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 چکيده
 دو در آزمايشي نخود، ارقام برخي رقابتي توان و عملکرد عملکرد، اجزای بر هرزهایعلف تداخل اثر بررسي منظور به
 صیور   بیه  آزمیاي   شید   اجیرا  سیینا  بوعلي دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتي مزرعه در 1393 و 1392 زراعي سال

 وجیین  عدم و وجین شامل آزمايشي تیمارهای گرفت  انجام کرارت سه در صادفيت کامل هایبلوک طرح قالب در فاکتوريل
 کنتیرل  اثیر  کیه  داد نشیان  هاداده واريانس تجزيه بودند  محلي( و آزاد آرمان، هاشم، )ترک، نخود رقم پنج وهرز هایعلف
 برداشیت  شاخص جز به صفا  هکلی بر رقم اثر همچنین، بود  دارمعني برداشت شاخص جز به صفا  همه بر هرزهایعلف
 عملکرد میزان بیشترين شد  دارمعني بیولوژيک و دانه عملکرد بر فقط نیز رقم در هرزعلف کنترل متقابل اثر شد  دارمعني
 حیدود  با ويژگي اين میزان کمترين آمد  دستبه هرزعلف وجین شرايط در هاشم رقم از مربع( متر در گرم 00/136) دانه
 متیر  در گیرم  75/394) بیولوژيیک  عملکیرد  بیشیترين  گرفت  تعلق وجین عدم شرايط در محلي رقم به  کاه درصد 75
 در محلیي  رقیم  از کیاه   درصید  70 حیدود  بیا  آن کمترين و داشت تعلق هرزعلف وجین شرايط در هاشم رقم به مربع(
 محلیي  و هاشم رقم به ترتیببه نیز رزهعلف تراکم و بیوماس کمترين و بیشترين آمد  دستبه هرزعلف وجین عدم شرايط
 و هاشیم  رقیم  بیه  متعلیق  (30/52) رقابیت  تحمیل  توانايي شاخص باالترين که داد نشان نتايج همچنین داشت  اختصاص
 بیه  را هاشیم  رقیم  تیوان مي آزماي  اين نتايج به توجه با بود  محلي رقم به متعلق (12/39) شاخص اين میزان ترينپايین
هیای مترين توانايي در برابر هجوم علفک دارای محلي رقم مقابل در ولي دانست، هرزهایعلف برابر در اوممق رقمي عنوان
 بود  هرز

 
 وجین عملکرد، هرز،علف حبوبا ، ،رقابت تحمل توانايي کليدی: هایواژه

 

    1 مقدمه
 دنییا  سراسر در که هستند زراعي گیاهان جمله از حبوبا 

 تیا  معتیدل  از متفیاو   هوايي و آب يطشرا به و شوندمي کشت
 ايیین انیید يافتییه سییازگاری خشییک، تییا مرطییوب از و گرمسیییر
 منیابع  ينترمهم از يکي و دارند زيادی غذايي ارزش محصوال ،
 از بعید  حبوبا  کهطوریهب ،باشندمي پروتئین از سرشار گیاهي
 در نیز و روندمي شمار به انسان غذايي مهم منبع دومین غال ،
 بسییار  نقی   حییواني،  پیروتئین  تیممین  نتیجیه  در و دام ذيهتغ

 & Majnoun Hosseini, 2008; Parsa) دارنیید مهمییي

Bagheri, 2013 ) 
 بیه  ديیم  کشیت  هایسیستم در حبوبا  ينترمهم از نخود
 تیا  کیم  بارنیدگي  بیا  مناطق در گندم و جو با تناوب در خصوص

                                                           
 mohsensayyedi@yahoo.com نويسنده مسئول: *

 و بیوده  ینپیروتی  از سرشیار  آن دانیه  آيد مي حساب به متوسط
 & Parsa) دارد دام حتییي و انسییان تغذيییه در مهمییي نقیی 

Bagheri, 2013 ) ،و بیاال  اقتصیادی  ارزش بیه  توجه با بنابراين 
 کاشیت  گنیدم،  نظییر  ديم غال  با تناوب در مثبت زراعي نق 
 ,Parsa & Bagheri) اسیت  شده توصیه ديم مناطق در نخود

 خیانواده  گیاهان هريش در فراوان نیتروژن تثبیت قدر  ( 2013
 منیاطق  در آن کاشیت  بیه  نسیبت  انگییزه  ايجاد باعث لگومینوز
 شیرايط  درکیه  طیوری بیه  ،اسیت  گرديیده  خشکنیمه و خشک
ی مقییادير، لگییوم ريشییه هییایمیکروارگانیسییم توسییط مناسییب
 باعث امر اين که گرددمي اضافه زمین به و شده تثبیت نیتروژن
 هیای هزينیه  کاه  جهنتی در و نیتروژنه کودهای مصرف کاه 
 هییایسییامانه در ( Walley et al., 2007) گییرددمییي تولییید

 رشید  متوسیط  تیا  باال خیزیحاصل شرايط در گیاهان کشاورزی،
 عملکیرد،  افیزاي   منظیور  بیه  بسیاری موارد در و شوندمي داده
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 هیا سیامانه  ايین  بیه  غیذايي(  میواد  و )آب منابع از زيادی مقادير
 عنیوان بیه  تواندمي هاسامانه گونه اين در رقابت گردد مي تزريق
علیف  و گییاه  توسیط  مشیترک  منابع از استفاده و جذب فرآيند
 هیای گذشیته  از هیرز هایعلف گردد  تعريف آن، همراههرز های
 کیاه   باعیث  و بیوده  مطرح زراعي گیاهان رقیب عنوان به دور
-بیوم  در ( Lance & Liebman, 2003) شیوند مي هاآن تولید

 کیاه   عوامیل  ينتیر مهم از يکي هرزهایعلف ،زراعي هاینظام
 از اهیان یگ نيا  باشنديم زراعي گیاهان عملکرد يفییک و يکمی
 نيی ا از کشیاورزان  و داشیته اریبسی تیاهم محصول کاه  نظر
هیرز  هیای علیف  اگیر   شییوند يم متحمل يفراوان خسارا  عامل
 بیه  بسیته  يزراعی  یاهانگ عملکرد نشوند، کنترل مناسبطور به

  يابید میي  کیاه   زيیادی  حیدود  تیا هرز هایعلف رقابت توانايي
(Ghamari & Ahmadvand, 2012 )  بنیام  یادهيی پد امیروزه 

 شیدن رنی  کیم  و ينگرانی  ثباعی  جهیان  در مقیاوم  هرزیهاعلف
 بیه  شتریب هرچه توجه زومل و شده گیاهان اين ييایمیش کنترل

 بیشیتری  تمايیل  روايین  از و تاس نموده دوچندان را دهيپد ينا
 مصیرف  کیاه   جهیت  غیرشیمیايي هایروش از استفاده برای
 ,.Khalil Tahmasbi et al) شیود  داده نشیان  هیا کی  علیف 

 متفاو  هایويژگي دارای زراعي گیاه يک مختلف ارقام ( 2017
 بیین  ،هیرز هایعلف با رقابتي توان لحاظ از و هستند نمو و رشد
 Mazaheri et) شیود مي ديده زيادی تفاو  نیز گیاه يک ارقام

al., 2006 ) رقابتي قدر  که کردند گزارش پژوهشگران برخي 
 ناخنییک هییرزعلییف مقابییل در گنییدم مختلییف هییایژنوتییی 

(Goldbachia laevigata L.)  به را تفاو  اين و بوده متفاو 
 بوتیه،  ارتفیا   مانند هاآن فیزيولوژيک و رفولوژيکوم هایويژگي
 بیر،،  سیط   شیاخص  تجمعیي،  خشیک  ماده بارور، ساقه تعداد
 انید داده نسیبت  نسیبي  رشید  سیرعت  و محصیول  رشید  سرعت

(Baghestani & Zand, 2004)  نیییز ديگییر پژوهشییي در 
 رقابت توانايي زراعي گیاهان مختلف هایژنوتی  که شد گزارش
 از کيمورفولیوژي  هیای ويژگیي  و دارنید  هیرز هایعلف با متفاوتي
 بسییار  رقیابتي  تیوان  افیزاي   در بر، سط  و بوته ارتفا  قبیل
 مطالیب  به توجه با ( Baghestani et al., 2005) هستند مهم
 متفیاو   محصیول  مختلیف  ارقام توان و رقابتي قدر  شده،ارائه
 میديريت  در ابیزار  يیک  عنیوان  بیه  تواندمي عامل همین و بوده
کیه  ايین  به توجه با گیرد  قرار استفاده موردهرز هایعلف پايدار
 کشیت  در کننیده محدود عوامیل  از يکیي  عنیوان به هرزهایعلف
 استفاده آن کنترل جهت هاک علف از هرساله و باشدمي نخود
 اجیزای  عملکیرد،  واکن  بررسي به پژوه  اين در لذا ،شودمي

 شیرايط  در ديیم  نخیود  ارقیام  تحمیل  توانايي شاخص و عملکرد
 آن اساس بر تا است هشد پرداختههرز هایعلف کنترل و تداخل
-علیف  مقابل در باال تحمل يا و رقابتي قدر  از که رقم بهترين

 .گردد معرفي باشد، برخوردار هرز
 

 هاروش و مواد
 مزرعییه در 1393 و 1392 زراعییي سییال دو در آزمییاي  

 در واقیع  سیینا  بیوعلي  دانشیگاه  کشیاورزی  دانشیکده  تحقیقاتي
 49 و درجه 27 در ي آزما اجرای محل گرفت  انجام آبادعباس
 و شیمالي  عیر   دقیقیه  34 و درجیه  35 شیرقي،  طیول  دقیقه
 بارنیدگي  مییانگین  دارد  قیرار  دريیا  سیط   از ارتفا  متر 1850
 آزمیون  نتیايج  است  شده گزارش مترمیلي 315 منطقه هسال20
 کیل  مییزان  اسیت   شیده  هئارا 1 جدول در آزماي  محل خاک
 ترتییب بیه  دوم و اول لسیا  در آزماي  اجرای طول در بارندگي
 بود  مترمیلي 80 و 76 حدود

 

 آزمایش محل خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1 جدول

Table 1- Physical and chemical characteristics the experimental area soil 
 

 رس

 )درصد(
% Clay 

 سيلت

 )درصد(
% silt 

 شن

 )درصد(
% Sand 

 بافت
Texture 

  فسفر

جذب قابل  

Phosphorus 

(ppm) 

  پتاسيم

 جذب قابل
Potassium 

(ppm) 

 نيتروژن

)درصد(
Nitrogen

% 

 اسيدیته

pH 

 هدایت

  الکتریکی
EC 

dS/m 

 آلی کربن

 )درصد(

% 

Organic 

matter 

27 30 43 Sandy 

clay 4.59 590 0.13 7.46 0.409 1.32 

 
 هیای بلیوک  طیرح  قالیب  در فاکتوريیل  صور  به آزماي 

 وجیین  عیدم  و وجیین  گرفت  انجام تکرار هس در تصادفي کامل
 و هاشیم  آرمیان،  آزاد، )تیرک،  نخیود  رقیم  پینج  وهیرز  هایعلف
 در متیر  5/3 کیر   هیر  ابعیاد  بودنید   آزماي  تیمارهای محلي(
 رديیف  بیین  فاصیله  بیا  کاشیت  خیط  6 کیر   هیر  در بود  متر3

 گرفتیه  نظیر  در متیر سانتي 5 رديف روی فاصله و مترسانتي50
 و 1391 سیال  اسیفند 25 هیای  تیاريخ  در اشیت ک عملیا  شد 
 آب آزمايشیگاه  کودی توصیه بنابر گرفت  انجام 1392 اسفند26
 بیه  و اوره منبیع  از خیالص  نیتیروژن  کیلیوگرم  30 تنها خاک و

 حسیب  بیر  آزمايشیي  های واحد شد  اضافه خاک به پايه صور 
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 در گرفتنید   قیرار  کنتیرل  میورد  هیا  بیماری و آفا  علیه بر نیاز
 و نگرفت صور  آزمايشي واحدهای آبیاری آزماي  اجرای طول
هیرز  هیای علف وجین بود  ديم صور  به گیاهان رشدی شرايط
 در گرفت  انجام دستي صور  به هرزعلف از عاری هایکر  در
 بوتیه،  در دانیه  تعیداد  بوتیه،  در غالف تعداد صفا  آزماي  اين
 اخصشیی دانییه، عملکییرد بیولوژيییک، عملکییرد ،دانییه1000وزن

 منظیور  بیه  نهايي برداشت شدند  ارزيابي و گیریاندازه برداشت
 و 1392 میاه  تییر  اواسیط  در عملکیرد،  اجزای و عملکرد تعیین
 طیرف  هر از رديف يک گيرسید مرحله در گرفت  انجام 1393
 حاشییه  عنیوان  بیه  آزمايشیي  واحید  هیر  انتهای دو از متر نیم و

 اجیزای  شیده، اشیت برد هیای بوتیه  اسیاس  بر و شد درنظرگرفته
 شید   محاسیبه  و گیریاندازه بیولوژيک و دانه عملکرد و عملکرد
 از تیايي 1000 نمونیه  چهیار  تعیداد  دانه،1000وزن تعیین برای
 وزن متوسیط  تیوزين،  از پس و شد جدا آزمايشي واحد هر بذور
 نظیر  در گیرم  حسیب  بیر  دانیه 1000وزن عنیوان  به نمونهچهار 
 در هیرز هیای علیف  تیوده زيسیت  و تراکم گیریاندازه شد  گرفته
 1392 خرداد )اواخر زراعي محصول فیزيولوژيک رسیدگي زمان
 تصیادفي  صور  به و متر 1×1 کوادرا  يک از استفاده با (93 و
 به خشک وزن تعیین برای هانمونه و انجام کر  هر نقطه سه از

 در سیاعت  48 مید  بیه  هانمونه سپس شدند  منتقل آزمايشگاه
 بیا  نهايیت  در و گرفتنید  قرار گرادسانتي درجه 72 یدما با آون

 گییری انیدازه  هانمونه خشک وزن 01/0 دقت با و دقیق ترازوی
هیای علیف  بیا  رقابت به نخود ارقام تحمل محاسبه منظوربه شد 
 Ability Withstand) رقابیت  تحمیل  تونیايي  شیاخص  از هرز

Competition, AWC) شید  اسیتفاده  زيیر  معادلیه  اسیاس  بر 
(Watson et al., 2002 )  

AWC = (
pure

ested

V

Vinf   معادله )1(:                     100× (

 گیییاه تحمییل قییدر  کننییدهبیییان :AWC (1) معادلییه در
 شیرايط  در i رقیم  عملکیرد  :infestedV هرز،علف به )نخود( زراعي
 از عاری شرايط در رقم همان عملکرد :pureV و هرزعلف به آلوده
 ،باشید  تیر بیزر،  شاخص اين مقدار چقدر هر باشد مي هرزفعل

 هیرز علیف  به تحمل برای زراعي گیاه بیشتر ييتوانا دهندهنشان
 است 

 يکنیواختي  و نرمالیتیه  تسیت  واريیانس  آنالیز انجام از قبل
 تحلیل و تجزيه سپس و گرفت صور  آزمايشي اشتباه واريانس
 مقايسیه  و  SASآمیاری  رافزانرم طريق از آمدهدستبه هایداده

 احتمیال  سیط   در LSD آزمون با ارزيابي مورد صفا  میانگین
 Excel افزار نرم از نیز نمودارها رسم برای گرفت  انجام درصد5

 شد  استفاده
 

 بحث و نتایج
 عملکرد اجزای
 بوته در دانه و غالف تعداد
 درصد يک احتمال سط  در رقم و هرزهایعلف کنترل اثر

 متقابل اثر اما ؛شد دارمعني بوته در دانه و غالف عدادت صفا  بر
 ( 2 )جیدول  نشد دارمعني صفا  اين بر رقم در هرزعلف کنترل
 کییه داد نشییان هییرزعلییف کنتییرل سییاده اثییر میییانگین مقايسییه
 تیمیار  از بوتیه(  در غیالف  86/9) بوتیه  در غالف تعداد بیشترين
علیف  وجیین  دمعی  تیمار از آن میزان کمترين و هرزعلف وجین
 وجیین  تیمیار  بیا  مقايسه در وجین عدم تیمار آمد  دستبه هرز
 داد کییاه  درصیید 55/39 را بوتییه در غییالف تعییداد هییرزعلییف
 در نخیود  هیای بوتیه  بیودن کوچیک  رسید میي  نظربه ( 3 )جدول
 انیداز سايه گسترش برای را کافي فرصت ،هرزهایعلف با تداخل
علیف  کنتیرل  عیدم  تیمیار  در لیذا،  کند مي فراهم هرزهایعلف
 )نور، محیطي منابع سر بر نخود با هاآن رقابت علت به ،هرزهای
 و فتوسینتزی  ظرفیت از رشد، در نیاز مورد غذايي( عناصر و آب
 در و شیده  کاسیته  زايشیي  هیای اندام تغذيه در آن ایبوته توان
 يابد مي کاه  ها،گل ريزش علت به بوته در غالف تعداد نتیجه
 و ينتیر مهیم  ،بوتیه  در غیالف  تعداد پژوهشگران برخي سوی از

 اظهیار  و معرفیي  عیدس  گیاه در دانه عملکرد جزء ترينحساس
 قیرار هرز هایعلف رقابت تمثیر تحت شد  به صفت اين که شد
 کاه  نیز نخود در ( Malek Maleki et al., 2013) گیردمي
 است شده ارشگزهرز هایعلف رقابت اثر بر بوته در غالف تعداد
(Hamzei et al., 2012 )  ،ارقیام  مییانگین  مقايسیه  همچنیین 

 بوتیه  در غیالف  تعیداد  کمترين و بیشترين که بود اين از حاکي
 محلیي  و هاشیم  رقم از بوته( در غالف 23/6 و 75/9 ترتیب )به
 ارقام برخي در غالف تعداد کاه  علت ( 3 )جدول آمد دستبه
 تیوان  در تفیاو   نیز و ارقام ژنتیکي هایتفاو  به توانمي نیز را

 از بوتیه  در دانیه  تعیداد  داد  نسیبت  هرزهایعلف با هاآن رقابتي
 در غیالف  در دانیه  58/11 بیه  وجیین  عیدم  تیمار در دانه 91/5
 علیت  حاضیر،  آزمیاي   در يافیت   افزاي  هرزعلف وجین تیمار
 کیه  کیرد  بییان  چنیین  تیوان میي  را بوتیه  در دانیه  تعداد کاه 
 کیاه   نتیجیه  در وهرز هایعلف اندازیسايه افزاي  با الًاحتما
 کمتری مواد خشک، مادة تجمع کاه  آن دنبال به و زتفتوسن
 جیذب  بیرای  هیا دانه بین رقابت و شده داده اختصاص هادانه به

 زودتیر  کیه  هیايي دانیه  تیا  شیود مي باعث فتوسنتزی مواد بیشتر
 از میانع  ،کننید میي  عمل ترقوی مخزن عنوان به و شده تشکیل
 جییذب در کمتییری قییدر  دارای کییه شییوند هییاييدانییه رشیید

 لوبییا  گیاهان بوته در دانه تعداد کاه  هستند  هافتوآسیمیال 
 نییز  پژوهشگران ساير توسط ،هرزهایعلف رقابت اثر در عدس و

 Aghaalikhani et al., 2006; Pour) اسیت  شیده  گیزارش 
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Taheri et al., 2012 ) بیشیترين  هاشیم  رقیم  م،ارقیا  بیین  در 
 در دانه تعداد کمترين محلي رقم و (12/11) بوته در دانه تعداد
 ( 3 )جدول داشتند را (87/5) بوته

 

  دانه1000وزن

 در ترتییب بیه  دانیه 1000وزن بر رقم و هرزعلف کنترل اثر
 متقابیل  اثیر  ولیي ؛ بود دارمعني درصد پنج و يک احتمال سط 
 کیه طیوری بیه  ،نشید  دارمعنیي  يويژگی  ايین  بر رقم در هرزعلف
 کیه  داد نشیان  هیرز هیای علیف  کنترل ساده اثر میانگین مقايسه
علیف  وجیین  تیمیار  به گرم( 96/248) دانه1000وزن بیشترين
 تیمیار  بیه  نسبت کاه  درصد 80/10 با آن کمترين و هرزهای
 آمید  دسیت بیه  هیرز علیف  وجیین  عیدم  تیمار از هرزعلف وجین
 بییر دانییه پرشییدن زمییان در هییرزیهییاعلییف وجییود ( 3 )جییدول
علیف  رقابیت  اثیر  در واقیع  در دارد  منفیي  تیمثیر  دانه1000وزن
 و هیا دانیه  تشیکیل  جهیت  بايد که غذايي مواد مقدار از هرزهای
 کاسیته  شیود،  صیرف  دانیه  مثل ایاندوخته هایاندام در ذخیره
 از شیرايطي  چنیین  در شیده تشیکیل  هیای دانه نتیجه در و شده
 در بییود  خواهنیید برخییوردار کمتییری وزن و تییرکوچییک انییدازه
 نتیجیه  در سییاهدانه  دانیه 1000وزن کیه  شد مشاهده يآزمايش
 Hussain) يافت داریمعني کاه  هرزهایعلف رقابت افزاي 

et al., 2009 ) کیه  دادنید  نشیان  نییز  محققیان  از ديگیر  برخي 
 دارمعنیي  کیاه   بیه  منجر نخود با هرزهایعلف تداخل افزاي 
 ( Mohammadi et al., 2005) شید  گییاه  اين دانه1000وزن
 هاشیم  رقم که داد نشان دانه1000وزن بر رقم اثر بررسي نتیجه
 بیا  محلیي  رقیم  بیا  مقايسیه  در گیرم  17/245 دانه1000وزن با
 مقدار کمترين و بیشترين ترتیببه گرم 58/215 دانه1000وزن
 افزاي  که رسدمي نظربه ( 3 )جدول دادند اختصاص خود به را

 بیر  که هرزعلف حضور به مقاوم ارقام در فیزيولوژيک هایمقصد
 باعیث  اسیت،  آمیده  پديد بوته در دانه و غالف تعداد افزاي  اثر

 و شیده  هیا دانیه  بیه  گییاه  تولیدی هایفرآورده اختصاص کاه 
 است  شده کم دانه1000وزن

 

 دانه و بيولوژیک عملکرد
 عملکیرد  بر رقم و هرزلفع کنترل اثر که دادند نشان نتايج

 بیود   دارمعنیي  درصید  يیک  احتمیال  سط  در بیولوژيک و دانه
 و دانیه  عملکیرد  بر رقم در هرزعلف کنترل متقابل اثر همچنین،
 شید  دارمعنیي  پینج  و يک احتمال سط  در ترتیببه بیولوژيک
 بیشیترين  کیه  داد نشیان  هیا داده مییانگین  مقايسیه  ( 2 )جدول
 در هاشم رقم به مربع( متر در گرم 75/394) بیولوژيک عملکرد
 ويژگیي  ايین  میزان کمترين گرفت  تعلق هرزعلف وجین شرايط
 وجین عدم شرايط در محلي رقم از مربع( متر در گرم 75/116)

 هیرز هایعلف وجین شرايط در هاشم رقم  آمد دستبه هرزعلف
 در بیولوژيییک عملکییرد نظییر از درصییدی 70 حییدود افییزاي  از

 بیود  برخیوردار  وجیین،  عیدم  شیرايط  در محلیي  رقیم  با همقايس
 شیرايط  بهبیود  دلییل  به نیز هرزعلف کنترل تیمار در ( 1)شکل
 قیرار  گییاه  دسیترس  در راحتیي  بیه  رشد عوامل و نور محیطي،
 هیای شیاخه  تعیداد  و بر، سط  توسعه باعث امر اين که گرفته
 احید و در بیولوژيیک  عملکیرد  افزاي  نهايت در و گیاه در فرعي
 شیرايط  در مختلف ارقام تودهزيست باالتربودن است  شده سط 
 رقابت توانايي در مؤثر صفا  از يکي عنوان به توانمي را رقابتي
هیرز  هایعلف تودهزيست کاه  باعث تواندمي که دانست هاآن
 از يیک  هیر  سیهم  تعییین  در که شد مشخص پژوهشي در شود 
 کیل  میزان چه هر ،هرزهایعلف با رقابت قابلیت در سويا صفا 
 خشیک  وزن کیاه   بر بیشتری تمثیر ،باشد بیشتر خشک ماده
هیرز  هیای علیف  با بیشتر رقابتي توانايي از و داشتههرز هایعلف

  .(Sadaghi et al., 2001) بود خواهد برخوردار
 شیرايط  در نخیود  ارقیام  متقابیل  اثیرا   میانگین مقايسا 

 دانیه  عملکیرد  صیفت  رایبی  هیرز هیای علف وجین عدم و وجین
 گرم 00/136) دانه عملکرد میزان بیشترين که بود آن از حاکي
 دسیت بیه  هیرز علف وجین شرايط در هاشم رقم از مربع( متر در
 حیدود  بیا  دانه عملکرد کمترين مذکور، تیمار با مقايسه در آمد 
 دسیت بیه  وجین عدم شرايط در محلي رقم از کاه  درصد 75
 رقابت ،هرزهایعلف کنندهکنترل عوامل ودنب در ( 1 )شکل آمد
بیه  يافتیه،  افیزاي   مشیترک  منیابع  سیر  برهرز هایعلف با گیاه
 از شیود  میي  کاسیته  محصول عملکرد از زيادی حد تا کهطوری
علیف  نیامطلوب  اثر به توانمي را دانه عملکرد در کاه  طرفي،
 بیا  کیه  داد نسیبت  زراعیي  گییاه  دانه عملکرد اجزای برهرز های
میي  دانیه  نهايي عملکرد کاه  به منجر عملکرد اجزای کاه 
 دانیه  عملکیرد  کیه  است آن از حاکي نیز ایمطالعه نتايج گردد 
 يافیت  کیاه   هیرز هایعلف با رقابت در داریمعني طور به کلزا
(Hamzei et al., 2007 ) گنیدم،  ارقام روی ديگر پژوهشي در 

 کاه  اين و يافته ه کا هرزعلف تمثیر تحت اقتصادی عملکرد
 Deihimfard) بود متفاو  مختلف ارقام در و خطي صور  به

et al., 2007 )  
 

 برداشت شاخص
 و رقم و هرزعلف کنترل تیمار تمثیر تحت برداشت شاخص

 رسید مي نظر به ( 2 )جدول نگرفت قرار عامل دو اين متقابل اثر
 بیاالی  تمثیر عوامل اين از ويژگي اين پذيری تمثیر عدم عوامل از

 Majnoun) باشید  نخیود  برداشیت  شیاخص  بیر  ژنتیکي عوامل

Hosseini, 2008 ) 
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 نخود عملکرد و عملکرد اجزای بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر واریانس تجزیه -2 جدول
Table 2. Analysis of variance for the effect of weed control and cultivar on yield and yield components of chickpea 

 

 برداشت شاخص

Harvest index 
 دانه عملکرد

Grain yield 

 بيولوژیک عملکرد

Biological yield 

 دانه1000وزن

1000 Seed 

weight 

 بوته در دانه تعداد

No. of grain. 

plant 

 بوته در غالف تعداد

No. of sheath per 

plant 

 آزادی درجه

d.f 
 تغيير منابع

S.O.V 

sn11.88 ns182.00 ns2496.15 ns365.06 ns3.75 ns4.81 1 سال 
Year 

 سال × تکرار 4 0.29 0.70 2.46 313.22 10.77 4.15
Rep (Y) 

9.71ns **45567.70 **376833.75 **15424.06 **481.66 **228.15 1 کنترل 
Weeding  

ns43.21 ns245.53 ns1632.81 ns3.26 ns1.00 ns1.35 1 
 سال در کنترل

W × Y 

19.65ns **5495.07 **41228.98 *2072.39 **49.26 20.23** 4 رقم 

Cultivar 

9.16ns *319.58 **3793.77 ns11.44 ns 2.30 ns 0.20 4 
 رقم × کنترل

W × C 

ns 1.95 ns 6.43 ns 18.94 ns 1.44 ns 1.05 ns 0.26 4 
سال در رقم  

C × Y 

ns 2.74 ns 5.21 ns 24.62 ns 1.39 ns 1.26 ns 70.2 4 
سال در رقم × کنترل  

W × C × Y 

 آزماي  خطای 36 1.60 1.20 901.85 672.89 111.95 11.63

Error 

 تغییرا  ضريب  15.99 12.56 12.89 10.49 12.74 10.21

         % C.V 
ns، * درصد1 و درصد5 احتمال سط  در دارمعني و دارغیرمعني ترتیب به **: و 

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 

 نخود عملکرد و عملکرد اجزای بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر ميانگين مقایسه -3 جدول
Table 3. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on yield and yield components of chickpea 

 

 برداشت شاخص

 )درصد(

Harvest index 

(%) 

 دانه عملکرد

 مربع( متر در )گرم

Grain yield 
)2-m (g 

 بيولوژیک عملکرد

 مربع( متر در )گرم

Biological yield 

(g m-2) 

 )گرم( دانه1000وزن

1000 Seed weight 

(g) 

 بوته در دانه تعداد

No. of grain per 

plant 

 بوته در غالف تعداد

No. of sheath per 

plant 

 تيمار
Treatment  

a33.79 a110.60 a326.53 248.96a a11.58 a9.86 
 وجین

Weeding 
  

a32.98 b55.48 b168.03 216.90b b5.91 b5.96 
 وجین عدم

Non-weeding 
 

        

a34.49 c72.37 c211.88 ab222.33 c7.66 cd7.08 ترک 

Tork 

 رقم

Cultivar 

a33.54 b89.58 b266.21 ab239.33 b9.33 bc8.13 آزاد 

Azad 

a33.78 b95.08 b280.54 a242.25 b9.75 b8.29 آرمان 

Arman 

a33.95 a106.45 a312.67 a245.17 a11.12 a9.75 هاشم 

Hashem 

a33.18 d54.70 d165.13 b215.58 d5.87 d6.33 محلي 

Mahali 
 ندارند  دارمعني اختالف هستند، مشترک حرف يک در حداقل که ستون هر هایمیانگین

Means in each column, followed by similar letter are not significant. 
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 نخود دانه و بيولوژیک عملکرد بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر ميانگين مقایسه -1 شکل

Fig. 1. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on biological and grain yield of chickpea 
W: ؛هرزعلف وجین N: ؛هرزعلف وجین عدم C1 تا C5: محلي و هاشم آرمان، آزاد، ترک، ،ترتیببه نخود ارقام 

W: weeding; N: Non-weeding; C1 to C5: Tork, Azad, Arman, Hashem, Mahali chickpea cultivars, respectively 
 

 هرزهایعلف ارزیابی مورد هایویژگی
 Chenopodium) تیره سیلمه هرز هایعلف آزماي  اين در

album L.،) ایخوشیه  گل ماشک  (Vicia villosa L،)  شیقايق 
 Setaria) سیبز  روبیاهي دم و (Papaver dubium L)  وحشیي 

viridis L.) تجزيیه  يجنتیا   دادنید  تشیکیل  را غالبهرز هایعلف 
 عیدم  حالیت  درهیرز  هایعلف بیوماس و تراکم بر رقم اثر واريانس
 يیک  احتمال سط  در هاويژگي اين که داد نشان هرزعلف کنترل
 بیه  توجیه  با ( 4 )جدول گرفتند قرار نخود ارقام تمثیر تحت درصد
 تیراکم  بیشیترين  کیه  گرديید  مشیخص  هیا میانگین مقايسه نتايج
 و گرفیت  تعلیق  محلي رقم به مربع( متر در بوته 50/20) هرزعلف

 بیه  نییز  مربیع(  متیر  در بوته 67/10)هرز هایعلف تراکم کمترين
 شیرايط  در هاشیم  رقیم  ( 5 )جیدول  داشیت  اختصاص هاشم رقم

 امیر  ايین  داشیت   را دانیه  عملکیرد  بیاالترين  هرزهایعلف تداخل
 دلییل  بیه  رشید  فصیل  طیي  در باال فتوسنتز دلیل به است ممکن

 کیاه   باعیث  کیه  باشد رقم اين توسط منابع به بیشتر دسترسي
 گزارش جينتاي چنین نیز سويا گیاه در است  شده هرزعلف تراکم
 بیوماس تجمع کهاين به توجه با  (Crotser & Wit, 2000) شد
میي  باشید، میي  رشدی منابع از گونه يک بهتر برداریبهره گربیان
 بیا  ضیعیف  ارقیام  بیا  ابترق درهرز هایعلف که گرفت نتیجه توان

 کرده تولید را بیشتری بیوماس منابع اين از بهتر و بیشتر استفاده
 تجمیع  کیاه   باعیث  اکولوژيیک،  هیای آشیانه بیشتر تسخیر با و

 آزمیاي   ايین  در کیه طیوری بیه  ،اسیت  شده ضعیف ارقام بیوماس
 در مربیع(  متیر  در گیرم  99/104)هرز هایعلف بیوماس بیشترين
 گرم 50/52) ويژگي اين میزان کمترين و شد دهمشاه محلي رقم

 رقابتي توان بودنمتفاو  آمد  دستبه هاشم رقم از مربع( متر در
 Farbodnia et) گنیدم  و (Crotser & Wit, 2000) سويا ارقام

al., 2009) است  شده گزارش نیز هرزهایعلف با تداخل در 
 

 رقابت تحمل توانایی شاخص

 توانیايي  شیاخص  بیاالترين  که است بمطل اين بیانگر نتايج
 ايین  تیرين پیايین  و هاشیم  رقیم  به متعلق (30/52) رقابت تحمل
 و شاخ تولید ( 2 )شکل بود محلي رقم به متعلق (12/39) ويژگي
-علیف  مقابیل  در را رقم اين رقابتي قدر  محلي رقم در کم بر،

 بیه  نسبت هاشم رقم تحمل شاخص باالبودن داد  کاه  هرزهای
 در هیرز هیای علیف  تولیدی بیوماس بودنپايین دلیلهب ارقام ساير
 بیه  هیای برنامیه  در تیاکنون  کیه  آنجیا  از باشد مي رقم اين حضور
 و اسیت  نگرفته صور  هرزعلف به تحمل جهت در انتخاب نژادی،
 تنهیا  لیذا  اسیت،  بوده هرزعلف از عاری شرايط در هاانتخاب اغلب
 مخلیو   کشیت  حتیي  يیا  و خالص کشت شرايط در گیاه عملکرد
 باشید   رقابیت  کننیده تعیین شاخص تواندنمي محصول و هرزعلف
 نییز  رقیم  آن حضور در تولیدی هرزعلف تودهزيست موارد اين در

 بیا  عوامیل  ايین  تمیام  نمیودن تلفیق جهت باشد مي مهمي فاکتور
-میي  استفاده نیز تحمل توانايي و رقابت شاخص از امروزه يکديگر

 هیای ژنوتیی   رقیابتي  توان خود مطالعا  در ناقمحق برخي شود 
 کردنید  گیزارش  و اسیتفاده  هرزهایعلف مقابل در را کلزا مختلف
 بوته در شاخه تعداد بوته، ارتفا  قبیل از کيمورفولوژي هایويژگي
 مقابیل  در زراعیي  گیاهیان  رقابتي توان افزاي  در را بر، سط  و

 ( Baghestani et al., 2005) است مهم بسیار ،هرزهایعلف
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 هرزهایعلف بيوماس و تعداد بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر واریانس تجزیه -4 جدول

Table 4. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on weed number and biomass 
 

 هرزعلف بيوماس
Weed biomass 

 هرزعلف تعداد
Weed number 

 زادیآ درجه

d.f 
 تغيير منابع

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 در رقم

C × Y 

 آزماي  خطای 16 4.29 175.66

Error 

تغییرا  ضريب 14.09 16.50  

% C.V 
nsدرصد1و  درصد5دار در سط  احتمال ر و معنيدا، * و **: به ترتیب غیرمعني 

ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نخود ارقام رقابت تحمل توانایی شاخص بر بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر ميانگين مقایسه -2 شکل
Fig. 2. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on ability withstand competition of  

chickpea cultivars 
 

   گيری نتيجه
 ارقیام  عملکیرد  کیه  داد نشان آزماي  اين از حاصل نتايج 
 کیاه   امیا  ؛يافیت  کاه هرز هایعلف حضور در نخود مختلف
 رقیم  کهطوریبه ،نداشت يکساني روند مختلف ارقام در عملکرد
 برابیر  در ضیعیف  و قیوی  رقیم  عنیوان به ترتیببه محلي و هاشم
 از آمیده دسیت بیه  نتايج به توجه با شدند  شناساييهرز هایعلف
 شیاخص  و عملکیرد  ارزيیابي  بیا  کیه  گفیت  توانمي آزماي  اين

میي هیرز  هیای علیف  حضور شرايط در نخود مختلف ارقام رقابت
 رقیابتي  توانیايي  از کیه  کیرد  انتخیاب  و شناسايي را ميارقا توان
 بیا  يیا  و نیاز بدون بتوانند و بوده برخوردارهرز هایعلف با خوبي
علیف  تلفیقیي  میديريت  در هیا کی  علیف  مصیرف  به کمتر نیاز
   نمايند  تولید قبولي قابل عملکردهرز های
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 هرزهایعلف بيوماس و تعداد بر بر رقم و هرزهایعلف کنترل اثر ميانگين مقایسه -5 جدول
Table 5. Mean comparison for the effect of weed control and cultivar on weed number and biomass 

 

 مربع( متر در )گرم هرزعلف بيوماس
)2-m (g biomass Weed 

 مربع( متر )در هرزعلف تعداد
)2m (per number Weed 

 رقم

Cultivar 

93.00ab 16.17b 
 ترک

Tork 

73.50c 12.33cd 
 آزاد

Azad 

77.00bc 13.83bc 
 آرمان

Arman 

52.50d 10.67d 
 هاشم

Hashem 

104.99a 20.50a 
 محلي

Mahali 
 دار ندارند های هر ستون که حداقل در يک حرف مشترک هستند، اختالف معنيمیانگین

Means in each column, followed by similar letter are not significant. 
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Introduction  
Weeds are among the main limiting factors in agriculture. In fact, the problem of weeds is a basic 

problem in farms, which can lead to major yield loss. Weeds can decrease soil nutrients and threaten crops 
by competing for water and light or by their allelopathic effects. Crop yield losses due to weeds depend on a 
number of factors such as grown species, weed number per area, weed competitive value, and crop 
developmental stage. Weeds can decrease grain quality, cause unequal maturation and harvesting difficulties, 
and act as the hosts for pathogens and pests. In addition, environmental and human health impact of 
herbicides, increasing resistance to herbicides, scarce by herbicides and increased conservation agriculture 
were the main factors stimulating the interest in developing new weed control methods. Chickpea is a weak 
crop against weed. Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the earliest cultivated legumes and has been 
found in the Middle East 7500-years ago. It plays an important role in human nutrition as a source of protein, 
energy, fiber, vitamins, and minerals for large population sectors in the developing world and is considered a 
healthy food in many developed countries. 

 

Materials and Methods 
In order to evaluate yield components, yield and competitive power of chickpea cultivars, an experiment 

was conducted on a sand claysoil at the Agricultural Research Station (latitude 35˚1' N, longitude 48˚31' E 
and 1690 m altitude), Faculty of Agriculture, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran. The long-term 
average air temperature and average air temperature during the growing season was 12.5˚C and 22˚C, 
respectively. The experiment was done within two seasons, 2013 and 2014. The same field was used in both 
years and the same treatments were applied to the same plots. Experiment was conducted as the factorial 
based on randomized complete block design (RCBD) with three replications. Experimental treatments 
included weeding, no weeding of weeds, and five cultivars of chickpea (Tork, Hashem, Arman, Azad and 
Mahali). Analysis of variance was used for statistical analyses (Version 9.2, SAS). Differences between 
treatments were compared by least significant difference (LSD) test at the 5% probability. 

 

Results and Discussion 
Analysis of variance showed that the effect of weed control on all traits except harvest index was significant. 
The effect of cultivar on all traits except harvest index was significant. The effect of weed control × cultivar 
interaction was statistically significant only on grain and biological yield. The highest grain yield (136.00 g 
m-2) was obtained for Hashem cultivar in weeding condition. The lowest value of this trait with about 75% 
reduction was obseverd for Mahali cultivar under no weeding condition. Maximum biological yield (394.75 
g m-2) was observed for Hashem cultivar under weeding condition and the lowest value, with about 70% 
reduction, was found for Mahali cultivar under no weeding condition. Maximum and minimum weed 
biomass (104.99 and 52.50 g m-2, respectively) and weed density (20.50 and 10.67 per m2) was found for 
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Hashem and Mahali cultivar, respectively. Therefore, results showed that the highest ability withstand 
competition (52.30) was observed for Hashem cultivar, and the lowest value of this index (39.12) was for the 
Mahali cultivar. The results showed that increasing the biomass of chickpea plants increased the ability 
withstand competition index, and decreased weed density and weed biomass. Therefore, Hashem cultivar can 
be known as a resistant cultivar against weeds, but Mahali cultivar has the lowest ability against weed 
invasion. In general, the use of resistant varieties is a good solution to reduce weed damages. 

 

Conclusion 
The results of this experiment showed that the yield of different chickpea cultivars decreased in the 

presence of weeds. However, yield reduction in different cultivars was not the same. As a result, Hashem and 
local cultivars were identified as the strongest and weakest cultivars against weeds, respectively. By 
evaluating the yield of different chickpea varieties and competitiveness index, the varieties with good 
competitive ability in the presence of weeds can be identified. Additionally, this has the potential for weed 
control management without chemical herbicides. 
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