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  چكيده

 قالـب  در فاكتوريـل  صـورت  بـه  آزمايشـي  ،نخود عملكرد اجزاي و عملكرد بر هرز هاي علف تداخل و شتكا تراكم كاشت، تاريخ اثرات ارزيابي منظور به
 سـطح  دو در كاشـت  تـاريخ  شـامل  ايشآزمـ  فاكتورهاي .شد اجرا آبادخرم شهرستان در 1384ـ85 زراعي سال طي تكرار 4 با تصادفي كامل هايبلوك طرح

 )كنترل بدون شاهد و دستي وجين( سطح دو در هرز هاي علف تداخل وضعيت و )مترمربع در بوته 75 و 50 ،25( سطح سه در كاشت تراكم ،)زمستانه و پاييزه(
 بـا  زراعـي  گيـاه  فنولوژي انطباق به عمدتاً پاييزه كشت برتري .بود زمستانه كشت در آن برابر دو تقريباً پاييزه كشت در سطح واحد در نخود دانه عملكرد .بود

 27 و 24 افـزايش  سـبب  ترتيـب  بـه  مترمربـع  در بوتـه  75 و 50 به مترمربع در بوته 25 از كاشت تراكم افزايش .است طبومر مناسب رارتيح و رطوبتي رژيم
 يـن ا از نداشت؛ پي در را نخود دانه عملكرد دار معني افزايش مترمربع در بوته 75 به 50 از كاشت تراكم افزايش .شد سطح واحد در نخود دانه عملكرد درصدي

 هـاي  گونـه  تـراكم  ميـانگين  كه اين با .باشد نداشته پي در چنداني اقتصادي صرفه مترمربع در بوته 50 از فراتر نخود كاشت تراكم افزايش رسد مي نظر به رو
ـ  كنتـرل  عـدم  شرايط در ولي بود؛ زمستانه كشت در ساله يك هاي گونه تراكم ميانگين برابر 3 از بيش پاييزه كشت در ساله يك  حـداكثر  نيـز  هـرز  هـاي  فعل

 در نخـود  دانـه  عملكـرد  درصـدي  58 افزايش سبب متوسط طور به وجين عمليات .بود زمستانه كشت از بيشتر درصد 47 پاييزه كشت براي نخود تودهزيست
  .است نخود توليد پتانسيل به يابي دست براي هرز هاي علف مديريت اهميت گوياي موضوع اين .شد سطح واحد

  
  هرز هاي علف رقابت كاشت تراكم كاشت، تاريخ ،نخود  :كليدي هاي واژه

  
      2   1   مقدمه

هكتار سطح زير كشت نخود چهـارمين   667760ايران با ميانگين 
هاي  استان. رتبه جهان پس از هندوستان، پاكستان و تركيه را داراست

ز غربي رتبـه اول تـا چهـارم ا    كرمانشاه، لرستان، كردستان و آذربايجان
نخود در منـاطق معتـدل   . نظر سطح زير كشت نخود در كشور را دارند
ماه و در مناطق سرد كشـور   سرد از جمله كرمانشاه و لرستان در اسفند

ها، كردستان و همـدان در اواخـر فـروردين يـا اوايـل       مانند آذربايجان
زمان كاشت يكي از عوامل مهم و مـؤثر  . شود ماه كشت مي ارديبهشت

تـأخير در زمـان كاشـت موجـب      ،هاي باالسـت  ملكردبراي حصول ع
كشـاورزان بـراي كـاهش    . شـود  كاهش طول دوره رشد و عملكرد مي

هـرز،   هـاي  زدگي و دوري جستن از تـداخل علـف   خسارت بيماري برق
گيري  تاريخ كاشت مناسب موجب بهره. كنند نخود را در بهار كشت مي

بـت، طـول روز و   حـرارت، رطو  بهينه از عوامـل اقليمـي نظيـر درجـه     
                                                            

دانشـكده  مربـي  و  مركز تحقيقات كشاورزي و منـابع طبيعـي لرسـتان   مربي  به ترتيب -2و1
 كشاورزي دانشگاه لرستان

  )Email: skmousavi@gmail.com                     :     نويسنده مسئول -(* 

با تعيين زمان . شود دهي با دماي مناسب مي همچنين تطبيق زمان گل
هـا بـر حـذر     توان گياهان را از مواجه شدن با تـنش  كاشت مناسب مي

  ).1(داشت 
شكسـت  و حبوبات به دليل ويژگي مهـم تثبيـت نيتـروژن     كشت

هـاي غـالت ناشـي از     آفـات و بيمـاري  هـرز،   هاي علفچرخه زندگي 
. هاي توليد كشاورزي را در پي دارد پايداري نظامي تك كشتي ها نظام

بي شك كشت نخود در مناطق ديم زاگرس متضـمن پايـداري توليـد    
متوسط عملكـرد گيـاه نخـود در واحـد     . محصول راهبردي گندم است

كـه نسـبت بـه ميـانگين      استكيلوگرم در هكتار  400سطح در ايران 
. نده نخود بسيار پايين اسـت عملكرد جهاني و كشورهاي مهم توليدكن

عوامل مختلفي در پايين بودن عملكرد نخود موثر هستند كه از جملـه  
 و تـراكم كاشـت   ،توان به نامناسب بودن تاريخ كاشـت  اين عوامل مي

  ).15(هرز اشاره كرد  هاي علف مديريتعدم 
هزار هكتار كشت نخود ديم رتبـه   120استان لرستان با دارا بودن 

بـه  . نظر سطح زير كشـت و رتبـه اول توليـد را داراسـت    دوم كشور از 
دليل وجود تنش رطوبتي، توليد نخود ديم در مناطق مختلف كشـور و  

تعيـين  . كرد محصول مواجه استلاز جمله استان لرستان با نوسان عم
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تاريخ كاشت مناسب، راهكاري براي جلـوگيري از نوسـان عملكـرد و    
هـاي مناسـب افـزايش     از روش يكـي . يابي به توليد پايدار اسـت دست

تـراكم  . محصول نخود در واحد سطح استفاده از تراكم مناسـب اسـت  
بايست به نحـوي انتخـاب شـود كـه حـداقل رقابـت بـين         كاشت مي

وجود آيـد و از طـرف ديگـر فضـاي خـالي در      هاي گياه زراعي به بوته
  .هرز قرار نگيرد هاي اختيار علف

يا و شـمال آفريقـا، بـه طـور     اي غرب آسنخود در نواحي مديترانه
. شـود  معمول در ابتداي بهار و به طور عمده به صورت ديم كشت مـي 

هاي مختلف نشان داده است چنانچه كاشت اين گياه در پـاييز   آزمايش
يا اوايل زمستان صورت گيرد، عملكرد نسبت به كاشت بهاره به ميزان 

اسـت كـه در    هـا نشـان داده   بررسي). 9(يابد  قابل توجهي افزايش مي
كه طول فصل رشـد و در نتيجـه   كاشت پاييزه و زمستانه، عالوه بر آن

شـود، هـر يـك از     طول هر يك از مراحـل رشـدي گيـاه بيشـتر مـي     
هاي رطـوبتي بهتـر و    هاي رشد رويشي و زايشي گياه نيز با رژيم دوره

نتايج حاصل از آزمايشي كـه  ). 16(شود  تري منطبق مي حرارتي ماليم
در مورد چندين الين نخود متحمل ) 1993تا  1983(سال  10به مدت 

هاي زمسـتانه و بهـاره    زدگي در كاشتبه سرما و مقاوم به بيماري برق
در كشورهاي سوريه و لبنان صورت گرفت،  معلوم شد كه طـول دوره  

روز بود، در حالي كه  66درصد گلدهي، در كشت بهاره  50از كاشت تا 
ميـانگين طـول   . روز افزايش يافت 136به  اين دوره در كشت زمستانه

روز در كشت بهاره به  39نيز از ) گلدهي تا رسيدگي(دوره رشد زايشي 
روز در كشت زمستانه افزايش يافت، بدين ترتيب ميانگين عملكرد  48

 994و  2492بيولوژيكي و عملكرد دانه كه در كشت بهـار بـه ترتيـب    
 1686و  4249به ترتيب بـه   كيلوگرم در هكتار بود، در كشت زمستانه

  ). 17(كيلوگرم در هكتار افزايش يافت 
اول آبـان، اول  (هاي مختلف اثر تاريخ كاشت) 8( دئور و همكاران

را بر عملكرد چهار رقم نخود بررسي و مشاهده كردنـد  ) آذر و اول دي
كه توليد ماده خشك، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانـه بـا تـاخير در    

را در بوتـه  اين محققان تعداد دانه و تعداد غالف . يافتكاشت كاهش 
گزارش كـرد   )5(آگب . مهمترين اجزاي عملكرد نخود گزارش نمودند

ارتفاع بوتـه، عملكـرد   در مقايسه با كشت بهاره كه در كشت زمستانه  
تامپسـون و مـارتين   . دانه تك بوته و تعداد دانه در بوته افزايش يافـت 

ي نشان دادنـد كـه   تاطي مطالع) 2(همكاران  حسيني و و مجنون) 18(
ميزان انتقال مجدد ماده خشـك سـاقه در هـر بوتـه      ،با افزايش تراكم

گـزارش  ) 4(نظامي و همكاران . داري كاهش يافتبه طور معنينخود 
  . كه تعداد غالف در هر بوته نخود با افزايش تراكم كاهش يافت كردند

ودكننده توليد محصوالت هرز از جمله عوامل اصلي محد هاي علف
زراعي هستندكه براي منابعي همچون رطوبت، عناصر غـذايي، نـور و   

نخـود بـه دليـل سـرعت     . فضا به رقابت  با گياهان زراعي مي پردازند
رشــد كنــد و ســطح بــرگ محــدود در مراحــل اوليــه رشــد، در برابــر  

تنك بودن تراكم كاشت نخود سبب . هرز رقيب ضعيفي است هاي علف

شود كه ايـن امـر مـديريت    پوشش گياهي آن مي بسته شدن تاجديرتر 
بـا توجـه بـه     ).11(طلبـد  تـري مـي   هرز را طي دوره طوالني هايعلف

 مطالب مطرح شده اين پژوهش به منظور ارزيابي اثرات تاريخ كاشـت 
هـرز بـر عملكـرد     هـاي  علـف جمعيـت  و تداخل نخود تراكم كاشت  و

 . لكرد نخود به اجرا درآمدو اجزاي عمبيولوژيك، عملكرد دانه 
  

  ها مواد و روش
پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد نخود بـه تـاريخ كاشـت،    آزمايش 

بـه   هرز در شرايط ديم استان لرسـتان  هاي تراكم كاشت و تداخل علف
تكرار در  4هاي كامل تصادفي با صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك

ــهدر شهرســتان خــرم 1384-85ســال زراعــي  ــاد ب . اجــرا در آمــد آب
 75و  50، 25(فاكتورهاي آزمايش شامل تراكم كاشت در سـه سـطح   

و ) پـاييزه و زمسـتانه  (، تـاريخ كاشـت در دو سـطح    )بوته در متر مربع
  . هرز در دو سطح  وجين و شاهد بدون كنترل بود هاي تداخل علف

ــا  مزرعــه شــركت مهندســي آب و خــاكآزمــايش در  لرســتان ب
درجـه و   33دقيقه طول شـرقي،   28درجه و  48مشخصات جغرافيايي 

. متر از سـطح دريـا اجـرا شـد     1125دقيقه عرض شمالي با ارتفاع  39
شرايط آب و هوايي . لوم بود ـ كلي ـ     بافت خاك محل آزمايش سيلتي

  . تشريح شده است 1منطقه در شكل 
هـاي   كشت پاييزه و زمستانه نخود رقم آرمان به ترتيب در تـاريخ 

هـر كـرت آزمـايش    . صورت گرفـت  1384و دوم اسفندماه آذرماه  18
بـذور  . متر بـود سانتي 30متري با فاصله رديف كاشت 6خط  10شامل 

 75و  50، 25(هـاي مـورد نظـر     نخود روي هر رديف بر اساس تـراكم 
در اين آزمايش از هيچ نوع كود شيميايي . كاشته شد) بوته در مترمربع

ر كشـت پـاييزه بالفاصـله پـس از     هرز دهايوجين علف. استفاده نشد
سپري شدن سرماي زمستان و در آغاز فصل رشـد بهـاري و در مـورد    

گيـري عملكـرد   انـدازه . كشت زمستانه يك مـاه پـس از كاشـت بـود    
اجـزاي عملكـرد نخـود در زمـان رسـيدگي       بيولوژيك، عملكرد دانه و

بوته انتخـابي از هـر كـرت بـه طـور       10فيزيولوژيكي بر اساس تعداد 
عملكرد دانه نخود بر مبناي عملكرد كل كرت . ادفي صورت گرفتتص

متر از ابتدا و انتهـاي   5/0دو رديف كناري و (اي با حذف اثرات حاشيه
گيـري شـامل    صفات مـورد انـدازه  . مورد مقايسه قرار گرفت) هر كرت

تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه در غـالف، وزن صـد دانـه، عملكـرد      
دانـه، شـاخص برداشـت، تعـداد شـاخه و نسـبت       بيولوژيك، عملكـرد  

هـا بـا اسـتفاده از     آمـاري داده  تجزيـه و تحليـل  . هاي پوك بودغالف
ها بر اساس آزمـون دانكـن صـورت     واريانس و مقايسه ميانگين تجزيه
  .گرفت
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  از اول مهر ماه 1384 – 85سال زراعي  روزانه طيمقدار بارندگي و دماي حداقل و حداكثر مطلق  –) 1شكل (

  
  نتايج و بحث

، )Carthamus oxyacantha( وحشـي  گلرنـگ  :هرز فلور علف
 Conringia( خرگوشـي  ، گوش)Turgenia latifolia( ماستونك

orientalis(شـــيرپنير ، )Galium aparine(وحشـــي ، خـــردل 
)Sinapis arvensis(ــقايق ــنگ)Papaver dubium( ، ش  ، ش
)Tragopogon graminifolius(شيرشــيرك ، )Euphorbia 

helioscopia(بنـد  هفـت  ، علف )Polygonum sp.( بيـان  ، شـيرين 
)Glycyrrhiza glabra(گندم ، گل )Centaurea spp(  ماشـك ،
)Vicia villosa ( و ازمك)Cardaria draba ( از جمله مهمترين

  .ش بودندهرز مشاهده شده در سطح مزرعه آزماي هاي علف گونه
توده نخود در ميزان توليد زيست :توده نخود در واحد سطحزيست

تـاريخ كاشـت قـرار     تـأثير داري تحـت   واحد سطح به طور كامالً معني
توده نخـود در واحـد سـطح در     ميانگين توليد زيست). 1جدول (گرفت 

درصد بيشـتر از توليـد آن در كشـت زمسـتانه بـود       1/28كشت پاييزه 
رسد تجمع مـاده خشـك كمتـر بـه دوره رشـد       نظر ميبه ). 2جدول (

توده نخود در واحد پذيري ميزان توليد زيستتأثير. تر مربوط است كوتاه
افـزايش تـراكم   ). 1جـدول  (دار بود  سطح از تراكم كاشت كامالً معني

بوته در مترمربع بـه ترتيـب    75و  50بوته در مترمربع به  25كاشت از 

توده نخود در واحد سـطح  رصدي زيستد 2/44و  8/24سبب افزايش 
؛ ايـن موضـوع گويـاي افـزايش تقريبـاً خطـي توليـد        )2جـدول  (شد 

  . توده نخود در دامنه تراكمي ياد شده است زيست
اثر متقابل تاريخ كاشت و تراكم كاشت بر توليد زيست توده نخود 

ايـن موضـوع گويـاي پاسـخ     ). 10جدول (دار نبود  در واحد سطح معني
هـاي پـاييزه و    همسان نخود به افزايش تراكم كاشت در كشـت تقريباً 

بوتــه در  75و  50بــه  25افــزايش تــراكم كاشــت از . زمســتانه اســت
 3/41و  5/26مترمربــع بــه ترتيــب در كشــت پــاييزه ســبب افــزايش 

درصـدي   9/47و  7/22درصدي و در كشت زمسـتانه سـبب افـزايش    
بيشترين ميـزان  ). 3جدول (توليد زيست توده نخود در واحد سطح شد 

گـرم در مترمربـع بـه كشـت      6/276توده نخود به ميزان  توليد زيست
بوته در مترمربع تعلق داشت كه البته با تراكم  75پاييزه نخود با تراكم 

ميـزان  . داري نداشـت  بوته در مترمربع كشت پاييزه تفـاوت معنـي   50
اشت نيـز  توده نخود در كشت زمستانه حتي در باالترين تراكم ك زيست

توده نخود پاييزه با كمترين تراكم كاشت تفـاوت  با ميزان توليد زيست
اين موضوع گوياي اهميـت طـول دوره   ). 3جدول (داري نداشت  معني

  . رشد در مقايسه با تراكم كاشت است
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كرد دانه در واحد سطح، عملكرد دانه تك توده تك بوته، عمل هاي زيست توده نخود در واحد سطح، زيستنتايج تجزيه واريانس داده - )1جدول (
  بوته و شاخص برداشت نخود

  منابع تغييرات
  ميانگين مربعات

 توده درزيست
  2واحد سطح

 وزن
  2تك بوته

  عملكرد در
  2واحد سطح 

 عملكرد 
  2تك بوته

  شاخص 
  2برداشت

  ns632/4 ns106/0 ns 683/2  ns 052/0  ns 001/0  تكرار

  239/0 **  474/5 **  460/120 ** 177/4** 567/43** تاريخ كاشت
  009/0 **  912/0 **  456/5 * 558/1** 372/29** تراكم كاشت

  ns157/0 ns00/0 ns 831/0  ns 000/0  ns 002/0 اثرمتقابل تاريخ و تراكم كاشت
  014/0 **  362/0 **  079/64 ** 456/0** 537/115** هرز تداخل علف

  007/0 *  670/0 **  096/5 * 347/1** 001/10* هرزفاثرمتقابل تاريخ كاشت و عل
  ns597/1 ns270/0 ns 962/0  * 160/0  ns 000/0 هرزاثرمتقابل تراكم كاشت و علف

  ns594/0 ns018/0 ns 636/0  ns 015/0  ns 001/0 هرزاثرمتقابل تاريخ و تراكم كاشت و علف
  001/0  034/0  048/1 067/0 192/2  خطا

  04/6  57/12  55/11 98/10 29/10 اتضريب تغيير
  دار  غيرمعني - nsدرصد و  1داري در سطح  معني -**درصد،  5داري در سطح  معني -*         
  اند ها تبديل جذري شده داده -2ها تبديل لگاريتمي؛   داده -1         

  
ــد زيســت ــداخل   تولي ــه ت ــوده نخــود در واحــد ســطح نســبت ب ت

ميزان ). 1جدول (داري نشان داد  كامالً معنيپذيري تأثيرهرز  هاي علف
گـرم   256هرز برابـر   هاي توده نخود در شرايط وجين علفتوليد زيست

تـوده در حضـور   درصد بيشتر از توليد زيسـت  7/49در مترمربع بود كه 
اثر متقابل تاريخ كاشت و تـداخل  ). 2جدول (هرز بود  هاي تداخل علف

وجـين  ). 1جدول (دار بود  نخود معني تودههرز بر توليد زيست هاي علف
هاي پاييزه و زمستانه به ترتيب سـبب افـزايش   هرز در كشت هاي علف

). 4جدول (توده نخود در واحد سطح شد درصدي زيست 1/79و  7/30
هـرز در كشـت زمسـتانه     هـاي  اين موضوع گوياي خسارت بيشتر علف

ن ايـن  هرز طـي فصـل زمسـتا    هاي با توجه به كندي رشد علف. است
هـرز در سـطح    ترين علف وحشي شايع گلرنگ. مسأله قابل توجيه است

هاي آزمايشي بود؛ اين علف هرز طي فصل زمستان و اوايل بهار  كرت
بـه نظـر   . آورد در مرحله رزت قرار دارد و مزاحمت چنداني به بـار نمـي  

رسد طي اين مدت كشت پاييزه بدون مزاحمـت چنـداني از سـوي     مي
د خود را آغاز كرده و در مقايسه با كشت زمسـتانه در  هرز رش هاي علف

به عبـارتي مراحـل اوليـه رشـد نخـود در      . موقعيت بهتري قرار گرفت
توليـد  . رو نشـد  هـرز روبـه   هـاي  كشت پاييزه چنـدان بـا رقابـت علـف    

پــاييزه حتــي در شــرايط بــدون وجــين   تــوده نخــود در كشــت زيســت
تـوده  و بـا توليـد زيسـت    هرز نيز در سطح بااليي قرار داشت هاي علف

داري  هرز تفاوت معني هاي نخود در كشت زمستانه با وجود وجين علف
هـرز بـر    هـاي  اثر متقابل تراكم كاشت و وضعيت تداخل علـف  .نداشت

وجـين  ). 1جـدول  (دار نبـود   توده نخـود در واحـد سـطح معنـي    زيست
بوتـه در   75و  50، 25هرز در تيمارهـاي بـا تـراكم كاشـت      هاي علف

درصـدي توليـد    5/32و  3/54، 5/72ترمربع به ترتيب سبب افزايش م
تـوده  بيشترين ميزان توليد زيست. توده نخود در واحد سطح شدزيست

بوته در  75گرم در مترمربع براي تراكم كاشت  4/285نخود به ميزان 
 4/127هرز و كمترين آن به ميزان  هاي مترمربع در شرايط وجين علف

بوتـه در مترمربـع در شـرايط     25براي تراكم كاشـت  گرم در مترمربع 
توده نخـود در  توليد زيست ).5جدول (هرز حاصل شد  هاي تداخل علف
داري نسبت به اثر متقابل سه گانه عوامل  پذيري معنيتأثيرواحد سطح 

تـوده  بيشترين ميزان توليد زيسـت ). 1جدول (مورد آزمايش نشان نداد 
گـرم در مترمربـع بـراي كشـت      2/294نخود در واحد سطح به ميزان 

ــراكم كاشــت   ــا ت ــاييزه ب ــين   75پ ــرايط وج ــع در ش ــه در مترمرب بوت
دست آمد كه البته با ساير تيمارهاي مورد وجـين بـه     هرز به هاي علف

داري  بوتـه تفـاوت معنـي    25استثناي كشت زمستانه با تراكم كاشـت  
انه بـا  توده نخود بـه كشـت زمسـت   كمترين ميزان توليد زيست. نداشت

هرز تعلق  هاي بوته در مترمربع در شرايط تداخل علف 25تراكم كاشت 
بوته در مترمربع در همان شرايط تفاوت  50داشت كه با تراكم كاشت 

تنك بودن تـراكم كاشـت نخـود سـبب      ).6جدول (داري نداشت  معني
پوشش گياه زراعي و فراهمي فضا بـراي رشـد و    ديرتر بسته شدن تاج

 ).11(شود  هرز مي يها توسعه علف

  
  
  



  Cicer arientinum L.(...      5(پاسخ عملكرد و اجزاي عملكرد نخود 

تك بوته، عملكرد  وزن خشكتوده نخود در واحد سطح،  زيستهرز  بر  اثر ساده فاكتورهاي تاريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علف - )2جدول (
  دانه در واحد سطح، عملكرد دانه تك بوته و شاخص برداشت نخود

    
وزن خشك تك

  بوته 
  )گرم(

عملكرد تك
 بوته

  )گرم(

  توده زيست
  )گرم در متر مربع(

 عملكرد
  )گرم در متر مربع(

 شاخص
  برداشت 

  a19/7  a33/3  a92/239   a41/111   a46/0   پاييزه  تاريخ كاشت
  b42/4  b38/1  b24/187   b08/56   b29/0  زمستانه 
        

  a24/7  a02/3  c6/173   b57/71   a39/0   25  تراكم كاشت
 50   b86/5  b43/2  b7/216   a83/88   a39/0  
 75   c31/4  c61/1  a4/250   a83/90   b35/0  
        

  b41/5  b16/2  b10/171   b82/64   b36/0  تداخل  هرز وضعيت علف
  ٠/a20/6  a55/2  a05/256   a67/102  a 40  كنترل  

 .داري با يكديگر ندارند تفاوت معني% 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون        
  

وزن خشك تك بوته نخود به طـور كـامالً    :وزن خشك تك بوته
). 1جـدول (فـاكتور تـاريخ كاشـت قـرار گرفـت       تأثيرداري تحت  معني

درصـد   7/62ميانگين وزن خشك تك بوتـه نخـود در كشـت پـاييزه     
بيشتر از ميانگين وزن خشك تك بوته نخود در كشـت زمسـتانه بـود    

ثر تراكم كاشت بر وزن خشـك تـك بوتـه نخـود كـامالً      ا). 2 جدول(
حداكثر وزن خشك تك بوته نخود بـه ميـزان   ). 1 جدول(دار بود  معني

حاصـل  ) بوته در مترمربـع  25(ترين تراكم كاشت  گرم براي پايين 2/7
درصد بيشتر از وزن خشك تك بوتـه   2/68و  5/23شد كه به ترتيب 

  .)2 جدول( ته در مترمربع بودبو 75و  50هاي كاشت  نخود در تراكم
اثر متقابل تاريخ كاشت و تراكم كاشت بر وزن خشك تـك بوتـه   

داري اين اثر متقابل گويـاي   معني). 1جدول (دار بود نخود كامالً معني
ــ  تــراكم كاشــت در  هتفــاوت پاســخ وزن خشــك تــك بوتــه نخــود ب

بيشـترين وزن خشـك تـك بوتـه     . هاي  پاييزه و زمستانه است كشت
بوته در مترمربع در كشـت پـاييزه محقـق شـد؛      25براي تراكم  نخود

بوته در مترمربع  75كمترين وزن خشك تك بوته نيز به تراكم كاشت 
بين وزن خشك تـك بوتـه   ). 3 جدول(در كشت زمستانه تعلق داشت 

بوته در مترمربع و  75نخود در تيمارهاي كشت پاييزه با تراكم كاشت 
بوتـه در   25كشت زمسـتانه بـا تـراكم    وزن خشك تك بوته نخود در 

اين موضوع گوياي ). 3 جدول(داري مشاهد نشد  مترمربع تفاوت معني
اهميت بيشتر طول دوره رشد به خصوص در شرايط مسـاعد محيطـي   

  . اي است در مقايسه با كاهش تزاحم درون گونهمناسب 
 تـأثير داري تحـت   وزن خشك تك بوته نخود به طور كامالً معني

هرز سـبب   هاي وجين علف). 1جدول (هرز قرار گرفت  هاي علفتداخل 
اثـر  ). 2جدول (درصدي وزن خشك تك بوته نخود شد  6/14افزايش 

هرز بر وزن خشك تـك بوتـه    هاي متقابل تاريخ كاشت و تداخل علف
در كشت پاييزه بين شرايط تداخل ). 1جدول (دار بود  نخود كامالً معني

ر وزن خشـك تـك بوتـه نخـود تفـاوت      هرز از نظـ  هايو كنترل علف

بر عكس كشت پاييزه در كشت زمستانه وزن . داري مشاهده نشد معني
هـرز بـه طـور     هـاي  خشك تك بوته نخـود در شـرايط كنتـرل علـف    

در كشت زمستانه . هرز بود هاي داري بيشتر از شرايط تداخل علف معني
 هـرز بـه طـور    هـاي  وزن خشك تك بوته نخود در شرايط كنترل علف

در كشت زمستانه . هرز بود هاي داري بيشتر از شرايط تداخل علف معني
درصدي وزن خشك  4/69هرز سبب افزايش  هاي عمليات وجين علف

كنتــرل  وهــرز  هــاي در شــرايط تــداخل علـف . تـك بوتــه نخــود شـد  
وزن خشك تك بوته نخود كشت پـاييزه بيشـتر از وزن    ،هرز هاي علف

بيشـترين وزن خشـك   . انه بـود خشك تك بوته نخود در كشت زمست
گرم براي تيمار كشت پـاييزه بـا كنتـرل     5/7تك بوته نخود به ميزان 

گرم براي كشت زمستانه در  3/3هرز و كمترين آن به ميزان  هاي علف
الزم بـه ذكـر   ). 4جـدول  (هرز محقـق گشـت    هاي حضور تداخل علف

است كه وزن خشك تك بوته نخود در كشت پـاييزه حتـي بـا وجـود     
از وزن خشك تك بوتـه نخـود در كشـت     هرز بيشتر هاي خل علفدات

  .هرز بود هاي زمستانه به رغم وجين علف
هـرز بـر وزن    هـاي  اثر متقابل تراكم كاشت و وضعيت تداخل علف

هـاي   از بـين تـراكم  ). 1جـدول  (دار بـود   خشك تك بوته نخود معنـي 
وجـين   بوته در مترمربع 25كاشت مورد آزمايش فقط در تراكم كاشت 

. دار وزن خشك تك بوته نخـود شـد   هرز سبب افزايش معني هاي علف
گـرم بـراي تـراكم     4/8بيشترين وزن خشك تك بوته نخود به ميزان 

هرز حاصل شـد   هاي بوته در مترمربع در شرايط وجين علف 25كاشت 
اثر متقابل سه گانه فاكتورهاي تاريخ كاشت، تراكم كاشـت   ).5جدول (

دار نبـود   هرز بر وزن خشك تك بوتـه نخـود معنـي    هاي و تداخل علف
گـرم   3/9حداكثر وزن خشك تك بوته نخـود بـه ميـزان    ). 1جدول (

بوتـه در مترمربـع در شـرايط     25براي كشت پاييزه با تـراكم كاشـت   
هرز حاصل شد؛ كمترين وزن خشك تك بوته نخـود   هاي كنترل علف

بوتـه در   75گرم به كشـت زمسـتانه بـا تـراكم كاشـت       4/2به ميزان 
  ).6جدول (هرز مربوط بود  هاي مترمربع در شرايط تداخل علف
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وزن خشك تك بوته، عملكرد دانه در واحد زيست توده نخود در واحد سطح، اثر متقابل فاكتورهاي تاريخ كاشت و تراكم كاشت بر  - )3جدول (

  دانه تك بوته و شاخص برداشت نخود عملكردسطح، 

 تودهزيست ت تراكم كاش  تاريخ كاشت
  )گرم در مترمربع(

 وزن خشك
  )گرم(تك بوته 

 عملكرد
  )گرم در مترمربع(

 عملكرد
  شاخص برداشت  )گرم(تك بوته 

  c7/195  a72/8  b31/92   a12/4   a47/0   25  پاييزه
  50   ab5/247  b28/7  a9/117   a44/3   a48/0  
  75   a6/276  c56/5  a124   b44/2   a44/0  
         

  d6/151  c76/5  c83/50   c93/1   b31/0   25  زمستانه
  50   cd186  c44/4  c75/59   c43/1   b31/0  
  75   bc2/242  d05/3  c66/57   d79/0   c25/0  

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني% 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون     
 

عملكرد دانه نخود در واحد سطح بـه   :حعملكرد دانه در واحد سط
فـاكتور تـاريخ كاشـت قـرار گرفـت       تأثيرداري تحت  طور كامالً معني

هاي  ميانگين عملكرد دانه نخود در واحد سطح براي كشت). 1جدول (
گرم در مترمربـع بـود،    1/56و  4/111پاييزه و زمستانه به ترتيب برابر 

قريباً دو برابـر آن در كشـت   عملكرد نخود در كشت پاييزه تبه عبارتي 
هاي ديگر نيـز مؤيـد عملكـرد بيشـتر      پژوهش). 2جدول (زمستانه بود 

ــر ايــن ). 13و  10(هــاي زودهنگــام هســتند  نخــود در كشــت در اكث
هـاي زودهنگـام بـه دوره رشـد      ها پتانسيل بيشتر توليد كشت پژوهش

  . طوالني و بارندگي مناسب طي دوره رشد نسبت داده شده است
تراكم كاشت بر ميزان عملكرد دانـه نخـود در واحـد سـطح      رتأثي

بوتـه در   25افـزايش تـراكم كاشـت از    ). 1جدول (دار بود  كامالً معني
و  1/24بوته در مترمربع به ترتيب سبب افـزايش   75و  50مترمربع به 

افـزايش تـراكم   . درصدي عملكرد دانه نخود در واحد سطح شـد  9/26
دار عملكـرد دانـه    مترمربع افـزايش معنـي   بوته در 75به  50كاشت از 

نخود را در پي نداشت؛ چنين افزايش تراكمـي فقـط موجـب افـزايش     
از ايـن رو بـه نظـر    ). 2جـدول  (درصدي عملكرد دانه نخود شد  25/2
بوته در مترمربع صرفه  50رسد افزايش تراكم كاشت نخود فراتر از  مي

  .اقتصادي چنداني در پي نداشته باشد
بل تاريخ كاشت و تراكم كاشت بر عملكرد دانـه نخـود در   اثر متقا

در كشت پـاييزه افـزايش تـراكم    ). 1جدول (دار نبود  واحد سطح معني
ترتيـب    بوته در مترمربع بـه  75و  50بوته در مترمربع به  25كاشت از 

درصدي عملكرد دانه نخود در واحد سطح  3/34و  7/27سبب افزايش 
هاي كاشت از نظر  داري بين تراكم معني در كشت زمستانه تفاوت. شد

بيشترين عملكرد دانـه  . عملكرد دانه نخود در واحد سطح مشاهده نشد
 75گرم در مترمربع به كشت پـاييزه بـا تـراكم كاشـت      124به ميزان 

بوته در مترمربع تعلق داشت؛ كمتـرين عملكـرد دانـه نيـز بـه كشـت       
  ).3جدول (ربوط بود بوته در مترمربع م 25زمستانه با تراكم كاشت 

داري عملكرد دانه نخـود   هرز به طور كامالً معني هاي تداخل علف

ميانگين عملكرد دانـه  ). 1جدول (قرار داد  تأثيردر واحد سطح را تحت 
. گرم در مترمربع بود 7/102هرز برابر  هاي نخود در شرايط وجين علف

رد درصـدي عملكـ   4/58عمليات وجين به طور متوسط سبب افزايش 
موسـوي و همكـاران در   ). 2جـدول  (دانه نخود در واحـد سـطح شـد    

 199هرز را هايدوساله افزايش عملكرد ناشي از كنترل علف يپژوهش
گـزارش دادنـد   نيز وت و همكاران الاه. )3( درصد گزارش دادند 92و 

هرز در مقايسه با شاهد بدون كنترل سبب افزايش هايكه وجين علف
   .)6( انه نخود شددرصدي عملكرد د 107

هرز بر عملكرد  هاي اثر متقابل تاريخ كاشت و وضعيت تداخل علف
كمترين عملكرد دانه ). 1جدول (دار بود  دانه نخود در واحد سطح معني

گرم در مترمربع براي كشت زمستانه در شـرايط   6/34نخود به ميزان 
مربـع  گرم در متر 8/127هرز و بيشترين آن به ميزان  هاي تداخل علف
جـدول  (هرز حاصل شـد   هاي در شرايط وجين علف پاييزهبراي كشت 

هـرز سـبب    هـاي  در هر دو كشت پـاييزه و زمسـتانه وجـين علـف    ). 4
دار عملكرد دانه نخود شـد؛ ايـن افـزايش عملكـرد دانـه       افزايش معني
درصد  8/123و  5/34هاي پاييزه و زمستانه به ترتيب برابر  براي كشت

هرز كمتـر بـود ولـي از     هاي ت زمستانه تراكم علفهر چند در كش .بود
هـاي   هرز در شرايط تداخل بين كشـت  هاي توده علف نظر توليد زيست

هـا نشـان داده    داده(داري وجود نداشـت   پاييزه و زمستانه تفاوت معني
رسد در كشت زمستانه با توجه به رشد تأخيري  به نظر مي) نشده است

از سوي . هرز فراهم بوده است هاي نخود فضا براي رشد و توسعه علف
هـرز در   هـاي  ساز رشد علف ديگر ظاهراً بارش بهاري مناسب نيز زمينه

تـوان نتيجـه گرفـت كـه      بر اين اساس مـي . كشت زمستانه بوده است
هـرز در كشـت    تـوده علـف   كاهش عملكرد به ازاي هـر واحـد زيسـت   
  . زمستانه بيشتر از كشت پاييزه بوده است

هـرز بـر    هـاي  كم كاشـت و وضـعيت تـداخل علـف    اثر متقابل ترا
در شـرايط  ). 1جـدول  (دار نبود  عملكرد دانه نخود در واحد سطح معني

بوتـه در   75و  50بـه   25هرز، افـزايش تـراكم كاشـت از     تداخل علف
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داري سبب افزايش عملكرد دانه نخود به ميـزان   مربع به طور معني متر
هـرز   هـاي  علف  رايط وجيندر حالي كه در ش. درصد شد 2/53و  9/34

داري بر عملكرد دانه نخـود در واحـد    معني تأثيرافزايش تراكم كاشت 
اثر متقابل سه گانه عوامـل تـاريخ كاشـت،       ).5جدول (سطح نداشت 

هرز بر عملكرد دانه نخـود در   هاي تراكم كاشت و وضعيت تداخل علف
ه نخود بـه  بيشترين عملكرد دان). 1جدول (داري نبود  واحد سطح معني

 50گرم در مترمربع براي كشت پاييزه با تـراكم كاشـت    9/139ميزان 
هرز محقق شد كه البته بـا   هاي بوته در مترمربع در شرايط وجين علف

بوتـه در مترمربـع چـه در شـرايط      75تيمارهاي كشت پاييزه با تراكم 
 25هرز و كشت پاييزه با تـراكم كاشـت    هاي تداخل و چه كنترل علف

داري  هـرز تفـاوت معنـي    هـاي  در مترمربع در شرايط وجين علـف بوته 
در بين تيمارهاي كشت پاييزه كمترين عملكرد دانه به ميـزان  . نداشت

بوته در مترمربع در  25گرم در مترمربع به كشت پاييزه با تراكم  2/72
در هر سه تراكم كاشت مربوط . هرز مربوط بود هاي شرايط تداخل علف
داري سبب افزايش  هرز به طور معني هاي وجين علفبه كشت زمستانه 

در كشت زمستانه افزايش تراكم . عملكرد دانه نخود در واحد سطح شد
 تأثيرهرز  هاي كاشت چه در شرايط تداخل و چه در شرايط كنترل علف

در كشـت پـاييزه وجـين    . داري بر عملكـرد دانـه نخـود نداشـت     معني
بوتـه در مترمربـع بـه     50و  25م هرز براي تيمارهاي با تراك هاي علف

درصدي عملكرد دانـه در   8/45و  9/55داري سبب افزايش  طور معني
بوتـه در   75واحد سـطح شـد؛ در حـالي كـه در مـورد تـراكم كاشـت        

داري عملكرد دانه در واحـد   مترمربع عمليات وجين سبب افزايش معني
ايش ي بـر افـز  زيـاد  تأثيرسطح نشد؛ در كشت زمستانه عمليات وجين 

هـاي كاشـت    در كشت زمستانه براي تراكم. عملكرد دانه نخود داشت
بوته در متر مربع عمليات وجين به ترتيب سبب افزايش  75و  50 ،25
درصدي عملكرد دانـه در واحـد سـطح شـد      8/114و  7/104، 9/161
  ). 6 جدول(

عملكرد دانه تك بوته نخود به طور كـامالً   :عملكرد دانه تك بوته
جـدول  (فـاكتور تـاريخ كاشـت قـرار گرفـت       تـأثير ي تحـت  دار معني

درصـد   3/141عملكرد دانه تك بوته نخـود بـراي كشـت پـاييزه      ).1
). 2جدول (بيشتر از عملكرد دانه تك بوته نخود در كشت زمستانه بود 

تأثيرپذيري عملكرد دانه نخود از تاريخ را محققـان ديگـر نيـز عنـوان     
ر شدن دوره از گلـدهي تـا رسـيدگي در    ت طوالني). 12و  10(اند  نموده
هاي تأخيري از جمله داليـل   هاي زودهنگام در مقايسه با كشت كشت

  .افزايش عملكرد است
فاكتور تراكم كاشت بر عملكرد دانه تك بوتـه نخـود كـامالً     تأثير

افزايش تراكم كاشت سـبب كـاهش عملكـرد     ).1جدول (دار بود  معني
 75و  50بـه   25يش تـراكم كاشـت از   با افزا. دانه تك بوته نخود شد

 6/46و 5/19بوته در مترمربع عملكرد دانه تك بوته نخود بـه ترتيـب   
بوتـه در   75بـه   50افـزايش تـراكم كاشـت از    . درصد كـاهش يافـت  

درصـدي عملكـرد دانـه تـك      6/33دار مترمربع نيز سبب كاهش معني

  . بوته نخود شد
كاشت بر عملكرد دانه  هاي تاريخ كاشت و تراكم اثر متقابل فاكتور
ايـن موضـوع گويـاي پاسـخ     ). 1جدول (دار نبود  تك بوته نخود معني

مشابه عملكرد دانه تـك بوتـه بـه تغييـرات تـراكم كاشـت در تـاريخ        
در هر دو كشت پاييزه و زمسـتانه هـر   . هاي مورد آزمايش است كاشت

بوته در مترمربع سبب كـاهش   50به  25چند افزايش تراكم كاشت از 
دار  لكرد دانه تك بوته شد، اما چنين كاهشي از نظـر آمـاري معنـي   عم

 50نبود؛ در حالي كه در هر دو تاريخ كاشت افزايش تـراكم كاشـت از   
دار عملكرد دانه تـك بوتـه    بوته در مترمربع سبب كاهش معني 75به 

 50كاهش عملكرد دانه تك بوته ناشي از افزايش تـراكم از  . نخود شد
 29هاي پاييزه و زمستانه به ترتيـب  ترمربع براي كشتبوته در م 75به 
  ). 3جدول (درصد بود  8/44و

هرز بر عملكرد دانه تك بوتـه نخـود كـامالً     هاي تداخل علف تأثير
 1/18 هـرز سـبب افـزايش    هـاي  وجـين علـف  ). 1جدول (دار بود  معني

درصدي عملكرد دانه تك بوته نخود در مقايسه با شاهد بدون كنتـرل  
هـرز بـر    هـاي  اثر متقابل تاريخ كاشت و تـداخل علـف   ).2ل جدو(شد 

در كشـت  ). 1جـدول  (دار بود  عملكرد دانه تك بوته نخود كامالً معني
داري  هـرز تفـاوت معنـي    هـاي  پاييزه بين شرايط تداخل و كنترل علف

هـرز   هـاي  وجود نداشت، در حالي كه در كشت زمستانه تـداخل علـف  
عملكـرد  . تك بوتـه نخـود شـد    درصدي عملكرد دانه 52سبب كاهش

دانه تك بوته نخود در كشت پاييزه در شرايط كنترل و حتي در شرايط 
هرز بيشتر از عملكـرد تـك بوتـه نخـود زمسـتانه در       هاي تداخل علف

هـاي   اثـر متقابـل فـاكتور    ).4جدول (هرز بود  هاي شرايط كنترل علف
ته نخود نيز هرز بر عملكرد دانه تك بو هاي تراكم كاشت و تداخل علف

بوته در متر مربع عمليات  25در تراكم كاشت ). 1جدول (دار بود  معني
 4/46 داري عملكرد دانه تك بوته به ميـزان  وجين سبب افزايش معني

بوتـه در مترمربـع تفـاوت     75و  50هـاي   در تراكم كاشـت . درصد شد
هـرز وجـود نداشـت     هـاي  داري بين شرايط تداخل و كنترل علف معني

هاي آزمـايش بـر عملكـرد دانـه      اثر متقابل سه گانه فاكتور). 5جدول (
بيشترين عملكـرد دانـه تـك    ). 1جدول (دار نبود  تك بوته نخود معني

بوته در  25گرم، به تيمار كشت پاييزه نخود با تراكم كاشت  5/4بوته، 
گرم، بـه   53/0هرز و كمترين آن،  هاي مترمربع در شرايط كنترل علف

بوتـه در مترمربـع در    75انه نخود با تـراكم كاشـت   تيمار كشت زمست
  ).6جدول (هرز اختصاص داشت  هاي شرايط تداخل علف

تاريخ كاشت بـر شـاخص برداشـت     تأثير :شاخص برداشت نخود
شـاخص برداشـت نخـود بـراي     ). 1جـدول  (دار بـود   نخود كامالً معني

بـه  . درصـد بـود   29و  46هاي پاييزه و زمستانه به ترتيب برابـر   كشت
درصـد بيشـتر از    6/58عبارتي شاخص برداشت نخود در كشت پاييزه 

برتري كشت پـاييزه نخـود عمـدتاً بـه      ).2جدول  (كشت زمستانه بود 
انطباق فنولوژي گياه زراعي با رژيم رطوبتي و حرارتي مناسب مربـوط  

 تـأثير داري تحـت   شاخص برداشت نخود به طـور كـامالً معنـي   . است



  1388، سال 2، شماره 23، جلد)علوم و صنايع كشاورزي( نشريه حفاظت گياهان     8

افـزايش تـراكم كاشـت از    ). 1جدول (رار گرفت فاكتور تراكم كاشت ق
داري بر شاخص برداشـت نخـود    معني تأثيربوته در مترمربع  50به  25

بوته در مترمربع سبب كـاهش   75نداشت، اما افزايش تراكم كاشت به 
شاخص برداشت نخود براي تراكم . دار شاخص برداشت نخود شد معني

ز ميانگين شاخص برداشت درصد كمتر ا 3/10بوته در مربع  75كاشت 
اثـر متقابـل تـاريخ    ). 2جـدول   (بوته در مربع بود  50و 25هاي  تراكم

جـدول  (دار نبود  كاشت و تراكم كاشت بر شاخص برداشت نخود معني
درصد، به كشت پاييزه نخـود بـا    5/47بيشترين شاخص برداشت، ). 1

شـت  درصد، به ك 25بوته در مترمربع و كمترين آن،  50تراكم كاشت 
در . مربـع مربـوط بـود   متربوتـه در   75زمستانه نخود با تراكم كاشـت  

داري وجود نداشت، اما  هاي كاشت تفاوت معني كشت پاييزه بين تراكم
بوتـه در   75در كشت زمستانه شاخص برداشت نخود با تراكم كاشـت  

  ). 3جدول (داري كمتر از دو تراكم ديگر بود  مترمربع به طور معني
هـرز كـامالً    هاي اخص برداشت نخود از تداخل علفپذيري شتأثير

هـرز در مقايسـه بـا شـرايط      هـاي  تداخل علف). 1جدول (دار بود  معني
درصدي شاخص برداشـت نخـود    1/11دار  كنترل سبب افزايش معني

ــداخل   ).2جــدول (شــد  ــاريخ كاشــت و ت ــل فاكتورهــاي ت ــر متقاب اث

). 1جـدول  (دار بـود   هرز بـر شـاخص برداشـت نخـود معنـي      هاي علف
هرز بيانگر پاسخ  هاي داري اثر متقابل تاريخ كاشت و تداخل علف معني

هـرز در تـاريخ    هـاي  متفاوت شاخص برداشت نخود بـه تـداخل علـف   
در كشت پاييزه افـزايش شـاخص برداشـت    . هاي مختلف است كاشت

دار نبود، اما در كشـت   هرز از نظر آماري معني هاي ناشي از كنترل علف
دار شـاخص برداشـت    هرز سبب افزايش معني هاي ين علفزمستانه وج

درصـد، بـراي كشـت پـاييزه در      7/46بيشترين شاخص برداشت، . شد
هرز و كمتـرين آن بـراي كشـت زمسـتانه در      هاي شرايط كنترل علف
اثـر متقابـل   ). 4جـدول  (هـرز حاصـل گشـت     هاي شرايط تداخل علف

شـاخص برداشـت   هرز بـر   هاي فاكتورهاي تراكم كاشت و تداخل علف
درصـد،   33كمترين شاخص برداشـت،  ). 1جدول (دار نبود  نخود معني

هرز  هاي بوته در مترمربع در شرايط تداخل علف 75براي تراكم كاشت 
بوتـه در مترمربـع    25درصد، براي تراكم كاشت  6/41و بيشترين آن، 

اثر متقابل سه  ).5جدول (هرز به دست آمد  هاي در شرايط كنترل علف
دار نبـود   نه فاكتورهاي آزمايش بـر شـاخص برداشـت نخـود معنـي     گا
  ). 1جدول (

  
توده تك بوته، عملكرد دانه در واحد سطح،  هرز بر ميزان زيست توده نخود در واحد سطح، زيست اثرمتقابل تاريخ كاشت و تداخل علف - )4جدول (

  عملكرد دانه تك بوته و شاخص برداشت نخود 

 وزن خشك  هرز وضعيت علف  تاريخ كاشت
  )گرم در مترمربع( 

 وزن خشك
  )گرم(تك بوته  

  عملكرد 
  )گرم در مترمربع(

  عملكرد 
  شاخص برداشت  )گرم(تك بوته 

  b0/208 a536/7 b 00/95  a422/3  a 4558/0  تداخل پاييزه
  a8/271 a840/6 a 8/127  a244/3  a 4667/0  كنترل 
        

  c2/134 c287/3 d 64/34  c8950/0  c 2608/0  تداخل  زمستانه
  ab3/240 b554/5 c 51/77  b863/1  b 3233/0  كنترل  

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني %1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون
  
توده تك بوته، عملكرد دانه در واحد سطح،  زيستهرز بر زيست توده نخود در واحد سطح،  اثرمتقابل تراكم كاشت و تداخل علف - )5جدول (

  عملكرد دانه تك بوته و شاخص برداشت نخود 

تراكم 
  كاشت

وضعيت 
  هرز علف

گرم در (وزن خشك 
  )مترمربع

وزن خشك تك بوته 
  )گرم(

  عملكرد 
گرم در (

  )مترمربع

  عملكرد 
تك بوته 

  )گرم(

شاخص 
  برداشت

  e4/127 b099/6 c 12/50  b 453/2  c 3650/0  تداخل 25
  bc8/219 a380/8 a 02/93  a 590/3  a 4162/0  كنترل 
        
  d5/170 bc534/5 b 59/67  b 273/2  bc 3787/0  تداخل 50
  ab0/263 b190/6 a 1/110  b 592/2  ab 4087/0  كنترل 
        
  c4/215 cd589/4 b 76/76  c 750/1  d 3312/0  تداخل 75
  a4/285 d021/4 a 9/104  c 479/1  cd 3600/0  كنترل 

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني% 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون
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توده تك بوته، عملكرد  هرز بر زيست توده نخود در واحد سطح، زيست اثرمتقابل فاكتورهاي تاريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علف -)6جدول ( 
  انه در واحد سطح، عملكرد دانه تك بوته و شاخص برداشت نخودد

تاريخ 
  كاشت

تراكم 
  كاشت

وضعيت 
  هرز علف

 وزن خشك
گرم در ( 

  )مترمربع

 وزن خشك
تك بوته  

  )گرم(

  عملكرد 
گرم در (

  )مترمربع

  عملكرد 
تك بوته 

  )گرم(

شاخص 
  برداشت

  ef3/159 ab185/8 c 15/72  ab 733/3  a 4525/0 تداخل  25 پاييزه
  abcd1/232 a262/9 ab 5/112  a 500/4  a 4825/0 كنترل   
  cde7/205 abc685/7 bc 96/95  abc 563/3  a 4675/0 تداخل  50 
  a2/289 bc882/6 a 9/139  bc 318/3  a 4825/0 كنترل   
  abc0/259 bc738/6 ab 9/116  bc 970/2  a 4475/0 تداخل  75 
  a2/294 de375/4 a 1/131  d 915/1  a 4350/0 كنترل   
         

  g57/95 de012/4 d 09/28  e 173/1  d 2775/0 تداخل  25 زمستانه
  bcde6/207 abc497/7 c 56/73  cd 680/2  b 3500/0 كنترل   
  fg2/135 ef382/3 d 21/39  ef 9825/0  cd 2900/0 تداخل  50 
  abc7/236 cd497/5 c 28/80  d 868/1  bc 3350/0 كنترل   
  def8/171 f440/2 d 63/36  f 5300/0  e 2150/0 تداخل  75 
  ab5/276 ef668/3 c 69/78  e 043/1  c 2850/0 كنترل   

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني %1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون
  

  هاي پوك، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه نخودبوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالفتعداد شاخه در نتايج تجزيه واريانس  - )7جدول (

  منابع تغييرات
  ميانگين مربعات

 تعداد
  1شاخه در بوته

 تعداد
  1غالف در بوته

  نسبت 
  غالف پوك

  تعداد 
  1دانه در غالف

 وزن
  1صد دانه

  ns024/0ns136/0 ns 891/63 ns001/0 ns 039/0  تكرار

  ns 078/0 **167/18 ns 536/22  ns000/0  ** 261/1 تاريخ كاشت
  ns 527/98  ns005/0  ns 124/0 479/2** 076/0* تراكم كاشت

  ns016/0 ns035/0 ns 108/10  ns002/0  ns 012/0 اثرمتقابل تاريخ و تراكم كاشت
  ns027/0 ns788/0 ns 932/70  *008/0  ns 060/0 هرز تداخل علف

  ns 885/32  ns002/0  ns 057/0 525/2** 175/0** هرزاثرمتقابل تاريخ كاشت و علف
  ns010/0 *614/0 ns 626/13  ns003/0  ns 008/0 هرزاثرمتقابل تراكم كاشت و علف

  ns002/0 ns050/0 ns 743/18  ns001/0  ns 125/0 هرزاثرمتقابل تاريخ و تراكم كاشت و علف
  041/0  002/0  728/31 158/0 021/0  خطا

  95/3  45/4  00/12 22/13 86/8 ضريب تغييرات
  .اند تبديل جذري شده ها داده -1     

   دار غيرمعني nsدرصد و  1داري در سطح  معني - **درصد،  5داري در سطح  معني -*     

  
بين تيمارهاي مختلف كشت پاييزه از نظر شاخص برداشت نخـود  

تيمارهـاي مبتنـي بـر كشـت پـاييزه      . اشتداري وجود ند تفاوت معني
شاخص برداشـت  . بيشترين شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند

داري كمتـر از   براي تمامي تيمارهاي كشت زمسـتانه بـه طـور معنـي    
كمترين شاخص برداشت به كشت زمستانه نخود بـا  . كشت پاييزه بود

هـرز و   يهـا  بوته در مترمربع در شرايط تداخل علـف  75تراكم كاشت 
بوته در مترمربـع   50و  25بيشترين آن به كشت پاييزه نخود با تراكم 

  ).6جدول (هرز مربوط بود  هاي در شرايط كنترل علف
فاكتور تاريخ كاشت بر تعداد شـاخه در   تأثير :تعداد شاخه در بوته

با ايـن حـال تعـداد    ). 7جدول ) (=0591/0P(دار نبود  بوته نخود معني
درصد بيشـتر از كشـت زمسـتانه     4/10كشت پاييزه شاخه نخود براي 

فاكتور تراكم كاشت بر تعداد شاخه در بوته نخـود   تأثير). 8جدول (بود 
بوتـه   75به  25افزايش تراكم كاشت نخود از ). 7جدول (دار بود  معني

درصـدي تعـداد    6/15داري سـبب كـاهش    در مترمربع به طور معنـي 
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هاي تاريخ كاشت و تراكم كاشـت   وراثر متقابل فاكت. شاخه در بوته شد
حـداكثر تعـداد   ). 7جـدول  (دار نبـود   بر تعداد شاخه در بوته نخود معني
بوته در مترمربع كشـت پـاييزه و    25شاخه در بوته براي تراكم كاشت 

بوتـه در مترمربـع كشـت زمسـتانه      75حداقل آن براي تراكم كاشـت  
  ).9جدول (محقق شد 
دار نبـود   اد شاخه در بوته نخـود معنـي  هرز بر تعد تداخل علف تأثير

تعداد شاخه در بوته براي تيمـار كشـت زمسـتانه نخـود در     ) 7جدول (
هـا   داري كمتر از ساير تيمـار  هرز به طور معني هاي شرايط تداخل علف

هاي آزمايش بر تعداد شـاخه   اثر متقابل سه گانه فاكتور). 8جدول (بود 
با اين حال بيشـترين تعـداد   ). 7ول جد(دار نبود  در بوته نخود نيز معني

بوتـه در   25شاخه در بوته براي كشت پاييزه نخود بـا تـراكم كاشـت    
هرز حاصل شد، البته بـه اسـتثناي    هاي مترمربع در شرايط تداخل علف

بوته در مترمربـع در   75و  50هاي كشت زمستانه نخود با تراكم  تيمار
داري  مايشي تفاوت معنيهاي آز هرز ساير تيمار هاي شرايط تداخل علف

  ).12جدول (با آن نداشتند 
تعداد كل غالف در بوته نخود به طور كامالً  :تعداد غالف در بوته

). 7جـدول  (فاكتور تـاريخ كاشـت قـرار گرفـت      تأثيرداري تحت  معني
هاي پاييزه و زمستانه به ترتيب برابـر   براي كشت  ميانگين تعداد غالف

اين موضوع گوياي بـيش از دو برابـر   . ودعدد غالف در بوته ب 6و  13
بودن تعداد غالف در بوته بـراي كشـت پـاييزه در مقايسـه بـا كشـت       

  ). 8جدول (زمستانه است 
بيشـتر بـودن   ). 7(پژوهش انور و همكاران نيز مؤيد اين امر است 

تعداد غالف براي كشت پاييزه به مساعدتر بودن شرايط آب و هـوايي  
فـاكتور تـراكم كاشـت بـر تعـداد       تأثير. تطي دوره زايشي مربوط اس

افـزايش تـراكم   ). 7جـدول  (دار بـود   غالف در بوته نخود كامالً معنـي 
دار تعداد غالف در  كاشت نخود به طور تقريباً خطي سبب كاهش معني

بوتـه در   75و  50بـه   25با افزايش تـراكم كاشـت نخـود از    . بوته شد
درصـد   9/38و  3/19يـب  مترمربع تعداد غالف در بوته نخـود بـه ترت  

بوتــه در  75بــه  50افــزايش تــراكم كاشـت نخــود از  . كـاهش يافــت 
درصدي تعداد غـالف در بوتـه نخـود     3/24مترمربع نيز سبب كاهش 

  ). 8جدول (شد 
تعداد غالف بر اثر متقابل فاكتورهاي تاريخ كاشت و تراكم كاشت 

موضـوع   ايـن ). 7جـدول  (دار نبـود   در بوته نخود از نظر آماري معنـي 
گوياي پاسخ مشابه تعداد غالف در بوته به تغييـرات تـراكم در تـاريخ    

بيشترين تعداد غالف در بوتـه بـراي تـراكم    . هاي مختلف است كاشت
بوته در مترمربع در كشت پاييزه و كمترين آن براي تـراكم   25  كاشت

در كشـت  . بوته در مترمربع در كشت زمستانه حاصـل شـد   75كاشت 
بوتـه در   75بـه   50و از  50بـه   25ش تـراكم كاشـت از   پـاييزه افـزاي  

دار تعداد غالف در بوته نخود شـد، امـا در    مترمربع سبب كاهش معني
كشت زمستانه كاهش تعداد غالف در بوتـه ناشـي از افـزايش تـراكم     

دار نبود، البتـه   بوته در مترمربع از نظر آماري معني 50به  25كاشت از 
بوتـه در   75بـه   50ش تـراكم كاشـت از   در كشت زمستانه نيـز افـزاي  
. دار تعـداد غـالف در بوتـه نخـود گشـت      مترمربع سبب كاهش معنـي 

 50به  25كاهش تعداد غالف در بوته ناشي از افزايش تراكم كاشت از 
 9/21و  18هاي پاييزه و زمستانه به ترتيـب   بوته در مترمربع در كشت

بوته  75به  50از  درصد بود؛ چنين كاهشي براي افزايش تراكم كاشت
 5/39و  17هـاي پـاييزه و زمسـتانه بـه ترتيـب       در مترمربع در كشـت 

  ). 9جدول (درصد بود 
هرز بر تعداد غالف در بوته نخـود در  هاي فاكتور تداخل علف تأثير

در مقايسـه بـا     هرز تداخل علف). 7جدول (دار بود  درصد معني 5سطح 
عـداد غـالف در بوتـه    درصدي ت 5/10دستي سبب كاهش  تيمار وجين
اثر متقابل فاكتورهـاي تـاريخ كاشـت و تـداخل      ).8جدول (نخود شد 

جـدول  (دار بود  هرز بر تعداد غالف در بوته نخود كامالً معني هاي علف
هـرز در تـاريخ    هـاي  اين امر بيانگر شـدت متفـاوت تـداخل علـف    ). 7

 تـأثير هـرز   هاي در كشت پاييزه تداخل علف. هاي مختلف است كاشت
داري بر تعداد غالف در بوته نخود نداشت در حالي كه در كشـت   معني

درصـدي   4/45دار  هرز سبب كـاهش معنـي   هاي زمستانه تداخل علف
هاي تراكم  اثر متقابل فاكتور ).9جدول (تعداد غالف در بوته نخود شد 

هرز بر تعداد غالف در بوته نخـود نيـز در سـطح     كاشت و تداخل علف
بوتـه در مترمربـع،    25در تراكم كاشت ). 7جدول (د دار بو معني 05/0

هـرز فـراهم بـود،     هـاي  شرايطي كه نيچ اكولوژيك براي توسعه علـف 
دار تعداد غالف در بوته نخـود   هرز سبب كاهش معني هاي تداخل علف

 تـأثير بوته در مترمربع  75و  50هاي  شد، در حالي كه در تراكم كاشت
ف در بوتـه نخـود از نظـر آمـاري     هرز بر تعـداد غـال   هاي تداخل علف

هاي آزمـايش بـر    اثر متقابل سه گانه فاكتور). 11جدول (دار نبود  معني
بيشـترين تعـداد   ). 7جـدول  (دار نبـود   تعداد غالف در بوته نخود معني

بوتـه   25غالف در بوته نخود براي كشت پاييزه نخود با تراكم كاشت 
كمتـرين تعـداد   . ل شدهرز حاص هاي در مترمربع در شرايط وجين علف

بوتـه در   75غالف در بوته نيز به كشت زمستانه نخود با تراكم كاشت 
تفـاوت ايـن   . هرز اختصاص داشت هاي مترمربع در شرايط تداخل علف

  ).12جدول (برابر بود  6دو تيمار بيش از 
هاي پوك به استثناي فاكتور  نسبت غالف :هاي پوك نسبت غالف

ساير فاكتورهاي آزمايش و  تأثيرداري تحت  تراكم كاشت به طور معني
بـه   25افزايش تراكم كاشت از ). 7جدول (اثر متقابل آنها قرار نگرفت 

درصـدي   11داري سـبب افـزايش    بوته در مترمربع به طور معنـي  75
بـر اسـاس اثـر متقابـل     . شدنخود هاي پوك در هر بوته  نسبت غالف

هاي  شترين درصد غالفهرز بي  فاكتورهاي تراكم كاشت و تداخل علف
مربع در شـرايط  متر بوته در 75و   50پوك به تيمارهاي تراكم كاشت 

بوتـه در   25هرز و كمترين آن به تيمار تراكم كاشـت   هاي تداخل علف
). 11جـدول  (هرز اختصاص داشت  هاي مترمربع در شرايط كنترل علف

نسـبت  بر اساس اثر متقابل سه گانه فاكتورهاي آزمايش نيز بيشـترين  
بوته  50هاي پوك به تيمار كشت زمستانه نخود با تراكم كاشت  غالف

هـرز و كمتـرين آن بـه تيمـار      هـاي  در مترمربع در شرايط تداخل علف
بوتـه در مترمربـع در شـرايط     25كشت پاييزه نخود با تـراكم كاشـت   

  ).12جدول (هرز مربوط بود  هاي كنترل علف
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هاي تعداد شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالفهرز  بر  ريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علفاثر ساده فاكتورهاي تا - )8جدول (

  پوك، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه نخود

 تعداد    
  شاخه در بوته

 تعداد
  غالف در بوته

   درصد
  غالف پوك

  تعداد
  دانه در غالف

 وزن صد دانه
  )گرم(

  a77/2 a40/13  a25/46   a89/0   a83/27  پاييزه  تاريخ كاشت
  a51/2  b05/6  a62/47   a89/0   b54/24   زمستانه 
        

  a85/2  a06/12  b21/44   a91/0   a93/26  25  تراكم كاشت
 50  ab67/2  b77/9  ab52 /47   a92/0   ab39 /26  
 75   b41/2  c37/7  a07/49   a86/0   b24/25  
        

  a58/2  a18/9  a15/48   b87/0   a86/25  تداخل  هرزوضعيت علف
  a07/2  a26/10  a72/45   a92/0   a52/26  كنترل 

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني%  1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون
  

هاي پوك، تعداد دانه در ه در بوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالفتعداد شاخاثر متقابل فاكتورهاي تاريخ كاشت و تراكم كاشت بر  - )9جدول (
 غالف و وزن صد دانه نخود

 تعداد  تراكم كاشت  تاريخ كاشت
  شاخه در بوته

 تعداد
  غالف در بوته

  درصد
  غالف پوك

  تعداد 
  دانه در غالف

  وزن صد دانه
  )گرم(

  a91/2  a07/16  a22/43   ab90/0   a36/28   25 پاييزه
 50   a77/2  b18/13  a24/46   a94/0   a03/28  
 75   ab64/2  c94/10  a28/49   b84/0   ab11/27  
        

  a79/2  d05/8  a20/45   ab91/0   bc51/25   25 زمستانه
 50   ab57/2  d29/6  a80/48   ab90/0   cd76/24  
 75   b17/2  e80/3  a85/48   ab87/0   d37/23  

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني% 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   روف مشابه در هر ستونتيمارهاي داراي ح         
  

هاي پوك، تعداد دانه در غالف و هرز بر تعداد شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالف اثرمتقابل تاريخ كاشت و تداخل علف -)10جدول (
  وزن صد دانه نخود

 تعداد  رزه وضعيت علف  تاريخ كاشت
  شاخه در بوته

 تعداد
  غالف در بوته

  درصد 
  هاي پوك غالف

  تعداد 
  دانه در غالف

  وزن صد دانه 
  )گرم(

  a911/2 a09/14 a 63/46  a 8792/0  a 83/27  تداخل پاييزه
  a633/2 a70/12 a 86/45  a 9075/0  a 83/27  كنترل 
        

  b243/2 c272/4 a 66/49  a 8600/0  b 88/23  تداخل زمستانه
  a863/1 b820/7 a 57/45  a 9283/0  b 20/25  كنترل 

  داري با يكديگر ندارند درصد تفاوت معني 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون   
  

فاكتورهاي تاريخ كاشت و تراكم كاشت  تأثير :تعداد دانه در غالف
داري  معنـي  05/0خود از نظر آماري در سطح بر تعداد دانه در غالف ن

هرز تنها فاكتوري بود كه تعـداد دانـه در غـالف     هاي تداخل علف. نبود
وجـين  ). 7جـدول  (قـرار داد   تـأثير داري تحـت   نخود را به طور معنـي 

دار تعداد دانـه در غـالف نخـود شـد      هرز سبب افزايش معني هاي علف

  ).8جدول (
سـاير   تـأثير فـاكتور تـاريخ كاشـت،    به اسـتثناي    :دانه 100وزن 

داري  فاكتورهاي آزمايش بر وزن صد دانه نخود از نظـر آمـاري معنـي   
درصـد   4/13وزن صد دانـه نخـود در كشـت پـاييزه     ). 7جدول ( نبود

هر چند ). 8جدول (بيشتر از وزن صد دانه نخود  در كشت زمستانه بود 
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داري نبود اما بر  يفاكتور تراكم كاشت بر وزن صد دانه نخود معن تأثير
وزن صد دانه براي تراكم كاشـت   01/0اساس آزمون دانكن در سطح 

بوته در متـر مربـع بـود     75بوته در مترمربع بيشتر از تراكم كاشت  25
بر اساس اثر متقابل فاكتورهـاي تـاريخ  كاشـت و تـراكم     ). 8جدول (

 بوتـه در  50و  25هاي كاشـت   كاشت بيشترين وزن صد دانه به تراكم
بوتـه در   75مترمربع كشت پـاييزه و كمتـرين آن بـه تـراكم كاشـت      

وزن صـد دانـه   ). 9جـدول  ( مترمربع كشت زمستانه اختصاص داشـت 
هــرز بيشــتر از شــرايط تــداخل  هــاي نخــود در شــرايط وجــين علــف

 داري نبـود  هرز بود، البته اين اخـتالف از نظـر آمـاري معنـي     هاي علف
)233/0=p ( ) متقابـل سـه گانـه فاكتورهـاي      براساس اثـر ). 8جدول

به تيماركشت پاييزه نخود با ) گرم 30(آزمايش بيشترين وزن صد دانه 
هـرز و   هـاي  بوته در مترمربع در شرايط كنترل علـف  25تراكم كاشت 

به تيمار كشت زمستانه نخود بـا تـراكم كاشـت    ) گرم 22(كمترين آن 
صـاص داشـت   هرز اخت هاي بوته در مترمربع در شرايط تداخل علف 75

دانه نخود خصوصيت تقريبـاً ثـابتي اسـت كـه      100وزن ). 12جدول (
رسـد   به نظر مـي ). 14(پ گياه وابسته است يتغييرات آن عمدتاً به ژنوت

تر در كشت پاييزه به طور مثبتي خصوصيت گيـاهي   دوره رشد طوالني
دانـه، شـاخص    100بوته، تعـداد غـالف در بوتـه، وزن      نظير وزن تك

بـر  . به تبع آن عملكرد دانه نخـود را تحـت تـأثير قـرار داد    برداشت و 
مبناي نتايج آزمايش دو ساله اوزدمير و كاراداوت نيز كشـت پـاييزه در   

درصد عملكرد دانه نخـود   102مقايسه با كشت بهاره موجبات افزايش 
برتـري كشـت پـاييزه نخـود عمـدتاً بـه انطبـاق        ). 14(را فراهم آورد 

  .عي با رژيم رطوبتي و حرارتي بهينه مربوط استفنولوژي اين گياه زرا

هاي پوك، تعداد دانه در غالف و هرز بر تعداد شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالف اثرمتقابل تراكم كاشت و تداخل علف -)11جدول (
  وزن صد دانه نخود

 تعداد شاخه  هرز وضعيت علف  تراكم كاشت
  در بوته

 تعداد غالف
  هدر بوت

  درصد 
  هاي پوك غالف

 تعداد دانه
  )گرم(وزن صد دانه   در غالف

  a859/2 bc03/10 ab67/45  ab 9013/0 ab 33/26 تداخل  25
  a836/2 a08/14 b75/42  ab 9162/0 a 54/27 كنترل  
        
  ab604/2 bcd441/9 a51/49  b 8637/0 ab 26/26 تداخل  50
  ab730/2 b03/10 ab53/45  a 9700/0 ab 53/26 كنترل  
        
  b267/2 cd070/8 a26/49  b 8438/0 b 99/24 تداخل  75
  ab543/2 d674/6 ab87/48  b 8675/0 ab 49/25 كنترل  

  داري با يكديگر ندارند درصد تفاوت معني 1بر اساس آزمون دانكن در سطح   تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون   
  

هاي هرز بر تعداد شاخه در بوته، تعداد غالف در بوته، نسبت غالف اثرمتقابل فاكتورهاي تاريخ كاشت، تراكم كاشت و تداخل علف -)12جدول (
  پوك، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه نخود

 تعداد شاخه  هرز وضعيت علف  تراكم كاشت  تاريخ كاشت
  در بوته

 تعداد غالف
  در بوته

  درصد
  هاي پوك غالف

  تعداد
  دانه در غالف

  وزن
  )گرم(صد دانه 

  a108/3 b89/14 a 65/52  ab 9100/0  abc 74/27 تداخل  25  پاييزه
  ab703/2 a2/17 ab 01/50  ab 8975/0  a 98/28 كنترل    
  ab957/2 ab07/14 ab 96/49  ab 9075/0  abc 59/27 تداخل  50  
  ab580/2 bc30/12 ab 56/48  a 9675/0  bc 48/28 كنترل    
  ab668/2 ab32/13 ab 74/47  b 8200/0  ab 18/28 تداخل  75  
  ab617/2 cd560/8 ab 37/46  ab 8575/0  abc 04/26 كنترل    
          

  ab610/2 ef182/5 ab 36/46  ab 8925/0  bc 92/24 تداخل  25  زمستانه
  ab970/2 bcd91/10 ab 11/46  ab 9350/0  abc 10/26 كنترل    
  bc250/2 ef815/4 ab 97/44  b 8200/0  bc 93/24 تداخل  50  
  ab880/2 de760/7 ab 94/44  a 9725/0  c 58/24 كنترل    
  c867/1 F818/2 ab 04/44  ab 8675/0  d 81/21 تداخل  75  
  abc467/2 ef787/4 b 46/41  ab 8775/0  bc 93/24 كنترل    

  داري با يكديگر ندارند تفاوت معني% 1اس آزمون دانكن در سطح بر اس  تيمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون       
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