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  چکيده
  

هاي هرز بر رشد، عملکرد و اجزاي عملکرد به منظور بررسي تأثير تراکم بوته و زمان وجين علف

. به اجرا گذاشته شد آبادخرمدر ايستگاه تحقيقات  كشاورزي  ١٣٨٤‐٨٥نخود، پژوهشي در سال زراعي 

 هرز درهاي علفهاي هرز، يكبار وجين  علفوجينعدم ( هرز هايعلف وجين  زماندر اين بررسي پنج

و چهار ) هاي هرز در تمام دوره رشد نخودوجين علفهاي ثالثه و  هفته پس از ظهور شاخه٧، ٥، ٣

هاي كامل به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوك)  بوته در متر مربع٨٠ و ٦٠، ٤٠، ٢٠(تراکم بوته 

 هفته پس از ظهور ٧ تا ٥نتايج نشان داد که تأخير در انجام وجين از . مقايسه شدند تكرار ٣في با تصاد

  وجين. هاي ثالثه سبب کاهش تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در نيام و عملکرد دانه گرديدشاخه

ه در نيام و عملکرد  باعث حداکثر  تعداد نيام در بوته، تعداد داندر تمام دوره رشد نخودهرز  هايعلف

دار هاي ثالثه معنيدانه  گرديد ولي اختالف عملکرد دانه اين تيمار با وجين پنج هفته پس از ظهور شاخه

دار تعداد شاخه اوليه و ثانويه، تعداد نيام در بوته و افزايش افزايش تراکم بوته سبب کاهش معني. نبود

دست آمد ولي ه بوته در متر مربع ب٨٠دانه با تيمار بيشترين عملکرد . دار عملکرد دانه گرديدمعني

رسد که تراکم به نظر مي. دار نبود بوته در متر مربع معني٦٠ و ٤٠اختالف عملکرد اين تيمار با دو تيمار 

 براي توليد توانديهاي ثالثه مهرز پنج هفته پس از ظهور شاخه هايعلف بوته در متر مربع و وجين ٤٠

  . حاضر مناسب باشدتحقيق  شرايطي مشابه با  درنخود پائيزه

  

  . زمان وجين، تراکم بوته، عملكرد، نخود پائيزه: کليدييهاواژه

  
  مقدمه

 باالي دارا بودن ميزانحبوبات،  به دليل گياهان تيره 
به  نيز پروتئين دانه از اهميت غذائي باالئي برخوردارند و

ننده نيتروژن دليل قابليت همزيستي با باكتريهاي تثبيت ك
هاي در برقراري تعادل عناصر معدني خاك در  اكوسيستم

-Kropff et al., 2000; Corre) زراعي حائز اهميت هستند

Hellou & Crozat,  2005; Patel et al., 2006). 
نخود يكي از گياهان اين تيره بوده كه سطح زير كشت 

 ٣٢ و ٢١به ترتيب استان لرستان آن در و توليد ساالنه 
 بررسي از اينرو .)Anonymous, 2004 (درصد کشور است

هاي مختلف رشد و توليد اين گياه در استان مذكور جنبه
  .تواند در افزايش توليد آن در كشور مؤثر واقع شودمي

علفهاي هرز يكي از مهمترين عوامل محدودكننده 
حصول پتانسيل باالي توليد نخود . توليد نخود هستند

 ,.Plancquaert et al) علفهاي هرز رقابتنيازمند حذف 

نخود به دليل سرعت رشد کند و سطح برگ . (1990
محدود در مراحل اوليه رشد، در برابر علفهاي هرز رقيب 

 درصد ٩٠كه در برخي شرايط  طوريه ب. ضعيفي است
 هرز گزارش شده علفهايكاهش عملكرد در نتيجه حضور 

بودن تراکم کشت بنابراين تنک .)Knights, 1991(است 
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شود انداز گياهي آن مينخود سبب ديرتر بسته شدن سايه
ت کنترل علفهاي هرز را طي دوره يکه اين امر مدير

  .  (Miller et al., 2002)طلبدتري ميطوالني
 رقابت با گونه ضدر مناطق خشك كه اين گياه در معر

 يابدگيرد عملكرد آن كاهش ميهرز قرار ميهاي علف
)Knott & Halila, 1988.( در هندوستانطبق گزارشي  ،

 ٨٨ تا ٤٠بين خسارت علفهاي هرز به محصول نخود 
در  اين خسارت ، (Bhalla et al., 1998) استبودهدرصد 
تخمين زده شده است  درصد ٤/٦٦ تا ٤٨ايران 

)Mohammadi, 1995.( در کشت بهاره، شخم پيش از 
د ولي در شوکاشت سبب کنترل مؤثر علفهاي هرز مي

کشت پائيزه نخود، علفهاي هرز معضل بسيار جدي هستند 
 درصد نيز ٩٠و در چنين شرايطي تلفات عملکرد تا 

كاهش  ).Knott & Halila, 1988(گزارش شده است 
 هرز وابسته به علفهاي بخاطر اثر  نخودعياعملكرد گياه زر

باشد منطقه و گونه  علف هرز خاص آن منطقه مي
)ICARDA, 1987 (چند كه در شرايط ديم و آبي  هر

شكل رقابت علف هرز با نخود از اهميت تقريباً يكساني 
، ولي در شرايط ديم معموالً مهمترين برخوردار است

خسارت ناشي از رقابت علفهاي هرز مربوط به تخليه 
. باشدرطوبت و عناصر غذايي خاك توسط اين گياهان مي

در توليد نخود علف هرز کنترل به طور كلي مديريت 
 ,Saxena & Singh) در آزمايشي. اهميت خاصي دارد

 تيمار عدم كنترل علف هرز سبب كاهش وزن (1987
 درصد ٤٢خشك غالفها و قسمتهاي هوايي نخود به ميزان 

 متر مربع هرز به دو گياه در علفهاي تعداد تقليلشده و با 
 ٢٢كاهش وزن خشك غالفها و اندامهاي هوايي نخود به 

  .صد رسيده استدر
انتخاب تراكم بوته مناسب كه بر اساس عوامل گياهي 

گيرد، روي عملكرد محصول تأثير  و محيطي صورت مي
آيد كه  حداكثر عملكرد زماني بدست مي. گذارد ميبسزائي 

 براي عوامل رشد به حداقل ايگونهرقابت درون و برون 
را رسيده و گياه بتواند از اين عوامل حداكثر استفاده 

 همچنين در شرايط .)Mohammadi et al., 2005 (بنمايد
به منظور ايجاد تعادل بين گياه زراعي و رطوبت خاك ديم 

در اين شرايط افزايش . تراكم مطلوب اهميت خاصي دارد
شود كه در ابتداي فصل تراكم بيش ازحد مطلوب سبب مي

رشد رطوبت خاك تخليه شود و در نتيجه گياه در مرحله 
ايشي با كمبود رطوبت مواجه شده و لذا عملكرد آن رشد ز

  تغيير تراکم گياهي .)Saxena, 1984 (كاهش يابد
  .تواند بر رشد و توسعه علفهاي هرز تأثير بگذاردمي

Khana-Chopra & Singh (1988)  با نشان دادند که
هاي نخود كاهش طول شاخه افزايش تراكم گياه تعداد و

در آزمايشي با اعمال سه نيز  Bagheri et al. (2000) .يافت
 ٥و )  بوته در متر مربع٤٠ و ٣٠، ٢٠(سطح تراكم بوته 

هاي هرز روي نخود گزارش كردند كه فعلكنترل تيمار 
داري بر تعداد نيام در بوته داشت و با  تراكم بوته اثر معني

 بوته ٢٠در تراكم .  عملكرد دانه كاهش يافت،افزايش تراكم
 درصد بيشتر از ساير ٣٠د نيام در بوته در متر مربع تعدا

هاي ها بود و عملكرد دانه بيشتري نسبت به تراكم تراكم
 .Ghassemi-Golezani et alبا اين حال. دست آمده باالتر ب

 و ٩٦، ٦٤، ٣٢هاي   با مطالعه ارقام نخود در تراكم(2000) 
هاي كاشت متفاوت تأكيد   بذر در متر مربع و تاريخ١٢٨

ه با افزايش تراكم، تعداد دانه در بوته و عملكرد نمودند ك
دانه در بوته كاهش ولي عملكرد دانه در واحد سطح بطور 

  .داري افزايش يافت معني
با توجه به اهميت کنترل غير شيميايي علفهاي هرز و 

 اين ،تحقيقات كافي در اين ارتباط در استان لرستانعدم 
 علفهاي هرز و وجينزمان آزمايش با هدف بررسي اثرات 

  . انجام گرديدپائيزه نخود کميبر خصوصيات بوته تراكم 
 

  هامواد و روش
لرستان در ايستگاه تحقيقات  كشاورزي حاضر  پژوهش

عرض (آباد واقع در سراب چنگايي شهرستان خرم
 دقيقه شمالي و طول ٣٢ درجه و ٣٣جغرافيايي 
 ١١٧٠با ارتفاع )  دقيقه شرقي١٨ درجه و ٤٨جغرافيايي 

. گرديد اجرا ١٣٨٤‐٨٥زراعي در سال متر از سطح دريا 
  داراي، محل انجام آزمايشبندي اقليمي كوپنطبق تقسيم

. باشدميو خشک  با تابستان گرم اقليم نيمه گرمسيري
بارندگي و دماي شبانه روزي چند دهه گذشته ميانگين 

 درجه ٥/١٧ ميليمتر و ٥٢٠هواي منطقه به ترتيب حدود 
يز، ئاد در سال است كه نزوالت عمدتاً در اواخر پاسانتيگر

 خاک آن داراي بافت .كنندمي زمستان و اوايل بهار بارش
   ٥٧/٠ و هدايت الکتريکي ٥/٧رسي با اسيديته لوم
  .زيمنس بر متر بوددسي

زمين محل آزمايش در سال قبل از آزمايش زير كشت 
 اولين زمين در پائيز بعد ازبستر جهت تهيه .  بودگندم

بار ديسك  زده و سپس دو دار شخم برگردان،بارندگي مؤثر
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مبناي   بر.عمود بر هم و تسطيح توسط لولر انجام گرفت
 كيلوگرم در هكتار به ترتيب ٢٠٠ و ٥٠تجزيه خاك ميزان 

در زمين تريپل قبل از ديسک دوم كود اوره و سوپرفسفات 
الب به صورت فاكتوريل و در قاين مطالعه . پخش گرديد

.  گرديداجرا  تكرار ٣طرح بلوكهاي كامل تصادفي با 
بوته  ٨٠، ٦٠، ٤٠، ٢٠فاكتور اول تراكم بوته با چهار سطح 

شامل  وجين علفهاي هرز زماندر متر مربع و فاكتور دوم 
يكبار وجين ، )W1( يا شاهد علفهاي هرز وجينعدم 

هفته پس ) W2( ،۵) W3( ،۷) W4 (۳ علفهاي هرز در
علفهاي هرز در کامل وجين هاي ثالثه و شاخهظهور  از

  .بود) W5 (تمام دوره رشد گياه نخود
  رديف١٠شامل  متر ٣عرض متر و  ٦ هر كرت بطول

دو رديف كناري بعالوه .  سانتيمتر بود٣٠ به فاصله كاشت
 باقيمانده بعنوان هاي سانتيمتر ابتدا و انتهاي رديف٥٠

آرمان بود كه مقاوم  استفادهرقم مورد . حاشيه منظور شد
-به سرما و بيماري برق زدگي و داراي تيپ رشد پائيزه مي

 در ٣قبل از كاشت،  بذور با سم كاپتان به ميزان . باشد
كاشت بذور در نيمه دوم آبان ماه  و عفوني شدند  هزار ضد

در متر  سانتي٧ابتدا شياري به عمق . با دست انجام گرفت
يزان بذر الزم جهت كاشت ايجاد كرده و دو برابر مخاک 

 ١٥هاي ثالثه، در پس از ظهور شاخهمصرف گرديد كه 
 ،)Rathore, 2001; Rajin Anwar et al., 2003(اسفند ماه 

  .  مورد نظر حاصل شدهايتراكم ها كردن بوتهتنكعمل با 
 بوته ١٠ تعداد ،در پايان فصل رشد و قبل از برداشت

 بطور ذف حاشيه با حهاي وسط هر كرتنخود از رديف
، اوليههاي  شاخهدتصادفي برداشت شد و صفاتي نظير تعدا

 از سطح زمين، نيام اولين، ارتفاع  ثانويههاي شاخهدتعدا
 پوک در بوته، تعداد نيامهاي نيامهايتعداد  ،بوتهارتفاع 

 تعداد ، در بوته دو بذرينيامهاي، تعداد  در بوتهتك بذري
- دانه اندازه  وزن صدنيام وه در تعداد  دانکل نيام در بوته، 

جهت تخمين عملكرد با حذف اثرات حاشيه،  .گيري گرديد
اساس آن،   متر  از هر كرت برداشت و بر٤/٢×٤مساحت 

 عملكرد در واحد سطح مشخص شد و در نهايت عملكرد
  . محاسبه گرديد درصد١٤دانه با رطوبت 

افزار نرمها با استفاده از  تجزيه و تحليل داده
انجام شد و در ) SAS ) SAS Institute, 1990ماريآ

 براي مقايسه ،دار بودن اثر عامل آزمايشيصورت معني

 ٥ در سطح احتمال  دانكن چند دامنه آزمونازها  ميانگين
  . گرديداستفاده  درصد
 

  نتايج و بحث
در بين کليه عوامل آزمايشي فقط تراکم گياهي بر 

داري داشت معنيتعداد شاخه اوليه در بوته تأثير 
با افزايش تراکم بوته در متر مربع تعداد شاخه ). ١جدول(

، به طوري )٢جدول(داري يافت اوليه در بوته کاهش معني
 درصد ٢٠ بوته در متر مربع ٨٠هاي تراکم که تعداد شاخه
با توجه به ثابت .  بوته در متر مربع بود٢٠کمتر از تراکم 

راکم کاشت باعث کاهش  برابر شدن ت٤بودن فاصله رديف، 
ها روي رديف شده و در نتيجه تأثير شديد فواصل بوته

هاي اوليه تراکم باال در همان مراحل اوليه روي شاخه
  اين نتيجه تأييدي بر گزارش. نمايان شده است

Khana-Chopra & Singh (1988)  است که نشان دادند
هش هاي نخود كاشاخه طول با افزايش تراكم گياه تعداد و

  .يافت
هاي ثانويه تراکم بوته در متر مربع بر تعداد شاخه

). ١جدول(داري داشت توليدي در بوته تأثير کامالً معني
-شود تعداد شاخه مالحظه مي٢همان طور که در جدول 

 بوته در متر مربع اختالف بسيار ٢٠هاي ثانويه تراکم 
اد ها دارد، همچنين کمترين تعدداري با ديگر تراکممعني

با . شاخه ثانويه توليدي مربوط به باالترين تراکم بود
 بوته در متر مربع مقدار ٤٠ به ٢٠افزايش تراکم گياهي از 

يابد ولي  درصد کاهش مي٥٠ها روي رديف نيز فاصله بوته
با افزايش سطوح باالتر تراکم بوته مقدار کاهش فاصله بين 

نيز  Fallah  (2003). باشدها کمتر از مقدار مذکور ميبوته
 . نتايج مشابهي را در کشت بهاره نخود گزارش نمود

نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر زمان وجين و 
- تراکم بوته بر ارتفاع اولين نيام از سطح خاک بسيار معني

ارتفاع اولين نيام از سطح خاک در . )١جدول (دار بود 

 بودW5   وW2 باالتر از W4 و W1  ،W3تيمارهاي 

 ، حذفW5 و W2 رسد در تيماربه نظر مي). ۲جدول (

هاي نخود توأم بوده علفهاي هرز با رشد رويشي شاخه
است که اين امر سبب نفوذ نور بيشتر و کاهش رقابت براي 

در نتيجه ارتفاع افزايش نيافته است، اما  و است  نور شده 
در ساير تيمارها وجود علفهاي هرز در بخش بيشتري از 

خود، باعث افزايش رقابت براي نور شده رشد ن
)Mclachlan et al., 1993 (در و در نتيجه اولين نيام 

  .ارتفاع باالتري از سطح خاک تشکيل شده است
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  ئيزههاي مختلف بوته نخود پاصفات گياهي مورد بررسي در مراحل مختلف وجين و تراکم) ميانگين مربعات( آناليز واريانس ‐١دول ج

 رمنابع تغيي
درجه 
 آزادي

 شاخه اوليه
 در بوته

  شاخه ثانويه
 در بوته

ارتفاع 
اولين نيام

 ارتفاع بوته
 تعدا نيام پوک
 در بوته

تعداد نيام دو 
  در بوتهبذري

تعداد دانه
 در نيام

وزن صد 
 دانه

 عملكرد دانه

  ٦٤٦٠٥  ٣/٠  ٠٠٥/٠  ٣/١  ٧/٤  ٢/٣٩  ٢/٢  ٢/١١  ١٤/٠  ٢  تكرار
٢٢٣٧٩٣** ٩/٢* ٠١٦/٠ ٣/١* ٣/٢ ٥/٤٦٧/٣٤** ٩/٢ ١٢/٠  ٤ وجين

 ٧٣٠٥٠* ٩/١ ٠٠٤/٠ ٠/٧** ٩/١١**  ٢/٩٣٩/٤٣** ٧/٧٢** ١٢/١** ٣ تراكم بوته
 ٣٥١٦٠ ٦/١ ٠٠٢/٠ ٤/٠ ٨/٠ ٨/٤٧ ١/٨ ٧/١ ١١/٠  ١٢ تراکم بوته* وجين 

 ١٨٨١٧ ٨٤/٠ ٠١٢/٠ ٤٢/٠ ٤٥/١ ٥٧/٤٠ ٣٥/١٠ ٤٥/٢ ١٦/٠  ٣٨ خطاي آزمايشي
  .باشد درصد مي١  و ٥دار بودن اثر عامل آزمايشي در سطح احتمال عني به ترتيب نشانگر م** و *   

  
با افزايش تعداد بوته در واحد سطح، ارتفاع اولين نيام 

رسد به نظر مي). ۲جدول (از سطح خاک افزايش يافت 
هاي رقابت براي نور باعث افزايش ارتفاع بوته در تراکم

آزمايش ارقام نيز با ) Fallah  )۲۰۰۳باالتر شده است، 
هاي باال نخود در شرايط ديم نشان داد که در تراکم
  .محدوديت نور باعث افزايش ارتفاع بوته نخود گرديد

داري بر توليد تعداد نيام تک زمان وجين اثر معني
هاي بذري و دو بذري داشت ولي تأثير آن بر تعداد نيام

 خصوص درانجام وجين به). ۱جدول (دار نبود پوک معني
-مراحل اوليه و وجين کامل علفهاي هرز باعث تشکيل نيام

با ). ۲جدول (شده است ) تک بذري و دو بذري(هاي بارور 
 هرز از منابع غذايي خاک و نور علفهايتوجه به اينکه 

رسد حذف آنها کنند، به نظر ميمحيط رشد استفاده مي
-باعث فراهم شدن بهتر اين منابع و در نتيجه پرشدن نيام

  .  شده استها
هاي پوک، تک  اثر تراکم بوته نخود بر توليد تعداد نيام

دار بود  درصد معني۱بذري و دو بذري در سطح احتمال 
 بوته در ۲۰باالترين مقدار اين صفات با تراکم ). ۱جدول(

، به عبارت ديگر رابطه )۲جدول(متر مربع حاصل شد 
-در تراکم. ها معکوس بودتراکم بوته با ميزان پرشدن نيام

هاي بيشتري هاي پائين به علت رقابت کمتر تعداد نيام
رسد طول دوره تشکيل تشکيل شده است و به نظر مي

ها نيز بيشتر و ميزان نفوذ نور به داخل ها در اين بوتهنيام
). Fallah et al., 2005(کانوپي نيز بيشتر بوده است 

شدند به هايي که در مراحل اوليه تشکيل بنابراين نيام
-واسطه توانايي بهتر منبع تعداد بذر آنها باالتر بوده و نيام

هايي که در مراحل نهايي تشکيل شده است به علت وفور 
  . مخزن نتوانسته پر شوند

 اثر متقابل زمان وجين با تراکم بوته بر تعداد نيام تک 
هاي پائين در تراکم). ۱جدول(دار بود بذري در بوته معني

داري بين زمانهاي مختلف وجين وجود ياختالف معن
داشت، به عبارت ديگر علفهاي هرز از فضاهاي خالي 

رسد با مصرف منابع موجود استفاده کرده و به نظر مي
-اند، ولي در تراکمهاي نخود رقابت  نمودهمحيطي با بوته

هاي باال به علت انبوهي گياه زراعي نخود رشد علفهاي 
يجه انجام وجين تأثير قابل هرز کاهش يافته و در نت

اي بر توانايي فتوسنتزي گياه و در نهايت تشکيل مالحظه
  ). ۱شکل (نيام نداشت 
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 اثر متقابل زمان وجين با تراکم بوته بر تعداد نيام تک ‐١ شکل
حرف مشترک فاقد حداقل يک  ي داراي ستونها.بذري در بوته
: w1 .باشندي مندار بر اساس آزمون دانکي معنيتفاوت آمار

به ترتيب وجين : w4 و  w2،w3هاي هرز؛ عدم وجين علف
هاي ثالثه؛  هفته پس از ظهور شاخه٧ و ٥، ٣علفهاي هرز در 

w5  :در تمام دوره رشد نخودهاي هرز وجين علف.  

  
هاي هرز در مراحل مختلف رشد نخود وجين علف

تعداد کل نيام در بوته داشت داري بر تأثير بسيار معني
 بود که W4 کمترين نيام در بوته مربوط به). ۱جدول (

هاي تيمار کنترل کامل  درصد نيام۵/۳۴هاي آن نيام
 W3اختالف تعداد نيام تيمار ). ۲جدول(هاي هرز بود علف

هاي دار نبود و نيامبا تيمار کنترل کامل علفهاي هرز معني



 ۷۱  ...هاي هرز بر خصوصيات تأثير تراکم بوته و زمان وجين علف: پورفالح و پزشک  

 مرحله W4در تيمار . بود  W5 درصد کمتر از۵/۱آن فقط 
 هرز توأم بود و علفهايافشاني و تشکيل نيام با حضور گرده

 هرز با گياه زراعي تعداد نيام در علفهايبه علت رقابت 
به عبارت ديگر، با توجه به اثرات شديد . بوته کاهش يافت

توان اذعان  بر تعداد نيام در بوته ميW4تيمار  هرز علفهاي
داشت که ظاهراً  نه تنها وجين در اين مرحله بر بهبود 

كني ريشهپتانسيل نيام در بوته تأثيري نداشته است، بلکه 
نيز )  هفته توسعه يافته۷ريشه آنها در طول ( هرز علفهاي

اين . هاي مجاور خسارت رسانيده باشد ممكن است به بوته
ظهارات ديگر پژوهشگران همخواني دارد نتيجه با ا

)Saxena & Singh, 1987.(  
دار بود تأثير تراکم بوته بر تعداد کل نيام توليدي معني

با افزايش تراکم بوته تعداد کل نيام در بوته ). ۱جدول (
از آنجا که تشکيل ). ۲جدول(داري کاهش يافت بطور معني

د، ظاهراً باشها جزء مراحل زايشي رشد گياه مينيام
افشاني و رشد هاي باال گردهجمعيت زياد گياهي در تراکم

ها همچنين کاهش تعداد گره. ها را محدود کرده استنيام
تواند عامل ديگر کاهش دهنده نيز ميهاي گلو شاخه

کاهش شديد تعداد نيام در بوته . تعداد نيام در بوته باشد
زارش شده هاي متعددي گهاي باال در پژوهشدر تراکم

   ).Ehsanzadeh, 2003; Fallah et al., 2005(است 
 اثر متقابل زمان وجين با تراکم بوته بر تعداد کل نيام 

اختالف تعداد کل ). ۱جدول(دار بود در بوته نخود معني
نيام در بوته برخي از تيمارهاي مختلف وجين در 

 ۸۰ و ۶۰هاي دار بود ولي در تراکمتراکمهاي پائين معني
داري بين تيمارهاي وجين بوته در مترمربع اختالف معني

اين نتايج حاکي از آن است که ). ۲شکل (مشاهده نشد 
تواند تعداد هاي باالي گياهي توأم با علفهاي هرز ميتراکم

 ۷نيام در بوته را کاهش دهد، بطوري که انجام وجين در 
هفته پس از شروع رشد بهاره نتوانسته اين کاهش را 

به عبارت ديگر پتانسيل تشکيل نيام قبل از . ان نمايدجبر
W4 بوده و در نتيجه وجين در اين مرحله تأثيري روي 

اين جزء زايشي نداشته است و حتي ممکن است از طريق 
آسيب به ريشه گياهان مجاور بر رشد و پرشدن نيام تأثير 

 نيز در لوپن نتايج Matron (1997). منفي نيز داشته باشد
  .ي گزارش داده استمشابه

تعداد دانه در نيام تحت تأثير عوامل آزمايشي قرار 
 بود ۹۴/۰بيشترين تعداد دانه در نيام ).  ۱جدول (نگرفت 

هر .  دانه باالتر از کمترين تعداد دانه در نيام بود۱/۰که 

چند که تعداد دانه در نيام نخود خصوصيت تقريباً ثابتي 
م پائين و انجام وجين سبب است، با اين حال احتماالً تراک

افزايش تعداد نيام يا افزايش تعداد مخزن و از طرف ديگر 
فراهم بودن منابع از جمله نور ، رطوبت و عناصر غذايي نيز 
باعث توليد مواد فتوسنتزي بيشتر و در نتيجه پرشدن بهتر 

گردد، كه اين امر اثر مخازن زياد را تقريباً خنثي ها مينيام
 ميانگين تعداد دانه در Regan et al. (2003). نموده است

 . اند گزارش داده۰۷/۱ تا ۸۶/۰هر نيام گياه نخود را 
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 اثر متقابل زمان وجين با تراکم بوته بر تعداد کل نيام ‐٢ شکل 
حرف مشترک فاقد تفاوت حداقل يک  ي داراي ستونها.در بوته
عدم : w1. باشندي منساس آزمون دانکدار بر اي معنيآمار

به ترتيب وجين علفهاي هرز : w4 و  w2،w3وجين علفهاي هرز؛ 
وجين :  w5هاي ثالثه؛ هفته پس از ظهور شاخه٧ و ٥، ٣در 

  .در تمام دوره رشد نخودعلفهاي هرز 
  

در بين عوامل آزمايشي فقط اثر زمان وجين بر وزن 
هاي ايسه ميانگينمق). ۱جدول (دار بود صد دانه معني

دهد که وزن دانه تيمار عدم وزن صد دانه نخود نشان مي
دار  هرز با ديگر تيمارها داراي تفاوت معنيعلفهايکنترل 
از طريق   هرزعلفهاياحتماالً وجود ). ۲جدول (است 

مصرف منابع باعث کاهش قابليت دسترسي منابع براي 
ها رشدن دانهگياه شده است و با توجه به اينکه در زمان پ

باشد، بنابراين حضور علفهاي هرز نياز به منبع حداکثر مي
  .ميزان پرشدن دانه را کاهش داده است

 هرز بر عملکرد دانه در سطح علفهاياثر زمان وجين 
 درصد و اثر تراکم بوته بر اين صفت در سطح ۱احتمال 
انجام وجين در ). ۱جدول (دار بود  درصد معني۵احتمال 

 فته پس از شروع رشد بهاره به نحو مؤثري از افت ه۵ و ۳
عملكرد حاصل از رقابت علفهاي هرز جلوگيري نمود، به 

   W3طوري كه عملكرد دانه نخود در هكتار در تيمار 
  كنترل كامل  تيمار  تر از   كيلوگرم در هكتار پائين۱۲فقط 
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 هاي مختلف بوته نخود پائيزهف وجين و تراکم مقايسه ميانگين صفات گياهي مورد بررسي در مراحل مختل‐٢جدول 
  تيمار
 

تعداد شاخه اوليه 
 در بوته

تعداد شاخه 
  در بوتهثانويه

  ارتفاع اولين نيام
 )مترسانتي(

  ارتفاع بوته
 )مترسانتي(

 تعداد نيام پوک
 در بوته

تعداد نيام دو 
   در بوتهبذري

  تعداد دانه
 در نيام

وزن صد 
)گرم( دانه

  عملكرد دانه
  )لوگرم در هکتارکي(

                    زمان وجين
W1 a۶۵/۲  a٧٠/٤  a٩/٣٠ a٢/٤٦ a٠٥/٢ b٩٠/٠ a٩١/٠ b٦/٢٦ b١١٠١ 
W2  a٨٣/٢  a٤٥/٥ bc٤/٢٧ a٢/٤٣ a١٣/٢ b٠٢/١ a٩٢/٠ a٥/٢٧ a١٣٠٣ 
W3 a٦٥/٢ a٠٢/٥  ab٨/٢٩ a٧/٤٧ a٦٥/٣ ab١٧/١ a٩٣/٠ a٦/٢٧ a١٣٦١ 
W4 a٥٨/٢ a٥٠/٤  ab٤/٢٩ a٨/٤٥ a٢٢/٢ b٧٥/٠ a٨٤/٠ a٨/٢٧ b١١٠١ 
W5 a٧٧/٢ a٦٧/٥  c٠/٢٦ a٧/٤٤ a٠٨/٣ a٦٢/١ a٩٤/٠ a٦/٢٧ a١٣٧٣ 

            )بوته در متر مربع(تراکم 
٢٠ a٠٨/٣ a٣٥/٨  c٦/٢٥ a٢/٤٦ a٦٩/٣ a١٠/٢ a٩٢/٠ a٧/٢٧ b١١٤٧ 
٤٠ b٧٢/٢ b٣١/٤  b٨/٢٨ a٠/٤٦ b٢٩/٢ b٩٦/٠ a٩١/٠ a٧/٢٧ a١٢٥٦ 
۶۰ b٥٢/٢ b٩٣/٣  b٠/٢٩ a٠/٤٣ b١٢/٢ b٦٨/٠ a٨٨/٠ a٣/٢٧ a١٢٨٧ 
٨٠ b٤٧/٢ b٦٨/٣  a٦/٣١ a٨/٤٦ b٦١/١ b٦٣/٠ a٩١/٠ a۰/۲۷  a١٣٠٢ 

عدم : w1 .باشند درصد مي٥دار بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال در يك حرف مشترك مي باشند فاقد تفاوت معنيحداقل ميانگين هاي هر گروه در هر ستون كه 
  .در تمام دوره رشد نخودوجين علفهاي هرز :  w5؛هاي ثالثه هفته پس از ظهور شاخه٧ و ٥، ٣به ترتيب وجين علفهاي هرز در : w4  و w2،w3 ؛وجين علفهاي هرز

  
 هفته بعد از ۷از طرف ديگر وجين در  . هرز بودعلفهاي

شروع رشد بهاره در جلوگيري از افت محصول نقشي 
ي هرز در ، رشد علفهاW4رسد در تيمار  به نظر مي. نداشت

کشت نخود تقريباً تكميل شده و خسارت کافي آنها نيز 
 هرز علفهايكني وارد شده است و ممكن است ريشه

هاي  به بوته)  هفته توسعه يافته۷ريشه آنها در طول (
 .Ahlawat et al. مجاور نيز خسارت وارد کرده باشد

 هرز سبب علفهاياند که وجين  گزارش داده(1981)
رصدي عملکرد دانه نخود در مقايسه با  د۱۰۷افزايش 

 علفهايدر آزمايش حاضر وجين . شاهد بدون وجين شد
 درصدي عملکرد دانه نخود گرديد ۲۵هرز موجب افزايش 
 و Saxena & Singh (1987) هاي که تأييدي بر يافته

Knott & Halila (1988)در صورت فراهم بودن . باشد مي
 مؤثري براي کنترل نيروي کارگري، وجين روش کامالً

با توجه به فراغت نسبي  . هرز مزارع نخود استعلفهاي
-کشدر اختيار نبودن علف کشاورزان در اوايل فصل بهار،

هاي انتخابي مناسب و پيامدهاي زيست محيطي کاربرد 
 هرز مزارع نخود علفهايکش، مديريت کنترل سموم علف

نظر هاي زراعي منطقي بهبر مبناي وجين و ساير روش
  .  رسدمي

 با افزايش جمعيت گياهي در واحد سطح مقدار 
اي که گونه عملکرد دانه در هکتار نيز افزايش يافت، به

مربوط به )  کيلوگرم در هکتار۱۳۰۱(باالترين عملکرد دانه 
 بوته ۲۰ بوته در متر مربع بود، ولي فقط با تراکم ۸۰تراکم 

ار داشت ددر مترمربع از لحظ آماري اختالف معني
 بوته در ۸۰ و ۶۰همچنين عملکرد تيمارهاي ). ۲جدول(

 کيلوگرم در هکتار باالتر از تيمار ۵۰متر مربع تنها حدود 

 بوته در متر مربع بود، بنابراين در بين کليه تيمارها از ۴۰
 بوته در مترمربع بهتر ۴۰لحاظ عملکرد اقتصادي تيمار 

 زيادي نياز زيرا هم عملکرد آن باالست و هم بذر. است
 تأكيد نيز Ghassemi-Golezani et al.  (2000). ندارد

نمودند كه با افزايش تراكم، تعداد دانه در بوته و عملكرد 
دانه در بوته كاهش ولي عملكرد دانه در واحد سطح بطور 

 و Nezami & Bagheri (1997) .داري افزايش يافت معني
Ganjeali et al. (2000) گزارش نيز نتايج مشابهي 

  . اند كرده
  گيرينتيجه

هاي تشکيل شده زمان وجين با تأثير بر تعداد نيام
نخود اعم از ارتفاع و نحوه پرشدن آنها را تحت تأثير قرار 

به طوري که بعد از تيمار کنترل کامل علفهاي هرز، . داد
 هفته پس از شروع رشد بهاره داراي ۵تيمار وجين در 

نابراين براي کنترل مطلوب ب. حداکثر عملکرد دانه بود
علفهاي هرز نخود پائيزه رقم آرمان در شرايط مشابه اين 

  هفته پس از شروع رشد ۵آزمايش بايستي علفهاي هرز را 
  .بهاره وجين نمود

  بوته در متر مربع۸۰ به ۲۰هنگامي که تراکم بوته از 
داري کم هاي اوليه و ثانويه بطور معنيرسيد تعداد شاخه

ها وديت نوري ايجاد شده موجب گرديد که نيامشد و محد
همچنين . در ارتفاع باالتري از سطح خاک تشکيل شوند

هاي پوک و هاي تک بذري و دو بذري، نيامتعداد نيام
ولي افزايش تعداد بوته در . تعداد نيام در بوته کاهش يافت

. ها گرديدواحد سطح باعث جبران کاهش عملکرد تک بوته
  هاي باال مصرف بذر نيز زياد است،در تراکمبا اين حال  

مشابه به  يطيا بوته در مترمربع در شر۴۰در نتيجه تراکم 
   .گرددعنوان بهترين تراکم گياهي نخود پاييزه توصيه مي



 ۷۳  ...هاي هرز بر خصوصيات تأثير تراکم بوته و زمان وجين علف: پورفالح و پزشک  
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