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چكيده
تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب تأثیر تاريخ کاشت ب راهکارهوای موديريتی در کشوت نخوود بور
عملکرد نخود در سال بعد طی سالهای زراعی  1387 -88ب  1388-89در شهرستان خرمآباد لرستان مورد ارزيابی قورار
گرفت .آزمايش به صورت فاکتوريل-اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شود .فاکتوريول
بضعیت خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم در دب سطح بدبن خوشوهچینوی ب خوشوهچینوی) در سوال زراعوی
1378-88ب تاريخ کاشت نخود در فصل بعد در دب سطح کاشت زبدهنگوام ب کاشوت ديرهنگوام) در کورتهوای اصولی ب
سطوح فاکتور مديريت علفهرز در کشت نخود در پنج سطح کاربرد پیشربيشی متریبیوزين  0/7کیلوگرم در هکتوار از
نشانتجاری سنکور  75درصد ،کاربرد پیشربيشی ايمازتاپیر  0/7لیتر در هکتار از نشانتجاری پرسويت  10درصد ،کاربرد
پسربيشی کلتوديم  1لیتر در هکتار از نشانتجاری سلکت  12درصد ،شاهد عواری از علوفهورز ب شواهد بودبن کنتورل
علفهرز) در کرتهای فرعی آزمايش قرار گرفتند .خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم سال قبل به طور متوسوط
سبب افزايش  26/5درصد عملکرد دانه نخود در باحد سطح شد .میانگین عملکرد دانه نخود در باحد سطح بورای کاشوت
زبدهنگام  49/9درصد بیشتر از کاشت تأخیری بود .کاربرد علفکش ايمازتاپیر پرسويت) به مقدار  0/7لیتور در هکتوار ب
متریبیوزين سنکور) به مقدار  0/7کیلوگرم در هکتار در شرايط اقلیمی مورد آزمايش معتدل سرد) اثورات گیوا سووزی
شديد پايداری ربی گیا زراعی نخود بر جای گذاشت .کاهش ارتفاع بوته ،جاربيیشدن برگها ،تشديد شاخهزايی ب توأخیر
در فاز زايشی از جمله اثرات منفی علفکش ايمازتاپیر ربی گیا زراعی نخود بوود .توداخل علوفهوایهورز در کشوتهوای
زبدهنگام ب ديرهنگام نخود به ترتیب سبب کاهش معنیدار  17/8درصد ب  49/8درصد عملکرد دانه نخود شود .بیشوترين
میانگین عملکرد دانه نخود  2309کیلوگرم در هکتار) به تیمار بجین دستی علفهایهرز در کاشت زبدهنگام در شورايط
خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب کمترين میانگین عملکرد دانه  449/3کیلوگرم در هکتار) به تیمار کواربرد
علفکش ايمازتاپیر در کاشت ديرهنگام نخود در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم مربوط بود.
واژههای کليدی :تاريخ کاشت؛ خوشهکشی؛ مديريت علفهایهرز

دادنوود

ابل تووا سوووم تولیوود نخووود کشووور را بووه خووود اختصووا
.)Ahmadi, et al., 2017
کشت حبوبات به دلیل بيژگی مهم تثبیت نیتربژن موجبات
باربری خاک برای زراعتهای بعدی عمدتاً غالت) را فوراهم موی
آبرد  )Miller, et al., 2002; Pacucci, et al., 2006ب از
سوی ديگر موجب شکسوت چرخوه زنودگی آفوات ،بیمواریهوا ب
علفهایهرز باريکبرگ ناشوی از نظوامهوای توککشوتی غوالت
میشود  92 .)Whish, et al., 1996درصد سوطح زيرکشوت ب

مقدمه ر1ر
در سال زراعی  ،1394-95حدبد  787هزار هکتوار معوادل
 6/7درصود سطح برداشت محصوالتزراعی به حبوبات اختصوا
داشته که  63/5درصد کل سطح برداشت حبوبات به کشت نخود
مربوط بود است .در سالزراعوی موذکور اسوتانهوای کرمانشوا ،
لرستان ب کردستان به ترتیب با  22 ،27ب  13درصود ،رتبوههوای
* نویسنده مسئولk.mousavi@areeo.ac.ir :
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در برخووی پووژبهشهووا بووه امکووان کوواربرد علووفکووش
متریبیوزين برای کنترل علفهایهرز کشت نخود اشوار شود
است  Mousavi (2011) .) Lees, 2004در ارزيوابی کوارآيی
علفکشهای مختلف برای کنترل علفهایهرز کشت نخوود در
شرايط اقلیمی معتدل گرم جنو خورمآبواد گوزارش کورد کوه
کاربرد پیش ربيشی علفکش متریبیوزين ضمن کنترل مناسب
علفهایهرز ،فاقد اثرات گیوا سووزی پايودار ربی گیوا زراعوی
نخود بوود Lees (2004) .گوزارش داد کوه کواربرد علوفکوش
سوونکور در زمووان خووربج گیاهچووه نخووود ب پوویش از بازشوودن
برگهای آن خسارت چندانی به اين گیا زراعی بارد نمیکند.
جودر با نوام علموی Hordeum Spontaneum C.Koch
يکی از مهمترين علفهایهرز باريکبرگ کشتزارهای ديم استان
لرستان است  .)Mousavi, et al., 2017جمعیتهوای طبیعوی
اين علفهرز در بسیاری از مناط ديگر جهان مشاهد شد است
 .)Harlan & Zohary, 1966; Nevo et al. 1986اکثوور
باريکبرگکشهای رايج توصیهشد برای موزارع گنودم قوادر بوه
کنترل کامل علفهرز جوودر نیسوتند .از ايون رب بهور گیوری از
راهکارهای زراعی مناسب برای مديريت اين علفهرز حیاتی است.
ارزيابی تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم ب تاريخ
کاشت ب کنترل علفهایهرز در کشت نخود سال بعود در تنواب
زراعی بر عملکرد نخود از جمله اهدا اين پژبهش است.

 88درصد تولیود نخوود  )Cicer arietinum L.بوه کشوورهای
درحوالتوسوعه تعلو دارد  .)Varshney, et al., 2014ايوران
چهوارمین رتبوه ايون محصووول را در جهوان پوس از هندبسووتان،
پاکستان ب ترکیه داراست 95 .درصود کشوت نخوود در ايوران در
شرايط ديم صورت میگیرد .متوسط عملکرد گیا نخود در باحود
سطح در ايران  400کیلوگرم در هکتار است که نسبت به میانگین
جهانی آن بسیار پايین است .)Plancqaert, et al., 1990
حصول پتانسیل تولید گیا نخوود نیازمنود حوذ رقابوت
علفهوایهورز اسوت  .)Plancqaert, et al., 1990نخوود بوه
دلیل سرعت رشد کُند ب سطح بورگ محودبد در مراحول ابلیوه
رشد ،در برابر علفهایهرز رقیب ضعیفی است .تنکبودن تراکم
کاشت نخود سبب ديرتربستهشدن تاجپوشوش گیواهی آن موی
شود که اين امر مديريت علفهایهرز را طی دبر طوالنیتوری
میطلبد .)Taran, et al., 2013
تناب زراعی ابزار مهمی برای کاهش بفوور آفوات ،بهبوود
توازن ب باربری خاک ب افزايش عملکرد گیاهانزراعی محسوو
مویشوود  .)Brust & Stinner, 1991; Sumner, 1982در
کشتهای فاقد گزينههای علفکشی مناسب ،تناب زراعی جزء
بسیار مهمی از برنامه مديريت تلفیقی علفهایهرز بهشمار موی
ربد .در ايوون نظووامهووا ،راهبردهووای تنوواببی کوواهش تووراکم
علفهایهرز شامل مواردی از قبیل باردنمودن گیاهوان زراعوی
بووا توانووايی رقابووتکننوودگی بوواال ب کارآموود از نظوور پوواکسووازی
علفهایهرز ،قراردادن گیاهان زراعی با زمانهای کاشت ب طول
دبر رشد متفابت ب باردکردن کشوتهوای پوششوی طوی دبر
آيش به منظور کاهش جمعیت علفهایهرز قابل استفاد است.
تناب های مشتمل بر تاريخ کاشتها ب طول دبر هوای رشودی
متفابت در مديريت برخی گونههای علوفهورز از ارزش خاصوی
برخوردار است .برای مثوال Thurston (1962) ،آلوودگیهوای
يوال بحشی با جوانهزنی بهار را در کشت بهار جوو از طريو
باردنمودن غلهای با کاشت پايیز در تناب زراعوی کواهش داد.
بوهطووور مشووابه ،توصوویههووا بورای کنتوورل علووفهوورز گنوودمنیووا
 )Aegilops cylindricaدر کشووت گنوودم زمسووتانه شووامل
کاشت گندم بهار در تناب زراعی برای کاهش بانک بوذر بوود
است .البته کارآيی اين عمل ممکن است بر اثر افزايش فرابانوی
گرب های بهار اين علفهورز نقصوان يابود Walenta et al.,
 .)2002توسعه نظامهای زراعی فربنشانند علفهورز ،از جملوه
تناب های زراعی تسهیلگر بهحداقلرسانی نهاد های علفکش،
نیازمند مطالعه اثرات گیاهانزراعوی ب نظوامهوای موديريتی بور
جنبووههووای مختلووف جمعیووتشناسووی علووفهووایهوورز اسووت
.)Bastiaans et al. 2000; Mortensen et al., 2000

مواد و روشها
اين آزمايش در ربستای سورا جلودان منطقوه گريوت از
توابع شهرستان خرم آباد به فاصله  50کیلومتری از مرکز استان
لرستان در شرايط ديم اجورا شود .محول آزموايش دارای طوول
جغرافیووايی  48درجووه  42دقیقووه ب  0/7ثانیووه شوورقی ،عوور
جغرافیايی  33درجه  21دقیقوه ب  5/2ثانیوه شومالی ب ارتفواع
 1844متر از سطح درياست .خاک مزرعه محل اجرای آزموايش
از نوع لومی رسی بود .منطقه گريوت دارای آ بهووای معتودل
سرد است .تناب زراعی رايج در اين منطقه گندم-نخود اسوت.
منطقه گريت از جمله قطبهای مهم کشت نخوود ديوم اسوتان
لرستان به شمار میربد .مقدار بارندگی ،دمای حوداقل ب دموای
حووداکثر ربزانووه سووال زراعووی  1388-89ايسووتگا هواشناسووی
سینوپتیک خرمآباد در شکل  1نشان داد شد است.
آزمايش به صورت فاکتوريل واسپلیت پالت در قالب طورح
بلوکهای کامول تصوادفی بوا سوه تکورار اجورا شود .فاکتوريول
بضعیت خوشه چینی علفهورز جوودر در کشوت گنودم در دب
سطح  -1بدبن خوشهچینی ب  -2خوشهچینی) در سال زراعی
1378-88ب توواريخ کاشووت نخووود در فصوول بعوود در دب سووطح
 -1کاشت زبدهنگام ب  -2کاشت ديرهنگام) ،کرتهای اصلی ب
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شد .کشت زبدهنگام نخود در ابلین فرصت پوس از رفوع يخبنودان
زمسووتانه  24اسووفندما  )1388ب کشووت ديوورهنگووام در توواريخ
8ارديبهشووت  1389صووورت گرفووت .کاشووت نخووود بووا اسووتفاد از
گابآهن شِشخیش پس از پخوش دسوتی بوذر بور اسواس کواربرد
60کیلوگرم در هکتار از بذر تود محلی انجام شد .عر هور کورت
فرعی پنج متر ب طول کرت فرعی هشت متور در نظور گرفتوه شود.
کاشت نخود همانند ربش رايج منطقه بودبن عملیوات خواکبرزی
ابلیه ب صرفاً با استفاد از گابآهن ششخیش صورت گرفت.
کاربرد علفکشهای متری بیوزين ب ايمازتاپیر بوه صوورت
پیش ربيشی به فاصله دب ربز پس از کاشت نخود صورت گرفت.
علفکش کلتوديم نیز به صورت پسربيشی بعد از ربيش کامول
نخود ب علفهایهرز در اباسط فصل بهار به کار رفت .سمپاشوی
با استفاد از سمپاش پشتی ماتابی با نازل شر ای کوالیبر شود
بر اساس پاشش  300لیتر آ در هکتار انجام شد.
عملکرد دانه ب عملکرد بیولوژيک نخود با برداشت سطح پنج
مترمربعی میانی هر کورت فرعوی بورای کشوتهوای زبدهنگوام ب
ديرهنگووام بووه ترتیووب در توواريخهووای  6ب  20تیرمووا 1389
انداز گیری شد .تجزيه ب تحلیل داد ها با استفاد از آنالیز باريانس
ب مقايسه میانگینها به کمک آزمون  LSDدر سطح 5درصود بوا
استفاد از نرمافزار  MSTATCصورت گرفت .برای ترسیم گرا
ها از نرمافزارهای اکسل ب سیگماپالت  11استفاد شد.

سطوح فاکتور مديريت علفهرز در کشت نخوود در پونج سوطح
 -1کاربرد پیشربيشی متریبیوزين  0/7کیلوگرم در هکتوار از
نشووانتجوواری سوونکور  75درصوود -2 ،کوواربرد پوویشربيشووی
ايمازتاپیر  0/7لیتر در هکتار از نشانتجاری پرسويت  10درصد،
 -3کاربرد پسربيشی کلتوديم  1لیتر در هکتار از نشانتجواری
سلکت  12درصد -4 ،شاهد عاری از علفهرز ب  -5شاهد بودبن
کنترل علفهرز) کرتهای فرعی آزمايش بودند.
در بهار  1388کشت گندمی با آلودگی تقريباً يکنواخت بوه
علفهرز جودر انتخا شد .برای شناخت نقش بذر تولیدی سال
جاری در توسعه آلودگی علفهرز جودر دب تیمار خوشهچینوی ب
عدم خوشهچینی در کشت گندم اعمال شد .به اين منظور زموین
ياد شد به  12قسمت با مساحت تقريبوی  200مترمربعوی بورای
هر قطعه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تقسویم شود .در
شِش قطعه از  12قطعه يادشد طی فصل بهوار بوا ظهوور سونبله
علفهرز جودر تا پايان فصل ،خوشهچینی علوفهورز جوودر بوه
صورت دستی صورت گرفت تا بدين ترتیب بوذر سوال جواری در
اين قطعات ريخته نشود .در حالی که در شِش قطعه ديگر ريوزش
بذر جودر به طور طبیعی اتفاق افتاد .قطعات برای خوشوهچینوی
به طور تصادفی انتخا شدند.
در فصل بعد آزمايش تأثیر زمان کاشت ب کنترل شیمیايی بور
جمعیت علفهرز جودر در کشت نخود در دب شرايط خوشهچینوی
ب عدم خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گندم سال قبل اجورا
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شكل  -1مقدار بارندگی و دماهای حداقل و حداکثر مطلق روزانه ایستگاه هواشناسی سينوپتيک خرمآباد
از ابتدای مهرماه سالزراعی 1388-89
Fig. 1. The amount of daily precipitation and absolute maximum and minimum daily temperatures of Khorramabad,
during the growing season, from October in 2009-2010
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گابآهن ششخیش به طور کامل قادر به زيرخاکبردن ب نابودی
بوتههای جودر نبود.
اثرمتقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم ب
زمان کاشت نخود بر عملکرد دانه نخود در باحد سوطح از نظور
آماری معنیدار نبود جدبل  .)1ايون امور نشواندهنود پاسوخ
مشابه عملکرد دانه نخود به زمان کاشت در شرايط خوشهچینی
ب عدم خوشهچینی جودر در کشت سال قبل است.
مديريت علوفهوایهورز در کشوت نخوود بوه طوور کوامالً
معنیداری عملکرد دانه نخود در باحد سطح را تحت تأثیر قورار
داد جدبل  .)1میانگین عملکرد دانه نخود بورای تیموار بجوین
دسووتی علووفهووایهوورز  1966کیلوووگرم در هکتووار) بووه طووور
معنیداری بیشتر از ساير تیمارها بود .تداخل علفهوایهورز بوه
طور متوسط سبب کاهش  32/1درصد عملکرد دانه نخود شود.
عملکرد دانه برای تیموار کواربرد علوفکوش کلتووديم بوه طوور
معنیداری بیشتر از ساير تیمارهوای علوفکوش ب شواهد بودبن
کنترل بود .تیمار کاربرد علفکش متری بیوزين از نظر عملکورد
دانه با تیمار شاهد بدبن کنترل علفهایهرز تفابت معنویداری
نداشت.

نتایج و بحث
عملكرد دانه
عملکرد دانه نخود در باحد سطح به طور کامالً معنیداری
تحت تأثیر خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم سوال
قبل قرار گرفت جدبل  .)1خوشهچینوی علوفهورز جوودر در
کشت گندم سال قبل به طور متوسط سبب افزايش 26/5درصد
عملکرد دانه نخود در باحد سطح شد شوکل  .)2ايون موضووع
گويای کاهش اثرات تداخلی علفهرز جودر به باسوطه کواهش
جمعیت آن بر اثر ممانعت از ريزش بذر در سال پیشین است.
عملکرد دانه نخود در باحد سطح به طور کامالً معنیداری
تحت تأثیر زمان کاشت نخود قرار گرفت جودبل  .)1میوانگین
عملکوورد دانووه نخووود در باحوود سووطح بوورای کاشووت زبدهنگووام
49/9درصد بیشتر از کاشت تأخیری بود شوکل  .)2در کاشوت
زبدهنگام ضمن انطباق دبر رشد گیا زراعوی نخوود بوا شورايط
اقلیمی مناسب از نظر بارندگی ب دمای مناسب ،عملیات کاشوت
نیز به دلیل کوچکتربودن بوتههای علفهرز جوودر از کوارآيی
بهتری برخوردار بوود .در کشوت ديرهنگوام عملیوات کاشوت بوا

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس دادههای عملكرد دانه و عملكرد بيولوژیک نخود در سال دوم آزمایش
Table 1. Analysis of variance of chickpea grain yield and biological yield, in second year
MS
Biological yield
عملكرد بيولوژیک

Grian yield
عملكرد دانه

Df
درجه آزادی

284928.20 ns

7546.15 ns

2

** 4224106.75

** 1616385.15

1

** 32672736.35

** 4719693.15

1

140941.15 ns

2884.35 ns

1

303644.20

79947.93

6

** 5722206.90

** 2675018.15

4

496710.25 ns

* 184601.15

4

355599.43 ns

* 213252.15

4

419402.65 ns

98408.35 ns

4

191504.61

70581.55

32

14.83

18.90

Source of variance
منابع تغييرات
بلوک
Block
خوشهچینی جودر در کشت گندم سال ابل
Wild barley spike cut off in wheat crop 2009
زمان کاشت نخود در سال دبم
Chickpea sowing time in 2010
اثر متقابل خوشهچینی جودر در کشت گندم × زمان کاشت نخود در سال دبم
Chickpea sowing time×Wild barley spike cut off
خطای کرت اصلی
Main plot error
مديريت علفهایهرز کشت نخود در سال دبم
Chickpea weed management in 2010
اثر متقابل خوشهچینی جودر در کشت گندم× مديريت علفهایهرز کشت نخود
Chickpea weed management×Wild barley spike cut off
اثر متقابل زمان کاشت نخود × مديريت علفهایهرز کشت نخود
Chickpea weed management×Chickpea sowing time
اثر متقابل سهگانه
Triple interaction
خطای کرت فرعی
Subplot error
ضريب تغییرات درصد)
C.V.%

* معنیداری در سطح  5درصد ** ،معنیداری در سطح  1درصد ب  nsغیرمعنیدار
*, **, and ns: Significant difference at 5%, 1% and non significant difference, respectively
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شكل  -2تأثير خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم (راست) و تأثير زمان کاشت نخود (چپ) بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
)Fig. 2. Effect of wild barley spike cut off in wheat crop (Right), and chickpea sowing date (Left
on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

تیمار کاربرد علفکش ايمازتاپیر از نظر عملکرد دانه نخوود
در باحد سطح به طور معنی داری کمتور از سواير تیمارهوا بوود
شکل  .)3پايینبودن میانگین عملکرد دانه نخود در تیمارهوای
کاربرد علفکشهای ايمازتواپیر ب متوریبیووزين گويوای اثورات
گیا سوزی پايدار اين علفکوشهوا ،بوه خصوو ايمازتواپیر در
مقادير بهکاررفتوه ربی گیوا زراعوی نخوود در شورايط اقلیموی
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منطقه آزمايش است .بقوع بارندگی شديد ب سردی هوا متعاقب
کاربرد علف کش ،سبکبودن بافت خواک ب کومبوودن محتووای
ماد آلی خاک از جمله عوواملی هسوتند کوه در تشوديد اثورات
گیووا سوووزی علووفکووشهووای ايمازتوواپیر ب متووریبیوووزين ربی
گیا زراعی نخود مؤثر هستند.

250
0
Spike cut off in Wheat

No spike cut off in Wheat

شكل  -3اثر مدیریت علفهایهرز در کشت نخود (راست) و اثر متقابل خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم و مدیریت
علفهایهرز در کشت نخود (چپ) بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 3. Effect of chickpea weed management treatments (Right), and interaction effect of wild barley spike cut off in
wheat and chickpea weed management (Left) ) on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

باحد سطح از نظر آمواری معنویدار بوود جودبل  .)1بواالترين
سطح میانگین عملکرد دانه نخود  2105کیلوگرم در هکتار) به

اثر متقابل خوشه چینی علفهرز جودر در کشت گنودم ب
مديريت علفهایهرز در کشت نخود بر عملکرد دانوه نخوود در
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معنیدار بود جدبل  .)1تداخل علوفهوایهورز در کشوتهوای
زبدهنگام ب ديرهنگام نخود به ترتیوب سوبب کواهش معنویدار
 17/8درصد ب  49/8درصد عملکرد دانه نخود شد .پوايینتورين
سطح عملکرد دانه نخود به تیمارهوای کواربرد علوفکوشهوای
ايمازتاپیر ب متریبیوزين ب شاهد بدبن کنترل علفهایهورز در
کاشت ديرهنگام ب تیمار کاربرد علفکش ايمازتواپیر در کاشوت
زبدهنگام اختصا داشت شکل  .)4به نظور مویرسود کواربرد
علفکشهای ايمازتاپیر پرسويت) به مقدار  0/7لیتر در هکتوار
ب متریبیوزين سنکور) بوه مقودار  0/7کیلووگرم در هکتوار در
کشت نخود صر نظر از سطح کارآيی کنترل علفهوایهورز بوه
دلیل اثرات گیا سوزی ربی اين گیا زراعی در مقادير بهکاررفته
در اقلیم سرد قابل توصیه نیستند.

تیمار بجوین دسوتی علوفهوایهورز در شورايط خوشوهچینوی
علفهرز جودر در کشت گندم مربوط بود که به استثنای تیمار
بجین دستی علفهایهرز در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز
جودر در کشت گندم ساير تیمارهوا تفوابت معنویداری بوا آن
داشتند .در شرايط خوشهچینی ب عدم خوشوهچینوی علوفهورز
جودر در کشت گندم ،تداخل علفهایهورز بوه ترتیوب سوبب
کاهش  19/6درصود ب  46/5درصود عملکورد دانوه نخوود شود.
کمترين عملکرد دانه نخود در باحد سطح به تیمارهوای کواربرد
علفکش ايمازتاپیر در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جودر
در کشت گندم ب خوشهچینی آن مربوط بود شکل .)3
اثر متقابل زمان کاشت ب مديريت علفهایهورز در کشوت
نخود بور عملکورد دانوه نخوود در باحود سوطح از نظور آمواری
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شكل  -4اثرمتقابل زمان کاشت نخود و مدیریت علفهایهرز در کشت نخود بر عملكرد دانه نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 4. Interaction effect of chickpea sowing date and chickpea weed management on chickpea grain yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنیداری تحت تأثیر مديريت علفهایهرز در کشت نخود قرار
گرفت جدبل  .)1میانگین عملکورد بیولوژيوک نخوود در باحود
سطح برای تیمارهای بجین دستی علفهایهرز ب کواربرد پوس
ربيشی باريکبرگکش کلتوديم بوه طوور معنویداری بیشوتر از
شاهد بدبن کنترل علفهوایهورز بوود ،درحوالیکوه تیمارهوای
کاربرد علفکشهای متریبیوزين ب ايمازتواپیر بوا شواهد بودبن
کنتوورل علووفهووایهوورز تفووابت معنوویداری نداشووتند .تووداخل
علفهایهرز سبب کاهش  30/5درصد عملکرد بیولوژيک نخود
در باحوود سووطح شوود شووکل  .)6پووايینبووودن سووطح عملکوورد
بیولوژيک نخود در تیمار شاهد بدبن کنتورل عمودتاً بوه اثورات
تووداخلی علووفهوورز جووودر ب در مووورد تیمارهووای کوواربرد
علفکشهای ايمازتاپیر ب متریبیووزين بوه اثورات گیوا سووزی
شديد اين علفکشها ربی نخود مربوط بود.

عملكرد بيولوژیک

عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنیداری تحت تأثیر خوشهچینی علفهورز جوودر در کشوت
گندم قرار گرفت جدبل  .)1خوشهچینی علوفهورز جوودر در
کشووت گنوودم سووبب افووزايش  19/8درصوود میووانگین عملکوورد
بیولوژيک نخود در باحد سطح شد شکل .)5
عملکرد بیولوژيک نخوود در باحود سوطح بوه طوور کوامالً
معنی داری تحت تأثیر زمان کاشت آن قرار گرفوت جودبل .)1
میانگین عملکرد بیولوژيک نخود در باحود سوطح بورای کاشوت
زبدهنگووام  66/8درصوود بیشووتر از میووانگین آن بوورای کاشووت
ديرهنگام بود شکل .)5
اثرمتقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشوت گنودم ب
زمان کاشت نخود بر عملکرد بیولوژيک نخود در باحد سوطح از
نظر آماری معنیدار نبود جدبل .)1
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شكل  -5تأثير خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم (راست) ،تأثير زمان کاشت نخود (چپ) بر عملكرد بيولوژیک نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 5. Effect of wild barley spike cut off in wheat crop (Right), and chickpea sowing date (Left) on
chickpea biological yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.
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شكل  -6اثر مدیریت علفهایهرز در کشت نخود (راست) ،اثرمتقابل خوشهچينی علفهرز جودره در کشت گندم و مدیریت علفهایهرز
در کشت نخود (چپ) بر عملكرد بيولوژیک نخود
میانگینهای دارای حرب مشترک براساس آزمون LSDدر سطح 5درصد فاقد تفابت معنیدار هستند.
Fig. 6. Effect of chickpea weed management treatments (Right), interaction effect of wild barley spike cut off in wheat
and chickpea weed management (Left) on chickpea biological yield
Means with at least one common letters are not significantly different based on LSD test at 5% level.

 19درصد تراکم نخود شود داد هوا نشوان داد نشود اسوت).
تراکم باالتر علفهرز جودر در شرايط عدم خوشهچینوی آن در
کشت گندم ب از سوی ديگور رشود زيواد آن در شورايط کاشوت
ديرهنگام نخود شرايطی را به بجود آبرد بود که ادبات کاشوت
نخود گابآهن ششخیش) قادر به ريشهکنوی کامول علوفهورز
جودر نبود ب بدينترتیب عدم تهیه بستر کاشت مناسب سوبب
کوواهش درصوود ربيووش ب اسووتقرار نخووود در شوورايط عوودم
خوشهچینی ب کاشت ديرهنگام شد .تراکم نخود برای تیمارهای
کاربرد علفکشهای ايمازتواپیر ب متوریبیووزين نیوز در سوطح
پايینتری قرار داشت که اين امر به دلیل اثرات گیا سوزی ايون
علفکشها در مقادير بهکاررفته ربی استقرار گیا زراعوی نخوود
بود است.

اثر متقابل خوشهچینی علفهرز جودر در کشت گنودم ب
مديريت علفهایهرز در کشت نخود ،اثر متقابل زمان کاشوت ب
مديريت علفهایهرز ب همچنین اثرمتقابل سه گانه فاکتورهوای
آزمايش بر عملکرد بیولوژيک نخود در باحد سطح از نظر آماری
معنیدار نبود جدبل .)1
صفات موروفولوژیک و اجزای عملكرد نخود

آزمايش تراکم نخود به طور کامالً معنیداری تحوت توأثیر
خوشه چینی علفهرز جودر در کشت گندم در فصل قبل قورار
گرفت .میانگین تراکم نخود برای شرايط خوشهچینی علوفهورز
جودرهردر کشت گندم در مقايسه با شرايط عدم خوشوهچینوی
 23درصد بیشتر بود .تأثیر زمان کاشت نخود بر تراکم آن نیز از
نظر آماری کامالً معنیدار بود .تأخیر کاشت نخود سبب کواهش
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تأثیر زمان کاشت نخود بر تعداد کل پیله تکبوته نخوود از
نظر آماری معنیدار بود .تأخیر در کاشت نخوود سوبب کواهش
 10/2درصد تعداد کل پیله تکبوته نخود شد .تعداد کول پیلوه
تکبوته نخود به طور کوامالً معنویداری تحوت توأثیر موديريت
علفهایهرز در کشت نخود قرار گرفت .میانگین تعداد کل پیله
تکبوته نخود برای همه تیمارهای مديريتی به اسوتثنای تیموار
کاربرد باريکبرگکش کلتووديم بوه طوور معنویداری کمتور از
میانگین تعداد کل پیلوه توکبوتوه بورای تیموار بجوین دسوتی
علفهایهرز بود .بجین دسوتی علوفهوایهورز سوبب افوزايش
 43/4درصد میانگین تعداد پیله تکبوتوه نخوود شود .بواالترين
میانگین تعداد دانوه توکبوتوه نخوود  20/6دانوه در بوتوه) بوه
تیمارهای بجین دستی علفهایهرز در کشتهای ديرهنگوام ب
زبدهنگام در شرايط خوشهچینی علفهایهرز در کشوت گنودم
مربوط بود .کمترين میانگین تعداد دانه توکبوتوه  7/5دانوه در
بوتووه) بووه تیمووار کوواربرد علووفکووش متووریبیوووزين در کاشووت
ديرهنگام نخود در شرايط عدم خوشهچینی علفهرز جوودر در
کشت گندم اختصا داشت داد ها نشان داد نشد است).

ارتفاع بوته نخود بوه طوور معنویداری تحوت توأثیر زموان
کاشت آن قرار گرفت .میانگین ارتفاع بوته نخوود بورای کاشوت
زبدهنگام  19درصد بیشتر از کاشت ديرهنگام بود .ارتفاع بوتوه
نخود به طور معنیداری تحت تأثیر مديريت علفهایهورز قورار
گرفت .میانگین ارتفاع بوته نخود برای تیمار کواربرد علوفکوش
ايمازتاپیر به طور معنیداری کمتر از ساير تیمارها بوود .کواربرد
علفکش ايمازتاپیر سبب کاهش شِش درصد ارتفاع بوتوه نخوود
در مقايسه با تیمار بجین دستی علفهایهرز شد داد ها نشان
داد نشد است) .تعداد شاخه تکبوته نخود نیز به طوور کوامالً
معنی داری تحت تأثیر زمان کاشت نخود قرار گرفوت .میوانگین
تعداد شاخه تکبوته نخود بورای کاشوت زبدهنگوام  34درصود
بیشتر از کاشت ديرهنگام بود .تعداد شاخه توکبوتوه نخوود بوه
طور معنیداری تحت تأثیر موديريت علوفهوایهورز در کشوت
نخود قرار گرفت .بیشترين میانگین تعداد شاخه تکبوتوه نخوود
به تیمار کاربرد علفکش ايمازتاپیر مربووط بوود داد هوا نشوان
داد نشد است) .کاهش ارتفاع بوتوه ،جواربيیشودن بورگهوا،
تشديد شاخهزايی ب تأخیر در فاز زايشی از جملوه اثورات منفوی
علفکش ايمازتواپیر ربی گیوا زراعوی نخوود بوود .نتوايج ديگور
پژبهشها ) (Mousavi, 2011; Mousavi, et al., 2010نیز
گويووای اثوورات شووديد گیووا سوووزی کوواربرد پوویشربيشووی ب
پیشکاشت علفکش ايمازتاپیر به مقدار  0/7ب  1لیتر در هکتار
ربی گیا زراعی نخود بود اسوت .در بررسوی کنتورل شویمیايی
علفهایهرز نخود در شورايط ديوم ب آبوی بورای کواربرد پویش
ربيشی ايمازتاپیر به میزان  53گرم ماد مؤثر در هکتار ،کاهش
ارتفاع بوته ،تأخیر در رسیدگی ب کلربز برگ نخود گزارش شود
است  .)Lyon, & Wilson, 2005نتايج پژبهشی در شورايط
آ بهوايی معتدل گورم جنوو خورمآبواد )Mousavi, 2011
گويای فقدان اثورات گیوا سووزی پايودار کواربرد پویشربيشوی
علفکش متریبیوزين بوه مقودار  0/7کیلووگرم در هکتوار ربی
گیا زراعی نخود بود.
میانگین تعداد دانه تکبوته برای همه تیمارهای موديريت
علفهرز به استثنای تیمار باريکبورگکوش کلتووديم بوه طوور
معنیداری کمتر از میانگین تعداد دانه توکبوتوه تیموار بجوین
دسوتی علووفهوورز بووود .تووداخل علوفهووایهوورز سووبب کوواهش
31/1درصد تعداد دانه تکبوته نخود شد.
اثر متقابل زمان کاشت ب مديريت علفهایهورز در کشوت
نخود بر تعداد دانه تکبوته نخود از نظر آماری کوامالً معنویدار
بود .تداخل علفهایهرز در کاشتهای زبدهنگوام ب ديرهنگوام
به ترتیب سبب کاهش  8/5درصد ب  52/4درصد میانگین تعداد
دانه تکبوته نخود شد.

نتيجهگيری
تداخل علفهوایهورز از جملوه عوامول مهموی اسوت کوه
پتانسیل تولید نخود را تحت تأثیر قرار میدهود ب بوه کوارگیری
رهیافتهوای مناسوب بورای موديريت ايون عامول خسوارتزا را
ضربری میسازد .از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات
تداخلی علف های هرز موديريت بانوکبوذر خواک اسوت .تخلیوه
بانکبذر خاک در مورد گونههای دارای سوطوح بواالی خفتگوی
بذر ب برخوردار از بانکبذر پايا در کوتا مدت کارآيی چنودانی در
کاهش جمعیت علفهرز ندارد .اين در حالی است کوه در موورد
گونههای دارای بذبر با سطح خفتگی کم ،بوه دلیول گوذرابودن
بانکبذر خاک ،يک سال جلوگیری از ريزش بوذر مویتوانود بوه
میزان زيادی موجبات نقصان جمعیت علفهورز را فوراهم آبرد.
نتايج اين پژبهش نشان داد که با خوشهچینی علفهرز جوودر
در کشت گندم ب جلوگیری از ريزش بذر سال جاری میتوان تا
حد زيادی موجبات کاهش جمعیوت ايون علوفهورز در کشوت
نخود در سوال بعود ب بوه تبوع آن کواهش اثورات توداخلی ايون
علفهرز را فراهم ساخت .کاشت زبدهنگام نخود نیوز بوه دلیول
کارآيی باالی عملیات کاشت با گابآهن شوشخویش در کنتورل
علفهرز جودر ب کاهش جمعیت اين علفهرز ب البته به باسطه
انطباق دبر رشد گیا زراعی با شرايط محیطی مناسبتور نقوش
مؤثری در افزايش عملکرد نخود داشت .در مورد علفکوشهوای
مورد آزمايش ،باريکبرگکش کلتوديم علفکش مناسبی بورای
کنترل علوفهوایهورز باريوکبورگ در کشوت نخوود محسوو
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 بوارش.شديد پايداری ربی گیا زراعی نخود بور جوای گذاشوت
 سوبکبوودن،شديد ب حاکمشدن هوای سرد متعاقب سمپاشوی
بافت خاک ب پايینبودن محتوای ماد آلی خاک از جمله عوامل
مؤثر بر تشديد اثرات گیا سوزی علوفکوشهوای خواککواربرد
.ايمازتاپیر ب متریبیوزين به شمار میربند

میشود که البته تأثیرگذاری مناسب آن منوط به کواربرد آن در
مراحل ابلیه رشد علفهایهرز باريوکبورگ اسوت ب توأخیر در
.سمپاشی سبب کاهش کارآيی کنترلی اين علفکوش مویشوود
 لیتور در0/7 کاربرد علفکش ايمازتواپیر پرسوويت) بوه مقودار
 کیلوگرم در هکتوار0/7 هکتار ب متریبیوزين سنکور) به مقدار
در شرايط اقلیمی مورد آزمايش معتدل سرد) اثرات گیا سوزی
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Introduction
Chickpea provides N benefit to cereals grown in crop rotation. In addition to the N benefit, chickpea
provides a disease break for wheat grown in the crop rotation. Imazethapyr, applied preemergence at the rate
of 0.053 kg ai/ha, reduced plant height, delayed plant maturity, and caused leaf chlorosis. Imazethapyr,
applied at 0.053 kg/ha, significantly reduced plant height compared with the nontreated or hand-weeded
checks. Visual injury symptoms observed with Imazethapyr treatment included chlorosis and delayed
maturity of chickpea. There was an apparent rate effect with imazethapyr, when this herbicide was applied at
0.026 kg/ha with sulfentrazone, visual injury symptoms were significantly reduced. The risk of crop injury
from the higher use rate of Imazethapyr is probably not commercially acceptable, whereas the injury from
the lower use rate probably is acceptable. Pre-emergence application of low-rate of imazethapyr caused
minor levels of injury to the plants, it had only minor effects on plant development and yield compared with
sulfentrazone. Post-emergence applications of imazethapyr, imazamox and metribuzin, delayed flowering
and maturity and reduced yield. Herbicide effects varied with chickpea cultivar. Most of the commonly used
herbicides that are recommended for wheat fields weed control are not able to fully control the wild barley
(Hordeum spontaneum C. Koch) weed. Hence, utilizing appropriate agronomic strategies for managing this
weed is critical. The evaluation of the effect of Wild barley spike cut-off on the previous wheat field, and the
effects of chickpea sowing date and weed control measurements in chickpea cultivation in the next year in
crop rotation on chickpea yield are among the aims of this study.
Materials and Methods
The effect of wild barley weed spike cut off in wheat crop and sowing date and management strategies
in chickpea cultivation on chickpea yield in the following year was evaluated in Khorramabad, Lorestan,
during 2008-2009 and 2009-2010. The experiment was factorial split plot based on completely randomized
block design with three replications. The factorial of the wild barley weed spike cut off in wheat (in two
levels: 1- No spike cut off, and 2- Spike cut off) and chickpea sowing date in the following season (in two
levels: 1- early sowing and 2- late sowing) was assigned to main plots, and the weed management factor
levels in chickpea cultivation at five levels: 1- Pre emergence application of Metribuzin (0.7 kg/ha from
Sencor 75%), 2- Pre emergence application of Imazethapyr (0.7 L/ha from Pursuit 10%), 3- Post emergence
application of Clethodim (1 L/ha from Select 12%), 4- Hand weeding, and 5- Weedy check was assigned to
sub plots.
Results and Discussion
Wild barley weed spike cut off in wheat in previous year increased the average grain yield of chickpea
by 26.5%. Chickpea grain yield for early sowing was 49.9% higher than late sowing. Pre emergence
* Corresponding Author: k.mousavi@areeo.ac.ir
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application of Imazethapyr (0.7 L/ha) and Metribuzin (0.7 kg/ha) had a persistence phytotoxic effect on
chickpea. Reducing plant height, leaf brushing, increase the number of branches and delay in reproductive
phase, were the negative effects of Imazethapyr herbicide on chickpea. Weed interference in early and late
chickpea sowing date significantly reduced 17.8% and 49.8% of chickpea grain yield, respectively. The
highest grain yield of chickpea (2309 kg.ha-1) was observed in hand weeding treatment in early chickpea
sowing under Wild barley Weed spike cut off in wheat crop conditions, and the lowest chickpea grain yield
(449.3 kg.ha-1) was associated to Imazethapyr herbicide application in the late sowing chickpea with under
Weed No spike cut off Wild barley in wheat crop in previous season.
Conclusions
The results of this study showed that with the spike cut off wild barley weed in the previous wheat
cultivation and preventing current year weed seed rain, we can greatly reduce the population of this grass
weed in chickpea cultivation in the following year and consequently reduce its interference effects on
chickpea. Chickpea early sowing was also effective in increasing the chickpea yield due to the high
efficiency of sowing equipment in controlling wild barley plants and decreasing the population of this weed
and, also due to synchrony of crop growth stages with better environmental conditions. In the case of
herbicides tested, the Clethodim is an appropriate graminicide for controlling the wild barley in chickpea
cultivation, which, of course, achieving a good control requires application in the early stages of grass
weeds, and the delay in spraying reduces the control efficiency of this herbicide.
Keywords: Sowing date ؛Spike cut off ؛Weed management
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