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 و اجزای عملکرد نخود دیم و کنترل علف های هرز بر عملکرد تاریخ های مختلف کاشتتاثیر 

 (Cicer arietinum L.) در قوچان 
 3، رضا صورآبادی حقیقی8، کیومر( بخش کالرستاری*7حسن آای

 اعضای ایات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحو مشهو -3و 8دانشجوی کارشناسی ارشو زراعت دانشگاه آزاد اسالمی واحو مشهو   -7

* ahi.hasan42825@gmail.com 
 

 چکید 

 و اجاای عملكرد نخود دیک و کنترل علف اررای ارز بر روی عملكرد ترراری  اررای مختلف کرراشررررتبرر  منرور بررسررری ترراریر 

 (Cicer arietinum L.) اای کام  تصررادفی با سرر  تكرارآزمایشرری ب  صررورت کرت اای یرد شرروه و  در رالب طرح بلوك 

آمو. تیماراای آزمایشری شام  تاری  کاشت در چهار  در اجرا ب  روچان شرهرسرتان فروددر روسرتای کهن  36-37درسرال زراعی 

ن ب  عنوان کرت اای اصررلی وکنترل علف اای ارز در سرر  سررطح کنترل فروردی 76اسررفنو و  85اسررفنو،  76ماه، آبان 75سررطح 

  وجین دستی وعوم کنترل )شااو( ب  عنوان کرت اای فرعی در نرر گرفت شیمیایی )علف کش لنتاگران ب  میاان دو لیتر در اكتار(؛

تراکک و  د دان  در نیام، وزن یش  نخود ،شرونو. در این آزمایش صرفاتی ماننو عملكرد دان ، وزن صودان ، تعواد نیام در بوت ، تعوا

وزن یشرر  علف اای ارز بررسرری گردیو. نتایا نشرران داد ک  تاریر تاری  کاشررت بر روی عملكرد و اجاای عملكرد نخود ب  جا 

و در  (ماهآبان 75دار گردیو و بیشرررترین عملكرد و اجاای عملكرد در کشرررت پاییاه )روی وزن صرررودان  و تعواد دان  در نیام معنی

 و رطوبتی با ر یک زراعی گیاه فنولو ی انطباق ب  عموتاً پاییاه کشررت شرررای  وجین دسررتی علف اای ارز ب  دسررت آمو. برتری

رسرو در شررای  آب و اوایی روچان، کشت پاییاه نخود دیک و در با توج  ب  این مطالع ، ب  نرر می .اسرت مربو( مناسرب حرارتی

 گردد.صی  میشرای  کنترل علف اای ارز تو

 ، اجاای عملكرد.کنترل علف اای ارزنخود دیک، کاشت انتراری،  اای کلیوی:وا ه

 

 مقدمه

 محصررروالت سرررایر کشرررت مناسرررب ک  کک با بارنوگی منراطق در و یشررركی بر  مقراوم نسررربتراً اسرررت گیراای نخود

 اوف ترینمهک زراعی، گیااان سایر ننواما کوچكی و بنائیان اول((تولیو بخشری رضرایت عملكرد توانوگیاه می این باشرونمی 

 نخود چهارمین رتب  کشت زیر سرطح اكتار 001106 میانگین با باشرو. ایرانمی کیفیت و عملكرد حواکثر نخود، حصرول تولیو

 تا اول رتب  غربیآذربایجان و کردسرتان لرسررتان، اای کرمانشرراه،اسررتان داراسرت. را ترکی  و پاکسررتان انووسررتان، از پس جهان

 اسفنوماه در لرستان و کرمانشاه جمل  از معتول سرد مناطق در دارنو. نخود را کشور در نخود کشرت زیر سرطح از نرر چهارم را

(. 3شررود )می کشررت ماهاوای  اردیبهشررت یا فروردین اوایر در اموان و کردسررتان اا،کشررور ماننو آذربایجان سرررد مناطق در و

اكتار(،  در کیلوگرم100) جهانی عملكرد متوسرر  ب  نسرربت باشررو ک می دراكتار کیلوگرم583ایران در نخود عملكرد میانگین

 ب ور نیا زمسررتان طول در و شرونومی کشررت اوا شرون ین  از بعو بالفاصررل  ب ور ،انتراری کاشررت نرام در (.0اسرت ) کمتر

 سبا اسفنوماه در دما شون مسراعو از صرل  پسبالفا ااگیااچ  .ماننو می باری ناده جوان  یا و زده جوان  صرورت یاك ب  دای 

 ب  جوی ناوالت و امكانات محیطی از بهار در شرروه کشررت گیااان با مقایسرر  در بنابراین و کننورشررو میربها طول در و کرده

 و یاك باروری و افاایش نیترو ن تثبیت توانایی دلی  ب  نخود(.7) دارنو عملكرد بیشررتری نتیج  در و کننومی اسررتفاده یوبی

 و اسررت بریوردار ارز  زیادی از زراعی تناوب در ررارگیری برای گنومیان، زنوگی بیماریهای یچری  گسررسررت امچنین
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(. از اینرو تحقیقات انوکی راجع ب  تاریر کاشررت انتراری و کنترل علف اای 0رود )غالت ب  شررمار می تولیو ربات در مهمی عام 

 .ود دیک در ایران ب  یصوی در شرای  یراسان انجام شوه استارز روی عملكرد و اجاای عملكرد نخ

  

 هامواد و روش

دریق  شررررری و ارتفاا  35درج  و  77دریق  شرررمالی، طول ج رافیایی  52درج  و  38با عرض ج رافیایی  در منطق  روچان آزمایش

 آمو. در اجرا ب  انروچ شهرستان فروددر روستای کهن  7336-37متری از سطح دریا درسال زراعی  7366

متری یاك صورت گرفت  و سانتی 75-36و  6-75گیری از اعماق ب  منرور تعیین یصروصریات یاك رب  از عملیات کاشت نمون 

 .ن شوای متراکک تعییاای حاصل ، بافت یاك لومی و سایتمان آن تودهدر آزمایشگاه یاکشناسی روچان مطالع  شو. بر طبق داده

فروردین ب  عنوان عام  اصلی وکنترل علف اای ارز در س   76اسفنو و  85اسرفنو،  76ماه، آبان 75اری  کاشرت آزمایش با چهار ت

 طرح رالب ب  عنوان عام  فرعی ب  صررورت کرت اای یرد شرروه  در سررطح کنترل شرریمیایی ،وجین دسررتی و عوم کنترل )شررااو(

متر و فاصررل  ار کرت اصررلی از  5×1مایش انوازه ار کرت اصررلی تكرار انجام گردیو.در این آز 3 با تصررادفی کام  اایبلوك

 85متر در نرر گرفت  شررو و فاصررل  ار ردیف کشررت  5×8متر بود. انوازه ار کرت فرعی سررانتی 56یكویگر ی  متر و کرت فرعی 

گردیو. ب ور نخود ررک  کیلو در اكتار( ب ر نخود از ررک آرمان در ار کرت کشررت 26گرم ) 26ردیف ب  مقوار  2سررانتی متر و در 

 در دو وزنی نسرربت مانكوزب ب  کشرارچ با کاشررت از رب  آرمان از اداره جهاد کشراورزی شررهرسررتان روچان تهی  گردیو. ب ور

 الزم ب  ذکر است ک  در طول دوره رشو نخود دیک از ایچ نوا سک و کود شیمیایی استفاده نگردیو.  .شونو ضوعفونی ااار

متر مربع از وسرر  ار  0ای کلی  گیااان موجود در سررطحی معادل ولو ی  )اوای  تیرماه( با رعایت ارر حاشرری پس از رسرریوگی فیای

کرت برداشرت شرونو و عملكرد و اجاای عملكرد نخود شرام  عملكرد دان ، وزن صو دان ، تعواد نیام در بوت ، تعواد دان  در نیام و 

بوت  نخود از گیااان برداشررت شرروه ب  طور تصررادفی انتخاب  76ی اجاای عملكرد گیرگیری شررو. جهت انوازهبیوما  نخود انوازه

 (، .Papaver ssp(، شررررررقررررایررررق )Malcolmia africanaبرررروی صررررررحرررررایرررری )شررررررونررررو.  شررررررب

اای ( از مهمترین گون Acroptilon repence( و تلخ  )Ceratocarpus arenarius(، بادبُر ).Gypsophila sspدوسررت )گچ

افاار ، و رسررک نموداراا از نرمSASافاار اا از نرمه شرروه در سررطح مارع  آزمایش بودنو.برای تجای  آماری دادهارز مشررااوعلف

 درصو استفاده شو. 5ای دانكن در سطح اا از آزمون چنو دامن اکس  و جهت مقایس  میانگین

 

 نتایج و بحث

معنی دار بوده اسررت و زمان  %7عملكرد دان  نخود در سررطح  ( مشررااوه می شررود تاری  کاشررت بر ت ییرات8امانطوریك  از جوول)

کیلوگرم در اكتار از کلی  تاری  اای کاشررت دیر انگام بیشررتر بوده اسررت.  7656آبان( با عملكرد بیش از  75کاشررت زودانگام )

ان  تأریر معنی ات عملكرد دایتالف بین کشت اای دیر انگام معنی دار نبود ب  عبارت دیگر زمان کاشت اسفنو و فروردین در ت ییر

. بیشررترین وزن صررو دان  نخود در تاری  (P > 0.05)وزن صررودان  نخود تحت تاریر تاری  کاشررت ررار نگرفت . داری نواشررت  انو

فروردین وزن صودان  ب  ترتیب  76اسفنو و  85و  76گرم بود. در تاری  کاشتهای  0/38کاشرت زودانگام ب  دسرت آمو ک  برابر با 

گرم بوسرررت آمو. در بین اجاای عملكرد گیااان وزن صرررودان  و وزن اااردان  از ربات بیشرررتری  05/83و  33/36، 77/37ر با براب

 .(5) است وابست  گیاه  نوتیپ ب  عموتاً آن ک  ت ییرات است رابتی تقریباً یصوصیت نخود صودان  بریوردار استنو. وزن
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گرفت. بیشترین تعواد  ررار کاشت تاری  فاکتور تأریر تحت درصو( 7داری )در سطح عنیکامالً م طور ب  نخود بوت  در نیام تعواد

 85و  76کشرررتهای .فروردین  76نیام( در کشرررت کرپ  یعنی  10/3( مربو( ب  کشرررت پاییاه بود و کمترین آن )10/1نیام در بوت  )

فروردین(  76م در کشت پاییاه در مقایس  با کشت دیرانگام )در بوت  ربت شو. تعواد نیا 50/5و  02/0اسرفنوماه تعواد نیام ب  ترتیب 

توانو از ناوالت کنو ک  گیاه میدرصررروی امراه بود ک  این اامیت کشرررت ب  مورع و زودانگام نخود را تاییو می 5/57با افاایش 

( 33/7. بیشترین تعواد دان  در نیام )(P > 0.05)تعواد دان  در نیام تحت تاریر تاری  کاشت ررار نگرفت . جوی پاییاه استفاده نمایو

 فروردین ب  دست آمو.  76( در کشت کرپ  یعنی 63/7مربو( ب  کشت پاییاه بود و کمترین آن )

نتایا تجای  واریانس نشرران داد ک  تاریر تاری  . ربت شررو 60/7و  61/7اسررفنوماه تعواد دان  در نیام ب  ترتیب  85و  76در کشررتهای 

بیوما  نخود مربو( ب  تاری  کاشت پاییاه بود ک  مقوار آن  دار است. بیشتریندرصو معنی 5ه نخود در سطح کاشت بر زیست تود

اسررفنو بود ک  با  85کیلوگرم( مربو( ب  تاری  کشررت  32/7متر مربع( ب  دسررت آمو و کمترین آن ) 76) در کرتکیلوگرم  06/8

 و عملكرد بررسرری از آموه دسررت ب  توان از نتایاطور یالصرر  می درصرروی نسرربت ب  کاشررت پاییاه امراه بودب  25/83کااش 

 بودن صورت مناسب در رشو فص  ابتوای در زودتر نخود ب  ویژه در شرای  دیک کاشرت دان  نخود ذکر کرد ک  عملكرد اجاای

 مقاب ، در .شررود یم منطق  روچان در نخود دان  تولیو افاایش سرربب رشررو رویشرری دوره طول افاایش با اوایی، و آب شرررای 

 گیاه اجاای عملكرد و عملكرد و زایشی، رویشی سایتاراای تشكی  و رشو گیاه دوره طول سایتن محوود با کاشرت در تأییر

 کاشت زمان در تأییر باالست، عملكرداای حصول مؤرر برای و مهک عوام  از مناسرب یكی کاشرت تاری  .داو می کااش را

توان بیان نمود ک  ب  دلی  طوالنی شون با توج  ب  مطالب ذکر شوه می شود. بنابراینمی كردعمل و رشرو دوره طول موجب کااش

اده ی رشو استفاای غیرزیستی ماننو افاایش دما و کااش رطوبت ب  یصوی در مراح  آیر دورهی رشو و فرار گیاه از تنشدوره

کامالً  طور ب  نخود رپ  در شرای  دیک ارجح است. عملكرد دان اای زمستان  و کاز کشرت پاییاه و زودانگام نخود نسبت ب  کشت

 (. 8گرفت )جوول  ررار ارزاایکنترل علف فاکتور تأریر تحت (%7داری )در سطح معنی

 کیلوگرم در اكتار بود و کنترل شررریمیایی 01/7773بیشرررترین عملكرد دان  نخود در تیمار وجین دسرررتی ب  دسرررت آمو ک  برابر با 

کیلوگرم در  31/102کیلوگرم( در رتب  بعوی ررار گرفت. کمترین عملكرد دان  نخود ) 80/356ارز از نرر عملكرد دان  )اای علف

درصوی در مقایس  با تیمار وجین دستی و  3/37اای ارز )شااو( ب  دست آمو ک  با ی  کااش اكتار( در تیمار عوم کنترل علف

ای ارز اشیمیایی امراه بود. عملكرد باال در تیمار وجین دستی مویو اامّیت کنترل علفدرصروی در مقایس  با تیمار کنترل  73/73

ی   در سررطح نخود عملكرد دان  ارز براایعلف کنترل و کاشررت تاری  ارر در گیاه زراعی نخود ب  ویژه در شرررای  دیک اسررت

ارز بر عملكرد دان  نخود نیا حاکی  اایعلف و کنترل تکاش اای ارر متقاب  تاری (. مقایس  میانگین8بود )جوول  داردرصو معنی

کیلوگرم در اكتار در تاری  کاشت پاییاه و وجین دستی  63/7860ااسرت و بیشرترین عملكرد دان  ب  میاان از ایتالف بین میانگین

شو؛  نخود دان  عملكرد دارمعنی سبب افاایش ارز اایعلف کشت، وجین اایتمام تاری  (. در3اای ارز ربت شو )جوول علف

 کنو.اای را تائیو میک  این موضوا گویای اامیت کنترل علف
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 . میانگین مربعات تأریر تاری  کاشت و کنترل علفهای ارز بر عملكرد و اجاای عملكرد نخود8جوول 

 تعداد                     زیست توده تعداد   وزن صد عملکرد درجه   منابع

 نخود     دانه در نیام                 نیام در بوته                دانه    آزادی               دانه                    تغییر        

 11/1 14/1   55/1  51/2  1/51111           5 تکرار

 1 **1/21115          ns2/11  **2/52 ns14/1 *41/1 (A)تاریخ کشت

 a    1  4/4111 15/51   15/1 114/1                      12/1خطای 

 5 **1/111141  **1/11          **2/112                          *11/1 **1/1 (B)هرزکنترل علف

A  B 1 **1/15111 ns2/11 *1/1 ns121/1 *11/1 

 11 51/1111  11/4 15/1 114/1 15/1 (b)خطای 

C.V  51/55  11/4               51   51/51 11/11 

*
و 

nsدرصو      7و  5دار در سطح احتمال : ب  ترتیب معنی**
 داری: عوم معنی 

 

 کنترل علفهای ارز بر عملكرد و اجاای عملكرد نخود× . مقایس  میانگین اررات متقاب  تاری  کاشت 3جوول

 زیست توده                   تعداد دانه       نیامتعداد                    وزن            عملکرد          کنترل         تاریخ

    نخود                          در نیام                            بوته در                     صددانه              دانه  هرزهایعلف      کاشت

 ab1/1111          bc1/11      cd11/4                       ab11/ 1 bc1/5  کنترل شیمیایی              

 a11/1511          bc4/11        a11/15 a1/1 a4/1  دستیآبان        وجین12

 bc5/441         bcde5/11                          f5/1     c11/1                            de42/1   عدم کنترل                

  abc 4/111  bcd5/11         cde11/1              bc1/1cde                                        1/1            کنترل شیمیایی                

 a 2/1111             b4/11       b1/11  ab1/1                        bed5/5    دستیاسفند      وجین 11

 c      1/211            de1/51        f11/5 c11/1 cde41/1 لعدم کنتر                

 abc  4/111 cde1/51  e11/2       bc1/1 cde11/1 کنترل شیمیایی             

 ab   1/111 de2/51  bc11/1 abc5/1 bed5/5 دستیوجین    اسفند 52 

 abc1/111               cde4/51     f11/5 bc11/1 cde41/1  عدم کنترل 

  ab2/111               bcde1/11           f1/5  bc1/1                           cde11/5 کنترل شیمیایی               

 a1/1111 bcde1/11  de11/1 abc11/1 bc11/5 دستیفروردین    وجین11 

 ab1/111  e5/54  f11/5 bc11/1 cde12/1 عدم کنترل 

 هستند. %2دار بر اساس آزمون دانکن در سطح ی فاقد حروف مشترک دارای اختالف معنیهای دارامیانگین
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