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  عملکرد دو رقم عدس يهاي هرز بر عملکرد و اجزا و کنترل علفبذر تأثیر تراکم

 دیم در شرایط نیمه گرمسیري
  

 4خواه اسداله احمدي* و 3، بهروز واعظی2، محمدمهدي رحیمی1سیدنظام پورطاهري
، علمی دانشگاه آزاداسالمی واحد یاسوج عضو هیأت2، ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحد یاسوج دانشجوي سابق کارشناسی1
گروه علمی  هیأتعضو 4 ،  ایستگاه تحقیقات کشاورزي گچساران،علمی موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور عضو هیأت3

  زنجان دانشگاهزراعت و اصالح نباتات، 
  20/1/1391: ؛ تاریخ پذیرش20/11/1390: تاریخ دریافت

 1چکیده
نیتروژن کننده   تثبیت،عنوان منبع سرشار پروتئین براي تغذیه انسان و دام حبوبات خصوصاً عدس به

در تناوب  ، افزایش عمق خاك زراعی و تقویت خاكبرايمناسب  هاي بلندِ ریشهداشتندر خاك و 
 در واحد سطح و بذرتاثیر تراکم  ،در این تحقیق. باشند میه سزایی برخوردار غالت دیم از اهمیت ب

  در سال زراعیدیم  آن در دو رقم عدس يهاي هرز بر روي عملکرد دانه و اجزاکنترل علف
هاي دوبار خرد شده با سه عامل رقم در آزمایش در قالب کرت. گرفتمورد بررسی قرار  89-1388

کنترل و عدم کنترل ( هاي هرز در دو سطح، کنترل علف)محلیرقم  رقم گچساران و( دو سطح
در )  در متر مربعبذر 250 و 200، 150، 100( در چهار سطح مربع متر در بذرو تر اکم )  هرزهاي علف

برداري از داشتدیا در طول فصل زراعی، .اجرا گردید تکرار 3با  کامل تصادفی يها قالب طرح بلوك
 و دانهدانه، عملکرد  ر تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن هزاصفات مهمی از قبیل

 نشان داد اثر رقم بر عملکرد دانه، وزن هزارتجزیه واریانس نتایج . عملکرد بیولوژیکی انجام گرفت
هاي هرز بر عملکرد بیولوژیکی و تعداد کنترل علف اثر.  بوددار معنیدانه و شاخص برداشت 

هاي جانبی، عملکرد شاخهتعداد تراکم دانه بر تعداد غالف در بوته،  .بوددار بی معنیهاي جان شاخه
علف هرز کنترل  با اثر متقابل رقم. داري داشتژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر معنی بیولو
 ، تراکم دانهو  علف هرزکنترل،  در نهایت اثر متقابل سه گانه رقم ودار گردیدبر عملکرد دانه معنیتنها 

                                                        
 ahmadikhaha@gmail.com :مسئول مکاتبه*
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کنترل  بارقم اصالح شده گچساران، که نشان داد نتایج  .داري نداشت صفات تأثیر معنیهیچ یک ازبر 
 در مورد رقم محلی نیز . را تولید نمودعملکردباالترین  مترمربع در بذر 250 هرز و کاشت هايعلف

  . شدباالتريکرد  به حصول عمل بذر در واحد سطح منجر250 و کاشت ي هرزها کنترل علف
  

   .حبوبات، نیتروژن،، اصالح شده، شرایط دیم :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
ي کشت دیم به خصوص در تناوب با جو و گندم در ها عدس از مهمترین حبوبات در سیستم

  ازمنبع سرشار پروتئین بوده، کاه آن نیزآن دانه . آیدمناطق با بارندگی کم تا متوسط به حساب می
عباسی سورکی و ( باشدي خشک برخوردار میها عادل دانه در تغذیه دام و مخصوصاً در سالارزشی م
استفاده ازاین . گیرددر بعضی از مناطق دیم عدس در تناوب با گندم دیم قرار می ).2005 همکاران،

البته قدرت تثبیت ازت فراوان در ریشه . محصوالت بیشتر به خاطر تأمین پروتئین صورت می گیرد
گیاهان خانواده لگومینوز باعث ایجاد انگیزه نسبت به کاشت آن در مناطق خشک و نیمه خشک 

ي ها  کیلوگرم ازت در شرایط مناسب توسط میکروارگانیسم160که در هر هکتار  طوريه گردیده ب
گردد که این کار باعث کاهش مصرف کودهاي ازته و در  ریشه گیاه تثبیت شده و به زمین اضافه می

ه دچون میزان پروتئین عدس زیاد و به آسانی قابل استفا. ي زراعت می گرددها جه کاهش هزینهنتی
 وبا توجه به ارزش اقتصادي و زراعی آن . باشد، نقش مهمی در تغذیه انسان و حتی دام نیز دارد می

که در  يطور ترین محصوالت در تناوب زراعی بوده به نقش آن در تناوب با غالت دیم یکی از اقتصادي
 ، و همکارانملکی یتحقیق(شده است ي تناوب زراعی کاشت آن در مناطق دیم توصیه ها آزمایش

2005(.   
رمن و اِ(ي هرز ضعیف است ها رقابت با علف دلیل ارتفاع نسبتاً کم و رشد اولیه کند در عدس به

رش شده است  درصد گزا84ي هرز تا ها کاهش عملکرد عدس بر اثر رقابت علف). 2004 همکاران،
 ارقام با بذر ریز ،از ارقام مناسب براي دیم می توان ).1989؛ کومار و کوالر، 2009،  و همکارانینیش(
که بازار ) مثل عدس دیم رقم گچساران و عدس محلی قزوین(و انواع بذر درشت ) مثل رقم زیبا(

مجنون ساس گزارشات بر ا). 2005 ی ملکی،تحقیق(پسندي و قابلیت پخت خوبی دارند را نام برد 
ي کشت عدس در ایران دسترسی ها بزرگترین محدویت )2009(و موسوي و احمدي  )2008( حسینی
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نداشتن به ارقام اصالح شده براي کشت زمستانه و بهاره زود هنگام، عدم مرغوبیت بذر، ضغیف بودن 
 عدس در ایران ارقام بومی بنابراین براي رسیدن به عملکرد باالتر. باشند ي زراعی و غیره میها تکنیک

مورد استفاده یا ارقام اصالح شده که داراي قدرت استقرار اولیه باال، بیوماس زیاد، گلدهی و رسیدگی 
مجنون (جایگزین شوند و د ني گرمایی و خشکی فصل فرار کنها د از تنشنتوان زود هنگام هستند، می

اند   درصد بوده50 تا 40باال و ضریب برداشت یی که داراي عملکرد بیولوژیکی ها رقم. )2008 حسینی،
  . )1989سرمدنیا، (اند  حداکثر دانه را تولید کرده

خاك، عملیات زراعی، ژنوتیپ (عدس پیچیده بوده و معموالً با سایر عوامل اراقام اثر آب و هوا بر 
ه تنها در بین ي اکولوژیکی و شرایط آب و هوایی نها نیازمندي. شود تلفیق می) بیولوژیکیعوامل و 

باال داشته ژنتیکی با وجود اینکه ممکن است رقمی ظرفیت .  بلکه در ارقام نیز متفاوت استها گونه
محمودي ( باشد ولی ممکن است هنگام قرار گرفتن در شرایط نامساعد این پتانسیل باال مشاهده نشود

  . )2005 ،پور صباغو 
ري بسیا. ن متفاوت استي آها شد و ژنوتیپبسته به شرایط رالعمل عدس به تراکم کاشت  عکس

. دست می آیده ي مختلف کاشت تفاوت کمی در عملکرد بها تاریخاند که در  از محققین مشاهده کرده
این مشاهدات براساس آزمایشات انجام شده در شرایط مناسب اقلیمی بوده است که عملکرد خوبی 

یابد   افزایش تراکم کاشت، عملکرد افزایش میچنین مشاهده شده که معموالً با هم. گردد حادث می
 بذر در مترمربع بیشترین عملکرد 450 تا 300با تراکم گزارش شده که و ) 1997باقري و همکاران، (
  ).1997باقري و همکاران، ( آمده استدست  هب

رم در  کیلوگ50برابر با ( عدس در مترمربع بذر 120در استرالیا بیشترین عملکرد با کاربرد میزان 
 بوته در مترمربع براي کسب 100استقرار که در ساسکاچوان کانادا   در حالی،حاصل گردید)  بذرهکتار

نتایج یک بررسی نشان داد میزان بذر  ).2004 نلیا و همکاران،( عدس توصیه شده استبیشتر عملکرد 
 بوته در مترمربع 200بخش با تعداد ایتضمریکا عملکرد رآشمال در شرایط  عدس دمصرفی در تولی

 تعداد بذر باعث کاهش تراکم بوتهدست آمده است و افزایش  هب)  در هکتار بذر کیلوگرم80برابر با (
). 1981دوك، (  استشده)  گرم4 به 4/4از (  دانه100  وزن و کاهش) در هر بوتهبذر 6 به 11از (
گردد  زایش عملکرد بیوماس میدلیل افزایش وزن خشک ساقه سبب اف طورکلی افزایش تراکم بوته به به
  ).2009 انصاري،(
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 200بهترین تراکم کاشت عدس را براي رقم اصالح شده گچساران ) 2002 (واعظی و خانی صفی
ي سه ساله ها نتایج حاصله از آزمایش .دان کرده در متر مربع در شرایط نیمه گرمسیري توصیه بذر

میزان تراکم بذر عدس در ایستگاه تحقیقاتی دیم منظور بررسی اثر فسفر و  که به) 1379-82(زراعی 
بود دار  معنی  درصد یکدر سطح بذرتراکم کاشت بر عملکرد اثر گچساران انجام گرفت نشان داد که 

   ).2005  و همکاران، ملکیحقیقتی(
 آن در دو رقم يي هرز بر عملکرد و اجزاها  و کنترل علفبذر مطالعه اثر تراکم ،تحقیقهدف از این 

  . بودو توصیه بهترین تراکم بذر براي کشت عدس در شرایط دیم نیمه گرمسیري الح شده و محلی عدس اص
  

  هامواد و روش
 با(در استان کهگیلویه و بویر احمد در شهرستان باشت  1388- 89  در سال زراعیاین تحقیق

مالی و با  دقیقه عرض ش29  ورجهد 30 دقیقه طول شرقی و 27  و درجه51مختصات جغرافیایی 
رسی با واکنش قلیایی - سیلتی-بافت خاك مزرعه شنی. گردید اجرا ) متر از سطح آزاد دریا809رتفاع ا
)9/7pH= (قبل از .ندم بودگ زیر کشت قبل از این آزمایش،زمین مورد کاشت در سال . ه استبود 

ت تریپل در هکتار  از منبع کود سوپر فسفاP2O5 کیلوگرم 37به مقدار ) بر اساس تجزیه خاك( کاشت
 .عنوان استارتر مصرف گردید  خالص از منبع کود اوره در هکتار بهنیتروژن کیلوگرم 20و مقدار 

قم اصالح ررقم محلی و ( هاي دوبار خرد شده با سه عامل رقم در دو سطحزمایش در قالب کرتآ
کنترل و ( ز در دو سطحي هرها عنوان فاکتور اصلی، کنترل علف به) a2 و a1ترتیب  شده گچساران به
 در چهار مترمربع در بذرعنوان فاکتور فرعی و تر اکم  به) b2 و b1 ترتیب به هرز هايعدم کنترل علف

به عنوان فاکتور فرعی ) c4 و c1 ،c2 ،c3ترتیب   دانه در مترمربع به250 و 200، 150، 100(سطح 
، )1388 آبان سال اواسطبا کاشت در ( کامل تصادفی يها بلوكپایه  تکرار در قالب طرح 3فرعی در 

همچنین، بذرها قبل از . بذرها قبل از کاشت با سم بنومیل دو در هزار ضدعفونی گردید .اجرا گردید
 بذر در 250 تا 100الزم به ذکر است که علت انتخاب طیف تراکم از . کاشت با ریزوبیوم تلقیح گردید

 مورد آزمایش بود، چون در منابع وحدت رویه دیده نمی مترمربع، رسیدن به یک تراکم بهینه در منطقه
 بذر در متر مربع در نظر گرفته می 450 تا100شود و معموالّ براي رسیدن به محصول زیادتر تراکم بین

 متر و فاصله 4هر کرت شامل چهار خط به طول .  بوده است1388ماه  تاریخ کاشت دوم دي. شود
که براي چهار سطح تراکم گفته شده، فاصله بذرها بر  طوري د بهمتري از یکدیگر بو  سانتی25خطوط 
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صورت وجین دستی  ي هرز بهها کنترل علف. متر بود  سانتی4/6، و 8، 7/10، 16ترتیب  روي هر خط به
انجام شد و در ) دهی گل ثانویه، آغاز انشعاب ساقه اولیه و مصادف با شروع ساقه روي،(در سه مرحله 

 در طول فصل زراعی،. برداشت با دقت صورت گرفتعملیات ، )اواخر اردیبهشت(زمان رسیدگی بذر 

ي ها تعداد شاخهبرداري از صفات مهمی از قبیل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف،  اشتدیاد
 . انجام گرفتاستاندارد و عملکرد بیولوژیکی بر اساس دستورالعمل دانهدانه، عملکرد  وزن هزارفرعی، 

ر شرایط کامالً دیم انجام گرفت که میزان بارندگی ثبت شده طبق آمار هواشناسی ایستگاه کشت د
براي محاسبه عملکرد . متر بود میلی5/554، 1388- 89خدمات کشاورزي منطقه، در سال زراعی 

ي وسط هرکرت از کف بریده شد و پس از خشک ها بیولوژیکی، پس از رسیدگی یک متر مربع از بوته
هاي بذر ،ي فوق کوبیده شده و پس از جدا کردن کاهها سپس بوته. دت یک هفته وزن گردیدم شدن به

براي . دیدست آه تصادي بقا عملکرد تا شد از عملکرد بیولوژیکی هرکرت کسر وگردید هرکرت وزن 
 نیبراي تعی. توزین شد صورت تصادفی انتخاب و دانه به کرت هزار هر از گیري وزن هزار دانه، اندازه

 هاي آنهاالفغ تعداد صورت تصادفی انتخاب و بوته به هشت هرکرت  از،بوته تعداد غالف در
وردن دست آ هبراي ب. بوته حاصل شود غالف در تعداد تاشد قسیم  تعداد بوته تبر و گردید شمارش

 از بذرهاپس از جداکردن  صورت تصادفی برداشت و غالف بهبیست هرکرت  غالف از دانه درتعداد 
ي جانبی ها ن تعداد شاخهیبراي تعی. غالف تقسیم گردید تعداد بر وشد شمارش ، تعداد بذر الفغ

 انشعابات اولیه و بوته به صورت تصادفی انتخاب وهشت موقع رسیدگی فیزیولوژیکی ازهرکرت 
از تقسیم عملکرد دانه بر میزان کل بیوماس، شاخص  .بوته تقسیم شد برتعداد ثانویه آنها شمارش و

 به وسیلهتجزیه واریانس بر اساس مدل آماري بر روي صفات ذکر شده  .برداشت نیز محاسبه گردید
 و مقایسه میانگین صفات به روش آزمون چند دامنه اي دانکن در سطوح احتمال SPSS 17.0 افزار نرم

 SPSS 17.0در نرم افزار  1 از تجزیه تجزیه رگرسیون گام به گام. انجام گرفتیک و پنج درصدآماري 
  .براي تعیین تیمارهاي موثر بر صفات مختلف استفاده گردید

  

  نتایج و بحث
نشان داد که اختالفات دو رقم اصالح شده گچساران و رقم ) 1جدول (نتایج تجزیه واریانس 

 یک  آماري عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال،وزن هزار دانهمحلی از نظر صفات 
                                                        

1- Step-wise regression 
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ي ها شاخهتعداد   علف هرز بر صفاتسطوح مختلف کنترل  همچنین، تفاوت.دار بود معنیدرصد 
 دانه در واحد سطوح مختلف تراکمتفاوت و   درصد5فرعی و عملکرد بیولوژیکی در سطح احتمال 

عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در ، تعداد غالف در بوته، ي فرعیها بر صفات تعداد شاخهسطح 
اثر . دار بود معنی  درصد5  احتمال آماريت شاخص برداشت در سطحو صف  درصدیکسطح احتمال 

  درصد5آماري   احتمالبر صفت عملکرد دانه در سطحتنها  دانه تراکمبا   علف هرزکنترلمتقابل 
نتایج مقایسه .  نبوددار معنی هیچ یک از صفاتاثرات متقابل فاکتورهاي سه گانه فوق بر  . بوددار معنی

هزار وزن  ، عملکرد بیولوژیکیدر موردسطوح مختلف رقم تفاوت  نشان داد که )2جدول ( میانگین
  علف هرزسطوح مختلف کنترلتفاوت و   درصدیک  احتمال آماريدانه و شاخص برداشت در سطح

 و عملکرد بیولوژیکی در سطح  درصدیک  آماري احتمالي جانبی در سطحها شاخهتعداد بر صفات 
 دار معنی سایر صفات نظیر تعداد دانه در غالف و وزن هزار دانه ايوده و بر بدار معنی  درصد5 احتمال

 به استثناي تعداد دانه در  درصدیکر همه صفات در سطح دسطوح مختلف تراکم بذر تفاوت  .بودن
   . بوددار معنی  درصد5 احتمال آماري شاخص برداشت در سطح غالف و

  
  .عدسبراي صفات مختلف در ) بعاتمیانگین مر(نتایج تجزیه واریانس  -1 جدول

  .استدار معنی غیر  nsو  درصد5 و  درصد1 دار در سطح ترتیب معنی  به* و **

  تعداد دانه در غالف  تعداد غالف در بوته  ي فرعیها تعداد شاخه  درجه آزادي  منا بع تغییر
  ns594/2  ns510/10  ns021/0  3  تکرار

  ns556/10 ns405/67  ns049/0  1  رقم
  008/0  263/82  640/8  2  خطاي اصلی
  ns702/13  ns063/0  770/27*  1  ي هرزها کنترل علف

  ns883/0  ns785/39  ns007/0  1  کنترل×رقم
  026/0  324/38  289/2  4  خطاي فاکتور فرعی

  ns128/0  582/274**  991/60**  3  تراکم
 ns656/2  ns940/8  ns014/0  3  تراکم×رقم

  ns139/3  ns453/7  ns021/0  3  تراکم×کنترل
  ns962/1  ns959/7  ns026/0  3  تراکم×کنترل×رقم

  016/0  507/6  057/2  24  فرعی خطاي فاکتور فرعی
  410/8  620/12  370/16    )درصد(ضریب تغییرات 
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  1-جدول ادامه 

  منا بع تغییر
درجه 
  آزادي

زار وزن ه
  )گرم(دانه

 عملکرد دانه
  )کیلوگرم در هکتار(

 عمکرد بیولوژیکی
  )کیلوگرم در هکتار(

شاخص 
  برداشت

  ns521/4  *112/0  ns287/0  ns744/223  3  تکرار
  ns045/1  **253/4613  517/4**  188/757**  1  رقم

  470/24  381/0  004/0  563/37  2  خطاي اصلی
  ns521/2  ns161/1  **492/5  ns758/3  1  ي هرزها کنترل علف

  ns521/17  **020/4  001/0  ns657/29  1  کنترل×رقم
  331/35  718/0  205/0  958/5  4  خطاي فاکتور فرعی

  ns688/15  **201/0  **394/1  **432/63  3  تراکم

  ns965/7  **035/0  ns351/0  ns639/7  3  تراکم×رقم

  ns410/2  **072/0  ns134/0  ns058/26  3  تراکم×کنترل
  ns854/5  ns040/0  ns221/0  ns996/6  3  تراکم×کنترل×رقم

  ns134/0  666/18  020/0  583/6  24   خطاي فاکتور فرعی
  900/10  680/12  080/12  750/6    )درصد(ضریب تغییرات

  .است دار  غیر معنیns و  درصد5 و  درصد1دار در سطح  ترتیب معنی  به* و **
  

و رقم ) 23/9(با بیشترین تعداد شاخه جانبی ) a1( در بین ارقام، رقم محلی :ي جانبیها تعداد شاخه
در ). 2جدول (ي اول و دوم قرار گرفتند ها انبی در رتبهي جها با کمترین تعداد شاخه) a2(گچساران 

 و 5/9ترتیب با مقادیر  به) b1(و عدم کنترل ) b2(بین سطوح کنترل علف هرز، سطح کنترل علف هرز 
در بین سطوح مختلف تراکم . ي جانبی را به خود اختصاص دادندها ، بیشترین و کمترین تعداد شاخه8

ترتیب با  به) c4( بذر در مترمربع 250و تراکم ) c1( بذر در مترمربع 100بذر در واحد سطح، تراکم 
تجزیه رگرسیون نشان داد . ي فرعی را داشتندها  بیشترین و کمترین تعداد شاخه67/6 و 75/11مقادیر 

ي جانبی گیاه به طور معنی داري کاهش یافت ها که با افزایش تراکم از حد بهینه، تعداد شاخه
)766/0=2rکه این می تواند به علت رقابت درون و ) تعداد شاخه فرعی=14/15-034/0×م دانه؛ تراک

همچنین بررسی اثر متقابل ). 1979؛ بیات و کشاورز، 1997باقري و همکاران، (برون بوته اي باشد 
 6 و حدود 5/14ي جانبی با مقادیر ها فاکتورهاي ذکر شده نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد شاخه

  . اختصاص داشتa2b2c3 و a1b2c1رتیب به تیمارهاي ت به
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  و تراکم بذر در واحد سطح بر روي صفات مهم زراعی عدسهرز  يها  کنترل علف، مقایسه میانگین اثر رقم- 2جدول 

  رقم
کنترل 

  علف هرز
   بذرتراکم 

  )دانه در متر مربع(
اثر متقابل 
  فاکتورها

ي ها تعداد شاخه
  جانبی

تعداد غالف در 
  بوته

عداد دانه ت
  در غالف

a1        a23/9  396/21 a 55/1 a 

a2        292/8 a 025/19 a 49/1 a 
  b1      8b 025/19 a 48/1  a 
  b2      5/9 a 396/21  a 57/1  a 
    c1    75/11 a 22/26 b 528/1 ab 

    c2    167/9 b 82/21 b 525/1  b 
    c3    5/7 c 12/17 c 455/1  ab 
    c4    626/6 c 69/15  c 572/1  a 
      a1b1c1  33/11 bc 03/26 abc 401/1 bc 

      a1b1c2  833/7 efg 87/18 efgh ab 640/1  

      a1b1c3  333/7 efg 97/15 fgh 420/1 abc 

      a1b1c4  833/6 fg 30/14 h 647/1 ab 

      a1b2c1  50/14 a 23/31 a 660/1 a 

      a1b2c2  83/10  bcd 07/27 ab 567/1 abc 

      a1b2c3  833/8 defg 37/19 efg 510/1 abc 

      a1b2c4  837/6 fg 33/18 cefg 570/1 abc 

      a2b1c1  667/9 bcde 13/17 cde 473/1 abc 

      a2b1c2  667/8 cdefg 13/20 ef 343/1 abc 

      a2b1c3  0/6 g 03/15 gh 417/1 abc 

      a2b1c4  333/6 g 87/15 fgh 527/1 abc 

      a2b2c1  50/11 b 67/25 bcd 573/1 abc 

      a2b2c2  333/9 bcdef 20/21 de 550/1 abc 

      a2b2c3  333/8 defg 10/18 b 473/1 abc 

      a2b2c4  50/6 g 27/14 h 547/1 abc 

 a1. باشد  نمیدار معنی  درصد5اثر متقابل در هر ستون به لحاظ آماري در سطح  فاکتور و حروف مشابه سطوح مختلف هر
 و c1 ،c2 ،c3ي هرز؛ ها کنترل و عدم کنترل علفترتیب به b2 و b1 رقم محلی و رقم اصالح شده گچساران؛ ترتیب به a2و 
c4 در متر مربعبذر 250 و 200، 150، 100 ترتیب به .  
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  . 2جدول ادامه 

  رقم
کنترل 

  علف هرز
  دربذرتراکم 

  مترمربع

اثر 
متقابل 
  فاکتورها

وزن هزار 
  )گرم(دانه

 عملکرد دانه
کیلوگرم در (

  )هکتار

 بیولوژیکی عملکرد
کیلوگرم در (

  )هکتار

شاخص 
 برداشت

  )درصد(
a1        5/25 b 825b 2741a 82/29 b 
a2        60/50 a 1465a 3027a 42/49 a 
  b1      80/37 a 1003a 2551b 36/39 a 
  b2      30/38 a 1314 a 3227a 68/40 a 
    c1    33/38 ab 1040b 2448c 03/43 a 

    c2    50/36 b 1106b 2930 b 60/38  b 
    c3    00/38 ab 1147b 2897 b 83/38 b 
    c4    25/39 a 1341a 3280a 02/38 b 
      a1b1c1  00/25 bc 10/665 ef 00/2161 gh 88/31 c 

      a1b1c2  33/23 c 0/668 ef 2562efgh 35/27 c 

      a1b1c3  67/26 bc 8/653 f 2408fgh 38/27 c 

      a1b1c4  33/28 b 4/629 dff 2483fgh 40/28 c 

      a1b2c1  00/25 bc 9/927 def 2832cdefg 28/32 c 

      a1b2c2  33/33 c 3/892 cdef 2915bcdef 76/30 c 

      a1b2c3  00/26 bc 0/1055 cd 3210bcde 08/32 c 

      a1b2c4  00/26 bc 0/1073 cd 3361abcd 41/28 c 

      a2b1c1  67/50 a 0/1150 bc 2051h 48/57 a 

      a2b1c2  33/50 a 0/1156 bc 2738defgh 70/47 b 

      a2b1c3  00/48 a 0/1141 bc 2418fgh 85/46 g 

      a2b1c4  00/50 a 0/1710 a 3585ab 69/47 b 

      a2b2c1  67/52 a 0/1388 b 2750defgh 48/50 ab 

      a2b2c2  00/49 a 0/1688 a 3507abc 59/48 b 

      a2b2c3  33/51 a 0/1737 a 3554ab 02/49 b 

      a2b2c4  67/52 a 0/1752  a 3690 a 58/47 b 

  . نمی باشددار معنی  درصد5اثر متقابل در هر ستون به لحاظ آماري در سطح  حروف مشابه سطوح مختلف هرفاکتور و
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. )2جدول  (داشتاختصاص به رقم گچساران در بوته بیشترین تعداد غالف  : در بوتهغالفتعداد 
 39/21( غالف بیشتري تولید کرد تعدادي هرز، ها نسبت به عدم کنترل علفي هرز ها کنترل علف

 مترمربع در بذر 100  تراکم،همچنین در بین سطوح مختلف تراکم بذر. ) غالف02/19 بلغالف در مقا
 غالف در بوته حداکثر و 69/15 و 23/26 با مقادیر ترتیب به در مترمربع بذر 250در مقایسه با تراکم 

عالوه بر موارد ذکر شده، نتایج اثر متقابل سه فاکتور نشان داد . حداقل مقدار را به خود اختصاص دادند
 غالف در بوته مربوط به 27/14 و 23/31 مقادیر که بیشترین و کمترین مقدار تعداد غالف در بوته با

بر روي هرز در تراکم پایین ي ها کنترل علفکه  دادنتایج نشان . بود a2b2c4 و a1b2c1ي ها تیمار
ي اشته و در مقایسه با تیمار عدم کنترل علف هرز و تراکم باالدداري  تولید غالف در بوته تاثیر معنی

 ،رسد دلیل آن نفوذ نور بیشتر در تراکم پایین  به نظر می.نماید ید میتعداد غالف بیشتري را تول ،بذر
تجزیه رگرسیون  .)2009 انصاري،( دباش افزایش منابع فتوسنتزي و تولید جوانه گل بیشتر ،بقاي برگ

؛ تراکم 2r=691/0( بر این خصوصیت به شدت کاهنده است بذرنشان داد که افزایش تراکم 
فزایش تراکم بوته از انیز بیان داشت که ) 2009(انصاري ). غالف در بوتهتعداد =08/33-073/0×بذر

 .شود ي فرعی در گیاه و تعداد غالف در بوته میها  منجر به کاهش تعداد شاخه،حد بهینه

 حاکی تعداد دانه در غالف براثر فاکتورهاي مورد مطالعه  نتایج تجزیه واریانسِ :تعداد دانه در غالف
 نشان داد که ها مقایسه میانگین ولی ،)1جدول  (بودي آنها بر روي تعداد دانه در غالف دار معنیاز عدم 

مقایسه  .)2جدول  (رقم محلی در مقایسه با رقم گچساران تعداد دانه در غالف کمتري تولید کرد
 از تاثیر کنترل علف هرز بر روي تعداد دانه در حاکی ي هرزها رل علفنتسطوح مختلف ک میانگین

 تعداد دانه در  درصد6 به نحوي که کنترل علف هرز در مقایسه با عدم کنترل در حدود بود،ف غال
 در بذر 250نشان داد که تراکم نیز  بذرسطوح مختلف تراکم بررسی تأثیر  .غالف را بهبود بخشید

 .گردید تعداد دانه در غالف ي درصد8 باعث افزایش مترمربع در بذر 200 در مقایسه با تراکم مترمربع
 تعداد دانه در غالف  تا حد مطلوب،مترمربع در بذر با افزایش تراکم کهبیان داشت  )2009( انصاري

با ( در غالف دانهاثر متقابل سه فاکتور نشان داد که بیشترین و کمترین تعداد بررسی . افزایش می یابد
  .داشت اختصاص a2b1c2 و a1b2c1 به تیمارهاي ترتیب به )34/1 و 66/1مقادیر 
 نشان داد که رقم گچساران با عملکرد بیوماس اثر رقم بر عملکرد ه بررسی نتیج:ژیکیرد بیولوعملک

 تن در هکتار 741/2 بیوماس تن در هکتار در مقایسه با رقم محلی با عملکرد 027/3بیولوژیک 
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اشاره  )2002( واعظی صفی خانی و .)2(جدول  بیشترین و کمترین مقدار را به خود اختصاص دادند
ي ها علف کنترل است. از قدرت رویشی باالیی برخوردار نبهاره بودبه علت رقم گچساران کردند که 

که کنترل علف هرز باعث افزایش  طوري به ،داشت بیوماسهرز تاثیر قابل مالحظه اي بر عملکرد 
د که کنترل تجزیه رگرسیون نیز نشان داگردید.  بیوماسدر عملکرد  درصد 5/26در حدود  بیوماس

 × هرز ؛ کنترل علف2r=43/0داري داشته است ( علف هرز بر این خصوصیت تأثیر مثبت معنی
ترتیب  را، به 2یا  1عملکرد بیولوژیکی؛ در این رابطه کنترل علف هرز یکی از مقادیر =68/83+55/143

در  بذر ف تراکمسطوح مختلاثر بررسی ). باشد دارا می، علف هرز و کنترلعلف هرز براي عدم کنترل 
و کمترین مقدار آن  بذر 250مربوط به تراکم  بیولوژیکینشان داد که بیشترین مقدار عملکرد  مترمربع

رقم  برايعملکرد بیولوژیکی بیشترین مقدار  .بوده استدر مترمربع  بذر 100مربوط به تراکم 
ت آمد و کمترین عملکرد به دسکنترل علف هرز در شرایط در واحد سطح  بذر 250تراکم با  گچساران

ي هرز ها کنترل علف در شرایط عدمدر واحد سطح  بذر 100تراکم قم با براي همین ر بیولوژیکی
  . دست آمد هب

تراکم  اثر سطوح مختلف رقم وعملکرد دانه نشان داد که  براي نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه:
هرز  يها علف کنترل اثر متقابلو داشت  درصد 1 احتمال در سطحي بر عملکرد دانه دار معنیتاثیر دانه 

ي هرز ها کنترل علف). 1(جدول  معنی دار بودبر عملکرد دانه  درصد 5در سطح احتمال  تراکم بوتهبا 
ي نداشت. دار معنیبر عملکرد دانه تاثیر  ،تراکم بوتهبا ي هرز ها کنترل علفبا رقم سه گانه  و اثر متقابل

تن  852/0تن در هکتار در مقایسه با رقم محلی با عملکرد دانه  465/1دانه عملکرد با رقم گچساران 
در  )رقم اصالح شده گچساران( ILL6212برتري الین  .)2جدول ( در هکتار برتري نشان داد

نیز ) 2005(و همکاران حقیقتی ملکینسبت به ارقام دیگر مورد تائید  1378تا  1373ي سال ها سیربر
ي را دار معنیتفاوت  بر روي عملکرد دانههرز  يها کنترل علفبا  رقم ر متقابلاث .است قرار گرفته
 درصد 31ي هرز در حدود ها اگرچه عملکرد تیمار ذکر شده در مقایسه با عدم کنترل علف ،نشان نداد

کاهش مبنی بر امکان محققین تعدادي از نتایج این آزمایش با گزارشات  افزایش عملکرد نشان داد.
 ؛2009 ،و همکاران ینیش( داشتمطابقت  درصد 84ي هرز تا ها اثر رقابت علف دس برعمکرد ع
هرز  يها دند که علفکرش ارز) گ2005( شمی جوزيها اسفندیاري و چنین،هم ).1981 کوال، کومار و

به ازاي هر کیلوگرم  که کردند. در ضمن اشاره دنکاهش ده درصد 70تا را لوبیا د محصول نتوانمی
   گردد. سته میاکگرم از محصول در هکتار  380 حدود ،هرز يها علفخشک زن افزایش و
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 در مقایسه با تراکم مترمربع در بذر 250تراکم  در واحد سطح، در بین سطوح مختلف تراکم بذر
 تن در هکتار 040/1 تن در هکتار و 341/1 با مقادیر عملکرد دانه ترتیب به مترمربع در بذر 100

در این آزمایش مشخص گردید که تراکم بهینه . ن مقادیر را به خود اختصاص دادندببیشترین و کمتری
نسبت مترمربع  در بوته 250  این مقایسه نشان داد که تراکم.بوته در مترمربع بود 250و مطلوب عدس 

ي ها  با یافتهکهت  را به دنبال داشافزایش عمکرد  درصد9/28 حدود مترمربعدر  بوته 100به تراکم 
 در واحد سطح مطابقت بذر  عملکرد دانه با افزایش تراکمافزایشمبنی بر  )1997( قري و همکارانبا

چند تجزیه رگرسیون   هر.)2005 ترابی جفرودي، ؛1997 ،بال ؛2005 ، و همکارانی ملکیتحقیق( دارد
؛ تراکم 2r=071/0( بر عملکرد دانه داشته است ضعیفی، تراکم بذر تأثیر حاضرنشان داد که در آزمایش 

و در مقابل، تأثیر کنترل علف هرز بر افزایش عملکرد بیشتر بوده ) عملکرد دانه=59/853+803/1×بذر
؛ در این رابطه کنترل علف هرز عملکرد دانه=03/734+01/290×زکنترل علف هر؛ 2r=147/0[است 

   .]باشد را دارا می) کنترل علف هرز (2یا ) عدم کنترل (1یکی از مقادیر 
تیمارهاي از بین اثرات  وزن هزار دانه نشان داد که  براينتایج تجزیه واریانس :هزار دانهوزن 

 گردید و اختالفات سایر اثرات در سطوح دار معنی  درصدیک تنها اثر رقم در سطح احتمال ،آزمایشی
 دو برابر تقریباً)  گرم6/50(رقم گچساران وزن هزار دانه  .)1جدول (  نگردیددار معنیاحتمال آماري 
ي هرز اگر چه در تجزیه ها کنترل علفاثر . )2جدول  (بود)  گرم5/25(رقم محلی وزن هزار دانه 

تراکم . وزن هزار دانه ایجاد نموددر   درصدیکافزایشی حدود  نگردید، با این حال دار معنیواریانس 
 در بذر 250 که تراکم  به نحوي،بوته در واحد سطح تاثیر بیشتري بر افزایش وزن هزار دانه گذاشت

تجزیه .  در وزن هزاردانه گردیدي درصد7موجب افزایش مترمربع  در بذر 150 در مقایسه با مترمربع
تنها وزن هزاردانه داراي ارتباط گیري شده،  از بین تمام صفات اندازهرگرسیون گام به گام نشان داد که 

عملکرد =58/201+38/25× ) وزن هزار دانه([رابطه که  طوري معنی داري با عملکرد دانه می باشد به
  .رقرار بود ب])2r=721/0( ؛دانه

 اثرات رقم و تراکم  بودندار معنیاز حاکی نتایج تجزیه واریانس شاخص برداشت  :شاخص برداشت
 دار معنی و سایر اثرات در سطوح احتمال آماري بود  درصد5 و  درصدیک در سطوح احتمال ترتیب به

 داشت، بر شاخص برداشت اي قابل مالحظهمنفی تراکم بوته در واحد سطح تاثیر . )1جدول  (نگردید
 ي درصد13ش کاهموجب واحد سطح،  در بذر 100 در مقایسه با تراکم بذر 250به نحوي که تراکم 
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 علت تاثیره ي باال بها این کاهش شاخص برداشت در تراکم. )2جدول  (در شاخص برداشت گردید
 زیرا با افزایش تراکم نسبت مخازن رویشی به زایشی افزایش ،لکرد بیولوژیکی استتراکم بر عممثبت 

  ).2009 انصاري،( یابدافزایش عملکرد بیولوژیکی شاخص برداشت کاهش می  در نتیجه با،یافته
بارندگی در آبان ماه و کاهش وقوع دلیل  شود به پیشنهاد میبا توجه به نتایج این تحقیق، در پایان 

در منطقه مورد مطالعه ی و نامناسب بودن پراکنش آن در اوایل دوره زایشی، کاشت عدس دیم بارندگ
ي هرز طی سه مرحله ها وجین علف  و بوته در مترمربع صورت گیرد250دراوایل آبان ماه با تراکم 

  .خصوصاً در اوایل رشد عدس انجام گردد
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Abstract 
Pulses, particularly lentil, as rich sources of protein for human and animal 

feeding, soil nitrogen fixation and having long roots suitable for increasing depth 
of cultivable soil and soil fertility, have major importance in dryland cereals 
rotation. This research was conducted to investigate the effect of seed density and 
weed control on yield and its components of two lentil dryland-specific cultivars in 
2009-2010 growing season. The experiment was arranged in a split-split plot 
scheme with a RCB design in three replications with three factors viz. cultivar at 
two levels (cv. Mahalli and cv. Gachsaran), weed control at two levels (control vs. 
non-control) and seed density at 4 levels (100, 150, 200 and 250 seeds per m2). 
Some important traits including pod number per plant, seed number per pod, 
thousand seed weight, grain yield and biological yield, were recorded during 
growing season. ANOVA results showed that cultivar's effect was significant at 
1% of probability level only on grain yield, thousand-seed weight and harvest 
index. Weed control effect was significant on biological yield and number of 
lateral branches. Seed density had significant effect on pod number per plant, 
number of lateral branches, biological yield, grain yield, and harvest index. 
Cultivar × weed control interaction was significant only for grain yield and, finally, 
tertiary interaction of cultivar × weed control × seed density was not significant on 
any of the studied traits. mean comparisons showed that improved cultivar 
Gachsaran, produced the highest yield when weeds were controlled and 250 seeds 
m-2 was applied. In the case of cv. Mahalli, weed control and sowing 250 seeds per 
m-2 resulted in higher yield. 
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