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 چکیده

دانشکده  تحقیقاتیدر مزرعه  1393هاي هرز آزمایشی در سال با علفنخود  ارقامبه منظور بررسی قدرت رقابتی برخی 

نخود  هاي هرز و پنج رقمتیمارهاي آزمایشی شامل وجین و عدم وجین علفاجرا شد. همدان بوعلی سینا کشاورزي دانشگاه 

علف هرز و عدم حضور دانه در تیمار عملکرد بیولوژیک و بیشترین میزان عملکرد  ( بودند.)ترک، هاشم، آرمان، آزاد و محلی

ترتیب به رقم هاشم و محلی اختصاص داشت. هرز نیز بهبیشترین و کمترین بیوماس و تراکم علفبدست آمد.  هاشم رقم

متعلق  ترین میزان این شاخصو پایین شاخص توانایی تحمل رقابت متعلق به رقم هاشمهمچنین، نتایج نشان داد که باالترین 

هاي هرز دانست، ولی توان رقم هاشم را به عنوان رقمی مقاوم در برابر علفبه رقم محلی بود. با توجه به نتایج این آزمایش می

استفاده از ارقام مقاوم رسد به نظر میبطور کلی  رز بود.هاي هدر مقابل رقم محلی داراي کمترین توانایی در برابر هجوم علف

 هرز است.هايراه حل خوبی براي کاهش خسارات علف

                                                                                هرز، عملکردرقابت، نخود، حبوبات، علفهاي کلیدي: واژه
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 بیان مسئله 

شوند و به شرایط آب و هوایی متفاوت از معتدل تا گرمسیر حبوبات از جمله گیاهان زراعی هستند که در سراسر دنیا کشت می

ترین منابع گیاهی سرشار از اند. این محصوالت، ارزش غذایی زیادي دارند و یکی از مهمو از مرطوب تا خشک، سازگاري یافته

روند و نیز در تغذیه دام و در وریکه حبوبات بعد از غالت، دومین منبع مهم غذایی انسان به شمار میباشند. بطپروتئین می

 هايسیستم در حبوبات مهمترین از نخود (.1388مجنون حسینی، نتیجه تأمین پروتئین حیوانی، نقش بسیار مهمی دارند )

 ینئپروت سرشار از آن دانه آید.می حساب به متوسط تا کم بارندگی با در مناطق گندم و جو با تناوب در خصوص به دیم کشت

 تناوب که این گیاه در زراعی و نقشی اقتصادي، ارزش به توجه بنابراین، با .دارد دام حتی و انسان تغذیه در مهمی بوده و نقش

 تناوب هايدر آزمایش که طوريبه بوده، زراعی تناوب در گیاهان زراعی ترینمناسب از یکی دیم نظیر گندم دارد غالت با

 (.1388مجنون حسینی، ) است شده توصیه دیم مناطق در آن کاشت زراعی

افزایش شوند. در موارد بسیاري به منظور خیزي باال تا متوسط رشد داده میهاي کشاورزي، گیاهان در شرایط حاصلدر سامانه

تواند به عنوان ها میگونه سامانهگردد. رقابت در اینها افزوده مینهعملکرد مقادیر زیادي از منابع )آب و موادغذایی( به این ساما

 (.1378رحمیان و شریعتی، هاي هرز همراه آن، تعریف گردد)فرآیند جذب و استفاده از منابع مشترک توسط گیاه و علف

رادوسویچ، شوند )ها میآن هاي دور به عنوان رقیب گیاهان زراعی مطرح بوده و باعث کاهش تولیدهاي هرز از گذشتهعلف

هاي هاي هرز کنترل نشوند، عملکرد گیاهان زراعی بسته به توانایی رقابت علف(. براساس مطالعات انجام شده، اگر علف1997

هاي هرز از عوامل ضروري براي موفقیت یک علف (. مدیریت1993کراف و وانالر، )یابدکاهش می درصد 100تا  10هرز بین 

هاي هرز ها به عنوان یکی از ابزارهاي اصلی مدیریت جمعیت علفکشید کشاورزي است. استفاده گسترده از علفسامانه تول

(. از طرف 1992کوبلی و مورتنسن، )است شدهتوسعه یافتهدر اواخر قرن بیستم باعث افزایش تولید ذخایر غذایی در کشورهاي 

هاي گسترده در مورد اثرات زیست ها و نگرانیز خاص، افزایش هزینههاي هرها در علفکشدیگر افزایش مقاومت به علف

هاي غیر شیمیایی جهت کاهش مصرف ها باعث شده است که تمایل بیشتري براي استفاده از روشمحیطی مصرف زیاد آن

متفاوت رشد و نمو هاي ارقام مختلف یک گیاه زراعی داراي ویژگی (.1996اسوانتون و مورفی، ها نشان داده شود )کشعلف

(. 1385مظاهري و همکاران، شود )هاي هرز، بین ارقام یک گیاه نیز تفاوت زیادي دیده میهستند و از لحاظ توان رقابتی با علف

متفاوت بوده و  هاي مختلف گندم در مقابل علف هرز ناخنک( گزارش کردند که قدرت رقابتی ژنوتیپ1383باغستانی و زند )

ها نظیر ارتفاع، تعداد ساقه بارور، ماده خشک تجمعی، شاخص سطح هاي مرفولوژیک و فیزیولوژیک آنویژگی این تفاوت را به

هاي ( نیز اعالم کردند که ژنوتیپ2000مورتنسن و همکاران ) اند.برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی نسبت داده

فولوژیکی از قبیل ارتفاع و سطح برگ در افزایش توان رقابت بسیار هاي مرمختلف زراعی توانایی رقابت متفاوتی دارند و ویژگی

 هاي هرز صورت گرفت.با علف دیم ارقام نخودتحقیق حاضر با هدف ارزیابی قدرت رقابتی برخی . مهم هستند

آزمایش به صورت فاکتوریل در  انجام شد.بوعلی سینا همدان این آزمایش، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه 

هاي هرز در تمام دوره هاي کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل وجین و عدم وجین علفقالب بلوک

توده ( به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. محلیآزاد، آرمان، هاشم و ترک، رشد به عنوان فاکتور اصلی و پنج رقم نخود )

در شد. استفاده میمحلی ی مربوط به منطقه همدان بود. نخود ترک نیز توده بومی کشور ترکیه بود که توسط کشاورزان محل

متر مربع بود  5متر با مساحت  2متر و عرض آن  5/2طول هر کرت هاي هرز استفاده گردید. آزمایش از پراکنش طبیعی علف
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متر و عمق سانتی 5و فواصل بوته روي ردیف  50هاي کاشت فواصل ردیف بود.متر سانتی 50پشته به فواصل  4که داراي 

. انجام شد 1391اسفند سال  25کاري در تاریخ متر در نظر گرفته شد. عملیات کاشت گیاه به صورت خشکهسانتی 5کشت 

برداشت نهایی به منظور تعیین  هاي عاري از علف هرز در تمام فصل رشد با دست صورت گرفت.هاي هرز در کرتوجین علف

انتهاي  2انجام گرفت. در مرحله رسیدگی یک ردیف از هر طرف و نیم متر از  اواسط تیر ماهمیزان عملکرد و اجزاي عملکرد، در 

متر و به صورت  1×1 هاي با کوادراتگیري تعداد و زیست توده علفهر واحد آزمایشی به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد اندازه

جهت تعیین ارقام متحمل و حساس، پس از محاسبه عملکرد نهایی هر یک از ارقام تحت شرایط وجین و  تصادفی انجام شد.

 باشد:میتوانایی تحمل   AWC در این رابطه(. 2002)واتسون و همکاران،  عدم وجین علف هرز، از رابطه زیر استفاده گردید

 

AWC = ×  هاي هرز(هرز/عملکرد محصول تحت شرایط عاري از علف)عملکرد محصول در حضور علف  (1  ) 100  

 

 در این رابطه:(. 6)استفاده گردید  (CI)ي شاخص رقابت براي تعیین ارقام رقیب، نیمه رقیب و ضعیف نیز از رابطه

 

CI = (
mean

i

Var

Var
) / (

mean

i

Weed

Weed
)                                                                                                  )2( 

 

CI: شاخص رقابت  iVar عملکرد رقم :i هاي هرز حضور علف درmeanVar:   متوسط عملکرد همه ارقام در حضور علف هرز 

iWeed:  بیوماس علف هرز مربوط به رقمi meanWeed: .متوسط بیوماس علف هرز در همه ارقام 

یکنواختی استفاده شد. قبل از انجام آنالیز واریانس تست نرمالیتی و « SAS»افزار آماري ها نیز از نرمجهت آنالیز واریانس داده

 استفاده شد. «SAS»ها از نرم افزار آماريصورت گرفت. براي تجزیه واریانس دادهواریانس اشتباه آزمایشی 

 راهکارهاي ارائه شده براي حل مسئله 

 و دانه عملکرد بیولوژیک

در سطح  و دانه بر عملکرد بیولوژیک ارقام نخودها نشان داد که اثر فاکتور علف هرز و اثر فاکتور نتیجه تجزیه واریانس داده

 علف هرز بر عملکرد بیولوژیک در شرایط مختلف حضور و عدم حضور رقماثر متقابل همچنین، احتمال یک درصد معنی دار بود. 

 اثرات متقابل ارقام نخود در حضور و عدم حضور علف هاي هرزمقایسات میانگین (. 1معنی دار شد )جدول  %5در سطح  و دانه

بیشترین میزان عملکرد عملکرد بیولوژیک در تیمار عدم حضور براي صفات عملکرد بیولوژیک حاکی از آن بود که ( 1)شکل 

در شرایط رقابتی  مختلف ارقامباالتر بودن زیست توده گرم بر متر مربع(.  1/411علف هرز و رقم هاشم بدست آمد )به ترتیب 

هاي هرز شود. یست توده علفتواند باعث کاهش زها دانست که میتوان به عنوان یکی از صفات مؤثر در توانایی رقابت آنرا می

هاي هرز، هر چه میزان ( دریافتند که در تعیین سهم هر یک از صفات سویا در قابلیت رقابت با علف1380صادقی و همکاران )

هاي هاي هرز داشته و از توانایی رقابتی بیشتر با علفکل ماده خشک بیشتر باشد تأثیر بیشتري بر کاهش وزن خشک علف

هاي مربوط به تیماربه ترتیب  دانه نخودعملکرد  بیشترین و کمترینها نشان داد مقایسه میانگین داده .خواهد بود هرز برخوردار

. در نبود عوامل (گرم در متر مربع 0/30و  0/143)به ترتیب  بود محلیرقم بدون کنترل نترل علف هرز رقم هاشم و کبا 

هاي هرز بر سر منابع مشترک افزایش یافته به طوري که تا حد زیادي از عملکرد هاي هرز، رقابت گیاه با علفکننده علفکنترل
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داري در د دانه کلزا به طور معنی( نیز حاکی از آن است که عملکر1994کاهد. گزارش مک موالن و همکاران )محصول می

لکرد اقتصادي تحت تأثیر علف هرز ( نیز گزارش کرد که در ارقام برنج، عم1383رقابت با خردل وحشی کاهش یافت. یعقوبی )

   طی و در ارقام مختلف متفاوت است.کاهش یافته و این کاهش به صورت خ

 

 ي هرز بر عملکرد برخی ارقام نخودهاتجزیه واریانس اثر تداخل علف -1جدول 

 (MS)میانگین مربعات                                                                  

 منابع تغییر درجه آزادي عملکرد بیولوژیک )گرم در متر مربع( عملکرد دانه )گرم درمتر مربع(
ns25/12 ns40/469 2 بلوک 

 (W)علف هرز 1 53/214038** 87/28985**

**47/2922 **42/21266 4 
 هاي نخود ژنوتیپ

(Cul) 
*27/150 *36/9811 4 W*Cul 

 خطاي آزمایشی 18 79/651 50/50

 ضریب تغییرات  06/10 38/8

ns :** درصد 1و  5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ، * و 

 

 

 

 
 

 نخودهاي هرز بر عملکرد برخی ارقام مقایسه میانگین اثر تداخل علف -1ل شک

 .اشندبمیدار که حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد اختالف معنی هر ستون هايمیانگین
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 هاي هرزهاي مورد ارزیابی علفویژگی

شقایق  ، (.Vicia villosa L)ايماشک گل خوشه، (.Chenopodium album L) هاي هرز سلمه ترهدر این آزمایش علف

هاي هرز غالب را تشکیل دادند و بیشترین وزن خشک علف (.Setaria vicia L) و چسبک (.Papaver dubium L)وحشی 

هاي هرز کمترین تراکم علفداشت،  محلی رقمبیشترین تراکم علف هرز اختصاص به  .خود اختصاص دادندهاي هرز را به علف

برداري بهتر یک گونه از منابع رشدي گر بهرهبیان بیوماسکه تجمع با توجه به این .(2شکل ) اختصاص داشت رقم هاشمهم به 

 بیوماسضعیف با استفاده بیشتر و بهتر از این منابع  ارقامهاي هرز در رقابت با توان نتیجه گرفت که علفباشد، لذا میمی

ضعیف شده است. بیشترین  ارقام بیوماسهاي اکولوژیک، باعث کاهش تجمع بیشتري را تولید کرده و با تسخیر بیشتر آشیانه

رقم هاشم در تداخل با  ین ویژگیمیزان امشاهده شد و کمترین  محلیرقم طول فصل رشد در  هاي هرز درعلف بیوماس

 (.گرم در متر مربع 104و  51به ترتیب ) بدست آمد
 

 هاي هرزیانس تعداد و بیوماس علفتجزیه وار -2جدول

 (MS)میانگین مربعات                                                       

 منابع تغییر درجه آزادي تعداد علف هرز )متر مربع( بیوماس علف هرز)گرم/متر مربع(
ns86/40 ns20/0 2 بلوک 

**19/12 **40/44 4 
 هاي نخود ژنوتیپ

(Cul) 

 خطاي آزمایشی 8 20/4 36/172

 ضریب تغییرات  23/14 56/16

ns  :** درصد 1و  5به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال ، * و 

 

 
 هاي هرزعلف مقایسه میانگین تعداد و بیوماس -2ل شک

 باشندمیدار که حداقل در یک حرف مشترک هستند، فاقد اختالف معنی هر ستون هايمیانگین
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 و توانایی تحملشاخص رقابت 

ها در شرایط هاي به نژادي، انتخاب در جهت تحمل به علف هرز صورت نگرفته است و اغلب انتخاباز آنجا که تاکنون در برنامه

تواند است لذا تنها عملکرد گیاه در شرایط کشت خالص و یا حتی کشت مخلوط علف هرز و محصول نمی عاري از علف هرز بوده

باشد. نیز فاکتور مهمی میرقم شاخص تعیین کننده رقابت باشد. در این موارد زیست توده علف هرز تولیدي در حضور آن 

 هادادهشود. میانگین نیز استفاده میو توانایی تحمل ت جهت تلفیق نمودن تمام این عوامل با یکدیگر امروزه از شاخص رقاب

شکل ) بود محلیرقم ترین شاخص متعلق به و پایین هاشم رقمگر این مطلب است که باالترین شاخص رقابت متعلق به بیان

و  80/52بود )به ترتیب  محلینیز متعلق به دو رقم هاشم و ( 4)شکل همچنین بیشترین و کمترین میزان توانایی رقابت . (3

حققین دیگر در را در مقابل علف هاي هرز باال برده بود. م رقمقدرت رقابتی این  هاشم رقمتولید شاخ و برگ زیاد در (. 74/39

هاي مرفولوژیکی از قبیل هاي مختلف زراعی توانایی رقابت متفاوتی دارند و ویژگیکه ژنوتیپمطالعات خود گزارش کردند 

 (.2000مورتنس و همکاران، ) عداد شاخه فرعی و سطح برگ در افزایش توان رقابت بسیار مهم هستندارتفاع، ت

 

 
 هاي هرزمیانگین شاخص رقابت ارقام مختلف نخود در مواجهه با علف -3شکل 

 
 هاي هرزارقام مختلف نخود در مواجهه با علف تحمل ییتوانامیانگین شاخص  -4شکل 
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 توصیه ترویجی

هاي هرز کاهش یافت. اما کاهش عملکرد در حضور علف نخودمختلف  ارقامنتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که عملکرد 

و ضعیف در قوي  رقمعنوان ترتیب بهبه محلیو  رقم هاشمکه طوريمختلف روند یکسانی نداشته و متفاوت بود به ارقامدر 

توان گفت که با ارزیابی عملکرد و دست آمده از این آزمایش میه به نتایج بهبا توج .هاي هرز شناسایی شدندبرابر علف

را شناسایی و انتخاب کرد که از توانایی  ارقامیتوان هاي هرز میدر شرایط حضور علف نخودمختلف  ارقامشاخص رقابت 

ها در مدیریت تلفیقی کشبه مصرف علفو یا نیاز کمتر هاي هرز برخوردار بوده و بتوانند بدون نیاز رقابتی خوبی با علف

 هاي هرز عملکرد قابل قبولی تولید نمایند.علف

 ،یکیمکان ،یهاي زراعروش دارند که عبارتند از شیدر پ هار روشهرز چهايبراي مبارزه با علف کشاورزانحاضر در حال

 باعث بروز هاعلفکشبه  یشده و امروزه وابستگ ترجیاز همه را ییایمیکنترل ش وش،ر رچها نیا نیب ازیی. ایمیو ش یکیولوژیب

توجه به . با است دهیگرد ییایمیها به سموم شو خاک هابآ یآلودگ و هاعلفکشهرز به هايعلفمانند مقاومت  یمشکالت

از جمله هاي مبارزه با آنان هرز و همچنین کاهش هزینههايهاي کاهش خسارات علفاز مهمترین راه هاپژوهش برخی نتایج

هاي زراعی است. یکی از مهمترین اجزاي روش مبارزه زراعی با استفاده از برخی روش ،کش و وجین کارگريمصرف علف

و بیوماس مناسب  ، ارتفاعاستفاده از ارقام رقابت طلب است یعنی ارقامی که داراي شاخ و برگهرز مزارع مختلف، هايعلف

دهند. هرز میهايکرده و اجازه رشد کمتري به باقی گیاهان و علفگیاهی خود پر ی مزرعه را با پوششبوده و فضاهاي خال

مانند  هاي جدیدترهاي هاشم، آرمان و آزاد و نیز رقمباشند )از جمله رقممی ارقام معرفی شده پاییزه که داراي این شرایط

ند و از باشمی تریاهان مزاحم بسیار موفقتري دارند در سرکوب گهاي بومی که جثه ضعیف( نسبت به تودهعادل و منصور

-استفاده از ارقام رقابت طلب بر ضد علف ن،یبنابرا نمایند.هاي مزرعه کمک شایان توجهی میاین طریق به کاهش هزینه

 توان با کشت ردیفی این محصول از کنترل مکانیکی )زدن کولتیواتور و یاهمچنین می .شودیم هیتوصبه دیمکاران  هرزهاي

 هرز را کنترل نمود. هايهاي کاشت( نیز بهره جست و تا حدود بسیار زیادي علفپنجه غازي بین ردیف
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