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  هرز هايعلفحضور نخود در  دانه پنج رقمعملکرد  و صفات زیستیبرخی  بررسی
 

  2ئی، جواد حمزه1سیدي سیدمحسن
   ،اورزي و منابع طبیعی استان مرکزيباغی، مرکز تحقیقات و آموزش کش-زراعیبخش تحقیقات علوم استادیار 1

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اراك، ایران
  ایرانهمدان، ، نایس یدانشگاه بوعلدانشیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزي،  2

  15/06/1399تاریخ پذیرش:   22/02/1399تاریخ دریافت: 
 چکیده

. در حقیقـت، مشـکل   شـوند محسـوب مـی  کننده ترین عوامل محدودهرز یکی از اصلی هايدر کشاورزي، علف سابقه و هدف:
 هـاي تواند منجر به ضررهاي عمده اقتصادي در کشاورزي شـود. علـف  ک مشکل اساسی در مزارع است که میهرز ی هايعلف

توانند محصوالت کشاورزي را تهدید و نور می ، مواد غذاییبا رقابت بر سر آبتوانند مواد مغذي خاك را کاهش دهند و هرز می
سـال پـیش در خاورمیانـه     7500هاي لگوم بوده که حدود ترین گونهیکی از قدیمی) .Cicer arietinum L(کنند. نخود زراعی 

فیبر، ویتـامین و مـواد معـدنی بـراي مـردم      شناسایی شده است. این گیاه نقش مهمی در تغذیه بشر دارد و منبع پروتئین، انرژي، 
درصدي عملکـرد   90هرز در مزارع نخود در برخی شرایط باعث افت  هاي. حضور علفرودمناطق در حال توسعه به شمار می
و در هـرز   هـاي و عملکرد دانه پنج رقم نخـود در حضـور علـف    صفات زیستی یبرخ یبررسشده است. این پژوهش با هدف 

  انجام شد.شرایط طبیعی 
  

(طـول  در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلی سـینا   1393و  1392در دو سال زراعی  ایشآزم ها:مواد و روش
اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریـل   متر) 1690دقیقه شرقی و ارتفاع  31درجه و  48 عرضو درجه و یک دقیقه شمالی  35

وجـین و عـدم   هـرز (  کنترل علـف فی در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهاي آزمایشی شامل هاي کامل تصاددر قالب طرح بلوك
میزان کل بارندگی در طول اجراي آزمـایش در سـال اول و دوم   نخود (ترك، هاشم، آرمان، آزاد و محلی) بودند.  ارقامو ) وجین

زیستی عملکرد عداد شاخه در بوته، تسطح برگ، وته، صفات مورد ارزیابی نخود، ارتفاع ب .بود مترمیلی 80و  76حدود  بترتیبه
استفاده شد. مقایسه  )2/9(نسخه  SASبراي تجزیه واریانس از برنامه آماري دانه، شاخص کلروفیل و تعداد و وزن گره بودند. و 

 دار در سطح احتمال پنج درصد سنجیده شد.تیمارها به روش حداقل اختالف معنی
  

دار بود. همچنین، اثر رقم بر کلیه صفات بر کلیه صفات معنی هرز هايعلفها نشان داد که اثر کنترل س دادهتجزیه واریان ها:یافته
دار بود. بیشترین دانه معنیزیستی و هرز در رقم نیز فقط بر عملکرد  دار شد. اثر متقابل کنترل علفبه جز شاخص کلروفیل معنی

مشاهده شد و میزان  هرز هايعلفکلروفیل و تعداد و وزن گره در تیمار عدم وجین  میزان ارتفاع بوته، شاخه در بوته، شاخص
از رقم گرم در متر مربع)  00/136( داري یافتند. بیشترین میزان عملکرد دانههرز کاهش معنی هايها در حضور علفاین ویژگی

درصد کاهش به  75با حدود گرم در متر مربع)  00/33(دست آمد. کمترین میزان این ویژگی هرز بههاشم در شرایط وجین علف
ترتیب به رقـم هاشـم و   هرز نیز به و تراکم علفزیست توده رقم محلی در شرایط عدم وجین تعلق گرفت. بیشترین و کمترین 

ترین این ) متعلق به رقم هاشم و پایین16/2محلی اختصاص داشت. همچنین، نتایج نشان داد که باالترین میزان شاخص رقابت (
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توان رقم هاشم را بـه عنـوان رقمـی مقـاوم در برابـر      ) متعلق به رقم محلی بود. با توجه به نتایج این آزمایش می41/0( شاخص
  بود. هرز هايعلفرقم محلی داراي کمترین توانایی در برابر هجوم  ،دانست، در مقابل هرز هايعلف

  

هرز کاهش یافته است. با این حال، هايه عملکرد ارقام مختلف نخود در حضور علفنتایج این آزمایش نشان داد ک گیري:نتیجه
 رقابت بـا به عنوان رقم قوي و ضعیف در ترتیب بهکاهش عملکرد در ارقام مختلف یکسان نبود. در نتیجه، ارقام هاشم و محلی 

در شرایط حضور  ارقامکه کدام  دانستتوان یپذیري مشناسایی شدند. با ارزیابی عملکرد نخود و شاخص رقابت هرز هايعلف
هرز  هاي کنترل علفدر ترکیب با دیگر روشهرز از توانایی رقابت خوبی برخوردار هستند و این پتانسیل را دارند که  هايعلف
 کسب کنند. تريها، محصول قابل قبولکشر به علفنیاز کمت و با

 
   .نخودرقابت، عملکرد،  ،هرز علفارتفاع بوته،  کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه

 کشـت  هـاي سیسـتم  در حبوبات مهمترین از نخود
 بـا  در منـاطق  گندم و جو با تناوب در خصوص به دیم

 آن دانـه  آیـد. مـی  حسـاب  بـه  متوسـط  تا کم بارندگی
 و انسان تغذیه در مهمی بوده و نقش پروتیین سرشار از

 زشار بـه  توجـه  بنابراین، بـا  ).27، 18(دارد  دام حتی
 بـا  تنـاوب  که ایـن گیـاه در   زراعی و نقشی اقتصادي،

 تـرین مناسـب  از یکـی ، دیـم نظیـر گنـدم دارد    غالت
در  کـه  طـوري به بوده، زراعی تناوب در گیاهان زراعی

 دیـم  منـاطق  در آن کاشـت  زراعی تناوب هايآزمایش
 فـراوان  نیتروژن تثبیت قدرت ).27( است شده توصیه

 انگیـزه  ایجـاد  باعث باتحبو خانواده ریشه گیاهان در
خشـک   نیمـه  و خشـک  مناطق در آن کاشت به نسبت

-80حـدود   هکتار هر در. در نخود دیم گردیده است
 توسـط  مناسـب  شـرایط  در نیتـروژن  کیلـوگرم   50

 اضـافه  زمین به و شده تثبیت هاي ریشهمیکروارگانیسم
 مصـرف کودهـاي   کـاهش  باعـث  امر این که گرددمی

گـردد  مـی  تولیـد  هايهزینه کاهش در نتیجه و نیتروژنه
کشـاورزي، گیاهـان در   مختلـف  هاي در سامانه ).36(

شوند خیزي باال تا متوسط رشد داده میشرایط حاصل
و در موارد بسیاري به منظور افزایش عملکرد، مقـادیر  

گردد. رقابت ها تزریق میزیادي از منابع به این سامانه
عنوان فرآیند جذب و هتواند بها میگونه سامانه در این

هـرز   هاياستفاده از منابع مشترك توسط گیاه و علف
هاي از گذشته هرز هايعلفهمراه آن، تعریف گردد. 

دور به عنوان رقیب گیاهان زراعی مطرح بوده و باعث 
براسـاس مطالعـات    ).16(شوند ها میکاهش تولید آن
رد کنترل نشوند، عملکـ هرز  هايعلفانجام شده، اگر 

هـرز   هـاي علفگیاهان زراعی بسته به توانایی رقابت 
، 15، 12، 11، 1(یابد درصد کاهش می 100تا  10بین 
از عوامل ضـروري بـراي   هرز هايعلف مدیریت). 25

موفقیت یک سامانه تولید کشـاورزي اسـت. اسـتفاده    
عنـوان یکـی از ابزارهـاي    هـا بـه  کشگسترده از علف

در اواخر قـرن  هرز  ايهعلفاصلی مدیریت جمعیت 
بیستم باعث افزایش تولید ذخایر غذایی در کشورهاي 

افـزایش   ،از طرفـی  ).30، 6(توسعه یافته شده اسـت  
، افـزایش  هـرز  هـاي علفها در کشمقاومت به علف

هاي گسترده در مورد اثرات زیسـت  ها و نگرانیهزینه
ها، باعث شده اسـت  محیطی ناشی از مصرف زیاد آن

هـاي غیـر   بیشـتري بـراي اسـتفاده از روش    که تمایل
ها نشـان داده  کششیمیایی جهت کاهش مصرف علف

دهد در برخـی منـاطق بـا    شواهد نشان می ).17(شود 
هرز نیز  هاير ارقام زراعی، ماهیت مشکالت علفیتغی
ارقـام مختلـف یـک گیـاه زراعـی      زیرا  ،یابدر مییتغی

و از  هاي متفـاوت رشـد و نمـو هسـتند    داراي ویژگی
هـرز، بـین ارقـام یـک      هايلحاظ توان رقابتی با علف
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صفاتی کـه   .)21( شودگیاه نیز تفاوت زیادي دیده می
اند عبارتنـد از:  مرتبط با توان رقابتی ارقام معرفی شده
دهی، مساحت و سرعت سبز شدن، ارتفاع بوته، شاخه

آرایش برگ، بسته شدن کانوپی و سرعت رشد ریشـه  
)37 .(  

کردند که قدرت  گزارش )2004( زندی و باغستان
هـرز   هاي مختلف گندم در مقابل علفرقابتی ژنوتیپ

متفاوت بـوده و   ).Goldbachia laevigata L(ناخنک 
ــی    ــاوت را بــه ویژگ ــن تف ــاي مرفولوژیــک و  ای ه

ها نظیر ارتفاع بوته، تعداد ساقه بـارور،  فیزیولوژیک آن
ماده خشک تجمعی، شـاخص سـطح بـرگ، سـرعت     

 انـد د محصول و سرعت رشـد نسـبی نسـبت داده   رش
هـاي  نیز گزارش کردند که ژنوتیپ محققین دیگر. )5(

مختلف گیاهـان زراعـی توانـایی رقابـت متفـاوتی بـا       
هـاي مرفولـوژیکی از   دارند و ویژگـی  هرز هايعلف

قبیل ارتفاع بوته و سطح برگ در افزایش توان رقـابتی  
 ارائـه  مطالـب  بـه  توجـه  با ).19 ،4( بسیار مهم هستند

تولیـد عملکـرد در ارقـام مختلـف گونـه       قدرت شده،
متفاوت بوده و همین  هرز هايزراعی در حضور علف

ابزار در مـدیریت پایـدار    تواند به عنوان یکعامل می
بـه   هرز مورد استفاده قرار گیـرد. بـا توجـه    هايعلف

ــفاینکــه  ــرز هــايعل ــه ه ــوان یکــی ب ــل عن از عوام
و هـر سـاله از    باشـد نخـود مـی  محدودیت در کشت 

 . لـذا در شـود ها جهت کنترل آن استفاده میکشعلف
و  صــفات زیســتیبرخــی بررســی بــه  پــژوهش ایـن 

 هـرز  هايعملکرد دانه پنج رقم نخود در حضور علف
پرداختـه شـده   ) 29، 24(و در شرایط طبیعـی مزرعـه   

بـا تولیـد مناسـب    تا بر اساس آن بهتـرین رقـم    است
  .معرفی گردد هرز هايعلف رحضو درعملکرد 

  
  هامواد و روش

در  1393و  1392این آزمایش در دو سال زراعی 
مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه بـوعلی   
سینا واقع در عباس آباد انجام گرفـت. محـل اجـراي    

درجـه و یـک دقیقـه شـمالی و      35طـول  آزمایش در 
 متر 1690دقیقه شرقی و ارتفاع  31درجه و  48عرض 

سـال   20از سطح دریا قـرار دارد. میـانگین بارنـدگی    
ون متر گزارش شده است. نتـایج آزمـ  میلی 315منطقه 

ـ ارا 1خاك محل آزمـایش در جـدول    ه شـده اسـت.   ئ
میزان کل بارندگی در طول اجـراي آزمـایش در سـال    

متـر بـود.  میلـی  80و  76ترتیب حـدود  اول و دوم به

  
.یایی خاك محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیم -1جدول   

Table 1- Experiment local soil physical and chemical properties. 
 کربن آلی

)درصد(  
OC (%) 

 فسفر قابل جذب
رم)گرم در کیلوگ(میلی   

 P available  
(mg Kg-1) 

 پتاسیم قابل جذب
)رمگرم در کیلوگمیلی(  

K available  
(mg Kg-1) 

 نیتروژن کل
 )درصد(

Total N (%) 

هاسیدیت  
pH 

 هدایت الکتریکی
ر)(دسی زیمنس بر مت  
EC (dS/m) 

 بافت خاك
Soil 

texture 

شنی رسی 0.409 7.46 0.13 590 4.59 1.32  
Sandy clay 

  
آزمــایش بــه صــورت فاکتوریــل در قالــب طــرح 

هاي کامل تصادفی در سه تکرار انجـام گرفـت.   بلوك
جین و عـدم  وهرز ( کنترل علفتیمارهاي آزمایشی شامل 

نخود (ترك، هاشم، آرمـان، آزاد و محلـی)    ارقامو ) وجین
، هاي پاییزه نخـود ارقام هاشم، آرمان و آزاد رقم بودند.

با عملکرد زیستی (فرم ایستاده) و پا بلند  نسبتا دیررس
مربوط به منطقه همـدان   یتوده محلباشند. مناسب می

ود . نخـ که زودرس و داراي ارتفاع بوته کم اسـت  بود
بعد از ورود به بود که  هیکشور ترک یتوده بوم زیترك ن
شد. این رقم یاستفاده م یتوسط کشاورزان محلکشور 
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ابعـاد هـر   . متوسط رس و داراي ارتفاع متوسط اسـت 
خط کاشت  6 ،متر بود. در هر کرت 3متر در  5/3کرت 

متر و فاصله روي ردیف سانتی 50با فاصله بین ردیف 
. عملیات کاشت در )18( گرفته شد ظرمتر در نسانتی 5

 1392اسـفند   26و  1391اسفند سـال   25هاي تاریخ
بنابر توصیه کودي آزمایشگاه آب و خاك انجام گرفت. 

نیتروژن خالص از منبع اوره در هکتار کیلوگرم  30تنها 
و به صورت پایـه بـه خـاك اضـافه شـد. واحـدهاي       

ها مورد يآزمایشی بر حسب نیاز بر علیه آفات و بیمار
آبیـاري   ،کنترل قرار گرفتند. در طول اجراي آزمـایش 

واحدهاي آزمایشی صورت نگرفت و شرایط رشـدي  
براي درك بهتر از شـرایط  گیاهان به صورت دیم بود. 

منطقه و شناخت بهتر از عملکرد ارقام نخود در حضور 
در  هـرز  هـاي هرز توزیع و پـراکنش علـف   هايعلف

). 29، 24صـورت طبیعـی بـود (   به تیمارهاي آزمایشی
هرز  هاي عاري از علفهرز در کرت هايوجین علف

تا در  انجام گرفتصورت مکرر و بهبه صورت دستی 
در این  هرز باشند. ها بدون علفکرت تمام مواقع این

 10آزمایش صفات ارتفاع بوته (بـه صـورت میـانگین    
ـ ، تعداد شاخه در بوتهسطح برگ، بوته)،  ، هعملکرد دان

و شاخص کلروفیل بـرگ   هاي ریشهتعداد و وزن گره
هاي ارتفاع بوتـه،  ویژگیگیري و ارزیابی شدند. اندازه

هاي ه، تعداد و وزن گرهتعداد شاخه در بوتسطح برگ، 
 50حـدود  ریشه و شاخص کلروفیل بـرگ در زمـان   

گیـري  انـدازه گیري شدند. ها اندازهگلدهی بوتهدرصد 
ها از بوته و توسط کاغذ برگسطح برگ با جدا کردن 

برداشت نهـایی بـه منظـور    رنجی صورت گرفت. طش
 1393و  1392تیر ماه  16و  15، در دانهتعیین عملکرد 

انجام گرفت. در مرحله روز پس از کاشت)  115-113(
گی یک ردیف از هر طرف و نیم متر از دو انتهاي رسید

شد و هر واحد آزمایشی به عنوان حاشیه در نظر گرفته 
-هاي برداشت شده، عملکرد دانه انـدازه بر اساس بوته

شد. شاخص کلروفیـل بـرگ نیـز بـا      محاسبه و گیري

بـدین   ؛گیري شـد اندازه SPAD502استفاده از دستگاه 
ترتیب که از هر واحد آزمایشی تعداد سه بوته انتخاب 
و شاخص کلروفیل با استفاده از دستگاه مذکور بـراي  

-گیري شد و میانگین اعداد بهندازههر بوته چهار بار ا

دست آمده به عنوان شاخص کلروفیل کرت مورد نظر 
تــوده گیــري تـراکم و زیســت بـه ثبــت رسـید. انــدازه  

در زمـان رسـیدگی فیزیولوژیـک محصـول     هاي علف
متر و به صورت  1×1با استفاده از یک کوادرات زراعی 

هـا بـراي   نقطه هر کرت انجـام و نمونـه   3تصادفی از 
عیین وزن خشک به آزمایشگاه منتقـل شـدند. سـپس    ت

درجـه   72ساعت در آون با دماي  48مدت ها بهنمونه
گراد قرار گرفتند و در نهایت با ترازوي دقیق و با سانتی
گیري شد. براي ها اندازهوزن خشک نمونه 01/0دقت 

 تعیین ارقام رقیـب، نیمـه رقیـب و ضـعیف از رابطـه     
 )1(رابطه  )Competitive Index, CI(شاخص رقابت 

  ).4( استفاده گردید
   

(        ):1( رابطه
mean

i

Weed
Weed

) / (
mean

i

Var
Var

= (CI    

  
عملکـرد  : iVarشاخص رقابت،  CI:در این رابطه 

: متوسـط  meanVarهـرز،   هـاي در حضور علـف i رقم 
: iWeedعملکرد همـه ارقـام در حضـور علـف هـرز،      

: meanWeedو  iهرز مربوط بـه رقـم    علف هتودزیست
باشـد.  هرز در همه ارقام می علف تودهزیستمتوسط 

قبل از انجام آنالیز واریانس تست نرمالیته و یکنواختی 
واریانس اشـتباه آزمایشـی صـورت گرفـت و سـپس      

دست آمـده از طریـق نـرم    هاي بهتجزیه و تحلیل داده
صـفات مـورد   و مقایسـه میـانگین     SASافزار آمـاري 

 درصـد  5در سـطح احتمـال    LSDارزیابی با آزمـون  
 افـزار  انجام گرفت. بـراي رسـم نمودارهـا نیـز از نـرم     

Excel .استفاده شد  
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  نتایج و بحث
با توجـه  : و تعداد شاخه در بوته ، سطح برگارتفاع بوته

 ات)، اثـر 2هـا (جـدول   به نتایج تجزیه واریـانس داده 
ر ارتفاع بوتـه در سـطح   بو رقم  هرز هايعلفکنترل 

. مقایسه میانگین اثر نددار شدمعنی یک درصداحتمال 
هرز بر ارتفاع بوته مشخص سـاخت کـه    کنترل علف

متر) به تیمار وجین سانتی 80/40بیشترین ارتفاع بوته (
هرز تعلق گرفت. کمتـرین میـزان ایـن ویژگـی      علف

هـرز   متر) به تیمار عـدم وجـین علـف   سانتی 26/35(
هـرز،   ق گرفت که در مقایسه با تیمار وجین علفتعل

در میان درصد کاهش داد.  57/13را  نخودارتفاع بوته 
هـاي هاشـم و محلـی    نخـود نیـز رقـم   ارقام مختلـف  

ــه ــه  ب ترتیــب بیشــترین و کمتــرین مقــدار ارتفــاع بوت
ــه ــب (ب ــانتی 00/32و  00/44ترتی ــر) س ــتند مت را داش

(شامل هاشـم،  ارقام اصالح شده و جدید ). 3(جدول 
ود از نظـر  هاي ذاتی خـ سبب ویژگی آرمان و آزاد) به

هـا  بوته بسیار برتر از تـوده  برخی صفات مانند ارتفاع
اي روي گیاه باقال اظهـار شـد   در مطالعهمحلی بودند. 

این گیـاه   بوته ارتفاع هرز، هايعلف رقابت افزایش که
ایـن پژوهشـگران اعـالم    . )13( داد کـاهش  رازراعـی  

 بایـد در اثـر   احتمـاالً را دند این کاهش ارتفاع بوته کر
دانسـت   هرز رشد در تیمار آلوده به علف منابع کاهش

 شده است. شودگیاه زراعی میارتفاع  کاهش سبب که
هـرز   هاي آلـوده بـه علـف   در کرتدر این مطالعه نیز 

کـاهش منـابع محیطـی ماننـد آب کـه در اثـر        احتماالً
زراعی و غیرزراعی) پدید آمده افزایش تراکم گیاهان (

  سبب کاهش ارتفاع نخود شده است.
 )2(جـدول   ي آزمایشـی هـا میانگین مربعـات داده 

سـطح  و رقم بر  هرز هاياثرات کنترل علفنشان داد 
دار در سـطح احتمـال یـک درصـد معنـی      برگ نخود

 55/145( ســطح بــرگ بوتــه نخــودشــدند. بیشــترین 
هـرز تعلـق    علـف ) بـه تیمـار وجـین    مربع مترانتیس

متر) سانتی 33/108گرفت. کمترین میزان این ویژگی (

هـرز تعلـق گرفـت کـه در      به تیمار عدم وجین علف
بوتـه   سـطح بـرگ  هـرز،   علفمقایسه با تیمار وجین 

ــام   13/25نخــود را  ــان ارق درصــد کــاهش داد. در می
ب ترتیـ هاي هاشم و محلـی بـه  مختلف نخود نیز رقم

ترتیـب  (بـه بوته سطح برگ ار بیشترین و کمترین مقد
را داشتند (جدول مربع)  مترسانتی 33/103و  50/156
ارقام اصالح شده و جدید (شامل هاشم، آرمـان و  ). 3

هاي ذاتـی خـود از نظـر برخـی     سبب ویژگی آزاد) به
هـا  صفات مانند سطح برگ بوته بسـیار برتـر از تـوده   

ش در پـژوه کـه  رسد طور به نظر میاینمحلی بودند. 
کـاهش منـابع    هرز هاي آلوده به علفدر کرتحاضر 

محیطی مانند آب کـه در اثـر افـزایش تـراکم گیاهـان      
ایـن  زراعی) پدید آمده سـبب کـاهش    (زراعی و غیر

اي روي گیاه بـاقال  در مطالعه نخود شده است. ویژگی
سـطح    هـرز،  هـاي علف رقابت افزایش کهاظهار شد 

  . )13( داد هشکا داريطور معنیبرگ باقال به
حاکی از این است که  2نتایج ارائه شده در جدول 

 یـک درصـد  در سـطح احتمـال   تعداد شاخه در بوتـه  
مقایسـه   .گرفت هرز و رقم قرارثیر تیمار علفأتحت ت
ها نشان داد که بیشترین تعداد شـاخه در بوتـه   میانگین

 شاخه در بوته) مربوط به تیمـار وجـین علـف    76/7(
 18/35بـا  شـاخه در بوتـه)    03/5(آن هرز و کمترین 

 درصد کـاهش بـه تیمـار عـدم وجـین تعلـق گرفـت       
 نخـود . دلیل افزایش تعداد شاخه در بوتـه  )3(جدول 

تواند از افزایش قابلیـت  هرز می در تیمار کنترل علف
دسترسی گیاه زراعی به عناصـر غـذایی و فضـاي در    

ها ناشی شود. در حـالی کـه   دسترس براي توسعه بوته
هـا بـا گیـاه    هرز و تشدید رقابت آن يهاداخل علفت

شـود  زراعی موجب کاهش تعداد شاخه در بوتـه مـی  
دریافتنـد کـه سـایه    ی اتدر آزمایشـ  پژوهشگران ).20(

هـاي گنـدم سـبب    هـرز روي بوتـه   هاياندازي علف
شود تا گندم قادر به تکمیل مراحل رشدي خـود و  می

  در نتیجه فتوسنتز بهینه نباشد. 
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  هاي نخود.برخی ویژگی هرز و رقم بر هاياثر کنترل علف مقایسه میانگین -3دول ج
Table 3- Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on some properties of chickpea. 

  وزن گره
 (میلی گرم)
Nodule 
weight 
(mg) 

تعداد گره در 
 بوته

Nodule No. 
per plant 

خص شا
 کلروفیل

Chlorophy
ll index 

تعداد شاخه در 
 بوته

No. of 
branches per 

plant  

  سطح برگ
(سانتی متر 

  مربع)
Leaf area 

)2(cm 

  ارتفاع بوته
 متر)(سانتی

Plant 
height 
(cm)  

Treatment   

A47.93  A39.53  38.70A A7.76  145.55A 40.80A 
  وجین

Weeding 
-کنترل علف

  هرز
Weed 

Control   
B3330.  B28.30  33.03B B5.03  108.33B 35.26B 

 عدم وجین
Non-

weeding  

c33.25  c31.50  a34.66  b5.83  107.18cd 34.91cd 
 ترك

Tork 

 رقم
Cultivar   

b39.00  bc34.71  a36.25  b6.33  145.85b 38.33bc 
 آزاد

Azad  
b41.91  b36.83  a37.16  a7.25  150.68ab 40.91ab 

 آرمان
Arman 

a50.66  a340.3  a37.75  a8.00  156.50a 44.00a 
  هاشم

Hashem 
c30.83  d26.50  a34.50  c4.58  103.33d 32.00d 

 محلی
Mahali 

دار ندارند.هاي هر ستون که حداقل در یک حرف مشترك هستند، اختالف معنیمیانگین  
Means in each column, followed by similar letter are not significant.  

  
گندم با کاهش شدید مواد هیدروکربنـه   ،یتدر نها

هـاي زیسـتی آن از قبیـل تعـداد     ویژگیمواجه شده و 
مقایسـه میـانگین    ).28، 2( یافتکاهش  پنجه و برگ

 00/8ارقام نشان داد که بیشترین تعداد شاخه در بوته (
دست آمـد. همچنـین،   شاخه در بوته) از رقم هاشم به

اخه در بوتـه) بـا   شـ  58/4کمترین میزان این ویژگی (
دسـت آمـد   درصد کـاهش از رقـم محلـی بـه     75/42

با توجه به عملکرد زیسـتی بـاالي ارقـام    ). 3(جدول 
اصالح شده جدید مانند هاشم، آرمان و آزاد افـزایش  

هـاي  تعداد شاخه فرعی در این ارقام نسـبت بـه تـوده   
طــاهري و پوردر پـژوهش  باشــد. محلـی طبیعــی مـی  

تعداد شاخه در بوتـه ارقـام    افزایش) 2012همکاران (
  ).29( گزارش شده استاصالح شده و جدید عدس 

ــه عملکــرد  ــه  زیســتی:عملکــرد و دان نتیجــه تجزی
هـرز و   ها نشان داد که اثر کنتـرل علـف  واریانس داده

رقم بر عملکرد دانـه در سـطح احتمـال یـک درصـد      
× هـرز   همچنین، اثر متقابل کنترل علفدار بود. معنی

 جینتـا ). 2دار شـد (جـدول   ویژگی معنـی  رقم بر این
رقم عملکـرد   ×هرز  اثر متقابل کنترل علف یدهبرش

کنترل  هر دو سطحکه  نشان داد )4 جدولدانه نخود (
. در واقع دارندارقام نخود بر  يداریثر معنعلف هرز ا

 کنترل علفبه  هاتفاوت عمده بین ارقام به واکنش آن
 ارقـام دانه در بـین  رد عملککمترین . گشتمی بر هرز

در هـر دو شـرایط   و ترك  یمحل هايمختلف در رقم
عملکـرد   نیشـتر ید. بوجین و عدم وجین مشاهده شـ 

ارقام هاشم و آرمان و آزاد بود که  زیستی نیز متعلق به
در هاشم و آرمـان  رقم  دو نیب يداریالبته تفاوت معن

ـ  شـت وجود ندا نیبدون وج طیشرا  طیدر شـرا ی، ول
بـود.  رقـم آرمـان و آزاد    دوهاشم باالتر از  رقم نیوج

میانگین اثرات متقابل ارقـام نخـود در شـرایط     مقایسه
وجین و عدم وجین براي صفت عملکرد دانه حاکی از 

گـرم   00/136آن بود که بیشترین میزان عملکرد دانه (
هرز  ر متر مربع) از رقم هاشم در شرایط وجین علفد
یمـار مـذکور، کمتـرین    دست آمـد. در مقایسـه بـا ت   به
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 75بـا حـدود   گرم در متر مربع)  00/33(عملکرد دانه 
از رقم محلی در شـرایط عـدم وجـین     ،درصد کاهش

درصـد کـاهش   در این مطالعه ). 1دست آمد (شکل به
عـدم   مـار یتتیمار وجین نسبت به  عملکرد هر رقم در

تـرك، آزاد، آرمـان،   هـرز در ارقـام    هـاي علف نیوج
 54و  42، 49، 48، 55ترتیب حدود به یهاشم و محل
اي زیسـتی مناسـب   هـ با توجه به ویژگـی درصد بود. 

و  مانند ارتفاع )ارقام اصالح شده (هاشم، آرمان و آزاد
بیشتر، تعداد شاخه فرعی بیشتر و عملکرد  سطح برگ

زیستی باالتر عملکرد دانـه در ایـن ارقـام نسـبت بـه      
در همچنین، داري یافت. هاي محلی افزایش معنیتوده

هـرز، رقابـت گیـاه     هاينبود عوامل کنترل کننده علف

هرز بر سر منابع مشترك افـزایش یافتـه،    هايبا علف
طوري که تا حد زیادي از عملکرد محصـول کاسـته   به

. از طرفی، کاهش در عملکرد دانه را )22، 14( شودمی
هـرز بـر اجـزاي     هـاي نامطلوب علـف  توان به اثرمی

ه گیـاه زراعـی نسـبت داد کـه بـا کـاهش       عملکرد دان
عملکـرد نهـایی دانـه     اجزاي عملکرد منجر به کاهش

) نیـز گـزارش   2007فـرد و همکـاران (  گردد. دیهممی
که در ارقام گندم، عملکرد اقتصادي تحت تأثیر  ندکرد

طی هرز کاهش یافته و این کاهش به صورت خ علف
 در پژوهشـی  ).8( و در ارقام مختلف متفـاوت اسـت  

داري عملکرد دانه به طور معنیروي کلزا گزارش شد 
  ). 10( کاهش یافت هرز هايدر رقابت با علف

 
  .رقم در عملکرد دانه و زیستی نخود ×هرز متقابل کنترل علفدهی اثر میانگین مربعات برش -4جدول 

Table 4- Slicing mean square of weed control × cultivar interaction in chickpea grain and biological yield. 
  هرزکنترل علف

Weed Control  
 درجه آزادي

df  
 عملکرد دانه

Grain yield 
 زیستیعملکرد 

Biological yield 
  وجین

Weeding 
4 **4070.25 **31947.00 

 عدم وجین
Non-weeding 

4 **1744.40 **13076.00 

 رقم
Cultivar  

   

 ترك
Tork 

1 9324.18** 86785.00** 

 آزاد
Azad  

1 10561.00** 90915.00** 

 آرمان
Arman 

1 12288.00** 105375.00** 

  هاشم
Hashem 

1 10473.00** 80852.00** 

 محلی
Mahali 

1 4200.02** 28082.02** 

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنی، * و **: به. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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ارقام نخود  C5تا  C1هرز و : عدم وجین علفNهرز و : وجین علفW( هرز و رقم بر عملکرد دانه نخود هاياثر کنترل علف مقایسه میانگین -1شکل 

  .)ترتیب: ترك، آزاد، آرمان، هاشم و محلیبه
Figure 1- Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on grain yield of chickpea (W: weeding and N: 

Non-weeding and C1 to C5: Tork, Azad, Arman, Hashem. Mahali chickpea cultivars, respectively). 
  

هـا نشـان داد کـه اثـر     دادهمیانگین مربعـات  نتیجه 
در سـطح   زیسـتی رز و رقم بر عملکرد ه کنترل علف

دار بود. همچنین، اثـر متقابـل   احتمال یک درصد معنی
در سـطح   زیستیهرز در رقم بر عملکرد  کنترل علف

 جینتـا ). 2دار شـد (جـدول   معنـی  درصداحتمال یک 
رقم عملکـرد   ×هرز  اثر متقابل کنترل علف یدهبرش

سـطوح  کـه   نشـان داد نیـز   )4 جـدول زیستی نخود (
. دارنـد ارقام نخـود  بر  يداریثر معنکنترل علف هرز ا

بـه   هـا تفاوت عمده بین ارقام بـه واکـنش آن  در واقع 
در شرایط وجین و عدم . گشتمی بر هرز کنترل علف

مختلـف   ارقـام زیستی در بین عملکرد وجین کمترین 
 نیشـتر ید. بمشـاهده شـ  و تـرك   یمحلـ  هـاي در رقم

اشـم و آرمـان و آزاد   ارقام ه زیستی متعلق بهعملکرد 
ـ  ـ  يداریبود که البته تفاوت معن هاشـم و  رقـم   دو نیب

ـ  شـت وجود ندا نیبدون وج طیدر شراآرمان  در ی، ول
رقم آرمان و آزاد  دوهاشم باالتر از رقم  نیوج طیشرا

هـا نشـان داد کـه بیشـترین     مقایسه میـانگین داده بود. 
گرم در متر مربـع) بـه رقـم     75/394( زیستیعملکرد 

هـرز تعلـق گرفـت.     م در شـرایط وجـین علـف   هاش

گرم در متر مربع)  75/116کمترین میزان این ویژگی (
هرز بدست  از رقم محلی در شرایط عدم وجین علف

هـاي هـرز از   آمد. رقم هاشم در شرایط وجین علـف 
در  زیستیدرصدي از نظر عملکرد  70افزایش حدود 

ردار مقایسه با رقم محلی در شرایط عدم وجین، برخو
درصد کـاهش عملکـرد   در این مطالعه ). 2بود (شکل 
 نیعـدم وجـ   مـار یتتیمار وجین نسبت به هر رقم در 

تـرك، آزاد، آرمـان، هاشـم و    هرز در ارقـام   هايعلف
درصـد   55و  41، 49، 49، 58ترتیب حـدود  به یمحل

بهبود شرایط  هرز نیز به دلیلعلف در تیمار کنترلبود. 
شد به راحتی در دسترس گیاه ر محیطی، نور و عوامل

 توسـعه افـزایش ارتفـاع،   قرار گرفته که این امر باعث 
هـاي فرعـی در گیـاه و در    سطح برگ و تعداد شـاخه 

شـده   در واحـد سـطح   زیستینهایت افزایش عملکرد 
است. باالتر بودن زیست توده ارقام مختلف در شرایط 

توان به عنوان یکـی از صـفات مـؤثر در    رقابتی را می
اند باعث کـاهش  توها دانست که میانایی رقابت آنتو

ی هـای در پـژوهش هـرز شـود.    هايزیست توده علف
که در تعیین سـهم هـر یـک از صـفات     مشخص شد 
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هرز، هر چه میزان  هايدر قابلیت رقابت با علفسویا 
بیشـتري بـر کـاهش     کل ماده خشک بیشتر باشد تأثیر

ایی رقـابتی  توانهرز داشته و از  هايوزن خشک علف

، 31، 22( هرز برخوردار خواهد بود هايبیشتر با علف
33(.  

  
ارقام  C5تا  C1هرز و : عدم وجین علفNهرز و : وجین علفW( نخود زیستیهرز و رقم بر عملکرد هاياثر کنترل علف مقایسه میانگین -2شکل 

  .)ترتیب: ترك، آزاد، آرمان، هاشم و محلینخود به
Figure 2- Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on biological yield of chickpea (W: weeding 

and N: Non-weeding and C1 to C5: Tork, Azad, Arman, Hashem. Mahali chickpea cultivars, respectively)  
  

شاخص کلروفیل در سطح احتمال : شاخص کلروفیل
هـرز قـرار    ثیر تیمار کنترل علـف أت تحت یک درصد

ــدول   ــت (ج ــل   2گرف ــاخص کلروفی ــترین ش ). بیش
هـرز تعلـق داشـت و     ) به تیمار وجین علـف 70/38(

) از تیمـار عـدم   03/33کمترین میـزان ایـن ویژگـی (   
در  هـرز  هـاي علـف دست آمد. تیمار تداخل وجین به

را  نخـود مقایسه با تیمـار وجـین شـاخص کلروفیـل     
دلیـل افـزایش کلروفیـل در     .هش داددرصد کا 65/14

تـوان بـه دسترسـی    را مـی  هرز هايعلفتیمار وجین 
ن نسـبت داد  ژویژه نیتـرو بهتر گیاه به عناصر غذایی به

زیرا در تیمارهاي عدم وجین رقابت زیادي بین ). 35(
هـاي غیـر زراعـی وجـود خواهـد      گیاه زراعی و گونه

داشت کـه سـبب دسترسـی نـاقص بـه برخـی منـابع        
بر اسـاس  گردد. حیطی مانند آب و عناصر غذایی میم

) رقابـت بـین دو   2004گزارش سانتوس و همکاران (
ش بیشـتر  تـره موجـب کـاه   گیاه چغندر قند و سـلمه 

  ).32( کلروفیل برگ چغندرقند شد

در هـاي تعـداد و وزن گـره    ویژگـی : تعداد و وزن گـره 
ـ   یک درصدسطح احتمال  کنتـرل   هـاي ثیر تیمارأتحـت ت

، ولـی اثـر متقابـل کنتـرل     نـد قرار گرفت و رقم رزه علف
). 2دار نشد (جدول معنیصفات رقم بر این  ×هرز علف

ــترین  ــین   بیش ــار وج ــره در تیم ــداد و وزن گ ــزان تع می
) 93/47و  53/39ترتیـب  مشاهده شد (به هرز هايعلف

دار ایـن  هرز باعث کاهش معنـی  هايو عدم وجین علف
بین ارقام مختلف نخود نیـز  ). در 3ها شد (جدول گیژوی

ـ  دسـت  هبیشترین مقدار تعداد و وزن گره در رقم هاشم ب
کمترین مقدار  ،). همچنین66/50و  33/40ترتیب آمد (به

تعداد و وزن گره متعلق به رقم محلی نخود بود (جـدول  
در تیمارهاي عدم وجـین رقابـت زیـادي بـین گیـاه      ). 3

د داشـت کـه   هاي غیر زراعی وجود خواهزراعی و گونه
گردد که سبب دسترسی ناقص به برخی منابع محیطی می

احتماالً رقابت بـراي جـذب منـابع محیطـی مثـل آب و      
بـت و تـراکم ناشـی از    عناصر غذایی بر اثـر افـزایش رقا  

هـرز تشـدید شـده و باعـث کـاهش       هـاي حضور علف
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تشکیل گره در ریشه نخود و نیز کاهش وزن گـره شـده   
مطـابق بـا مطالعـات مرلـو و      است. نتایج تحقیق حاضـر 

آرانجولـو و همکـاران    ).23( باشـد ) می2014همکاران (
) نیز رقابت براي عوامل محیطی را سـبب کـاهش   2009(

تثبیـت نیتـروژن در    تشکیل گره در ریشه یونجه و کاهش
  ).3( یونجه دانستند

در ایـن  : هـرز  هـاي هاي مورد ارزیابی علفویژگی
 Chenopodium(.ره تـ سـلمه هـرز   هايآزمایش علف

album L،(  ايماشک گل خوشـه .)Vicia villosa L،( 
و چســبک ) Papaver dubium L(.شــقایق وحشــی 

.)Setaria vicia L (هـرز غالـب را تشـکیل     هايعلف
هرز را به خود  هايدادند و بیشترین وزن خشک علف

نتایج تجزیـه واریـانس اثـر رقـم بـر       اختصاص دادند.
هـرز در حالـت عـدم     هـاي علف تودهستیزتراکم و 

ها در سـطح  هرز نشان داد که این ویژگی کنترل علف
احتمال یک درصد تحت تأثیر ارقام نخود قرار گرفتند 

هـا  ). بـا توجـه بـه نتـایج مقایسـه میـانگین      5(جدول 
 50/20هرز ( مشخص گردید که بیشترین تراکم علف

و  بوته در متـر مربـع) بـه رقـم محلـی تعلـق گرفـت       
بوتـه در متـر    67/10هـرز (  هـاي ین تراکم علفکمتر
). 3شـکل  ) نیز به رقم هاشم اختصاص داشـت ( مربع

هـرز بـاالترین    هايرقم هاشم در شرایط تداخل علف

عملکرد دانه را داشت. این امر ممکن اسـت بـه دلیـل    
بهبود صفات زیستی از جملـه ارتفـاع، تعـداد شـاخه،     

و در نهایت عملکرد زیستی و تعداد و وزن گره ریشه 
فتوسنتز باال در طی فصل رشد به دلیل دسترسی بیشتر 
 به منابع توسط این رقم باشد که باعث کـاهش تـراکم  

هایی کـه روي گیـاه   در پژوهشهرز شده است.  علف
ورت گرفـت اظهـار شـد بهبـود صـفات      صـ سویا نیز 

زیســتی قطعــا باعــث کــاهش تعــداد و زیســت تــوده 
با توجـه بـه   ). 34، 33، 7هرز خواهد شد ( هايعلف

برداري بهتر یک گر بهرهبیان توده ستیزکه تجمع این
تـوان نتیجـه   باشـد، لـذا مـی   گونه از منابع رشدي مـی 

هرز در رقابت با ارقام ضعیف بـا   هايگرفت که علف
بیشـتري   تودهستیزاستفاده بیشتر و بهتر از این منابع 

لوژیک، هاي اکورا تولید کرده و با تسخیر بیشتر آشیانه
ارقـام ضـعیف شـده     تـوده ستیزباعث کاهش تجمع 

 سـت یزن آزمـایش بیشـترین   طوري که، در ایاست. به
گـرم در متـر مربـع) در     99/104هرز ( هايعلف توده

رقم محلی مشاهده شد و کمترین میزان ایـن ویژگـی   
دست آمـد.  هگرم در متر مربع) از رقم هاشم ب 50/52(

ـ     ام سـویا و گنـدم در   متفاوت بـودن تـوان رقـابتی ارق
، 9، 7( نیز گزارش شده است هرز هايعلفا تداخل ب

31.(  
  

  هرز. هايعلف توده ستیزو  تراکمتجزیه واریانس اثر رقم بر  -5جدول 
Table 5- Mean comparison for the effect of cultivar on weed number and biomass. 

  هرز علفتوده ستیز
Weed biomass 

  هرزعلف تراکم
Weed number 

 درجه آزادي
df  

 منابع تغییر
S.O.V  

ns20.83  ns2.70  1  سال  
Year  

  سال ×تکرار   4  1.50  39.16
Rep (Y) 

 رقم  4  87.61**  2439.45**
Cultivar  

ns 2.08  ns 1.61  4   سال ×رقم 
Cu × Y 

 خطاي آزمایش  16  4.29  175.66
Error  

 (درصد) ضریب تغییرات  14.09  16.50
CV (%)  

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنیترتیب غیر معنی، * و **: به. 
ns, * and ** are non-significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively.  
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  .)ترتیب: ترك، آزاد، آرمان، هاشم و محلینخود به ارقام C5تا  C1( هرز نخودهايعلف زیست تودهتعداد و  اثر رقم بر مقایسه میانگین -3شکل 

Figure 3- Mean comparison for the effect of cultivar weed number and biomass of chickpea (C1 to C5: Tork, Azad, 
Arman, Hashem. Mahali chickpea cultivars, respectively). 

 
هـاي بـه   از آنجا که تاکنون در برنامـه  :شاخص رقابت

هرز صـورت   نژادي، انتخاب در جهت رقابت با علف
هـا در شـرایط عـاري از    نگرفته است و اغلب انتخاب

ط ایهرز بوده است، لذا تنها عملکرد گیاه در شر علف
هـرز و   کشت خالص و یا حتی کشت مخلوط علـف 

کننده رقابـت باشـد.   تواند شاخص تعیینمحصول نمی
هـا در  هاي زارعی برخی ویژگیدر ارقام مختلف گونه

هرز بسیار موثرند و  هايپذیري با علفافزایش رقابت
ــاب ــزایش داده و در   ت ــی را اف ــول زراع آوري محص

دهند. تر کشاورز را یاري میرسیدن به عملکرد مناسب
 انـد شـده  یارقام معرف یکه مرتبط با توان رقابت یصفات

 ،دهیشاخه بوته، ارتفاع شدن، سبز سرعت: از عبارتند
و سـرعت   یبرگ، بسته شدن کانوپ شیمساحت و آرا

در ایـن مطالعـه نیـز برخـی ارقـام      ). 37( شـه یرشد ر
هاي محلی تـرك و  (هاشم، آرمان، آزاد) نسبت به توده

تـوده محلــی همــدان صـفاتی ماننــد ارتفــاع بــاالتر و   
در ایـن مـوارد   لبتـه  عملکرد زیستی بیشتري داشـتند. ا 

هرز تولیدي در حضور آن رقم نیـز   زیست توده علف
باشد. جهت تلفیـق نمـودن تمـام ایـن     مهمی می عامل

عوامل با یکدیگر امروزه از شاخص رقابت نیز استفاده 
ها بیانگر این مطلـب اسـت کـه    شود. میانگین دادهمی

) متعلق بـه رقـم   16/2رقابت ( باالترین میزان شاخص

  .هرز آلوده به علف رقابت ارقام نخود در تیمار شاخص -6جدول 
Table 6- Competition index of chickpea varieties in infested treatment at faced with weeds. 

 تیمار
Treatment  

 شاخص رقابت  
Competitive Index  

 ترك
Tork 

  0.67  

 آزاد
Azad    1.19  

 آرمان
Arman 

  1.17  

  هاشم
Hashem 

  2.16  

 محلی
Mahali 

  0.41  



 ئیحمزه جواد و سیدي سیدمحسن

95  

) متعلق به رقـم  41/0ترین این ویژگی (پایین هاشم و
). تولید شاخ و برگ کم در رقـم  6جدول محلی بود (

هـاي  محلی قدرت رقابتی این رقم را در مقابل علـف 
کاهش داد. محققین دیگر نیز در مطالعـات خـود    هرز

را و سویا کلزا نخود،  هاي مختلفتوان رقابتی ژنوتیپ
و گـزارش کردنـد    اسـتفاده  هـرز هـاي  در مقابل علف

هاي مرفولوژیکی از قبیل ارتفـاع بوتـه، تعـداد    ویژگی
شاخه در بوته و سطح برگ را در افزایش توان رقابتی 

، بسـیار مهـم   هـرز هـاي  گیاهان زراعی در مقابل علف
  ).31، 26، 4(دانستند 

  
  کلیگیري نتیجه

صـفات  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد کـه  
ارقام مختلف نخود در حضـور  و عملکرد دانه  زیستی
هرز کاهش یافت. اما کاهش عملکـرد دانـه    هايعلف

کـه  طـوري بـه  ؛در ارقام مختلف روند یکسانی نداشت

ارقام اصالح شده و جدید کـه داراي صـفات زیسـتی    
تري از جملـه ارتفـاع و تعـداد شـاخه فرعـی      مناسب

بیشتر، و عملکرد زیستی باالتري بودند، توانایی تولیـد  
هاي محلی داشتند. کرد دانه باالتري در مقابل تودهعمل

عنـوان رقـم قـوي و    ترتیـب بـه  و محلی بهرقم هاشم 
هـرز شناسـایی شـدند. بـا      هايضعیف در برابر علف

تـوان  دست آمده از این آزمـایش مـی  توجه به نتایج به
هـرز  هاي انتخاب رقم متحمل به رقابت با علفگفت 

این تنش زنده کـافی نیسـت،   به تنهایی براي مقابله با 
ـ بـا ارز ولی در عـین حـال    و شـاخص   عملکـرد  یابی

 طیدانست که کدام ارقام در شرا توانیم يریپذرقابت
 بهتــريرقابــت  ییاز توانــا هــرزهــاي حضــور علــف

 بیرا دارند که در ترک لیپتانس نیبرخوردار هستند و ا
کمتر بـه   ازنی با و هرز	کنترل علف هايروش گریبا د

  کسب کنند. تريقبول قابل محصول ها،کشعلف
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