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چکيده
بهمنظور بررسی اثر آللوپاتی چغندرقند و کلزا بر روی ويژگیهای علفهایهرز غالب مزرعه و گیاه نخود ،آزمايشی در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکررار در مزرعره تحقیقراتی مجتمر آمروزش عرالی شریروا در سرا زراعری
 1391-92انجام شد .تیمارها شامل شاهد (بردو تیمرار) ،بقايرای کلرزا (1/5کیلروگرم در مترمربر ) ،بقايرای چغندرقنرد
(1/5کیلوگرم در مترمرب ) ،مخلرو بقايرای چغندرقنرد و کلرزا (هرر کردام 0/75کیلروگرم در مترمربر ) ،پاشر عصراره
چغندرقند ،پاش عصاره کلزا و مخلو پاش عصاره چغندرقند و کلزا بود .نتايج نشا داد که ويژگیهای مرورد بررسری
علفهایهرز و گیاه نخود تحت تأثیر تیمارهای آزمايشی قرار گرفت ،بهطوریکره در تیمرار شراهد ،ترراک (78/3بوتره در
مترمرب ) ،وز خشک (2671/7گرم در مترمرب ) و پوش علفهایهرز (69/8درصد درمترمرب ) مشاهده شد .بیشرتري
تأثیر بازدارندگی بر علفهایهرز توسط تیمار پاش عصاره کلزا و بقايای چغندرقند مشاهده شد ،بهطوریکه تیمار پاش
عصاره کلزا ،تراک و وز خشرک علرفهرایهررز را برهترتیرب  56/7و 85/8درصرد و تیمرار بقايرای چغندرقنرد پوشر
علفهایهرز و ارتفاع ساقه اصلی نخود را بهترتیب  52/6و 25/6درصد نسبت به تیمار شاهد کراه نشرا داد .بیشرتري
عملکرد بیولوژيکی و عملکرد دانه نخود بهترتیب با  329/4و 180/33گرم در متر مرب بررای تیمرار پاشر عصراره کلرزا
مشاهده گرديد .همچنی باالتري شاخص برداشت در تیمار بقايای چغندرقند با 59/2درصد بهدست آمد .در مجموع نتابج
نشا داد که تیمار پاش عصاره آبی کلزا ،با کنتر مطلوب و موثر علفهایهرز و همچنی با داشرت بیشرتري عملکررد
نخود بهعنوا تیمار برتر آزماي بوده و پیشنهاد میگردد.
واژههای کليدی :بقايای گیاهی ،تراک  ،مديريت علفهرز ،نخود ،وز خشک

مديريت علفهایهرز مستلزم آگراهی دربراره علرفهرایهررز و
مبرانی اکولوژيرک مربرو بره آنهاسرت ( & Rashdmohasel
.)Moosavi, 2006
آنچه ضروری بهنظر میرسد ،ارائه روشهای کاربردی برای
پیشگیری و کاه پويايی جمعیت علفهایهرز است .از جملره
راهکارهای زراعی در اي زمینه با تأکید بر کمتري خسار بره
اکوسیست زراعی و گاهی آلودگی ناشی از کاربرد علفکر هرا،
میتوا به مديريت زراعی و بیولوژيک اشراره نمرود .اسرتفاده از
مالچها و بقايای گیاهی از جمله اي راهکارها میباشرد .در اير
راستا عنوا شده است که نحوه مديريت بقايای گیاهی ،ازجمله
عوامل موثر بر کنتر جمعیت علفهرایهررز مریباشرد .بردي
صور که مخلو کرد بقايای گیاهی بهجامانده از کشت قبلری
میتواند مشابه تناوب زراعری بره صرور معنریداری از پويرايی
جمعیررت علررفهررایهرررز بکاهررد (.)Menan et al., 2006
همچنی گزارش شده است که کاه جوانهزنی علفهرایهررز

1

مقدمه
يکی از راهکارهای بهینهسازی عملکرد محصروال زراعری
بهحداقلرساند اثرا رقابتی علفهرایهررز اسرت .اسرتفاده از
انواع مختلف ابزار کنترلی بهنحویکه به گیاه زراعی آسیبی وارد
نگردد ،تحت عنوا مديريت علفهایهرز بیا می شود .کنتر
علفهرز راهکار يا جزئی از راهبرد کلی مديريت گیاهی است که
شامل تقويت گیاها مطلوب و فرونشانی گیاها نامطلوب است
( .)Zand et el., 2004به عبار ديگر مديريت علفهرایهررز،
رهیافتی است که در آ پیشگیری و کنترر نقر مشرترک و
توأمی ايفا مینمايند .اي تعريف دربردارنده سامانهای است کره
در آ از همه ابزارهای ممک بررای کراه ازديراد بانرک برذر،
جلوگیری از روي علفهرایهررز و برهحرداقلرسراند رقابرت
علفهای هرز سبزشده با گیاه زراعی استفاده میشرود .بنرابراي
*نویسنده مسئولbehrouzbabaeinjad@gmail.com :
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مناسب ،موضوع بسیارمه و قابلتوجهی میباشد و میتواند يک
راهکار سودمند و جديد را در کنتر علفهایهرز ارائه دهد.
با توجه اهمیت گیاه نخود در رژي غذايی و حساسریت آ
به علفهایهرز بهدلیل فرم رشد و نمو آ از يک سرو و کنترر
علفهایهرز با استفاده از روشهای اکولوژيکی و کاه کراربرد
سموم شیمیايی از جمله استفاده از گیاهانی برا پتانسریل براالی
خاصیت دگرآسیبی نظیر کلزا و چغندرقند از سوی ديگرر ،اير
آزمرراي بررا هررد بررسرری خصوصرریا جمعیررت و تنرروع
علفهایهرز و خصوصیا رشرد و عملکررد نخرود تحرت ترأثیر
مقادير بقايا و پاش عصاره آبی کلزا و چغندرقند در شرايط آب
و هوايی شیروا اجرا شد.

در اثر افزود بقايای گیاهی بهعلت ترشر يرکسرری مرواد بره
دنبا تجزيه بقايای گیاهی و اثر سرو آ برر جوانرهزنری برذور
علفهایهرز بوده است (.)Mallek et al., 2007
اصطالح آللوپاتی يعنی هرگونه اثر مستقی يا غیرمستقی ،
مضر يا مفید ترکیبا شیمیايی يک گیراه روی محصرو سراير
گیاها و آللوکیمیکا ها مواد حاصل از عمل آللوپاتی برهداخرل
محیط طبیعی رشد گیراه مریباشرد ( .)Hjazi, 2000مقردار و
چگونگی رهاسازی مواد دگرآسیب در يک گونه خاص برا توجره
به خصوصیا ژنتیکی آ بسیار متغیرر مریباشرد و انردامهرای
مختلف توانايی متفاوتی در تولید و آزادسازی مرواد دگرآسریبی
دارنرد ( .)Guenzl et al., 1967تراکنو تعردادی از ترکیبرا
دگرآسیبی مانند اسیدهای فنولیرک ،ترپنوئیردها ،کومراري هرا،
ترپ ها و کويینو ها شناخته شده است که مریتواننرد در سریر
طبیعی رشد و نمو گیاها اختال ايجاد کنند و خسار خود را
به اي طريق وارد کنند.
گزارش شده است که عصاره آبی چغندرقند در غلظت باال
(20میلیگرم در لیتر) ،وز خشک برگ ،سراقه ،و ريشره گیراه
خرفه را بهترتیب 96درصد86/7 ،درصرد و 91/9درصرد کراه
داده است ( .)Dadkhah, 2012مشخص شده است که کراربرد
بقايای چقندرقند ،پنبره و آفترابگردا يرک مراه قبرل از کشرت
چغندرقند باعث کاه تراک و وز خشک علفهایهرز سلمه
تررره ( ،)Chenopdium album L.خرفرره ( Portulaca
 )oleraceaو پیچک صحرايی ()Convolvulus arvensis L.
شده است ،بهطوریکره بیشرتري ترأثیر بازدارنردگی برر ترراک
علررفهررای مررذکور مربررو برره بقايررای چغندرقنررد بررا کرراه
59/3درصدی نسبت به تیمار شاهد همراه بوده استJahani ( .
 .)et al, 2015محققرا طری آزمايشری در شررايط مزرعرهای
گزارشکردند که استفاده از بقايای کلزا دو هفته قبرل از کشرت
سويا بهصور مخلو با خاک باعث کراه معنریدار ارتفراع و
پوش علفهایهررز برهترتیرب  33/3و 68درصرد شرده اسرت
( .)Alboghbeish et al., 2014شررناخت و بررسرری رابط ر
آللوپاتی چغندرقند و کلزا با ساير گیاها زراعی و علفهایهرز،
امری اجتناب ناپذير است ،زيرا علفهایهرز حساس به ترکیبا
آزادشده از بقايای چغندرقند ،عموماً با نوعی تأخیر يا کاه در
جوانهزنی و رشد مواجه میشوند و میتوا از اير پتانسریل در
کنتر انتخابی علفهایهرز استفاده کرد .ممانعت از جوانهزنری
بذور علفهایهرز و نیز جلوگیری از رشد آنهرا ،توسرط گیاهرا
زراعی آللوپا مختلف ،اهمیت بسیار زيادی دارد و مطالع آنهرا
بسیار سودمند میباشد .درک پتانسیل آللوپاتیک گیاها زراعی
مختلف ،جهرت مرديريت علرفهرایهررز و اسرتفاده برهعنروا
محصو پوششری در شرخ حفراتتی ،يرا تنظری يرک تنراوب

مواد و روشها
اي آزماي در مزرعره تحقیقراتی دانشرکده کشراورزی و
منرراب طبیعرری شرریروا در سررا زراعرری 1391-92بررا طررو
جغرافیايی  57درجه و  45دقیقه و عرض جغرافیائی  27درجره
و  26دقیقه و ارتفاع 1067متر از سط دريا انجرام شرد .جهرت
تهیه بقايای گیاهی ،اندام هوايی چغندرقند (رق جلگره) و کلرزا
(رق اٌکاپی) از مزارع کشاورزی شهرسرتا شریروا جمر آوری
شد.
نحوه تهيه زمين

اي آزماي در قالب طرح بلروکهرای کامرل تصرادفی برا
7تیمررار در سرره تکرررار شررامل شاهد(صررفر) ،بقايررای کلررزا
(1/5کیلوگرم در مترمرب ) ،بقايای چغندرقنرد (1/5کیلروگرم در
مترمربرر ) ،مخلررو بقايررای چغندرقنررد و کلررزا (هررر کرردام
0/75کیلوگرم در مترمرب در مجموع 1/5کیلوگرم در مترمرب )،
پاش عصاره چغندرقند (با غلظت 15درصرد) ،پاشر عصراره
کلزا (با غلظت 15درصد) و مخلو پاش عصراره چغندرقنرد و
کلزا (هر کدام با غلظت 7/5درصد در مجموع 15درصرد) انجرام
شد .در سا زراعی (پايیز)  1391-92ابتدا در زمری مروردنظر
عملیا شخ انجام شد و پس از آ برای خردکرد کلوخرههرا
از ديسک و همچنی برای مسط کرد و يکنواختشد از لولر
استفاده شد .پس از مراحل آمادهسازی زمی  ،کر بندی زمری
(به ابعاد 3×3متر) انجام شرد و سرسس در10بهمر مراه ،بقايرای
گیاها چغندرقند و کلزا 20روز قبل از کشرت گیراه نخرود بره
مقدار 1/5کیلوگرم در مترمربر و برا عمرق 0-25سرانتیمترری
خاک مخلو گرديد .قبرل از اجررای آزمراي نمونرهبررداری از
عمررق 0-25سررانتیمتررری خرراک جهررت تعیرری خصوصرریا
فیزيکوشیمیايی انجام شد که نتايج آ در جدو  1نشرا داده
شده است .با توجه بره نترايج آزمراي خراک يرک روز قبرل از
کاشت ،کود اوره بر اساس 40کیلوگرم اوره در هکترار و فسرفا
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عمق سه سانتیمتری قرار داده شدند .جهت اطمینا بیشتر در
هر نقطه دو بذر در خاک قرار داده شد کره پرس از سربزشرد
توسط قیچی باغبانی اقدام به تنک گرديد .اولی آبیاری پرس از
کاشت و آبیاریهای بعدی به فاصله هرر هفرت روز يرکبرار بره
شیوه نشتی صور گرفت .اعما تیمارهای پاش عصارهها بعد
از تهور علفهایهرز غالب موجود شامل ،علف شور ( Salsola
 ،)dendritesپیچررک صررحرايی (،)Convolvulus arvensis
تررا ريررزی ( ،)Solanum nigrumسررورو ( Echinochloa
 )crus-galliو خرفرره ( )Portulaca oleraceaدر شرررايط
مزرعه کشت گیاه نخود انجام گرفت.

آمونیوم بر اساس 80کیلروگرم در هکترار برهطرور يکنواخرت در
سط کر ها پخ و با خاک مخلو گرديرد .سرسس خطرو
کاشت با فوکای دستی به فواصل 20سرانتیمترر ايجراد گرديرد.
بذور مورد استفاده در اي آزماي دارای قوه نامیره 95درصرد و
درجه خلوص 100درصد بود .بهمنظور پیشگیری از بروز بیماری
های قارچی قبل از کاشت برذور برا قرار کر بنومیرل (دو در
هزار) ضردعفونی گرديرد و سرسس کاشرت نخرود (رقر محلری
بجنورد) در او اسفند ماه در شیارهايی که قبالً توسرط فوکرای
دستی ايجاد گرديده انجام گرفت .برذور برهصرور خطری و بره
وسیله دست با فاصله 5سانتیمتر از يکديگر روی يرک خرط در

جدول  -1خصوصيات فيزیکوشيميایی خاك محل اجرای آزمایش
Table 1. Soil physical and chemical characteristics for experiment cite
کربن آلی

هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس
برمتر)

اسيدیته
pH

)EC (dS.m-1
2.92

7.81

(درصد)

ميزان(پی پی ام)

ميزان(درصد)

)Content (ppm

)Content (%

پتاسيم

فسفر

بافت

نيتروژن

Organic
carbon
()%

قابلدسترس

قابلدسترس

شن

رس

سيلت

Available k

Available P

Total
nitrogen

Sand

Clay

Silt

0.76

186

12.5

65.5

25

40

35

(کل)

Texture

Clayloam

قرارگرفت پايههای يک گونه در يک سمت کوادرا چند درصد
از سط آ را اشغا میکند ،سط هر گونه در داخل کروادرا
تخمی زده شد و بعد میانگی سط پوشر هرر گونره در هرر
تیمررار تعیرری گرديررد ( .)Arefiyan et al., 2013تعررداد
علفهایهرز شمارش و بهصرور جداگانره در آو و برا دمرای
75درجه سانتیگراد به مد 48ساعت قرار داده شدند و زيست
توده آنها اندازهگیری شد .عملیا برداشت همزما با زردشرد
غال ها و برگها با حذ اثر حاشیهای در اوايرل تیرمراه انجرام
شد در اي زما همچنی ارتفاع ساقه اصلی ،عملکرد و اجرزای
عملکرد نخود از سط  20بوته (0/5مترمرب ) اندازهگیری شد.
در پايا دادههای آزماي با اسرتفاده از نررمافرزار آمراری
 SAS 9.1آنالیز گرديد .مقايسه میانگی به کمک آزمو LSD
در سط احتما 5درصرد انجرام شرد .نمودارهرای مربوطره برا
استفاده از نرمافزار  2003 Excelرس گرديد.

نحوه تهيه عصاره ،پاشش و نمونهبرداری

جهت تهیه عصاره 15درصرد مقردار 150گررم از بقايرای
چغندرقند و کلزا هر کدام را بهصور جداگانه خرد کرده سسس
آنرا برا 1000میلریلیترر آب مقطرر مخلرو کررده و در دمرای
 25 -30درجه سانتیگراد در آزمايشگاه برای مرد 48سراعت
قرار گرفت .سسس با استفاده از کاغرذ صرافی (فیلترر) عصراره از
بقايا جدا گرديد .پاش عصارههرای چغندرقنرد و کلرزا در سره
مرحله که اولی مرحله پس از تهور علفهایهرز غالب (پس از
کشت نخود) در مزرعه انجام شد و مرحلره دوم و سروم پاشر
عصاره ها بهترتیرب  15و 30روز پرس از کاشرت نخرود صرور
گرفت .محلو پاشی عصارهها به وسیله سمساش پشتی برا حجر
8لیتر ،ناز بادبزنی و فشار 207کیلوپاسرگا برا حجر پاشر
1000لیتر در هکتار (100میلی لیتر در مترمرب ) در وضعیتی با
آسما صا و آرام بعد از کالیبرهکرد در شرايط مزرعه صور
گرفت.
برای نمونهبرداری از تراک  ،ارتفاع ،مراده خشرک و درصرد
پوش علف های هررز ،در ابتردا برا اسرتقرار تصرادفی کروادرا
0/5×0/5متررری (در فاصررله 60روز پررس از کشررت گیرراه نخررود
همزما با بستهشد کانوپی در او ارديبهشت ماه) در هر يرک
از تیمارها و شمارش ،تعداد پايه گونههای مختلف علفهایهررز
مشررخ شررد .سررسس برررای انرردازهگیررری سررط پوشرر
علرفهرایهررز در اير تحقیرق برا اير فررض کره در صرور

نتایج و بحث
خصوصيات فلور و تنوع علفهایهرز

نتايج اي آزماي نشا داد در مراحل اولیه بهدلیل رشرد
کٌند نخود ،افزاي تعداد گونه علفهایهرز را در پی داشرت .در
نتیجه از میزا تنوع گونهای بیشتری برخوردار بود؛ بهطوریکه
در ابتدای دوره رشد گونههای مختلفی از علفهایهررز حضرور
داشتند .گونههای مشاهده شده متعلق به هفت خانواده مختلف
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هرز کاه يافت ،بهطوریکه گونههای تا خرروس ،سرلمهترره،
توق ،قیاق و اويارسالم بهطور قابلتوجهی کاه يافرت (جردو
 .)2محققا گزارش کردند کره افرزاي میرزا کراربرد بقايرای
گندم و کلزا ،در کاه زيستتوده ،تراک و نیز کراه پويرايی
جمعیت علرفهرایهررز مرؤثر خواهرد برود ( Tehrani et al.,
 .)2009همچنرری ( Jahani et al, )2015کرراه تررراک و
زيستتوده بسیاری از گونههای علفهرایهررز را برا اسرتفاده از
بقايای چغندرقند ،پنبه ،آفتابگردا گزارش نمودند.
بنابراي میتوا گفرت کره مخلرو پاشر عصراره آبری
چغندرقند و کلرزا روی جوانرهزنری و رشرد گونرههرای پیچرک
صحرايی و تا ريزی تأثیر کمتری داشرته اسرت .نترايج مطالعره
( Babaeinjad et al, )2014نشا داد که بقايرای محصروال
زراعی همچو چغندرقند و کلرزا سربب کراه زيسرتتروده و
تعداد علفهایهرز و حتی افزاي عملکرد نخود شد.

شامل اسفنا  ،ترا خرروس ،خرفره ،گنردمیا  ،پیچرک ،سریب
زمینی و کاسنی بودند که در اي میا  ،خانواده گندمیا با سره
گونه غالب بودند .همچنی در بی گونههای مشاهدهشده تعداد
معرردودی دارای چرخرره زنرردگی چندسرراله و بیشررتر گونررههررا
به صور يکساله په برگ و يکساله باريکبرگ بودند .عالوه برر
اير  ،هفرت گونره پهر بررگ و سره گونره جرز علرفهرایهررز
باريکبرگ بودند .اي نتیجه چندا دور از انتظرار نیسرت ،زيررا
گیاه نخود دارای چرخه زندگی يکساله بوده و طبیعتاً گونههرای
يکساله په برگ دارای رقابت بیشتری با اي محصرو خواهنرد
بود .بدي ترتیب ،بهنظر مریرسرد کره فراهمری منراب و ايجراد
شرايط مناسبتر برای رشد گونههای يکسراله پهر بررگ باعرث
افزاي درصد حضور آنها نسبت به گونههای يکساله باريکبرگ
شده است .نتايج پژوه حاضر نشا داد افزود بقايا و پاشر
عصاره آبی چغندرقند و کلزا ،جمعیت و میزا حضور علفهرای

جدول  -2تراکم نسبی(درصد) گونههای علفهرز نخود تحت تأثير بقایا و پاشش عصار آبی چغندرقند و کلزا
Table 2. Relative density (percentage) of weeds in chickpea affected by residues and aqueous extracts of sugar beet and
canola
نام گونه علفهرز
Weed species
name

چرخه
خانواده
Family

زندگی
Life
cycle

شاهد
Control

بقایای کلزا
Residues of
canola

بقایای
چغندرقند
Residues of
sugar beet

بقایای کلزا و
چغندرقند
Mix residues of
canola & sugar
beet

عصاره کلزا
Extract of
canola

عصاره
چغندرقند
Extract of
sugar beet

مخلوط عصاره
کلزا و چغندرقند
Mix extract of
canola & sugar
beet

علف شور
Salsola
dendrites

Chenopodiaceae

AB

34.0

27.7

19.3

14.3

10.3

12.0

14.7

Convolvulaceae

PB

14.0

9.0

6.3

9.0

8.3

7.7

11.7

Solanaceae

AB

14.3

2.3

6.7

9.3

8.0

12.7

10.7

Echinochloa
crus-galli

Poaceae

AG

10.7

3.3

3.3

4.4

4.0

3.7

6.3

Portulaca
oleracea

Porthulacaceae

AB

5.3

4.0

1.7

2.7

3.3

3.7

4.4

Chenopodium
album

Chenopodiaceae

AB

1.0

-

1.0

-

-

-

-

Amaranthus
retroflexus

Amaranthaceae

AB

0.67

0.3

1.0

-

-

-

-

Cyperus
rotandus L.

Poaceae

PG

1.0

-

1.0

-

1.0

-

-

Xanthium
strumarium L.

Asteraceae

AB

1.3

-

-

-

1.0

-

-

Sorghum
halepense L.

Poaceae

AG

1.0

1.0

-

1.0

-

-

-

پیچک صحرايی
Convolvulus
arvensis

تاجريزی
Solanum nigrum

سورو
خرفه
سلمه تره
تا خروس
اويارسالم
توق
قیاق

* يکساله په برگ  ،ABيکساله باريک برگ  ،AGچندساله باريک برگ  ،PGچندساله په برگ PB
* PB: Perennial broad leaves, PG: Perennial grasses, AG: Annual grasses and AB: Annual broad leaves
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208

-

12

6

2

df

19.77

33.7

12.52

18.8

تاجریزی

14.3

0.70

21.04*

2.23ns

Solanum
nigrum

21.7

4.02

37.39*

0.44ns

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

14.1

1.76

20.07*

8.7

3.46

80.20*

22.84*

11.1

2.96

709.26*

9.37ns

Salsola
dendrites

علف شور

19.1

0.37

1.15*

1.65*

سوروف

10.5

0.39

7.48*

3.46*

Echinochloa
crus-galli

سوروف

9.0

12.33

1240.45*

5.39ns

7.9

0.50

2.77*

0.46ns

Solanum
nigrum

تاجریزی

Coverage پوشش

4.6

1.90

126.79*

12.15*

تاجریزی
Echinochloa Solanum nigrum
crus-galli

Height ارتفاع

15.3

0.80

18.98*

4.33*

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

5.1

5.82

600.77*

9.87ns

Convolvulus
arvensis

پيچک صحرایی

10.1

53.81

1113.9*

68.86*

Salsola
dendrites

علف شور

5.4

4.10

1099.8*

1.10ns

Salsola
dendrites

علفشور

. و عدم معنیداری میباشند0/05  بهترتیب معنیداری در سط احتماns * و

Portulaca
oleracea

خرفه

Mean of squares

ميانگين مربعات

Table 3. continue

3 ادامه جدول

14.6

7.72

232.41*

2.33ns

Salsola
dendrites

16.71*

خرفه
Portulaca
oleracea

علفشور

Convolvulus
arvensis

.* and ns: significant at P≤ 0.05 and non-significant, respectively

631.74*

68.88ns

17.50ns

104.72*

10.5

0.92

47.76*

0.42ns

ميانگين مربعات
Mean of squares

پيچک صحرایی

Dry weight وزن خشک

سوروف

16.8

Echinochloa
crus-galli

21.0

-

0.75

21.30*

1.47ns

خرفه

0.57

12

سوروف

Density تراکم
تاجریزی
Echinochloa Solanum nigrum
crus-galli

Portulaca
oleracea

4.19*

6

درجه آزادی

0.57ns

6

خرفه

 روز بعد از کشت گياه نخود60  وزن خشک و پوشش علفهایهرز، ارتفاع، آناليز واریانس تراکم-3 جدول

3. Analysis of variance of weed density, height , dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing

Portulaca
oleracea

2

df

درجه آزادی
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)C.V (%

ضريب تغییرا (درصد)

خطا

Error

تیمار

Treatment

بلوک

Block

S.O.V

منابع تغييرات

)C.V (%

ضريب تغییرا (درصد)

خطا

Error

تیمار

Treatment

بلوک

Block

S.O.V

بدي ترتیب با توجه به نتايج ،بهنظرر مریرسرد کره وجرود
خاصیت دگرآسیبی و مواد دگرآسریب در بقايرای انردام هروايی
چغندرقند و کلزا سبب کاه جوانهزنی و رشد برخی گونههای
هرز شده است.
نتايج آنرالیز واريرانس نشرا داد کره ترراک  ،ارتفراع ،وز
خشرک و پوشر علررفهرایهرررز تحرت تررأثیر بقايرا و پاشر
عصارههای گیاهی قرار گرفته است (جدو .)3

منابع تغييرات

( Dadkhah & Rassam )2016اتهار نمودند که وجود
بقايای کلزا و چغندرقنرد بره میرزا 1/5کیلروگرم در مترمربر
به صرور مخلرو برا خراک برهترتیرب باعرث کراه  42/7و
57درصد تراک علفهایهررز در فاصرله زمرانی 45روز پرس از
کشت گیراه نخرود شرده اسرت .همچنری (Dadkhah )2014
گزارش نمود که کاربرد بقايا و پاش عصاره آبی کلزا برهترتیرب
باعث کراه  67/5و 41/8درصردی ترراک علرفهرایهررز در
مزرعه سويا شد .عالوه بر اي برهنظرر مریرسرد کره قرارگیرری
بقايای کلزا و چغندرقند بر سط خاک با محردودکررد میرزا
تشعش خورشیدی رسریده بره سرط خراک مران جوانرهزنری
علفهایهرز شد که اي امر در نتیجه کاه ترراک آنهرا را بره
دنبا داشته است .همچنری برخری تحقیقرا نشرا داده کره
اضافهکرد بقايای گیاهی کلزا بهصور مرالچ در سرط خراک،
سبب مهار و يا بهتأخیرافتراد جوانرهزنری برذر علرفهرایهررز
مرریشررود ( .)Fenwick et al., 1983در همرری راسررتا
( Teasdale et al, )1991نیز کاربرد بقايای گیاهی را بهعنوا
راهکاری پايدار برای کراه جمعیرت و ترراک علرفهرایهررز
توصیه نمودند .اي محققا همچنی اتهار نمودند که بهمنظور
بهبود کاربرد بقايای گیاهی در کنتر علفهایهررز ،توجره بره
نوع و مقدار بقايای گیاهی اضافه شده به خاک ضرور دارد.

تراکم علفهایهرز

نتايج مقايسه میانگی نشا داد که 60روز پرس از کشرت
نخود ،تیمار شراهد برا 78/3بوتره در مترمربر و تیمرار پاشر
عصراره کلررزا برا 33/9بوترره در مترمربر برهترتیررب بیشررتري و
کمتري تراک علفهرز را داشرته اسرت (جردو  )4کره باعرث
کاه 56/7درصدی تراک علفهایهرز نسبت به تیمار شراهد
شده بود .تراک علفهرایهررز علرفشرور ،پیچرک ،ترا ريرزی،
سورو و خرفه در تیمرار شراهد برهترتیرب برا ،14/3 ،14 ،34
 10/7و 5/3بوته و در مجموع با تراک 78/3بوته در مترمرب بود
که نشا از بانک بذر قوی علفهایهرز در زمی محرل اجررای
طرح دارد .بهکاربرد بقايای گیاها چغندرقند و کلزا بهصرور
مخلو با خاک و همچنری پاشر عصراره چغندرقنرد و کلرزا
به صور محلو پاشی توانست جوانهزنی و تهور علفهرایهررز
غالب مزرعه را بهطور قابلتوجهی کاه دهد .همچنی ترراک
علفهایهرز پیچرک صرحرايی ،سرورو و خرفره تحرت تیمرار
بقايای چغندرقند برهترتیرب  69 ،55و 67/5درصرد نسربت بره
شاهد ،کاه معنیدار نشا دادند و بقايای کلزا باعرث کراه
83درصدی ترراک ترا ريرزی نسربت بره شراهد شرد .ترأثیرا
بازدارندگی شديد بقايرای چغندرقنرد و کلرزا احتمراالً بره علرت
تجزيه تدريجی بقايا و آزادشد مواد آللوکمیکا موجرود نظیرر
فنو ها و گلوکوزينوال با گذشت زما میباشد .با توجه به اي
نتايج میتوا گفت که از اي دو گیاه زراعری برا رعايرت اصرو
زراعی میتوا در کنتر علفهایهرز استفاده نمود.
کاه تراک علفهرایهررز تحرت ترأثیر مصرر بقايرا و
عصاره آبی گیاها دگرآسیب توسط برخی ديگر از محققا نیرز
به تأيید رسیده است (.)Sayed sharifi et al., 2007

ارتفاع علفهایهرز

ترأثیر معنریداری برر

بقايا و پاش گیاها مورد آزماي
ارتفاع علفهایهرز داشت (جدو .)3
نتايج حاصل از نمونهبرداری علفهرایهررز 60روز پرس از
کشت در جدو  4نشا داده شده اسرت .نترايج اير آزمراي
بیانگر آ است که ارتفاع علفهایهرز تحت تیمارهای مختلرف
عکسالعملهای متفاوتی از خود نشا دادند ،بهطوریکه ارتفاع
علفشور ،پیچک صرحرايی ،ترا ريرزی و خرفره 60روز پرس از
کشرررت در تیمرررار شررراهد برررهترتیرررب  37/2 ،70/0 ،79/8و
26/5سانتیمتر مشاهده شد ،درحالیکه با توجه به نوع گیاهرا
(چغندرقند و کلزا) و روش مصر (بقايا و پاش عصاره) ارتفاع
علررفشررور و پیچررک صررحرايی تحررت تیمررار مخلررو بقايررای
چغندرقنررد و کلررزا بررهترتیررب  64/1و 63/9درصررد و همچنرری
علف هرز خرفه تحت تیمار بقايای چغندرقند 44/2درصد نسبت
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کشررت نخررود بررهترتیررب  57/6و 78/2درصررد وز خشررک
علفهایهررز را نسربت بره شراهد کراه داد ( & Dadkhah
.)Rassam, 2015
نتايج ديگری مؤيد اي مطلب است که گیاها چغندرقنرد
و کلزا بر رشد علفهرز تا ريزی تأثیر بازدارندگی داشرته اسرت،
به طوریکه با افزاي غلظت عصارههای آبی ترا 15درصرد ،وز
خشررک سرراقهچرره و ريشررهچرره تررا ريررزی را بررهترتیررب  73و
66/5درصد کاه داده است .همچنی بیا داشتند که از اير
دو گیاه با رعايت اصو مرديريتی و زراعری مریتروا در جهرت
مديريت علفهرز ترا ريرزی در شررايط مزرعره اسرتفاده نمرود
(.)Babaeinjad et al., 2014

به شاهد کاه نشا داد .با توجه بره نترايج جردو  ،4بقايرای
گیاها چغندرقنرد و کلرزا در مقايسره برا پاشر عصراره آبری
چغندرقند و کلزا به میزا بیشتری ارتفاع علفهایهرز سورو
و خرفه را کاه داد .بهنظرر مریرسرد مخلرو کررد بقايرای
گیاهی با خراک ،منجرر بره تجزيره و رهاسرازی تردريجی مرواد
آللوکمیکا موجود در آنها در طی دوره روي شده و اي مرواد
از طريق ريشه جذب و مکانیس های رشردی علرفهرایهررز را
تحت تأثیر منفی خود قرار میدهند .اي کاه رشد علرفهررز
خرفه به حضور مواد فنرولی حاصرل از عصراره آبری چغندرقنرد
نسبت داده شده است (.)Dadkhah, 2012
وزن خشک علفهایهرز

آنالیز واريانس دادهها نشرا داد کره تیمارهرای آزمايشری
وز خشک علفهایهرز را بهطور معنیداری ( )P≥ 0/05تحت
تأثیر قرار داد (جدو .)3
مقايسه میانگی وز خشک اندامهای هوايی علفهایهرز
تحت تیمارهای مختلف در شررايط مزرعره در جردو  4نشرا
داده شده است .در فاصله 60روز بعد از کاشت گیاه نخود ،تیمار
شاهد برا 2671/7گررم در مترمربر بیشرتري و تیمرار پاشر
بقايای چغندرقند با 265/7گرم در مترمرب کمتري میزا وز
خشک علفهرز را داشته است .با توجه به نترايج جردو  4وز
خشک گونههای مختلف علفهرز بسته به حساسیت آنها به نوع
گونه گیاهی بهکاربردهشده در تیمارهای آزمايشی (چغندرقنرد و
کلزا) عکسالعمل متفاوتی را نشا دادند.
از نتايج آزماي اي چنی نتیجهگیرری مریشرود کره برا
گذشت زما تأثیر تیمارهای آزمايشی بر وز خشک علرفهررز
در واحد سط بیشتر آشکار میگردد .در تیمار شراهد برهدلیرل
عرردم وجررود مررواد آللوکمیکررا شرررايط برررای رشررد و نمررو
علفهایهرز مطلوبتر بوده و علفهایهرز بهطرور مروثرتری از
عوامل اقلیمی از قبیل رطوبت و مواد غرذايی اسرتفاده نمروده و
رشد زيادتری داشتهاند که منجرر بره افرزاي مراده خشرک در
آ ها شرده اسرت .در مقابرل تیمارهرای بقايرا و پاشر عصراره
گیاها بهخاطر تأثیر بازدارندگی در جوانهزنی ،تراک علفهررز،
کاه ارتفاع و بهطورکلی کاه رشد رويشری علرفهرایهررز
منجر به کاه تجم ماده خشک شده است.
برخی از محققا گزارش کردهاند که کاربرد بقايای کلرزا و
چغندرقند بهصور مخلو با خراک در مزرعره نخرود برهطرور
معنی داری وز خشک کل علفهایهرز را کراه داده اسرت،
بهطوریکه بقايای کلرزا و چغندرقنرد در فاصرله 45روز پرس از

پوشش علفهایهرز

تجزيه واريانس دادهها نشا میدهرد کره میرزا پوشر
علفهایهرز بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارهرای آزمايشری
قرار گرفته است (جدو .)3
نتايج حاصل از نمونهبرداری پوش علفهایهرز به فاصله
60روز بعد از کشت گیاه نخود در جدو  4مشاهده میشود .در
نمونررهبرررداری از تیمارهررای آزمايشرری در مراحررل اولیرره رشررد،
علفشور و پیچک صحرايی از پوش بیشتری برخروردار بودنرد
که نشا دهنده رشد سري اي دو علفهرز میباشد ،بهطوریکه
اي روند در علفشور در مراحل آخر رشرد بره براالتري میرزا
رسید .بیشتري میزا پوش در بی علفهایهرز غالب مزرعه
در تیمار شاهد برابر  69/8درصد از هر مترمرب بود که علفشور
و خرفه بهترتیب با  34و 4/3درصد از هر مترمربر بیشرتري و
کمتري مقدار پوش را دارا بودند .بیشتري ترأثیر بازدارنردگی
بررر پوش ر علررفهررایهرررز در تیمررار بقايررای چغندرقنررد بررا
52/6درصد مشاهده شد ،بهطوری که گیاها علفشور ،پیچرک
صحرايی و تا ريزی بیشتري کاه رشد را نشا دادند.
تأثیر بازدارندگی تیمارهای آزمايشی بر رشد علرفهررز در
مراحل اولیه رشرد باعرث مریشرود گیراه زراعری در رقابرت برا
علفهایهرز موفقتر تاهر شود.
با گذشت زما پوش علفهرایهررز در مزرعره افرزاي
میيابد .اشغا بی از 34درصد از فضا بهوسیله يک علرفهررز
نشا از قدر رشد و رقابت باالی آ دارد که نه تنها اثرر گیراه
زراعی ،بلکه رشد ساير علفهرایهررز را تحرت ترأثیر قررار داده
است .نتايج اي آزماي از حاکمیت فرضیه پی دستی اولیه در
تسخیر فضا و متعاقب آ حاک شد علفشور در شرايط مزرعه
حکايت دارد.
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The mean values with one common letter within each column are not significantly (P≤0.05) different according to LSD.
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Table 4. The effect of different treatments on weed density, height, dry weight and coverage at 60 days after chickpea sowing
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30.3d

59.6d

80.0c

51.7e
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141.5a
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34.8e
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جمع کل
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چغندرقند

Mix extract of
canola & sugar beet

مخلو عصاره کلزا و

عصاره چغندرقند

Extract of sugar
beet

عصاره کلزا

Extract of canola

Mix residues of
canola & sugar beet

بقايای کلزا و چغندرقند

بقايای چغندرقند

Residues of sugar
beet

بقايای کلزا

Residues of canola

شاهد
Control

Treatmentتيمار

Weedعلفهرز

تعداد غال  ،تعداد دانه ،وز 100دانره ،عملکررد دانره ،عملکررد
بیولوژيررک و شرراخص برداشررت) در سررط احتمررا 5درصررد
معنیدار گرديد (جدو .)5

صفات مورد مطالعه گياه نخود

نتايج آنالیز واريانس حاصل از بررسی صفا نخرود نشرا
داد که تأثیر بقايای گیاهی و پاش عصراره حاصرل از دو گیراه
چغندرقند و کلزا بر روی صفا گیاه نخود (ارتفاع ساقه اصرلی،

جدول  -5آناليز واریانس خصوصيات رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد نخود در تيمارهای مختلف
Table 5. Analysis of variance of growth, yield and yield components of chickpea plants in response to different
treatments
ميانگين مربعات
Mean of squares

شاخص

عملکرد

برداشت

بيولوژیک

Harvest
index
21.28ns
*76.86
14.26
7.1

عملکرد

وزن100دانه

تعداد دانه

دانه

100-seed
Weight

Seed
number

Biological
yield
1797.0ns
*9347.93
563.66

1099.4ns
*2938.93
561.82

4.36
*128.57
4.76

10.90
*185.82
192.09

9.0

17.2

9.8

18.0

Seed yield

ns

ns

درجه

منابع تغييرات

تعداد

ارتفاع ساقه

غالف

اصلی

df

Pod
number
22.04 ns
*138.63
14.15

Height of
main stem
0.86ns
*97.97
8.10

2
6
12

 Blockبلوک
 Treatmentتیمار
 Errorخطا

13.9

8.6

-

ضريب تغییرا (درصد)
C.V%

آزادی

S.O.V

* و  nsبهترتیب معنیداری در سط احتما  0/05و عدم معنیداری می باشند.
* and ns: significant at P≤ 0.05 and non-significant, respectively

آللوکمیکا موجود در بقايای چغندرقند و کلزا باشد که با خاک
مخلو شده بر تشکیل ريشههای مويینه و به تب آ بر کاه
جذب آب در گیاه و در نتیجه کاه ارتفاع تأثیرگذار میشرود.
محققا در مطالعا خود گزارشکردند که مواد آللوکمیکا در
بقايای گیاهی میتواند باعث کاه فشار اسمزی شیره سرلولی
شود و در نتیجه با تأثیر بر روی رشد بخ های مختلف گیاها
از جمله ارتفاع گیاه میتواند باعث بسرتهشرد روزنرههرا گرردد
( .)De Neergard & Porter, 2001همچنری کراه رشرد
گیاه نخود توسط بقايای چغندرقند و کلزا که برا خراک مخلرو
شده میتوانرد در اثرر ترداخل ترکیبرا آللوپاتیرک در تقسری
سلولی ( )El-Khatib & Hegazy, 2004و سنتز پروتتی ها و
هورمو هرا ( )De Neergard & Porter, 2001باشرد کره در
نهايت باعث کاه رشد در سرلو و منجرر بره کراه ارتفراع
میشود (.)El-Khatib & Hegazy, 2004

ارتفاع ساقه اصلی گياه نخود

نتايج حاصل از آنالیز واريانس حاکی از اي مریباشرد کره
ارتفاع ساقه اصلی گیاه نخود بهطور معنیداری تحت تأثیر بقايرا
و پاش عصاره دو گیاه چغندرقند و کلزا قررار گرفرت .متوسرط
ارتفاع سراقه در تیمرار شراهد (وجرود علرفهرایهررز) معراد
31/38سانتیمتر بود .همرا طورکره در شرکل 1قابرل مشراهده
است ،عکسالعمل ارتفاع ساقه نخود نسربت بره بقايرا و پاشر
عصارههای آبری متفراو برود ،برهطروریکره در تیمرار بقايرای
چغندرقند برا کراه 5/4سرانتیمترر نسربت بره تیمرار شراهد
بیشتري تأثیر منفی بر ارتفاع ساقه اصلی نخود مشاهده شرد .از
طر ديگر ارتفاع سراقه نخرود تحرت ترأثیر تیمارهرای پاشر
عصاره کلزا ،پاش عصاره چغندرقند و مخلرو پاشر عصراره
چغندرقند و کلزا بهترتیب  14/27 ،36/5و 9/8درصد نسبت بره
تیمار شاهد افزاي يافت .از اي رو میتوا گفت که تیمارهرای
بقايای گیاهی باعث کاه ارتفاع سراقه اصرلی شردند .کراه
ارتفاع ساقه گیاه نخود میتواند بهدلیل ترأثیر بازدارنردگی مرواد
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شکل -1تأثير بقایا و پاشش عصاره آبی گياهان چغندرقند و کلزا بر ارتفاع ساقه اصلی نخود
Fig. 1. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the height of chickpea main stem
میانگی های دارای حرو متفاو در هر شکل تفاو

معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05

Means with different letters for each bar have significant difference according to LSD5%.

تعداد غال يکی از مه تري اجزای عملکرد است کره برر
عملکرد دانه بسیار مؤثر است .با توجه به يکنواختی خاک محرل
آزماي  ،بهجُز تأثیر تیمارهای آزمايشی ،ساير عوامل برر تعرداد
غال در بوته مؤثر نبوده و تلفاتی حتی از نظر بیماریها و آفا
نیز مشاهده نشد.

تعداد غالف در بوته

نتايج آنالیز واريانس نشرا داد کره تعرداد غرال در بوتره
نخود بهطور معنیداری تحرت ترأثیر تیمارهرای آزمايشری قررار
گرفت (جدو  .)3بیشرتري و کمترري تعرداد غرال در بوتره
بهترتیب در تیمار شاهد برا 37/3عردد و تیمرار بقايرای کلرزا برا
17/67عدد در بوته ( 53/5درصد کاه ) مشاهده شد (شکل.)2
مشخص شده است که کمتربود تعرداد غرال در بوتره باعرث
میشود که وز 100دانره بیشرتری داشرته باشرد و توانرايی در
تولید غال کمتر ،منجر بره تولیرد مخراز بیشرتر بررای مرواد
فتوسررنتزی شررده و مررواد فتوسررنتزی برره تعررداد دانرره کمتررری
تخصیص يافته و سه هر دانه از مرواد فتوسرنتزی بیشرتر و در
نتیجه وز 100دانه بیشتری را بهدنبرا دارد ( Sadghei poor
.)et al., 2004
در پژوه حاضر اير وضرعیت در تیمرار بقايرای کلرزا و
مخلو پاش عصاره چغندرقند و کلزا صدق میکنرد .از طرر
ديگر کاه تعداد غال در بوته برهخراطر آزادشرد تردريجی
مررواد آللوکمیکررا از بقايررای کلررزا و مانرردگاری آ تررا مرحلرره
غالفدهی باعث شد اندامهای زايشی شديداً تحت تأثیر اي مواد
قرار گیرند.
در بی تیمارهای مورد آزماي تیمار بقايای چغندرقند برا
32/3عدد غال در بوته کمتر تحت تأثیر قرار گرفت.

تعداد دانه در بوته

تعداد دانه در تیمار شاهد برابر 31/33عدد مشراهده شرد.
بیشتري تعداد دانره در تیمرار پاشر عصراره آبری کلرزا برابرر
48عدد بود که نسبت به تیمار شاهد 53درصد افرزاي داشرت
(شکل  ،)2درحالیکه کاربرد بقايای کلزا بر تعداد دانه نخود اثرر
منفی داشت .بهنظر میرسد به دلیل آزاد شد مواد آللوکمیکرا
بهتدريج در طو دوره رشد گیاه و اثرا منفی بر مراحل زايشی
باعث کاه تعداد دانه شده است و در مقابرل ،کراربرد پاشر
عصاره آبی کلزا باعث تحريک رشد رويشی و زايشی گیاه نخرود
شده است .گزارش شده است که اگر تعداد دانهها کراه يابرد،
مخز  ،قدر کافی برای جرذب مرواد فتوسرنتزی را نداشرته و
میزا محصو بیشتر از حالتی که وز 100دانره کراه يابرد،
ک میشود .در کاه وز 100دانه ممک است منبر  ،قردر
تأمی مواد فتوسنتزی کافی را نداشرته باشرد ،ولری در کراه
تعداد دانه ،منب  ،مواد الزم را تولید میکند ،ولری مخرز دچرار
محدوديت است (.)Koocheki & Sarmadnia, 1999
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برخوردار بود .هرچه تعداد دانه در غال کمتر باشد ،توزي مواد
فتوسنتزی به تعداد دانه کمتری اختصاص يافته (شکل  )2و بره
دنبا آ وز هر دانره افرزاي مریيابرد .محققرا در بررسری
همبستگی بی وز 100دانه با تعداد دانره در غرال نخرود ،بره
نتايجی مشابه برا نترايج پرژوه حاضرر رسریدند ( & Gepts
.)Debouck, 1991

وزن100دانه

نتررايج نشررا داد کرره حررداقل و حررداک ر وز 100دانرره،
بهترتیب در تیمار پاش عصاره آبری چغندرقنرد (13/9گررم) و
تیمار پاش عصاره آبی کلزا (31/7گرم) مشاهده شد (شکل.)2
اي ر آزمرراي نشررا داد کرره در برری اجررزای عملکرررد نخررود،
حساستري جز به مواد آللوپاتی ،تعداد غال در بوتره بروده و
وز 100دانرره از حساسرریت کمتررری نسرربت برره تعررداد غررال
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Fig. 2. The effects of residues and aqueous extracts of sugar beet and canola on the yield componts of chickpea
میانگی های دارای حرو متفاو در هر صفت تفاو معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05
Means with different letters for each trait have significant difference according to LSD5%.

عملکرد دانه( 1وزن دانه)

بقايای گیاهی آفتابگردا باعث بهبرود خصوصریا رشرد نخرود
شده است که در نتیجه اي امر ،بهبود عملکرد نخود را به دنبا
داشته است (.)Asadi et al., 2015
نتايج مطالعهای ديگر مؤيد اي مطلرب اسرت کره مصرر
عصاره آبی کلزا باعث افرزاي عملکررد گیراه نخرود بره میرزا
39/5درصد نسبت به شاهد موجب شده اسرت ( & Dadkhah
 ) Rassam, 2015که با نتايج پژوه حاضر مطابقت دارد.

عملکرد دانه نخود در تیمار شراهد برابرر 169/17گررم در
مترمرب بهدست آمد (شکل ،)3بهطوریکره بیشرتري عملکررد
دانه در تیمار پاش عصاره کلرزا برا 180/33گررم در مترمربر
مشاهده شد که با افرزاي تعرداد دانره ،وز دانره نیرز افرزاي
چشمگیری داشت.
محققررا در مطالعررا خررود گررزارشکردن رد کرره کرراه
جمعیت علفهایهرز تحت تأثیر افرزاي خاصریت دگرآسریبی
yield

1 Grain
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Figure 3. The effect of residues and aqueous extracts sugar beet and canola on yield of chickpea.
میانگی های دارای حرو متفاو در هر صفت تفاو معنیداری براساس آزمو  LSDدارند (.)P≥ 0/05
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رويشی و زايشی است .ترأثیر بقايرا و پاشر عصراره حاصرل از
گیاهرا مرورد آزمراي باعرث عکرسالعمرل متفراو شراخص
برداشت گیاه نخود گرديد .شاخص برداشت در تیمار شاهد برابر
با 52/4درصد برود ،درحرالیکره بیشرتري و کمترري شراخص
برداشت در تیمار بقايای چغندرقند و پاش عصراره چغندرقنرد
بهترتیب  59/2و 44/1درصد مشاهده شرد کره برهترتیرب  13و
16/1درصد نسبت به تیمار شاهد افزاي و کاه معنریدار در
پی داشت (شکل  .)3کاه شاخص برداشت در تیمرار پاشر
عصاره چغندرقند ناشی از کاه چشرمگیر تعرداد دانره و وز
دانه بوده است .تأثیر پاش عصاره چغندرقنرد ،براوجود کراه
وز خشک گیاه نخود ،توانايی تولید تعداد بسیار معدودی دانره
با وز بسیار ک بود که نتیجره آ کراه شرديد در شراخص
برداشت است .محققا گزارشکردند که باالبود بیوماس بردا
معنی است که محدوديت منب وجود نداشته و میزا فتوسرنتز
باال و  CGRبااليی دارند ،اما بهدلیل اي که سیست توزي مرواد
فتوسنتزی در اي گیاها نامطلوب است ،میزا ماده کرافی بره
قسررمتهررای اقتصررادی يعنرری دانرره منتقررل نشررده و بررهدلیررل

عملکرد بيولوژیکی

اثررر تیمارهررای آزمايشرری بررر عملکرررد بیولرروژيکی نخررود
معنرریدار ( )P≤0/05بررود (جرردو  ،)3بررهطرروریکرره عملکرررد
بیولوژيکی گیاه نخود در تیمار شراهد 319/4گررم در مترمربر
مشاهده شد که با مصر بقايرا و پاشر عصراره آبری عملکررد
بیولوژيکی کاه يا افزاي يافت .بیشتري و کمتري عملکررد
بیولوژيکی گیاه نخود در تیمرار پاشر عصراره کلرزا و پاشر
عصاره چغندرقند که بهترتیب  329/4و 192/1گرم در مترمرب
بهدست آمد (شکل  .)3احتماالً بیشتربود عملکررد بیولروژيکی
در تیمار پاش عصاره کلزا را میتوا به ترأثیر بازدارنردگی برر
علفهایهرز و همچنی باالبود تعداد دانه و وز دانه در بوتره
نخود نسبت داد.
شاخص برداشت

1

شاخص برداشت نشا دهندة میرزا مرواد انتقرا يافتره و
ذخیرهشده در دانه نسبت به کل مواد تولیدشده در دورا رشرد
Harvest index

1
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در نتیجه کاه تراک و زيستتوده علرفهرایهررز را موجرب
 در مجمروع نترايج نشرا داد کره در درجره او تیمررار.گرديرد
 با کنتر مطلوب و موثر علفهایهررز و،پاش عصاره آبی کلزا
همچنی با داشت بیشتري عملکرد نخود بهعنوا تیمرار برترر
آزماي بوده و در درجه دوم تیمار مخلو پاش عصراره آبری
چغندرقند و کلزا با کاه علفهرایهررز و افرزاي عملکررد و
 در، بردي ترتیرب.اجزای عملکرد نخود قابرلتوصریه مریباشرد
راستای دستیابی به اصو کشاورزی پايدار میتوا عصراره آبری
چغندرقند و کلزا را برای کنتر علفهایهرز و بهبرود عملکررد
.نخود بهعنوا يکی از حبوبا مه و ارزشمند مدنظر قرار داد

 ترفیت پذيرش زياد مواد فتوسنتزی وجرود، محدودبود مخز
.)Koocheki & Sarmadnia, 1999( ندارد
نتيجهگيری
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Introduction
Weeds have significant negative effects on agricultural ecosystems. They are responsible for the decline
of crop yield because of competition with crops for water, nutrients and sunlight. Existing weed control
methods are either expensive or hazardous. Heavy use of chemical herbicides in most integrated weed
management systems is a major concern since it causes serious threats to the environment, public health and
increase cost of crop production. Therefore, alternative strategies against weed must be developed.
Allelopathy is defined as the inhibitory/stimulatory effect(s) of one plant on other plants through the release
of chemical compounds into the surrounding environment. It is characterized by a reduction in plant
emergence or growth, reducing their performance in the association. Allelopathy provides a relatively
cheaper and environmental friendly weed control alternative. This can be considered as a possible alternative
weed management strategy. A number of plants have also been known to exhibit allelopathic property on
other plants. Allelopathy associated with plants due to the presence of allelochemicals such as
monoterpences, phenolic and volatile compounds in their foliage. Therefore, the present study was done to
develop management practices to reduce the use of agro-chemicals for sustainable agriculture. Therefore, the
effects of allelopathic potential of sugar beet and canola on suppression of some weeds of chickpea farm
were studied.
Material & Methods
A field experiment based on a randomized complete block design with four replications was carried out
in a naturally weeds infested land to investigate the allelopatic effects of canola (Brassica napus L. var
Ocapi) and sugar beet (Beta vulgaris Var Jolge) residues on weeds and yield of chickpea (Cicer arietinum) at
research center of Shirvan Agricultural College (37° 23 north latitude and 57° 54 east longitude and altitude
of 1060 meters), North Khorasan Province, Iran. Seven treatments including I: chopped residues of canola
(1.5 kg m-2), II: chopped residues of sugar beet (1.5 kg m-2) both were separately incorporated to 25 cm depth
soil uniformly 20 days before sowing, III: chopped residues of canola and sugar beet mix together (0.75
kg/m2 each), IV: shoot aqueous extract of canola, V: shoot aqueous extract of sugar beetVI: mixed adequate
extract of canola & sugar beet, which were separately sprayed at post emergence stage (at 7, 15 and 30 days
after sowing) and VII: without any residues and spraying as control. For preparation of aqueous extract,
chopped shade dried residues of canola and sugar beet were separately ground into fine powder (using an
electric mill). One hundred g of ground tissue of each of the tested species was placed in a 2 L Erlenmeyer
flask and 1 L distilled water was added and left for 48 h at room temperature. The mixtures were then filtered
through a double layer of cheese cloth followed by Whatman No.1 filter paper using a vacuum pump. Water
extracts were applied between rows at the rate of 100 ml per square meter twice at 7 and 14 days after
sowing (DAS) using a knapsack hand-sprayer fitted with a flat fan nozzle maintaining a pressure of 207 kpa.
Results & Discussion
The result of experiment showed that growth traits of weeds and chickpea plant are significantly
affedted by treatments. Maximum inhibition on weed density, weed dry weight, weed coverage (%) and the
hight of chieckpea plants were recorded when using sugar beet residues incorporated with soil. So weed
density, weed dry weight, weed coverage and the height of chickpea plants decreased by 52.4%, 90.15,
*
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52.6% and 25.2%, respectively, compared to control. The highest (329.4 g m-2) and lowest (192.1 g m-2)
chickpea dry weight were obtained in shoot aqueous extract of canola and shoot aqueous extract of sugar
beet, respectively. The highest harvest index (59.2%) observed in plants treated with sugar beet residues.
Some studies reported that allelochemicals like salt and drought stresses exhibited inhibitory effects on
physiological processes that translate to growth. The effects of allelopathy on germination and plant growth
may occur through a variety of mechanisms including reduced mitotic activity in roots and shoots,
suppressed hormone activity, reduced rate of nutrient uptake, inhibited photosynthesis and respiration,
inhibited protein formation, decreased permeability of cell membranes and/or inhibition of enzyme action.
Weed cover reduction can be closely linked to slower leaf production and development of smaller leaves. It
was reported that at stress condition leaf area decreases due to a combination of a decrease in cell number
and in cell size. A possible reason for dry matter reduction could be the greater reduction in uptake and
utillisation of mineral nutrients by plant under allelochemical stress condition. Hegab et al, (2008) found that
higher concentration of allelochemical induced inhibitory effect on amylase activity in wheat seedlings. They
also reported the application of allelochemicals at high concentrations decreased protein content of wheat
seedlings.
Conclusion
The present study concludes that integrating canola and sugar beet residues has the potential to suppress
weeds germination and growth. These residues can be used as an eco-friendly approach to manage weeds in
chickpea fields.
Key words: Biomass, Chickpea, Chopped residues, Density, Weed management
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