  هاي مختلف آبیاري مقایسه میانگین صفات عملکرد و اجزاي عملکرد نخود تحت تاثیر رژیم –5جدول 

هاي آبیاري رژیم )سانتیمتر( بوتهارتفاع   غالف  وزن تعداد غالف در بوته 

)گرم(  

بیولوژیک  عملکرد  

)کیلوگرم در هکتار(  

 عملکرد دانه 

)تارکیلوگرم در هک(  

50/24 دیم  b 75/18  b 71/4  b 15/1503  b 97/779  b 

a 71/23  31/27 آبیاري تکمیلی  a 79/7  a 53/2413  a 39/1303  a 

.داري ندارند هاي داراي حروف مشترك در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی میانگین  
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.د و اجزاي عملکرد نخود تحت تاثیر الگوي کشتمقایسه میانگین صفات عملکر –6جدول   

)سانتیمتر(ارتفاع بوته  الگوي کشت )گرم(غالف  وزن تعداد غالف در بوته  غالف در دانه تعداد  بیولوژیک  عملکرد   

)کیلوگرم در هکتار(  

 عملکرد دانه 

)کیلوگرم در هکتار(  

T3 56/30  a 44/24  a 54/9  a 38/1  a 63/2354  a 13/1324  a 

T4 40/22  g 70/15  d 4 f 05/1  d 33/1658  e 33/853  e 

T5 45/28  b 31/22  b 69/7  b 32/1  ab 43/2081  b 54/1124  b 

T6 24/25 de 90/21  b 74/5  de 18/1  c 07/1916  cd 37/996  d 

T7 67/25  cd 06/22  b 98/5  cd 22/1  bc 78/1941  c 48/1027  cd 

T8 50/26 c 55/21  bc 25/6  c 24/1  bc 02/1966  c 73/1048  c 

T9 45/24  ef 50/21  bc 54/5 de 23/1  bc 37/1890  cd 23/979  d 

T10 96/23  f 39/20  c 27/5  e 18/1  c 12/1858  d 65/979  d 

  .ندارند درصد پنج احتمال سطح در دانکن آزمون اساس بر داري معنی اختالف ستون، هر در مشترك حروف داراي هاي میانگین

T3  =ردیف نخود 5(هاي هرز کاشت نخود بدون ردیف خالی همراه با وجین دستی علف( ،T4 = کاشت نخود بدون ردیف خالی)ردیف نخود 5( ،T5 = کاشت یک ردیف نخود و

کاشت دو ردیف =T7، )ردیف خالی 8ردیف نخود و  8(کاشت دو ردیف نخود و دو ردیف خالی = T6، )ردیف خالی 5ردیف نخود و  5(ردیف خالی به صورت یک در میان یک 

کاشت سه ردیف نخود و دو =T9، )ردیف خالی12ردیف نخود و  8(کاشت دو ردیف نخود و چهار ردیف خالی =T8، )ردیف خالی 9ردیف نخود و  8(نخود و سه ردیف خالی 

  .)ردیف خالی 6ردیف نخود و  16(کاشت چهار ردیف نخود و دو ردیف خالی =T10، )ردیف خالی 6ردیف نخود و  12(ردیف خالی 
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.هاي مختلف آبیاري بر برخی  صفات نخود مقایسه میانگین اثر متقابل الگوي کشت و رژیم -7جدول   

)گرم(ردانه وزن هزا الگوي کشت رژیم آبیاري )درصد(شاخص برداشت    

 T3 16/141  e 73/28  bc 

 T4 115 h 66/21  l 

 T5 76/131  f 10/27  de 

T6 46/124 دیم  g 70/23  ijk 

 T7 30/125  g 20/24  hij 

 T8 73/126  g 90/24  ghi 

 T9 86/122  g 13/23  jkl 

 T10 90/121  g 56/22  kl 

 T3 08/168  a 40/32  a 

 T4 33/126  g 13/23  jkl 

 T5 93/155  b 80/29  b 

T6 05/147 آبیاري تکمیلی  cd 78/26  def 

 T7 33/149  c 15/27  de 

 T8 43/151  c 11/28  cd 

 T9 68/143  de 78/25  efg 

 T10 16/143  de 36/25  fgh 

 .ندارند درصد پنج الاحتم سطح در دانکن آزمون اساس بر داري معنی اختالف ستون، هر در مشترك حروف داراي هاي میانگین

T3  =ردیف نخود 5(هاي هرز کاشت نخود بدون ردیف خالی همراه با وجین دستی علف( ،T4 = کاشت نخود بدون ردیف خالی)ردیف نخود 5( ،T5 = کاشت

  ،)ردیف خالی 5ردیف نخود و  5(یک ردیف نخود و یک ردیف خالی به صورت یک در میان 

 T6 =ردیف خالی 8ردیف نخود و  8(ف خالی کاشت دو ردیف نخود و دو ردی( ،T7= کاشت دو ردیف نخود و سه ردیف خالی)ردیف  9ردیف نخود و  8

 6ردیف نخود و  12(کاشت سه ردیف نخود و دو ردیف خالی =T9، )ردیف خالی12ردیف نخود و  8(کاشت دو ردیف نخود و چهار ردیف خالی =T8، )خالی

  .)ردیف خالی 6ردیف نخود و  16(د و دو ردیف خالی کاشت چهار ردیف نخو=T10، )ردیف خالی

 
اي تغییر نموده و عملکرد  گیاه به طور قابل مالحظه

 Ateh ؛1394جلیلیان و حیدرزاده، (آن کاهش یابد 

and Doll, 1996 (.  رقابت در جوامع گیاهی زمانی

دهد که دو یا چند گیاه که در جستجوي منبع رخ می

هستند، درون ) و نورمواد معدنی، آب (مشترك 

 ,Ateh and Doll(فضاي محدودي قرار داشته باشند 

کاهش عملکرد ) 1394(جلیلیان و حیدرزاده  ).1996

هاي هرز را گزارش  گلرنگ در اثر رقابت با علف

 به دانه نهایی عملکرد در بطوري که کاهش. کردند

 طریق از زراعی گیاه با هرز هاي اثر نامطلوب علف

 کاهش شده که باعث نابع رشد و نورم رقابت بر سر

  .گردد می دانه نهایی عملکرد عملکرد و اجزاي

نتایج تجزیه واریانس نشان داد : شاخص برداشت

هاي مورد بررسی بر میزان شاخص  که اثر متقابل عامل

بطوري که بیشترین ). 4جدول (دار بود  برداشت معنی

در شرایط آبیاري ) درصد 40/32(شاخص برداشت 

) T3(و کاشت نخود بدون ردیف خالی  )I2(تکمیلی 

کمترین میزان هاي هرز و همراه با وجین دستی علف

و کشت نخود  )I1(تیمار دیم  در) درصد 66/21(ن آ

 مشاهده گردید) T4( بدون ردیف خالی بدون وجین

 افزایش باهمچنین گزارش شده که ). 7جدول (
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افزایش یافت  برداشت شاخص خاك، رطوبت

 هر است بدیهی). 1390رضائیان زاده و همکاران،(

 سبز هاي اندام از بیشتري فتوسنتزي مواد چقدر میزان

 دانه عملکرد افزایش سبب منتقل شود دانه به یاهگ

 نظر به ).Silim and Saxena, 1993( گردد می

 سبب دانه شدن پر مرحله در رطوبت رسد فراهمی می

 فراهمی که چرا شود، برداشت می شاخص افزایش

بنابراین . دارد جاري فتوسنتز بر مثبت تأثیر رطوبت

 رنددا گیاه وجود رشد محیط در که هایی تنش

هاي  قسمت در فتوسنتزي مواد اختصاص بر توانند می

 کاهش باعث عمدتاً باشد که داشته تاثیر گیاه مختلف

 عملکرد و شده زایشی هاي اندام مواد به اختصاص

 کاهش بیشتر نیز بیولوژیکی را عملکرد به نسبت دانه

 در پی را برداشت شاخص کاهش نیز این و دهد می

 است، مهم برداشت شاخص تعیین در که آنچه. دارد

باشد  می منابع محدودیت برابر در هاي گیاه واکنش

)Goldberg, 1990.( با علف هرز رقابت شرایط در 

 و آب نور، مانند گیاه دسترس در منابع زراعی، گیاه

 مواد گیاه و یابد می کاهش منابع سایر غذایی و مواد

 .دکن می منتقل اندام زیرزمینی به را بیشتري فتوسنتزي

 عملکرد دانه و عملکرد زایشی، رشد زمان در بنابراین

 بیشتر کاهش این و یابد می کاهش گیاه بیولوژیکی

 گزارش شده که. افتد می اتفاق دانه وزن تعداد و در

 تراکم و )محیطی منابع کمبود( تنش شرایط پنبه در

 برداشت شاخص از مساعد با شرایط مقایسه در باال

  .)Sandras et al.,1997( شود می برخوردار باالتري

  نتیجه گیري کلی

هاي کشت، به طور  تمامی ردیف درگیاه نخود 

هاي هرز  دار موجب کاهش زیست توده علف معنی

نسبت به تیمار بدون کشت نخود بدون کنترل 

هاي مختلف  در بین ردیف. گردید) T2(هرز  علف

کاشت نخود بدون کشت و رژیم آبیاري، تیمار 

بیشترین تاثیر در کاهش بیوماس ، )T4( ردیف خالی

عملکرد نخود در تیمار کنترل . هاي هرز داشت علف

. هاي هرز نسبت به سایر تیمارها باالتر بود دستی علف

ردیف  T4) (5(یف خالی دتیمار کاشت نخود بدون ر

کاشت نخود بدون ردیف خالی نسبت به تیمار ) نخود

)T3 (درصد  35 هاي هرز،همراه با وجین دستی علف

روند تغییرات تعداد . داشتکاهش در عملکرد دانه 

غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد 

بیولوژیک و عملکرد دانه در سایر الگوهاي کشت 

از نظر تاثیر بر این  T9تا  T5نشان داد که تیمارهاي 

همچنین . صفات در یک کالس آماري قرار گرفتند

نسبت به تیمار بدون ) I2(تیمار انجام آبیاري تکمیلی 

. منجر به افزایش عملکرد دانه گردید) I1(آبیاري 

 از ی کم توقع در تناوبزراع اهیگکاشت  نیبنابرا

 تنوع شیافزا ضمن یکیاکولوژ انیشآ اشغال قیطر

ی طیمح ستیز يداریپا شیافزا موجب یستیز

  .گردد یم

   منابع

   .ص 532.مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات.  )ترجمه( نخود صالح و زراعت . 1386 .علیرضا باقري ،مهدي پارسا

بررسی تاثیر تراکم ذرت و . 1390. ساز احمد تیموري مریم، باغستانی محمد علی، زند اسکندر، مدنی حمید، بانکه

  .37-47: 7هاي هرز  مجله دانش علف. هاي هرز در مزارع ذرت هاي مختلف مدیریت علف شیوه
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اثر گیاهان پوششی، کودهاي آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی . 1394. عیدجلیلیان جالل، حیدرزاده س

  .71- 85): 4(25نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار ). Carthamus tinctorius(گلرنگ 

اثر تراکم بوته و آبیاري تکمیلی بر . 1384. جلیلیان جالل، مدرس ثانوي سیدعلی محمد، صباغپور سید حسین

مجله علوم کشاورزي و منابع طبیعی . زاء عملکرد و میزان پروتئین چهار رقم نخود در شرایط دیمعملکرد، اج

12)5 :(9 -1.  

تغییرات عملکرد گیاهان پوششی در کشت مخلوط با گلرنگ تحت . 1393. حیدرزاده سعید، جلیلیان جالل

  .38- 49): 1(2زراعی مجله پژوهش در گیاهان  .هاي هرز هاي مختلف کودي و آلودگی به علف سامانه

هاي مختلف  هاي هرز گلرنگ با استفاده از گیاهان پوششی تحت سیستم مدیریت علف. 1393.حیدرزاده سعید

 .ص 87.دانشکده کشاورزي. دانشگاه ارومیه. نامه کارشناسی ارشد پایان. کودي رایج و اکولوژیک

پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد  کشاورزي. 1393. نژاده اسماعیل حسن زاده قورت تپه عبداهللا، قلی

  .آذربایجان غربی

واکنش عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام نخود . 1390. رضائیان زاده الیاس، پارسا مهدي، گنجعلی علی، نظامی احمد

)Cicer arietinum L. (نشریه آب و خاك . به آبیاري تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژي) علوم و صنایع

  .1080- 1095): 5(25) کشاورزي

هاي اکوفیزژیولوژیکی کشت مخلوط ذرت و سویا در رقابت همزمان با دو  بررسی واکنش. 1388. زعفریان فائزه

   .نامه دکتري زراعت، دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس پایان. علف هرز تاج خروس و تاتوره

بررسی . 1391. ع مهدي، نصري محمد، پازکی علیرضاشهباز پناهی بنفشه، پاك نژاد فرزاد، حبیبی داود، صادقی شعا

مجله ). .Triticum aestivum L(هاي آبیاري بر عملکرد و اجزاي عملکرد در ارقام مختلف گندم  تاثیر رژیم

  .158-197): 2(8زراعت و اصالح نباتات 

ر ارتفاع، عملکرد و هاي هرز ب هاي مختلف تداخل و کنترل علف اثر دوره.  1393. قمري حسین، احمدوند گودرز

  .71-79): 9(3مجله تولید و  فرآوري محصوالت زراعی و باغی . اجزاي عملکرد لوبیا قرمز

 علوم مجله. دیم نخود زراعت در غذایی نیاز تعیین و تکمیلی آبیاري تأثیر. 1379 .کیومرث صیادیان اشرف، طلیعی

 .57-66): 3(2ایران زراعی

هاي هرز در پیاز  تعیین دوره بحرانی کنترل علف. 1392. عمر، امینی روح اهللادباغ محمدي نسب عادل، رسول زاده 

  .53-43):1(23نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار . رقم قرمز آذر شهر

 اجزاي و عملکرد بر کشت تاریخ و خشکی مختلف سطوح اثر . 1383 .پرویز مقدم رضوانی مرتضی، گلدانی

 .229- 239): 2(2ایران زراعی هاي پژوهش مجله. مشهد رد آبی و دیم نخود رقم سه عملکرد

هاي هوایی و زمینی علف هرز  بررسی رقابت اندام. 1393. گلدانی مرتضی، بخشائی سارا، رضوانی مقدم پرویز

هاي  نشریه پژوهش. ).Vigna radiate L(بر رشد و عملکرد گیاه زراعی ماش  )Solanum nigrum(تاجریزي 

  .597-604): 4(12ان رزراعی ای
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تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و آبیاري تکمیلی بر سرعت سبز شدن، . 1393. منصوري بیتا ، ابوطالبیان محمدعلی

): 2(20هاي تولید گیاهی  مجله پژوهش). .Cicer arietinum L(عملکرد و اجزاي عملکرد دانه دو رقم نخود 

196 -179 .  

واکنش صفات مورفولوژیک، عملکرد و شاخص برداشت . 1387. میرشکاري بهرام، جوانشیر عزیز، فیروزي حسین

  .400- 411):4(3هاي نوین کشاورزي  یافته. هاي هرز هاي کنترل علف سه رقم کلزا به زمان
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Assessment of changes in grain yield, its components and weed suppression 
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Abstract 

This field experiment was done as split plot based on randomized complete blocks with three 

replications at Urmia University in 2013-14. Rainfed (I1) and supplemental irrigation (I2) 

arranged as main plots and different cropping patterns included T1=plots without chickpea with 

every 10-day regular-irrigated, T2=plot without chickpea, T3=chickpea planting with no empty 

rows with hand weeding, T4=chickpea planting with no empty rows and without weeding, 

T5=one row of chickpea and an empty row as alternate, T6, T7 and T8=two rows of chickpea and 

two, three and four empty rows, respectively, T9=three rows of chickpea and two empty row, 

T10=four rows of chickpea and two empty row as subplots. The results showed that chickpea 

with no empty rows (T4) and without weeding under rainfed conditions decreased 92.17, 92.18 

and 90.33 percent dry matter of common cocklebur, common lambs quarters and wild radish, 

respectively, compared to the supplementary irrigation. In the plot without chickpea, 

supplemental irrigation increased 41 percent the total biomass of weed compared to the rainfed 

condition. Also, results demonstrated that the highest yield components of chickpea were 

observed under irrigation that led to increase 40 and 37 percent grain and biological yield as 

compared to rainfed conditions. In comparison of T3 and T4 treatments, results showed that the 

weeds competition with chickpea cause to decreasing 35.5 and 29.57% of chickpea grain and 

biological yield. Overall, with planting of chickpea by filling the ecological nest, in addition to 

the reduction of inputs, we can cause the weed control in irrigated farms and provided the agro-

ecosystem sustainability. 

Keywords: Chickpea, Grain yield, Planting patterns, Weed biomass 
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