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هرز،  هاي علف تولید ماده خشک ارزیابی تاثیر فاصله ردیف کاشت و شیوه مدیریت بر
  آباد در شرایط دیم خرم) .Cicer arietinum L( عملکرد نخود يعملکرد و اجزا

 

  3  و سیدکریم موسوي2کندر زند، اس1اکبري امیر*

  ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانهرز  هاي شناسایی و مبارزه با علفارشد  دانشجوي کارشناسی1
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستان3، کشور موسسه تحقیقات گیاهپزشکی2

 

  چکیده
 و اجزاي  عملکرد،هرز هاي  بر جمعیت علفمنظور بررسی تاثیر فواصل بین ردیف و مدیریت به

 تکرار در 3هاي کامل تصادفی با  صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك  نخود، آزمایشی بهعملکرد
فاکتورهاي .  اجرا شد1385-86مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان طی سال زراعی 

 بوته در 50متر با تراکم ثابت  سانتی40 و 30، 20، 15آزمایش شامل فاصله بین ردیف در چهار سطح 
هرز در پنج سطح شامل شاهد بدون کنترل، یک مرحله وجین دستی، دو  هاي متر مربع و مدیریت علف

کش فومسافن  رویشی علف کش پیریدیت و کاربرد پیش رویشی علف مرحله وجین دستی، کاربرد پس
  و اجزاي عملکرد عملکرد،ت، عملکرد بیولوژیکنتایج نشان داد که با افزایش فواصل ردیف کاش. بود

ماده در بین تیمارهاي مدیریتی، کمترین . هرز افزایش یافت هاي  علفماده خشکدانه نخود کاهش ولی 
رویشی پیریدیت و  هرز به تیمارهاي وجین و در مراتب بعدي، به کاربرد پس هاي  علفخشک

به تیمار دو مرحله )  کیلوگرم در هکتار1058(انه بیشترین عملکرد د. رویشی فومسافن مربوط بود پیش
 ماده خشککش رایج پیریدیت از نظر تولید  کش فومسافن و علف بین علف. وجین مربوط بود

سوزي روي نخود در نتیجه کاربرد  اثرات گیاه. داري وجود نداشت هرز تفاوت معنی هاي علف
  . رویشی فومسافن مشاهده نشد رویشی پیریدیت و پیش پس

  

  1کش علف، تراکم گیاهی هرز، حبوبات، تداخل علف: هاي کلیدي واژه

                                                
  akfbt@yahoo.com:  مسئول مکاتبه- *
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  مقدمه
در بین حبوبات نخود از . روند حبوبات پس از غالت دومین منبع مهم غذایی بشر به شمار می

ترین گیاه  لحاظ سطح زیر کشت و تولید، پس از لوبیا و عدس در مقام سوم قرار دارد و در ایران مهم
سطح زیر کشت آن در ). 2007؛ کانونی و همکاران، 2007همکاران،  شبیري و(ت از رده حبوبات اس

 کیلوگرم در هکتار است 407 هزار تن با عملکرد متوسطی معادل 300 هزار هکتار و تولید 750کشور 
  ).2008پارسا و باقري، (

منابعی  از جمله عوامل اصلی محدودکننده تولید محصوالت زراعی هستند که براي هرز هاي علف
احمدي و همکاران،  (پردازند رطوبت، عناصر غذایی، نور و فضا به رقابت با گیاهان زراعی میهمچون 

هاي  نخود به دلیل سرعت رشد کند و سطح برگ محدود در مراحل اولیه رشد، در برابر علف. )2008
هرز باعث  هاي که رشد سریع علف طوري   به،)2002کی و همکاران،  مک(یفی است هرز رقیب ضع

؛ 2007یوسفی و همکاران، (راحتی بر گیاه زراعی غلبه کنند  ها به  شود که در صورت عدم کنترل آن می
یکی از دالیل عمده پایین بودن عملکرد ) 2008(احمدي و همکاران  ).2007موسوي و همکاران، 

 .معرفی نمودندهرز  هاي را تداخل علف) نسبت به پتانسیل تولید آن(نخود دیم در منطقه زاگرس 
یابی به بیشترین پتانسیل تولید نخود و سهولت برداشت آن، خصوصاً در کشت  بدیهی است که دست

هاي مدیریتی مناسب براي  هرز و به کارگیري روش هاي پاییزه نیازمند توجه کافی به تداخل علف
 ؛2007،  موسوي و همکاران؛2008احمدي و همکاران، (حذف یا کاهش اثرات تداخلی آنهاست 

   ).1990پالنکویرت و همکاران، 
هاي زراعی نظیر تغییر در فواصل بین ردیف، براي توسعه توان رقابتی گیاهان  استفاده از روش

ها بر گیاهان زراعی عمدتاً به پیش دستی  هرز یا کاهش اثرات رقابتی آن هاي زراعی و مهار رشد علف
فرناندز و  (داشتر توسط گیاه زراعی بستگی در مصرف منابع رشد نظیر آب، عناصر غذایی و نو

کارایی گیاه در استفاده از   کاشت،با کاهش فاصله ردیف). 2001؛ بیگنا و همکاران، 2002همکاران، 
هرز بین ردیف  هاي اندازي بیشتر گیاهان روي علف  و موجب سایهیافتهنور قابل دسترس افزایش 

 این مورد ).2006اصغري و همکاران،  (گشت ها  باعث کاهش تداخل آن در نهایتکاشت شده و
شوند موثر  ویژه در گیاهان زراعی نظیر حبوبات که به صورت ردیفی و در تراکم کمتري کشت می به

 بر اساس بسیاري از مطالعات انجام شده فواصل ردیف کاهش یافته در ).2008پارسا و باقري، (هستند 
تر   بسته شدن سریعدلیل  در پی خواهد داشت، بهحبوبات ضمن این که حصول عملکرد باالتري را
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هرز و نیز کاهش بنیه  هاي پوشش گیاهی در ممانعت از سبز شدن و آلودگی مزرعه به علف
گزارش کردند  )2001( همچنین تارپ و کیلز .)2008پارسا و باقري، (هرز سبز شده موثرند  هاي علف

شرستا و . تر کاهش یافت هاي باریک فاصله ردیفهاي هرز در  ، تولید بذر و تراکم علفماده خشککه 
گزارش کردند که در کشت ذرت با فواصل ردیف کمتر در مقایسه با فواصل نیز ) 2001(همکاران 

. هرز کاهش یافت هاي دلیل زودتر بسته شدن تاج پوشش گیاه زراعی، خسارت علف ردیف زیاد به
 درصد 75  هرز  هاي ویا، وزن خشک علف اینچی س8هاي  گزارش کرد که در ردیف) 2004(شرستا 

وزن خشک و تراکم ) 2006( بر اساس گزارش صمدانی و همکاران . اینچی بود30هاي  کمتر از ردیف
 60متر کمتر از فاصله ردیف   سانتی36 سویا در مناطق کرج و لرستان در فاصله ردیف   هرز هاي علف
  .متر بود سانتی

پوشه گیاه زراعی زودتر بسته  ا کاهش فاصله ردیف کاشت، تاجدر صورت ثبات تراکم بوته همراه ب
تر به حداکثر شاخص سطح برگ براي جذب کامل تشعشع خورشیدي رسیده، در  شده، مزرعه سریع

پی آن مقدار بیشتري مواد فتوسنتزي براي رشد رویشی تولید شده، سرعت رشد بیشتري به دست آمده 
جانسون و (ل شمار بیشتري اجزاي عملکرد دانه حاصل شد و در نهایت زیر بناي الزم براي تشکی

هاي نزدیک  افزایش عملکرد دانه تحت تاثیر فاصله ردیف ).2001؛ راجکن و سوانتون، 2003هانسون، 
  .گزارش شده است) 1990موریسون و همکاران، (و کلزا ) 2005لیو و همکاران، (به هم در سویا 

 براي نور و کارایی گیاه زراعی-هرز  علفرا در رقابتالگوي کاشت  )2001(راجکن و سوانتون 
ها در واحد   هرگاه توزیع بوته؛ندآن در تبدیل انرژي تابشی به ماده خشک در گیاه زراعی موثر دانست

درون جامعه گیاهی نفوذ کند، مقدار فتوسنتز کل  اي باشد که اجازه دهد نور بیشتري به سطح به گونه
 ).2006اصغري و همکاران، (یابد  ژیک توسط آن جامعه افزایش میتولید شده و عملکرد بیولو

برگ نخود در  پهن   هرز هاي هاي ثبت شده جهت کنترل علف کش با توجه به محدود بودن علف
 و سازگار با نخود ضروري به نظر  هرز هاي موثر با طیف کنترلی وسیع علف کش ایران، شناسایی علف

عنوان  به (هرز هاي  علفمدیریت شیمیایی نسبت به وجین دستی ).2007یوسفی و همکاران، (رسد  می
نگ، اژ(شود  جویی در وقت و هزینه می  باعث صرفه)هرز نخود هاي یک روش رایج در مدیریت علف

هرز  هاي  که پس از سبز شدن علف)در ایران (کش رایجی است  علف تنهاکش پیریدیت، علف). 2003
). 2008،  و همکارانزند( و نخود مقاومت خوبی نسبت به آن دارد فتهرکار  بهدر کشت نخود برگ  پهن

باشد که برخی از  هاي توصیه شده در کشت لوبیا می کش کش فومسافن یکی از بیشترین علف علف
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سنتوس و همکاران، (روي لوبیا ندارد   و تاثیر گیاه سوزي بربرگ را کنترل کرده پهنهرز  هاي علف
 .رود کار می برگ سویا به هرز پهن هاي رویشی در جهت مدیریت علف پسصورت   همچنین به).2006

ماده این تحقیق به منظور تعیین بهترین فاصله ردیف کاشت و شیوه مدیریت، در جهت کاهش تولید 
  . نخود، انجام پذیرفت و اجزاي عملکردیابی به بیشترین عملکرد هرز نخود و دست هاي  علفخشک

  
  ها مواد و روش
آباد با طول   در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان واقع در خرماین طرح

 متر از 1125 دقیقه شمالی و با ارتفاع 29 درجه و 33 دقیقه شرقی و عرض 22 درجه و 48جغرافیایی 
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح .  انجام گرفت1385-86سطح دریا در سال زراعی 

فاصله ردیف کاشت ) 1آزمایش داراي دو فاکتور شامل .  تکرار اجرا شد3صادفی با هاي کامل ت بلوك
هاي  شیوه) 2 بوته در متر مربع 50متر با تراکم ثابت  سانتی40 و 30، 20، 15نخود در چهار سطح 

هاي هرز در پنج سطح شاهد بدون کنترل، یک مرحله وجین دستی، دو مرحله وجین  مدیریت علف
  .بود) رفلکس(رویشی فومسافن  و کاربرد پیش) لنتاگران(رویشی پیریدیت  سدستی، کاربرد پ

پس از . برگردان زده شد  در مزرعه محل اجراي آزمایش در اوایل پاییز شخم توسط گاوآهن بدون
هاي حاصله، دو دیسک عمود برهم و پس از آن تسطیح زمین با ماله  آن جهت خرد نمودن کلوخه

 بوته 50براي رعایت تراکم ثابت .  متر بود3 متر و عرض 6ت آزمایش طول هر کر .صورت پذیرفت
ها روي خط کاشت تغییر یافت؛ به طوري  در متر مربع، متناسب با هر فاصله ردیف کاشت، فاصله بوته

 5 و 6/6، 10، 2/13ترتیب فواصل بین بوته  متر به  سانتی40 و 30، 20، 15که براي فواصل ردیف 
 1فاصله دو کرت در هر تکرار از یکدیگر نیم متر و فواصل تکرارها نیز . رفته شدمتر در نظر گ سانتی

به صورت دستی انجام   آنعملیات کاشتکه  ه رقم نخود مورد آزمایش هاشم بود.متر تعیین شد
   .گرفت

، هیچ عملیات )تیمار شاهد(هرز  هاي هاي مربوط به تیمار تداخل تمام فصل با علف در کرت
 با چهار  ماتابیپاش پشتی ها از سم کش براي کاربرد علف. هرز صورت نگرفت هاي علفکنترلی علیه 

 )شونده در آب مایع حل ( با فرموالسیون نمک سدیمنکش فومساف علف. اي استفاده گردید نازل شره
، 23/9/85 لیتر ماده موثره در هکتار پس از کاشت نخود در تاریخ 1رویشی و به مقدار  صورت پیش به

با   پیریدیتپاشی سم .کار برده شد در نظر گرفتن شرایط رطوبتی خاك پس از بارندگی بهبا 
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  لیتر ماده موثره در هکتار5/2رویشی به مقدار  فرموالسیون امولسیون شونده غلیظ به صورت پس
انجام شد که  3/2/86 در تاریخ هرز مزرعه هاي مصادف با اوایل فصل رشد بهاري نخود و ظهور علف

دومین مرحله وجین نزدیک زمان .  اعمال گردیدهاي مربوطه  در کرتمان با آن اولین مرحله وجینز هم
توضیحات مربوط به خالصه .  صورت پذیرفت17/2/86 در تاریخ هاي مربوطه  در کرتنخود گلدهی

  . آمده است1اعمال تیمارهاي مدیریتی در جدول 
  

  دیریتی تیمارهاي مزمان کاربرد یا میزان مصرف -1جدول 
  نوع مدیریت  زمان کاربرد یا میزان مصرف

  هرز هاي همزمان با آغاز رشد بهاري محصول و ظهور کامل علف
  همزمان با آغاز گلدهی نخود

   لیتر در هکتار5/2
   لیتر در هکتار1

  اولین مرحله وجین دستی
  دومین مرحله وجین دستی

  رویشی پیریدیت کش پس  علف
  رویشی فومسافن کش پیش علف

  
متر روي   سانتی25هاي نخود در طول  با شمارش تعداد بوته) درصد سبز(درصد رویش گیاه نخود 

هاي آزمایش  هرز، در تمامی کرت هاي جهت تعیین فلور علف .گیري شد  ردیف میانی هر کرت اندازه4
هرز آن کرت بود، نصب شد، که شمارش  هاي یک کادر یک متر مربعی در محلی که گویاي فلور علف

هرز  هاي  علفماده خشکتولید  .هرز به تفکیک گونه در کادرهاي یادشده صورت پذیرفت هاي  علف
 متري در هر کرت مصادف با رسیدگی فیزیولوژیکی 5/0×25/0کادر  برداري از سطح دو با نمونه

 به تفکیک گونه  راهرز برداشت شده از دو کادر مذکور هاي صورت که علف  به این.شدمحصول انجام 
 گراد  درجه سانتی70 در دماي  ساعت48مدت   بههاي کاغذي مجزا در داخل آون الکتریکی در پاکت
عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک با اجزاي عملکرد،  اندازه گیري . و سپس توزین شدندقرار داده

 . گیري شد  متر از چند خط کاشت میانی هر کرت اندازه2اي  و برداشت  حذف اثرات حاشیه

 با )2006سلطانی،  (یه و تحلیل نتایج آزمایش از طریق آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیونتجز
براي .  بهره گرفته شدLSDها از آزمون   و براي مقایسه میانگینMSTATCاستفاده از نرم افزار 

  .استفاده شد Excel 2003 افزار ترسیم نمودارها از نرم
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 نتایج و بحث
اي، خلر، شیرپنیر، جعفري،  خوشه  ماشک گل،هرز موجود هاي علف هدر بین گون: هرز فلور علف

بیشترین میانگین تراکم در مترمربع را شیرپنیر، . گندم و ماستونک داراي باالترین فراوانی بودند گل
   .جعفري، ماشک و خلر به خود اختصاص دادند

رز بر ماده خشک ه هاي مدیریت علف  ردیف کاشت و روشاثر فاصله: هرز هاي  علفماده خشک
  ). 2 جدول(دار نشد  ها بر صفت مذکور معنی بل آنادار بود اما اثر متق هرز معنی هاي علف

  
 هرز، عملکرد و اجزاي عملکرد نخود هاي  علفماده خشک میانگین مربعات -2جدول 

  میانگین مربعات
عملکرد دانه 

کیلوگرم در (
  )هکتار

عملکرد 
بیولوژیک 

کیلوگرم در (
 )هکتار

 دانه  صدوزن
 )گرم(

تعداد دانه 
 در غالف

تعداد غالف 
 در بوته

ماده خشک 
هرز  هاي علف
گرم در (

 )مترمربع

درجه 
 آزادي

  
  

 منابع تغییر

ns609/65 
ns346/5  ns

817/2  
ns

001/0 
ns

179/0 
ns

 تکرار 2 087/0
**

4/160 **166/672 
**

261/11 
**

058/0 
**

103/1 
*

 (A)فاصله بین ردیف 3 325/2
**

2/111 *017/339 
ns

933/3 
*

031/0  
*

774/0 
**

 (B)هرز علف مدیریت 4 099/145
ns

2/37 ns999/40 
ns

789/2 
ns

019/0 
ns

124/0 
ns

 (AB)اثرات متقابل  12 656/3

  خطا 38 141/4 223/0 011/0  694/1 502/106 4/25
 کل 59      

  ضریب تغییرات  97/32 12/15 18/11 07/5 95/15 3/16
  

رسد  به نظر می). 1شکل (رز نسبت به فاصله ردیف تابعیت خطی نشان داد ه هاي ماده خشک علف
وري بیشتر  ها در واحد سطح متعادل گشته که عالوه بر بهره با کاهش فاصله ردیف کاشت، توزیع بوته

هاي  هرز در بین ردیف هاي اندازي بیشتر بر علف خصوص نور، موجب سایه از، عوامل محیطی به
هاي  با افزایش فاصله ردیف. ها شده است ارآیی فتوسنتز و تجمع ماده خشک آناختالل در ککاشت و 

کاشت فضاي قابل دسترس گیاه زراعی بر اثر کاهش فاصله بین بوته روي ردیف کاشت کاهش یافته، 
ها  هرز نیز از فضاي فراهم بین ردیف هاي اي گیاه زراعی، علف که ضمن تشدید رقابت درون گونه

هاي کم، ماده خشک  گزارش داد که در کشت سویا با فاصله ردیف) 2004( شرستا .استفاده نمودند
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هاي زیاد بوده که علت آن را بسته شدن   درصد کمتر از کشت با فاصله ردیف75هرز  هاي علف
تحقیق فرناندز و . هاي پهن ذکر کرد تر سایه انداز گیاه زراعی در ردیف باریک نسبت به ردیف سریع

 نشان داد که ذرت در الگوي کاشت مربع به دلیل جذب نور و تولید سطح برگ )2002(همکاران 
یدوي و . شد )dactylon L. Cynodon(مرغی  هرز پنجه  بیشتر، باعث کاهش وزن خشک علف

هرز را با کاهش  هاي نیز کاهش ماده خشک علف) 2002(و جانسون و هاورستاد ) 2007(همکاران 
  . فاصله ردیف گزارش کردند

  
   محصولیکیولوژیزی فیدگی کاشت در زمان رسفیهرز از فاصله رد يها  علفماده خشک تیتابع -1کل ش

  
به )  گرم در مترمربع10(هرز  هاي علف ماده خشک  کمترین میانگین در بین تیمارهاي مدیریتی،

 داري نداشت تیمار دو مرحله وجین مربوط بود، و تیمار یک مرحله وجین نیز با آن تفاوت معنی
 ماده خشک  درصد کاهش77 و 90ترتیب موجب  دو مرحله وجین و یک مرحله وجین به). 2 شکل(

نیز براي نخود، یک مرحله وجین ) 2007( یوسفی و همکاران .هرز، نسبت به شاهد شدند هاي علف
وجین دستی در . هرز دانستند هاي پس از سبز شدن محصول را بهترین تیمارهاي کنترل کننده علف

 . حدود و در صورت وجود کارگر ارزان قابل توجیه استسطوح م
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داري  هرز تفاوت معنی هاي  علفماده خشکهاي پیریدیت و فومسافن از نظر تولید  کش بین علف
ترتیب  هاي پیریدیت و فومسافن در مقایسه با شاهد بدون کنترل به کش کاربرد علف. وجود نداشت
   ).2شکل (هرز شد  هاي لف عماده خشک درصد تولید 40 و 49سبب کاهش 

 
  . محصولیولوژکیزی فیدگی در زمان رسیتیریمد يها وهیش ي براهرز يها  علف مقایسه میانگین ماده خشک -2شکل 

  
هرز از  هاي کمترین میزان ماده خشک تولیدي علف) 2008(طبق گزارش ثابتی و همکاران 

رویشی و  ایمازاتاپیر و کاربرد پسکش  تیمارهاي پیریدیت و ایمازاتاپیر حاصل شد که بین علف
داري  هرز تفاوت معنی هاي کش فومسافن از نظر مجموع ماده خشک تولیدي علف رویشی علف پیش

  . وجود نداشت
کننده  تواند تعیین باشد که می عنوان یکی از اجزاء مهم عملکرد می تعداد غالف به: تعداد غالف در بوته
هرز بر  اثر فاصله ردیف کاشت و مدیریت علف). 2005ن، معصومی و همکارا(عملکرد دانه باشد 

هرز بر  هاي اثر متقابل فاصله ردیف کاشت و مدیریت علفاما دار بود  معنیتعداد غالف در بوته 
  .)2 جدول (دار نشد معنیصفت مذکور متوسط 

  ).3 شکل(با افزایش فاصله ردیف کاشت، تعداد غالف بوته به صورت تابع لگاریتمی کاهش یافت 
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  کاشت فیرد فاصله از بوته در غالف تعداد تیتابع -3شکل 

  
هاي روي ردیف باشد که موجب کاهش  دلیل افزایش رقابت بین بوته رسد این امر به نظر می به

گزارش کردند که ) 2003(و لیو و همکاران ) 2006(محمدنژاد و همکاران . هاي بوته شد شمار غالف
هاي بارور در بوته کاهش یافته،  هاي نخود روي ردیف، تعداد غالف هبا کاهش فضاي قابل دسترس بوت

افزایش تعداد طبق در بوته در اثر . ها براي منابع محدود دانستند که علت آن را افزایش رقابت بین بوته
 ).1988کوایوم، ( مشاهده شد  نیزکاهش فاصله ردیف کاشت در گلرنگ

در شاهد   تعداد غالف بوته کمترین متوسط آن صفتهرز بر هاي هاي مدیریت علف در تاثیر روش
دار داشت  دیریتی اختالف معنیهاي م هرز بوده که از لحاظ آماري با دیگر روش هاي تداخل با علف

 ).4 شکل(
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  یتیریمد يها وهیش يبرا بوته در غالف تعداد نیانگیم  مقایسه-4 شکل

  
رویشی  رویشی پیریدیت و کاربرد پیش تیمارهاي یک مرحله وجین، دو مرحله وجین، کاربرد پس

، 28، 32ترتیب باعث بهبود تعداد غالف بوته به میزان  فومسافن که در یک گروه آماري قرار داشته به
.  غالف در بوته افزایش یافتشمارهرز،  هاي با مدیریت علف.  درصد نسبت به شاهد شدند14 و 25

محمدي و همکاران . سوء بر تعداد غالف در بوته شدهرز با نخود موجب تاثیر  هاي ظاهراً رقابت علف
هرز موجب اثرات سوء بر اجزاي عملکرد  هاي اظهار داشتند، افزایش طول دوره تداخل علف) 2004(

به افزایش تعداد گره تشکیل دهنده ) 2007(یوسفی و همکاران . به ویژه تعداد غالف در بوته شد
  . دندهرز اشاره کر هاي غالف در اثر کنترل علف

 بر متوسط تعداد دانه در هرز هاي مدیریت علف  و روشاثر فاصله ردیف کاشت: غالف تعداد دانه در
معنی بود   اثر متقابل عوامل اصلی آزمایش بر متوسط تعداد دانه در غالف بیلیدار شد و معنیغالف 

شکل (یتمی، بود صورت لگار روند تابعیت تعداد دانه در غالف از فاصله ردیف کاشت به ).2 جدول(
5 .( 
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  کاشت فیرد فاصله از غالف در دانه تعداد تیتابع -5 شکل

 
، کاهش رقابت گیاهان  در واحد سطحها ظاهراً با کاهش فاصله ردیف کاشت و آرایش مناسب بوته

هرز را در برداشته و موجبات  هاي زراعی در جذب عناصر غذایی، نور و رطوبت و کاهش تداخل علف
در مورد گلرنگ اظهار ) 2005(پور  آذري و خواجه. ط تعداد دانه در غالف فراهم شدافزایش متوس

ها  نمودند که با افزایش فاصله ردیف کاشت، شمار دانه در طبق به علت اثر نامطلوب رقابت بین بوته
در سویا، حاصل ) 1996 (هارویلنتیجه مشابه توسط بوآرد و . در روي ردیف کاشت، کاهش یافت

قابل برخی از محققان اظهار داشتند که اثر الگوي کاشت بر شمار دانه در طبق در گلرنگ در م. شد
 .دار نشد معنی) 2006اصغري و همکاران، (و تعداد دانه در بالل در ذرت ) 1988کوایوم، (

بیشترین متوسط تعداد دانه درغالف، از یک مرحله وجین، دو مرحله وجین و سپس کاربرد 
 به ترتیب موجب  که، حاصل شد،)که از لحاظ آماري با هم تفاوتی نداشته (رویشی فومسافن پیش

کمترین صفت مذکور مربوط به .  درصد گردیدند20 و 22، 28بهبود تعداد دانه در غالف به مقدار 
  ). 6 شکل(شاهد و پیریدیت بود 
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  یتیریمد يها وهیش يبرا غالف در دانه تعداد نیانگیم -6شکل 

  
الً کاهش کارایی فتوسنتز گیاه سبب شد تا هرز با نخود و احتما هاي رقابت علفدر تیمار شاهد، 

رویشی پیریدیت، احتماالً تاثیر سمیت آن بر  در تیمار کاربرد پس. تعداد دانه در غالف را کاهش دهد
هرز موجب شد تا از نظر صفت مذکور با تیمار شاهد، تفاوتی  هاي نخود یا عدم کنترل کامل علف

هاي  رش کردند که تعداد دانه در غالف تحت تاثیر روش، گزا)2007(یوسفی و همکاران . نداشته باشد
هرز قرار نگرفته و کمترین این صفت در تیمار شاهد تداخل تمام فصل با  هاي مختلف کنترل علف

  .هرز مشاهده شد علف
دار شد  بر اساس جدول تجزیه واریانس اثر فاصله ردیف کاشت بر وزن صد دانه معنی: وزن صد دانه

، که با گزارش یوسفی وهمکاران )2 جدول(دار نبود  هرز بر آن معنی هاي لفولی اثر مدیریت ع
شاید صفت وزن صد دانه جزء صفاتی است که به میزان بسیار کمی تحت . مطابقت داشت) 2007(

  ).2007یوسفی و همکاران، (تاثیر شرایط محیطی قرار گیرد 
  .نشان داده شده است) 7(تابعیت وزن صد دانه نخود از فاصله ردیف کاشت در شکل 
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  .کاشت فیرد فاصله از نخود دانه صد وزن تیتابع -7 شکل

  
وزن صد دانه یکی از اجزاء عملکرد دانه . با افزایش فاصله ردیف، وزن صد دانه دچار کاهش شد

رسد در  به نظر می. سزایی دارد بهبود آن، در افزایش عملکرد نهایی نخود تاثیر بهدر حقیقت باشد که  می
ها و  تر فاصله بین بوته به دلیل توزیع یکنواخت) در مقایسه با فاصله ردیف بیشتر(صله ردیف کمتر فا

هاي هوایی گیاه باعث افزایش  استفاده کارآمدتر از منابع رشد به ویژه نور و کاهش رقابت بین اندام
فزایش یافت، ها شده که سهم تک دانه از این مواد ا مواد فتوسنتزي و تجمع ماده خشک در بوته

  .بنابراین تغییرات وزن دانه در اثر تغییرات فاصله ردیف کاشت زیاد شد
  

دار  هرز بر عملکرد بیولوژیک نخود معنی اثر فاصله ردیف کاشت و مدیریت علف: عملکرد بیولوژیک
  ). 2جدول (دار نبود   برصفت مورد بحث معنیها آناما اثر متقابل بود 

با افزایش فاصله ردیف کاشت، .  فاصله ردیف کاشت لگاریتمی بودتابعیت عملکرد بیولوژیک از
   ).8شکل (عملکرد بیولوژیک نخود کاهش یافت 
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   کاشتفیاز فاصله رد نخود کیولوژی عملکرد بتی تابع-8شکل 

 
 سانتی متر و کمترین 15به فاصله ردیف ) در هکتارکیلوگرم  5213(بیشترین عملکرد بیولوژیک 

با توجه به ثبات تراکم بوته، .  سانتی متر مربوط بود40به فاصله ردیف )  در هکتار کیلوگرم3395(آن 
طوري که اجازه  تر شده به ها در واحد سطح یکنواخت همراه با کاهش فاصله ردیف کاشت، توزیع بوته

دهد نور بیشتري به درون جامعه گیاهی نفوذ کند و مقدار فتوسنتز و در نتیجه عملکرد بیولوژیک  می
در ) 2002(گوي و همکاران  و سن) 2006(هاي اصغري و همکاران  این نتیجه با یافته. افزایش یافت

ها در روي  متر، بوته  سانتی40 به 15با افزایش فاصله ردیف کاشت از . رابطه با ذرت، مطابقت داشت
توسنتز تر شده که موجب سایه اندازي روي یکدیگر شده و کاهش کارایی ف خط کاشت به هم نزدیک

در رابطه با تاثیر منفی افزایش فاصله ردیف ) 2003(گزارش جانسون و هانسون . و ماده خشک گردید
الگوي کاشت را در رقابت ) 2001(راجکن و سوانتون . بر تجمع ماده خشک در کلزا مطابقت داشت

  .انستبراي نور و کارایی آن در تبدیل انرژي تابشی به ماده خشک را در گیاه زراعی موثر د
داري بیشتر از شاهد بدون  طور معنی عملکرد بیولوژیک نخود براي تمامی تیمارهاي مدیریتی به

  ).9شکل (کنترل بود 
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  یتیری مديها وهی شي برا نخودکیولوژی عملکرد بنیانگی م-9شکل 

 
رویشی فومسافن  روشی پیریدیت و کاربرد پیش یک مرحله وجین، دو مرحله وجین، کاربرد پس

 درصد نسبت به شاهد شدند، 29 و 30، 33، 33تیب موجب افزایش عملکرد بیولوژیک به میزان تر به
هاي هرز در اوایل فصل که رشد و نمو و سرعت  با مدیریت علف. تفاوت بودند که به لحاظ آماري بی

هاي هرز حذف یا کاهش یافته و در نتیجه گیاه  تجمع ماده خشک در نخود پایین است، رقابت علف
اظهار ) 1999(آئرتز و چاپین . اعی نخود توانسته از منابع غذایی، نور و آب حداکثر استفاده را بنمایدزر

واري و همکاران  تی. هاي هرز باعث کاهش تولید ماده خشک نخود شد داشتند که تداخل علف
   .هاي هرز را گزارش کردند نیز افزایش عملکرد بیولوژیک نخود در شرایط کنترل علف) 2001(
  

 هاي هرز بر عملکرد دانه نخود، معنی دار بود اثر فاصله ردیف کاشت و مدیریت علف: عملکرد دانه
  ). 2جدول (دار نبود  ها بر صفت مذکور معنی اثر متقابل آن ولی

 بیشترین . نشان داده شده است)10(روند تابعیت عملکرد نخود از فاصله ردیف کاشت در شکل 
با کم شدن فاصله ردیف . متر حاصل شد  سانتی15از فاصله ردیف ) هکتار کیلوگرم در 1169(عملکرد 

به گزارش باب و . هرز در بین ردیف کاسته شد هاي ها روي ردیف و تداخل علف کاشت، رقابت بوته
هاي پهن  تر، پتانسیل تولید بیشتري نسبت به ردیف هاي باریک سیستم کاشت ردیف) 1999(هارزلر 
  .داشت
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   کاشتفی نخود از فاصله رد دانه عملکردتیبع  تا-10شکل 

  
 553(براي تیمار دو مرحله وجین و کمترین آن )  کیلوگرم در هکتار1058(بیشترین عملکرد دانه 

تیمارهاي یک ). 11شکل (هاي هرز حاصل شد  براي تیمار شاهد آلوده به علف) کیلوگرم در هکتار
از نظر عملکرد دانه )  کیلوگرم در هکتار943(ت ، و پیریدی) کیلوگرم در هکتار979(مرحله وجین 

رویشی فومسافن با عملکرد  تیمار کاربرد پیش. اي نداشتند داري با تیمار وجین دو مرحله تفاوت معنی
داري  رویشی پیریدیت تفاوت معنی  کیلوگرم در هکتار با تیمارهاي یک مرحله وجین و کاربرد پس826

هاي هرز در دو مرحله، عملکرد محصول را به میزان  دن کامل علفبار وجین با از بین بر دو. نداشت
.  درصد نسبت به تیمار اخیرکمتر بود7عملکرد در یک مرحله وجین به میزان  . درصد افزایش داد48

ها  احتماالً پس از یک مرحله وجین، تعداد محدودي علف هرز شروع به رشد کرده که تاثیر منفی آن
هرز  هاي نتیجه گرفتند دو بار وجین علف) 2003(بیاتی و همکاران  .باعث کاهش اخیر گردید

بیان ) 2008(همچنین احمدي و همکاران . هرز تولید کرد هاي عملکردي نزدیک به وجین کامل علف
  . درصدي تولید دانه نخود در مقایسه با شاهد بدون کنترل شد58نمودند که وجین سبب افزایش 
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  یتیری مديها وهی شينه برا عملکرد دانیانگی م-11شکل 

  
 درصد باعث بهبود عملکرد نسبت به 33 درصد و 41پیریدیت و فومسافن به ترتیب به میزان 

هرز را کنترل نمایند، تا  هاي اند علف ها به طور کامل نتوانسته کش رسد این علف به نظر می. شاهد شدند
 به گزارش احمدي و همکاران .دبتوانند عملکرد محصول را در حد تیمارهاي وجین افزایش دهن

عملکرد دانه نخود یکی از صفات ) 2007(و یدوي و همکاران ) 2004(، محمدي و همکاران )2008(
کاهش ) 2007( موسوي و همکاران .هرز قرار گرفت هاي مهم زراعی است که تحت تاثیر رقابت علف

 به گزارش ثابتی و همکاران .هاي هرز گزارش دادند  درصد عملکرد نخود را بر اثر تداخل علف92
رویشی فومسافن و کاربرد  کش بیشترین عملکرد دانه، به کاربرد پیش در بین تیمارهاي علف) 2008(

  .داري مشاهده نشد رویشی پیریدیت مربوط بود، که البته بین آنها تفاوت معنی پس
یش عملکرد و زمینه را براي افزا) متر  سانتی15( کشت نخود در فواصل ردیف کم در مجموع

در بین تیمارهاي مدیریتی به  .هرز فراهم آورد هاي اجزاي عملکرد محصول و کاهش تداخل علف
هرز، تیمارهاي اعمال  هاي لحاظ بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد نخود و کاهش ماده خشک علف

دلیل  ه اما مدیریت وجین در مزارع وسیع ب؛لویت بودندو در اوجین دستی خصوصاً دو مرحله وجین
پذیر  امکان) ویژه در فصل بارانی هب(اتالف وقت، هزینۀ باالي کارگري و نامناسب بودن شرایط محیطی 

 کاربرد .شود هاي فومسافن یا پیریدیت توصیه می کش در چنین شرایطی استفاده از علف. نیست
با توجه به . رویش پیریدیت به گیاه زراعی خسارتی وارد نکرد کش فومسافن و پس رویش علف پیش

تواند جایگزین مناسبی  کش فومسافن می رویشی علف دست آمده از این آزمایش، کاربرد پیش نتایج به
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توان در  که از این مطلب می. شود) کش رایج علف(کش پیریدیت  رویشی علف براي کاربرد پس
پاشی و  ان سمکش، با توجه به تفاوت در زم هرز به علف هاي خیر انداختن مقاومت علفأت  خصوص به

  .کش اخیر، سود برد نحوة عمل دو علف
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Abstract 

In order to evalution effect of row space and weed management on weed 
population, chickpea yield and yield components, a factorial experiment based on 
RCBD with three replications was conducted at field research of Agriculture 
college of Lorestan university in cropping season of 2006-2007. In this research 
experimental factors were chickpea row spaces with four levels (15, 20, 30 and 40 
cm with fixed density 50 bush/m2) and weed management in 5 levels (weedy 
control, single and double weeding, pyridate post-emergence application and 
Fomesafen pre-emergence application). Results showed that with increase of 
planting row distance, biological, grain yield and yield components of chickpea 
reduced, but weed biomass enhanced. The lowest weed biomass belonged to 
weeding treatments, pyridate applied post-emergence and fomesafen applied pre-
emergence, respectively. Also, the highest grain yield (1058 kg/ha) belonged to 
double stage weeding. Fomesafen applied pre-emergence and current herbicide 
(pyridate applied post-emergence) had not significant difference in relation to weed 
biomass. Fomesafen applied pre-emergence had not unacceptable phytotoxic 
effects on chickpea. 
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