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  عملکرد و اجزاي عملکردبر  هرز هاي علفتداخل  طول دوره تأثیر
 دو نظام کشت متفاوتدر  ایرانی نخود

  

   2محمد آرمین* و 1نیا محمد حشمت
  نشگاه آزاد اسالمی، واحد سبزواردانشیار، دا2واحد سبزوار،  ،زاد اسالمیدانشگاه آ ارشد زراعت، آموخته کارشناسی دانش1

  30/8/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 9/12/1393 تاریخ دریافت:
  1چکیده

که به صورت وسیعی در سرتاسـر   رود یمنخود در بین حبوبات سومین محصول مهم به شمار   :           سابقه و هدف
عوامل محدود کننده تولید نخـود محسـوب    ترین اصلیکی از هرز ی هاي علف. شود یمآسیا و خاورمیانه کشت 

کند، کم بودن ارتفاع گیاه و مورفولوژي گیاه سبب رقابت شـدید   یزن جوانه. خصوصیات مختلفی مانند شود می
  .شود میهرز با این گیاه  هاي علف

  

عملکـرد و  بـر   رفیو نـوع کـود مصـ    هـرز  هاي علفتداخل  طول دوره تأثیر به منظور بررسی: هامواد و روش
هـاي   ، در قالب طرح بلوكي خرد شدهها صورت کرت به یشیآزما (رقم هاشم) درنخود ایرانی  اجزاي عملکرد

بـه عنـوان   کشت  نظامدو شد.  انجامدر شهرستان سبزوار  1392-93در سال زراعی  کامل تصادفی با سه تکرار
به عنوان                                  (عدم کنترل) هفته بعد از سبز شدن)    8  و    6  ،  4  ،  2  ،  0( هرز هاي علفتداخل  ی و طول دورهفاکتور اصل
دار، مصـرف کودهـاي     شامل شخم با گاوآهن برگـردان  یک نظام کشت عملیات زراعی در بودند. یفاکتور فرع

شخم با چیزل، مصرف شامل  نظام کشت دیگر درو با باکتري شیمیایی بر اساس آزمون خاك و بدون تلقیح بذر 
با اسـتفاده از کـود مـایع ارگانیـک بـود. سـایر        پاشی محلولو  با باکتري تلقیح بذر سه تن در هکتار کمپوست،

 عملیات زراعی در هر دو نظام کشت مشابه بود.
  

تعداد شاخه، تعداد غالف در بوته، تعداد بر  داري معنی کشت اثر نظامنشان داد که  انسیوارنتایج تجزیه  ها:یافته
کشت تحت  نظامتوسط  یکیولوژیکه ارتفاع بوته و عملکرد ب یدر حالشت دا يدانه در غالف و عملکرد اقتصاد

کلیه صفات مورد بررسی به جز تراکم علف هرز و ارتفاع بوته  علف هرزطول دوره تداخل . نگرفتقرار  تأثیر

                                                
  armin@iaus.ac.ir : مکاتبه ئولمس*
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ماده  بر داري معنیعلف هرز اثر طول دوره تداخل × کشت  نظاماثر متقابل  قرار داد. تأثیررا از نظر آماري تحت 
 يخشک علف هرز، ارتفاع بوته، تعداد شاخه، تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه در غـالف و عملکـرد اقتصـاد    

درصـد   59/47درصد تراکم و  13/24 ،مصرف کود شیمیاییدر مقایسه با  مصرف کود آلیدر تیمارهاي  داشت.
، از ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، تعداد یکود آل تیمار کاربرد در نخود ایرانی. داشتکمتري  علف هرز توده زیست

مصـرف کـود   غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد اقتصادي بیشتري نسـبت بـه   
 44/33درصدي ارتفاع،  21/17سبب کاهش  ،هرز هاي علفي تداخل برخوردار بود. افزایش طول دوره شیمیایی

درصـدي تعـداد دانـه در بوتـه،      12/73صدي در تعداد غالف در بوتـه،  در 79/61درصدي تعداد شاخه جانبی، 
درصدي عملکرد اقتصادي شد. در هر دو نظام کشت افزایش طول  22/77و  درصدي عملکرد بیولوژیک 25/54

استفاده از  شد که میزان این کاهش در شرایط نخود ایرانیدوره تداخل سبب کاهش عملکرد و اجزاي عملکرد 
 ونیتابع رگرسـ  بیضرا یبررسهرز بیشتر بود.  هاي علفدلیل بیشتر بودن تراکم و وزن خشک  به ،شیمیاییکود 
شـروع   استفاده از کـود شـیمیایی   طینشان داد که در شراکاهش عملکرد  يها دادهبرازش داده شده با  کیلجست

 کشتعملکرد در نظام شروع کاهش  که یحالروز بعد از سبز شدن) در  3/22کاهش عملکرد زودتر اتفاق افتاد (
  .افتاد قیبه تعو نخود ایرانیروز بعد از سبز شدن  64/31تا  مصرف کود آلی

  
هرز سـبب کـاهش    هاي علفدر مجموع نتایج آزمایش نشان داد که در هر دو نظام کشت، تداخل  :يریگ جهینت

استفاده از  ارم و در شرایطتداخل تا هفته چه استفاده از کود آلیعملکرد اقتصادي شد. با این وجود در شرایط 
 ي را در عملکرد اقتصادي موجب نشد.ا مالحظهتا هفته دوم بعد از سبز شدن کاهش قابل  کود شیمیایی

  
 نخود ایرانینظام کشت، کاهش عملکرد، تداخل، رقابت، : يدیکل يها واژه
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  مقدمه
               رتبه سوم اهمیت          ودفرنگی                پس از لوبیا و نخ   ).Cicer arietinum L (        ایرانی      نخود   ،              در مقیاس جهانی

                     درصد از تولید جهانی،    3  و                            درصد از سطح زیر کشت جهانی   1 / 2        ایرانی      نخود  .                     را در بین حبوبات دارد
                                                 درصد از تولیـدات جهـانی حبوبـات را بـه خـود          13  و                                  درصد از سطح زیر کشت جهانی حبوبات     15

       کشـور      18                 شـود، تنهـا در    ی       کشت مـ        ایرانی         ها نخود                     کشور جهان که در آن    33   از   .               اختصاص داده است
           در ایـران           ایرانـی                   سطح زیر کشت نخود   .    باشد  می            هزار هکتار    20   از     بیش        ایرانی                  سطح زیر کشت نخود 

  . ) 8 2 (                                 پانصد هزار هکتار برآورد شده است      حدود      1388-  89             در سال زراعی 

                        هسـتند. حصـول ظرفیـت              ایرانـی                                   ترین عوامل محدودکننده تولید نخود                هرز یکی از مهم     هاي     علف
               مـزارع نخـود       در       هـرز        هـاي      علف     حضور          هرز است.      هاي     علف                                   ولید در این گیاه نیازمند حذف رقابت  ت

       هرز به      هاي     علف      خسارت     ).  29 (   ت      شده اس         را باعث                 درصد کاهش عملکرد     90              در برخی شرایط        ایرانی 
   ).  26 (            زده شده است    ن ی   تخم      درصد    66 / 4   تا     48     ران ی    در ا       ایرانی            محصول نخود 

هـرز   هاي علفبه عوامل متعددي از جمله طول دوره رقابت ایرانی خود میزان کاهش عملکرد در ن
آلودگی و کاهش طـول   ) گزارش کردند با افزایش طول دوره2005و همکاران ( يمحمدبستگی دارد. 

در مقایسـه بـا تیمـار شـاهد      ایرانی نخودي عاري از علف هرز، طول و وزن اندام هوایی و ریشه دوره
. بختیـاري مقـدم و   )26( کـاهش یافـت   داري معنـی طـور   کل فصل رشـد) بـه  (عاري از علف هرز در 

 هـاي  علفتوانایی مقابله با ایرانی نخود  روز پس از سبز شدن، 30نشان دادند که تا  )2012( نهمکارا
بـه افـزایش    تواند یمهرز صورت بگیرد، گیاه اصلی  هاي علفهرز را دارد و اگر در این زمان مبارزه با 

  دانـه مـانع از رسـیدن بـه عملکـرد      توانـد  ینمـ هرز  هاي علفادامه داده و رشد مجدد  سطح سبز خود
اگـر چـه کنتـرل باعـث بهبـود       ،روز پس از سبز شدن 30اما در شرایط کنترل زودتر از ؛ شودمطلوب 

اما هر چه زمان موجود پس از کنترل تا آخر دوره بیشتر باشد گیاه با تعـداد   گردد یمشرایط براي رشد 
شـود. در   مـی ایرانـی  نخود   دانههرز مواجه شده و باعث کاهش عملکرد  هاي علفبیشتري از  جمحو 

رشـد رویشـی، باعـث کـاهش عملکـرد        دورهکنترل دیرتر از موعد نیز، حضور طوالنی علف هرز در 
آرمـین   توسط اصغري وانجام شده در بررسی  .)8( گردد یمبیولوژیک و در نتیجه کاهش عملکرد دانه 

 در نخـود مختلف زراعی  هاي هرز در شرایط مدیریت هاي علفتداخل   اثر طول دوره برروي )2015(
 60/80شـاهد  نسبت به  روز تداخل) 60هرز ( هاي علفدر تداخل کامل  کهشده است  گزارش ایرانی
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هـرز بـا افـزایش طـول دوره      هاي اگرچه تراکم علف کاهش عملکرد وجود دارد، در این حالتدرصد 
  .)6( افزایش پیدا کرد هرز هاي علفاهش پیدا کرد اما وزن خشک تداخل ک

 شـود  مـی هرز محسوب  هاي علفمدیریت کوددهی یکی از اجزاي بسیار مهم در مدیریت تلفیقی 
شیمیایی به سـرعت در حـال گسـترش اسـت.      کودهايآلی به جاي  کودهاي). گرایش استفاده از 10(

 هاي علفتراکم و فلور  دهند میقرار  تأثیرکه رشد گیاهان را تحت  بر این عالوه اي تغذیهتغییر نوع منبع 
) گزارش کردند که مصرف کود 2012همکاران (ی میادو و تاف قرار دهد. تأثیرتحت  تواند میهرز را نیز 

. ایـن محققـان   گردد میع ذرت شیرین رمزا رهرز د هاي علفدامی سبب افزایش تراکم و وزن خشک 
 کـه  یصـورت در  شـود  میهرز  هاي علف زنی جوانهی سبب تسریع در سرعت معتقدند مصرف کود دام

د تـاج خـروس،   نهرزي مان هاي علف زنی جوانهاستفاده از بقایاي گیاهی مانند بقایاي جو سبب کاهش 
فراهمـی   افـزایش  ) گزارش کردنـد کـه  2015علی و همکاران (. )13( گردد می بند هفتخرفه و علف 

هرز، جذب مـواد غـذایی توسـط     هاي علفیا شیمیایی سبب افزایش تراکم نیتروژن چه از نوع آلی و 
کود شـیمیایی   که این افزایش در صورت مصرف شود میهرز  هاي علفهرز و وزن خشک  هاي علف

 هاي علفبر تراکم و تنوع  یو معدن یآل ياثر کودهادر بررسی  .)5( بیشتر است در مقایسه با کود آلی
 نیشـتر یب ،نیتروکسـ ی+ ن یکود دام یقیتلف ماریت ).Teucrium polium L( هرز و قدرت رقابت کلپوره

در مقایسه با مصرف کود دامی، کود شیمیایی، نیتروکسین و کود را  هرز هاي علف و وزن خشک تراکم
 هـاي  علف) گرازش کردند که نوع منبع کودي تراکم 2011کمایستانی و همکاران ( .)23( ددارا بو آلی

 هـاي  علـف کاهش وزن خشـک   ) نیز2015عباسی و همکاران ( .)20( دهد یمار رق یرتأثهرز را تحت 
      هـرز       هاي     علف        پویایی .)1( آلی به جاي شیمیایی گزارش کردند کودهايدر صورت استفاده از را هرز 

                                   . گـزارش شـده اسـت کـه تـراکم        رد ی گ   ی م                 نوع شخم نیز قرار        تأثیر                  با گیاه زراعی تحت     ها    آن        و تداخل 
                                                                              در سیستم شخم صفر بیشتر از شخم رایج بوده است و بیشترین عملکـرد دانـه هـم در        هرز      هاي     علف

                                          هرز به دست آمده است. اعتقاد بر این است که      هاي     علف                       دلیل کاهش اثرات رقابتی                    تیمار شخم رایج به
                                                                 گاوآهن قلمی در مقایسه با گاوآهن برگردان دار منجـر بـه افـزایش        له ی  وس    به                    درجه کمتر تخریب خاك 

          ) گـزارش      2010                        . امن کـی و همکـاران (   )  18 (     شود    می      زراعی    ي  ها     ستم ی س                 هرز در بسیاري از     اي ه     علف
                                هـرز نـدارد و اخـتالف آمـاري            هـاي        علـف                        در تـراکم و وزن خشـک      ي ر ی     تـأث                    کردند که سیستم شخم 

ـ                           بین استفاده از دیسـک،       داري      معنی       خشـک       وزن                     ر از نظـر تـراکم و    و                                   گـاوآهن برگـردان دار و کولتیوات
        مختلـف           انـواع     از                      دادنـد در اسـتفاده          نشـان   )     2005 (     خان   و        . خطاك )  14 (     نشد      شاهده      هرز م     هاي     علف
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                 ر براي کاشت بذور  و                 به همراه کولتیوات   )      و دیسک             برگردان دار        گاوآهن      قلمی،         گاوآهن (     شخم     هاي     روش
ـ       بـا       قلمی        گاوآهن          در تیمار    هرز      هاي     علف      بهتر       کنترل              نخود به دلیل        عملکرد               نخود، باالترین    ر و          کولتیوات

                                           هرز، شاخص شـانون، تنـوع زیسـتی و شـاخص          هاي     علف      تراکم    )    2005                   . درادو و پزفاندو ( )  22 (     بود
در مـدیریت    . )  12 (               گزارش کردنـد                                                          یکنواختی را در سیستم شخم حفاظتی بیشتر از سیستم شخم رایج

بـه   هرز مدنظر محققان بوده اسـت.  هاي علفهرز استفاده از بقایاي گیاهی در کنترل  هاي علفتلفیقی 
 یزن جوانهخود سبب کاهش  ی،دگرآسیب تأثیراستفاده از بقایاي گیاهی در کشت ارگانیک با  ،ن مثالعنوا

. نتایج مشابهی در مورد استفاده از کمپوسـت گـزارش شـده اسـت.     )9( هرز شد هاي علفو خسارت 
مواد  يآزادسازتغییر در ظرفیت نگهداري آب در خاك، وزن مخصوص خاك و  بااستفاده از کمپوست 

 .)16( هرز شود هاي علف یزن جوانهبر  تأثیرشیمیایی در خاك ممکن است سبب 

ورمی کمپوست کـه سـازگاري مناسـبی بـا      يکودهاگرایش استفاده از مواد بیولوژیک جدید مانند 
که  آنجاهرز در مزارع نیز تغییر کند. از  هاي علفد سبب شده است که تراکم و فلور رمحیط زیست دا

 در مورد اثرات طـول دوره رقابـت   اي مطالعهتاکنون  جاي شیمایی آلی به کودهايه از استفاد در شرایط
 هاي علفاثر طول دوره رقابت بررسی منظور  این بررسی به ،وجود نداردبر نخود ایرانی  هرز هاي علف
  انجام شد.کشت استفاده از کود شیمیایی و آلی نظام  در دو نخود ایرانیبر عملکرد هرز 

  
  ها وشرمواد و 

    34         درجـه و      57                       ، با طـول جغرافیـایی         سبزوار             ، در شهرستان  2   139- 3 9                       این تحقیق در سال زراعی 
                  متر از سطح دریـا       980                           دقیقه شمالی و ارتفاع متوسط     22       درجه و     36                           دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

    د.      اجرا ش
             سـه تکـرار                      هاي کامل تصادفی با       بلوك   ه ی              در قالب طرح پا، ي خرد شدهها کرت     صورت     به   ش ی    آزما

        تـداخل                  ی و طـول دوره                     عنوان فـاکتور اصـل      به         نظام کشت     دو      شامل   ی         مورد بررس   ي                 اجرا شد. فاکتورها
       بـود.     ی                      عنـوان فـاکتور فرعـ         بـه                                      (عدم کنترل) هفته بعد از سـبز شـدن)      8  و    6  ،  4  ،  2  ،  0(    هرز      هاي     علف
   .    باشد   ی م   1          صورت جدول     به                         دو نظام کشت مورد مطالعه                 مورد استفاده در   ي  ها       نهاده
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  .   آلی     کود           یی و مصرف ا ی م ی     کود ش      مصرف         در شرایط   عملیات زراعی مورد استفاده  - 1     جدول 
Table 1.Agricultural practices used in chemical fertilizer and organic fertilizer condition.  

 عملیات زراعی
Agricultural practices  

  کود شیمیایی
Chemical fertilizer  

  کود آلی
Organic fertilizer 

 و لولر سکید ،دان داررگاوآهن برگ  Plowing                          شخم
Moldboard, Disc and leveler  

 چیزل
Chisel  

  منبع اوره در هکتار کیلوگرم Nitrogen  25                      نیتروژن
25 kg.ha-1 Urea form 

-  

  Phosphorus                   فسفات

 دياز منبع  وگرم در هکتارکیل 50

  آمونیوم فسفات
50 kg.ha-1 Di-Ammonium 

phosphate  

-  

  Potassium                       پتاس
   در هکتار از منبع کیلوگرم 25

  سولفات پتاسیم
25 kg.ha-1 Potassium sulfate  

-  

  -  Vermicompost    ورمی کمپوست
 تن در هکتار 3

3 ton ha-1  

  -      Seed inoculation        تلقیح بذر

 (کود زیستی ازته) 1بارور 
Barvar 1 (nitrogen bio-

fertilizer  
 (کود زیستی فسفاته) 2بارور 

Barvar 2 (phosphate bio-
fertilizer  

  -  Foliar application   پاشی محلول
 HUMISOIL کود مایع ارگانیک

Organic liquid fertilizer 
HUMISOIL  

  
                کـودي دریافـت           گونـه        هـیچ                                                      نظر در سال قبل از انجام آزمایش، به صورت آیش بـوده و     د        زمین مور

                                جهت تهیۀ بستر کاشت، نسـبت بـه                                       در نظام کشت استفاده از کود شیمیایی،   ،     1392                    نکرده بود. در پاییز 
                          سازي زمین که شـامل شـخم                                                     اقدام گردید. در اواخر همان سال، عملیات نهایی آماده               شخم عمیق زمین

                                 در نظام کشت مصرف کود آلی یک هفته                                               عملیات تسطیح شامل دیسک و لولر بود، انجام شد.       سبک و
                               قبل از اجراي آزمـایش از عمـق                                          سازي زمین با استفاده از چیزل انجام شد.               عملیات آماده            قبل از کشت

                                                       برداري به عمل آمد و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك تعیین                     متري خاك مزرعه نمونه     سانتی   0-  30
    ). 2      (جدول    د ی   گرد
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 .خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاك محل آزمایش -2 جدول
Table 2. Physicochemical properties of soil in experiment location. 

pH(1:5) 

  هدایت الکترکی
EC  

 سیلت
Silt  

 رس
Clay 

 شن
Sand 

 نیتروژن
(%) 

Nitrogen 

 پتاس
Potassium  

 فسفر
Phosphorus  

(dS.m-1)  % ppm 
8.2  0.72  34  20  46  14  184  4  

  
         ، بـراي          کمپوسـت    ی     ورمـ                   تن در هکتار کـود     3     ، از مصرف کود آلی                            قبل از انجام کاشت، در شرایط

            قرار گرفت.   ي   متر   ی    سانت    15-  10                             که با استفاده از چیزل در عمق                                        تأمین عناصر مورد نیاز گیاه استفاده شد
      کشـت          نظـام                          نیـز تلقـیح شـدند. در       2   و   1                 هاي زیستی بارور                                   در این روش قبل از کاشت، بذور با کود

                      کیلـوگرم در هکتـار      50              سولفات پتاس و از منبع  K2O                  کیلوگرم در هکتار    25     ، از                 مصرف کود شیمیایی
P2O5 در عمق  دیسکشخم سبک با  لهیوس بهکه قبل از کاشت            استفاده شد                  دي فسفات آمونیوم از منبع

             مصـرف کـود            تیمـار                          ي تثبیـت کننـده ازت در                      تلقیح بذور با باکتر   .متر خاك قرار گرفت سانتی 20-15
             شش ردیف بـا       شامل       متر)،    2          متر و عرض    5       به طول  (   ی   فرع         . هر کرت  ) 1                انجام نشد (جدول          شیمیایی
      انجام       1392          اسفندماه   8                                               متر بود. عملیات کاشت بذر به صورت دستی در تاریخ        سانتی    30   ف ی  رد      فاصله 

                         برگی، جهت دسـتیابی بـه      4               صول و در مرحلۀ                                               شد و بالفاصله مزرعه آبیاري شد. پس از سبز شدن مح
                                                        متر، اقدام به تنک مزرعـه گردیـد. جهـت تـأمین بهتـر           سانتی    10                                تراکم مورد نظر و فاصله روي ردیف 

                                               هـاي ارگانیـک توسـط کـود مـایع ارگانیـک                              در آغـاز گلـدهی، کـرت                    نخـود ایرانـی                  نیازهاي غـذایی  
HUMISOIL   بر          نیتروژن     مصرف    ،           کود شیمیایی              نظام کشت مصرف      . در شدند پاشی محلول) 3(جدول   

    روز     30                                                           خالص در هکتار بود که نصف آن در هنگام سـبز شـدن و مـابقی           تروژن ی ن         کیلوگرم  25     اساس 
        گونـه    چ ی   هـ                                                         . در طول دوره رشد به دلیل نبود آفت خاصـی در مزرعـه از          داده شد   ن ی                 بعد از کاشت به زم

                                  ه بر آبیاري ابتداي کاشت، سه مرتبه                                                  کشی استفاده نشد. کشت به صورت آبی انجام گرفت و عالو      حشره
       بنـدي         غـالف                   گـلدهی و مرحلــه                     رشد رویشی، مرحلـــه       اواسط                               دیگر هم مزرعه به روش غرقابی در 

            آبیاري شد.
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 .HUMISOIL کیارگان عیکود ما خصوصیات -3جدول 
Table 3. The properties of HUMISOIL organic liquid fertilizer. 

 مواد آلی*
Organic 
material  

 اسید هیومیک و فلویک
Humic and Flovic acid 

 نیتروژن
Nitrogen 

 فسفر
Phosphorus  

 پتاسیم
potassium  

 یدهاي آمینهاس
Amino acid  

 ویتامین
Vitamin  

 %درصد 
42  37  2  5  9  6  0.7  
 

  ت      صـور       بـه          مترمربع   0 /  25                    از دو نقطه به مساحت    ي     بردار       نمونه   با                             در هر کرت فرعی قبل از وجین، 
                 هـرز هـر کـرت           هـاي      علف                              هرز تعیین شد و تا زمان برداشت      هاي     علف                        تصادفی، تعداد و وزن خشک 

                      بوته به صورت تصـادفی     5                     شد. در پایان فصل رشد                                        (براساس زمان وجین) به صورت دستی وجین می
   در                                               هاي جانبی، تعداد غالف در بوته، تعـداد دانـه                                                    از هر کرت انتخاب و در آن ارتفاع بوته، تعداد شاخه

                                                     شد. عملکرد اقتصادي و عملکرد بیولوژیکی با حذف دو خـط     ي ر ی گ        اندازه                         غالف و تعداد دانه در بوته 
      آمد.     دست    به                             مانده، با کوادرات یک مترمربع                                            متر باالیی و پایینی هر کرت و از مساحت باقی             کناري و نیم

                      اس تابع ارائـه شـده            هرز بر اس     هاي     علف                                                  زمان آغاز شروع کاهش عملکرد بر اساس طول دوره تداخل 
               تخمین زده شد:   )    2009 (           و همکاران            توسط هارکر

درصد کاهش عملکرد=
 

 F
D exp K (T x) F F

    
              

11 100 

پارامترهاي مدل  Fو  D ،Kزمان شروع کاهش عملکرد (هفته) و  xطول دوره تداخل و  Tکه در آن 
  .)17( باشند یم

            انجام شـد   SAS   ي    آمار       افزار     نرم             ا استفاده از     ها ب                      ها، تجزیه و تحلیل داده              آوري کلیه داده         پس از جمع
                                                       اسـتفاده شـد. جـداول و نمودارهـا بـا اسـتفاده از              دهـی               از روش بـرش      دار        معنـی                     و براي اثرات متقابل 

            صورت گرفت.  FLSD       با روش     ها      داده                            ترسیم گردید. مقایسه میانگین   Excel  و   Word          افزارهاي     نرم
  

             نتایج و بحث
 Descurainia          خاکشـیر (    ، )Alhagi maurorum         ارشـتر (  خ       شـامل                        هـرز غالـب مزرعـه          هـاي      علف

sophia(   ی           )، خردل وحش Sinapis arvensis(    یی    صحرا    چک ی    )، پ Convolvulus arvensis(    ی        جو موشـ   
) Hordeum murinum ،(   ی   وحش     والف ی   ) Avena sp) و تلخه (          Acroptilon repensند     ) بود.   

                 کشت قرار گرفت در       نظام      أثیر ت            علف هرز تحت                  تراکم و وزن خشک:        علف هرز                 تراکم و وزن خشک
      غیـر               علـف هـرز                                       کشت و طول دوره تـداخل بـر تـراکم         نظام                               که طول دوره تداخل و اثر متقابل      حالی
   .)4جدول      بود (     دار      معنی    هرز        علف             و بر وزن خشک      دار      معنی
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، تعداد وزن خشک علف هرز، ارتفاع بوته تراکم علف هرز،منابع تغییر، درجه آزادي و میانگین مربعات  -4جدول 
 ياقتصاد و عملکرد یکیولوژیتعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد ب ،یشاخه جانب

Table 4. Sources of variation, degrees of freedom, and mean square of weed density, weed dry 
weight, plant height, number of branches, number of pods per plant, number of seeds per plant, 
biological yield and economic yield  

 عملکرد اقتصادي
Economic 

yield  

 عملکرد بیولوژیکی
Biological 

yield  

تعداد دانه در 
 بوته

Number 
of seed 

per plant  

غالف  تعداد
 در بوته

Number 
of pod per 

plant  

شاخه  تعداد
 جانبی

Number 
of lateral 
branch  

رتفاع ا
 بوته

Plant 
height  

وزن خشک 
 علف هرز

Weed dry 
matter  

تراکم 
 علف هرز
Weed 

density  

درجه 
 آزادي
d.f  

 منابع تغییر
Source of 
variation 

14822.5 ns 19862.18ns 0.71ns 0.51ns 0.08ns 3.24ns 34.34 ns 8.63 ns 2  تکرار 
replication  

68640.83* 14520ns 194.05* 129.79** 3.07ns 15.62ns 3225.29** 14.70* 1  
 نظام کشت

Cultivation 
system(A) 

 خطاي اصلی  2 0.70 41.34 4.45 0.25 5.29 8.21 81360.4 2200.28
Main error  

973982.5 ** 1860691.67** 421.13** 78.58** 2.45** 23.74* 2518.46** 20.13ns 4  
طول دوره تداخل 

Interference 
duration (B) 

19790.83* 7928.33ns 56.63** 10.18* 1.02* 5.56 ns 409.51** 2.37 ns 4  A*B 

 خطاي فرعی  16 7.25 35.49 2.26 0.27 3.02 4.21 41294.07 5365.55
Sub error  

 ضریب تغییرات   35.58 22.55 6.06 10.51 17.41 13.15 12.92 10.03
C.V  

485023.23**  -  270.13**  42.42**  2.71** -  2470.8**  - 4  
آلیکود   

 Organic 
fertilizer 

580750.33**  -  204.63**  46.36**  0.77ns  -  457.10**  - 4  
ییایمیکود ش  

Chemical 
fertilizer 

  .دهی اثر متقابل: میانگین مربعات سطوح طول دوره تداخل در هر سطح نظام کاشت برش
Interaction slicing: the mean square levels of interference at any level of plantiny system.  

 .دار % و غیر معنی5%، 1دار در سطح  ترتیب معنی **، * و بدون عالمت به
ns: not significant; (*) and (**) represent significant difference over control at P< 0.05 and P< 0.01, 
respectively. 

  
 دست به) مترمربعبوته در  26/8( ه از کود شیمیاییشرایط استفادبیشترین تراکم علف هرز در 

) داشت مترمربعبوته در  25/6(شرایط استفاده از کود آلی با  داري معنیآمد که اختالف آماري 
شدن شرایط محیطی مانند رطوبت و  تر مناسب ،در نظام کشت مصرف کود شیمیایی). 5جدول (

. در شرایط استفاده از کود شیمایی، شود هرز هاي علفزنی بیشتر  نور ممکن است سبب جوانه
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 از هرز هاي علف سبب شده است بذور که ،چیزل صورت گرفته لهیوس بهاختالط کودها با خاك 
مکن است ماین امر  که بد.انتقال یابه عمق مناسب  ،باشند ینمبه ظهور  که قادر تر نییپااعماق 

بر  یمبتنایی در مقایسه با نظام کشت یمدر نظام کشت مصرف کود شی ها آنزنی بیشتر  سبب جوانه
در نظام کشت مصرف کود آلی عالوه بر خاصیت آللوپاتی  ،. از طرف دیگرشودمصرف کود آلی 

در ممکن است مصرف ورمی کمپوست  ،شود هرز می هاي علفزنی  کمپوست که مانع از جوانه
 عوامل اینمجموع که  دشو هرزي هاي علفسبب از بین رفتن زنی علف هرز،  مراحل اولیه جوانه

گونزاس و  مطابق این نتایج(کشت شده است.  هرز در این نظام هاي علفباعث کاهش تراکم 
زنی در ورمی کمپوست،  جوانه دلیل وجود مواد بازدارنده بهکه  کردندگزارش  )2006کوپرباند (

کمپوست ممکن است مصرف ورمی ). 16شود ( زنی بذور علف هرز می مصرف آن مانع از جوانه
 )باشدزنی  دلیل وجود مواد بازدارنده جوانه به هرز هاي علفسبب جلوگیري از جوانه زدن بذر 

هرزي باشد که در زمان  هاي علفکه مصرف ورمی کمپوست سبب از بین رفتن بذر  ) یا این16(
مصرف ورمی کمپوست توسط عملیات مکانیکی از بین رفته باشد که این امر باعث افزایش کاهش 

 هاي علفتولیدي  توده زیست شده است. مصرف کود آلیکشت  هرز در نظام هاي علفراکم ت
. بود شتریب درصد 82/90 مصرف کود آلی در مقایسه با شرایط استفاده از کود شیمیاییهرز در 

به بیشتر بودن تعداد مصرف کود شیمیایی  کشت هرز در نظام هاي علفافزایش وزن خشک 
کاشت  در این نظام رسد یمنظر  بر این به  مربوط است. عالوه ظامهرز در این ن هاي علف
کرده باشند که  نخود ایرانیهرز از نیتروژن موجود در خاك استفاده بیشتري نسبت به  هاي علف

) 2005در بررسی ماجور و همکاران (هرز شده است.  هاي علفاین امر سبب افزایش وزن خشک 
شیمایی در مقایسه با کمپوست سبب افزایش بیشتر سطح  گزارش شده است که استفاده از کود

هرز شده است که با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. این محققان معتقدند که  هاي علفسبز 
دلیل تفاوت در  به اي تغذیههرز به نوع منبع  هاي علفگزارشات متفاوت در مورد نحوه واکنش 

  .)24( هرز بوده است هاي علف يبردار نمونهنحوه 
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            تعداد غـالف     ، ی                                             وزن خشک علف هرز، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانب                تراکم علف هرز،کاشت بر  اثر نظام -5جدول 
 .نخود ایرانی  ي      اقتصاد          و عملکرد   ی ک ی    ولوژ ی                                     در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد ب

Table 5. The effect of cultivation system on weed density, weed dry weight, plant height, number of 
branches, number of pods per plant, number of seeds per plant, biological and economic yield of 
Chickpea.  

 يعملکرد اقتصاد
کیلوگرم در (

 هکتار)
Economic 

yield  
(kg.ha-1)  

 عملکرد بیولوژیکی
(کیلوگرم در 

 هکتار)
Biological 

yield 
(kg.ha-1)  

عداد دانه ت
 در بوته

Number 
of seed 

per 
plant  

تعداد 
غالف در 

 بوته
Number 
of pod 

per plant  

تعداد شاخه 
 جانبی

Number of 
lateral 
branch  

ارتفاع 
 بوته

 )متر یسانت(
Plant 
height 
(cm)  

وزن خشک علف 
گرم در هرز (

 مترمربع)
Weed dry 

matter  
(gr.m-2)  

تراکم علف 
(بوته در  هرز

  ربع)مترم
Weed 

density 
(plant.m-2)  

 کشت نظام
Cultivation 

system  

778.33 a 1595.33 a 18.16 a 12.07 a 5.29 a 25.50 a 17.44 b 6.25 b 
آلیمصرف کود   
Organic 
fertilizer 

682.67 b 1555.28 a 13.07 b 7.91 b 4.65 a 24.06 a 33.28 a 8.26 a 

مصرف کود 
ییایمیش  

Chemical 
fertilizer 

 .)α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی میانگین
Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at α= 5% 
based on LSD. 

  
 هـرز  هاي علفوزن خشک مالحظه  قابل شیافزا هرز موجب هاي علفافزایش طول دوره تداخل 

تفـاوت   هرز مشاهده شد. هاي علفهرز در تیمار تداخل کامل  هاي علف. بیشترین وزن خشک دیگرد
وجـود داشـت    هـرز  هـاي  علفوزن خشک در رابطه با  تمام تیمارها نیب )≥05/0P( يدار یمعن يآمار

به رشد بیشتر و  توان می ل راهرز با افزایش طول دوره تداخ هاي علف). افزایش وزن خشک 6 جدول(
هرز ارتفاع،  هاي علفشود با گذشت زمان که سبب می هرز ارتباط داد هاي علفبیشتر  توده زیستتولید 

غالب در این مطالعـه نیـز    يها گونهبررسی . کنندتعداد برگ و در نهایت وزن خشک بیشتري را تولید 
 تر مناسبهرز نیز  هاي علفطی براي رشد این که در اواخر فصل رشد نخود، شرایط محی دهد یمنشان 

مشابه با شود.  می ،توده بیشتري نیز دارند که زیست تر بزرگي ها بوتهشده است که این امر سبب تولید 
رشد   به علت افزایش دوره تداخل کامل در تیمارنیز گزارش کردند  )2015این نتایج اصغري و آرمین (

، تـراکم  تـداخل   با افـزایش طـول دوره   ،تر شده است و از طرفیها بیش وزن خشک آن ،هرز هاي علف
 .)6( گـردد  یهرز مـ  هاي علفکه این خود باعث افزایش وزن خشک  شود میهرز نیز بیشتر  هاي علف

ز شـرایط دیـم     هر    هاي     علف         ماده خشک         یانگین م    ین   متر ک               گزارش کردند که   )  0   201                 اکبري و همکاران (
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                                    (در اوایل بهار و در اوایـل گلـدهی      ن ی  وج        دو بار       تیمارمربوط به ن) (استان لرستا آباد خرممزارع نخود 
      مرحله     یک  و     ین           دو مرحله وج        نداشت.     داري             احتالف معنی     وجین      بار   ک ی                     بود که از لحاظ آماري        نخود)

  . ) 3 (        هرز شد     هاي     علف                    درصد کاهش ماده خشک    77  و     90     موجب     یب   ترت    به    ین  وج
  

        تعـداد     ، ی                                             وزن خشک علف هرز، ارتفاع بوته، تعداد شاخه جانب      هرز،           تراکم علفبر طول دوره تداخل اثر  -6جدول 
 .نخود ایرانی  ي      اقتصاد          و عملکرد   ی ک ی    ولوژ ی                                         غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد ب

Table 6. The effect of weed interference on weed density, weed dry weight, plant height, number of 
branches, number of pods per plant, number of seeds per plant, biological and economic yield of 
Chickpea.  

عملکرد 
 ياقتصاد

کیلوگرم در (
 هکتار)

Economic 
yield  

(kg.ha-1)  

عملکرد 
 بیولوژیکی

(کیلوگرم در 
 هکتار)

Biological 
yield  

(kg.ha-1)  

تعداد دانه 
 در بوته

Number 
of seed 

per plant  

تعداد غالف 
 در بوته

Number 
of pod per 

plant  

تعداد شاخه 
 جانبی

Number 
of lateral 
branch  

 ارتفاع بوته
 )متر یسانت(

Plant 
height 
(cm)  

وزن خشک 
گرم علف هرز (

 در مترمربع)
Weed dry 

matter 
 (gr.m-2)  

تراکم علف 
(بوته در  هرز

  مترمربع)
Weed 

density 
(plant.m-2)  

طول دوره 
 اخلتد
بعد از  (هفته

 سبز شدن)
Weed 

interference 
(weeks after 
emergence)  

1196.67 a 2233.31 a 25.83 a 14.13 a 5.63 a 26.49 ab 0 e 0 c  0(weed 
free) 

1046.59 b 20612.70 a 22.73 a 12.03 ab 5.33 ab 26.80 a 13.95 d 10.67 a 2 
755.02 c 1480.00 b 15.58 b 11.27 b 5.21 ab 23.93 c 27.70 c 7.65 ab 4 
381.67 d 1070.03 c 7.83 c 7.10 c 4.70 b 24.76 bc 39.30 b 6.67 b 6 
272.50 e 1021.69 c 6.76 c 5.40 c 4.01 c 21.93 d 55.17 a 6.83 b 8(weedy) 
 )α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی میانگین

* Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at p = 5% 
based on FLSD. 

 
 هاي علفهرز در تیمارهاي تداخل کامل  هاي علفکشت، بیشترین وزن خشک  نظامدر هر دو 

 هاي علف، افزایش طول دوره تداخل مصرف کود شیمیاییکشت  نظام). در 1هرز مشاهده شد (شکل 
بیشتر وزن  نسبت به شرایط عدم تداخل، سبب افزایش نظام کشت مصرف کود آلی هرز در مقایسه با

هرز در تیمارهاي  هاي علفهرز شد که دلیل این افزایش نیز بیشتر بودن تعداد  هاي علفخشک 
هرز، رقیب  هاي علف     ًاصوال ابت است. گزارش شده است که در شرایط رقبوده مصرف کود شیمیایی 

این گیاهان با جذب مواد غذایی  شود میو مواد غذایی هستند که این امر سبب  در جذب آب يتر يقو
گزارش کردند که افزایش  )2009( و همکاران آباد چمن .)10( بیشتري نیز تولید کنند توده زیستبیشتر 

با نتایج این  که )11( گردد میهرز  هاي علفنیتروژنی سبب افزایش وزن خشک  کودهايمصرف 
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هرز را  هاي علف) بیشترین وزن خشک 2014که والیا و همکاران ( تحقیق همخوانی دارد در صورتی
آلی مصرف شده بود و در تیمارهایی که دز توصیه  کودهايدر تیمارهایی گزارش کردند که در آن 

هرز را  هاي علفن تراکم و وزن خشک شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته بود کمتری کودهايشده 
آلی و کمپوست در  کودهايآزادسازي تدریجی نیتروژن در  معتقد است) 2005. بالکشاو ()30( ندداشت

  .)10( هرز است هاي علفر به نفع تطی زمان بیش

 
 .هرز هاي علفکشت و طول دوره تداخل بر وزن خشک  نظامبرهمکنش  -1شکل 

Figure 1. The interaction of cultivation systems and weed interference duration on weed dry weight. 
  

کشت و طول دوره تداخل قرار  نظامکشت و اثر متقابل  نظام تأثیرارتفاع گیاه تحت : ارتفاع گیاه
تداخل کامل  ).4جدول بر ارتفاع نهایی گیاه داشت ( داري معنینگرفت اما طول دوره تداخل اثر 

کاهش ). 6جدول درصدي ارتفاع گیاه شد ( 21/17هرز نسبت به کنترل کامل سبب کاهش  هاي علف
 هاي علف                                          ّ                                    شدید ارتفاع گیاه در تیمار تداخل کامل به عل ت قدرت رقابتی ضعیف نخود در رقابت با 

هرز سبب شده است که نخود نتواند رشد مناسبی داشته  هاي علفي کامل انداز هیساباشد که هرز می
د. با افزایش طول دوره رقابت اگرچه رقابت براي نور در جوامع گیاهی افزایش ارتفاع را به همراه باش

ي داراي قابلیت رقابتی ضعیف مانند نخود قادر به رقابت در کل ها گونهاما در این شرایط رقابتی،  ،دارد
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یا قدرت رقابتی باال به  هرز با ارتفاع بیشتر از نظر ژنتیکی هاي علفدوره رشد نبوده و بعد از غلبه 
 دلیل نرسیدن نور و کاهش تولیدات فتوسنتزي رشد مناسبی نکرده و ارتفاع گیاه با افزایش دوره تداخل

 )2004( نمشابه نتایج فوق محمدي و همکارا در مقایسه با شرایط عدم تداخل کاهش پیدا کرده است.
طول اندام هوایی  ،تداخل  دورهطول  گزارش کردند که در اثر رقابت نخود و علف هرز با افزایش

اي  نتایج مشابه .)26( درصد کاهش یافت 1/41 زانیمبه  )کنترل تمام فصل(نخود در مقایسه با شاهد 
در مورد کاهش ارتفاع با افزایش  )2010( و کاویومارسی و همکاران )2012( احمدوند توسط قمري و

  .)21 ،15( هرز گزارش شده است هاي علفطول دوره تداخل 
تعـداد شـاخه    در حالیکه ،بر تعداد شاخه جانبی نداشت داري معنیکشت اثر  نظام: تعداد شاخه جانبی

جـدول  گرفت (کشت و طول دوره تداخل قرار  نظامطول دوره تداخل و برهمکنش  تأثیرجانبی تحت 
، 32/5ش هرز) سبب کـاه  هاي علفهفته (تداخل کامل  8 و 6، 4، 2افزایش طول دوره تداخل به  ).4

تعـداد   ).6جـدول  شد (جانبی نسبت به تیمار شاهد  هاي شاخهدرصدي تعداد  77/28و  51/16، 46/7
شاخه جانبی رابطه مستقیمی با ارتفاع بوته دارد. کاهش ارتفاع بوته در نخود که با افـزایش طـول دوره   

یـن در تـداخل   ي جانبی شده است. عالوه بـر ا ها شاخهتداخل صورت گرفته است سبب کاهش تولید 
 هـاي  علفهرز با نخود و بیشتر بودن توان رقابتی  هاي علفهرز به دلیل رقابت شدید  هاي علفکامل 

هرز ممکن است مواد غذایی موجود در خاك براي رشد مناسب نخود کاهش یافته باشد که این امر نیز 
 يرشکاریمه نتایج فوق مشاب ي جانبی کمتر شده است.ها شاخهبا کاهش رشد نخود و در نهایت تولید 

 نیتـر  کمهرز و  هاي جانبی در بوته در شرایط بدون علف  شاخهتعداد  نیتر شیبنیز نشان داد  )2010(
 زین )2005( . محمدي و همکاران)25( شود میهرز مشاهده  هاي علفآن در شرایط تداخل تمام فصل 

 ي بـارور دارد هـا  شـاخه فی بر تعداد من تأثیرهرز  هاي علفتداخل   دورهافزایش طول ا کردند ب گزارش
)26(.  

کشـت در شـرایط    نظامدر هر دو  کاشت نشان داد که نظامدهی اثر متقابل در سطوح مختلف  برش
هرز بیشترین تعداد شاخه جانبی تولید شد و با افزایش طول دوره تداخل رونـد   هاي علفعدم تداخل 

افزایش طول دوره تداخل  مصرف کود آلیت کاش نظامکاهشی در تعداد شاخه جانبی مشاهده شد. در 
مصرف کود درصدي تولید تعداد شاخه جانبی شد در حالیکه در شرایط  42/43هفته سبب کاهش  8به 

شـد  هفتـه مشـاهده    8افزایش طول دوره تداخل بـه   اثردرصد در  02/24تعداد شاخه جانبی شیمیایی 
تر                       توان به مهی ا شدن مناسبرا میکود آلی  مصرفدر  هاي جانبیکاهش کمتر تعـداد شاخه ).7جدول (

محیط خاك براي رشد گیاه بعد از تیمارهـاي تـداخل نسـبت داد. در ایـن شـرایط اسـتفاده از ورمـی        
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هرز مواد غـذایی   هاي علفشود که بعد از حذف کمپوست با آزادسازي تدریجی مواد غذایی سبب می
نیز رقابت بین گیاه زراعـی و علـف هـرز، سـبب      هدور و قبل از این گیردکامل در اختیار گیاه قرار می

هرز ممکن است به دلیل باالتر بودن ارتفـاع،   هاي علفکه بعد از حذف  شده استافزایش ارتفاع گیاه 
  تعداد شاخه جانبی بیشتري تولید شده باشد.

  

  .متفاوتکشت  در بوته در دو نظام اثر طول دوره تداخل بر تعداد شاخه جانبی، تعداد غالف در بوته و تعداد دانه - 7جدول 
Table 7. The effect of weed interference duration on the number of branches, number of pods per 
plant and number of seed per plant in two different production systems. 

 تعداد شاخه جانبی
number of lateral branches  

 در بوتهتعداد غالف 
number of pods per 

plant  

 تعداد دانه در بوته
number of seeds per 

pod  
  طول دوره تداخل

  (هفته بعد از سبز شدن)
Weed interference 

(week after 
emergence)  

 کود شیمیایی*
Chemical 
fertilizer  

 کود آلی
Organic 
fertilizer 

 کود شیمیایی
Chemical 
fertilizer  

 کود آلی
Organic 
fertilizer 

 کود شیمیایی
Chemical 
fertilizer  

 کود آلی
Organic 
fertilizer 

6.01 a 6.01 a 12.73 a 15.53 a 24.86 a 25.46 a 0(weed free) 
4.93 b 5.46 ab 10.60 b 15.02 a 21.66 b 23.80 a 2 
4.67 b 5.27 ab 7.53 c 13.47 ab 8.30 c 22.86 a 4 
4.25 bc 5.13 ab 3.93 d 10.27 bc 6.40 cd 11.53 b 6 
3.40 c 4.60 b 4.73 d 6.06 c 4.13 d 7.13 b 8(weedy) 

  )α ،FLSD=05/0ندارند (داري با هم  هاي داراي حروف مشابه در هر ستون اختالف آماري معنی میانگین
 کاشت انجام شده است. ر دو نظامدوره تداخل د دهی اثر متقابل طول نتایج مقایسات میانگین بر اساس برش *

Values followed by the same letter within the same columns do not differ significantly at α= 5% 
based on FLSD. 
*mean comparisons are based on interaction slicing weed interference duration at two cultivation 
system. 

  
تعـداد  طول دوره تداخل بر کشت و  نظام اثر نتایج تجزیه واریانس نشان داد که: ف در بوتهغالتعداد 

کشت در  هرز و نوع نظام هاي علفو اثر متقابل طول دوره تداخل  غالف در بوته در سطح یک درصد
  ).4(جدول دار شد  سطح پنج درصد معنی

 هرز هاي علف) در تیمار عدم تداخل 13/14غالف (تعداد ها نشان داد که بیشترین مقایسه میانگین
 کـاهش هرز به ترتیب باعث  هاي علفو تداخل کامل  6، 4، 2افزایش طول دوره تداخل به  تولید شد.

 دیـ گرددرصـدي تعـداد غـالف    ) 6گردید (جـدول   1/5، 1/7، 27/11، 03/13تعداد غالت در بوته به 
ا افزایش تداخل و ایجاد رقابت در بین گیاه و ، بتداخلرسد با افزایش طول دوره  نظر می به ).6جدول (

ي هـا  شاخهکه کاهش تعداد  کاسته شده است شاخه جانبیدلیل نبود فضاي کافی از تعداد  علف هرز به
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جانبی با کاهش تولید غالف در بوته همراه شده است. همچنـین در شـرایط رقابـت طـوالنی در دوره     
شود که حداکثر تعداد غالف در هر بوته تولید نشود کـه   رشد کاهش تولید مواد فتوسنتزي نیز سبب می
نشـان   اي مطالعـه در ي ضعیف و نارس باشـد.  ها غالفدلیل امر یا عدم تولید غالف در بوته یا ریزش 

درصدي تعداد  5/10تیمار وجین دستی سبب کاهش  هرز در مقایسه باداده شده است که تداخل علف
  ).27غالف در بوته نخود شد (

اثر کاهشی بیشتري بر تعداد غالف در  مصرف کود شیمیاییتداخل در شرایط  طول دوره افزایش
تیمار تداخل کامل در مقایسه با عدم مصرف کود آلی داشت. در شرایط  مصرف کود آلیبوته نسبت به 

که این میزان کاهش در  درصدي تعداد غالف را به همراه داشت، در حالی 94/60تداخل، کاهش 
تداخل  ). بیشتر بودن اثرات منفی طول دوره7درصد بود (جدول  82/62ف کود شیمیایی مصرشرایط 

در دوره زایشی  هرز هاي علفبیشتر  رقابتبه مصرف کود شیمیایی بر تعداد غالف در بوته در شرایط 
 .باشد میکه باعث ریزش بیشتر غالف به دلیل کاهش مواد فتوسنتزي تولیدي در نخود  باشد میمربوط 

) گزارش کردند تعداد غالف در بوته در شرایط عدم کنترل علف هرز و کم 2015آرمین ( صغري وا
که علت این کاهش شدید باال بودن تراکم و وزن خشک علف هرز  دهد یمنهاده کاهش شدید را نشان 

است که  آبیاري در سطوح کم نهاده) هدور افزایش( یخشکي محیطی مانند ها تنشاز یکسو و اعمال 
کاهش  که نتیجه آن مواد فتوسنتزي الزم براي باروري غالف یا حفظ آن کاهش پیدا کند شود می ببس

. در نتایج سایر محققان نیز گزارش شده است که تعداد غالف )6( افتد یماتفاق  تعداد غالف در بوته
  .)26 ،8( باشد یمي محیطی ها تنشهرز و یا  هاي علفجزء عملکرد به رقابت  نیتر حساسدر بوته 

 نظامکشت، طول دوره تداخل و اثر متقابل  نظام تأثیرتحت  تعداد دانه در بوته :تعداد دانه در بوته
کاشت با افزایش طول دوره تداخل  نظامدر هر دو  ).4کشت و طول دوره تداخل قرار گرفت (جدول 

مصرف ه در شرایط تعداد دانه در بوته به صورت خطی کاهش یافت. برش دهی اثر متقابل نشان داد ک
هفته بعد از سبز شدن اثرات کاهشی کمتري بر تعداد دانه در بوته داشته است به  4تداخل تا کود آلی 

هفته بعد از سبز شدن  4و  2بین تیمار عدم تداخل و تداخل  داري معنینحوي که اختالف آماري 
هفته بعد از  2وته از تداخل کاهش تعداد دانه در بمصرف کود شیمیایی  شرایط که در نداشت در حالی

هفته بعد از سبز  2و تداخل  بین تیمار عدم تداخل داري معنیسبز شدن مشاهده شد و اختالف آماري 
شدن مشاهده شد. در هر دو روش کشت تداخل کامل کمترین تعداد دانه در بوته را تولید کرد که 
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کاهش شدید تعداد  ).7جدول داشت (نهفته بعد از سبز شدن  6با تداخل  داري معنیاختالف آماري 
نمایش داده  ها داده( کرده استهاي تک بذري و دو بذري تبعیت دانه در بوته از تغییرات تعداد غالف

نشده است) که کاهش این جز با کاهش تعداد دانه در بوته همراه شده است. افزایش تعداد دانه در 
توان به بیشتر بودن تعداد را میکود شیمیایی مصرف در مقایسه با لی آشرایط مصرف کود بوته در 

شرایط  در کهها نیز نشان داد هاي تک بذري و دو بذري نسبت داد. بررسی تعداد بذر در غالفغالف
مصرف کود هاي دو بذري نسبت به تعداد بذور در هر غالف به خصوص غالفکود آلی  استفاده از
نمایش داده  ها داده( شده استعداد دانه در هر بوته که این امر سبب افزایش ت بیشتر استشیمیایی 

هاي هرز تنها فاکتوري بود که کردند که تداخل علف ) گزارش2009( ياحمد). موسوي و نشده است
) 2014ی و همکاران (عبدالله .)27( ي تحت تأثیر قرار داددار معنیطور  تعداد دانه در غالف نخود را به

هرز با نخود تعداد  هاي علفي در شرایط تداخل ا گونهیش رقابت برون دلیل افزا گزارش کردند که به
کنترل  عدم ماریدر ت) گزارش کردند 2010. اکبري و همکاران ()2( کند یمدانه در بوته کاهش پیدا 

                    ً                                          هرز با نخود و احتماال  کاهش کارایی فتوسنتز گیاه سبب شد تا تعداد  هاي علف، رقابت هرز هاي علف
  .)3( را کاهش دهددانه در غالف 

هرز بـر عملکـرد    هاي علفنتایج تجزیه واریانس نشان داد که طول دوره تداخل : عملکرد بیولوژیکی
 نظـام  تـأثیر که عملکرد بیولوژیک تحت  در حالی ،در سطح یک درصد داشت داري معنیبیولوژیکی اثر 

ـ 4کشت و طول دوره تداخل قرار نگرفـت (جـدول    نظامکشت و اثر متقابل  ا افـزایش طـول دوره   ). ب
کـاهش عملکـرد بیولـوژیکی بـا      ).6جدول ( افتیصورت خطی کاهش  تداخل عملکرد بیولوژیکی به

هرز و کاهش دسترسـی گیـاه بـه آب و     هاي علفافزایش طول دوره تداخل، به کاهش ارتفاع، رقابت 
د از سـبز شـدن و   هفته بعـ  2بین تداخل تا  داري معنیشود. اختالف آماري مواد غذایی نسبت داده می

هرز وجود نداشت که دلیل آن مناسب شدن شرایط رشـد بعـد از کنتـرل کامـل      هاي علفعدم تداخل 
 هـاي  علـف بیانگر این مطلب باشد که خسارت عمده  تواند یمهرز بعد از این مدت بوده که  هاي علف

نیز سبب کاهش حادث شود اگرچه رقابت در اویل فصل رشد  توان یمهرز در نخود در مرحله زایشی 
یل رشد ارشدي نخود مانند رشد آهسته و اندك در او یاتیخصوص .شود میعملکرد و اجزاي عملکرد 

هـرز در طـول دوره    هاي علف تر عیسرشود. رشد بیشتر و  هرز بر گیاه زراعی می هاي علفسبب غلبه 
کـاهش شـاخص    یـاه، ي با کاهش ارتفـاع گ انداز هیساکه این  گردد یمنخود  ي برانداز هیسارشد سبب 
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ي جانبی و کاهش تعـداد غـالف در بوتـه سـبب     ها شاخهسطح برگ، کاهش تعداد برگ، کاهش تعداد 
 تواند یمهرز  هاي علفشود. کاهش عملکرد بیولوژیکی در تداخل کامل  کاهش عملکرد بیولوژیکی می

ارتفاع کمتـر نخـود    به کاهش رشد و نمو نخود نیز ارتباط داشته باشد. در شرایط تداخل کامل به دلیل
از بین بروند که      ًکامال هاي ضعیف نخود یا به طور کامل رشد نکرده یا  هرز بوته هاي علفدر مقایسه با 

کاهش شـدید عملکـرد بیولوژیـک در تیمارهـاي      .گردد یماین امر منجر به کاهش عملکرد بیولوژیک 
در سـایر   نخـود یار ضـعیف  تداخل کامل علف هرز نسبت به عدم تداخل به دلیل قـدرت رقـابتی بسـ   

محمـدي و   دارد. مطابقـت که با نتایج این تحقیق  )29و  26، 8، 6، 4( مطالعات نیز گزارش شده است
گزارش کردنـد وزن خشـک انـدام     هرز و نخود، هاي علفدر تحقیقی روي تداخل  )2005( نهمکارا

با این وجـود گـزارش    .)26( درصد کاهش یافت 2/65ي تداخل به میزان  دورههوایی با افزایش طول 
با علف هرز  طیاز شرا شتریبدون علف هرز ب طیدر شرا ی نخودکیولوژیعملکرد باگرچه  شده است که

         مـدیریت  ) معتقدنـد  2010. اکبري و همکاران ()2( دار نبود معنی ياز لحاظ آماراین اختالف  یبود ول
       سـبب                      در نخود پایین اسـت                                                     هرز در اوایل فصل که رشد و نمو و سرعت تجمع ماده خشک     هاي     علف

                          از منابع غـذایی، نـور و          تواند    می                 و در نتیجه نخود     گردد     می    هرز      هاي     علف                        حذف یا کاهش یافته رقابت 
   . ) 3 (     شود                                                بکند که این امر سبب افزایش عملکرد بیولوژیکی می                     آب حداکثر استفاده را 

ت و طـول دوره تـداخل   کشـ  نظاماخل و اثر متقابل دکشت، طول دوره ت نظامنوع : عملکرد اقتصادي
 ).4داري بر عملکرد اقتصادي داشت (جدول معنی تأثیرقرار 

نظام  نسبت به )کیلوگرم در هکتار 33/778( ياقتصادعملکرد  ،مصرف کود آلیکشت  نظامدر 
بیشتر بودن عملکرد ). 5جدول ( بیشتر بودکیلوگرم در هکتار)  682 /67(کشت مصرف کود شیمیایی 

به باالتر بودن تعداد دانه در بوته در این روش ارتباط دارد. در مصرف کود آلی اقتصادي در شرایط 
پاشی صورت گرفته توسط کود مایع ارگانیک که هم از نظر مواد  محلولمصرف کود آلی، شرایط 

و شود  هاي محیطی می که سبب تحمل به تنشاست  کیارگان            ً                           غذایی تقریبا  کامل بوده و هم داراي مواد 
حفظ غالف بیشتر در بوته و افزایش تعداد دانه در بوته و در نهایت کن است منجر به مم درنتیجه

  .افزایش عملکرد اقتصادي شده باشد
 هاي علفدر هکتار) مربوط به تیمار عدم تداخل  لوگرمیک 67/1196بیشترین عملکرد اقتصادي (

بود  در هکتار) لوگرمیک 50/272هرز ( هاي علفهرز و کمترین آن مربوط به تیمار تداخل کامل 
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تولیدي و در نتیجه کاهش تولید مواد فتوسنتزي، کاهش تعداد غالف در  توده زیست). کاهش 6جدول (
بوته و وزن هزار دانه، از جمله دالیل اصلی کاهش عملکرد اقتصادي با افزایش طول دوره تداخل 

اي نیز هفته 6امل یا تداخل باشد. کاهش شدید عملکرد اقتصادي در تیمار تداخل کهرز می هاي علف
                           دهد حداکثر دوره تحم ل تداخل که نشان می بوده استهرز به گیاه زراعی  هاي علفبیانگر غلبه کامل 

با افزایش  نخود ایرانیهفته بعد از سبز است. کاهش عملکرد  4الی  2هرز در نخود بین  هاي علف
ز و کاهش دسترسی به نور که سبب کاهش هر هاي علف يانداز هیسابه  توان یمطول دوره تداخل را 

که این امر  کند یماین شرایط اجزاي عملکرد نیز کاهش پیدا ر میزان فتوسنتز خواهد شد ارتباط داد. د
 يانداز هیساگزارش کردند که  )2012( احمدوندسبب کاهش عملکرد اقتصادي خواهد شد. قمري و 

که این امر سبب کاهش شاخص  دهد یمقرار  یرتأثهرز توسعه سطح برگ در لوبیا را تحت  هاي علف
که نتیجه آن کاهش توانایی گیاه در انجام فتوسنتز و در نهایت کاهش  شود یمسطح برگ در گیاه 

 30هرز تا  هاي علفنیز عدم کنترل  )2012( . بختیاري مقدم و همکاران)15( شود یمعملکرد اقتصادي 
  .)8( کرد دانه گزارش کردندروز بعد از سبز شدن نخود را بدون کاهش عمل

مصرف کود  بررسی ضرایب تابع رگرسیون لجستیکی برازش داده شده نشان داد که در شرایط
در  .روز) 3/22شدن (هفته بعد از سبز  19/3شروع کاهش عملکرد زودتر حادث شده است (شیمیایی 

روز بعد از سبز  64/31هفته ( 52/4تا کود آلی  شرایط استفاده از که شروع کاهش عملکرد در حالی
هرز در  هاي علف تر عیسربیشتر و  زنی جوانهبه تعویق افتاده است که دلیل این امر  )نخود ایرانیشدن 
نشان ) 2015( نیآرماصغري و  ).2و شکل  8جدول است (بوده  مصرف کود شیمیاییکشت  نظام
روز بعد از سبز شدن)  5/24( شود می کم نهاده شروع کاهش عملکرد زودتر حادث طیکه در شرا ندداد

 افتد یم قیبه تعو نخودروز بعد از سبز شدن  26پر نهاده تا  نظامشروع کاهش عملکرد در  که یدر حال
دو  نخود بدون علف هرز عملکرد طیشراگزارش کردند که در  )2014و همکاران ( یعبدالله. )6(

% در غرب آسیا و شمال 76تا  23آسیا، % در جنوب 78تا  40کاهش  .)2( با علف هرز بود طیبرابر شرا
هرز  هاي علفدرصدي در ایران در صورت عدم کنترل  60% در شوروي سابق و 42تا  41آفریقا و 

  .)19( ) گزارش شده است2013توسط کریمی ترکی و همکاران (
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 .کاشت مختلف  نظامدو در  نخود ایرانیهرز بر کاهش عملکرد  هاي علفاثر طول دوره تداخل  -2شکل 

Figure 2. The effect of weed interference duration on chickpea yield reduction in two production 
systems. 
 

نخود و مقادیر انحراف معیار براي کاهش عملکرد  مقادیر پارامترهاي رگرسیون غیرخطی تخمین زده شده -8جدول 
  .متفاوتکشت  نظامدرصد کاهش نسبت به کنترل) در دو ( ایرانی

Table 8. Non-linear regression estimated parameters and standard deviation values for chickpea yield 
reduction (% of weed-free yield) in two different planting systems. 

X* K D F 
 کشت نظام

Cultivation 
system  

4.52±0.52 0.89±0.39 0.025±0.11 1.19±0.16 
 مصرف کود آلی

Organic fertilizer 

3.19±0.03 0.96±0.02 -0.05±0.009 1.27±0.007 
 مصرف کود شیمیایی

Chemical 
fertilizer  

x* :(هفته) زمان شروع کاهش عملکرد 

  
  کلی يریگ جهینت

تراکم و وزن خشک  شرایط استفاده از کود شیمیاییدر  نشان داد کهاین تحقیق در مجموع نتایج 
از نظر تعداد غالف  نظام کشت مصرف کود آلیو  بیشتر بودمصرف کود آلی  هرز نسبت به هاي علف
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مصرف کود کاشت  نظامشروع زودتر رقابت در  در بوته، دانه در بوته و عملکرد اقتصادي برتر بود.
هرز در این  هاي علفهرز سبب شد که خسارت  هاي علفو فراهمی بیشتر مواد غذایی براي  شیمیایی

تراکم و  هرز هاي علف. با افزایش طول دوره تداخل بیشتر باشد مصرف کود آلیدر مقایسه با  ظامن
به صورت خطی و  نخود ایرانیهرز افزایش و عملکرد و اجزاي عملکرد  هاي علفوزن خشک 

شروع مصرف کود شیمیایی کشت  نظامگفت که در  توان یمدر مجموع کاهش پیدا کرد.  داري معنی
روز بعد  32در  مصرف کود آلیکشت  نظامبعد از سبز شدن و در  روز 22در  هرز هاي علفخسارت 

جهت حصول عملکرد اقتصادي  مطالعه مورد منطقهدر شرایط آب و هوایی  .افتاداتفاق  از سبز شدن
  .باشد ي یاد شده ضروري میها زمانهرز در  هاي علفکنترل  ،مناسب
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