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مطالعه مديريت زمان و مكان کنترل علف های هرز بر عملكرد و برخی صفات زراعی 
نخود

Study of Time and Location Management of Weed Control on Yield and Some 
Agronomical Traits of Chickpea (Cicer arietinum L.) 
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چكيده

به منظور بررسی اثر مديريت زمان و مكان كنترل علف های هرز بر عملكرد و برخی صفات زراعی نخود، آزمايشی به صورت فاكتوريل در قالب طرح 

بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه آموزشی-تحقيقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج 

به اجرا در آمد. عوامل آزمايشی شامل زمان كنترل علف های هرز در هفت سطح )صفر، 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن گياه نخود( و 

مكان كنترل علف های هرز در سه سطح )روی پشته، درون جوی و جوی و پشته با هم( بود. نتايج نشان دادند كه اثر زمان كنترل علف های هرز بر عملكرد 

دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال يك درصد معنی دار بود. همچنين اثر مكان كنترل علف های 

هرز نيز بر عملكرد دانه و ارتفاع بوته در سطح احتمال يك درصد و بر عملكرد بيولوژيك در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، ولی اين عامل اثر 

معنی دار بر شاخص برداشت و وزن هزار دانه نداشت. اثر متقابل زمان و مكان كنترل علف های هرز بر روی عملكرد دانه، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در 

سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود، ولی بر روی عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت اثر معنی دار نداشت. الزم به ذكر است كه بيش ترين ميزان 

عملكرد دانه در تيمار كنترل علف های هرز در جوی و پشته با هم در زمان 30 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 946/34 كيلوگرم در هكتار و كم ترين 

ميزان عملكرد دانه در تيمار كنترل علف های هرز در جوی و پشته با هم در زمان 60 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 393/14 كيلوگرم در هكتار به 

دست آمد. الزم به ذكر است كه بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق می توان گفت، به نظر می رسد بهترين زمان كنترل علف های هرز در گياه نخود 

در زمان 30 روز پس از سبز شدن می باشد. همچنين به طور كلی می توان گفت كه بين كنترل روی پشته و درون جوی علف های هرز، تفاوت معنی دار 

وجود ندارد ولی كنترل جوی و پشته با هم می تواند تاثير معنی دار بر عملكرد و اكثر صفات زراعی گياه نخود داشته باشد. 

واژه های کليدی: رقابت، تداخل، عملكرد، مديريت علف های هرز
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مقدمه
خانواده  از   (Cicer arietinum L.) علمی  نام  با  نخود  گياه 
بقوالت Fabaceae، گياهی يكساله، علفی، كوچك، كركدار 
دارد.  ارتفاع  سانتی متر   50 تا   25 تقريبا  كه  است  بلند  روز  و 
نخود به دليل ميزان باالی پروتئين دانه از اهميت غذايی بااليی 

برخوردار است.
علف های هرز يكی از عوامل محدود كننده توليد نخود هستند 
از  مهمتر  نخود در كشاورزی زيستی  با گياه  رقابت آن ها  كه 
كشاورزی متداول است )Rasmussen et al., 2006(. نخود 
به دليل سرعت رشد كند و سطح برگ كم در برابر علف های 
حصول   .)1386 نعمتی،  و  )فالح  است  ضعيفی  رقيب  هرز 
ظرفيت توليد در اين گياه نيازمند حذف رقابت علف های هرز 
است )Plancqaert et al., 1990(. حضور علف های هرز در 
عملكرد  كاهش  درصد   90 تا  شرايط  برخی  در  نخود  مزارع 
آسيا  جنوب  در  و   )Knights, 1991( است  شده  باعث  را 
را  نخود  تا 94 درصد عملكرد  علف های هرز می توانند حتی 
كاهش دهد )Saxena et al.. 1996(. اين خسارت در ايران 
66/4-48 درصد )Mohammadi et al., 2005( و 58 درصد 
 Zimdahl,( تخمين زده شده است. زيمدال )احمدی، 1376(
1980( در مطالعات خود روی محصوالت زراعی بيان داشت 

گياهچه  ظهور  از  بعد  هفته  چند  تا  زراعی  گياهان  بيش تر  كه 
مقدار  اينكه  بدون  می كنند،  تحمل  را  هرز  علف های  وجود 
محصول به ميزان قابل توجه ای كاهش يابد. رقابت طوالنی تر 
را  آن  اثرات  زراعی،  گياه  زنی  جوانه  از  پس  هرز  علف های 
رقابت  آغاز  زمان  تا  نيز  مواقع  برخی  در  اما  می كند،  تشديد 
يعنی زمانی كه منابع محيطی مانند آب و عناصر غذايی برای 
بند،  )آينه  نمی دهد  اثر خاصی روی  بشوند،  ساز  مشكل  گياه 
1385(. شواهد نشان می دهد كه در برخی گياهان زراعی يك 
بايد علف های  دوره زمانی خاص وجود دارد كه در طی آن 
سورگوم  در  مثال  برای   .)1385 بند،  )آينه  شود  كنترل  هرز 
بهترين  زنی،  جوانه  از  پس  هفته   6 تا   4 بين  كه  شده  ديده 
زمان حذف علف های هرز است، زيرا علف های هرز حدود 

كامل  زمانی  محدوده  اين  در  را  تا 18 درصد رشد خود   15
می كنند )Zimdahl, 1988(. محققان بهترين زمان برای مبارزه 
 (Amaranthus با علف های هرزی مانند تاج خروس ريشه قرمز
(.retroflexus L و سلمه تره (.Chenopodium album L) را در 

مرحله ی 2 برگی يا 4 برگی پياز می دانند؛
(Dunan et al., 1996; Hewson and Roberts, 1971; Shadbolt and Holm, 1956) 

نتيجه  اين  به  بررسی های خود  از   )Aldrich, 1987( آلدريچ 
لوبيا  برگی   8 مرحله  در  هرز  علف های  كنترل  كه  رسيد 
برگی،  با مرحله 4-6  مقايسه  (.Phaseolus vulgaris L) در 

راشد  و  كافی  می دهد.  كاهش  درصد   50 را  لوبيا  عملكرد 
بار كنترل علف های هرز در حدود 3  محصل )1371(، يك 

هفته بعد از سبز شدن زيره سبز را قابل قبول توصيف كرده اند.
 (Eyherabide and Cendoya, 2002) بر اساس نتايج ايرابيد و سندويا
رقابت علف های هرز در داخل جوی باعث كاهش بيش از 30 
درصدی عملكرد سويا شد، در حالی كه رقابت علف های هرز 
در داخل جوی و پشته با هم، باعث كاهش بيش از 40 درصدی 
عملكرد سويا شد. همچنين ايشان گزارش كردند كه، گياهانی 
كه تا 60 روز پس از جوانه زنی عاری از علف هرز نگه داشته 
تا 50  از كاهش 2/5 درصدی عملكرد و گياهانی كه  شدند، 
روز پس از جوانه زنی عاری از علف هرز نگه داشته شدند، از 

كاهش 10 درصدی عملكرد باز داشته شدند.
كنترل  در  موجود  مشكالت  و  شده  ذكر  مطالب  به  توجه  با   
علف های هرز در تمام دوره زندگی نخود، آزمايشی با هدف 
تاثير مديريت زمان و مكان كنترل علف های هرز در  بررسی 

نخود در كرج به اجرا در آمد.

مواد و روش ها
كنترل علف های  مكان  و  زمان  مديريت  اثر  بررسی  منظور  به 
در  آزمايشی  نخود،  زراعی  صفات  برخی  و  عملكرد  بر  هرز 
آموزشی-تحقيقاتی  مزرعه  در   1389-1390 زراعی  سال 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج واقع در ماهدشت كرج )35 
و 49  ثانيه عرض شمالی- 50 درجه  و 50  دقيقه  و 43  درجه 
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سطح  از  ارتفاع  متر   1173 و  جنوبی  عرض  ثانيه   41 و  دقيقه 
قالب  در  فاكتوريل  به صورت  آزمايش  درآمد.  اجرا  به  دريا( 
شد.  انجام  تكرار  سه  با  تصادفی  كامل  بلوك های  پايه  طرح 
هفت  در  هرز  علف های  كنترل  زمان  شامل  آزمايشی  عوامل 
سطح )صفر، 10، 20، 30، 40، 50، 60 روز پس از سبز شدن 
گياه نخود( و مكان كنترل علف های هرز در سه سطح )روی 
پشته، درون جوی و جوی و پشته با هم( بودند. صفات مورد 
دانه،  عملكرد  از  بودند  عبارت  آزمايش  اين  در  اندازه گيری 
عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار 
دانه. كرت های آزمايشی دارای 4 خط كاشت به طول 4 متر 
بودند. فاصله ی بين رديف های كاشت 30 سانتيمتر و فاصله ی 

بين هر بوته روی رديف 10 سانتيمتر بود. بذور نخود با استفاده 
از قارچ كش بنوميل 2 در هزار كه در 50 ميلی ليتر آب مقطر 
حل شده بود، ضدعفونی شدند. همچنين برای كاشت شيارهای 
و  شد  ايجاد  كاشت  رديف های  روی  در  سانتيمتر   5 عمق  به 
سپس بذور به طور يكنواخت به ميزان 3 برابر تراكم مورد نظر 
داخل شيارها قرار داده شد. پس از سبز شدن بوته های اضافی 
با نيروی انسانی تا رسيدن به تراكم 0/3 بوته در متر مربع تنك 
شدند. در اين آزمايش از كود فسفات آمونيوم به ميزان 100 
كيلوگرم در هكتار در زمان قبل از كاشت و همچنين از كود 
اوره به ميزان 50 كيلوگرم در هكتار و به صورت سرك طی 2 
مرحله استفاده شد. پس از رسيدگی فيزيولوژيكی نخود، برای 
برداشت  بيولوژيك و شاخص  دانه، عملكرد  بررسی عملكرد 
خطوط كناری و نيم متر اول هر خط كاشت به دليل اثر حاشيه 
حذف شدند و نمونه گيری ها از بوته های خطوط ميانی انجام 
شد. برای سنجش وزن هزار دانه از هر كرت 5 دسته هزار تايی 
دانه جدا و پس از اندازه گيری با ترازوی دقيق، از آنها ميانگين 
كرت  هر  از  نمونه   30 بوته  ارتفاع  سنجش  برای  شد.  گرفته 
به صورت تصادفی جدا و اندازه گيری شد. صفات مورد اندازه 
گيری در اين آزمايش عبارت بودند از عملكرد دانه، عملكرد 

بيولوژيك، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه.
 SAS برای تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده از نرم افزار

دانكن  دامنه ای  آزمون چند  از  ميانگين ها  مقايسه  برای  و   9.1

استفاده شد.

نتايج و بحث
عملكرد دانه 

نتايج تجزيه واريانس )جدول 1( نشان داد كه اثر زمان كنترل 
و اثر مكان كنترل علف های هرز در سطح احتمال 1 % و اثر 
احتمال  سطح  در  هرز  علف های  كنترل  مكان  و  زمان  متقابل 
كه  اين  به  توجه  با  بود.  دار  معنی  نخود  دانه  عملكرد  بر   %  5
سبز  از  پس  روز   30 در  هرز  علف های  كنترل  زمان  بهترين 
شدن نخود با بيش ترين ميزان عملكرد دانه با ميانگين 929/40 

می توان گفت   ،)2 آمد )جدول  به دست  هكتار  در  كيلوگرم 
كه هر چه كنترل از اين زمان زودتر و يا ديرتر صورت بگيرد، 
ميزان عملكرد دانه كاهش بيش تری خواهد داشت، به نحوی 
كه زمان های كنترل 10، 20 و 40 روز پس از سبز شدن، دارای 
 733/13  ،841/66 ترتيب  به  ميزان  به  كم تری  ميانگين های 
كه  است  ذكر  به  الزم  بودند.  هكتار  در  كيلوگرم   634/29 و 
تيمار كنترل در 60 روز پس  دانه در  ميزان عملكرد  كم ترين 
از سبز شدن، با ميانگين 425/36 كيلوگرم در هكتار به دست 
تا 30  اين گونه ذكر كرد كه  امر را می-توان  اين  آمد. دليل 
با علف های  مقابله  توانايی  نخود،  از سبز شدن گياه  روز پس 
هرز را دارد و اگر در اين زمان مبارزه با علف های هرز صورت 
بگيرد، گياه اصلی می تواند به افزايش سطح سبز خود ادامه داده 
و رشد مجدد علف های هرز نمی تواند مانع از رسيدن به عملكرد 
 Zimdahl,( دانه ی مطلوب باشد، اين نتايج با مطالعات زيمدال
1980( كه گفته بود بيش تر گياهان زراعی تا چند هفته بعد از 

بدون  می كنند  تحمل  را  هرز  گياهچه وجود علف های  ظهور 
يابد،  كاهش  توجه ای  قابل  ميزان  به  محصول  مقدار  اينكه 
يك  شدن  سپری  از  بعد  هرز  علف های  ظهور  دارد.  مطابقت 
كاهش  در  چندانی  تأثير  زراعی  گياه  زندگی  چرخه  از  سوم 
اما   .)1376 همكاران.،  و  )كوچكی  داشت  نخواهد  عملكرد 
در شرايط كنترل زودتر از 30 روز پس از سبز شدن، اگرچه 
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كنترل باعث بهبود شرايط برای رشد می گردد، لذا هرچه زمان 
موجود پس از كنترل تا آخر دوره بيش تر باشد گياه با تعداد و 
حجم بيش تری از علف های هرز مواجه شده و باعث كاهش 
نيز،  موعد  از  ديرتر  كنترل  در  می شود.  نخود  دانه ی  عملكرد 
باعث  رويشی،  رشد  دوره ی  در  هرز  علف  طوالنی  حضور 
دانه  عملكرد  كاهش  نتيجه  در  و  بيولوژيك  عملكرد  كاهش 
نيز گزارش كردند كه،  مالهوترا )1382(  و  می گردد. كانونی 
عملكرد دانه گياه با عملكرد بيولوژيك دارای همبستگی مثبت 
و قوی می باشند. همچنين در مورد مكان كنترل علف های هرز 
هنگامی كه علف های هرز در روی جوی و پشته كنترل شدند، 
عملكرد دانه بيش تری به ميزان 689/79 كيلوگرم در هكتار در 

مقايسه با كنترل علف های هرز روی پشته و كنترل علف های 
درون جوی  كنترل  بين  ولی  آمد،  به دست  درون جوی  هرز 
و كنترل روی پشته تفاوت معنی داری وجود نداشت. كم ترين 
ميزان عملكرد دانه نيز، در تيمار كنترل درون جوی، با ميانگين 
650/04 كيلوگرم در هكتار به دست آمد )جدول 2(. بررسی های 
ايرابيد و سندويا )Eyherabide and Cendoya, 2002( بر روی 
نشان داد كه رقابت علف های هرز در داخل جوی  گياه سويا 
باعث كاهش بيش از 30 درصدی عملكرد سويا شد، در حالی 
بيش  كاهش  باعث  تيمار،  تمام  در  هرز  علف های  رقابت  كه 
اثر  مورد  در  دانه سويا شد. همچنين  از 40 درصدی عملكرد 
زمان  تيمار  در  دانه  عملكرد  ميزان  بيش ترين  تيمارها،  متقابل 
كنترل علف های هرز در 30 روز پس از جوانه زنی با كنترل 
جوی و پشته با ميانگين 946/34 كيلوگرم در هكتار و كم ترين 
ميزان عملكرد دانه در تيمار زمان كنترل علف های هرز در 60 
روز پس از جوانه زنی با كنترل جوی و پشته با ميانگين 393/14 

كيلوگرم در هكتار به دست آمد )جدول 3(. 

عملكرد بيولوژيک
نتايج تجزيه واريانس )جدول 1( نشان داد كه اثر زمان كنترل 
علف های هرز در سطح احتمال 1 % و اثر مكان كنترل علف های 
هرز بر عملكرد بيولوژيك نخود در سطح احتمال 5 % معنی دار 

بود، ولی اثر متقابل زمان و مكان كنترل علف هرز بر عملكرد 
ميزان  بيش ترين  اين كه  به  با توجه  نشد.  بيولوژيك معنی دار 
در  هرز  علف های  كنترل  تيمار  در  نخود  بيولوژيك  عملكرد 
زمان 30 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 1486/85 كيلوگرم 
در هكتار به دست آمد )جدول 2(، می توان گفت كه رقابت 
بر گياه  است كه  نبوده  به حدی  مرحله  اين  تا  علف های هرز 
نخود غلبه كند و باعث كاهش عملكرد بيولوژيك گردد. در 
نتيجه پس از اعمال كنترل علف های هرز نيز، رقابت گياه نخود 
مواد  و  كربن  اكسيد  دی  نور،  آب،  سر  بر  هرز  علف های  با 
غذايی از بين می رود و گياه نخود فرصت كافی برای بسته شدن 
دليل  را  مسئله  اين  می توان  كه  می يابد  خودكفايی  و  كانوپی 

رسيدن به بيش ترين ميزان عملكرد بيولوژيك دانست. الزم به 
باعث  روز   30 و   20 از  ديرتر  و  زودتر  كنترل  كه  است  ذكر 
كم ترين  همچنين  می شود.  نخود  بيولوژيك  عملكرد  كاهش 
در  هرز  علف های  كنترل  تيمار  در  بيولوژيك  عملكرد  ميزان 
زمان 60 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 933/17 كيلوگرم در 
هكتار به دست آمد. می توان علت اين كاهش شديد عملكرد 
تا  نخود  با  رقابت  در  را حضور طوالنی مدت علف های هرز 
60 روز پس از سبز شدن و در واقع زمانی دانست كه كنترل 
علف های هرز تاثير به سزايی بر روی ادامه رشد گياه نخواهد 
 )1387( همكاران  و  ميرشكاری  گزارشات  اساس  بر  داشت. 
عملكرد بيولوژيك كلزا در تيمار آلوده به علف هرز در كل 
 40 هرز،  علف های  كامل  كنترل  شاهد  به  نسبت  رشد  دوره 
درصد كاهش را در عملكرد بيولوژيك نشان داد. از نظر مكان 
كنترل علف های هرز، بيش ترين ميزان عملكرد بيولوژيك در 
ميانگين 1234/35 كيلوگرم در  با  پشته،  تيمار كنترل جوی و 
كنترل  تيمار  در  بيولوژيك  عملكرد  ميزان  كم ترين  و  هكتار 
درون جوی، با ميانگين 1169/20 كيلوگرم در هكتار به دست 
با علف های هرز قرار  آمد. وقتی گياه نخود در رقابت شديد 
منابع  سر  بر  رقابت  و  موجود  رطوبت  كاهش  دليل  به  بگيرد، 
بيولوژيك  عملكرد  و  ارتفاع  در  سريع  افزايش  توان  طبيعی، 
 .)Herrero and Johnson, 1981( نيز در آن كاهش می يابد
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ماده  ميزان  نيز   )1383( همكاران  و  محمدی  تحقيقات  در 
فصل  كل  در  هرز  علف  به  آلوده  تيمار  در  نخود،  خشك 
رشد در مقايسه با تيمار شاهد به ميزان 83/8 درصد كاهش پيدا 
كرد. ايجاد رقابت بين گياه و علف هرز بر سر نور و كاهش 
توليد ماده خشك در تحقيقات پيشين نيز گزارش شده است 
و  هرز  علف  رقابت   .)1372 مظاهری،  1382؛  )محمودی، 
گياه زراعی بر سر رطوبت در حقيقت تنش آبی است كه به 
است  زراعی شده  گياه  هرز گريبان گير  خاطر حضور علف 
و  سيبوگا  تحقيقات  در   .(Thomas and Allison, 1975)

افزايش  با  نيز،   (Sibuga and Bandeen, 1980) باندين 
شدت  به  ذرت  بيولوژيك  عملكرد  هرز  علف های  تراكم 

كاهش پيدا كرد و همچنين بيش ترين عملكرد بيولوژيك در 
آمد.  دست  به  هرز  علف های  حضور  بدون  شاهد  تيمارهای 
كه  شد  مشخص  نيز    )1385( همكاران  و  فاتح  تحقيقات  در 
نظر  از  اختالف  دامنه  هرز  علف های  رقابت  گرفتن  شدت  با 

عملكرد بيولوژيك بيش تر می شود. 

شاخص برداشت 
كنترل  زمان  اثر  داد  نشان   )1 )جدول  واريانس  تجزيه  نتايج 
علف های هرز در سطح احتمال 1 % بر شاخص برداشت نخود 
معنی دار بود، ولی اثر مكان كنترل علف هرز و اثر متقابل زمان 
و مكان كنترل علف هرز بر اين صفت معنی دار نشد. بيش ترين 
از  تيمار زمان كنترل 30 روز پس  ميزان شاخص برداشت در 
سبز شدن، با ميانگين 62/88 % و كم ترين ميزان اين صفت در 
تيمار زمان كنترل 60 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 45/63 
نتايج نشان دادند كه به دليل اعمال به موقع  % به دست آمد. 
كنترل علف های هرز در زمان 30 روز پس از سبز شدن، چون 
هم عملكرد دانه و هم عملكرد بيولوژيك به بيش ترين ميزان، 
دانه  عملكرد  افزايش  نسبت  و  رسيدند  تيمارها  ساير  به  نسبت 
شاخص  كه  است  بديهی  بود،  بيولوژيك  عملكرد  از  بيش تر 
برداشت نيز در بيش ترين مقدار خود نسبت به تيمارهای ديگر 
تداخل  دوره  طول  افزايش  با  ديگر  عبارت  به  بگيرد.  قرار 

خشك  ماده  از  بيش تری  ميزان  گياه  نخود،  با  هرز  علف های 
و  محمدی  تحقيقات  در  است.  داده  اختصاص  دانه  به  را 
افزايش طول  با  برداشت  ميزان شاخص  نيز   )1383( همكاران 
هرز  علف  از  عاری  دوره ی  طول  كاهش  و  آلودگی  دوره 
كاهش يافت. در تحقيقات آنان ميزان كاهش در تيمار آلوده 
به علف های هرز در كل فصل رشد در مقايسه با تيمار شاهد، 
42/8 % اعالم شد. بر اساس گزارشات ميرشكاری و همكاران 
)1387( در شرايط تداخل تمام فصل علف های هرز نسبت به 
% كاهش  ميزان 24  به  برداشت  شاهد كنترل كامل، شاخص 
هرز  علف های  توسط  شده  اعمال  محدوديت های  كرد.  پيدا 
و  زايشی  رشد  به  نسبت  رويشی  رشد  بر  بيش تری  منفی  تاثير 

توليد دانه ذرت آن دارد و بنابراين شاخص برداشت كه نسبت 
عملكرد دانه به عملكرد بيولوژيكی است در تراكم های باالتر 

علف های هرز مقدار كم تری را به خود اختصاص داده است.

ارتفاع بوته
و  اثر زمان كنترل  نشان داد  نتايج تجزيه واريانس )جدول 1( 
اثر  و   %  1 احتمال  سطح  در  هرز  علف های  كنترل  مكان  اثر 
احتمال  سطح  در  هرز  علف های  كنترل  مكان  و  زمان  متقابل 
5 %، بر ارتفاع بوته نخود معنی دار بود. نتايج نشان داد كه در 
اثر افزايش طول دوره تداخل علف های هرز، از ميزان ارتفاع 
بوته گياه كاسته شد. البته ديده می شود كه در تيمار كنترل در 
30 روز پس از سبز شدن، به دليل اين كه گياه پس از اعمال 
كنترل، به رشد خود ادامه داده و از خطر غالبيت كامل علف 
ميزان  بيش ترين  به  توانسته  است،  شده  كاسته  نخود  بر  هرز 
ارتفاع بوته در اين تيمار با ميانگين 41/16 سانتيمتر و در نتيجه 
كند.  پيدا  دست  خود  بيولوژيك  عملكرد  ميزان  بيش ترين 
هرز  كنترل علف های  تيمار  در  بوته  ارتفاع  همچنين كم ترين 
در زمان 60 روز پس از سبز شدن، با ميانگين 21/64 سانتی متر 
به دست آمد )جدول 2(. نتايج ميرشكاری و همكاران )1387( 
افزايش شدت رقابت علف های هرز موجب  نيز نشان داد كه 
كاهش ارتفاع بوته های كلزا در مقايسه با تيمار شاهد گرديد. 
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 )Kavurmaci et al., 2010( همچنين كاوورماسی و همكاران
گزارش كردند كه ارتفاع بوته ی باقال به دليل رقابت طوالنی تر 
با علف های هرز نسبت به تيمار شاهد بدون علف هرز كاهش 
نظر مكان كنترل علف های هرز،  از  پيدا كرد.  را  داری  معنی 
با  پشته،  و  تيمار كنترل جوی  در  بوته  ارتفاع  ميزان  بيش ترين 
ميانگين 32/12 سانتی متر و كم ترين ميزان ارتفاع بوته در تيمار 
كنترل درون جوی، با ميانگين 30/23 سانتی متر به دست آمد. 
ارتفاع  ميزان  بيش ترين  تيمارها،  متقابل  اثر  مورد  در  همچنين 
از  تيمار زمان كنترل علف های هرز در 20 روز پس  بوته در 
با ميانگين 45/13 سانتی متر  با كنترل جوی و پشته  جوانه زنی 
و كم ترين ارتفاع بوته در تيمار زمان كنترل علف های هرز در 

ميانگين  با  پشته  و  كنترل جوی  با  زنی  از جوانه  روز پس   60
20/10 سانتی متر به دست آمد )جدول 3(. محمودی و رحيمی 
كه  كردند  گزارش   )Mahmoodi and Rahimi, 2009(
هرز  علف های  با  بيشتر  رقابت  اساس  بر  ذرت  بوته ی  ارتفاع 

نسبت به شاهد بدون علف هرز كاهش يافت.

وزن هزار دانه
كنترل  زمان  اثر  داد،  نشان   )1 )جدول  واريانس  تجزيه  نتايج 
علف های هرز در سطح احتمال 1 % و اثر متقابل زمان و مكان 
كنترل علف های هرز در سطح احتمال 5 %، بر وزن هزار دانه 
نخود معنی  دار بود. ولی اثر مكان كنترل علف های هرز تاثير 
رضوانی  و  عباسپور  گزارشات  اساس  بر  نداشت.  دار  معنی 
اثر زمان های مختلف  بر  مقدم )1383(، وزن هزار دانه ذرت، 
داد  نشان  خود  از  را  معنی  داری  اختالف  هرز  علف  كنترل 
محمدی  همچنين  دارد.  خوانی  هم  آزمايش  اين  نتايج  با  كه 
و اميری )Mohammadi and Amiri, 2011( گزارش كردند 
كه حضور علف های هرز وزن صد دانه سويا را حدود 25/90 
داد.  كاهش  هرز  علف های  از  عاری  شاهد  به  نسبت  درصد 
منصوريان و همكاران )1387( گزارش كردند كه زمان  ولی 
كنترل علف هرز بر ميزان وزن هزار دانه گندم تاثير معنی  داری 
نداشت. همچنين صفاهانی لنگرودی و همكاران )1386(، نيز 

گزارش كردند كه تغييرات وزن هزار دانه ارقام مختلف كلزا 
در تيمار وجود علف هرز نسبت به تيمار شاهد عاری از علف 
هرز اختالف معنی داری را از خود نشان نداد. بيش ترين ميزان 
وزن هزار دانه در تيمار زمان كنترل علف های هرز 30 روز پس 
ميزان وزن  و كم ترين  ميانگين 485/13 گرم  با  از سبز شدن، 
هزار دانه در تيمار زمان كنترل علف های هرز 60 روز پس از 
سبز شدن، با ميانگين 190/65 گرم به دست آمد )جدول 2(. 
وزن  ميزان  بيش-ترين  تيمارها،  متقابل  اثر  مورد  در  همچنين 
هزار دانه در تيمار زمان كنترل علف های هرز در 30 روز پس 
از جوانه زنی با كنترل پشته با ميانگين 493/51 گرم و كم ترين 
وزن هزار دانه در تيمار زمان كنترل علف های هرز در 60 روز 

ميانگين 168/16  با  پشته  و  با كنترل جوی  زنی  از جوانه  پس 
از  برخی  تحقيقات  اساس  بر   .)3 )جدول  آمد  دست  به  گرم 
محققان وزن هزار دانه باقال به دليل حضور بيش تر علف های 
هرز نسبت به شاهد كنترل علف های هرز، با كاهش معنی داری 

.)Kavurmaci et al., 2010( روبرو شد

سپاسگزاری
بر خود الزم می دانيم از مسئولين محترم دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد كرج كه ما را در انجام اين پژوهش ياری نمودند، كمال 

تشكر و قدردانی را داشته باشيم. 
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جدول 1- تجزيه واريانس برای صفات شامل عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه.
Table 1� Analysis of variance for traits included Grain yield, Biological yield, Harvest index, Plant height, 1000 grain weight.

 S.O.V df منابع تغییرات 
 aکلروفیل

Chlorophyll a  
 

 bکلروفیل
Chlorophyll b 

 

  عملکرد دانه
Grain yield 

  عملکرد بیولوژیک
Biologic yield 

 پایداري غشاء سیتوپالسمی
EC 

  طول سنبل
Spike lenght 

  تعداد سنبلچه
Number of 

spiket 
 ** A( Factor A 1 1.815 ** 6.648 ** 46.412 ns 1536.20 ** 11048 ns 5.766 ** 14.990اسید هیومیک(

 ** B(  Factor B 2 0.552 ** 2.355 ** 58.441 * 557.40 ** 81662 * 3.880 ** 41.600( تنش شوري

اثرمتقابل اسید هیومیک 

 وسطوح تنش شوري
AB 2 0.256 ** 1.11 ** 105.160 ** 197.30 * 14781 ns 0.289 ns 5.180 ns 

 ** C( Factor C 4 0.412 ** 1.585 ** 50.203 ns 162.18 * 37672 ns 3.789 ** 11.830(باکتري هاي محرك رشد

اثر متقابل  اسید هیومیک و 

 باکتري
AC 4 0.54 ** 2.039 ** 55.283 * 59.98 ns 30413 ns 0.593 ns 1.995 ns 

اثر متقابل باکتري درسطوح 

 تنش شوري
BC 8 1.406 ** 5.46 ** 24.608 ns 90.32 ns 21143 ns 0.562 ns 3.838 ns 

اثر متفابل باکتري و اسید 

هیومیک در سطوح مختلف 

 شوري

ABC 8 0.488 ** 1.989 ** 85.431 ** 222.95 ** 35805 ns 0.895 ns 4.422 * 

 Error 60 0.009 0.049 24.802 74.87 25239 0.546 2.144 خطا

 C.V%  8.37% 8.86% 20.62% 14.07% 31.17% 8.22% 9.39% ضریب تغییرات

 
*، ** و ns به ترتيب معنی داری در سطح 1 %،  5 % و غير معنی دار می باشند.

*, ** and ns: Significant at 5% and 1% level of probability and non-significant, respectively.

جدول 2- مقايسه ميانگين اثرات اصلی بر صفات مورد بررسی.
Table 2� Mean comparison of main effects on traits. 

 تیمار 
Treatment 

 a   کلروفیل

Chlorophyll a  
)mg / g fw( 

bکلروفیل 

Chlorophyll b  
)mg / g fw(  

 عملکرد دانه
Grain yield 

(g) 

 عملکرد بیولوژیک
Biologic yield 

(g) 

 پایداري غشاء
EC 

 (µs/cm) 
 

 طول سنبله
Spike lenght 

(Cm) 

 تعداد سنبلچه 
Number of spiklet  

 A0 0.678 B 1.3645 B 23.440A 57.384 B 520.76 8.731 B 15.191 B عدم کاربرد اسید هیومیک

 A1 0.749 A 1.5000 A 24.876A 65.647 A 498.60 9.238 A 16.008 A کاربرد اسید هیومیک

 B0 0.717 B 1.4480 B 25.624 A 66.180  A 468.60 B 9.388  A 16.880  A عدم اعمال تنش شوري

 B1 0.745 A 1.4930 A 23.374 B 60.690  B 492.00  AB 8.866   B 15.370  B  میلی موالر 75اعمال تنش شوري

 B2 0.677 C 1.3550 C 23.476 B 57.680   C 568.40  A 8.699   B 14.550  C میلی موالر 150شورياعمال تنش 

 C0 0.700 C 1.3900 C 22.930A 63.190   C 545.97 8.359   B 14.500  C عدم کاربرد باکتري

 Azospirillum C1 0.925  A 1.3550 A 27.920A 74.090   B 566.29 8.651   B 15.120  BCکاربرد باکتري 

 Azotobacter C2 0.875 B 1.7420 B 31.780A 77.900   A 457.14 9.155  A 15.890 ABکاربرد باکتري 

 Pseudomonas C3 0.925 A 1.8650 A 30.630A 75.210   B 477.77 9.357  A 15.870 ABکاربرد باکتري 

 Mix C4 0.855 B 1.7220 B 31.690A 78.7   A 501.21 9.400  A 16.620  Aکاربرد باکتري به صورت  

 
ميانگين های دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح احتمال 5 % اختالف معنی دار ندارند.

Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.
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جدول 3- مقايسه ميانگين اثرات متقابل بر صفات مورد بررسی.
Table 2� Mean comparison of interaction effects on traits. 

 

 تیمار
Treatment 

a   کلروفیل

Chlorophyll a  
)mg / g fw( 

bکلروفیل 

Chlorophyll b  
)mg / g fw(  

 عملکرد دانه
Grain yield 

(g) 

 عملکرد بیولوژیک
Biologic yield 

(g) 

A0B0 0.688 C 1.389 C 25.04  A 61.780 C 

A0B1 0.684  C 1.373 C 24.46  AB 59.240 D 

A0B2 0.661 D 1.330 D 20.82   B 51.130 E 

A1B0 0.746 B 1.507 B 26.21  A 70.580 A 

A1B1 0.806 A 1.613 A 22.29  AB 62.130 C 

A1B2 0.694 C 1.380 C 26.13  A 64.230 B 

A0C0 0.592  E 1.192 E 17.46   C 52.953A 

A0C1 0.698 D 1.405 DE 22.10   B 57.872A 

A0C2 0.620 E 1.240 F 27.52  A 62.752A 

A0C3 0.782 B 1.585 AB 23.30   B 54.843A 

A0C4 0.697 D 1.398 E 26.82  A 58.499A 

A1C0 0.575 E 1.16 G 20.75  B 60.358A 

A1C1 0.842 A 1.685 A 24.44  AB 65.601A 

A1C2 0.839 A 1.662 A 25.44  AB 67.08A 

A1C3 0.760 B 1.524 B 27.75  A 69.133A 

A1C4 0.727 C 1.470 C 26  AB 66.063A 

ميانگين های دارای حروف مشابه در هر ستون از نظر آزمون چند دامنه ای دانكن در سطح احتمال  5 % اختالف معنی دار ندارند.
Mean in each column, followed by similar letter (s) not significantly different at 5% probability level, using Duncan test.
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