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Abstract 

Background and Objective: The aim of this study was the determine effects of nitrogen fertilizer sources 

(biological, chemical and integrated) and weed interference on the yield and yield components of chickpea 

cultivars in Khorramabad conditions. 

 

Materials and Methods: The experiment was conducted as split-split-plot based on randomized complete 

block design with three replications at the Experimental Farm of Pole Baba Hossein, Khorramabad during 

the 2017-2018 growing season. Nitrogen fertilizer as main factor (control (without fertilizer), Rhizobium 

bio-fertilizer, 100% required chemical fertilizer and integration of Rhizobium + 50% nitrogen chemical 

fertilizer), chickpea cultivars (Adel, Mansour and Arman) as sub-factor and weed interference (weed control 

and full-season weed interference) as sub-sub-factor were considered.  

 

Results: The effect of nitrogen fertilizer (especially integration of Rhizobium + 50% nitrogen chemical 

fertilizer) on all evaluated traits was positive and significant. The mean comparisons of cultivar × fertilizer 

showed that the highest number of pods with one seed, number of pods per plant, number of seeds per plant, 

straw yield and grain yield were achieved by Arman cultivar and with integrated application Rhizobium + 

50% nitrogen chemical fertilizer. In weed control conditions, the highest plant height, number of pods with 

one seed, number of pods per plant and grain yield was related to Arman cultivar.  

 

Conclusions: Arman cultivar can be considered as the best cultivar in Khorramabad climate conditions. 

Seeds inoculation with Rhizobium along with consuming 50% of the required nitrogen fertilizer and weeds 

control can significantly increase the yield of chickpea cultivars. 
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 های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرداثر منبع کود نیتروژن و تداخل علف

 ديم( .Cicer arietinum L)ارقام نخود 

 
 4، پیام پزشکپور 1، ایمان مختاری 3، سهیلا دست برهان*2، سجاد کردی 1طیبه دانای طوس
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 چکیده
هرز بر هدف این مطالعه ارزیابی اثرات منابع مختلف کود نیتروژن )زیستی، شیمیایی و ترکیبی( و تداخل علف اهداف:

 آباد بود.نخود در شرایط آب و هوایی خرم ارقامعملکرد و اجزای عملکرد 
 

های دوبار خرد صورت کرتدر مزرعه تحقیقاتی پل بابا حسین خرم آباد به 2211آزمایش در سال  ها:مواد و روش
عنوان فاکتور اصلی )شاهد )عدم های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. کود نیتروژن بهشده بر پایه طرح بلوک

درصد کود  01کاربرد تلفیقی ریزوبیوم + کود شیمیایی نیتروژن و درصد  211مصرف کود(، کود زیستی ریزوبیوم، 
هرز )وجین دستی و تداخل شیمیایی نیتروژن(، ارقام نخود به عنوان فاکتور فرعی )عادل، منصور و آرمان( و تداخل علف

 .نددر نظر گرفته شدعنوان فاکتور فرعی فرعی بههای هرز( تمام فصل علف

 
درصد کود شیمیایی نیتروژن( بر همه صفات مورد  01فیقی ریزوبیوم + ویژه کاربرد تلاثر کود نیتروژن )به ها:یافته

کود نشان داد که بیشترین تعداد غلاف تک بذری، تعداد غلاف در × دار بود. مقایسه میانگین رقم ارزیابی مثبت و معنی
درصد کود شیمیایی  01+  مریزوبیومصرف تلفیقی  بابوته، تعداد دانه در بوته، عملکرد کاه و عملکرد دانه به رقم آرمان 

هرز، بیشترین ارتفاع بوته، تعداد غلاف تک بذری، تعداد غلاف در  هاینیتروژن اختصاص یافت. در شرایط وجین علف
 . مربوط بودبه رقم آرمان بوته و عملکرد دانه 

 
تلقیح بذر با آباد در نظر گرفته شود. عنوان بهترین رقم در شرایط آب و هوایی خرمتواند به: رقم آرمان میگیرینتیجه

-تواند عملکرد ارقام نخود را بههای هرز میو کنترل علفمورد نیاز درصد کود نیتروژن  01 همراه با مصرف ریزوبیوم

 طور قابل توجهی افزایش دهد.
 

 ، وجیننخود ،مدیریت تلفیقی ،دانه ریزوبیوم، عملکرد های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
 به بشر غذایی مهم منبع دومین غلات از پس حبوبات     

( با تولید .Cicer arietinum Lنخود ) .روندمی شمار

میلیون تن و سطح زیر کشت  34/24سالانه 
از لحاظ میزان تولید و سطح میلیون هکتار، 71/24

)فائو  ای در جهان استسومین لگوم دانه ،زیرکشت
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های . در ایران، تولید عمده نخود به استان(3122
بخش مهمی از  این گیاه دارد.کرمانشاه و لرستان تعلق 

سیستم کشت محصولات زراعی در سراسر ایران است، 
مطابقت و  تناوب زراعیالگوهای  به خوبی بازیرا 

های خاک در و توانایی رشد شتهسازگاری دا
 را دارد ییآب و هوا مختلف و شرایطغیرحاصلخیز 

، 11-17زراعی  سالر د (.3122)مِکانینت و همکاران 
هکتار با  012131 ایران نخود در کشت زیر سطح

تن گزارش شده است که در  211042 تولیدی برابر با
 کشت و تولید زیر سهم استان لرستان از سطح ،این بین

و بوده  تن 11144 هکتار و 211240این گیاه به ترتیب 
رتبه اول را در تولید نخود در کشور به خود اختصاص 

پتانسیل عملکرد  (.3121)آمارنامه کشاورزی  داده است
، در حالی است تن در هکتار چهار در حدودارقام نخود 

کیلوگرم در  022حدود  واقعی آنکه میانگین عملکرد 
این اختلاف  (.3121)خرسندی و همکاران  باشدمیهکتار 

عمدتاً به دلیل ضعف مدیریت محصولات زراعی عملکرد 
سویه مؤثر  فقدانتعادل کود، کاربرد ناماز قبیل 

، عدم دسترسی به بذرهای با کیفیت و ومریزوبی
 ستا هاهمچنین خسارات ناشی از آفات و بیماری

 (.3122 و ِمکانینت و همکاران 3112)توگای و همکاران 
های کشاورزی در خاکمقدار نیتروژن علاوه بر این، 

به همین دلیل گیاهان نیتروژن کافی ، ناکافی استایران 
 فرآیندهای فیزیولوژیکیدریافت نکرده و همین امر بر 
ی، های فتوسنتزفعالیت گیاه اثر گذاشته و با کاهش

و عملکرد گیاهان  زیست تودهمیزان اسیمیلات تولیدی، 
با  (.3122 زاده و همکاران)قیلاوی یابدکاهش می

عملکرد گیاه زراعی توان مصرف کودهای شیمیایی می
ویژه عناصر کودهای شیمیایی، به را افزایش داد. کاربرد
را دو تا سه  زیست تودهتواند تولید غذایی پرمصرف می

 (.3112 )اِلیوت و آبوت برابر افزایش دهد
 غلاف، تعداد حبوبات، در با مصرف کود نیتروژنی     

تا و گی) یابدمی افزایش دانه وزن و در غلاف دانه تعداد
گرچه استفاده از کودهای شیمیایی در ا (.3112 زواروگ
، استکمی و کیفی گیاهان زراعی مؤثر عملکرد بهبود 

برای کسب حداکثر عملکرد، آن را بیش  کشاورزانولی 
 )ژِنگ و همکارانکنند می مصرف توصیه شدهمقادیر  از

سبب بروز ، افزایش هزینه تولیدوه بر اکه عل (3117
محیطی از جمله آلودگی آب و خاک، مشکلات زیست 

کاهش کیفیت محصولات غذایی و بر هم خوردن تعادل 
زیستی در محیط خاک شده و صدمات جبران ناپذیری 

 (.3112 )مِلرو و همکاران سازدبه اکوسیستم وارد می
و استفاده از های شیمیایی بنابراین، منابع جایگزین کود

ورزی پایدار های کشاعنوان گزینهبه زیستیکودهای 
خاک در کشاورزی و حاصلخیزی برای بهبود کیفیت 

 (.3120 )مینا و همکاران شوندمدرن در نظر گرفته می
به  (های ریزوبیومگونه)مانند  زیستیکودهای مصرف 

بهبود عملکرد  و مواد غذایی امنیتها در دلیل نقش آن
ای در بخش کشاورزی از اهمیت ویژهگیاهان زراعی 

راعی و  و 3122زاده و همکاران )قیلاوی استبرخوردار 
 کود تلفیقی کاربرد با رسدمی نظر به (.3120ن اهمکار

 کودهای مصرف بتوان ایاندازه زیستی، تا و شیمیایی
 در گیاهان عملکرداگر  حتی کاهش داد. را شیمیایی

 با برابر یا و کمتر زیستی، کودهای از نتیجه استفاده
، باشد شیمیایی کودهای مصرف نتیجه در هاعملکرد آن

 مثل طبیعی هاینهاده از استفاده با این گیاهان تولید
محصولات  تولید برای مناسبی حل راه کودهای زیستی،

 باشدمی پایدار کشاورزی اهداف راستای در کشاورزی
های اصلی از محدودیت .(3122 )منبری و همکاران

های سازگار سویه نبودتوان به تشکیل گره در نخود می
)کانتار و  اشاره کرد در خاکریزوبیوم  پایینو جمعیت 

تایج (. ن3122 مِسکل و همکاران وُلد و 3121 همکاران
دار دهنده اثرات مثبت و معنی نشان پیشین تحقیقات

افزایش رشد گیاه،  بر ریزوبیوم تلقیح بذر نخود با
)فانگا و همکاران  باشدمیو عملکرد دانه  زیست توده

 3121و تِنا و همکاران  3121و خایتو و همکاران  3121
گزارش  در تحقیقی(. 3122 مِسکل و همکاران وُلد و

 01مصرف  تلقیح بذر نخود با ریزوبیوم و با گردید که

 عملکرد ، عملکرد و اجزایرهکتا درنیتروژن  کیلوگرم

 (.2111 )احمِد یافتداری افزایش نخود به طور معنی
در  ناپذیرعنوان جزئی اجتنابهای هرز بهعلف     

ترین و یکی از مهم شدههای زراعی محسوب اکوسیستم
 .روندعوامل کاهش دهنده عملکرد محصولات بشمار می

 نور، فضا، آب، نظیر رشد عوامل کسب برای این گیاهان
برای ) اکسیدکربن دی، ویژه موارد در و موادغذایی

 به نخود گیاه .کنندمی رقابت زراعی گیاهان با(، فتوسنتز
 مراحل در محدود برگ سطح و پایین رشد سرعت دلیل
هرز است.  هایعلف برابر در ضعیفی رقیب رشد، اولیه
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-های هرز مسئلهگیاه نخود در رقابت با علف کمتوانایی 

های کم نهاده یا کشاورزی ارگانیک مهم در سیستم ای
دوره بحرانی رقابت در ایران، (. 2114 )مِلاندر است
روز پس از کاشت  11تا  20 در محدودههای هرز علف

تواند می هرز در این دوره هایعلف جودواست. نخود 
 همکاران و )محمدی شود به افت شدید عملکرد منجر

 مراحلرو، در از این (.3121 و گوپتا و همکاران 3110
. شودتوصیه میهای هرز علفکنترل  ،گیاهاولیه رشد 

مؤثر در کنترل  یهای هرز روشعلفوجین دستی 
اعلام  در تحقیقیهای هرز در مزارع نخود است. علف

 درصدی 30 افزایش با های هرزوجین علف گردید که
(. 3111 پزشکپور)فلاح و  همراه بود نخود دانه عملکرد

در دو  های هرزکنترل علف ،در تحقیقی دیگرهمچنین 
در مقایسه با تیمار شاهد را ، عملکرد دانه نخود نوبت

 274های هرز( به طور قابل توجهی ))عدم کنترل علف
-در بررسی روش. (3121 )موسوی داددرصد( افزایش 

های هرز بر عملکرد و اجزای های مختلف کنترل علف
مشخص گردید که عملکرد  ،عملکرد نخود در کرمانشاه

کیلوگرم در هکتار(  1/2412دانه در روش وجین دستی )
در مقایسه با تیمار کنترل شیمیایی  محسوسیاز برتری 

های هرز کیلوگرم در هکتار( و عدم کنترل علف 0/710)
 )نوربخش کیلوگرم در هکتار( برخوردار بود 4/030)

رهزینه این روش برای کشاورزان پ وجودبا این  (.3122
استفاده  آناز  توانمیدر مزارع کوچک  تنهااست و 

با توجه به موارد ذکر  (.3110 )محمدی و همکاران نمود
کود منابع مختلف  اثر ارزیابی حاضر تحقیق، هدف شده

اجزای  وبر عملکرد های هرز علف تداخلو  نیتروژن
خرم آباد  آب و هوایی نخود در شرایط چند رقمعملکرد 

 بود.
 

 هامواد و روش
در مزرعه  2211-17 زراعی در سال پژوهشاین      

 42با طول جغرافیایی  پل بابا حسین خرم آباد تحقیقاتی
درجه  22دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  21درجه و 

متر از سطح دریا  2272دقیقه شمالی و ارتفاع  30و 
های فیزیکی و شیمیایی انجام شد. برای تعیین ویژگی

-سانتی 41محل اجرای آزمایش، از عمق صفر تا خاک 

مرکب از شش نقطه تصادفی تهیه  اینمونه خاک، متری
 2شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در جدول 

 ارائه شده است.
 

 های فیزیکی و شیمیایی خاك مزرعه پیش از اجرای آزمایشویژگی -1جدول 

 هدایت الکتریکی اسیدیته شن )%( سیلت )%( )%(رس  بافت خاک

)1-m.dS( 

نیتروژن کل 
)%( 

فسفر قابل 
 جذب

(1-kg.mg) 

پتاسیم قابل 
 جذب

)1-kg.mg( 
رسی-لومی  3/22 43 2/31 17/7 14/2 22/1 2/1 421 

     
 و در قالبهای دوبار خرد شده ت کرتصورآزمایش به
. شدهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا طرح بلوک

: تیمار F0در چهار سطح شامل  آزمایش فاکتور اصلی
، : کود زیستی ریزوبیومF1شاهد )عدم مصرف کود(، 

F2 : مورد  شیمیایی نیتروژندرصد کود  211مصرف
درصد کود  01 +ریزوبیوم کاربرد تلفیقی : F3نیاز و 

نخود ام فاکتور فرعی شامل ارق، نیتروژن شیمیایی
فرعی  فاکتور فرعی)عادل، منصور و آرمان( و 

 وجینشامل  در دو سطح( وضعیت تداخل علف هرز)
قبل از کاشت،  بود. تداخل تمام فصل علف هرزو  دستی

کیلوگرم در هکتار  211بر اساس نتایج آزمون خاک، 

فاصله ها افزوده شد. سوپر فسفات تریپل به تمام کرت
روی  هافاصله بوتهمتر و سانتی 21های کاشت ردیف
هر کرت شامل  متر در نظر گرفته شد.سانتی 21 ،ردیف

شش ردیف کاشت و یک ردیف نکاشت به منظور 
 های مجاور بود.جلوگیری از نشت نیتروژن به کرت

صورت اوره( مقدار کود نیتروژنی مورد استفاده )به
کیلوگرم در  01درصد کود شیمیایی،  211برای تیمار 

 30درصد کود شیمیایی،  01و برای تیمار هکتار 
کیلوگرم در هکتار بود که با آخرین شخم قبل از کاشت 

کود در تیمار  به تیمارهای مربوطه اضافه گردید.
بر اساس توصیه شرکت سازنده  ریزوبیوم، زیستی
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بذرها در زمان (، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج)
ندن در کاشت در مایه تلقیح خیسانده و پس از خشکا

کود زیستی  میزان مصرفسایه، بلافاصله کاشته شدند. 
. کود زیستی مورد استفاده مایع دو لیتر در هکتار بود

 SWRI-3نژاد   Mesorhizobium ciceriحاوی سویه
عدد باکتری زنده و  221 ،لیتر آنهر میلی که دربود 
انجام در اواسط دی ماه  رهابذ. کشت وجود داشتفعال 
های هرز، وجین دستی تیمارهای کنترل علفدر . گردید

 صورت گرفت.در طول فصل رشد 
گیری شده در این مطالعه شامل ارتفاع صفات اندازه     

تعداد غلاف  ،تعداد غلاف پوکشاخه جانبی، بوته، تعداد 
 ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف دو بذری ،تک بذری

 ،تک بوتهدانه عملکرد  ،دانه صدوزن ، تعداد دانه در بوته
برای بود. در واحد سطح عملکرد دانه و ه عملکرد کا

-از هر کرت به بوته 21تعداد  ،گیری این صفاتاندازه

و محاسبه صفات میانگین  برداشت وصورت تصادفی 
دانه، از هر  صدگیری وزن . به منظور اندازهشدثبت 
آوری به طور تصادفی جمعبذری  211پنج نمونه  کرت

دانه هر  صدها، میانگین وزن وزن آنثبت پس از و 
در  دانهکاه و عملکرد  برای تعیین. کرت یادداشت گردید

از دو  مربع های موجود در یک متربوته ،واحد سطح
 .ثبت شد کاهبرداشت و عملکرد  هر کرت میانیردیف 

 بر ، عملکرد دانههادانهپس از تعیین محتوای رطوبت 
برای تجزیه  .گردیدمحاسبه  درصد 23اساس رطوبت 

از نرم افزارهای  هاواریانس و مقایسه میانگین داده
استفاده شد.  MSTAT-C( و 2/1)نسخه  SASآماری 
-دامنه چند آزمون از با استفاده هامیانگین داده مقایسه

 و برایانجام شد  درصد 0احتمال  سطح در دانکن ای

 استفاده گردید. Excelافزار نرم ها ازشکل رسم
 

 نتایج و بحث
 ارتفاع بوته

(، 3ها )جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده      
کود، تیمارهای داری تحت تأثیر طور معنیبه بوتهارتفاع 

اثر  همچنین .های هرز قرار گرفترقم و وجین علف
بر ارتفاع بوته  نیزهای هرز علف وجین× رقم متقابل 

وجین ×  رقم اثر متقابلمیانگین مقایسه . بوددار معنی

 11)بیشترین ارتفاع بوته داد که  نشانهای هرز علف
 هایبه رقم آرمان و در شرایط وجین علف( مترسانتی
داری با سایر تیمارها که اختلاف معنی مربوط بودهرز 

عدم ، ارزیابیدر کلیه ارقام مورد  (.2جدول )داشت 
 بوتهارتفاع دار هرز به کاهش معنی هایکنترل علف

ر د بسیار مهم صفات از یکی گیاه ارتفاع. شدمنجر 
 جذب با مستقیمی شود، چون رابطهمی محسوب رقابت

نتایج سایر تحقیقات  .(2112)کراف و وان لار  دارد نور
منجر به  گیاه نخودهای هرز با رقابت علفنشان داد که 

)محمدی و همکاران  گردیدنخود بوته ارتفاع  کاهش
برای های هرز علف(. 3122راتنام و همکاران  و 3114

زراعی مواد مغذی ضروری، آب و نور با گیاه کسب 
عملکرد رشد و و  (3121 )مِرگا و آلِمو کردهرقابت 

در سایر تحقیقات نیز به اثر دهند. محصول را کاهش می
افزایش ارتفاع گیاه  برهای هرز علفوجین دستی مثبت 
راتود و  و 3120 بیگی)عوض اشاره شده استنخود 

 .(3127همکاران 
از بین تیمارهای  نشان داد که نتایج مقایسه میانگین     

 24/04)و کمترین  متر(سانتی 20/01) بیشترین ،کودی
کاربرد  به ترتیب به تیمارهایارتفاع بوته  متر(سانتی
و  نیتروژن درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم تلفیقی 
 کاربردبا . اختصاص یافت (عدم مصرف کودشاهد )

تلفیق و  نیتروژن کود شیمیایی ،ریزوبیومکود زیستی 
، ارتفاع نیتروژن درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 

 (کود )عدم مصرف بوته نخود در مقایسه با تیمار شاهد
 یافت بهبود درصد 3/1و  1/0، 0/0 میزانبهترتیب به

کاربرد کود نیتروژن را  با بوته افزایش ارتفاع. (2)شکل 
و تقسیم سلولی  تحریک درتوان به اثر نیتروژن می

و افزایش خصوص ساقه گیاه به رویشی هایاندامرشد 
در این شرایط رود نسبت داد. انتظار میها طول میانگره

مواد فتوسنتزی بیشتری توسط گیاه تولید شود که این 
کند. را برای طویل شدن ساقه فراهم می زمینهمواد 

توسط سایر  کود نیتروژن کاربردبا افزایش ارتفاع بوته 
)کالیسکان و همکاران شده است گزارش نیز محققان 

نیتروژن به های ریزوبیوم قابلیت دسترسی گونه(. 3112
سازند را قادر مید و گیاهان نبخشمی در خاک بهبودرا 
)خایتو و اَبدیو  را جذب کنند مورد نیاز مواد مغذی تا
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 رشد توسط تحریک هایمکانیسم از دیگر یکی (.3122

 های اکسینیفیتوهورموند تولی ،ریزوبیومی هایجدایه

 جذب افزایش ریشه، رشد افزایش موجب که باشدمی
 نتیجه باعثر د و گیاه توسط غذایی عناصر و آب

 )احمد و خان شودمیبوته  ارتفاع و رشد افزایش
 و همکارانخان  و( 3120) نژاد و جباریخالق(. 3122

که مصرف ریزوبیوم باعث  نداظهار داشت (3127)
  شود.افزایش ارتفاع گیاه نخود می

 

 
 
 
 
 

 نخود ارقام های هرز بر عملکرد و اجزای عملکردعلف تداخلرقم و  ترکیبات تیماری -3جدول 
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 تیمار
 ارتفاع بوته

(cm) 
تعداد غلاف 

 پوک
تعداد غلاف 

 تک بذری
تعداد غلاف 

 دوبذری
تعداد غلاف 

 در بوته
 تعداد دانه
 در بوته

وزن صد 
 (g) دانه

 عملکرد دانه
)1-ha.(kg رقم 

های تداخل علف
 هرز

 عادل
 d1/02   c11/2     c2/27     a12/2     b2/34     a3/30    cd4/23     b1/2027     کنترل علف هرز

 فصل تمام تداخل
 هرز علف

    e1/47   b31/4     e2/1     c12/3     e2/20     c7/22     e3/31     e1/142 

 منصور
 b3/12   d13/3     b2/22     b13/3     b2/34     a2/34     a4/27     b1/2020     کنترل علف هرز

 فصل تمام تداخل
 هرز علف

    c7/07   cd11/3     d2/23     d21/2     d2/27     b4/20     b2/20     d2/2202 

 آرمان
 a1/11   cd11/2     a4/33     d22/2     a2/31     a2/30     c2/23     a0/2731     کنترل علف هرز

 فصل تمام تداخل
 هرز علف

    d2/04   a40/0     d7/22     e13/1     c3/31     b0/20     d7/22     c2/2322 

 .)آزمون دانکن( باشدمی درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختلاف نشانگر متفاوت در هر ستون حروف
 

 
مختلف کود نیتروژنمنابع  ثیرأت ارتفاع بوته نخود تحت -1شکل   

 باشد )آزمون دانکن(.دار در سطح احتمال پنج درصد مینشانگر اختلاف معنیحروف متفاوت 

 

 

 تعداد شاخه جانبی در بوته
بین تیمارهای نتایج تجزیه واریانس نشان داد که      

-علف تداخل به همچنین تیمارهای مربوطو  رقمکودی، 

داری های هرز از نظر تعداد شاخه جانبی اختلاف معنی
تداخل × رقم و کود × وجود داشت. اثرات متقابل کود 

(. 3)جدول  بوددار نیز بر این صفت معنی هرز هایعلف
، رقم× کود  اثر متقابل بر اساس نتایج مقایسه میانگین
( متعلق به رقم 4/22)بیشترین تعداد شاخه جانبی 

درصد کود  01 +ریزوبیوم منصور و کاربرد تلفیقی 
در هر سه رقم نخود، کمترین بود.  نیتروژن شیمیایی

 (عدم مصرف کودشاهد ) تیمارتعداد شاخه جانبی به 
 و نیتروژنشیمیایی مصرف کود  .اختصاص یافت
-معنی به افزایش ریزوبیوم کود زیستیهمچنین کاربرد 

. (4)جدول  گردیدتعداد شاخه جانبی در بوته منجر دار 
 محیط و ژنتیک تأثیر تحت در بوته جانبی شاخهتعداد 

 صفت بر این غذایی عناصر فراهمی و گیردمی قرار
تأمین عناصر غذایی مثل نیتروژن موجب  است. مؤثر
 فتوسنتز کننده، سبز سطح فتوسنتز، افزایش بهبود

افزایش انتقال  مخازن و در بهتر مواد فتوسنتزی تسهیم
 و انتهایی هایمریستم به رشد محرک هایهورمون
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 هایشاخه تولید افزایشموجب  نهایت در و شده جانبی

-باکتری حاوی کودهای زیستی کاربرد شود.جانبی می

 بیشتر جذب در گیاه را، نیتروژن کننده تثبیت های
 و هواییم اندا رشد نتیجه آن در که نموده یاری عناصر

 )سِلوس و همکاران یابدافزایش می گیاه جانبی انشعابات
گیاه به  داخل در غلظت نیتروژن بهبود علاوه بر (.3114

-ریزوبیوم، مقدار هورمونتوسط  نیتروژن دلیل تثبیت

-بیشتر می هاباکتری فعالیت واسطه رشد نیز به های

 جانبی در هایشاخه افزایش شود که در نهایت باعث

با  نخود افزایش تعداد شاخه جانبیشوند. می گیاه
گزارش  نیزتوسط سایر محققان  ریزوبیوممصرف 
 (.3120 نژاد و جباری)خالق شده است

× کود نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر متقابل      
بیشترین تعداد مشخص نمود که  های هرزتداخل علف

درصد  01 +ریزوبیوم تلفیقی شاخه جانبی با مصرف 
درصد کود  211( و 4/24) نیتروژن کود شیمیایی

هرز به  های( در شرایط کنترل علف1/22) شیمیایی
با  نیزکمترین تعداد شاخه جانبی همچنین  .دست آمد

و عدم  (در تیمار شاهد )عدم مصرف کود 2/1 میانگین
تمامی در  .گردیدهای هرز مشاهده علف کنترل

های ، عدم کنترل علفارزیابیمورد  تیمارهای کودی
دار تعداد شاخه جانبی در بوته هرز به کاهش معنی

عدم شاهد )تیمار کاهش در میزان منجر شد که این 
 چشمگیر نسبت به سایر تیمارهای کودی (مصرف کود

تعداد در تحقیقی گزارش گردید که . (0)جدول  بود
 دارد بوته ارتفاع با مستقیمی رابطه جانبی شاخه

 کاهش در این تحقیق نیز (.3121 نیا و آرمین)حشمت

های هرز )جدول علف تداخلتیمار  در نخود بوته ارتفاع
در  .بود همراه جانبی هایشاخه تولید کاهش با (2

 رقابتی توان دلیل به، های هرزعدم کنترل علف شرایط
 برای خاک در موجود غذایی مواد های هرز،علف بالای

 تولید و رشد امر و این یافته کاهش نخود مطلوب رشد

نیا و )حشمت سازدمیمحدود  را جانبی هایشاخه
 دلیل به هرزهای علف کنترل از طرفی با .(3121 آرمین

 کاهش و جمعیت گیاهیل داخ به نور نفوذ افزایش

افزایش  بوته در غلاف تعداد و انشعابات شاخه رقابت،
در نخود ( 3120)بیگی عوض. (3120 بیگی)عوض یابدمی
 شاخه تعداد کاهش ،در لوبیا (3120) احمدوند و قمریو 

 کردند. گزارش را هرز هایعلف با تداخل اثر در فرعی

 
 نخود ارقام بر عملکرد و اجزای عملکرد و رقم کود ترکیبات تیماری -4جدول 

تعداد شاخه  تیمار
 جانبی

تعداد غلاف 
 تک بذری

تعداد غلاف 
 دوبذری

تعداد غلاف 
 در بوته

 تعداد دانه
 در بوته

وزن صد 
 (g) دانه

 کاهعملکرد 
)1-ha.(kg 

 دانهعملکرد 
)1-ha.(kg رقم کود 

)عدم  شاهد
  مصرف کود(

 e 2/21 g 2/21 g 22/2 g 2/21 g 7/23 e 2/37 f 2/2212 f 2/112 عادل

 abcd 2/23 f 2/24 gh 31/2 f 2/21 f 2/27 b 7/24 d 2/3211 e 1/2122 منصور

 f 0/1 de 2/20 i 41/1 cd 2/32 f 0/21 d 1/21 cd 2/3212 d 0/2322 آرمان

 زیستی کود
 ریزوبیوم

 bcde 1/22 f 3/24 d 03/3 def 2/31 de 3/21 d 1/22 e 3/3241 d 3/2321 عادل

 abcd 2/23 ef 1/20 f 17/2 ef 0/21 e 2/22 a 7/21 c 2/3047 c 1/2217 منصور

 de 3/22 cd 1/21 h 11/1 bc 2/33 de 2/22 cd 1/23 b 1/3747 b 3/2020 آرمان

 کود % 211
 شیمیایی

 ab 1/23 f 2/24 b 21/2 cde 1/31 b 1/32 d 2/22 e 1/3227 c 2/2227 عادل

 abc 1/23 de 1/20 ef 21/2 def 0/31 d 7/21 a 4/27 b 1/3724 c 2/2214 منصور

 cde 7/22 b 1/22 gh 23/2 b 1/32 c 2/31 c 2/22 b 1/3271 b 1/2011 آرمان

+  ریزوبیوم
 کود % 01

 شیمیایی

 abc 1/23 ef 3/20 a 21/4 bc 2/33 a 1/34 c 2/22 d 1/3273 c 2/2241 عادل

 a 4/22 bc 2/27 c 33/2 b 0/32 a 3/34 a 1/27 b 2/3210 a 1/2124 منصور

 abc 2/23 a 1/32 e 12/3 a 1/31 a 2/30 c 1/22 a 0/2312 a 0/2113 آرمان
 .)آزمون دانکن( باشدمی درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختلاف نشانگر متفاوت در هر ستون حروف
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 های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخودعلف تداخلکود و  ترکیبات تیماری -5جدول 

تعداد شاخه  تیمار
 جانبی

تعداد غلاف 
 پوک

تعداد غلاف 
 تک بذری

تعداد غلاف 
 دوبذری

تعداد غلاف 
 در بوته

 تعداد دانه
 های هرزتداخل علف کود در بوته

 عدم) شاهد
 (کود مصرف

 b4/23   c32/2   c2/27   de40/2   b2/33   d2/31   کنترل علف هرز

 d2/1   a22/0   f2/1   f07/1   e0/20   g1/21   هرز علف فصل تمام تداخل

 زیستی کود
 ریزوبیوم

 b1/23   d17/3   b3/22   c27/3   b2/32   c1/33   هرز علف کنترل
 c1/21   b30/4   e0/23   e32/2   d2/22   f1/20   هرز علف فصل تمام تداخل

 کود % 211
 شیمیایی

 a1/22   cd12/2   a2/31   b14/3   a0/37   b7/31   کنترل علف هرز

 c1/21   b11/2   e2/22   d11/2   e3/21   f1/20   هرز علف فصل تمام تداخل

 % 01+  ریزوبیوم
 شیمیایی کود

 a4/24   d01/3   a1/32   a12/4   a3/32   a1/31   کنترل علف هرز

 c0/22   c22/2   d4/24   c42/3   c3/31   e1/22   هرز علف فصل تمام تداخل
 )آزمون دانکن(. باشدمی درصد پنج احتمال سطح در دارمعنی اختلاف نشانگر متفاوت در هر ستون حروف

  
 

 تعداد غلاف پوك
بین نشان داد که ها دادهنتایج تجزیه واریانس      

مربوط به تیمارهای همچنین تیمارهای کودی، ارقام و 
داری از نظر تعداد تفاوت معنیهای هرز علف تداخل

-ین بهناین صفت همچمشاهده شد.  در بوته غلاف پوک

تداخل  × کودمتقابل  اتتأثیر اثرداری تحت طور معنی
 قرار گرفت های هرزتداخل علف× و رقم  های هرزعلف

 مربوط به نتایج مقایسه میانگینبر اساس (. 3)جدول 
بیشترین تعداد  ،های هرزتداخل علف×  اثر متقابل رقم

در شرایط  در رقم آرمان و( 40/0) در بوته غلاف پوک
)جدول  گردیدهای هرز مشاهده تداخل تمام فصل علف

 در تحقیقات خود،نیز  (3111) موسوی و همکاران(. 2
از لحاظ داری بین ارقام مختلف نخود اختلاف معنی

 .گزارش کردندتعداد غلاف پوک در بوته 
-تداخل علف× اثر متقابل کود  میانگین مقایسه نتایج     

در  تعداد غلاف پوک بیشترین های هرز نشان داد که
 (به تیمار شاهد )عدم مصرف کود 22/0 میانگین با بوته

. با اختصاص یافتهای هرز و تداخل تمام فصل علف
ک در های پومصرف کودهای نیتروژنی از تعداد غلاف

ریزوبیوم تلفیقی بوته کاسته شد که این کاهش در تیمار 
بیش از سایر نیتروژن  درصد کود شیمیایی 01 +

تیمارهای کودی مورد  یدر تمام تیمارهای کودی بود.
دار تعداد های هرز به کاهش معنی، وجین علفارزیابی

 دسترسی (. عدم0منجر شد )جدول در بوته غلاف پوک 

 با کاهش تولید رشدی، مراحل حساس در نیتروژن به

که در نهایت به افزایش  استفتوسنتزی همراه  مواد
-میجر تعداد غلاف بارور من کاهشتعداد غلاف پوک و 

-بهشرایط کاربرد کود نیتروژن، در که گردد، در حالی

 01 +ریزوبیوم تلفیقی مصرف خصوص در تیمار 
 ، به دلیل افزایش قابلیتنیتروژن درصد کود شیمیایی

 نیتروژن بیشتر غذایی و جذب به عناصر گیاه دسترسی

به  وگیاه بهبود یافته  رشدبرگ و  سطح گیاه، توسط
های نابارور و تعداد غلاف و کاهش فتوسنتز افزایش
. تحت شرایط تداخل تمام گردیدمنجر در گیاه پوک 
-علف و، به دلیل رقابت گیاه زراعی های هرزعلف فصل

نخود  گیاه، هرز بر سر منابع غذایی، آب و نورهای 
که خواهد داشت رشد  مختلف به منابع یدسترسی کمتر

ت کمتری ، اسیمیلادر این شرایط با کاهش فتوسنتز
ها، مواد غذایی تولید شده و در زمان پر شدن دانه
ها کافی نبوده و محدود تولید شده برای پر شدن غلاف

 .های پوک افزوده خواهد شدبر تعداد غلاف
 

 تعداد غلاف تک بذری در بوته
، 3بر اساس نتایج تجزیه واریانس مندرج در جدول      

داری تحت معنیتعداد غلاف تک بذری در بوته به طور 
های هرز قرار تأثیر اثرات ساده کود، رقم و تداخل علف

تداخل × رقم، کود × همچنین اثرات متقابل کود  .گرفت
های هرز نیز بر این تداخل علف× های هرز و رقم علف

(. نتایج مقایسه 3دار به دست آمدند )جدول صفت معنی
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رقم نشان داد که × میانگین مربوط به اثر متقابل کود 
( به رقم 32تعداد غلاف تک بذری در بوته ) حداکثر

درصد کود  01 +تلفیقی ریزوبیوم آرمان و کاربرد 
در تمامی تیمارهای . مربوط بودنیتروژن  شیمیایی
ری به رقم آرمان و بیشترین تعداد غلاف تک بذکودی، 

(. 4کمترین مقدار به رقم عادل تعلق داشت )جدول 
مصرف کود نیتروژنی تعداد غلاف تک بذری در بوته را 

داری افزایش داد که این افزایش در تیمار طور معنیبه
نیتروژن  کود شیمیایی وتلفیقی ریزوبیوم مصرف 

بیشتر از سایر تیمارهای کودی بود. نتایج مقایسه 
های تداخل علف× ین مربوط به اثر متقابل کود میانگ

هرز نشانگر برتری تعداد غلاف تک بذری در تیمار 
بیشترین غلاف تک بذری  .باشدهای هرز میوجین علف
های هرز و مصرف ( با کنترل علف1/32در بوته )
حاصل  نیتروژن درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 

به تیمار عدم  ( نیز2/1شد. کمترین مقدار این صفت )
های هرز مصرف کود )شاهد( و تداخل تمام فصل علف

(. نتایج مقایسه میانگین مربوط 0اختصاص یافت )جدول 
های هرز مشخص نمود تداخل علف× به اثر متقابل رقم 

( به 4/33که بیشترین تعداد غلاف تک بذری در بوته )
های هرز اختصاص رقم آرمان و در شرایط کنترل علف

. در تحقیق حاضر، بخش زیادی از (2)جدول  داشت
ها در هر سه رقم مورد ارزیابی را غلاف تک بذری غلاف

نیز  (3111) تشکیل داد. در تحقیقی، موسوی و همکاران
مورد  در ارقام هاغلاف کل درصد 23گزارش کردند که 

 .بودند بذری تک مابقی و بذری دو نوع ازنخود  مطالعه
 

 در بوتهتعداد غلاف دو بذری 
اثرات  نشان داد کهها دادهنتایج تجزیه واریانس      

های هرز بر تعداد غلاف ساده کود، رقم و تداخل علف
× دار گردید. اثرات متقابل کود دو بذری در بوته معنی

-تداخل علف× های هرز و رقم تداخل علف× رقم، کود 

دار بودند )جدول های هرز نیز بر صفت مورد نظر معنی
× میانگین مربوط به اثر متقابل کود  مقایسه نتایج (.3

( 21/4حداکثر تعداد غلاف دو بذری ) که داد نشان رقم
درصد  01 +تلفیقی ریزوبیوم به رقم عادل و کاربرد 

نیتروژن اختصاص یافت که اختلاف  کود شیمیایی

. در تمامی تیمارهای داری با سایر تیمارها داشتمعنی
کودی، بیشترین و کمترین تعداد غلاف دو بذری به 
ترتیب به ارقام عادل و آرمان تعلق داشت. همچنین در 
تمامی ارقام نخود مورد ارزیابی، بیشترین تعداد غلاف 

درصد کود  01 +ریزوبیوم دو بذری با مصرف 
(. در تحقیقی 4نیتروژن به دست آمد )جدول  شیمیایی
-باکتری توسط فسفات انحلال توانایی گردید کهگزارش 

 در گیاه رشد تحریک مکانیسم ترینمهم های ریزوبیومی
. باشدمی زیاد تا متوسط حاصلخیزی با ییهاخاک

 مهمی بسیار دوگانه نقش ریزوبیوم هایباکتری بنابراین
نموده  ایفا فسفر و حیاتی، نیتروژن عنصر دو تأمین در
)چابوت و  مهمی در بهبود عملکرد گیاه دارند اثرو 

 .(2111 همکاران
× میانگین مربوط به اثر متقابل کود  مقایسه نتایج     

که بیشترین تعداد  های هرز مشخص نمودتداخل علف
تلفیقی ( با کاربرد 12/4غلاف دو بذری در بوته )

در نیتروژن  درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 
. در کلیه های هرز حاصل شدشرایط کنترل علف

دار های هرز به بهبود معنیتیمارهای کودی، وجین علف
تعداد غلاف دو بذری در بوته منجر شد. در هر دو 

های هرز، شرایط کنترل و تداخل تمام فصل علف
تلفیقی بیشترین تعداد غلاف دو بذری به مصرف 

نیتروژن  درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 
 .(0)جدول  اختصاص داشت

× نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر متقابل رقم      
های هرز نشان داد که رقم عادل در شرایط تداخل علف
های هرز از بیشترین تعداد غلاف دو بذری کنترل علف

های هرز با کنترل علف .( برخوردار بود12/2در بوته )
لاف در هر سه رقم نخود مورد ارزیابی، میانگین تعداد غ

دو بذری در بوته افزایش یافت که این افزایش در ارقام 
درصد  01و  22، 21عادل، منصور و آرمان به ترتیب 

 تحت کمتر غلاف در دانه تعداد تغییرات (.2)جدول  بود

 بیشتر تحت صفت این و گرفته قرار محیطی عوامل تأثیر

مازندرانی )قنبری و طاهری عوامل ژنتیکی است کنترل
 رسدمی نظر بر اساس نتایج تحقیق حاضر، به(. 3112

به  مواد فتوسنتزی تخصیص نظر از عادل رقم
کارایی  از هاغلاف تشکیل مرحله در زایشی مقصدهای
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شرایط  از طرفی در .است بوده برخوردار بیشتری
های هرز و مصرف کود نیتروژن )به ویژه کنترل علف

دسترسی بهتر  دلیل ( بهکود شیمیایی +تلفیق ریزوبیوم 
مواد غذایی(،  و آب رشد )نور، منابع های نخود بهبوته

رشد رویشی گیاه افزایش یافته و با توسعه و دوام 
سطح برگ، بر میزان جذب تشعشع خورشیدی افزوده 

شده و مواد  کمتر گل در این شرایط ریزش .شده است
ها تأمین گردیده پر شدن غلاففتوسنتزی لازم برای 

-در شرایط تداخل و رقابت با علفی که در حالاست. 

هرز، رشد رویشی و زایشی گیاه محدود شده و  های
 گرفته است. صورت بندی کمتریغلاف و دهیگل
 

 تعداد غلاف در بوته
(، 3ها )جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده     

های هرز و همچنین علف تداخلاثرات ساده کود، رقم و 
های هرز و علف تداخل× رقم، کود × اثرات متقابل کود 

های هرز بر تعداد غلاف در بوته علف تداخل× رقم 
نتایج مقایسه میانگین مربوط به اثر متقابل دار بود. معنی
غلاف در بوته  تعداد بیشتریننشان داد که رقم × کود 

 01 +وبیوم ریزتلفیقی  کاربرد ورقم آرمان  به( 1/31)
( به 2/21کمترین تعداد ) نیتروژن و درصد کود شیمیایی

. اختصاص یافتمصرف کود در شرایط عدم رقم عادل 
، بیشترین تعداد غلاف در ارزیابیرقم مورد  سهدر هر 

درصد کود  01 +ریزوبیوم تلفیقی  کاربردبوته با 
 تمامیبه دست آمد. از طرفی در نیتروژن  شیمیایی

تعداد غلاف  دارای بالاترینرقم آرمان  ،تیمارهای کودی
 غلاف تعداد(. 4جدول )نسبت به سایر ارقام بود در بوته 

 غلاف زیرا باشد،می عملکردم مه یکی از اجزای بوته، در

 طرف از و تعداد دانه بوده برگیرنده در طرف یک از

-دانه نیاز براید فتوسنتزی مور مواد کننده تأمین دیگر

و در مراحل اولیه پرشدن دانه از طریق  باشدمی ها
ه ب .ندکدر رشد و تکامل دانه مشارکت میفتوسنتز، 

 افزایش عملکرد با اغلب بیشتر، تعداد غلاف کهطوری

به  (.3122)شادفر و شمس  همراه است نهایی گیاهان
)ایاز  طور کلی تعداد غلاف در بوته به رقم بستگی دارد

، عوامل محیطی و وجودبا این  ،(3114 و همکاران
های تولید توانند غلافهم میزراعی های مدیریت شیوه

 )نات و همکارانشده در گیاه را تحت تأثیر قرار دهند 
و  زاییافزایش گره درتلقیح بذر با ریزوبیوم  (.2127
)یاداو و  مؤثر استرشد و عملکرد حبوبات  بهبود

ر بوته در گیاهان . افزایش تعداد غلاف د(3122 همکاران
به تأثیر  توانرا می حاصل از بذرهای تلقیح شده

، عناصر غذاییجذب فراهمی نیتروژن، ریزوبیوم بر 
ریشه  بیشتر های آنزیمی و توسعهبرخی فعالیتافزایش 

با ریزوبیوم بر تعداد  بذر . اثر مثبت تلقیحنسبت داد
رش شده اگزنیز تحقیقات  سایرهای نخود در غلاف
 (.3121 )خایتو و همکاران است

 تداخل× مقایسه میانگین اثر متقابل کود نتایج 
 +های هرز نشان داد که با کاربرد تلفیقی ریزوبیوم علف

-وجین علف باهمراه نیتروژن  درصد کود شیمیایی 01

تولید ( 3/32)های هرز بیشترین تعداد غلاف در بوته 
( به 0/20) در بوته کمترین تعداد غلاف که، در حالیشد

های علف تداخل تمام فصلتیمار عدم مصرف کود و 
، تعداد یتیمارهای کود تمامیهرز مربوط بود. در 

های هرز وجین علف شرایطهای تولید شده در غلاف
 هایعلف تداخل تمام فصلداری بیشتر از طور معنیبه

تواند . در دسترس بودن نیتروژن می(0 جدول) هرز بود
 های هرز با گیاه زراعی را کاهش دهدفشار رقابت علف

 در تحقیقی گزارش گردید که(. 2114 همکاران)شفیق و 
های نخود حاصل از بذرهای تلقیح شده با بوته

 (عدم مصرف کود) ریزوبیوم نسبت به تیمار شاهد
 )توگای و همکاران داشتند در بوتهبیشتری  تعداد غلاف

3112). 
× ین اثر متقابل رقم مقایسه میانگنتایج حاصل از      

که بیشترین تعداد  مشخص نمودهای هرز علف تداخل
کنترل  و در شرایط( در رقم آرمان 2/31غلاف در بوته )

رقم مورد  سهدر هر  .های هرز مشاهده شدعلف
دار به افزایش معنیمنجر های هرز ، کنترل علفارزیابی

عادل رقم در  گردید که در این بین،تعداد غلاف در بوته 
 در بوته های هرز بر تعداد غلافاثر مثبت وجین علف

. بالا بودن تعداد غلاف (2جدول ) بیش از سایر ارقام بود
تواند ناشی از های هرز میدر بوته در تیمار وجین علف

های هرز با گیاه نخود در مزرعه باشد. عدم رقابت علف
و توسعه محدود  پایینگیاه نخود به دلیل سرعت رشد 
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رقابت  قادر بهها در مراحل اولیه رشد و استقرار، گبر
در  .(3124 )کاشیک و همکاران نیستهای هرز علفبا 

 نبود دلیل به ،هرز هایعلف تمام فصل شرایط تداخل

 شده کاسته جانبی نخود شاخه تعداد از کافی فضای

 های جانبی، تعدادبا کاهش تعداد شاخهو  (0)جدول 

است. در شرایط تداخل  یافته کاهش نیز بوته در غلاف
-سبب می فتوسنتزی مواد تولید های هرز، کاهشعلف

 که نشود ولیدت بوته هر در غلاف تعداد حداکثر شود که
-غلاف ریزش یا بوته در غلاف تولید کاهش امر دلیل این

 نیا و آرمین)حشمت باشدنارس می و ضعیف های
 هایعلف در آزمایشی اعلام گردید که کنترل .(3121

 درصد 44میزان  به را نخود بوته در غلاف تعداد هرز،

و  اِمنکی. به گزارش (3120 بیگی)عوض بهبود بخشید
های مختلف مدیریت ، در بین روش(3121) همکاران

ر تیمار های هرز، بیشترین تعداد غلاف در بوته دعلف
 وجین دستی مشاهده گردید.

 
 تعداد دانه در بوته

-نشان دهنده اثر معنیها واریانس دادهنتایج تجزیه      

های هرز بر علف تداخلو  دار تیمارهای کود نیتروژن
× باشد. همچنین اثرات متقابل کود تعداد دانه در بوته می

-علف تداخل× و رقم  های هرزتداخل علف× رقم، کود 

نتایج (. 3دار بود )جدول بر این صفت معنی های هرز
که  مشخص نمودرقم × بل کود مقایسه میانگین اثر متقا

( به رقم آرمان و 2/30) در بوته بیشترین تعداد دانه
 درصد کود شیمیایی 01 +کاربرد تلفیقی ریزوبیوم 

داری با دو که اختلاف معنی اختصاص یافت نیتروژن
. در شرایط عدم نداشت مذکور رقم دیگر در تیمار کودی

، رقم عادل از تعداد دانه کمتری مصرف کود نیتروژن
در مقایسه با دو رقم دیگر برخوردار بود، در حالی که 

مصرف تیمار  وتلقیح بذرها با ریزوبیوم  شرایطدر 
بیشترین تعداد دانه  ،نیتروژن درصد کود شیمیایی 211

. نتایج مقایسه (4)جدول  به این رقم اختصاص داشت
های هرز نشان داد تداخل علف× میانگین اثر متقابل کود 

تلفیقی ( با مصرف 1/31که بیشترین تعداد دانه در بوته )
و وجین  نیتروژن درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 

داری با های هرز به دست آمد که اختلاف معنیعلف

تیمارهای  تمامیدر (. 0سایر تیمارها داشت )جدول 
 تعداد دانه در بوتههای هرز بر کودی، با کنترل علف

افزایش در تیمار شاهد افزوده شد و بیشترین میزان 
های هرز . کنترل علفمشاهده گردید( عدم مصرف کود)

کود زیستی ، شاهد )عدم مصرف کود(تیمارهای  در
 درصد کود شیمیایی نیتروژن 211مصرف  ،ریزوبیوم

 درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم مصرف ترکیبی  و
درصدی  02و  72، 02، 13به ترتیب به افزایش نیتروژن 

در گیاه نخود (. 0)جدول  گردیدتعداد دانه در بوته منجر 
نقش  دانه در بوته نیز همانند اکثر گیاهان زراعی، تعداد

 نژاد و جباری)خالق دارد عملکرد تعیین در ثریؤم
های هرز، با مصرف کود نیتروژن و وجین علف .(3120

گیاه نخود در دسترس بوده و شرایط  منابع مورد نیاز
باشد. از برای حداکثر توان فتوسنتزی گیاه فراهم می

تحت تیمارهای  در بوته دانه تعداد رو افزایشاین
بیشتر  به توانهای هرز را میکوددهی و کنترل علف

 تعداد ها و کاهشتعداد شاخه جانبی و تعداد غلاف بودن
این شرایط نسبت داد های پوک در عقیم و غلاف هایگل

 برای لازم فتوسنتزی تأمین مواد عدم (.0و  4، 2)جداول 

 پایین بودن عمده دلایل از تکامل دانه، و جنین رشد

بوته در شرایط عدم مصرف کود )شاهد(  در دانه تعداد
 سطح دوام بردن بالا دلیل به نیتروژن باشد. کودمی

سطح  واحد در فتوسنتزی راندمان افزایش برگ، موجب
 و سوی گل به مواد غذایی انتقال فرآیند حفظ با و شده

 گیاه و عملکرد بوته در دانه تعداد افزایش موجب میوه،
تلفیقی . مصرف (3112)چیما و همکاران  شودمی

 به دلیل نیتروژن درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 
 با ریشه، رشد و فتوسنتز غذایی، جذب عناصر افزایش
های کاهش ریزش گل و جانبی هایشاخه تعداد افزایش
 و غلاف تعداد افزایشبه  نهایت در وهمراه بوده بارور 

نژاد و جباری )خالق شودمیمنجر  بوته در دانه تعداد
3120). 

-تداخل علف× رقم  اثر متقابل نتایج مقایسه میانگین     

 در هر سه رقم نخودهای هرز گویای این مطلب بود که 
-موجب بهبود معنیهای هرز وجین علف ،مورد ارزیابی

تعداد دانه  بیشترین میزان. گردیددار تعداد دانه در بوته 
های به رقم عادل در شرایط وجین علف (3/30در بوته )
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 (7/22میزان )که کمترین هرز اختصاص یافت، در حالی
-تحت شرایط تداخل تمام فصل علف و نیز به همین رقم

ن امر نشان دهنده حساسیت که ایمربوط بود های هرز 
باشد های هرز میبیشتر رقم عادل به رقابت با علف

با های هرز، در شرایط عدم کنترل علف (.2)جدول 
 و های هرز، فتوسنتزاندازی و رقابت علفافزایش سایه

خشک گیاه زراعی کاهش یافته  هماد تجمع آن دنبال به
شود. میها کاسته تخصیص یافته به دانه از سهم مواد و

 که هاییگل با اولیه هایگل بین رقابت در این شرایط
 جذب برای هادانه بین رقابت و شوندمی تشکیل بعداً

 کمتری هایتا دانه شودمی باعث فتوسنتزی مواد بیشتر
 در کمتری قدرت از که هاییدانه رشد از و شده تشکیل

 آیدهستند، ممانعت به عمل  برخوردار مواد جذب
اظهار  (3121) همکاران و . اکبری(3120 بیگی)عوض

در اثر  هرز، هایکنترل علف تیمار عدم در داشتند که
با نخود و کاهش کارایی فتوسنتز  هرز هایعلف رقابت

گیاه، از تعداد دانه در غلاف کاسته شد. در تحقیقی دیگر 
 کاشت لوبیا، از هفته پس 7تا  0 گزارش شده که اگر

 شدت بوته به در دانه تعداد نشوند، کنترل هرز هایعلف

 .(3112)آگویو و ماسیوناس  یابدمی کاهش
 

 وزن صد دانه
(، 3ها )جدول بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده      

های هرز بر وزن علف تداخلساده کود، رقم و  اتاثر
اثرات متقابل کود همچنین دار بود. صد دانه نخود معنی

های هرز نیز بر وزن صد علف تداخل× رقم و رقم × 
اثر (. نتایج مقایسه میانگین 3)جدول  گردیددار دانه معنی

دهنده برتری رقم منصور از  رقم نشان× کود متقابل 
نظر وزن صد دانه در مقایسه با ارقام عادل و آرمان در 

د دانه بیشترین وزن صباشد. همه تیمارهای کودی می
ریزوبیوم +  تلفیقیکاربرد  ورقم منصور  بهگرم(  1/27)

اختصاص یافت که  نیتروژن درصد کود شیمیایی 01
داری با وزن صد دانه همین رقم در تفاوت معنی

درصد کود  211مصرف کود زیستی و  تیمارهای
دسترس  قابل نیتروژن(. 4جدول )نداشت شیمیایی 

 دوام حفظ به تواندمی هابرگ توسعه علاوه بر بهبود
 دوره طول در فتوسنتزی هایفعالیت انجام جهت هابرگ

های زایشی، با حمایت مناسب از اندام و کرده کمک رشد
نهایت  در وشده  بهتر تلقیح و هاگل تعداد باعث افزایش

بزرگ  به ،هابا تخصیص مواد فتوسنتزی بیشتر به دانه
منجر  سطح واحد در دانه صد وزن شدن دانه و افزایش

افزایش وزن . (3121 )سلیمانی و اصغرزاده شودمی
با کود  صد دانه در گیاهان حاصل از بذرهای تلقیح شده

رشد تواند به دلیل بهبود مینیز  زیستی ریزوبیوم
ریشه، تثبیت نیتروژن، دسترسی بهتر و بیشتر به آب و 

فتوسنتزی به  مواد سیمیلاسیوناافزایش  و مواد غذایی
های فتوسنتزی در این سطح برگ و رنگدانهدلیل بهبود 

و  افزایش تولید اسیمیلات اتیمار باشد که در نهایت ب
 به بهبود وزن مخزن، به منبع از فتوسنتزی انتقال مواد

 (.3121)نیوکی و ناکیدمی  شودنخود منجر می صد دانه
×  رقماثر متقابل نتایج مقایسه میانگین بر اساس      

، به ارزیابیدر همه ارقام مورد  ،های هرزتداخل علف
ویژه در رقم عادل، وزن صد دانه نخود در شرایط 

داری بیشتر از تیمار طور معنیهای هرز بهوجین علف
علف هرز بود. بیشترین وزن صد دانه  تداخل تمام فصل

کنترل در شرایط  وگرم( در رقم منصور  4/27نخود )
گرم( در رقم  3/31رز و کمترین مقدار )های هکامل علف

هرز  هایعلف تداخل تمام فصلدر شرایط و عادل 
هرز از رشد  های(. بیشتر علف2جدول ) گردیدمشاهده 

نخود  از جملهتری نسبت به گیاهان زراعی اولیه سریع
برخوردارند و به همین دلیل قادر به مهار رشد گیاه 

عملکرد گیاه زراعی  توانند فتوسنتز وزراعی بوده و می
رقابت (. 3122 )تِپه و همکاران را تحت تأثیر قرار دهند

مواد ، آب و بر سر نور های هرززراعی و علف گیاه
تواند به های هرز میدر شرایط عدم کنترل علف غذایی

عملکرد  وزن صد دانه و کاهشعامل ترین مهمعنوان 
 د.در نظر گرفته شو دانه نخود

 
 تک بوته دانه عملکرد

هرز  هایعلف تداخل، ارقام و کودیبین تیمارهای       
داری تفاوت آماری معنیتک بوته دانه از نظر عملکرد 

متقابل  اثرات از با این حال هیچکدام وجود داشت،
بر  (.3نگردید )جدول  دارمعنی مذکور صفت بر تیمارها
نیتروژنی  هایکود کاربرد ،مقایسه میانگینایج تاساس ن
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به در مقایسه با تیمار شاهد )عدم مصرف کود( منجر 
بیشترین . گردیدتک بوته دانه دار عملکرد معنی افزایش
 تلفیقی مصرفگرم( با  21/4تک بوته ) دانه عملکرد

حاصل  نیتروژن درصد کود شیمیایی 01ریزوبیوم + 
شیمیایی درصد کود  211، کود زیستی کاربردبا  .شد

درصد کود  01 +ستی نیتروژن و ترکیب کود زی
تک بوته نخود در مقایسه دانه ، میانگین عملکرد شیمیایی

 21و  34، 32ترتیب ( بهعدم مصرف کودبا تیمار شاهد )
هایی مانند باکتری (.3)شکل  یافت درصد افزایش

 کارهایی مانند تولید و ساز طریق از ریزوبیوم
 هایتولید هورمون ها،بیوتیک آنتی سنتز سیدروفورها،

 جذب به کمک گیاه، توسط فسفر جذب افزایش گیاهی،

 را گیاه در اتیلنر مقدا که هاییسنتز آنزیم و نیتروژن

 توسعه به نیتروژن کود کنار درتوانند می، کنندمی تنظیم

 کمک گیاه رویشی رشد تحریک نتیجه ریشه و در بهتر
 تلقیح بذر با باکتری (.3117)عبدالجلیل و همکاران  کنند

 هوایی اندام خشک وزن دارافزایش معنی موجب مناسب

)اختر و سیدیکی  گرددمی عملکرد دانه در نخود و
 نیز مشخص شد که مقایسه ارقام نخود با. (3112

دانه گرم( عملکرد  14/2گرم( و کمترین ) 21/4بیشترین )
های آرمان و عادل تعلق داشت بوته به ترتیب به رقمتک 

ز مقایسه میانگین تیمارهای علف هر(. نتایج 2)شکل 
تک بوته در دانه درصدی عملکرد  43حاکی از برتری 
تمام تداخل  نسبت به شرایط های هرزتیمار وجین علف

 طوری که میانگین عملکرد، بهبودهای هرز علففصل 
(. 4)شکل  گرم افزایش یافت 2/0گرم به  1/2بوته از  دانه

های هرز امکان وجین تمام فصل علف با توجه به اینکه
حداکثر استفاده از شرایط محیطی )از جمله نور، آب و 

، برتری کندفراهم می برای گیاه زراعی مواد غذایی( را
های هرز قابل این تیمار نسبت به شرایط تداخل علف

-علف تداخلکه  گردیدزارش در تحقیقی گ انتظار بود.

 20نخود را بیش از  دانه تواند عملکردهای هرز می

 (.3122)راتنام و همکاران  درصد کاهش دهد

 

 
 مختلف کود نیتروژنمنابع  تأثیر تحتنخود  تک بوتهدانه عملکرد  -2شکل 

 باشد )آزمون دانکن(.دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختلاف معنی
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 ارقام مختلف تحت تأثیر نخود تک بوته دانه عملکرد -3شکل 

 باشد )آزمون دانکن(.دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختلاف معنی

 
 

 
 علف هرز نخود تحت تیمارتک بوته دانه عملکرد  -4شکل 

 دانکن(.باشد )آزمون دار در سطح احتمال پنج درصد میحروف متفاوت نشانگر اختلاف معنی

 
 عملکرد کاه

داری تحت تأثیر طور معنیعملکرد کاه نخود به     
های هرز قرار و همچنین تداخل علف کود، رقمتیمارهای 

دار نیز بر این صفت معنیرقم × اثر متقابل کود  .گرفت
× (. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود 3)جدول بود 

 0/2312بیشترین عملکرد کاه نخود )رقم نشان داد که 
تلفیقی  کیلوگرم در هکتار( به رقم آرمان و کاربرد

نیتروژن و کمترین  درصد کود شیمیایی 01 +ریزوبیوم 

کیلوگرم در هکتار( به رقم عادل در  2/2212مقدار )
 تمامیدر . اختصاص یافت شرایط عدم مصرف کود

کودی، کمترین و بیشترین عملکرد کاه به  تیمارهای
. در هر سه مربوط بودترتیب به ارقام عادل و آرمان 

شیمیایی کود زیستی یا کود رقم مورد بررسی، مصرف 
به افزایش عملکرد کاه منجر شد که این افزایش  نیتروژن

درصد کود  01 +ریزوبیوم تلفیقی  عملکرد با کاربرد
نیتروژن نسبت به سایر سطوح کودی  شیمیایی
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اثر تلقیح  در گیاه رشد . بهبود(4)جدول  چشمگیر بود
 این تأثیر توان بهرا می زیستی کودهای بذر با

و  فیزیولوژیکی هایفعالیت بر هامیکروارگانیسم
 هاییو ترشح هورمون نیتروژن تثبیت گیاه، متابولیکی

 را غذایی مواد و آب جذب که اکسین و سیتوکینین نظیر
 (.3117 زینی)اِل داد نسبت کنند،می تحریک

های نخود های هرز، بوتهدر شرایط عدم وجین علف     
 2/3211) از عملکرد کاه کمتری برخوردار بودند

های هرز، میانگین . با وجین علفکیلوگرم در هکتار(

کیلوگرم  4/3117درصد افزایش به  2/22عملکرد کاه با 
 در هرز هایعلف مدیریت (. با0در هکتار رسید )شکل 

 خشک ماده سرعت تجمع و نمو و رشد که فصل اوایل
یا  حذف هرز هایعلف رقابت است، پایین نخود در

 از توانسته نخود گیاه زراعی نتیجه در و یافته کاهش
 در بنماید. را استفاده حداکثر آب و نور غذایی، منابع

های هرز به کاهش تحقیقی گزارش گردید که تداخل علف
 درصدی عملکرد کاه در گیاه نخود منجر گردید 12

 (.2114 )اَلتهابی و همکاران
 

 
 علف هرزنخود تحت تیمار  عملکرد کاه -5شکل 

 باشد )آزمون دانکن(.دار در سطح احتمال پنج درصد مینشانگر اختلاف معنیحروف متفاوت 

 
 در واحد سطح عملکرد دانه

ساده  اتاثرنتایج تجزیه واریانس نشان داد که 
ر عملکرد دانه نخود های هرز بعلف تداخلکود، رقم و 

× رقم و رقم  ×متقابل کود  اتاثرهمچنین  ،دار بودمعنی
گردید دار معنیبر این صفت نیز  های هرزتداخل علف

رقم  ×نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل کود (. 3)جدول 
 خصوصبهکاربرد کود نیتروژن، مشخص نمود که 

 شیمیاییدرصد کود  01 +ریزوبیوم  تلفیقیمصرف 
دار عملکرد دانه در هر سه رقم به افزایش معنی نیتروژن

 0/2113منجر شد. بیشترین عملکرد دانه ) ارزیابیمورد 
 کاربرد در شرایطرقم آرمان  بهکیلوگرم در هکتار( 

تعلق  نیتروژن شیمیایی کود درصد 01 +ریزوبیوم 
و کاربرد داری با رقم منصور که تفاوت معنی داشت

 نداشت نیتروژنکود شیمیایی  درصد 01ریزوبیوم + 
در ارقام مورد مطالعه (. افزایش عملکرد دانه 4جدول )

 تلفیقیویژه مصرف )بهنیتروژن  کود کاربرد شرایط
تعداد بوته، به بیشتر بودن ارتفاع توان را می کودها(

، تعداد دانه در بوته و در بوتهغلاف شاخه جانبی، تعداد 
و  4، 2 جداول) وزن صد دانه در این شرایط نسبت داد

مورد نیاز  غذایی عناصر ترینمهمز ا یکی نیتروژن(. 0
زیستی و  مراحل تمام در که است گیاه زندگی در چرخه

 کلروفیل، مانند در ساختمان بسیاری از ترکیبات
 گیاهی هایهورمون اسیدهای نوکلئیک، آمینه، اسیدهای

 ردوکتاز، گیاهی )نیتریت هایآنزیم سیتوکینین( و )مانند
 تنظیم در نیتروژناز( نقش داشته و و ردوکتاز نیترات
 بنابراین ،مؤثر است گیاه رشد و غذایی عناصر روابط
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است.  ضروری استارتر به عنوان کود نوع این مصرف
کیلوگرم  01مصرف با اعلام گردید که در تحقیقی 

تعداد غلاف  ی دردارافزایش معنی، نیتروژن در هکتار
عملکرد در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و 

 (.2110 مکنزی و هیل) شدمشاهده بیولوژیکی نخود 
تأمین  علاوه برم ریزوبیوبذر نخود با اثرات مثبت تلقیح 

 (،3112 )توگای و همکاران محصول مورد نیازنیتروژن 
هایی ها در سنتز فیتوهورمونباکتریاین توانایی به 

تقویت و توسعه که در  است مربوطمانند اکسین 
نقش  جذب آب و مواد مغذی افزایشریشه و سیستم 

 (.3110)وِرنر و نیوتن  قابل توجهی دارند
× رقم  متقابل بر اساس نتایج مقایسه میانگین اثر     

های هرز در تمام ارقام کنترل علف ،هرز هایعلف تداخل
 گردید منجرافزایش عملکرد دانه نخود  به ارزیابیمورد 

نسبت به دو رقم دیگر که این افزایش در رقم عادل 
 در واحد سطح عملکرد دانه. بیشترین بودبیشتر 

 در شرایطرقم آرمان  بهکیلوگرم در هکتار(  0/2731)
های کنترل علفبا تعلق داشت. های هرز کنترل علف

عملکرد دانه ارقام عادل، منصور و آرمان میانگین  ،هرز
 بههای هرز در مقایسه با تیمار تداخل تمام فصل علف

(. 2جدول ) یافتافزایش درصد  24و  27، 13 ترتیب
تر رقم عادل نسبت به دو رقم دیگر قدرت رقابتی پایین

 توان به ارتفاع بوته کمتر این رقم نسبت دادرا می
دهد که مدیریت نشان می . نتایج این تحقیق(2)جدول 

ترین عوامل محدود های هرز یکی از مهمضعیف علف
در  عملکرد دانه کاهشکننده عملکرد دانه در نخود است. 

ات اثر به توانمی را های هرزعلف شرایط تداخل
 طریق از زراعی گیاها ب هرز هایعلفرقابت  نامطلوب

کاهش دسترسی به منابع و اثرات منفی آن بر ارتفاع 
نسبت داد که  (0و  4، 2 اول)جد عملکرد اجزای بوته و

در  .گرددمی منجر دانه نهایی عملکرد افت به در نهایت
ماده  تولیدهای هرز، با افزایش صورت کنترل مؤثر علف

 گیاه فتوسنتزی زایشی(، توان شروع فاز از )قبل خشک
 هادانه شدن پر برای لازم فتوسنتزی موادبهبود یافته و 

 در غلاف دانه صد دانه، تعداد وزن فراهم شده و حداکثر
نژاد و جباری )خالق شوددانه حاصل می و عملکرد

با  ،(3114) به گزارش محمدی و همکاران. (3120
های هرز، به دلیل اثر افزایش طول دوره تداخل علف

های تعداد شاخهفتوسنتز گیاه، های هرز بر علف سوء
، ماده خشک کمتری به بارور و تعداد غلاف در بوته

 .یابدیافته و عملکرد دانه کاهش میتولید دانه اختصاص 
 هرز هایعلف تداخل×  کوداثر متقابل  ینکهوجود ا با     
 بوته در غلاف تعداد جمله از عملکرد اجزای از برخی بر
 عملکرد صفتبر  ولی بود، دارمعنی بوته در دانه تعداد و

از  یکی رسدمی نظر به. (3 نگردید )جدول دارمعنی دانه
-علف تداخل×  کود متقابل اثر داریمعنیعدم  آن، یلدلا

-می که است نخود دانه وزن صد صفتبر  هرز های

قابل کاهش  عدمبوته و  در کمترتعداد دانه  با تواند
 در دانه به تخصیص یافته یمواد فتوسنتزملاحظه 

. باشد هرز مرتبط هایعلف تداخل تمام فصل شرایط
 دانه عملکرد اینکه وجود با داد نشان تحقیق این نتایج
قرار  هرز هایعلف تداخل×  کود متقابل اثر ثیرأت تحت

کاربرد کود  شرایط در عملکرد افزایشاما  ،نگرفت
 01+  یزوبیومر تلفیقیمصرف  خصوصبه یتروژن،ن

 هایبه همراه کنترل علف ،نیتروژن شیمیاییدرصد کود 
 آلودگی شرایط تحت یکودده عدم تیماربه  نسبتهرز 

 و قابل قبول بود. یرچشمگ هرز هایعلف به
 
 گیرینتیجه

-می کشاورزان برای تحقیق این کاربردی نتایج از     

 تیمار برتری به توجه با کرد، اشاره نکته این توان به
در  نیتروژنکود شیمیایی  درصد 01تلفیقی ریزوبیوم + 

کاربرد  تحقیق، این در ارزیابی مورد صفات بیشتر
 عنوان به نیتروژنکود شیمیایی  درصد 01ریزوبیوم + 

 در شیمیایی کودهای مصرف کاهش برای راهکاری
در بین ارقام  .شودتوصیه می پایدار کشاورزی راستای

نیز در اغلب صفات، رقم آرمان برتر از  ارزیابی مورد
، تعداد بوتهغلاف در بیشترین تعداد سایر ارقام بود. 

 به رقم آرمان وعملکرد دانه دانه در بوته، عملکرد کاه و 
 درصد کود شیمیایی 01و کود زیستی  تلفیقیمصرف 

همه صفات مورد  ،های هرزکنترل علف .اختصاص یافت
های علف وجین مطالعه را بهبود بخشید. در شرایط

تعداد ، غلاف تک بذریتعداد ، تهبیشترین ارتفاع بو ،هرز
. مربوط بودرقم آرمان  به عملکرد دانهو ف در بوته غلا

بیشترین تعداد شاخه نشان داد که  نتایج این تحقیق
، غلاف دو بذری، تعداد تعداد غلاف تک بذری، جانبی
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 کاربردو تعداد دانه در بوته با  در بوته تعداد غلاف
و درصد کود شیمیایی نیتروژن  01ریزوبیوم +  تلفیقی

 دست آمد. به طور کلی، نتایجه ب های هرزوجین علف
تواند به عنوان نشان داد که رقم آرمان می این تحقیق

بهترین رقم در شرایط آب و هوایی خرم آباد در نظر 
گرفته شود. از طرفی، تلقیح بذر با ریزوبیوم به همراه 

 نیتروژن مورد نیازشیمیایی درصد کود  01مصرف 

عملکرد نخود را به تواند های هرز میو کنترل علف گیاه
  طور قابل توجهی افزایش دهد.
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