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 چکيده
هرز، عملکرد و اجزاي عملکرد چهار رقم نخود ديم به تراکم کاشت هايکل علف تودهزيستررسي واکنش به منظور ب
در مزرعته تقيقيتاتي    1393-94در شرايط ديم شهرستاا  کرماناتاه، مزماياتي در ستاا زراعتي       هرزهايو تداخل علف

هاي کامل تصادفي کاوريل بر پايه طرح بلوکداناکده کااورزي داناگاه رازي کرمانااه انجام گرفت. مزمايش به صورت فا
بوته در مارمربع( و چهار رقم نخود مزاد، مرما ،  50و  5/38، 3/31در سه تکرار اجرا شد. تقمارها شامل سه تراکم کاشت )
از طور کلي، با افزايش تراکم کاشت همه ارقتام نختود،   بههرز بود. هايهاشم و عادا در دو سطح وجقن و عدم وجقن علف

 6/42و  9/8بوته در مارمربتع، رقتم مزاد بته ترتقت       50و  5/38هاي کاشت مقزا  عملکرد اقاصادي کاساه شد. در تراکم
و  9/32درصد و رقم عادا به ترتقت    2/40و  7/23درصد، رقم هاشم به ترتق   2/37و  5/30درصد، رقم مرما  به ترتق  

ارمربع کاهش در عملکرد اقاصادي از خود ناتا  دادنتد. رقتم مزاد در    بوته در م 3/31درصد نسبت به تراکم کاشت  3/36
هتاي گرم در مارمربع، بقاارين و رقم مرما  در تقمار عدم وجقن علتف  4/146هرز با مقانگقن تولقد هايتقمار وجقن علف

هرز به ترتق  هاين علفگرم در مارمربع، کمارين عملکرد اقاصادي را تولقد کردند. عدم وجق 2/45هرز با مقانگقن تولقد 
 اوا مرحله دردرصدي عملکرد اقاصادي در ارقام مزاد، مرما ، هاشم و عادا شد.  3/46و  2/61، 9/51، 1/59باعث کاهش 

کتل   تتوده زيستت گترم در مارمربتع(    7/17) نيکماتر  وگرم در مارمربتع(   7/25) نياارقب، هرزهايبرداري از علفنمونه
-بترداري از علتف  دوم نمونته  درمرحلهبوته در مارمربع مااهده شد.  5/38و  3/31تراکم کاشت هرز به ترتق  در هايعلف

هرز به ترتقت  در  هايکل علف تودهزيستگرم در مارمربع(  8/42) نيکمار وگرم در مارمربع(  0/60) نياارقب، هرزهاي
گترم   7/54) نياارقب، هرزهايبرداري از علفنمونه دوم مرحله دربوته در مارمربع مااهده شد.  50و  3/31تراکم کاشت 
هترز بته ترتقت  در ارقتام نختود هاشتم و عتادا        هايکل علف تودهزيستگرم در مارمربع(  8/40) نيکمار ودر مارمربع( 
و بتا   بوته در مارمربتع(  3/31در مجموع ناايج اين مزمايش ناا  داد که ارقام مزاد و هاشم با تراکم بوته کم ) مااهده شد.

شتوند و راهبترد کتاهش خستارت     صورت ديم در منطيه مورد بررسي توصقه ميه هرز براي کاشت بهايکنارا کامل علف
 هرز از طريق افزايش تراکم بوته، کارايي مناسبي ندارد.هايعلف

 
 کاريرقابت، سقسام ديمدگرمسقبي، : های کليدیواژه

 

   1 مقدمه
( هستاند  Fabaceaeحبوبات گقاهاني از خانواده بيوالت )

هايي غني از پتروتیقن بتراي تیذيته انستا      که جهت تولقد دانه
بتا   زيستاي هتم  بته دلقتل توانتايي   شوند. اين گقاهتا   کات مي
د بختش زيتادي از   نت توانمتي ، کننده نقاروژ هاي تثبقتباکاري

                                                           
 gahmadvand@basu.ac.ir نویسنده مسئول: *

(. Khajehpour, 2014نند )کمقن أتخود را  نقازنقاروژ  مورد 
( گقتاهي  .Cicer arietinum L) خود زراعتي در بقن حبوبات، ن

روزبلنتد استت کته از اهمقتت بستقار بتااليي        ستاله و علفي، يک
به  (؛NasrEsfahani & Mostajeran, 2014برخوردار است )

هتزار   3/787، در حتدود  1394-95طوري که در ستاا زراعتي   
هکاار از اراضي زراعي کاور زير کات حبوبات رفاه کته ستهم   

درصتد( بتوده    5/63هزار هکاار ) 9/499ر نخود از اين ميدار براب

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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 9/395درصد از اراضي زير کات نختود )  2/79است. از طرفي، 
 Ahmadiبوده است ) کاريهزار هکاار( به صورت سقسام ديم

et al., 2017  حفظ رطوبت خاک و اسافاده مطلتو  از م  از .)
کاري است. در اين راساا، اناخا  رقم اصوا مهم در سامانه ديم

ترين تصتمقمات متديرياي   راکم کاشت مناس ، از جمله مهمو ت
گقتري ناتود، بتا    هساند. اگر در اين خصوص به درساي تصمقم

تخلقه رطوبت ختاک در اوايتل دوره رشتد گقتاه زراعتي، تتنش       
خاکي شديدي به گقاه زراعتي در دوره رشتد زاياتي تقمقتل     

(، همچنقن به دلقتل  Nourbakhsh et al., 2013خواهد شد )
اخاصتتاص ترکقبتتات فاوستتنازي از گقتتاه زراعتتي بتته    کتتاهش
، تنش خاتکي تقمقلتي متي   نقاروژ  کنندههاي تثبقتباکاري

نقتتز ايجتتاد اختتایا نمايتتد هتتا بتتاکاريتوانتتد در عملکتترد ايتتن 
(NasrEsfahani & Mostajeran, 2014.) 

و  ستطح بترم مقتدود   ساخاار کانوپي باز، قامتت کوتتاه،   
پتذيري م  در برابتر علتف    سرعت رشد کُند نخود، عامل مستق 

(، عیوه براين، در سقستام  Parsa et al., 2014است ) هرزهاي
توانند در تخلقه رطوبتت ختاک   نقز مي هرزهايکات ديم، علف

ثري داشاه باشند و بته تتنش خاتکي در اواختر فصتل      ؤنيش م
(. Nourbakhsh et al., 2013رشد گقاه زراعي، دامتن بزننتد )  

در مزارع نخود  هرزهايند که حضور علفدهها ناا  ميگزارش
 92( و Akbari et al., 2010)درصتدي   52ديم، باعث کتاهش 

رو، ( در عملکرد دانه شده است. از اينFallah, 2008) درصدي
نقازمند توجه کتافي   ،نخوددساقابي به بقاارين پاانسقل تولقد 

هتاي متديرياي   هترز و بته کتارگقري روش   هتاي به تداخل علتف 
. در حاا ستا ها ممناس  براي حذف يا کاهش اثرات تداخلي 

در متزارع   هترز هايهاي مانوعي جهت کنارا علفحاضر، روش
( که Jahanghiri et al., 2015شود )نخود ديم، بکار گرفاه مي

دلقل هزينته  به هرزهايزراعي کنارا علف هايدر اين بقن روش
ها )مکانقکي، فقزيکي، شقمقايي و کمار در ميايسه با ساير روش

هتاي  روش ازجملته زيساي( از اهمقت خاصي برخوردار هساند. 
به اناخا  رقم و افتزايش تتراکم کاشتت اشتاره      توا يمزراعي، 

برابتر  کرد. با اناخا  ارقامي با قدرت رقابتت يتا تقمتل بتاال در     
توا  بر رشتد  هرز و افزايش معيوا در تراکم کاشت، ميهايعلف

 بته بقاتارين پاانستقل تولقتد    هرز فائق ممد و هايعلف و تکامل
(. ستودمندي  Naseri et al., 2011گقاه زراعي دستت يافتت )  

در مزارع نخود ديتم قتبیب بته     هرزهايکنارا علف اين دو روش
 ,Allahdadi et al., 2006 Fallahاثبتتات رستتقده استتت )

2008; Nourbakhsh, et al., 2013; ،Moosavi et al., 

هاي مخالف وجود تنتوع در مقتا  ژنوتقت    (. در پژوهش2010
هاي مخالف گقاها  زراعي از نظر تقمل تنش هتاي زيستاي از   

 ,.Nemati et al) گزارش شده است هرزهايرقابت علفجمله 

2012; Mohammaddoust Chamanabad et al., 2016; 

Karimi Torki et al., 2011    گتزارش شتده   (. در ايتن راستاا
ارقامي که شاخص رقابت بتااليي دارنتد، ضتمن حفتظ     که  است

عملکرد باال در شرايط رقابت، توانايي کتاهش رشتد و نمتو و يتا     
هرز را نقز دارند. بنابراين کات اين ارقتام بته   هايري علفزادمو

و در ناقجه ماتکیت   هرزهايتواند جمعقت علفمرور زما  مي
 ,Mohammaddoust Chamanabad)را کتاهش دهتد    ها م

ژنوتق   18طي ارزيابي  . همچنقن گزارش شده است که(2010
هتاي  ها با شاخصعدس، همبساگي مثباي بقن عملکرد ژنوتق 

 .(Naroui Rad et al., 2010) مااهده گرديد تقمل تنش
مؤسسته  در هتاي تقيقيتاتي انجتام شتده     فعالقتت حاصتل  
ورزي ديم کاور در زمقنته معرفتي ارقتام جديتد     اتقيقيات کا
بته ترتقت    مزاد  و ارقام هاشم، مرما  منجر به معرفي ،نخود ديم
 Jahanghiri) شده استت  1387و  1383، 1376هاي در ساا

et al., 2015 .)ايتن  معرفتي   هاي صورت گرفاه جهتت پژوهش
ارقام )يا هر رقم جديدي از هر گقاه زراعي( تقت شترايط عتدم   

( انجام گرفاه است. به )معموالب وجقن دساي هرزهايحضور علف
پت  از معرفتي رقتم     هترز هتاي مقييا  علوم علف همقن دلقل

نظر قدرت رقابتت  تر از جديد از نخود ديم، م  را با ارقام قديمي
 Allahdadi etاند )هرز تقت ميايسه قرار دادههايدر برابر علف

al., 2006; Fallah, 2008;  Nourbakhsh et al., 2013; 

Moosavi et al., 2010 .)  در ساا اخقراب، رقم نخود ديم عادا
بتتراي کاشتتت پتتايقزه در منتتاطق معاتتدا ستترد و نقمتته   1393

 ,.Jahanghiri et alمعرفتي شتده استت )    گرمستقري کاتور  

اي از نظر قدرت رقاباي يا تقمتل رقتم   (. تاکنو ، ميايسه2015
تتر صتورت نگرفاته    هرز با ارقتام قتديمي  هايعادا در برابر علف

قم از نختود  ثقر تراکم کاشت اين رأاست. همچنقن در خصوص ت
پژوهاي صتورت نگرفاته استت. از     هرزهايديم بر واکنش علف

رو هدف از انجام اين پژوهش، بررسي واکنش اين رقم جديد اين
هتاي کاشتت مخالتف بتر     تر نخود ديم در تتراکم و ارقام قديمي

 هرز تقت شرايط ديم در کرمانااه بود.هايمقزا  خسارت علف
 

 هامواد و روش

در مزرعه پژوهاي  1393-94اا زراعي اين پژوهش در س
داناکده کااورزي و منابع طبقعي داناتگاه رازي کرماناتاه بتا    

، عتر  جیرافقتايي   شرقيدققيه  9درجه و  47طوا جیرافقايي 
مار ارتفاع از سطح دريتا   1391شمالي و دققيه  21درجه و  34

اجرا گرديد. در ساا قبل، زمقن مورد نظر زير کات گندم بتود.  
مار بود مقلي 5/85ا اجراي مزمايش، مقزا  کل بارندگي در طو

 1هاي م  و هوايي در جتدوا  که نقوه توزيع م  و ساير ويژگي
، زمتقن بتا استافاده از    93ذکر شتده استت. در اواختر دي متاه     

https://jcpp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fallah
https://jcpp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fallah
https://jcpp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fallah
https://jcpp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fallah
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دنبتاا م  دو بتار عمتود بتر هتم      دار شخم و بته گاومهن برگردا 
ستاناي  30تتا   0گقتري از عمتق   ديسک زده شد. سپ ، نمونته 
ختاک   براي تجزيته مزماياتگاهي  ماري خاک به روش زيگزاگي 

انجام گرفت. بافت خاک به صورت لومي رسي با قابلقت هتدايت  
، 3/7دسي زيمن  بر ماتر، استقدياه برابتر     7/1الکاريکي برابر 

ام پيپي 610و  2/14فسفر و پااسقم قابل جذ  به ترتق  برابر 
قتقن گرديتد. بتا توجته بته      درصتد تع  74/0و نقاروژ  کل برابر 

 40کقلوگرم کتود اوره و   20توصقه کودي، قبل از کاشت حدود 
 کقلوگرم کود فسفات ممونقم در هکاار، اسافاده شد.  

 
  1393-94های آب و هوایی محل اجرای آزمایش در طول سال زراعی ویژگی -1جدول 

Table 1. Climatic characteristics at the experimental site, during Feb- Jul 2013 
 

94 تير  
Jul 2013 

94 خرداد  
Jun 2013 

94 اردیبهشت  
May 2013 

94 فروردین  
Apr 2013 

93 اسفند  
Mar 2013 

93 بهمن  
Feb 2013 

های آب و هواییویژگی  
Climatic characteristics 

 (C°)دماي کمقنه  7.5- 5.8- 1.7- 0.7 9.9 13.5
Minimum temperature (°C) 

 (C°)دماي بقاقنه  19 21.2 28.6 33.5 39 40.6

Maximum temperature (°C) 

 (mm)بارندگي کل  2.8 22.7 49.9 6.9 3.5 0

Total precipitation (mm) 
 /http://www.irimo.ir/far منبع: سازما  هواشناسي کاور                         

 
ماتر،   2×6هايي با ابعتاد  کرت در ،سازي زمقنممادهپ  از 

مار )پتنج رديتف بته    ساناي 40کات نخود با فاصله بقن رديف 
بته صتورت    15/11/93طوا شش مار در هر کترت( در تتاريخ   

( در 3×4×2صتورت فاکاوريتل )   دساي انجام گرفت. مزمايش به
. هاي کامی تصادفي با سه تکرار اجترا شتد  قال  طرح پايه بلوک

بوتته در   50و  5/38، 3/31فاکاور تراکم کاشت در سته ستطح   
ماتر بتر   ستاناي  5و  5/6، 8مارمربع به ترتق  با فاصتله کاشتت   

روي رديف تنظقم شد. فاکاور رقم نخود شامل چهار رقم مرما ، 
( و Jahanghiri et al., 2015( )2)جتدوا   مزاد، عادا و هاشم
جتقن کامتل و عتدم    در دو ستطح و  هرزهايفاکاور تداخل علف

هرز بود. پ  از سبزشد  گقتاه نختود، عملقتات    هايوجقن علف
هرز در تقمارهاي مربوطه به طور مسامر هايوجقن دساي علف

 انجام گرفت.  

 
 برخی از مشخصات ارقام مورد بررسی -2جدول 

Table 2. Some specifications of the cultivars 
 

 Adel -عادل Hashem -هاشم Arman -آرمان Azad -آزاد 

 Name FLIP93-93C FLIP90-96C FLIP84- 48C FLIP99-66C -نام
 ICARDA -ايکاردا ICARDA -ايکاردا ICARDA -ايکاردا ICARDA -ايکاردا Origin -منااء

 Kabuli -کابلي Kabuli -کابلي Kabuli -کابلي Kabuli -کابلي Type -تق 

 Erect -ايسااده Erect -ايسااده Erect -ايسااده Erect -ايسااده Growth habit -فرم بوته

 Plant height (cm) 47 55 75 46 -مار(ماوسط ارتفاع بوته )ساناي
 Seed weight (g) 38 36 35 32 100 -دانه )گرم(100ماوسط وز 

 Seed yield (Kg.h 1403 1651 2000 1472-1 ( -ماوسط عملکرد دانه )کقلوگرم در هکاار(
 Seed protein (%) 21.5 26.5 27.1 20.6 -یقن دانهدرصد پروت
 Reation to Ascochyta blight Resistant Resistant Resistant Resistant -زدگيواکنش به بقماري برق

 
عملقات برداشت جهت ارزيابي اجزاي عملکترد و عملکترد   

انجام گرفت. با درنظرگرفان دو رديتف از   7/4/94دانه در تاريخ 
ها به عنتوا  حاشتقه،   ف و نقم مار از ابادا و اناهاي رديفهر طر
مارمربتع برداشتت شتدند.     2هاي نخود از مساحاي معتادا  بوته

اجزاي عملکرد شامل تعداد غیف در بوته، تعداد دانه در غیف و 
و  اقاصتادي )دانته(، عملکترد بقولوژيتک    ، عملکترد  دانه100وز 

ت تعقتتقن بتترداري جهتتشتتاخص برداشتتت تعقتتقن شتتد. نمونتته 
با اسافاده از کوادرات يک  هرزهايو تراکم بوته علف تودهزيست

 22/3/94و  30/2/94هتاي  مارمربعي بصورت تصادفي در تاريخ
که به ترتق  مصادف با زما  گلدهي و رستقدگي فقزيولتوژيکي   

هتاي مخالتف   گقاه نخود بود، انجام گرفت. پ  از تفکقک گونته 
هتا بته متدت    رگونته، نمونته  هرز و شتمارش تعتداد بوتته ه   علف

http://www.irimo.ir/far/
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  بتا دمتاي   شتد  وز  خاتک، در مو  ساعت يا تا زما  ثابت24
 هتا  مگراد قرار گرفانتد و ستپ  وز  خاتک    درجه ساناي75

هتاي غالت ،   کرد  تعداد بوته هر کدام از گونهتعققن و با تيسقم
 مقاسبه شد. ها مهرز، تراکم نسبي هايبه تعداد بوته کل علف
ها از نترم ه واريان  و ميايسه مقانگقن دادهبه منظور تجزي

اسافاده گرديد. براي صفاتي کته اثتر    Minitab 16افزار مماري 
ها بتا  دار شد، ميايسه مقانگقنمعني ها مفاکاورها يا اثر مايابل 

در ستطح   LSDداري اسافاده از مزمو  حداقل اختایف معنتي  
ستافاده از نترم  درصد انجام گرفت. رسم نمودارها با ا 5احاماا 
 انجام گرفت.  Excelافزار 

 

 نتایج و بحث
 عملکرد و اجزای عملکرد

ناايج تجزيه واريان  ناتا  داد کته تمتامي اثترات ستاده      
هرزي( و اثر مايابل دوگانه )رقم )رقم، تراکم کاشت و تقمار علف
هرزي و تراکم کاشتت و تقمتار   و تراکم کاشت، رقم و تقمار علف

درصتد   1د غیف در بوته در ستطح احامتاا   هرزي( بر تعداعلف
(. در اثر مايابل رقم و تراکم کاشت، رقتم  3دار بود )جدوامعني

بوتتته در مارمربتتع بتتا مقتتانگقن    3/31مزاد در تتتراکم کاشتتت  
بوتتته در مارمربتتع بتتا  50غتتیف و رقتتم مرمتتا  در تتتراکم 0/11

غیف به ترتق  بقاارين و کمارين تعتداد غتیف    0/5مقانگقن 
(. با افزايش تتراکم کاشتت هتر    1ته را تولقد کردند )شکل در بو

چهار رقم نخود ديم از تعداد غتیف در بوتته کاستاه شتد. رقتم      
بوتته در مارمربتع بته     50و  5/38هتاي کاشتت   عادا در تتراکم 

بوتته   3/31درصد نسبت به تراکم کاشتت   4/35و  5/30ترتق  
ا  داد. در در مارمربع کاهش در تعداد غیف در بوته از خود نا

هرزي، تمامي ارقام در تقمار وجتقن  اثر مايابل رقم و تقمار علف
تعتداد غتیف    ها مدر ميايسه با تقمار عدم وجقن  هرزهايعلف

(. رقم مزاد در تقمار وجتقن علتف  1بقااري تولقد کردند )شکل 
غتیف در هتر بوتته و رقتم مرمتا  در       1/12با مقانگقن  هرزهاي

غیف در بوته بته   9/3با مقانگقن  هرزهايتقمار عدم وجقن علف
ترتق  بقاارين و کمارين تعداد غیف را تولقتد کردنتد. تقمتار    

، 8/51، 0/53کتاهش   به ترتق  باعتث  هرزهايعدم وجقن علف
درصدي در تعداد غیف در بوته ارقام مزاد، مرما ،  1/41و  0/58

در  د.شت  هترز هتاي هاشم و عادا در ميايسه با تقمار وجقن علف
بر تعداد  ،هرزهايبقن ارقام، کمارين مسق  ناشي از حضور علف

غیف در بوته در رقم عادا مااهده شد. در اثتر مايابتل تتراکم    
( تعتداد غتیف در   1/13هترزي، بقاتارين )  کاشت و تقمار علف

بوتته در مارمربتع و وجتقن کامتل      3/31بوته در تراکم کاشتت  
ماترين  تعتداد غتیف در    ممد. بترعک ، ک  دستبههرز هايعلف
بوتته در   50ممتد کته تتراکم کاشتت      دستبهزماني  (2/4) بوته

مزرعته نقتز بته طتور      هرزهايمارمربع در نظر گرفت شد و علف
(. با افزايش تتراکم کاشتت، شتدت    1کامل وجقن نادند )شکل 

بته   ،در کاهش تعداد غیف در بوته کاهش يافت هرزهاياثر علف
، 3/31هتاي کاشتت   در تتراکم  هترز هتاي طوري که حضور علتف 

 4/45و  4/50، 8/55بوتتته در مارمربتتع بتته ترتقتت   50و  5/38
درصد کاهش در تعداد غیف در بوته ايجاد کرد. تعداد غیف بته  

توانتد  باشتد کته متي   مهتم عملکترد متي    يعنوا  يکتي از اجتزا  
عملکرد دانه باشد. با کاهش فضاي قابتل دستارس    کنندهتعققن
در روي رديف، به سب  افزايش تراکم کاشت و يا  هاي نخودبوته

کته   هتا در بوتته کتاهش يافتت    ، تعداد غیفهرزهايحضور علف
اي بتقن  گونته توا  به ترتق  افزايش رقابتت درو  را ميعلت م 

هتاي  اي بتقن بوتته  گونته هاي نخود و يا افزايش رقابت برو بوته
سارس )م ( براي کس  منبع مقدود در د هرزهاينخود با علف

کاري دانست. با وقوع هر دو شکل رقابت )درو  و در شرايط ديم
يابد. در چنتقن  اي( تولقد مواد فاوسنازي، کاهش ميبرو  گونه

شتود کته   وضعقاي حداکثر تعداد غیف در هر بوته تولقتد نمتي  
دلقل اين امر احاماالب يا عتدم تولقتد غتیف در بوتته يتا ريتزش       

 ,Mousavi & Ahmadiباشتد ) هاي ضعقف و نارس متي غیف

کاهش تعداد غیف در بوته ارقام مخالف نخود ديتم بتا   (. 2009
 ;Liu et al., 2003هاي قبلي )افزايش تراکم کاشت در گزارش

Tawaha et al., 2005; Akbari et al., 2010کقتدي  أ( ت
 کاري است. ها در ديمجدي بر رعايت فاصله مناس  بقن بوته

ان  ناا  داد که اثر ستاده رقتم و تقمتار    ناايج تجزيه واري
درصتد   1احاماا  در سطح ها مهرزي و اثر مايابل دوگانه علف

(. در شرايط عتدم  3دار بود )جدوا بر تعداد دانه در غیف، معني
، ارقتام هاشتم و عتادا بته ترتقت  داراي      هترز هتاي حضور علتف 

ر (. د2بقاارين و کمارين تعداد دانته در غتیف بودنتد )شتکل     
 نقز ناقجه ماابهي دريافت شد. هرزهايشرايط حضور علف

ترين جزء عملکرد در حبوبتات  تعداد دانه در غیف با ثبات
ثر از خصوصقات ژناقکي گقتاه استت   أاست. اين صفت بقاار ما

عوامل مققطي مانند کمبتود م  نقتز قترار متي     تأثقرولي تقت 
يت (. زماني کته مقتدود  Mousavi & Ahmadi, 2009گقرد )

مواد فاوسنازي به ستب  مقتدوديت م  ختاک وجتود داشتاه      
شتود  هايي که در بدو تاکقل هساند سيط ميباشد، جنقن دانه

يابتد بته طتوري کته     و در ناقجه تعداد دانه در غیف کاهش مي
ممکن است غتیف کتامی پتوک شتود. بنتابراين، وجتود تتنش        

يتق  توانتد از ايتن طر  خاکي به ويژه در مرحله رشد زاياي متي 
کتاري، هتر دو   باعث کاهش تعداد دانه در غتیف شتود. در ديتم   

توانتد باعتث افتزايش    اي( متي شکل رقابت )درو  و بترو  گونته  
به طوري کته   ،احاماا تقمقل تنش خاکي بر گقاه زراعي شود

( و Fallah, 2008ثابت شده است که افتزايش تتراکم کاشتت )   
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معنتي  ( اثتر Sadidi & Armin, 2015) هترز هتاي تداخل علف
داري در تعداد دانه در غیف نخود ديم داشاه است. با اين حاا، 

داري بر به طور معني هرزهايدر تقيقق حاضر تنها تداخل علف
 تعداد دانه در غیف ارقام نخود ديم اثرگذار بود.
اثتتر ستتاده تقمتتار ناتتايج تجزيتته واريتتان  ناتتا  داد کتته 

دار رصد معنتي د 1در سطح احاماا  دانه100وز هرزي بر علف
و عدم وجتقن   وجقن در تقمارهاي دانه100وز (. 3بود )جدوا 

ممتد.   دستبهگرم  97/25و  15/28هرز به ترتق  برابر هايعلف
درصتدي   7/7باعتث کتاهش    هرزهايبه بقا  ديگر، حضور علف

 دانته 100وز شد. در تقيقق حاضر، اثتر رقتم بتر     دانه100وز 
م و مرما  نقز که به صتورت ديتم   دار نبود. ارقام مزاد، هاشمعني

داري از نظتتر اختتایف معنتتي  ،در ايتتیم کاتتت شتتده بودنتتد  
رسد (. به نظر ميNaseri et al., 2011نداشاند ) دانه100وز 

بود  شرايط براي ارقام، اخایف موجتود در  که به لقاظ يکسا 
ارقام بقاار جنبه ژناقکتي داشتاه باشتد و هرچته      دانه100وز 

پُرشد  دانه م  کم شده و در  طوا دوره ،باشدتر رقمي زودرس
 ,.Seyed Sharifi et alيابتد ) ناقجه وز  هر دانه کاهش متي 

2014 .) 
ناايج تجزيه واريان  ناتا  داد کته تمتامي اثترات ستاده      

هرزي( و اثرات مايابتل دوگانته   کاشت و تقمار علف)رقم، تراکم 

هرزي و تتراکم کاشتت و   )رقم و تراکم کاشت، رقم و تقمار علف
ملکترد بقولتوژيکي در ستطح احامتاا     هترزي( بتر ع  تقمار علتف 

(. در اثتر مايابتل رقتم و تتراکم،     4دار بود )جدوا درصد معني1
رقتم   گرم در مارمربع( در 9/357بقاارين عملکرد بقولوژيکي )

 3/178) ميتدار بوته در مارمربع و کماترين   3/31مزاد با تراکم 
بوتته در مارمربتع    50گرم در مارمربع( در رقم مرما  با تتراکم  

(. با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقتم، از  3ممد )شکل  دستبه
 5/38هاي کاشت مقزا  عملکرد بقولوژيکي کاساه شد. در تراکم

درصد،  9/40و  4/11م مزاد به ترتق  بوته در مارمربع، رق 50و 
درصد، رقم هاشم به ترتقت    5/40و  3/28رقم مرما  به ترتق  

درصد  9/31و  0/33درصد و رقم عادا به ترتق   5/40و  3/28
بوتتته در مارمربتتع، کتتاهش در  3/31نستتبت بتته تتتراکم کاشتتت 

 عملکرد بقولوژيکي از خود ناا  دادند.
هترزي، رقتم مزاد در تقمتار    فدر اثر مايابل رقم و تقمار عل

گترم در مارمربتع    69/398هترز بتا مقتانگقن    هتاي وجقن علتف 
هترز بتا   هتاي بقاارين و رقم مرما  در تقمار عتدم وجتقن علتف   

گرم در مارمربع کمارين عملکرد بقولتوژيکي   13/140مقانگقن 
هترز بته ترتقت     هاي(. عدم وجقن علف3را تولقد کردند )شکل 

درصتتدي عملکتترد   6/35و  7/54، 2/50، 7/50باعتتث کتتاهش  
 بقولوژيکي ارقام مزاد، مرما ، هاشم و عادا شد.

 
کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد  )وجين و عدم وجين( و تراکم هرزهایثير تيمار علفأتجزیه واریانس )ميانگين مربعات( ت -3جدول 

 رقم نخود دیم در شرایط کرمانشاهچهار 

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 

 برداشت

عملکرد 

 اقتصادی

عملکرد 

 بيولوژیکی
دانه100وزن  تعداد غالف در بوته تعداد دانه در غالف 

ه درج

 منابع تغيير آزادی
S.O.V. Harvest 

index 
Economic 

yield 
Biological 

yield 
100-Seeds 

weight 
Number of seeds 

per pod 
Number of Pods 

per plant df 

0.39 ns 9329.4 ** 72930 ** 0.560 ns 0.014 ** 0.001 ns 2 ( بلوکBlock) 

341.04 ** 83034.5 ** 474713 ** 85.706 ** 0.093 ** 29.536 ** 1 
 تقمار علف هرزي 
Weed treatment 

(W) 

18.17 ** 11618.4 ** 80826 ** 6.094 ns 0.000 ns 74.765 ** 2  تراکم کاشت 
Crop density (D) 

14.26 * 4150.9 ** 27314 ** 4.134 ns 0.006 ** 29.536 ** 3 
 رقم نخود

Chickpea 

cultivar (C) 
3.56 ** 2730.1 ** 19385 ** 1.017 ns 0.000 ns 22.551 ** 2 W × D 

24.50 ** 2085.3 ** 12016 ** 4.245 ns 0.001 ** 11.185 ** 3 W × C 
4.29 ns 499.3** 3710 ** 6.602 ns 0.000 ns 2.080 ** 6 D × C 
5.50 ns 146.9 ns 1000 ns 2.706 ns 0.000 ns 0.281 ns 6 W × D × C 
 (Errorخطا ) 46 0.419 0.000 4.477 697 127.8 3.41

 ضري  تیققرات )درصد( 8.89 4.37 7.81 13.98 12.80 5.45
Coefficient of variation (%) 

ns ،*  درصد 5درصد و 1دار در سطح احاماا معني فدار و وجود اخایدهنده عدم وجود اخایف معنيبه ترتق  ناا : **و 

ns,* and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively 

 

http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Seyed+Sharifi
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Seyed+Sharifi
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 هرزی )پایين( هرزی )وسط( و تراکم بوته و تيمار علفاثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته )باال(، رقم و تيمار علف -1شکل 

 صورت دیم بر تعداد غالف در بوته نخود کشت شده به
دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  ساو  اخایف بقن

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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 صورت دیمهرزی بر تعداد دانه در غالف نخود کشت شده به اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علف -2شکل 

دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  ساو اخایف بقن 

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. 

 

هرز بتر  هايهرز، رقابت گقاه نخود با علفهايبا وجقن علف
رود و گقتاه نختود فرصتت    سر م ، نور و مواد غذايي از بقن متي 

توا  اين مسیله يابد که ميتر کانوپي ميکافي براي بسان سريع
کرد بقولوژيکي دانستت  ترين مقزا  عملرا دلقل رسقد  به بقش

(Gholami Zali et al., 2015مقيي .)ديگري )ا  Tewari et 

al., 2001    نقز در بررسي روي نخود گزارش کردنتد کته عتدم )
روز پ  از سبزشد  نختود، افتزايش    60تا  هرزهايحضور علف

عملکرد بقولوژيکي را در پي دارد. در اثر مايابل تتراکم و تقمتار   
بوته در مارمربع در تقمار وجتقن علتف   3/31هرزي، تراکم علف
گترم بتر مارمربتع داراي بقاتارين      7/428با مقانگقن  هرزهاي

بوتته در مارمربتع در تقمتار     50عملکرد بقولوژيکي بود و تراکم 
گترم در مارمربتع،    2/144با مقتانگقن   هرزهايعدم وجقن علف

کمارين ميدار عملکرد بقولوژيکي را بته ختود اخاصتاص دادنتد     
 5/38، 3/31هتاي  هرز در تراکمهاي(. عدم وجقن علف3شکل )
و  7/47، 6/52بوته در مارمربع به ترتقت  باعتث کتاهش     50و 
درصتتدي عملکتترد بقولتتوژيکي نستتبت بتته تقمتتار وجتتقن  0/44

دهنده م  است که با افزايش تتراکم  هرز شد. اين ناا هايعلف
يکي بتر عملکترد بقولتوژ    هترز هتاي کاشت از شدت خسارت علف

هرز با گقتاه زراعتي   شود. الگوي کاشت در رقابت علفکاساه مي
يي م  در تبديل انترژي تاباتي بته متاده     مبراي کس  نور و کار

هتا در واحتد   ثر است. هرگاه توزيع بوتهؤخاک در گقاه زراعي م
اي باشد کته اجتازه دهتد نتور بقاتاري بته درو        سطح به گونه

ز کتتل و عملکتترد جامعتته گقتتاهي نفتتوذ کنتتد، ميتتدار فاوستتنا 
 Tewariيابتد ) بقولوژيکي توسط م  جامعه گقاهي افزايش متي 

et al., 2001.) 

ناايج تجزيه واريان  ناتا  داد کته تمتامي اثترات ستاده و      
اقاصتادي )دانته( در ستطح احامتاا      مايابل دوگانته بتر عملکترد   

(. در اثر مايابل رقم و تراکم، رقتم  3دار بود )جدوا درصد معني1
 50بوته در مارمربع و رقتم مرمتا  در تتراکم     3/31راکم مزاد در ت

گرم دانته در   4/56و 5/124بوته در مارمربع به ترتق  با مقانگقن 
مارمربع، بقاارين و کمارين عملکرد اقاصتادي را تولقتد کردنتد    

(. به طور کلي با افزايش تراکم کاشت هر چهار رقم نخود 4)شکل 
هتاي کاشتت   ه شد. در تراکمديم از مقزا  عملکرد اقاصادي کاسا

 6/42و  9/8بوتتته در مارمربتتع، رقتتم مزاد بتته ترتقتت   50و  5/38
درصد، رقتم هاشتم بته     2/37و  5/30درصد، رقم مرما  به ترتق  

 3/36و  9/32درصد و رقم عادا به ترتقت    2/40و  7/23ترتق  
کتاهش در   بتع بوتته در مارمر  3/31درصد نسبت به تراکم کاشت 

هتاي مناست    ي از خود ناا  دادند. يکي از روشعملکرد اقاصاد
براي افزايش عملکرد اقاصادي نخود، اعماا تراکم مناس  کاشتت  

هتا وجتود   اي بقن بوتهگونهاست، به نقوي که حداقل رقابت درو 
بود  تراکم کاشت نخود سب  ديربستاه داشاه باشد. اگرچه تنک

(، ولتي بتر   Miller et al., 2002شود )انداز گقاهي ميشد  سايه
( تتراکم  Majnoon Hosseini et al., 2003استاس گزارشتي )  

بوتته در مارمربتع استت کته بتا       30مطلو  بوته نخود در مزرعه، 
 ناقجه تقيقق حاضر مطابيت دارد.

هترزي، رقتم مزاد در تقمتار    در اثر مايابل رقم و تقمار علف
 گترم دانته در مارمربتع،    4/146هرز با مقانگقن هايوجقن علف

هترز بتا   هتاي بقاارين و رقم مرما  در تقمار عتدم وجتقن علتف   
گرم دانه در مارمربع، کمارين عملکرد اقاصتادي   2/45مقانگقن 

 (. 4را تولقد کردند )شکل 
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 ایين( هرزی )پهرزی )وسط( و تراکم بوته و تيمار علفرقم و تيمار علف اثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته )باال(، -3شکل 

 لوژیکی نخود کشت شده به صورت دیمبر عملکرد بيو
دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  اخایف بقن ساو 

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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، 1/59هرز بته ترتقت  باعتث کتاهش     هايعدم وجقن علف
درصتتدي عملکتترد اقاصتتادي ارقتتام مزاد،    3/46و  2/61، 9/51

 & Mousaviدر گزارشتتي )مرمتتا ، هاشتتم و عتتادا شتتد.   

Ahmadi, 2009  نقز اشاره شده است که عملقات وجقن سب )
درصدي تولقد دانه در ارقام مخالف نختود   58افزايش در حدود 

و تقمار  . در اثر مايابل تراکمدر ميايسه با شاهد عدم وجقن شد
بوته در مارمربع در تقمار وجقن  3/31هرزي، تراکم کاشت علف
گترم دانته در مارمربتع،     4/156با مقانگقن تولقتد   هرزهايعلف

بوتته   50داراي بقاارين عملکرد اقاصادي بود و تتراکم کاشتت   
با مقانگقن تولقتد   هرزهايدر مارمربع در تقمار عدم وجقن علف

دار عملکرد اقاصتادي را  گرم دانه در مارمربع، کمارين مي 9/43
هترز در  هتاي (. عدم وجقن علتف 4به خود اخاصاص داد )شکل 

بوته در مارمربع، به ترتق  باعتث   50و  5/38، 3/31هاي تراکم
درصدي عملکرد اقاصتادي نستبت    8/51و  8/55، 5/57کاهش 

رسد کته در تتراکم  هرز شد. به نظر ميهايبه تقمار وجقن علف
ابع شامل نور و مواد غذايي باعتث گرديتد   هاي پايقن، فراواني من

هرز رشد بقااري داشاه باشند، ولي در تتراکم بتاال   هايکه علف
به علت انبوهي جمعقتت گقتاهي، فرصتت رشتد کماتري بتراي       

-هاي(. علفFallah et al., 2005شود )هرز فراهم ميهايعلف

تولقد مقصوالت زراعتي   کنندههرز از جمله عوامل اصلي مقدود
د که براي منابعي مانند رطوبت، عناصر غذايي، نور و فضتا  هسان

 ,Mousavi & Ahmadiپردازند )به رقابت با گقاها  زراعي مي

ند و سطح برم مقدود در (. نخود به دلقل سرعت رشد ک2009ُ
هترز رققت  ضتعقفي استت     هايمراحل اولقه رشد، در برابر علف

(Parsa et al., 2014به .) هترز  هتاي علفطوري که رشد سريع
، بته راحاتي بتر    هتا  مشود که در صورت عدم کناترا  باعث مي
خصوص وقاي که به صورت ديم کات شده باشد، غلبه هنخود، ب
(. مقييتا  يکتي از داليتل    Sadidi & Armin, 2015کننتد ) 

در منطيته   را بتود  عملکترد اقاصتادي نختود ديتم     عمده پايقن
هترز  هتاي ل علتف زاگرس )نسبت به پاانستقل تولقتد م ( تتداخ   

 (.Mousavi & Ahmadi, 2009اند )معرفي نموده
يافاته و  دهنده مقتزا  متواد انايتاا   شاخص برداشت ناا 

شده در دانه نسبت به کل مواد تولقدشده در دورا  رشتد  ذخقره
روياي و زاياي استت. ناتايج تجزيته واريتان  ناتا  داد کته       

هرزي( و نقتز  فتمامي اثرات ساده )رقم، تراکم کاشت و تقمار عل
هترزي در ستطح احامتاا    اثر مايابل دوگانه رقم و تقمتار علتف  

(. بته طتور   3دار بتود )جتدوا   درصد بر شاخص برداشت معني1
کلي با افزايش تراکم کاشت، از مقزا  شاخص برداشتت کاستاه   

هاي باالتر تعداد زياد بوته ستب  تعترق   (. در تراکم5شد )شکل 
براي مراحتل تاتکقل دانته    بقاار و مقدودشد  رطوبت خاک 

رکترد   شود و بنابراين مواد فاوسنازي کماري بته منظتور پُ  مي
يابد و به تبع م  شتاخص برداشتت کتاهش    ها اخاصاص ميدانه
(. افزايش تتراکم بتا تستريع و تاتديد     Shamsi, 2010يابد )مي

تخلقه رطوبت خاک ستب  مقتدوديت بتقش از پتقش رطوبتت      
بندي شده کته در نهايتت کتاهش عملکترد     خاک در مرحله دانه

 Fallahاقاصادي و شاخص برداشت را به دنباا خواهد داشت )

et al., 2005   با توجه به اين که يکي از اصوا مهتم متديريت .)
کااورزي در اين منطيه، حفظ رطوبت و اسافاده مطلتو  از م   

باشد، بايساي توجه داشت که تتراکم نامناست  گقتاهي متي    مي
وبت خاک را در اوايل فصل رشد تخلقه و باعتث مواجته  تواند رط

شد  گقاه با تنش خاکي در دورا  رشد زاياي شود. به همقن 
دلقل اسافاده از گونه گقاهي مناس  و شناخت ارقام ستازگار بتا   

 Jalilian etاي برخوردار است )العادهاين منطيه از اهمقت فوق

al., 2005هترزي، رقتم عتادا    ف(. در اثر مايابل رقم و تقمار عل
( 7/37هرز، باالترين شاخص برداشتت ) هايدر تقمار وجقن علف

تترين  هترز، پتايقن  هتاي و رقم مرما  در تقمار عدم وجتقن علتف  
(. عدم وجتقن  5( را ايجاد کردند )شکل 0/33شاخص برداشت )

 1/16و  1/14، 7/2، 2/14هرز به ترتق  باعث کتاهش  هايعلف
 مزاد، مرما ، هاشم و عتادا شتد.  درصدي شاخص برداشت ارقام 

( نقتز مقتزا    Mohammadi et al., 2004در تقيقيات قبلي )
هرز، کتاهش  شاخص برداشت با افزايش طوا دوره ملودگي علف

، در تقيقيات منتا  مقتزا  کتاهش در تقمتار     اين يافت. با وجود
هرز در کل فصل رشد در ميايسه با تقمتار شتاهد،   ملوده به علف

 م شده است.درصد اعی 8/42
 

 هرزهایعلف کلتوده زیست
هرز موجود در تقمار عتدم وجتقن   هاي علفترين گونهمهم

عبتارت بودنتد از ختردا وحاتي      تقاهم  قترتبههرز هايعلف
(Sinapis arvensis L.بي ،) تتي( راخGalium aparine L. ،)

بقتا   (، شتقرين .Convolvulus arvensis Lپقچک صقرايي )
(Glycyrrhiza glabra L.  ( گلرنت  وحاتي ،)Carthamus 

.a M.Bieboxyacanthبنتتد )هفتتت ( و علتتفPolygonum 

aviculare L.  4/47( که به ترتق  داراي تراکم نسبي معتادا ،
 هرز بودند.  هايدرصد از کل تراکم علف 4/1و  0/2، 1/2، 4/43
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 هرزی )پایين( هرزی )وسط( و تراکم بوته و تيمار علفقم و تيمار علفاثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته )باال(، ر -4شکل 

 )دانه( نخود کشت شده به صورت دیمبر عملکرد اقتصادی 
دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  اخایف بقن ساو 

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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 )پایين( بر شاخص عملکرد نخود دیمهرزی اثر ساده تراکم بوته )باال( و اثر متقابل دوگانه بين رقم و تيمار علف -5شکل 

دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  اخایف بقن ساو 

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. 
 

 هرزهایتوده کل علفکاشت چهار رقم نخود دیم بر زیست ثير تراکمأبعات( تتجزیه واریانس )ميانگين مر -4جدول 

Table 4. Analysis of variance (mean squares) the effect of plant density of four chickpea cultivars on total weed 

biomass 
 برداری دومنمونه

2nd sampling 
 برداری اولنمونه

1st sampling 
آزادی درجه  

df. 
 منابع تغيير
S. O. V. 

184.92 ns 47.54 ns 2 ( بلوکBlock) 

 تراکم کاشت 2 ** 194.98 ** 1070.87
Crop density (D) 

365.93 * 47.59 ns 3 رقم نخود 
Chickpea cultivar (C) 

231.89 ns 62.52 ** 6 D × C 
 (Errorخطا ) 22 18.47 96.75

د(ضري  تیققرات )درص  4.37 7.81  
Coefficient of variation (%) 

                                                        ns ،*  درصد 1درصد و 5دار در سطح احاماا معني فدار و وجود اخایدهنده عدم وجود اخایف معنيناا  ،ترتق ه: ب**و 
                             ns, * and **: No significant difference, and a significant difference in the level of probability is 1% and 5%, respectively 
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)باال(، اثر ساده تراکم کاشت در دو نمونه هرزهایبرداری اول از علفاثر متقابل دوگانه بين رقم و تراکم بوته نخود دیم در نمونه -6شکل 

 هرزهایتوده کل علف)پایين( بر زیست هرزهایبرداری دوم از علفسط( و اثر ساده رقم در نمونه)و هرزهایبرداری از علف
دار نقست.درصد معني 5در سطح احاماا  LSDهايي که حروف ماارک دارند، بر اساس مزمو  اخایف بقن ساو 

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 2nd 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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نمونته  اوا مرحلته  درناايج تجزيه واريان  ناا  داد کته  
کاشتت   تراکم و رقمدوگانه  مايابل اثرو  تراکم ساده اثربرداري، 

ات اثتر برداري، نمونه دوم مرحله در و درصد 1 احاماا سطح در
-يمعن هرزهايعلف کلتوده زيست برکاشت  تراکم و رقم ساده
 نياتار قب ،کاشت تراکم و رقم مايابل اثر در(. 4 جدوا) بود دار
گترم در مارمربتع(    1/13) نيکماتر  وگرم در مارمربتع(   5/28)

هرز به ترتق  در تقمار رقتم مرمتا  در   هايکل علف تودهزيست
بوته در مارمربع و تقمار رقم مزاد بتا تتراکم کاشتت     3/31تراکم 
 اوا درمرحلتته(. 6ماتتاهده شتتد )شتتکل  بوتتته در مارمربتتع 50

 نيکماتر  وگترم در مارمربتع(    7/25) نياتار قببترداري،  نمونه
هرز به ترتقت   هايکل علف تودهزيستگرم در مارمربع(  7/17)

بوته در مارمربتع، ماتاهده شتد     5/38و  3/31در تراکم کاشت 
 درمرحلته درصدي برخوردار بتود.   8/30( که از کاهش 6)شکل 

 0/60)هترز  هايکل علف تودهزيست نياارقببرداري، دوم نمونه
گترم در مارمربتع( بته     8/42)م   نيوکماتر گرم در مارمربتع(  

بوتته در مارمربتع ماتاهده     50و  3/31ترتق  در تراکم کاشت 
 درصدي برخوردار بود. 6/28شد که از کاهش 

ي هتا تتراکم  نقبت  اختایف بترداري،  نمونه مرحله دو هر در
 دوم درمرحلتته. نبتتود داريمعنتتدر مارمربتتع، بوتتته  50و  5/38

گرم  7/54)هرز هايکل علف تودهزيست نياارقببرداري، نمونه
گتترم در مارمربتتع( بتته  8/40) ميتتدار نيکماتتر ودر مارمربتتع( 

 (.6ترتق  در ارقام نخود هاشم و عادا مااهده شد )شکل 
 

 گيرینتيجه
هاي مورد در اين پژوهش، ارقام مزاد و هاشم در همه تراکم
همچنتقن   .بررسي از عملکرد اقاصادي باالتري برختوردار بودنتد  

بوته در مارمربع بته عنتوا  بهاترين تتراکم      3/31تراکم کاشت 
کاشت در هر چهار رقم نخود، شناخاه شتد. بتا افتزايش تتراکم     

تتوجهي در  کاشت باالتر از تراکم کاشت مطلتو ، کتاهش قابتل   
مي ارقتام نختود ديتم    تمتا اقاصتادي  عملکرد و اجزاي عملکترد  

عملکترد  هرز به کاهش بقاار هايعدم وجقن علفمااهده شد. 
عملکرد اقاصادي دامن زد. در ارقام مورد بررسي، عتدم  و اجزاي 

هرز نسبت به تقمار وجقن کامتل باعتث کتاهش    هايوجقن علف
رستد کته   به نظر متي درصد در عملکرد اقاصادي شد.  61تا  46

روش افزايش تتراکم کاشتت کته بته     کاري نخود، در شرايط ديم
هترز مطترح   هتاي هاي زراعي مديريت علتف عنوا  يکي از روش

زا باشد. به همتقن دلقتل، توصتقه    فايده و حاي خسارتبي ،است
مزرعته نختود بتا استافاده از      هترز هايشود که مديريت علفمي

جز روش افزايش تراکم کاشت، انجام گقترد.  ههاي ديگري بروش
در پژوهش حاضر اين بود کته بتا وجتود تولقتد      يک يافاه جال 

هتاي مربتوب بته رقتم     در کترت  هترز هايتوده کمار علفزيست
ا ساير ارقام کماتر  عادا، عملکرد اقاصادي اين رقم در ميايسه ب

رقم عادا تولقدکننده مواد دگرمستقبي علقته علتف   بود. احاماالب 
د متواد  کته تولقت  ايتن  رسد با توجه بته است. به نظر مي هرزهاي

به همقن دلقل عملکرد  ،بر استدگرمسق  براي خود گقاه هزينه
پذير باشتد. در  تر رقم عادا در ميايسه با ساير ارقام توجقهپايقن

تتر، کقفقتت   دلقتل عملکترد پتايقن   هرسد که بعو ، به نظر مي
مقصوا در رقم عادا باالتر از ساير ارقام باشتد کته نقتاز استت     

دانه حاصتل از ايتن رقتم در پتژوهش    هاي کقفي بر روي بررسي
   هاي متي انجام گقرد.

 

 سپاسگزاری
نامته  شده در اين مياله حاصتل بخاتي از پايتا    ناايج ارائه

مموخاته رشتاه   کارشناسي ارشد مقتاي ارستی  فیحتي دانتش    
داناتکده کاتاورزي داناتگاه     هرزهايشناسايي و مبارزه با علف

ي  کاتاورزي و  همتدا  استت. از متديريت پترد     يبوعلي سقنا
منابع طبقعتي و گتروه زراعتت و اصتیح نباتتات داناتگاه رازي       
کرمانااه که امکا  اجراي اين مزمايش را در مزرعه پژوهاي م  

   کنقم.پردي  فراهم نمودند، تاکر و قدرداني مي

 

 منابع
1. Akbari, A., Zand, E., and Mousavi, S.K. 2010. Evaluation the effect of row space and weed management 

approaches on biomass, chickpea (Cicer arietinum L.) yield, and yield components in Khorramabad 
dryland condition. Electronic Journal of Crop Production 3(3): 1-21. (In Persian with English 
Summary).  

2. Ahmadi, A., Bazgir, E., and Mousavi, S.K. 2008. Sowing date and crop density effects on weed 
interference in chickpea (Cicer arietinum L.) in Lorestan province. Proceeding of the 2nd National Weed 
Science Congress. January 29-30, 2008. Volume 1: Mashhad Agricultural Jahad Organization; p: 15-18. 
(In Persian with English Summary). 

3. Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H.R., Hosseinpour, R., Abdoshah, H., Kazemiyan, A., and 
Rafiei, H. 2017. Agricultural Statistics for 94-95 Crop Year. Ministry of Agriculture (In Persian). 

4. Allahdadi, I.,  Shirkhani, A., and Rahimian Mashhadi, H. 2006. Effect of weeds in chickpea (Cicer 
arietinum) yield. Agriculture 8(2): 1-12. (In Persian with English Summary). 

http://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=6509
http://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=279158
http://www.sid.ir/En/Journal/SearchPaper.aspx?writer=26287
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=192629
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=192629
http://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=192629
http://www.sid.ir/En/Journal/JournalList.aspx?ID=9467
http://www.sid.ir/En/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=82401
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=99350&_au=Iraj++Allahdadi
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=123254&_au=Ali++Shirkhani
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=123255&_au=Hamid++Rahimian+Mashhadi
https://journals.ut.ac.ir/issue_1840_2794_Volume+8%2C+Issue+2+-+Serial+Number+1000305%2C+Autumn+2006%2C+Page+1-12%2C+Page+1-79.html


 

54 

 41-57، صفحه 1400، سال1، شمارة12سال)دوره(/ ايرانهاي حبوبات پژوهش .../د و اجزایواکنش عملکر ؛و همکاران فالحی

5. Fallah, S. 2008. Effects of planting date and density on yield and its components in chickpea 
(Cicerarietinum L.) genotypes under dryland conditions of Khorram-Abad. Journal of Crop Production 
and Processing 12(45): 123-135. (In Persian with English Summary). 

6. Fallah, S., Ehsanzadeh, P., and Daneshvar, M. 2005. Grain yield and yield components in three chickpea 
genotypes under dryland conditions with and without supplementary irrigation at different plant 
densities in Khorram-Abad, Lorestan. Iranian Journal of Agricultural Sciences 36(3): 719-731. (In 
Persian with English Summary). 

7. Gholami Zali, A., Ehsanzadeh, P., and Razmjoo, J. 2015. Effects of irrigation regimes on seed yield and 
yield components of chickpea cultivars at two autumn and spring planting seasons in Lorestan province. 
Journal of Field Crop Sciences 46(1): 123-135. (In Persian with English Summary). 

8. Jahanghiri, A.,  Sadeghzadeh-Ahari, D.,  Safikhani, M.,  Pezeshkpour, P.,  Saeid, A.,  Sarparast, R.,  
Sabaghpour, S.H.,  Karimizadeh, R.,  Shahriari, D.,  Bahrami, N.,  Shabani, A.,  Mahmoudi, A.A.,  
Mahmoudi, F.,  Armyion, M.,  Kanouni, H.,  Mahdiyeh, M.,  Dehnavi, B., Etezadi, F., and Mohammadi, 
M.S. 2015. Adel, a new rainfed chickpea cultivar for autumn planting under moderate cold and semi-
warm regions of Iran. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 4(1): 1-13. (In Persian 
with English Summary). 

9. Jalilian, J., Modarres Sanavy, S.A.M., and Sabaphpour, S.H. 2005. Effect of plant density and 
supplemental irrigation on yield, yield components and protein content of four chickpeas (Cicer 
arietinum) cultivars under dry land condition. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 
12(5): 1-9. (In Persian with English Summary). 

10. Karimi Torki, B., Hasanian Khoshrou, H., Bi-Hamta, M.R., Moradi, P., and Alipour Yamch, M.H. 2011. 
Evaluation of tolerance of chickpea genotypes to weed competition. Seed and Plant Production Journal 
4(2): 471-478. (In Persian with English Summary). 

11. Khajehpour, M.R. 2014. Principles and Fundamentals of Crop Production. 3rd Edition. Jahad Daneshgahi 
Isfahan University of Technology. (In Persian). 

12. Liu, P.H., Gan, Y., Warkentin, T., and McDinald, C. 2003. Morphological plasticity of chickpea in a 
semiarid environment. Crop Science 43(1): 426-429. 

13. Majnoon Hosseini, N., Mohammadi, H., Poustini, K., and Zeinaly Khanghah, H. 2003. Effect of plant 
density on agronomic characteristics, chlorophyll content and stem remobilization percentage in 
chickpea cultivars (Cicer arietinum L.). Iranian Journal Agricultural Sciences 34(4): 1011-1019. (In 
Persian with English Summary). 

14. Miller, P.R., McConkey, B.G., Clayton, G.W., Brandt, S.A., Staricka, J.A., Johnston, A.M., Lafond, 
G.P., Schatz, B.G., Baltensperger, D.D., and Neill, K.E. 2002. Pulse crop adaptation in the northern 
Great Plains. Agronomy Journal 94(6): 261-272.  

15. Mohammaddoust Chamanabad, H.R. 2010. Weed Control. Jihad-e- Daneshgahi press. 236 pp. (In 
Persian). 

16. Mohammaddoust Chamanabad, H.R., and Bakhshi M. 2016. Study of effective morpho-physiological 
characteristics on wheat competitive ability against weeds. Journal of Sustainable Agriculture and 
Production Science 26(1): 57-66. (In Persian with English Summary). 

17. Mohammadi, Gh.R., Javanshir, A., Rahimzadeh-Khoie, F., Mohammadi, A., and Zehtab-Salmasi, S. 
2004. The effect of weed interference on shoot and root growth and harvest index in chickpea. Iranian 
Journal of Crop Sciences 6(3): 181-191. (In Persian with English Summary). 

18. Moosavi, S.K.,  Pezeshkpoor, P.,  and Shahverdi, M. 2010. Effects of planting date, crop variety, and 
weed interference on yield and yield components of dryland chickpea (Cicer arietinum L.). Iranian 
Journal of Field Crop Science 40(4): 59-69. (In Persian with English Summary). 

19. Mousavi, S.K., and Ahmadi, A. 2009. Response of chickpea (Cicer arietinum L.) yield and yield 
components to sowing date, crop density and weed interference in Lorestan province. Journal of Plant 
Protection 23(2): 1-13. (In Persian with English Summary).  

20. Naroui Rad, M.R., Ghasemi, A., and Arjmandinejad, A. R. 2010. Study of limited irrigation on yield of 
lentil genotypes of national Plant Gene Bank of Iran by drought resistance indices. American-Eurasian 
Journal of Agricultural and Environmental Sciences 7(2): 238-241.  

21. Naseri, R., Siyadat, S.A., Soleymani Fard, A., Soleymani, R., and Khosh Khabar, H. 2011. Effects of 
planting date and density on yield, yield components and protein content of three chickpeas (Cicer 
arietinum L.) cultivars under rainfed conditions in Ilam province. Iranian Journal of Pulses Research 
2(2): 7-18. (In Persian with English Summary). 

22. Nasr Esfahani, M., and Mostajeran, A. 2014. Evaluation of symbiotic effects of different strains of 
Mesorhizobium cicer on drought stress tolerance of chickpea cultivars (Cicer arietinum L.). Agronomy 
Journal (Pajouhesh and Sazandegi) 103(3): 123-131. (In Persian with English Summary).  

https://jcpp.iut.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fallah
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-905-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-905-en.pdf
https://jcpp.iut.ac.ir/browse.php?mag_id=45&slc_lang=en&sid=1
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=356400&_au=Jamshid++Razmjoo
https://journals.ut.ac.ir/issue_7299_7300_Volume+46%2C+Issue+1%2C+Spring+2015%2C+Page+123-135%2C+Page+1-168.html
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148280&_au=A.++Jahanghiri
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=147925&_au=D.++Sadeghzadeh-+Ahari
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148282&_au=M.++Safikhani
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148283&_au=P.++Pezeshkpour
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=147933&_au=A.++Saeid
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148284&_au=R.++Sarparast
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100599&_au=SH.++Sabaghpour
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100599&_au=SH.++Sabaghpour
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148285&_au=R.++Karimizadeh
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100544&_au=D.++Shahriari
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100597&_au=N.++Bahrami
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148286&_au=A.++Shabani
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100603&_au=AA.++Mahmoudi
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100608&_au=F.++Mahmoudi
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100608&_au=F.++Mahmoudi
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100594&_au=M.++Armyion
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=100382&_au=H.++Kanouni
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=147929&_au=M.++Mahdiyeh
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148287&_au=B.++Dehnavi
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148288&_au=F.++Etezadi
http://rafhc.areo.ir/?_action=article&au=148289&_au=MS.++Mohammadi
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111904&_au=S.+K.++MOOSAVI
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111905&_au=P.++PEZESHKPOOR
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=111906&_au=M.++SHAHVERDI
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://journals.ut.ac.ir/issue_1955_2002_Volume+40%2C+Issue+4+-+Serial+Number+164693%2C+Winter+2010.html
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201


 

55 

 41-57، صفحه 1400، سال1، شمارة12سال)دوره(/ ايرانهاي حبوبات پژوهش .../د و اجزایواکنش عملکر ؛و همکاران فالحی

23. Nemati, M., Asghari, A., Sofalian, O., Rasoulzadeh, A., and Mohammaddoust, H.R. 2012. Effect of 
water stress on rapeseed cultivars using morpho-physiological traits and their relations with ISSR 
markers. Journal of Plant Physiology Breeding 2(1): 55-66. (In Persian with English Summary). 

24. Nourbakhsh, F., Ghobadi, M.K., Ghobadi, M., and Saeedi, M. 2013. Effect of plant density on chickpea 
and different weed control methods on yield, chickpea and weed yield components. MSc. Thesis. Razi 
University, Kermanshah, Iran. (In Persian with English Summary). 

25. Parsa, M., Aliverdi, A., and Hammami, H. 2014. Activity of the recommended and optimized rates of 
pyridate on chickpea-Mesorhizobium mediterraneum symbiosis. Notulae Scientia Biologicae 6(1): 92-
98.  

26. Sadidi, A., and Armin, M. 2015. The effect of competition period on yield and yield components of 
chickpea in conventional and dormant sowing conditions. Journal of Crop Production Research 7(3): 
223-237. (In Persian with English Summary). 

27. Seyed Sharifi, R., Mohammadi Khanghah, P., and Raey, Y. 2014. Effect of plant density on yield, yield 
components and some physiological indices of chickpea cultivars three. Crop Physiology Journal 5(20): 
25-38. (In Persian with English Summary). 

28. Shamsi, K. 2010. The effect of sowing date and row spacing on yield and yield components on Hashem 
chickpea variety under rain fed condition. African Journal of Biotechnology 9(1): 7-11. 

29. Tawaha, A.R.M., Turk, M.A., and Lee, K.D. 2005. Adaptation of chickpea to cultural practices in 
Mediterranean type environment. Research Journal of Agricultural and Biological Science 1(2): 152-
157. 

30. Tewari, A.N., Tewari, S.N., Rathi, J.P.S., Verama, R.N., and Traipathi, A.K. 2001. Crop-weed 
competition studies in chickpea having Asphodelous tenuifolious dominated weed community under 
rain-fed condition. Indian Journal of Weed Science 33(3): 198-199. 

 

https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Seyed+Sharifi
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Mohammadi+Khanghah
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Raey
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/article-1-187-en.pdf
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/article-1-187-en.pdf
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&atcl=1&abst_subject=10
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/browse.php?mag_id=14&slc_lang=en&sid=1
http://cpj.iauahvaz.ac.ir/browse.php?mag_id=14&slc_lang=en&sid=1
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201
https://jpp.um.ac.ir/index.php/jpp/article/newAdvancedResults/view?firstName=S.K.&lastName=Mousavi&id=5201


 

56 

 41-57، صفحه 1400، سال1، شمارة12سال)دوره(/ ايرانهاي حبوبات پژوهش .../د و اجزایواکنش عملکر ؛و همکاران فالحی

Iranian Journal of Pulses Research 
Vol. 12, No. 1, 2021, p. 41-57 (Research Article) 

 

 

 

 

Response of yield and yield compounds of rain-fed chickpea cultivars 

(Cicer arietinum L.) to plant density and weed interference 
 

Fallahi1, A., Ahmadvand2*, G., Mondani3, F. & Aliverdi4, A. 
 

1. Graduate MSc. of Weed Science, Department of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran; arsalan.falahi@gmail.com 

2. Associate Professor of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran 

3. Assistant Professor of Agronomy, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science 

and Engineering, College of Agriculture and Natural Resource, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran; 

farzad_mondani@yahoo.com 

4. Assistant Professor of Weed Science, Department of Agronomy and Plant Breeding, Bu-Ali Sina University, 

Hamedan, Iran; a.aliverdi@basu.ac.ir  
 

Received: 29 January 2019 
Accepted: 26 November 2019 

 

DOI: 10.22067/ijpr.v12i1.74983 

 

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. 
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