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چکيده
به منظور بررسي واکنش زيستتوده کل علفهايهرز ،عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم نخود ديم به تراکم کاشت
و تداخل علفهايهرز در شرايط ديم شهرستاا کرماناتاه ،مزماياتي در ستاا زراعتي  1393-94در مزرعته تقيقيتاتي
داناکده کااورزي داناگاه رازي کرمانااه انجام گرفت .مزمايش به صورت فاکاوريل بر پايه طرح بلوکهاي کامل تصادفي
در سه تکرار اجرا شد .تقمارها شامل سه تراکم کاشت ( 38/5 ،31/3و  50بوته در مارمربع) و چهار رقم نخود مزاد ،مرما ،
هاشم و عادا در دو سطح وجقن و عدم وجقن علفهايهرز بود .بهطور کلي ،با افزايش تراکم کاشت همه ارقتام نختود ،از
مقزا عملکرد اقاصادي کاساه شد .در تراکمهاي کاشت  38/5و  50بوته در مارمربتع ،رقتم مزاد بته ترتقت  8/9و 42/6
درصد ،رقم مرما به ترتق  30/5و  37/2درصد ،رقم هاشم به ترتق  23/7و  40/2درصد و رقم عادا به ترتقت  32/9و
 36/3درصد نسبت به تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع کاهش در عملکرد اقاصادي از خود ناتا دادنتد .رقتم مزاد در
تقمار وجقن علفهايهرز با مقانگقن تولقد  146/4گرم در مارمربع ،بقاارين و رقم مرما در تقمار عدم وجقن علتفهتاي
هرز با مقانگقن تولقد  45/2گرم در مارمربع ،کمارين عملکرد اقاصادي را تولقد کردند .عدم وجقن علفهايهرز به ترتق
باعث کاهش  61/2 ،51/9 ،59/1و  46/3درصدي عملکرد اقاصادي در ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عادا شد .در مرحله اوا
نمونهبرداري از علفهايهرز ،بقاارين ( 25/7گرم در مارمربتع) و کماترين ( 17/7گترم در مارمربتع) زيستتتتوده کتل
علفهايهرز به ترتق در تراکم کاشت  31/3و  38/5بوته در مارمربع مااهده شد .درمرحله دوم نمونتهبترداري از علتف-
هايهرز ،بقاارين ( 60/0گرم در مارمربع) و کمارين ( 42/8گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهايهرز به ترتقت در
تراکم کاشت  31/3و  50بوته در مارمربع مااهده شد .در مرحله دوم نمونهبرداري از علفهايهرز ،بقاارين ( 54/7گترم
در مارمربع) و کمارين ( 40/8گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهاي هترز بته ترتقت در ارقتام نختود هاشتم و عتادا
مااهده شد .در مجموع ناايج اين مزمايش ناا داد که ارقام مزاد و هاشم با تراکم بوته کم ( 31/3بوته در مارمربتع) و بتا
کنارا کامل علفهايهرز براي کاشت به صورت ديم در منطيه مورد بررسي توصقه ميشتوند و راهبترد کتاهش خستارت
علفهايهرز از طريق افزايش تراکم بوته ،کارايي مناسبي ندارد.
واژههای کليدی :دگرمسقبي ،رقابت ،سقسام ديمکاري

نقاروژ مورد نقاز خود را تأمقن کنند (.)Khajehpour, 2014
در بقن حبوبات ،نخود زراعتي ( )Cicer arietinum L.گقتاهي
علفي ،يکستاله و روزبلنتد استت کته از اهمقتت بستقار بتااليي
برخوردار است ()NasrEsfahani & Mostajeran, 2014؛ به
طوري که در ستاا زراعتي  ،1394-95در حتدود  787/3هتزار
هکاار از اراضي زراعي کاور زير کات حبوبات رفاه کته ستهم
نخود از اين ميدار برابر  499/9هزار هکاار ( 63/5درصتد) بتوده

1

مقدمه
حبوبات گقاهاني از خانواده بيوالت ( )Fabaceaeهستاند
که جهت تولقد دانههايي غني از پتروتیقن بتراي تیذيته انستا
کات ميشوند .اين گقاهتا بته دلقتل توانتايي هتم زيستاي بتا
باکاريهاي تثبقتکننده نقاروژ  ،متيتواننتد بختش زيتادي از

* نویسنده مسئولgahmadvand@basu.ac.ir :
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;2012; Mohammaddoust Chamanabad et al., 2016
 .)Karimi Torki et al., 2011در ايتن راستاا گتزارش شتده

است .از طرفي 79/2 ،درصد از اراضي زير کات نختود (395/9
هزار هکاار) به صورت سقسام ديمکاري بوده است ( Ahmadi
 .)et al., 2017حفظ رطوبت خاک و اسافاده مطلتو از م از
اصوا مهم در سامانه ديمکاري است .در اين راساا ،اناخا رقم
و تراکم کاشت مناس  ،از جمله مهمترين تصتمقمات متديرياي
هساند .اگر در اين خصوص به درساي تصمقمگقتري ناتود ،بتا
تخلقه رطوبت ختاک در اوايتل دوره رشتد گقتاه زراعتي ،تتنش
خاکي شديدي به گقاه زراعتي در دوره رشتد زاياتي تقمقتل
خواهد شد ( ،)Nourbakhsh et al., 2013همچنقن به دلقتل
کتتاهش اخاصتتاص ترکقبتتات فاوستتنازي از گقتتاه زراعتتي بتته
باکاريهاي تثبقتکننده نقاروژ  ،تنش خاتکي تقمقلتي متي
توانتتد در عملکتترد ايتتن بتتاکاريهتتا نقتتز ايجتتاد اختتایا نمايتتد
(.)NasrEsfahani & Mostajeran, 2014
ساخاار کانوپي باز ،قامتت کوتتاه ،ستطح بترم مقتدود و
سرعت رشد کُند نخود ،عامل مستق پتذيري م در برابتر علتف
هايهرز است ( ،)Parsa et al., 2014عیوه براين ،در سقستام
کات ديم ،علفهايهرز نقز ميتوانند در تخلقه رطوبتت ختاک
نيش مؤثري داشاه باشند و بته تتنش خاتکي در اواختر فصتل
رشد گقاه زراعي ،دامتن بزننتد (.)Nourbakhsh et al., 2013
گزارشها ناا ميدهند که حضور علفهايهرز در مزارع نخود
ديم ،باعث کتاهش 52درصتدي ( )Akbari et al., 2010و 92
درصدي ( )Fallah, 2008در عملکرد دانه شده است .از اينرو،
دساقابي به بقاارين پاانسقل تولقد نخود ،نقازمند توجه کتافي
به تداخل علتفهتايهترز و بته کتارگقري روشهتاي متديرياي
مناس براي حذف يا کاهش اثرات تداخلي م ها است .در حاا
حاضر ،روشهاي مانوعي جهت کنارا علفهايهترز در متزارع
نخود ديم ،بکار گرفاه ميشود ( )Jahanghiri et al., 2015که
در اين بقن روشهاي زراعي کنارا علفهايهرز بهدلقل هزينته
کمار در ميايسه با ساير روشها (مکانقکي ،فقزيکي ،شقمقايي و
زيساي) از اهمقت خاصي برخوردار هساند .ازجملته روشهتاي
زراعي ،ميتوا به اناخا رقم و افتزايش تتراکم کاشتت اشتاره
کرد .با اناخا ارقامي با قدرت رقابتت يتا تقمتل بتاال در برابتر
علفهايهرز و افزايش معيوا در تراکم کاشت ،ميتوا بر رشتد
و تکامل علفهايهرز فائق ممد و بته بقاتارين پاانستقل تولقتد
گقاه زراعي دستت يافتت ( .)Naseri et al., 2011ستودمندي
اين دو روش کنارا علفهايهرز در مزارع نخود ديتم قتبیب بته
اثبتتات رستتقده استتت (Fallah, Allahdadi et al., 2006
;Moosavi et al., ،Nourbakhsh, et al., 2013; 2008
 .)2010در پژوهشهاي مخالف وجود تنتوع در مقتا ژنوتقت
هاي مخالف گقاها زراعي از نظر تقمل تنش هتاي زيستاي از
جمله رقابت علفهايهرز گزارش شده است ( Nemati et al.,

است که ارقامي که شاخص رقابت بتااليي دارنتد ،ضتمن حفتظ
عملکرد باال در شرايط رقابت ،توانايي کتاهش رشتد و نمتو و يتا
زادموري علفهايهرز را نقز دارند .بنابراين کات اين ارقتام بته
مرور زما ميتواند جمعقت علفهايهرز و در ناقجه ماتکیت
م ها را کتاهش دهتد (Mohammaddoust Chamanabad,
) .2010همچنقن گزارش شده است که طي ارزيابي  18ژنوتق
عدس ،همبساگي مثباي بقن عملکرد ژنوتق ها با شاخصهتاي
تقمل تنش مااهده گرديد ).(Naroui Rad et al., 2010
حاصتل فعالقتتهتاي تقيقيتاتي انجتام شتده در مؤسسته
تقيقيات کااورزي ديم کاور در زمقنته معرفتي ارقتام جديتد
نخود ديم ،منجر به معرفي ارقام هاشم ،مرما و مزاد بته ترتقت
در سااهاي  1383 ،1376و  1387شده استت ( Jahanghiri
 .)et al., 2015پژوهشهاي صورت گرفاه جهتت معرفتي ايتن
ارقام (يا هر رقم جديدي از هر گقاه زراعي) تقت شترايط عتدم
حضور علفهايهرز (معموالب وجقن دساي) انجام گرفاه است .به
همقن دلقل مقييا علوم علفهتايهترز پت از معرفتي رقتم
جديد از نخود ديم ،م را با ارقام قديميتر از نظر قدرت رقابتت
در برابر علفهايهرز تقت ميايسه قرار دادهاند ( Allahdadi et
;Nourbakhsh et al., 2013; al., 2006; Fallah, 2008
 .)Moosavi et al., 2010اخقراب ،رقم نخود ديم عادا در ساا

 1393بتتراي کاشتتت پتتايقزه در منتتاطق معاتتدا ستترد و نقمتته
گرمستقري کاتور معرفتي شتده استت ( Jahanghiri et al.,
 .)2015تاکنو  ،ميايسهاي از نظر قدرت رقاباي يا تقمتل رقتم
عادا در برابر علفهايهرز با ارقتام قتديميتتر صتورت نگرفاته
است .همچنقن در خصوص تأثقر تراکم کاشت اين رقم از نختود
ديم بر واکنش علفهايهرز پژوهاي صتورت نگرفاته استت .از
اينرو هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي واکنش اين رقم جديد
و ارقام قديميتر نخود ديم در تتراکمهتاي کاشتت مخالتف بتر
مقزا خسارت علفهايهرز تقت شرايط ديم در کرمانااه بود.
مواد و روشها
اين پژوهش در ساا زراعي  1393-94در مزرعه پژوهاي
داناکده کااورزي و منابع طبقعي داناتگاه رازي کرماناتاه بتا
طوا جیرافقايي  47درجه و  9دققيه شرقي ،عتر جیرافقتايي
 34درجه و  21دققيه شمالي و  1391مار ارتفاع از سطح دريتا
اجرا گرديد .در ساا قبل ،زمقن مورد نظر زير کات گندم بتود.
در طوا اجراي مزمايش ،مقزا کل بارندگي  85/5مقليمار بود
که نقوه توزيع م و ساير ويژگيهاي م و هوايي در جتدوا 1
ذکر شتده استت .در اواختر دي متاه  ،93زمتقن بتا استافاده از
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فسفر و پااسقم قابل جذ به ترتق برابر  14/2و  610پيپيام
و نقاروژ کل برابر  0/74درصتد تعقتقن گرديتد .بتا توجته بته
توصقه کودي ،قبل از کاشت حدود  20کقلوگرم کتود اوره و 40
کقلوگرم کود فسفات ممونقم در هکاار ،اسافاده شد.

گاومهن برگردا دار شخم و بتهدنبتاا م دو بتار عمتود بتر هتم
ديسک زده شد .سپ  ،نمونتهگقتري از عمتق  0تتا  30ستاناي
ماري خاک به روش زيگزاگي براي تجزيته مزماياتگاهي ختاک
انجام گرفت .بافت خاک به صورت لومي رسي با قابلقت هتدايت
الکاريکي برابر  1/7دسي زيمن بر ماتر ،استقدياه برابتر ،7/3

جدول  -1ویژگیهای آب و هوایی محل اجرای آزمایش در طول سال زراعی 1393-94
Table 1. Climatic characteristics at the experimental site, during Feb- Jul 2013
تير 94

خرداد 94

اردیبهشت 94

فروردین 94

اسفند 93

بهمن 93

ویژگیهای آب و هوایی

Jul 2013

Jun 2013

May 2013

Apr 2013

Mar 2013

Feb 2013

13.5

9.9

0.7

-1.7

-5.8

-7.5

40.6

39

33.5

28.6

21.2

19

0

3.5

6.9

49.9

22.7

2.8

Climatic characteristics
)(°Cدماي کمقنه
)Minimum temperature (°C
)(°Cدماي بقاقنه
)Maximum temperature (°C
)(mmبارندگي کل
)Total precipitation (mm

منبع :سازما هواشناسي کاور http://www.irimo.ir/far/

روي رديف تنظقم شد .فاکاور رقم نخود شامل چهار رقم مرما ،
مزاد ،عادا و هاشم (جتدوا  )Jahanghiri et al., 2015( )2و
فاکاور تداخل علفهايهرز در دو ستطح وجتقن کامتل و عتدم
وجقن علفهايهرز بود .پ از سبزشد گقتاه نختود ،عملقتات
وجقن دساي علفهايهرز در تقمارهاي مربوطه به طور مسامر
انجام گرفت.

پ از ممادهسازي زمقن ،در کرتهايي با ابعتاد  2×6ماتر،
کات نخود با فاصله بقن رديف  40سانايمار (پتنج رديتف بته
طوا شش مار در هر کترت) در تتاريخ  93/11/15بته صتورت
دساي انجام گرفت .مزمايش به صتورت فاکاوريتل ( )3×4×2در
قال طرح پايه بلوکهاي کامی تصادفي با سه تکرار اجترا شتد.
فاکاور تراکم کاشت در سته ستطح  38/5 ،31/3و  50بوتته در
مارمربع به ترتق با فاصتله کاشتت  6/5 ،8و  5ستانايماتر بتر

جدول  -2برخی از مشخصات ارقام مورد بررسی
Table 2. Some specifications of the cultivars
آزادAzad -

آرمانArman -

هاشمHashem -

عادلAdel -

نامName -

FLIP93-93C

FLIP90-96C

FLIP84- 48C

FLIP99-66C

منااءOrigin -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

ايکارداICARDA -

تق Type -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

کابليKabuli -

فرم بوتهGrowth habit -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ايساادهErect -

ماوسط ارتفاع بوته (سانايمار)Plant height (cm) -

47

55

75

46

ماوسط وز 100دانه (گرم)100 Seed weight (g) -

38

36

35

32

ماوسط عملکرد دانه (کقلوگرم در هکاار)Seed yield (Kg.h-1) -

1403

1651

2000

1472

21.5
Resistant

26.5
Resistant

27.1
Resistant

20.6

درصد پروتیقن دانهSeed protein (%) -
واکنش به بقماري برقزدگيReation to Ascochyta blight -

عملقات برداشت جهت ارزيابي اجزاي عملکترد و عملکترد
دانه در تاريخ  94/4/7انجام گرفت .با درنظرگرفان دو رديتف از
هر طرف و نقم مار از ابادا و اناهاي رديفها به عنتوا حاشتقه،
بوتههاي نخود از مساحاي معتادا  2مارمربتع برداشتت شتدند.
اجزاي عملکرد شامل تعداد غیف در بوته ،تعداد دانه در غیف و
وز 100دانه ،عملکترد اقاصتادي (دانته) ،عملکترد بقولوژيتک و

Resistant

شتتاخص برداشتتت تعقتتقن شتتد .نمونتتهبتترداري جه تت تعقتتقن
زيستتوده و تراکم بوته علفهايهرز با اسافاده از کوادرات يک
مارمربعي بصورت تصادفي در تاريخهتاي  94/2/30و 94/3/22
که به ترتق مصادف با زما گلدهي و رستقدگي فقزيولتوژيکي
گقاه نخود بود ،انجام گرفت .پ از تفکقک گونتههتاي مخالتف
علفهرز و شتمارش تعتداد بوتته هرگونته ،نمونتههتا بته متدت
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مارمربع در نظر گرفت شد و علفهايهرز مزرعته نقتز بته طتور
کامل وجقن نادند (شکل  .)1با افزايش تتراکم کاشتت ،شتدت
اثر علفهايهرز در کاهش تعداد غیف در بوته کاهش يافت ،بته
طوري که حضور علتفهتايهترز در تتراکمهتاي کاشتت ،31/3
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع بتته ترتق ت  50/4 ،55/8و 45/4
درصد کاهش در تعداد غیف در بوته ايجاد کرد .تعداد غیف بته
عنوا يکتي از اجتزاي مهتم عملکترد متيباشتد کته متيتوانتد
تعققنکننده عملکرد دانه باشد .با کاهش فضاي قابتل دستارس
بوتههاي نخود در روي رديف ،به سب افزايش تراکم کاشت و يا
حضور علفهايهرز ،تعداد غیفهتا در بوتته کتاهش يافتت کته
علت م را ميتوا به ترتق افزايش رقابتت درو گونتهاي بتقن
بوتههاي نخود و يا افزايش رقابت برو گونتهاي بتقن بوتتههتاي
نخود با علفهايهرز براي کس منبع مقدود در دسارس (م )
در شرايط ديمکاري دانست .با وقوع هر دو شکل رقابت (درو و
برو گونهاي) تولقد مواد فاوسنازي ،کاهش مييابد .در چنتقن
وضعقاي حداکثر تعداد غیف در هر بوته تولقتد نمتيشتود کته
دلقل اين امر احاماالب يا عتدم تولقتد غتیف در بوتته يتا ريتزش
غیفهاي ضعقف و نارس متيباشتد ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009کاهش تعداد غیف در بوته ارقام مخالف نخود ديتم بتا
افزايش تراکم کاشت در گزارشهاي قبلي ( ;Liu et al., 2003
 )Tawaha et al., 2005; Akbari et al., 2010تأکقتدي
جدي بر رعايت فاصله مناس بقن بوتهها در ديمکاري است.
ناايج تجزيه واريان ناا داد که اثر ستاده رقتم و تقمتار
علفهرزي و اثر مايابل دوگانه م ها در سطح احاماا  1درصتد
بر تعداد دانه در غیف ،معنيدار بود (جدوا  .)3در شرايط عتدم
حضور علتفهتايهترز ،ارقتام هاشتم و عتادا بته ترتقت داراي
بقاارين و کمارين تعداد دانته در غتیف بودنتد (شتکل  .)2در
شرايط حضور علفهايهرز نقز ناقجه ماابهي دريافت شد.
تعداد دانه در غیف با ثباتترين جزء عملکرد در حبوبتات
است .اين صفت بقاار ماأثر از خصوصقات ژناقکي گقتاه استت
ولي تقت تأثقر عوامل مققطي مانند کمبتود م نقتز قترار متي
گقرد ( .)Mousavi & Ahmadi, 2009زماني کته مقتدوديت
مواد فاوسنازي به ستب مقتدوديت م ختاک وجتود داشتاه
باشد ،جنقن دانههايي که در بدو تاکقل هساند سيط ميشتود
و در ناقجه تعداد دانه در غیف کاهش مييابتد بته طتوري کته
ممکن است غتیف کتامی پتوک شتود .بنتابراين ،وجتود تتنش
خاکي به ويژه در مرحله رشد زاياي متيتوانتد از ايتن طريتق
باعث کاهش تعداد دانه در غتیف شتود .در ديتمکتاري ،هتر دو
شکل رقابت (درو و بترو گونتهاي) متيتوانتد باعتث افتزايش
احاماا تقمقل تنش خاکي بر گقاه زراعي شود ،به طوري کته
ثابت شده است که افتزايش تتراکم کاشتت ( )Fallah, 2008و

24ساعت يا تا زما ثابتشتد وز خاتک ،در مو بتا دمتاي
75درجه سانايگراد قرار گرفانتد و ستپ وز خاتک م هتا
تعققن و با تيسقمکرد تعداد بوته هر کدام از گونههتاي غالت ،
به تعداد بوته کل علفهايهرز ،تراکم نسبي م ها مقاسبه شد.
به منظور تجزيه واريان و ميايسه مقانگقن دادهها از نترم
افزار مماري  Minitab 16اسافاده گرديد .براي صفاتي کته اثتر
فاکاورها يا اثر مايابل م ها معنيدار شد ،ميايسه مقانگقنها بتا
اسافاده از مزمو حداقل اختایف معنتيداري  LSDدر ستطح
احاماا  5درصد انجام گرفت .رسم نمودارها با استافاده از نترم
افزار  Excelانجام گرفت.
نتایج و بحث
عملکرد و اجزای عملکرد

ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده
(رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و اثر مايابل دوگانه (رقم
و تراکم کاشت ،رقم و تقمار علفهرزي و تراکم کاشتت و تقمتار
علفهرزي) بر تعداد غیف در بوته در ستطح احامتاا  1درصتد
معنيدار بود (جدوا .)3در اثر مايابل رقم و تراکم کاشت ،رقتم
مزاد در تتتراکم کاشتتت  31/3بوتتته در مارمربتتع بتتا مقتتانگقن
11/0غتتیف و رقتتم مرمتتا در تتتراکم  50بوتتته در مارمربتتع بتتا
مقانگقن  5/0غیف به ترتق بقاارين و کمارين تعتداد غتیف
در بوته را تولقد کردند (شکل  .)1با افزايش تتراکم کاشتت هتر
چهار رقم نخود ديم از تعداد غتیف در بوتته کاستاه شتد .رقتم
عادا در تتراکمهتاي کاشتت  38/5و  50بوتته در مارمربتع بته
ترتق  30/5و  35/4درصد نسبت به تراکم کاشتت  31/3بوتته
در مارمربع کاهش در تعداد غیف در بوته از خود ناا داد .در
اثر مايابل رقم و تقمار علفهرزي ،تمامي ارقام در تقمار وجتقن
علفهايهرز در ميايسه با تقمار عدم وجقن م ها تعتداد غتیف
بقااري تولقد کردند (شکل  .)1رقم مزاد در تقمار وجتقن علتف
هايهرز با مقانگقن  12/1غتیف در هتر بوتته و رقتم مرمتا در
تقمار عدم وجقن علفهايهرز با مقانگقن  3/9غیف در بوته بته
ترتق بقاارين و کمارين تعداد غیف را تولقتد کردنتد .تقمتار
عدم وجقن علفهايهرز به ترتق باعتث کتاهش ،51/8 ،53/0
 58/0و  41/1درصدي در تعداد غیف در بوته ارقام مزاد ،مرما ،
هاشم و عادا در ميايسه با تقمار وجقن علفهتايهترز شتد .در
بقن ارقام ،کمارين مسق ناشي از حضور علفهايهرز ،بر تعداد
غیف در بوته در رقم عادا مااهده شد .در اثتر مايابتل تتراکم
کاشت و تقمار علفهترزي ،بقاتارين ( )13/1تعتداد غتیف در
بوته در تراکم کاشتت  31/3بوتته در مارمربتع و وجتقن کامتل
علفهايهرز بهدست ممد .بترعک  ،کماترين تعتداد غتیف در
بوته ( )4/2زماني بهدست ممتد کته تتراکم کاشتت  50بوتته در
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(رقم و تراکم کاشت ،رقم و تقمار علفهرزي و تتراکم کاشتت و
تقمار علتفهترزي) بتر عملکترد بقولتوژيکي در ستطح احامتاا
1درصد معنيدار بود (جدوا  .)4در اثتر مايابتل رقتم و تتراکم،
بقاارين عملکرد بقولوژيکي ( 357/9گرم در مارمربع) در رقتم
مزاد با تراکم  31/3بوته در مارمربع و کماترين ميتدار (178/3
گرم در مارمربع) در رقم مرما با تتراکم  50بوتته در مارمربتع
بهدست ممد (شکل  .)3با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقتم ،از
مقزا عملکرد بقولوژيکي کاساه شد .در تراکمهاي کاشت 38/5
و  50بوته در مارمربع ،رقم مزاد به ترتق  11/4و  40/9درصد،
رقم مرما به ترتق  28/3و  40/5درصد ،رقم هاشم به ترتقت
 28/3و  40/5درصد و رقم عادا به ترتق  33/0و  31/9درصد
نستتبت بتته تتتراکم کاشتتت  31/3بوتتته در مارمربتتع ،کتتاهش در
عملکرد بقولوژيکي از خود ناا دادند.
در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم مزاد در تقمتار
وجقن علتفهتايهترز بتا مقتانگقن  398/69گترم در مارمربتع
بقاارين و رقم مرما در تقمار عتدم وجتقن علتفهتايهترز بتا
مقانگقن  140/13گرم در مارمربع کمارين عملکرد بقولتوژيکي
را تولقد کردند (شکل  .)3عدم وجقن علفهايهترز بته ترتقت
باعتتث کتتاهش  54/7 ،50/2 ،50/7و  35/6درصتتدي عملکتترد
بقولوژيکي ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عادا شد.

تداخل علفهتايهترز ( )Sadidi & Armin, 2015اثتر معنتي
داري در تعداد دانه در غیف نخود ديم داشاه است .با اين حاا،
در تقيقق حاضر تنها تداخل علفهايهرز به طور معنيداري بر
تعداد دانه در غیف ارقام نخود ديم اثرگذار بود.
ناتتايج تجزيتته واريتتان ناتتا داد کتته اثتتر ستتاده تقمتتار
علف هرزي بر وز 100دانه در سطح احاماا  1درصد معنتيدار
بود (جدوا  .)3وز 100دانه در تقمارهاي وجقن و عدم وجتقن
علفهايهرز به ترتق برابر  28/15و  25/97گرم بهدست ممتد.
به بقا ديگر ،حضور علفهايهرز باعتث کتاهش  7/7درصتدي
وز 100دانه شد .در تقيقق حاضر ،اثتر رقتم بتر وز 100دانته
معنيدار نبود .ارقام مزاد ،هاشم و مرما نقز که به صتورت ديتم
در ايتتیم کاتتت شتتده بودنتتد ،اختتایف معنتتيداري از نظتتر
وز 100دانه نداشاند ( .)Naseri et al., 2011به نظر ميرسد
که به لقاظ يکسا بود شرايط براي ارقام ،اخایف موجتود در
وز 100دانه ارقام بقاار جنبه ژناقکتي داشتاه باشتد و هرچته
رقمي زودرستر باشد ،طوا دوره پُرشد دانه م کم شده و در
ناقجه وز هر دانه کاهش متييابتد ( Seyed Sharifi et al.,
.)2014
ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده
(رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و اثرات مايابتل دوگانته

جدول  -3تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تيمار علفهایهرز (وجين و عدم وجين) و تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد
چهار رقم نخود دیم در شرایط کرمانشاه
Table 3. Analysis of variance (mean squares) the effect of weed treatment (weeded and unweeded) and crop density on
yield and yield components of four chickpea cultivars in Kermanshah
شاخص

عملکرد

عملکرد

درجه

برداشت

اقتصادی

بيولوژیکی

وزن100دانه

تعداد دانه در غالف

تعداد غالف در بوته

Harvest
index
0.39 ns

Economic
yield
** 9329.4

Biological
yield
** 72930

100-Seeds
weight
0.560 ns

Number of seeds
per pod
** 0.014

Number of Pods
per plant
0.001 ns

2

** 341.04

** 83034.5

** 474713

** 85.706

** 0.093

** 29.536

1

** 18.17

** 11618.4

** 80826

6.094 ns

0.000 ns

** 74.765

2

* 14.26

** 4150.9

** 27314

4.134 ns

** 0.006

** 29.536

3

** 3.56
** 24.50
4.29 ns
5.50 ns
3.41

** 2730.1
** 2085.3
**499.3
146.9 ns
127.8

** 19385
** 12016
** 3710
1000 ns
697

1.017 ns
4.245 ns
6.602 ns
2.706 ns
4.477

0.000 ns
** 0.001
0.000 ns
0.000 ns
0.000

** 22.551
** 11.185
** 2.080
0.281 ns
0.419

2
3
6
6
46

5.45

12.80

13.98

7.81

4.37

8.89

آزادی

منابع تغيير
S.O.V.

df

بلوک ()Block
تقمار علف هرزي
Weed treatment
)(W

تراکم کاشت
)Crop density (D

رقم نخود
Chickpea
)cultivar (C
W×D
W×C
D×C
W×D×C
خطا ()Error

ضري تیققرات (درصد)
)Coefficient of variation (%

 * ،nsو ** :به ترتق ناا دهنده عدم وجود اخایف معنيدار و وجود اخایف معنيدار در سطح احاماا 1درصد و  5درصد
ns,* and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively
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شکل  -1اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر تعداد غالف در بوته نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 1. Interactions between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and plant
density and weed treatment (below) on pod number per plant in chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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شکل  -2اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علفهرزی بر تعداد دانه در غالف نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 2. Interaction between cultivar and weed treatment on grain number in pod of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.

ناايج تجزيه واريان ناتا داد کته تمتامي اثترات ستاده و
مايابل دوگانته بتر عملکترد اقاصتادي (دانته) در ستطح احامتاا
1درصد معنيدار بود (جدوا  .)3در اثر مايابل رقم و تراکم ،رقتم
مزاد در تراکم  31/3بوته در مارمربع و رقتم مرمتا در تتراکم 50
بوته در مارمربع به ترتق با مقانگقن  124/5و 56/4گرم دانته در
مارمربع ،بقاارين و کمارين عملکرد اقاصتادي را تولقتد کردنتد
(شکل  .)4به طور کلي با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقم نخود
ديم از مقزا عملکرد اقاصادي کاساه شد .در تراکمهتاي کاشتت
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع ،رقتتم مزاد بتته ترتقت  8/9و 42/6
درصد ،رقم مرما به ترتق  30/5و  37/2درصد ،رقتم هاشتم بته
ترتق  23/7و  40/2درصد و رقم عادا به ترتقت  32/9و 36/3
درصد نسبت به تراکم کاشت  31/3بوتته در مارمربتع کتاهش در
عملکرد اقاصادي از خود ناا دادند .يکي از روشهتاي مناست
براي افزايش عملکرد اقاصادي نخود ،اعماا تراکم مناس کاشتت
است ،به نقوي که حداقل رقابت درو گونهاي بقن بوتههتا وجتود
داشاه باشد .اگرچه تنکبود تراکم کاشت نخود سب ديربستاه
شد سايهانداز گقاهي ميشود ( ،)Miller et al., 2002ولتي بتر
استاس گزارشتي ( )Majnoon Hosseini et al., 2003تتراکم
مطلو بوته نخود در مزرعه 30 ،بوتته در مارمربتع استت کته بتا
ناقجه تقيقق حاضر مطابيت دارد.
در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم مزاد در تقمتار
وجقن علفهايهرز با مقانگقن  146/4گترم دانته در مارمربتع،
بقاارين و رقم مرما در تقمار عتدم وجتقن علتفهتايهترز بتا
مقانگقن  45/2گرم دانه در مارمربع ،کمارين عملکرد اقاصتادي
را تولقد کردند (شکل .)4

با وجقن علفهايهرز ،رقابت گقاه نخود با علفهايهرز بتر
سر م  ،نور و مواد غذايي از بقن متيرود و گقتاه نختود فرصتت
کافي براي بسان سريعتر کانوپي مييابد که ميتوا اين مسیله
را دلقل رسقد به بقشترين مقزا عملکرد بقولوژيکي دانستت
( .)Gholami Zali et al., 2015مقييا ديگري (Tewari et
 )al., 2001نقز در بررسي روي نخود گزارش کردنتد کته عتدم
حضور علفهايهرز تا  60روز پ از سبزشد نختود ،افتزايش
عملکرد بقولوژيکي را در پي دارد .در اثر مايابل تتراکم و تقمتار
علفهرزي ،تراکم  31/3بوته در مارمربع در تقمار وجتقن علتف
هايهرز با مقانگقن  428/7گترم بتر مارمربتع داراي بقاتارين
عملکرد بقولوژيکي بود و تراکم  50بوتته در مارمربتع در تقمتار
عدم وجقن علفهايهرز با مقتانگقن  144/2گترم در مارمربتع،
کمارين ميدار عملکرد بقولوژيکي را بته ختود اخاصتاص دادنتد
(شکل  .)3عدم وجقن علفهايهرز در تراکمهتاي 38/5 ،31/3
و  50بوته در مارمربع به ترتقت باعتث کتاهش  47/7 ،52/6و
 44/0درصتتدي عملکتترد بقولتتوژيکي نستتبت بتته تقمتتار وجتتقن
علفهايهرز شد .اين ناا دهنده م است که با افزايش تتراکم
کاشت از شدت خسارت علفهتايهترز بتر عملکترد بقولتوژيکي
کاساه ميشود .الگوي کاشت در رقابت علفهرز با گقتاه زراعتي
براي کس نور و کارميي م در تبديل انترژي تاباتي بته متاده
خاک در گقاه زراعي مؤثر است .هرگاه توزيع بوتههتا در واحتد
سطح به گونهاي باشد کته اجتازه دهتد نتور بقاتاري بته درو
جامعتته گقتتاهي نفتتوذ کنتتد ،ميتتدار فاوستتناز کتتل و عملکتترد
بقولوژيکي توسط م جامعه گقاهي افزايش متييابتد ( Tewari
.)et al., 2001
47

فالحی و همکاران؛ واکنش عملکرد و اجزای /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،12شمارة ،1سال ،1400صفحه 41-57

شکل  -3اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر عملکرد بيولوژیکی نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 3. Interaction between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and plant density
and weed treatment (below) on biological yield of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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شد (شکل  .)5در تراکمهاي باالتر تعداد زياد بوته ستب تعترق
بقاار و مقدودشد رطوبت خاک براي مراحتل تاتکقل دانته
ميشود و بنابراين مواد فاوسنازي کماري بته منظتور پُرکترد
دانهها اخاصاص مييابد و به تبع م شتاخص برداشتت کتاهش
مييابد ( .)Shamsi, 2010افزايش تتراکم بتا تستريع و تاتديد
تخلقه رطوبت خاک ستب مقتدوديت بتقش از پتقش رطوبتت
خاک در مرحله دانهبندي شده کته در نهايتت کتاهش عملکترد
اقاصادي و شاخص برداشت را به دنباا خواهد داشت ( Fallah
 .)et al., 2005با توجه به اين که يکي از اصوا مهتم متديريت
کااورزي در اين منطيه ،حفظ رطوبت و اسافاده مطلتو از م
ميباشد ،بايساي توجه داشت که تتراکم نامناست گقتاهي متي
تواند رطوبت خاک را در اوايل فصل رشد تخلقه و باعتث مواجته
شد گقاه با تنش خاکي در دورا رشد زاياي شود .به همقن
دلقل اسافاده از گونه گقاهي مناس و شناخت ارقام ستازگار بتا
اين منطيه از اهمقت فوقالعادهاي برخوردار است ( Jalilian et
 .)al., 2005در اثر مايابل رقم و تقمار علفهترزي ،رقتم عتادا
در تقمار وجقن علفهايهرز ،باالترين شاخص برداشتت ()37/7
و رقم مرما در تقمار عدم وجتقن علتفهتايهترز ،پتايقنتترين
شاخص برداشت ( )33/0را ايجاد کردند (شکل  .)5عدم وجتقن
علفهايهرز به ترتق باعث کتاهش  14/1 ،2/7 ،14/2و 16/1
درصدي شاخص برداشت ارقام مزاد ،مرما  ،هاشم و عتادا شتد.
در تقيقيات قبلي ( )Mohammadi et al., 2004نقتز مقتزا
شاخص برداشت با افزايش طوا دوره ملودگي علفهرز ،کتاهش
يافت .با وجود اين ،در تقيقيات منتا مقتزا کتاهش در تقمتار
ملوده به علفهرز در کل فصل رشد در ميايسه با تقمتار شتاهد،
 42/8درصد اعیم شده است.

عدم وجقن علفهايهرز بته ترتقت باعتث کتاهش ،59/1
 61/2 ،51/9و  46/3درصتتدي عملکتترد اقاصتتادي ارقتتام مزاد،
مرمتتا  ،هاشتتم و عتتادا شتتد .در گزارشتتي ( & Mousavi
 )Ahmadi, 2009نقز اشاره شده است که عملقات وجقن سب
افزايش در حدود  58درصدي تولقد دانه در ارقام مخالف نختود
در ميايسه با شاهد عدم وجقن شد .در اثر مايابل تراکم و تقمار
علفهرزي ،تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع در تقمار وجقن
علفهايهرز با مقانگقن تولقتد  156/4گترم دانته در مارمربتع،
داراي بقاارين عملکرد اقاصادي بود و تتراکم کاشتت  50بوتته
در مارمربع در تقمار عدم وجقن علفهايهرز با مقانگقن تولقتد
 43/9گرم دانه در مارمربع ،کمارين ميدار عملکرد اقاصتادي را
به خود اخاصاص داد (شکل  .)4عدم وجقن علتفهتايهترز در
تراکمهاي  38/5 ،31/3و  50بوته در مارمربع ،به ترتق باعتث
کاهش  55/8 ،57/5و  51/8درصدي عملکرد اقاصتادي نستبت
به تقمار وجقن علفهايهرز شد .به نظر ميرسد کته در تتراکم
هاي پايقن ،فراواني منابع شامل نور و مواد غذايي باعتث گرديتد
که علفهايهرز رشد بقااري داشاه باشند ،ولي در تتراکم بتاال
به علت انبوهي جمعقتت گقتاهي ،فرصتت رشتد کماتري بتراي
علفهايهرز فراهم ميشود ( .)Fallah et al., 2005علفهاي-
هرز از جمله عوامل اصلي مقدودکننده تولقد مقصوالت زراعتي
هساند که براي منابعي مانند رطوبت ،عناصر غذايي ،نور و فضتا
به رقابت با گقاها زراعي ميپردازند ( Mousavi & Ahmadi,
 .)2009نخود به دلقل سرعت رشد کُند و سطح برم مقدود در
مراحل اولقه رشد ،در برابر علفهايهترز رققت ضتعقفي استت
( .)Parsa et al., 2014بهطوري که رشد سريع علفهتايهترز
باعث ميشود که در صورت عدم کناترا م هتا ،بته راحاتي بتر
نخود ،بهخصوص وقاي که به صورت ديم کات شده باشد ،غلبه
کننتد ( .)Sadidi & Armin, 2015مقييتا يکتي از داليتل
عمده پايقنبتود عملکترد اقاصتادي نختود ديتم را در منطيته
زاگرس (نسبت به پاانستقل تولقتد م ) تتداخل علتفهتايهترز
معرفي نمودهاند (.)Mousavi & Ahmadi, 2009
شاخص برداشت ناا دهنده مقتزا متواد انايتاايافاته و
ذخقرهشده در دانه نسبت به کل مواد تولقدشده در دورا رشتد
روياي و زاياي استت .ناتايج تجزيته واريتان ناتا داد کته
تمامي اثرات ساده (رقم ،تراکم کاشت و تقمار علفهرزي) و نقتز
اثر مايابل دوگانه رقم و تقمتار علتفهترزي در ستطح احامتاا
1درصد بر شاخص برداشت معنيدار بتود (جتدوا  .)3بته طتور
کلي با افزايش تراکم کاشت ،از مقزا شاخص برداشتت کاستاه

زیستتوده کل علفهایهرز

مهمترين گونههاي علفهرز موجود در تقمار عتدم وجتقن
علفهايهرز بهترتق اهمقت عبتارت بودنتد از ختردا وحاتي
( ،)Sinapis arvensis L.بيتتيراخ (،)Galium aparine L.
پقچک صقرايي ( ،)Convolvulus arvensis L.شتقرينبقتا
( ،)Glycyrrhiza glabra L.گلرنت وحاتي ( Carthamus
 )oxyacantha M.Bieb.و علتتف هفتتتبنتتد ( Polygonum
 )aviculare L.که به ترتق داراي تراکم نسبي معتادا ،47/4
 2/0 ،2/1 ،43/4و  1/4درصد از کل تراکم علفهايهرز بودند.
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شکل  -4اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته (باال) ،رقم و تيمار علفهرزی (وسط) و تراکم بوته و تيمار علفهرزی (پایين)
بر عملکرد اقتصادی (دانه) نخود کشت شده به صورت دیم
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 4. Interaction between cultivar and plant density (above), cultivar and weed treatment (middle), and crop density
and weed treatment (below) on economic yield (grain) of chickpea cultivated as rain-fed
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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 اثر ساده تراکم بوته (باال) و اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علفهرزی (پایين) بر شاخص عملکرد نخود دیم-5 شکل
. درصد معنيدار نقست5  در سطح احامااLSD  بر اساس مزمو،اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند

Fig. 5. The effect of plant density (above) and interaction between cultivar and weed treatment (below) on harvest
index of rain-fed chickpea
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.

 تجزیه واریانس (ميانگين مربعات) تأثير تراکم کاشت چهار رقم نخود دیم بر زیستتوده کل علفهایهرز-4 جدول
Table 4. Analysis of variance (mean squares) the effect of plant density of four chickpea cultivars on total weed
biomass
منابع تغيير

درجه آزادی

نمونهبرداری اول

نمونهبرداری دوم

S. O. V.
)Block( بلوک

df.
2

1st sampling
47.54 ns

2nd sampling
184.92 ns

تراکم کاشت

2

194.98 **

1070.87 **

3

47.59 ns

365.93 *

6
22

62.52 **
18.47

231.89 ns
96.75

4.37

7.81

Crop density (D)

رقم نخود
Chickpea cultivar (C)
D×C
)Error( خطا

)ضري تیققرات (درصد
Coefficient of variation (%)

 درصد1 درصد و5  ناا دهنده عدم وجود اخایف معنيدار و وجود اخایف معنيدار در سطح احاماا،  بهترتق:**  * و،ns
ns, * and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively
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شکل  -6اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته نخود دیم در نمونهبرداری اول از علفهایهرز (باال) ،اثر ساده تراکم کاشت در دو نمونه
برداری از علفهایهرز (وسط) و اثر ساده رقم در نمونهبرداری دوم از علفهایهرز (پایين) بر زیستتوده کل علفهایهرز
اخایف بقن ساو هايي که حروف ماارک دارند ،بر اساس مزمو  LSDدر سطح احاماا  5درصد معنيدار نقست.

Fig. 6. Interaction between cultivar and plant density of rain-fed chickpea at 1st sampling of weeds (above), the effect of
chickpea plant density at two sampling of weeds (middle), and the effect of cultivarsat 2 nd sampling of weeds (below) on
total weed biomass
Columns with the same letters are not significantly different based on LSD test at 5% probability levels.
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مااهده شد .عدم وجقن علفهايهرز به کاهش بقاار عملکترد
و اجزاي عملکرد اقاصادي دامن زد .در ارقام مورد بررسي ،عتدم
وجقن علفهايهرز نسبت به تقمار وجقن کامتل باعتث کتاهش
 46تا  61درصد در عملکرد اقاصادي شد .به نظر متيرستد کته
در شرايط ديمکاري نخود ،روش افزايش تتراکم کاشتت کته بته
عنوا يکي از روشهاي زراعي مديريت علتفهتايهترز مطترح
است ،بيفايده و حاي خسارتزا باشد .به همتقن دلقتل ،توصتقه
ميشود که مديريت علفهايهترز مزرعته نختود بتا استافاده از
روشهاي ديگري بهجز روش افزايش تراکم کاشت ،انجام گقترد.
يک يافاه جال در پژوهش حاضر اين بود کته بتا وجتود تولقتد
زيستتوده کمار علفهايهترز در کترتهتاي مربتوب بته رقتم
عادا ،عملکرد اقاصادي اين رقم در ميايسه با ساير ارقام کماتر
بود .احاماالب رقم عادا تولقدکننده مواد دگرمستقبي علقته علتف
هايهرز است .به نظر ميرسد با توجه بته ايتنکته تولقتد متواد
دگرمسق براي خود گقاه هزينهبر است ،به همقن دلقل عملکرد
پايقنتر رقم عادا در ميايسه با ساير ارقام توجقهپذير باشتد .در
عو  ،به نظر ميرسد که بهدلقتل عملکترد پتايقنتتر ،کقفقتت
مقصوا در رقم عادا باالتر از ساير ارقام باشتد کته نقتاز استت
بررسيهاي کقفي بر روي دانه حاصتل از ايتن رقتم در پتژوهش
هاي متي انجام گقرد.

ناايج تجزيه واريان ناا داد کته در مرحلته اوا نمونته
برداري ،اثر ساده تراکم و اثر مايابل دوگانه رقم و تراکم کاشتت
در سطح احاماا  1درصد و در مرحله دوم نمونهبرداري ،اثترات
ساده رقم و تراکم کاشت بر زيستتوده کل علفهايهرز معني-
دار بود (جدوا  .)4در اثر مايابل رقم و تراکم کاشت ،بقاتارين
( 28/5گرم در مارمربتع) و کماترين ( 13/1گترم در مارمربتع)
زيستتوده کل علفهايهرز به ترتق در تقمار رقتم مرمتا در
تراکم  31/3بوته در مارمربع و تقمار رقم مزاد بتا تتراکم کاشتت
 50بوتتته در مارمربتتع ماتتاهده شتتد (شتتکل  .)6درمرحلتته اوا
نمونهبترداري ،بقاتارين ( 25/7گترم در مارمربتع) و کماترين
( 17/7گرم در مارمربع) زيستتوده کل علفهايهرز به ترتقت
در تراکم کاشت  31/3و  38/5بوته در مارمربتع ،ماتاهده شتد
(شکل  )6که از کاهش  30/8درصدي برخوردار بتود .درمرحلته
دوم نمونهبرداري ،بقاارين زيستتوده کل علفهايهترز (60/0
گرم در مارمربتع) وکماترين م ( 42/8گترم در مارمربتع) بته
ترتق در تراکم کاشت  31/3و  50بوتته در مارمربتع ماتاهده
شد که از کاهش  28/6درصدي برخوردار بود.
در هر دو مرحله نمونهبترداري ،اختایف بتقن تتراکمهتاي
 38/5و  50بوتتته در مارمربتتع ،معن تيدار نبتتود .درمرحلتته دوم
نمونهبرداري ،بقاارين زيست توده کل علفهايهرز ( 54/7گرم
در مارمربتتع) و کماتترين ميتتدار ( 40/8گتترم در مارمربتتع) بتته
ترتق در ارقام نخود هاشم و عادا مااهده شد (شکل .)6

سپاسگزاری
ناايج ارائهشده در اين مياله حاصتل بخاتي از پايتا نامته
کارشناسي ارشد مقتاي ارستی فیحتي دانتشمموخاته رشتاه
شناسايي و مبارزه با علفهايهرز داناتکده کاتاورزي داناتگاه
بوعلي سقناي همتدا استت .از متديريت پتردي کاتاورزي و
منابع طبقعتي و گتروه زراعتت و اصتیح نباتتات داناتگاه رازي
کرمانااه که امکا اجراي اين مزمايش را در مزرعه پژوهاي م
پردي فراهم نمودند ،تاکر و قدرداني ميکنقم.

نتيجهگيری
در اين پژوهش ،ارقام مزاد و هاشم در همه تراکمهاي مورد
بررسي از عملکرد اقاصادي باالتري برختوردار بودنتد .همچنتقن
تراکم کاشت  31/3بوته در مارمربع بته عنتوا بهاترين تتراکم
کاشت در هر چهار رقم نخود ،شناخاه شتد .بتا افتزايش تتراکم
کاشت باالتر از تراکم کاشت مطلتو  ،کتاهش قابتلتتوجهي در
عملکرد و اجزاي عملکترد اقاصتادي تمتامي ارقتام نختود ديتم
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Introduction
The most important principle in the rain-fed cropping system is to maintain and optimal use of soil
moisture. In this regard, selecting the appropriate cultivar and planting density is one of the most important
management decisions. The open canopy structure, short stature, limited leaf area, and the slow growth rate
of chickpea is responsible for its poor competitive ability against weeds. In rain-fed cropping systems, weeds
can also play an important role in soil moisture depletion and can aggravate drought stress on crop at the end
of the growing season. Among the weed control cropping methods, it is possible to select a competitive
cultivar and/or increased planting density. After introducing a new cultivar from rain-fed chickpea,
researchers have always compared it with older cultivars in terms of competitive ability against weeds. So
far, there has been no comparative study of competitive ability or tolerance of a new rain-fed chickpea
cultivar, Adel, against weeds with older cultivars. Consequently, the effect of planting density of this new
rain-fed chickpea cultivar on the response of weeds was not investigated. Therefore, the aim of this study
was to investigate the interaction of this new and old cultivars and planting density on weeds damage under
rain-fed conditions in Kermanshah.
Materials and Methods
This research was carried out at the research farm of the faculty of agriculture and natural resources of
Razi University, Kermanshah, during 2013-2014 growing season. Wheat was planted in the same farm
during the previous growing season. During the experiment, the total rainfall was 85.51 mm. After preparing
the land to plots of 6 × 2 m2, the chickpea cultivars were manually planted with the distance of 40 cm on
each row on 5 February 2013. The experiment was a factorial (3 crop densities × 4 chickpea cultivars × 2
weed interferences) in a completely randomized block design with three replications. Planting densities were
31.3, 38.5, and 50.0 plants m-2. Chickpea cultivars were Arman (FLIP90-96C), Azad (FLIP93-93C), Adel
(FLIP99-66C), and Hashem (FLIP84-48C). The factor of weed interference was at two levels of weeding and
unweeding. The crop was harvested on 28 June 2014 to evaluate yield and yield components. The samplings
of weeds were performed to determine the total biomass using a 1 m2 quadrate on 20 May and 12 June 2014,
which were coincident with the flowering time and physiological maturity of chickpea, respectively.
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Results and Discussion
In general, the economic yield was decreased by increasing the plant density in all chickpea cultivars.
The planting densities of 38.5 and 50.0 plants m-2 reduced the economic yield up to 8.9 and 42.6% in Azad
cultivar, 30.5 and 37.2% in Arman cultivar, 23.7 and 40.2% in Hashem cultivar and 32.9 and 36.3% in Adel
cultivar compared to planting densities of 31.3 plants m-2, respectively. Azad cultivar produced the highest
economic yield (146.4 g m-2) under weeded condition, while the lowest economic yield (45.2 g m-2) belonged
to Arman cultivar under un-weeded condition. The presence of weeds resulted in a reduction of 59.1, 51.9,
61.2, and 46.3%, in the economic yield of Azad, Arman, Hashem, and Adel cultivars, respectively. During
the first weeds sampling, the highest (25.7 g m-2) and the lowest (17.7 g m-2) weed biomass were observed at
planting density of 31.3 and 38.5 plants m-2, respectively- whereas during the second weeds sampling, the
highest (60.0 g.m-2) and the lowest (42.8 g. m-2) weed biomass were observed at 31.3 and 50.0 plants m-2,
respectively. Moreover, during the second sampling of weeds, the highest (54.7 g m-2) and the lowest (40.8 g
m-2) weed biomass were observed at the plots of Hashem and Adel cultivars, respectively.
Conclusion
In this research, the planting density of 31.3 plants m-2 was optimal planting density for all four chickpea
cultivars. It seems that the increase of planting density to control weeds in rain-fed chickpea cropping system
is an unsuitable technique. Therefore, it is necessary to consider other techniques to control weeds in rain-fed
chickpea cropping systems. An interesting observation in this study was that, although the economic yield of
Adel cultivar was lower, the lower biomass of weeds in the plots of this cultivar was observed compared to
other cultivars. This observation can be related to allelopathic compounds produced by Adel cultivar which
is costly for the crop itself and has reduced its yield.
Keywords: Allelopathy, Competition, Rain-fed cropping system
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