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 10.22092/IDAJ.2018.116775.191: (DOI) شناسه دیجیتال

هاي هرز بر و رقابت علف) Funneliformis mosseae(تاثیر کود زیستی مایکوریزا 

  دیم در ارومیه) Cicer arietinum(عملکرد و اجزاء عملکرد نخود 

  3و ناصر جعفرزاده  2، جالل جلیلیان2، علیرضا پیرزاد1ناصر خدایار یگانه

  یه، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه ارومیه، اروم-1

  گروه زراعت دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران  -2

 تحقیقات، سازمان غربی، آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز گیاهپزشکی، تحقیقات بخش -3

  ایران ارومیه، ترویج کشاورزي، و آموزش

  چکیده

بر ) Funneliformis mosseae(ا هاي هرز و کود زیستی مایکوریزبه منظور بررسی تاثیر رقابت علف

در ایستگاه تحقیقاتی دیم، مرکز  1395-96صفات کمی و کیفی نخود دیم، آزمایشی در سال زراعی 

کاربرد مایکوریزا و ( تیمارها شامل مایکوریزا در دو سطح. تحقیقات کشاورزي آذربایجان غربی انجام شد

هرز، خلر، کاسنی و شاهد بدون علف(ار سطح هاي هرز در چهو رقابت علف) بدون کاربرد مایکوریزا

. هاي کامل تصادفی در سه تکرار مرتب شدندبودند که به صورت فاکتوریل با طرح بلوك) کاسنی+لرخ

صفات مورد مطالعه در نخود شامل تعداد گره تثبیت کننده نیتروژن، دماي برگ، پروتئین دانه، درصد 

هاي هرز خلر و کاسنی، تجمع ماده خشک دانه بودند و در علفکلونیزاسیون، عملکرد بیولوژیک و عملکرد 

هاي هرز بیشترین تاثیر نتایج نشان داد که اثر متقابل مایکوریزا و رقابت علف. مورد بررسی قرار گرفت

اثر متقابل رقابت و کود زیستی . افزایشی را روي صفات گره ریشه و عملکرد دانه نخود بر جاي گذاشت

مرحله (و کاسنی ) مرحله رسیدگی نخود(هاي هرز خلر ین تاثیر را بر تجمع ماده خشک علفمایکوریزا بیشتر

در تیمار کاربرد مایکوریزا ) 41/24(بیشترین تعداد گره ریشه. بوجود آورد) شروع گلدهی و رسیدگی نخود

ر بدون به تیما) 91/12(هاي هرز خلر و کاسنی مشاهده شد و کمترین تعداد گره ریشهو در حضور علف

نتایج . درصدي مشاهده شد 89هاي فوق تعلق داشت که بین آنها اختالف کاربرد مایکوریزا و حضور علف

هرز بدون علف(کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار شاهد  6/915این بررسی نشان داد بیشترین عملکرد دانه با 

هرز یمار بدون کاربرد میکوریزا و علفو کمترین عملکرد مربوط به ت) و با کاربرد کود زیستی مایکوریزا

توان در مجموع می. درصدي وجود داشت 131ها اختالف کیلوگرم در هکتار بود که بین آن 6/395خلر با 

هاي هرز مورد هاي مایکوریزا در افزایش توان رقابتی نخود با علفچنین بیان داشت که استفاده از قارچ

  .عملکرد دانه نخود در شرایط دیم  موثر است مطالعه و افزایش  تعداد گره ریشه و

پروتئین، خلر، دماي برگ، کاسنی،بیوماس: هاي کلیديواژه

                                                              
   مسئولنگارنده   :jafarzadeh.naser@gmail.com    05/06/1397: تاریخ پذیرش     02/10/1396: تاریخ دریافت  
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  مقدمه

نقش  حبوبات خانواده زراعی گیاهان بین در

 بشري، چه جوامع غذایی نیازهاي درتأمین مهمی

در  بویژه ازنظرکیفی، وچه کمی ازلحاظ

و  آفریقایی آسیایی، توسعه درحال کشورهاي

براساس آخرین آمار . دارند التین آمریکاي

 Cicer arietinum( نخودسطح زیر کشت منتشره 

L.( تولید کلمیزان میلیون هکتار،  79/14دنیا  در 

 962سط عملکرد ومتبا تن  میلیون 24/14آن

کشور ایران با سطح  .بوده است درهکتار کیلوگرم

هزار تن  3/275هزار هکتار و  430زیر کشت 

 496رتبه هفتم و با متوسط عملکرد  تولید در

کیلوگرم در هکتار در رتبه نهم قرار گرفته است 

)FAO, 2018 .(هاي مهم زراعی و نخود از گونه

 منبع تامین کننده پروتئین و همچنین به عنوان

عناصر  تعادل برقراري در نیتروژن، کننده تثبیت

 و حفظ زراعی نظام دربوم خاك معدنی

 Gaur(باشد می اهمیت حائز خاك حاصلخیزي

et al., 2010(.  

هاي هرز از موانع مهم تولید در علف

هاي هرز علف. روند هاي زراعی به شمار می نظام

بر سر رطوبت، عناصر غذایی، نور و فضا به رقابت 

افزایش تولید و . پردازندبا گیاهان زراعی می

سهولت برداشت نخود، به نحو چشمگیري تحت 

نخود  .گیردهاي هرز قرار میتأثیر تداخل علف

به دلیل سرعت رشد کند و سطح برگ محدود در 

 هاي هرز رقیبی مراحل اولیه رشد، در برابر علف

از جمله مهمترین  است و همین امر ضعیف

 Datta(تنگناهاي توسعه کشت این محصول است 

et al.,2007.(  بر این اساس حصول ظرفیت تولید

. هاي هرز استیت علفدر این گیاه نیازمند مدیر

هاي هرز در مزارع نخود در برخی حضور علف

درصد کاهش عملکرد را باعث شده  90شرایط 

در این زمینه گزارش ). Tepe et al., 2011(است 

هاي هرز در شرایط شده است که تداخل علف

 80- 60، منجر به کاهش )روز تداخل 60(مزرعه 

اصغري و (درصدي عملکرد گردیده است 

  )1393ین، آرم

) 1395(هاي فتحی و همکاران نتایج بررسی

هاي هرز در کشت نیز نشان داد که رقابت علف

پاییزه و انتظاري نخود در سنندج باعث کاهش 

درصد  65/76و  58/77عملکرد دانه به ترتیب 

در یک . نسبت به تیمار عدم تداخل گردید

مشخص شد که در مزارع نخود استان  بررسی

 Cichorium(هرز کاسنی لفکرمانشاه، ع

intybus (خود دیم هرز مزارع نترین علف غالب

) Lathyrus sativa(لر استان کرمانشاه بوده و خ

چاله چاله و همکاران، (در رتبه بعدي قرار داشت 

همچنین در پژوهشی، که بر روي ). 1393

هاي هرز نخود در شرایط  دیم در کشور  علف

ز کاسنی در دو هرترکیه  انجام پذیرفت، علف

بوته در متر مربع در  1و  4سال پی در پی با تراکم 

 ,.Tepe et al(مزارع نخود مشاهده گردید 

2011(.  

هاي زیستی به عنوان امروزه بکارگیري کود

حل براي تامین ترین راهترین و مطلوبطبیعی

عناصر غذایی به صورتی کامال متناسب با تغذیه 

محیط زیست طبیعی گیاهان و حفظ سالمت 

هاي ترین کارکردهاي قارچمهم. باشد می

 Arbuscular(مایکوریزا آربوسکوالر
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Mycorrhizal Fungi=AMF ( در کشاورزي

، )Gull et al., 2004(شامل افزایش جذب فسفر

افزایش کارائی مصرف آب در گیاهان میزبان، 

افزایش مقاومت به تنش خشکی و شوري 

)Watson and Harrier, 2003(،  افزایش غلظت

هاي گیاهی و محتواي کلروفیل، تاثیر در هورمون

هاي مختلف اختصاص مواد فتوسنتزي به اندام

، افزایش قدرت )Zaidi et al., 2003(گیاه 

هاي هرز، رقابت گیاه میزبان در مقابل علف

ي رشد ها دسترسی عناصر غذایی و تولید هورمون

یکوریزا ما). 1394نیا و همکاران، آذر(باشند می

آربوسکوالر اثر منفی روي رشد بعضی از 

کاهش رشد مایکوریزایی . هاي هرز دارد علف

تواند در حضور گیاهان زراعی هاي هرز میعلف

اثرات مایکوریزا باعث افزایش رشد ذرت و . باشد

 Rita(گردد هرز سوروف میکاهش رشد علف

et al., 2011 .(هاي نخود با مایکوریزا تلقیح ریشه

بوسکوالر باعث افزایش جذب مواد غذایی به آر

مظلومی و (شود درصد می 18- 55میزان 

 .)Farzaneh et al., 2011؛ 1398همکاران، 

 کردندکه مشاهده نیز )2010(ن همکارا و سینگ

 اندام خشک وزن ارتفاع،ایکوریزا قارچ م باتلقیح

 به نخود ریشه گیاه درصدکلونیزاسیون و هوایی

لی . یافت افزایش شاهد به بتنس داريمعنی طور

نشان دادند که قارچ ) 2012( و همکاران

مایکوریزا در مقادیرکم فسفر، وزن ریشه و 

اي هوایی ذرت را نسبت به شاهد بهبود ه اندام

   .بخشید

ثر قارچ هدف از این آزمایش، مطالعه ا

هاي هرز علف مایکوریزا در کاهش خسارت

نخود دیم  کاسنی و خلر  و افزایش اثرات رقابت

  .در شرایط آب و هوایی ارومیه بود

  ها مواد و روش

به  1394- 1395این تحقیق در سال زراعی 

هاي هرز و کود منظور بررسی تاثیر تداخل علف

بر صفات کمی ) F. mosseae(زیستی مایکوریزا 

و کیفی نخود در ایستگاه دیم تحقیقات 

کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی 

، با طول )شهرستان ارومیهخرم آباد روستاي (

دقیقه و عرض جغرافیائی  9درجه و  45جغرافیائی 

 1550دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  21درجه و  37

 میلی 300 ایستگاهمتوسط بارندگی  .متر انجام شد

ارائه شده  1نتایج تجزیه خاك در جدول. بود متر

  . است

م رقم نخود مورد استفاده در این آزمایش، رق

تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزي (قزوین 

و گونه کود زیستی مایکوریزا ) آذربایجان غربی

)F. mosseae (پژوهش به صورت   این. بود

دو فاکتوره شامل تداخل  آزمایش فاکتوریل

شاهد بدون علف (ر و کاسنی هاي هرز خل علف

و کاربرد ) کاسنی+لرهرز، خلر، کاسنی و خ

و در ) ریزا و بدون مایکوریزابا مایکو(مایکوریزا 

هاي کامل تصادفی با سه تکرار قالب طرح بلوك

متر  2×3هر کرت آزمایشی به ابعاد  .انجام گرفت

متر و سانتی 30خط کاشت با فاصله  10شامل 

سانتی متر  10فاصله کاشت روي ردیف به اندازه 

تاریخ کاشت در تاریخ سیزدهم . تعیین گردید

هایی به عمق ان کاشت شیاردر زم. بود1394اسفند

متر در زمین ایجاد شد و مایه تلقیح سانتی 5
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هاي کاشت قرار گرفت مایکوریزا، در داخل شیار

هاي هرز در درون شیار و سپس بذر نخود و علف

لر وکاسنی با هاي هرز خعلف .جایگزاري شدند

تراکم باال کشت شد و سپس با عملیات وجین  

. بوته در نظر گرفته شد 40براي هر متر مربع حدود

هاي هرز بر روي تیمارها به عملیات کنترل علف

) لر و کاسنیخ(هاي هرز مورد نظر غیر از علف

  .طی دو نوبت اعمال گردید

  برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش  -1 جدول

عمق نمونه 

برداري 

  )سانتی متر(

هدایت 

  الکتریکی

دسی زیمنس (

 )بر متر

  

ته گل اسیدی

 اشباع

  

  درصد

  اشباع

  فسفر قابل

 جذب

گرم در میلی(

 )گرمکیلو

پتاسیم قابل 

  جذب

گرم در میلی(

  )کیلوگرم

  درصد

  نیتروژن

  درصد

  شن

 

درصد

  سیلت

 

  درصد

  رس

 

  بافت

  خاك

  لومی سیلتی  39  44  17  08/0  330  35/8  42  26/7  5/1  0 -30

  

مرحله از تیمارها  4در طول فصل رشد در 

ري وزن خشک از مزرعه به ابعاد گیبراي اندازه

برداري گردید مترنمونهسانتی 50متر در سانتی 50

ساعت  48ها به مدت و بعد از شمارش تعداد بوته

گراد در درون آون قرار درجه سانتی 75در دماي 

. گرم وزن شدند 001/0داده شدند سپس با دقت 

گیري دماي برگ با دستگاه دماسنج مدل اندازه

)INFRARED THERMOMETER 

AZ8889 ( بوته و از  4و به صورت تصادفی از

 78(هاي فوقانی در هنگام شروع گلدهی برگ

روز  85(درصد گلدهی  80،  )روز پس از کاشت

روز پس  92(، شروع غالف دهی )پس از کاشت

روز پس از  102(و پایان غالف دهی ) از کاشت

جهت تعیین درصد . صورت گرفت) کاشت

هاي نخود و ایکوریزایی ریشهکلونیزاسیون م

به  هاي هرزدر مرحله انتهایی رشد ریشه،علف

بوته از هر کرت به صورت تصادفی  5تعداد 

ها  از روش انتخاب و جهت رنگ آمیزي ریشه

در  استفاده گردید و) 1970( فیلیپس و هایمن

درصد  نهایـت بـا روش تقـاطع خطوط شبکه،

ي ارزیابی برا. کلونیزاسیون ریشه محاسبه شـد

صفت عملکرد دانه در هر کرت، با حذف اثر 

متر مربع از هر کرت  4ها از مساحت حاشیه کرت

گیري طول ساقه و براي اندازه. تعیین گردید

بوته به طور تصادفی از هر  8ارتفاع کانوپی تعداد 

در . گیري شدکش اندازهکرت انتخاب و با خط

ته از هر بو 8تعداد  یزمان برداشت به طور تصادف

شمارش  یشهر يکرت انتخاب و تعداد گره در رو

جهت تعیین درصد پروتئین دانه نخود، . گردید

هاي رسیده هرکرت انتخاب گرم از دانه 20مقدار

و پس از آسیاب کردن با استفاده از دستگاه 

 Hinds and(تعیین شد کجلدال تک اتوآنالیزر

Lowe, 1980.( از ها تجزیه و تحلیل آماري داده

ها از نرم افزار و براي رسم شکل SASنرم افزار 

Excel مقایسه میانگین تیمارها نیز  .استفاده گردید

اي دانکن در سطح توسط آزمون چند دامنه

  .شد انجام) درصد 5(احتمال 
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  نتایج و بحث 

ارائه   3و 2هاي نتایج تجزیه واریانس در جدول 

  .شده است

ها ن دادهمقایسه میانگی: تعداد گره ریشه

نشان داد بیشترین تعداد گره ریشه مربوط به اثر 

هاي هرز متقابل مایکوریزا در شرایط وجود علف

کاسنی بود و کمترین آن به تیمار بدون +رخل

هاي هرز کاربرد مایکوریزا در شرایط وجود علف

کاسنی تعلق گرفت که به ترتیب با میانگین +لرخ

. گردیدگره در ریشه شمارش  91/12و  41/24

هرز باعث اثر متقابل مایکوریزا در تیمار علف

درصدي تعداد گره ریشه شده است  89افزایش 

 ،)F. mosseae(با تلقیح  نخود یاهدر گ). 1شکل(

ي تثبیت کننده نیتروژن افزایش نشان هاتعداد گره

). Garg and Chandel, 2011(داده است 

هاي صورت گرفته  بر روي عدس، دربررسی

باعث ) G. mosseae(با مایکوریزا گونه تلقیح 

درصدي تعداد گره تثبیت کننده  52افزایش 

که با ) 1395آذرنیا و همکاران، (نیتروژن شد 

رسد به نظر می. نتایج این پژوهش هماهنگ است

که تاثیر مایکوریزا در شرایطی که تنش وجود 

نتایج یک تحقیق . داشته باشد بیشتر مشهود است

شرایط تنش تلقیح با مایکوریزا نشان دادکه در 

داري تاثیرمثبت معنی) G. mosseae(گونه 

زایی ریشه سویا نسبت به شاهد دارد برگره

  ).1389انتشاري و حاجی هاشمی،(

 

  

 
  هرز خللر و کاسنیهايتعداد گره تثبیت کننده نیتروژن در ریشه نخود تحت تاثیر تلقیح مایکوریزایی  و تداخل علف -1شکل

  )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی حروف(

 

میزان دماي سطح  :دماي سطح برگ نخود

برگ در  شرایط کاربرد و عدم کاربرد مایکوریزا 

به ) گلدهی% 80(گیري در مرحله اول اندازه

 .شددرجه سلسیوس  87/30و  49/28ترتیب برابر 

شود مایکوریزا باعث همان طوري که مشاهده می

درجه سلسیوس در دماي سطح برگ  5/2کاهش 

  ).4جدول(گردید 
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  ر و کاسنیهاي هرز خلعلفتداخل مورد ارزیابی نخود تحت تاثیر کاربرد مایکوریزا و گیاهی تجزیه واریانس تعدادي از صفات  -2جدول 

  اتمنبع تغییر

 

  درجه آزادي

 

 ه ریشهتعداد گر

 

  دماي برگ نخود

 )گلدهی% 80(

دماي برگ نخود 

  )پایان غالف دهی(

 پروتئین دانه

 

 درصد کلونیزاسیون

 

  عملکرد دانه  عملکرد بیولوژیک

 

  2/111159  64/694368  04/0  21/0  70/0  31/0  01/0 2  تکرار

  ns01/0  **96/33  **59/32  *65/4  *14/0  **16/636473  **09/261357  1  یکوریزاام

  ns004/0 ns16/1  ns31/0  ns47/0  ns02/0  **09/672702 **53/140277  3 هرزعلف

  ns55/4  ns64/0  ns89/0  ns01/0  ns61/8999 *01/4538 04/0*  3 هرزعلف×یکوریزام

  36/1113  66/4290  03/0  08/1  49/1  09/2 01/0  14 اشتباه آزمایشی

  18/5  07/4  57/12  09/5  37/6  87/4  24/9 - %ضریب تغییرات 

ns :1و % 5دار در سطح معنی**: ، *دار، غیره معنی %    

  

  تداخلکاسنی تحت تاثیر کاربرد مایکوریزا و  لر وخ هرزعلفدر مورد ارزیابی  گیاهی صفاتتعدادي از تجزیه واریانس  -3جدول

 8تجمع ماده خشک   7تجمع ماده خشک  6تجمع ماده خشک 5ماده خشک  تجمع 4تجمع ماده خشک 3تجمع ماده خشک  2تجمع ماده خشک  1تجمع ماده خشک درجه آزادي اتمنبع تغییر

  082/0  013/0  00006/0  0041/0  0870/0 0129/0 00065/0  00019/0  2 تکرار

  ns0094/0  *0410/0  **0764/0  ns106/0  *031/0  ns0022/0  ns029/0  **311/4  1  یکوریزاام

  ns0000012/0  ns0117/0  ns0238/0  ns0332/0  *044/0  **257/0 ns0004/0  *639/0  1 هرزعلف

  ns0074/0  ns00042/0  ns0034/0  *3014/0  *026/0  ns024/0 ns035/0  **574/3  1 هرز علف×یکوریزام

  048/0  010/0 008/0  003/0  0456/0  0049/0  0050/0  0056/0  6 اشتباه آزمایشی

  400/15  215/15  001/23  653/31  60/23  96/16  72/16  50/28  -  %ضریب تغییرات 

ns :1و %5دار در سطح معنی** : ، *دار، غیره معنی %    

شروع : 6 - مرحله شروع گلدهی نخود: 5) علف هرز کاسنی(  .مرحله رسیدگی نخود: 4 -دهی نخودپایان غالف 3 -دهی نخودشروع غالف: 2 - مرحله شروع گلدهی نخود:1)  لرعلف هرز خ(  

  .مرحله رسیدگی نخود: 8 -دهی نخودپایان غالف :7 -دهی نخودغالف
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دماي سطح ) دهیپایان غالف(در مرحله دوم 

درجه سلسیوس که به  35/20و  02/18برگ برابر

ترتیب مربوط به کاربرد و عدم کاربرد مایکوریزا 

افـزایش محتـواي آب گیـاه در ). 5جدول(بود 

باعـث افـزایش  ایکـوریزاگیاهـان همزیسـت بـا م

گردد در میرق در گیـاه اي و تعـهـدایت روزنـه

یکـوریزایی بـا افـزایش تعـرق، اگیاهـان م ،نتیجـه

یکوریزایی ادمـاي کمتري نسبت به گیاهان غیرم

در یک آزمایشی نشان داده شد که . کنندپیدا می

تلقیح بذر نخود با اکثر کودهاي زیستی موجب 

شود و به این ترتیب باعث افزایش شدت تعرق می

نژاد و جباري، خالق(گردد یکاهش دماي برگ م

بـــرگ  گیاهــان بــراي خنــک کــردن). 1391

 Zeiger( خـــود بـــه تعـــرق وابســـته هســـتند

and Taiz, 2006 (بـین ی کهارتبـاط و با توجه به 

گیاه  دمــاي تــاج پوشــشو وضــعیت آبــی 

انتظـارداشت، گیاهانی کـه  تـوانمـیوجود دارد، 

اي و تعـرق بـاالتري دارنـد، دمـاي ت روزنـههـدای

 Peters and( تـري داشـته باشندبـرگ پـایین

Evett, 2007( . نتایج به دسـت آمـده در ایـن

کاهش دماي برگ با کاربرد ( پـژوهش

همکاران  نتــایج وینتـــرهـــالتر و بـا )مایکوریزا

  .مطابقت داشت) 2011(

  

 فات گیاه نخود تحت تاثیر تلقیح مایکوریزاییص مقایسه میانگین -4جدول

  عملکرد بیولوژیک   تیمار مایکوریزا

  )کیلوگرم در هکتار(

  کلونیزاسیون 

 درصد

  پروتئین دانه

  درصد

  دماي برگ نخود 

 c˚)پایان غالف دهی(

  دماي برگ نخود

 c˚)گلدهی% 80(

  b 1444 b 34/24  b 90/20  a 35/20 a 87/30 بدون مایکوریزا

  a1770  a 3/36 a 02/20  b 02/18  b 49/28  وریزابا مایک

  )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

 

ها مقایسه میانگین :درصد پروتئین دانه نخود

مشخص کرد که بیشترین و کمترین میزان 

در شرایط عدم % 90/20پروتئین، به ترتیب برابر 

در شرایط کاربرد %  02/20کاربرد مایکوریزا و 

استفاده از ). 4جدول(مایکوریزا حاصل گردید 

 21/4کود زیستی مایکوریزا باعث کاهش 

از آنجا که مایکوریزا با . درصدي پروتئین دانه شد

فراهمی رطوبت و مواد غذایی باعث کاهش تنش 

که باعث  شود، انتظار بر این استدر گیاهان می

زري مقدم و نخ(کاهش درصد پروتئین دانه گردد 

باالتر بودن درصد پروتئین دانه ). 1396غالمی، 

تواند به علت کاهش طول دوره درشرایط تنش می

با ایجاد تنش، . رشد زایشی دراین تیمارها باشد

درعمل فتوسنتز وانتقال مواد فتوسنتزي به دانه، 

تأثیرتنش  شود درحالی کهاختالل ایجاد می

جایگزینی نیتروژن (برانتقال نیتروژن کمتر است 

این ). تراز کربوهیدرات استدر بذرسریع

امرباعث کاهش نسبت کربوهیدرات به پروتئین 

شود  ودرنتیجه افزایش درصدپروتئین دانه می

سادات رضویان  .)1396زري مقدم و غالمی، نخ(

در آزمایشی که  بر روي ) 1391(و همکاران 

د صورت گرفت، بیان کردند که تنش باعث نخو
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همچنین در . گرددافزایش درصد پروتئین دانه می

آزمایش دیگري که بر روي نخود انجام گرفت، 

نتیجه مشابهی در کاهش درصد پروتئین دانه بر اثر 

زري مقدم و نخ(مصرف مایکوریزا بدست آمد 

رسد که در این به نظر می). 1396غالمی، 

درصد پروتئین در تیمارهاي  آزمایش افزایش

بدون کاربرد مایکوریزا نیز بدلیل وجود تنش در 

  . این تیمارها باشد

  :درصد کلونیزاسیون مایکوریزایی ریشه نخود

باالترین درصد کلونیزاسیون در شرایط کاربرد 

و کمترین آن در شرایط عدم  30/36مایکوریزا 

درصد از حجم  34/24کاربرد مایکوریزا برابر 

استفاده ). 4جدول(ه را به خود اختصاص داد ریش

درصد  49از کود زیستی مایکوریزا به میزان 

محققین . کلونیزاسیون ریشه نخود را بهبود بخشید

هاي صورت گرفته افزایش در بررسی

درصدکلونیزاسیون ریشه گیاه نخود تلقیح یافته با 

 ,.Khanam et al(اند مایکوریزا را مشاهده نموده

ر پژوهشی با کاربرد دو گونه مایکوریزا د .)2006

)F. mosseae andF. intraradices ( درصد

داري نسبت به عدم کلونیزاسیون افزایش معنی

 Trifolium(کاربرد آن در گیاه شبدر سفید 

repens L. ( بوجود آورد) ،مکاریان و همکاران

1395 .(  

مقایسه میانگین : عملکرد بیولوژیکی نخود

اد که بیشترین عملکرد بیولوژیکی با ها نشان د داده

گرم در هکتار مربوط به کاربرد کیلو 09/1770

مایکوریزا و کمترین عملکرد بیولوژیکی با 

گرم در هکتار مربوط به عدم کاربرد کیلو 4/1444

استفاده از مایکوریزا ). 4جدول(مایکوریزا بود 

درصدي در عملکرد 54/22باعث افزایش 

در تیمارهاي رقابت بین . دبیولوژیکی نخود گردی

هاي هرز بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیکی علف

کیلوگرم در هکتار به 25/1882و  83/1892با 

هرز کاسنی و شاهد بدون ترتیب در حضور علف

 1222هرز و کمترین عملکرد بیولوژیکی با علف

 خلرهرز گرم در هکتار در رقابت علفکیلو

  ).5جدول(بدست آمد 

 هاي هرز خلر و کاسنیعملکرد بیولوژیکی نخود تحت تاثیر تداخل علف مقایسه میانگین -5جدول  

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد بیولوژیک نخود تیمار علف هرز

 a1882 شاهد

  c1222  خلر

  a 1892  کاسنی

 b 1439 خلر و کاسنی

  )باشداي دانکن میناي آزمون چند دامنهدرصد بر مب 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

 
درصدي  4/35هرز خلر باعث کاهش علف

به نظر . در عملکرد بیولوژیکی نخود شده است

د بیولوژیکی نخود در رسد که کاهش عملکر می

ر، احتماال به دلیل یکسان بودن دوره رقابت با خل

باشد که  خلرهرز رشدي و تداخل نخود و علف

چرا . ها گردیده استري بین آنباعث رقابت بیشت



 7139 شهریور،  1ه ،  شمار7 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

55 

 

در . که زمان گلدهی هر دو گیاه تقریبا یکسان بود

نیز  خلرهرز صورتیکه هنگام برداشت نخود، علف

هرز کاسنی هنوز به کامال رسیده بود ولی علف

در یک آزمایشی . مرحله دانه بندي نرسیده بود

، کاربرد مایکوریزا، )بار -5(تحت تنش رطوبتی 

ي از  کاهش عملکرد بیولوژیکی باعث جلوگیر

نتایج   ).1394مرادي و بشارتی، . (گیاه نخود شد

 Vigna(یک آزمایشی که بر روي گیاه ماش 

radiate L. (هاي تحت تنش و تلقیح با قارچ

مایکوریزایی بود، بیشترین وزن خشک کل 

هاي مایکوریزا نسبت درگیاهان تلقیح شده باگونه

  ).1393د و همکاران، پیرزا(به شاهد به دست آمد 

باالترین عملکرد نخود  :عملکرد دانه نخود 

مربوط به تیمارهاي شاهد بدون علف هرز و تیمار 

کاسنی باکاربرد کود زیستی مایکوریزا و کمترین 

میزان عملکرد مربوط به تیمار بدون کاربرد 

در مقایسه دو . گردید خلرهرز مایکوریزا و علف

در دو سطح کودي با هرز تیمار شاهد بدون علف

کاربرد و بدون کاربرد مایکوریزا، مشاهده 

درصد  36شود که،  مایکوریزا توانسته به میزان  می

  ).2شکل . (عملکرد نخود را افزایش دهد

  
  هاي هرز خللر و کاسنیعملکرد دانه نخود تحت تاثیر تلقیح مایکوریزایی و تداخل علف -2شکل

  )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال ت معنیحروف غیره مشابه بیانگر تفاو(

  

 خلرهرز همانطور که مشاهده شد، علف

هرز کاسنی خسارت بیشتري به نسبت به علف

رسد به نظر می. عملکرد نخود اعمال کرده است

که علت این امر به دلیل شباهت مراحل رشدي دو 

که منجر به تداخل بیشتر باشد،  خلرگیاه نخود و 

در یک  .گردیده است خلرهرز نخود با علف

هرز باعث بررسی، افزایش زمان تداخل علف

درصدي در عملکرد اقتصادي  22/77کاهش 

در ).  1395آرمین، و نیاحشمت(نخود گردید 

شان داده شد که کاربرد یک آزمایشی ن
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 53/61، عملکرد دانه نخود را به میزان مایکوریز

محمدي و (د نسبت به شاهد افزایش داد درص

  ). 1392همکاران، 

مقایسه  :خلرهرز تجمع ماده خشک علف

دهد که در ها در جدول شش نشان میمیانگین

دهی نخود، در دهی و پایان غالفمرحله غالف

اثر کاربرد و عدم کاربرد مایکوریزا وزن بوته 

درصد افزایش  36و 46به ترتیب  خلرخشک 

رحله رسیدگی نخود اثر متقابل کاربرد در م. یافت

دار شدن وزن و تداخل، باعث معنی مایکوریزا

 70/0و  21/1به ترتیب . گردید خلرماده خشک 

و  مایکوریزابا کاربرد  خلرگرم در بوته به تیمار 

تعلق گرفت  مایکوریزابدون کاربرد  خلر

  ). 3شکل(

  

  یر تلقیح مایکوریزاتحت تاث خلرصفات گیاه  مقایسه میانگین -6جدول 

   خلرتجمع ماده خشک  تیمار مایکوریزا  

 )دهی نخودپایان غالف(

   خلرتجمع ماده خشک 

  )دهی نخودغالف(

 18/1b 33/1b  بدون مایکوریزا  

  2/2a 08/2a  با مایکوریزا  

  )باشداي دانکن مینهدرصد بر مبناي آزمون چند دام 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(  

    

  
  )مرحله رسیدگی نخود(تداخل با کاسنی  ×تجمع ماده خشک خللر تحت برهمکنش مایکوریزا   -3شکل

  )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

  

یل دوره رسد که در شرایط دیم و  اوابه نظر می

 مایکوریزاتوانسته است از  خلررویشی، علف هرز 

مند گردد ولی با نزدیک شدن به به نفع خود بهره

مرحله رسیدگی و کاهش رطوبت خاك  از تاثیر 

همچنین به دلیل .  کاسته شده است مایکوریزا

با کاسنی  خلریکسان نبودن دوره رشدي گیاه 

هرز و علف بیشترین رقابت بین گیاه اصلی نخود

بوجود آمده و کاسنی بعنوان رقیب دوم  خلر
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در . نداشته است خلرتاثیري بر تجمع ماده خشک 

یک آزمایشی که بر روي گیاه ماشک انجام 

گرفت، به دلیل اینکه گیاه تا مرحله غالف بندي 

دهد عدم آبیاري به تجمع ماده خشک ادامه می

تکمیلی تا این مرحله، باعث کاهش عملکرد 

ناشی از تجمع ماده خشک در گیاه  بیولوژیکی

نتایج مشابهی ). 1395جلیلیان و همکاران، (گردید 

نیز در بسیاري از آزمایشات در مورد نخود 

 Mansuri and(گزارش شده است 

Abutalebiyan, 2013; Pacucci et al., 

یکوریزا در شرایط ارسد که مبه نظر می). 2006

اشته باشد رطوبت مناسب فعالیت بهتري در گیاه د

نظیر نیتروژن و فسفر  يتواند با جذب عناصرو می

در یک تحقیقی . باعث رشد بهتر در گیاه گردد

که بر روي نخود انجام گرفت اثر متقابل رطوبت 

یکوریزا، روي وزن اخاك در شرایط کاربرد م

دار درصد معنی 5خشک اندام هوایی در سطح 

هایی یکوریزا به تنابود ولی در شرایط کاربرد م

  ).1394مرادي و بشارتی، (دار نبود معنی

مقایسه  :هرز کاسنیتجمع ماده خشک علف

شروع (ها نشان داد که در مرحله اول میانگین داده

بیشترین وزن بیولوژیکی برابر ) گلدهی نخود

گرم در بوته، مربوط به گیاهان مایکوریزایی  35/0

گرم در  13/0در مزرعه نخود و کمترین آن برابر 

بوته، مربوط به گیاهان غیره مایکوریزایی همراه با 

در مزرعه نخود گردید  خلرهاي هرز علف

  ). 4شکل(

  

  
 )مرحله شروع گلدهی نخود(تجمع ماده خشک کاسنی تحت تاثیر تلقیح مایکوریزایی  و تداخل با خللر   -4شکل

 )باشداي دانکن میبر مبناي آزمون چند دامنهدرصد  5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

 

تلقیح با قارچ مایکوریزا در مرحله اول و 

درصدي  64، باعث افزایش خلرهرز بدون علف

در . وزن بوته کاسنی درون مزرعه نخود گردید

-نمونه) دهی نخودشروع غالف(مرحله دوم 

هرز کاسنی، برداري، بیشترین ماده خشک علف

دربوته در مزرعه نخود و بدون گرم 54/0برابر 
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گرم  25/0و کمترین ماده خشک با  خلرهرز علف

 خلرهرز در بوته، در مزرعه نخود همراه با علف

، باعث کاهش خلرهرزوجود علف ).7جدول(شد 

. درصدي وزن کاسنی در مرحله دوم گردید 54

برداري، نمونه) رسیدگی نخود(در مرحله چهارم 

گرم در بوته  81/2با  بیشترین وزن خشک کاسنی

هرز در شرایط تلقیح مایکوریزایی و بدون علف

شد و کمترین وزن خشک گیاه کاسنی با  خلر

گرم در بوته با شرایط عدم کاربرد  52/0

  ).5شکل(بود  خلرهرز مایکوریزا و بدون علف

 
  )غالف دهی نخود مرحله( خلربا  تداخلتجمع ماده خشک کاسنی تحت تاثیر  مقایسه میانگین -7جدول

  تیمار )غالف دهی نخود(تجمع ماده خشک کاسنی 

a54/0   کاسنی  

b25/0   خلر+ کاسنی   

  )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

 

  

  
  )مرحله رسیدگی نخود(زایی و تداخل با خللرتجمع ماده خشک کاسنی تحت تاثیر تلقیح مایکوری  -5شکل

 )باشداي دانکن میدرصد بر مبناي آزمون چند دامنه 5دار در سطح احتمال حروف غیره مشابه بیانگر تفاوت معنی(

 

در مرحله چهارم اثر متقابل کاربرد 

باعث افزایش  خلرمایکوریزا بدون علف هرز 

. درصدي وزن خشک کاسنی گردیده است 5/81

شود در مراحل اول و طور که مشاهده میهمان

چهارم نقش مایکوریزا در افزایش تجمع ماده 

خشک کاسنی مشهود است و با توجه به عدم 

هاي گیاه کاسنی بوسیله قارچ کلونیزه شدن ریشه

رسد که مایکوریزا در این آزمایش، به نظر می

غنی سازي ریزوسفر توسط مایکوریزا و فراهمی 

فزایش و مواد محرك رشد عامل امواد غذایی 
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در مرحله دوم  .ماده خشک گیاه کاسنی باشد

و ایجاد رقابت بیشتر  )خلر( هرز ثانویهوجود علف

. هاي کاسنی گردیده استباعث کاهش وزن بوته

در یک تحقیقی بر روي کاسنی پاکوتاه 

Cichorium pumilum Jacq.) (هاي تلقیح گونه

عملکرد خشک  مختلف مایکوریزا باعث افزایش

 بر). 1394نقیبی و همکاران، (زیست توده گردید 

 + اساس نتایج تحقیقی، کاربرد کودزیستی

کودشیمیایی باعث افزایش عملکرد وزن زیست 

دعایی (کوتاه شده است توده تردرگیاه کاسنی پا

گزارش شده است که ). 1396و همکاران، 

 هاي میکوریزا با بهبود جذب آباستفاده از قارچ

و افزایش فتوسنتز منجر به تحریک رشد رویشی و 

 Helianthus(در نهایت عملکرد گیاه آفتابگردان 

annuus L. ( شد) ،1388اکبري و همکاران .(  

رسد که افزایش تولید ماده خشک به نظر می

درنتیجه استفاده از کودهاي آلی و بیولوژیک 

هاي میکروبی خاك و در ازطریق بهبود فعالیت

ها و مواد محرك رار دادن انواع هورموندسترس ق

نظیر سیتوکینین، اکسین، بیوتین واسید (رشد 

باشد و نیز فراهمی عناصر غذایی می) پنتوتنیک

)Karthikeyan et al., 2008.(  

  نتیجه گیري 

رسد که کاربرد مایکوریزا در به نظر می

گیري شده نظیر عملکرد برخی از صفات اندازه

همچنین تعداد گره تثبیت  دانه و بیولوژیک و

کننده نیتروژن ریشه نخود تاثیر مثبتی از خود بر 

 و دهدمی کاهش را منفی تنش جاي گذاشته و اثر

تنش  با که گیاهان مناطق دیم در آن از استفاده

به هر . باشدمی مطلوب شوندمی مواجه رطوبتی

حال نتایج این تحقیق جهت توصیه نیاز به 

  .دهاي بیشتر دار بررسی

 منابع

. 1395. ابراهیم غالمعلی پورعلمداري ،حمیدرضا عیسوند ،عبداللطیف زادهقلی ،عباس بیابانی ،محسن آذرنیا

 Lens culinaris). و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس ایکوریزابررسی اثر تلقیح م

L.) 817-828): 3(30 آب و خاك.  

مطالعه اثر تلقیح . 1394. ابراهیم پورعلمداري، غالمعلیرضاحمید وند، عیسعباس ، بیابانیحسنآذرنیا م

 هاي تولید گیاهیژوهش      پ. ي و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات ریشه و بخش هوایی عدسمیکوریز

22)3:( 53 -27.  

لف هاي مختهاي هرز در شرایط مدیریتي تداخل علفاثر طول دوره. 1393. آرمین محمد ،اصغري محمد

 .407- 422):4(8 اکوفیزیولوژي گیاهان زراعی .زراعی بر عملکرد و اجزاي عملکرد نخود
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 ايهاي مختلف تغذیهاثرات سیستم. 1388. اکبري پریسا، قالوند امیر، مدرس ثانوي  سید علی محمد

 Helianthus( و بیوکود برعملکرد وسایر ویژگیهاي رشدآفتابگردان) ارگانیک،شیمیایی ویکپارچه(

annuus L.(.  83-93: 1دانش کشاورزي . 

آربوسکوالر بر گره زایی ریشه و  تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا. 1389. انتشاري شکوفه، حاجی هاشمی فائزه

- 323): 3(24حفاظت گیاهان  مطالعات. يعناصردر گیاه سویا تحت شرایط تنش شوربرخی  زان جذبمی

315.   

) .Vigna radiate L( ماش عملکرد دانه غییراتت. 1393. جلیلیان جاللپیرزاد علیرضا، حبیب زاده یعقوب، 

  .33- 43) 2(2پژوهش در گیاهان زراعی . تنش رطوبتی تحت میکوریزا ارچهايق درهمزیستی با

تیمار بذر بر  تأثیر آبیاري تکمیلی و پیش. 1395 .زاده سحرعباس ،نژاد اسماعیلقلی ،امیرنیا رضا ،جالل جلیلیان

): 3(18 بهزراعی کشاورزي .اجزاي عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغهعملکرد، 

625 -637.  

د نقشه پراکنش علفهاي هرز مزارع نخو. 1393.حسینامیر راد ، شیرانیمهدي مینباشی معینی یونس،چاله  چاله

)Cicer arietinum L. (با استفاده از سامانه بینی حضور آنها در اراضی کشاورزي استان کرمانشاه  و پیش

  .95- 112): 2(2بوم شناختی علفهاي هرز  ). GIS( اطالعات جغرافیایی

هاي هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد  ي تداخل علف تأثیر طول دوره. 1395 .آرمین محمد ،یا محمدنحشمت

   .25-47): 1(9 تولید گیاهان زراعی.در دو نظام کشت متفاوت  (Cicera rietinum) نخود

بر تعرق و  ) .Cicer arietinum L(اثر تلقیح باکتریایی بذر نخود . 1391. نژاد وحیده، جباري فرهادالقخ

دماي برگ در شرایط فاریاب ودیم، پنجمین همایش ملی حبوبات، تهران، دانشگاه تهران، پردیس 

  .ص 5.کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ي آلی و ها بررسی تاثیر کاربرد کود. 1396.احمد رضا  و بالندري انیقرب ،پرویز رضوانی مقدم ،فربما دعایی

 Cichorium pomilum( بیولوژیک بر عملکرد رویشی و مقدار پلی فنولهاي برگ گیاه کاسنی پاکوتاه

Jacq. (9 بوم شناسی کشاورزي)زیر چاپ): 4.  

 برعملکرد مایکوریزا وتلقیح خشکی اثرتنش. 1391. سادات رضویان الهه، نخ زري مقدم علی، غالمی احمد

 .ص6.گیاهی تولیدات و زیست محیط ملی همایش. زراعی درنخود پروتئین وتجمع دانه

ي هرز بر روي ها علف تاثیر زمان کشت و تداخل. 1395. فتحی احسان، طهماسبی ایرج، تیموري نسرین

  .135-157): 2(5ن زراعت دیم ایرا. خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم

بررسی امکان استفاده از کود بیولوژیک میکوریزا . 1392. حمدغالمی ارضا، حمید اصغريعصمت، محمدي

): 4(11 .ي زراعی ایرانها پژوهش. (.Cicer arietinum L)در تأمین بخشی از فسفر در زراعت نخود 

665 -658.  
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هاي هاي مایکوریزا و باکتريلقیح قارچاثر تنش خشکی وت. 1394. الدین، بشارتی حسینمرادي صالح

): 3(5. مدیریت خاك و تولید پایدار. (.Cicer arietinum L)هاي رویشی گیاه نخود همزیست  بر شاخص

231 -219.  

تغییرات عملکرد، کیفیت علوفه و دانه نخود . 1398. مظلومی ممیمندي محمود، پیرزاد علیرضا، جلیلیان جالل

  .زیر چاپ) 1(10هاي حبوبات ایران پژوهش. ط متغییر بارش انتهاي فصلدیم میکوریزایی در شرای

تاثیر . 1395. محمد رضا ، اصغري پورحسین ، قاسم طالییعلی ، انصوريحسن ، شهقلیحسن مکاریان

ي مایکوریزایی و علف کش ترفالن بر سبز شدن ، رشد و درصد کلونیزاسیون ریشه در گیاه شبدر ها قارچ

  .199-208 ):2(30 حفاظت گیاهان). .Trifoliu mrepens L(سفید 

تاثیر تلقیح با قارچ مایکوریزا و مدیریت آبیاري به خصوصیات کمی . 1395. زري مقدم علی، غالمی احمدنخ

 .353- 362): 4(9هاي محیطی در علوم زراعی تنش). .Cicer arietinum L(و کیفی نخود 

تأثیر کودهاي آلی، تلقیح  .1394 .رضا قربانیمد و اح بالندري پرویز، رضوانی مقدمراهله،  نقیبی

بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه ) G. intraradices و Glomus mosseae( مایکوریزایی

  .302-313): 2(29 علوم باغبانی  (.Cichorium pumilum  Jacq)پاکوتاه دارویی کاسنی
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Abstract 

In order to study the effects of weed interference and mycorrhiza (Funn eliformis 

mosseae) on quantitative and qualitative characteristics of chickpea, the recent study was 

carried out in 2016-2017 at Agricultural Research Center of West Azarbayjan. The 

treatments included mycorrhiza symbiosis in two levels (with and without) and weeds 

competition in four levels (control, grass pea, chicory and grass pea) which were arranged 

as factorial plots based on randomized complete block design in three replications. The 

plant characteristics were studied in terms of number of nitrogen fixing nodules, seed 

protein, leaf temperature, percentage of colonization, biological yield and grain yield. In 

addition, dry matter production in chicory and grass pea were measured. The highest 

number of nodules per chickpea root (24.41) were obtained by using mycorrhiza and 

weeds (chicory and grass pea) while the lowest number of nodules per chickpea root 

(12.91) were observed in presence of weeds without mycorrhizal symbiosis which shows a 

significant difference between these two (89%). The results showed that the highest grain 

yield (915.6 Kg/ha) was achieved in control treatment (without weed plus using 

mycorrhiza) while the lowest belonged to the treatment without mycorrhiza and in 

presence of weeds (395.6 Kg/ha), which showed 131% difference between these two 

treatments. In general, using mycorrhiza as input led to increased number of nodules per 

root and improved the grain yield of chickpea under dry-land conditions.  
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