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  هاي هرز نخود علف مهارهاي رشد و  شاخصکاشت بر   و تاریخ گیاهیتأثیر تراکم 
 )Cicer arietinum L.(  

  

  4، محمد فرخاري3، عبدالرضا سیاهپوش*2فرد الهام الهی ،1براتعلی رشیدزاده
  هاي هرز، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،  ارشد شناسایی و مبارزه با علف آموخته کارشناسی دانش1

  خوزستاندانشکده کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی 
  استادیاران گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان4و 3، 2

  03/07/1398 تاریخ پذیرش:؛   20/05/1397تاریخ دریافت: 
  1 چکیده
 مطلـوب ضـروري   با کیفیت و باال عملکرد حصول براي گیاهیو تراکم کاشت  ترین زمان مناسب و بهترین تعیینهدف: و سابقه 
هاي هرز در نخـود   با در نظر گرفتن میزان مهار علف گیاهیاین آزمایش به منظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و تراکم است. 

  اجرا شد. دیم در شهرستان کوهدشت
  

هاي کامل تصادفی در چهار تکرار با سه تاریخ کاشت  آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوكاین ها:  مواد و روش
در  1395-96مربـع) در سـال زراعـی    بوته در متر 64و  48، 32، 16( گیاهیاسفند ماه) و چهار تراکم  10بهمن و  20بهمن،  1(

آغاز شد و هفته پس از کاشت شش هاي هرز  هاي نخود و علف گیري از بوته نمونه شرایط اقلیمی شهرستان کوهدشت اجرا شد.
شاخص سطح  حداکثر ) وwmax. روند تغییرات ماده خشک کل (ادامه یافتروز  7-10رشد با فاصله زمانی هر  چرخهتا انتهاي 

  نمایی بریده و بتا توصیف شد.-ترتیب با توابع خطی به) tپس از کاشت ( مقابل روزهاي) در LAImaxبرگ (
  

نی نمایی بریده و بتـا تبعیـت   روند تغییرات ماده خشک و شاخص سطح برگ در طی فصل رشد از منحنتایج نشان داد ها:  یافته
ع، بوته در متر مربـ  64تا  16 گیاهیهاي  در تراکم wmax ، دامته تغییرات، دوم و سومکاشت اول هاي به طوري که در تاریخ ،دکر 

گرم مـاده خشـک در متـر     87/60-90/187و  60/119-80/310، 90/154-70/371ترتیب  به، هاي هرز در شرایط عاري از علف
گرم ماده خشک در متر  53/35-00/114و  78/56-90/186، 69/98 -60/266 ترتیب به هرزهاي   آلوده به علف در شرایط ومربع 

تر در بوته در م 64تا  16 گیاهیهاي  هاي کاشت اول، دوم و سوم در تراکم در تاریخ LAImaxپارامتر  مقادیرمربع نوسان داشت. 
 هاي هرز ترتیب به علف گرم و در شرایط آلوده 39/0-50/4و  46/0-97/7، 49/0-32/9ترتیب  ، بههاي هرز شرایط عاري از علف

هاي آلوده با گذشت زمان افزایش  در کرت هاي هرز ماده خشک علفگرم برآورد شد.  21/0-79/2و  18/5-69/0، 25/6-39/0
 اسـفند) بیشـتر از دو تـاریخ کشـت دیگـر بـود.       10هاي هرز در تاریخ کشت سوم ( یافت. به طوري که میزان وزن خشک علف

بـه طـور کلـی تـاریخ      بوته در متر مربع اتفاق افتاد. 16همچنین، بیشترین درصد کاهش عملکرد در تاریخ کاشت دوم در تراکم 
 کتار بذر نخود نسبت به تراکم گیاهیکیلوگرم در ه 32/1703بوته در متر مربع با عملکردي معادل  48اول با ترکم کاشت کاشت 

  کیلوگرم در هکتار) بهترین تیمار بود. 55/470کیلوگرم در هکتار) و سوم ( 37/1534هاي کاشت دوم ( مشابه در تاریخ
  

  ت ـهاي هرز نسب هاي نخود در شرایط آلوده به علف و شاخص سطح برگ بوته ،ماده خشک تولیديکاهش حداکثر گیري:  نتیجه
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کمتـر، بیشـتر از    هاي گیاهی در تراکم پارامترهاي مذکور دیرمقاکاهش که   طوري  به وجین در هر سه تاریخ کاشت مشاهده شد. به
فت عملکرد ناشی از کشاورز قادر خواهد بود تا حدود زیادي از اُ ،گیاهیبا افزایش تراکم  ،عبارتی بیشتر بود. به گیاهیهاي  تراکم

شـاخص سـطح   هاي کاشت نخود از نظر حداکثر ماده خشک تولیدي،  هاي هرز جلوگیري نماید. با مقایسه تاریخ رقابت با علف
اول بهتـر    ریخ کاشـت توان اظهار داشت که شرایط براي رشد و نمو نخود در تا می درصد کاهش عملکرد وهاي نخود  برگ بوته

  بوده است.
  

  کاهش عملکردشاخص سطح برگ، تغییرات ماده خشک، : هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
تـرین   ) یکـی از مهـم  .Cicer arietinum Lنخود (

گیاهان خانواده بقوالت است کـه بـه جهـت سرشـار     
ــودن از  ــروتئین ب ــاده خشــک) و  18-32(پ درصــد م

غـذایی   یـره اهمیت زیادي در جعناصر کلسیم و آهن 
و غـذا   سـازمان   گـزارش  اسـاس  ). بر17انسان دارد (

هـزار   566حدود  زیر کشت سطح با ایران کشاورزي،
عنـوان   هـزار تـن بـه    272هکتار و تولیدي در حـدود  

یدکننده ایـن محصـول در جهـان بـه     تولنهمین کشور 
ل در الاخــتچـون  خصوصـیاتی  ). 10رود ( شـمار مـی  

)، 27(هرز  ايه ها و علف ، بیماريتچرخه زندگی آفا
با  همزیستیی توانایهاي فیزیکی خاك و  بهبود ویژگی

 هـوا ریزوبیوم و تثبیت نیتروژن مولکـولی   هاي يباکتر
جایگـاه   نخـود باعث شـده اسـت کـه    ) 17( خاكدر 

یکی  که يطور به، اي در تناوب زراعی داشته باشد ویژه
در در شـرایط دیـم   اسـت کـه   ی گیاهان ترین از اصلی

دلیل  ، بهوجود ینباا. گیرد قرار میو جو تناوب با گندم 
آهســته در ســرعت رشــد گیاهچــه،  ضــعیف اســتقرار

و کوچـک بـودن ابعـاد     مراحل اولیـه چرخـه زنـدگی   
ي آن تـوان رقـابتی زیـادي بـا      ها و انـدازه بوتـه   برگ
یـژه در  و بـه هاي هـرز نـدارد و در ایـن شـرایط      علف

کـاربرد سـموم شـیمیایی رایـج       اراضی دیم که در آن
). مصـرف کارآمـدتر   7بینـد (  نیست، آسیب زیادي می

هاي هرز ممکن است شدت خشکی  توسط علفآب 
هـاي   ). بیشتر گونـه 23را در شرایط دیم افزایش دهد (

تر از نخود رشد کنند و  توانند سریع هاي هرز می علف

از رشد و دریافت تابش توسط ایـن گیـاه ممانعـت و    
 شدت بهمیزان فتوسنتز، تولید و سهولت برداشت آن را 

 شـده  گـزارش راستا  ). در این9یر قرار دهند (تأثتحت 
است که در صورت کنتـرل ضـعیف یـا عـدم کنتـرل      

فت عملکرد نخود ممکـن اسـت بـه    هاي هرز، اُ علف
و  14درصد هم برسد ( 100درصد و حتی  85بیش از 

21.(  
 در کـه  نخـود  نظیر گیاهانی مورد تاریخ کاشت در

 رطوبـت  بـر  یـه  تک بـا  دیم شرایط در و خشک مناطق
بسـیاري   اهمیـت  شوند، میکشت   خاك در شده یرهذخ

معمـول کشـت    طـور  در مناطق سرد ایران به). 3دارد (
شود امـا کاشـت زود و    نخـود در فصل بهار انجام می

موقع در شـرایط دیم موجب خواهد شـد کـه گیـاه     به
هـاي بهـاره اسـتفاده کـرده و      از بـارش خوبی  بهنخود 

 مقدار چشمگیري از نیاز آبی خـود را برطـرف سـازد
ـ    از دیدگاه مدیریت تلفیقی علف. )24( ز هـاي هـرز نی

ابـزار   عنـوان  بـه تواند  انتخاب تاریخ کاشت مناسب می
هاي هرز در نظر گرفته شـود   مفیدي براي کنترل علف

زمان نسبی  ،شدت بهکه این عامل مدیریت زراعی  چرا
هـاي   سبز شدن گیاهچه انواع زراعـی و رویـش گونـه   

دهـد   قـرار مـی   یرتـأث هاي هرز را تحت  مختلف علف
)16.(  

هاي زراعی نظیر تغییر فواصل بین  استفاده از روش
ردیف، براي توسعه توان رقابتی گیاهان زراعی و مهار 

هـا بـر    هاي هرز یا کاهش اثرات رقابتی آن رشد علف
عمدتاً به پیش دستی در مصرف منـابع   ،گیاهان زراعی
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رشد نظیر آب، عناصر غذایی و نور توسط گیاه زراعی 
). بـا کـاهش فاصـله ردیـف     11و  2بستگی داشـت ( 

دسـترس   کاشت، کارایی گیاه در استفاده از نـور قابـل  
اندازي بیشتر گیاهان روي  افزایش یافته و موجب سایه

هاي هرز بین ردیف کاشـت شـده و در نهایـت     علف
). این مورد به ویژه 1باعث کاهش تداخل آنها گشت (

ه صورت ردیفـی  در گیاهان زراعی نظیر حبوبات که ب
). 22( باشد شوند موثر می و در تراکم کمتري کشت می

بر اساس بسـیاري از مطالعـات انجـام شـده فواصـل      
ردیف کاهش یافته در پوشش گیـاهی در ممانعـت از   

هـاي هـرز و نیـز     سبز شدن و آلودگی مزرعه به علف
). 22ثرهستند (وهاي هرز سبز شده م کاهش بنیه علف

تـأثیر تـراکم   بررسی با هدف  حاضر پژوهش ،بنابراین
هـاي  	هاي مختلف کاشت بر کنترل علف بوته و تاریخ

کوهدشـت (اسـتان لرسـتان)    هرز نخود در شهرسـتان  
  .انجام شد

  
  ها مواد و روش
در شرایط  1395-96این پژوهش طی سال زراعی 

درجـه و   47شهرستان کوهدشـت ( ) 1 شکل(اقلیمی 
ــه درازاي خــاوري و  36 ــه  32درجــه و  33دقیق دقیق

از سطح دریا) اجرا متري  1195پهناي شمالی و ارتفاع 
  شد. 

  

  
  1395-96هوا درطول سال زراعی  وضعیت آب و -1شکل 

Figure 1- Weather condition in 2017-2018 growing year 

  
  متري) سانتی 30محل آزمایش (عمق صفر تا آنالیز خاك مزرعه  -1جدول 

Table 1- Soil analysis of experimental field (Depth from 0-30 cm) 

OC4 
(%)  

فسفر قابل جذب 
(قسمت در 

 میلیون)
Phosphorus 
Absorbable 

(ppm)  

پتاسیم قابل 
جذب (قسمت 

 در میلیون)
Potassium 

Absorbable 
(ppm)  

SAR3 
(mmole L-1)  

ESP2 

(%)  pH  EC1  
(dS m-1)  

  اجزاي بافت خاك
Soil texture component  بافت خاك 

Soil 
texture  

Silt  
 سیلت
(%)  

Clay 
رس 
(%)   

Sand  
  )%( شن

0.77  11.5  210  4.67  18.45  7.6  0.76  48 19 23 Loam  
کربن آلی4نسبت جذب سدیم؛ 3درصد سدیم قابل تبادل؛ 2هدایت الکتریکی؛ 1 عالئم اختصاري:  

Abbreviation: 1Electrical conductivity; 2Exchangeable sodium percentage; 3Sodium adsorption ratio; 4Organic carbon. 
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 40) میزان 1بر اساس جدول آنالیز خاك (جدول 
عنوان استارتر به خـاك   کیلوگرم در هکتار کود اوره به

کیلـوگرم کـود سـوپر     120اضافه شد. همچنین میزان 
کیلوگرم کود سولفات پتاسیم در  100فسفات تریپل و 
  ت و همراه با شخم استفاده شد. هکتار قبل از کاش

آزمایش به صورت اسپلیت پالت در قالـب طـرح   
هاي کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار اجـرا شـد.       بلوك

 10بهمـن و   20بهمـن،   1تاریخ کاشت در سه سطح (
عنوان فاکتور اصـلی و تـراکم گیـاهی در     اسفند ماه) به

ــه در متر 64و  48، 32، 16طح (چهــار ســ ــع) بوت مرب
هـاي   عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شـد. کـرت   به

متر عرض داشتند. هر کرت  3متر طول و  5آزمایشی 
هاي هـرز در یـک    از طول به دو بخش تقسیم و علف

بخش تا پایان دوره رشد وجـین شـد و بخـش دیگـر     
هـرز) در نظـر    عنوان شاهد آن (کرت آلوده به علـف  به

) به صورت مسـطح  گرفته شد. کشت نخود (رقم آزاد
انجـام  بـا   سازي مزرعه آمادهدر شرایط دیم انجام شد. 

شخم پاییزه در اواخر آبان مـاه و دو مرتبـه دیسـک و    
بذرها تکمیل شد. تسطیح زمین با لولر پیش از کاشت 

کش بنومیل (دو در هزار) به  پس از ضدعفونی با قارچ
متـري خـاك    در عمق حدود پنج سانتی صورت دستی
گیـري تخریبـی از گیـاه زراعـی و      نمونه کشت شدند.

بـه منظـور   هاي هـرز (از دو بخـش هـر کـرت)      علف
گیري سطح برگ نخود و وزن خشـک نخـود و    اندازه
از شش هفته از کاشت آغاز شد و پس هاي هرز  علف

مرتبـه) ادامـه    10تا پایان چرخه رشـد گیـاه زراعـی (   
یافت. براي این منظـور، از کـادر مربعـی بـا طـول و      

متر استفاده شـد. مـاده خشـک گیـاه      سانتی 50عرض 
هاي هرز پس از سه روز قـرار گـرفتن    زراعی و علف

وزن گراد توزین شد.  درجه سانتی 80در آونی با دماي 
عملکرد دانـه در هـر کـرت بـا برداشـت      و  هزار دانه

  محصول از مساحتی معادل یک متر مربع تعیین شد.

ماده خشک تجمع منظور توصیف روند تغییرات  به
)w ( در برابر زمان پس از کاشـت نخود )x  از مـدل (

و  15، 12( )1(رابطـه   1رگرسیونی نمایی خطی بریده
  ) استفاده شد:28

푊 =
푐푚

푟푚
ln[1 + 푒푟푚 (푥−푡0)]       푖푓   푥 < 푡0 + 푤푚푎푥

푐푚

푊푚푎푥푖푓      x ≥ t0 +  푤푚푎푥

푐푚

)  1( رابطه

                                       
، حداکثر مقدار تجمع ماده wmax رابطه نکه در ای

، حداکثر سـرعت رشـد محصـول در فـاز     cmخشک؛ 
، حداکثر سرعت رشـد نسـبی در فـاز    rmخطی رشد؛ 

، زمان از دست رفته تـا شـروع فـاز    t0نمایی رشد؛ و 
باشد. بـر اسـاس ایـن مـدل، در زمـان       خطی رشد می
t0+wmax/cmرسد (طول دوره  ، رشد گیاه به پایان می

رشد) و پس از آن، رشد بـه طـور ناگهـانی، وارد فـاز     
دوره عدم رشد را در فاز  شود و این مدل یک سوم می

کند. در واقـع،   بینی می سوم رشد گیاه (فاز پیري) پیش
این مدل، پس از فاز نمایی اولیه، یک دوره رشد خطی 

کنـد و   ی میبین رشد را پیش قبل از پایان دوره طوالنی،
  رساند. طور ناگهانی، رشد را به پایان می سپس به

براي توصیف روند تغییرات شاخص سـطح بـرگ   
و  12) (2(رابطـه   2در طول دوره رشد گیاه، از مدل بتا

  ) استفاده شد:28

y)          2(رابطه  = lmax
δ

  

  
، زمـان پـس از کاشـت    xدر این مدل، که  طوري به

، حداکثر LAImax، مقدار شاخص سطح برگ؛ y(روز)؛ 
، زمان وقوع حداکثر شاخص سـطح  tmشاخص برگ؛ 

، زمان پایان رشد بـرگ (کـه در آن شـاخص    teبرگ؛ 
یک ضریب ثابـت در   δباشد)؛ و  سطح برگ صفر می

  باشد. مدل می

                                                             
1. Truncated Exploiter 
2. Beta 
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افزار  ها با استفاده از نرم آماري دادهتجزیه و تحلیل 
SAS9.2      و ترسیم نمودارها بـا اسـتفاده از نـرم افـزار

Excel  .انجام شد  
  

  نتایج و بحث
 شـامل  یهاي هرز غالب در مزرعـه پژوهشـ   علف

)، گلرنـگ وحشـی   .Galium aparine Lراخ ( تـی  بـی 
)Carthamus oxycantha L.  اي  )، ماشک گـل خوشـه
)Vicia villosa Roth. ( صــابونک ) وVaccaria 

pyramidata Medik.( هـاي   ماده خشک علف .بودند
هاي آلوده بـا گذشـت زمـان از کاشـت      هرز در کرت

). در هر تـاریخ کاشـت،   2نخود افزایش یافت (شکل 
هـاي گیـاهی از نظـر مقـدار مـاده خشـک        میان تراکم

). بـراي  2هاي هرز، تفاوت وجود داشت (شکل  علف
هـاي هـرز در تـاریخ     مثال، مقدار ماده خشـک علـف  

روز از  89و  82 از گذشـت  کاشت اول بهمـن، پـس  
طـور   مربـع، بـه  بوته در متر 16ت در تراکم گیاهی کاش

هـاي گیـاهی در ایـن     داري بیشتر از سایر تـراکم  معنی
روز پـس   103و  96که در  حالی تاریخ کاشت بود؛ در

هـاي گیـاهی    داري میان تراکم از کاشت، اختالف معنی
هــاي  ). همچنــین، در تــاریخ2مشــاهده نشــد (شــکل 

داري میان  اسفند، اختالف معنی 10بهمن و  20 کاشت
هـاي هـرز    هاي گیاهی از نظر ماده خشک علف تراکم

کـه، رونـد افـزایش     ). درحـالی 2مشاهده نشد (شـکل  
میزان ماده خشک در پایان فصل رشد نسبت به ابتداي 

دار  فصل رشد در هر سه تاریخ کاشت اخـتالف معنـی  
  ).2داشت (شکل 

بر گیاهی و تراکم کاشت یخ نتایج بررسی تأثیر تار
) نشان داد کـه در  2هاي هرز (شکل  علف وزن خشک

 54/6یانگین وزن خشک (م تاریخ کاشت اول، کمترین
بوتـه در   64 تراکم گیـاهی مربع) متعلق به گرم در متر

گـرم   55/9یانگین وزن خشـک ( مربع و بیشترین ممتر
ــه در متر ــق ب ــع) متعل ــاهیمرب ــراکم گی ــه در  16 ت بوت

 هـاي  ). ایـن مقـادیر در تـاریخ   2بود (شـکل   مربعمتر
گـرم در   56/9و  46/7کاشت دوم و سوم بـه ترتیـب   

ــع و متر ــرم در متر 51/11و  87/6مرب ــود گ ــع ب . مرب
هاي هـرز در تـاریخ    بنابراین، میزان وزن خشک علف

هاي مذکور بیشـتر از   اسفند) در تراکم 10کشت سوم (
مختلـف  هاي  دو تاریخ کشت دیگر بود. نتایج آزمایش

مبین آن است که با افزایش تراکم گیاه زراعی، زیست 
هاي هرز و همچنین سایر صفات مرتبط بـا   توده علف

ــف ــی عل ــی  فراوان ــاهش م ــرز ک ــاي ه ــد ( ه ). 14یابن
مـورد،   6مقالـه، تنهـا در    91  که، طی بررسـی  طوري به

افزایش تراکم گیاهی گیاه زراعی، موجب کاهش توان 
آزمـایش   ).11اسـت ( هـاي هـرز نشـده     رقابت علف

) نشان داد که بـا افـزایش تـراکم گلرنـگ     4( 1بلکشاو
گیـاه در مترمربـع) زیسـت تـوده      192تـا   12زراعی (

) کاهش .Setaria viridis Lروباهی سبز ( علف هرز دم
یافت. همچنین، در رابطه با نخود گزارش شد کـه بـا   

بوتـه در مترمربـع، مـاده     55افزایش تراکم گیاهی بـه  
کـه،   هـاي هـرز کـاهش یافـت؛ درحـالی      علفخشک 

هاي هرز در کمتـرین   بیشترین مقدار ماده خشک علف
  ).13دست آمد ( بوته در مترمربع) به 35تراکم نخود (

نتایج نشـان داد  ) نخود: 2TDWوزن خشک کل (
که با افزایش تراکم گیاهی نخود، حداکثر مقدار تجمع 

ل و شـک  2) افزایش یافت (جدول wmaxماده خشک (
مقادیر خطاي استاندارد برآورد پارامترها نشان داد ). 3

ــاوت     ــی تف ــاي آزمایش ــک از تیماره ــیچ ی ــه در ه ک
حداکثر سرعت رشد نسـبی در فـاز   داري از نظر  معنی

هـاي عـاري و آلـوده بـه      ) بـین کـرت  rmنمایی رشد (
  ).2هرز وجود نداشت (جدول  علف

براي کرت وجـین شـده    wmaxدر هر تیمار، مقدار 
دسـت آمـده بـراي     داري بیشتر از مقدار به طور معنی به

  هرز بود. بخش آلوده به علف

                                                             
1. Blackshaw 
2. Total Dry Weight 
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  در تاریخ کاشت اول بهمن هاي هرز  علفهاي مختلف کاشت نخود بر وزن خشک  تأثیر تراکم -2شکل 
  اسفند (ج) 10بهمن (ب) و  20(الف)، 

Figure 2- Effect of sowing density of chickpea on weed dry weight in sowing date of sowing date of 20th 
January (a), 8th February (b) and 28th February (c) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

40 47 54 61 68 75 82 89 96 103

16 Plant m-2
32 Plant m-2
48 Plant m-2
64 Plant m-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

40 47 54 61 68 75 82 89 96 103

16 Plant m-2
32 Plant m-2
48 Plant m-2
64 Plant m-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

40 47 54 61 68 75 82 89 96 103

16 Plant m-2
32 Plant m-2
48 Plant m-2
64 Plant m-2

 (c)  

  

(b) 

 (a) 

ک
خش

ده 
ما

 
ف

عل
 

هرز
ي 

ها
 

بع)
 مر

متر
در 

رم 
(گ

  
W

ee
d 

dr
y 

w
ei

gh
t (

g 
m

-2
)

  

ده 
ما

ک
خش

 
ف

عل
 

هرز
ي 

ها
 

بع)
 مر

متر
در 

رم 
(گ

  
W

ee
d 

dr
y 

w
ei

gh
t (

g 
m

-2
)

 
ک

خش
ده 

ما
 

ف
عل

 
هرز

ي 
ها

 
بع)

 مر
متر

در 
رم 

(گ
  

W
ee

d 
dr

y 
w

ei
gh

t (
g 

m
-2

)
 

 

Day after sowing  
 روز پس از کاشت
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 تـري از  هـاي بـزرگ   همچنین، در هر تیمار برآورد
 )cm( سرعت رشد محصول در فاز خطی رشدحداکثر 

این   هرز به دست آمد. با هاي عاري از علف براي کرت
حال، با در نظر گـرفتن حـدود اطمینـان بـرآورد ایـن       

هــاي عــاري و آلــوده بــه  پــارامتر تفــاوت بــین کــرت
دار نبود  هرز در برخی تیمارها از نظر آماري معنی علف

  ).2(جدول 
دسـت   بـه  wmaxمقدار  در تاریخ کاشت اول بهمن،

 64و  48هـاي   آمده در شرایط وجین شده براي تراکم
گرم بر متـر   15/369طور متوسط  بوته در متر مربع (به

بوتـه در   32داري بیشـتر از تـراکم    طور معنی مربع) به
گرم بر متر مربع) و براي این تیمار  60/293متر مربع (

آمده براي  دست داري بیشتر از مقدار به طور معنی نیز به
گرم بر متر مربع)  90/154بوته در متر مربع ( 16تراکم 

بهمـن نیـز افـزایش تـراکم      20بود. در تاریخ کاشـت  
حـال،    این  منجر شد.  با wmaxگیاهی به افزایش مقدار 

بوتـه در   64و  48، 32هاي گیـاهی   تفاوت میان تراکم
. در )2(جـدول   داري نبـود  مربع از نظر آمـاري معنـی  

در  wmaxاســفند، بیشــترین مقــدار  10تــاریخ کاشــت 
بوتـه   64هرز براي تراکم گیاهی  شرایط عاري از علف

 براي wmaxدر متر مربع به دست آمد. همچنین، برآورد 
طـور   بوته در متر مربع (بـه  48و  32هاي گیاهی  تراکم

داري  طـور معنـی   گرم بر متر مربع) به 55/134متوسط 
بوته  16آمده براي تراکم گیاهی  دست هبیشتر از مقدار ب

گرم بر متر مربع) بود. با مقایسـه   87/60در متر مربع (
همه تیمارهاي آزمایشی مشـخص شـد کـه بیشـترین     

هاي  هرز با تراکم در شرایط عاري از علف wmaxر ادیمق
مربـع در تـاریخ کاشـت     بوته در متر 64و  48گیاهی 

ین، تأخیر در . همچن)2(جدول  دست آمد اول بهمن به
تاریخ کاشت و کاهش تراکم گیاهی منجر بـه کـاهش   

  شد. wmaxمقدار 
 16ه جز تیمار تراکم بدر تاریخ کاشت اول بهمن، 

هـاي   داري میـان تـراکم   تفاوت معنیمربع، بوته در متر
هرز  در شرایط عاري از علف cmگیاهی از نظر برآورد 

وجود نداشت. تأخیر در تاریخ کاشت منجر به کاهش 
ــی ــراکم cmدار  معن ــر شــد.     در ت ــاهی کمت ــاي گی ه

در  cmبهمـن مقـدار    20که، در تاریخ کاشـت   طوري به
و در شرایط وجین بوته در متر مربع  16تراکم گیاهی 

اسـفند   10) و در تاریخ کاشـت  مربعبر مترگرم  53/4(
در  بوته در متر مربع 32و  16هاي  برآورد آن در تراکم

طور  ) بهگرم بر متر مربع 64/2و  92/1( شرایط وجین
هاي گیاهی باالتر بود. در هر  داري کمتر از تراکم معنی

هـاي   داري میـان تـراکم   تاریخ کاشـت، تفـاوت معنـی   
در شـرایط عـاري از    rmگیاهی از نظر برآورد پـارامتر  

ــف ــود ن عل ــرز وج ــام  ه ــارامتر در تم ــن پ ــت. ای داش
 هرز بین شی در شرایط عاري از علفهاي آزمای تیماري

ــرم در روز  25/0و  06/0 ــر گ ــرم ب ــد.   گ ــرآورد ش ب
هرز بـین   در شرایط عاري از علف t0همچنین، پارامتر 

بوته در متـر مربـع در    32با تراکم گیاهی روز  61/54
ی با تراکم گیاهروز  56/89 واسفند  10تاریخ کاشت 

 برآورد بهمن 20مربع در تاریخ کاشت بوته در متر 48
  ).2 شد (جدول
هرز با تـراکم   در شرایط آلوده به علف wmaxمقدار 

اسفند  10بوته در متر مربع در تاریخ کاشت  16گیاهی 
تر  داري کوچک  طور معنی گرم بر متر مربع) به 53/35(

از مقدار آن براي سـایر تیمارهـاي آزمایشـی بـود. در     
هرز، افـزایش تـراکم گیـاهی در     شرایط آلوده به علف

اسـفند منجـر بـه     10هاي کاشـت اول بهمـن و    تاریخ
حال، در تاریخ  این  شد. با wmaxدار مقدار  افزایش معنی

بوته در  64و  48، 32هاي  بهمن میان تراکم 20کاشت 
مشاهده  wmaxداري از نظر برآورد  متر مربع تفاوت معنی

گـرم بـر مترمربـع)، امـا      60/193طور متوسط  نشد (به
یشـتر از  داري ب طـور معنـی   ها به مقدار آن در این تراکم

  گرم بر مترمربع) بود. 79/56مربع (بوته در متر 16تراکم 
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به روند تغییرات ماده خشک در برابر روز پس از کاشت در نمایی خطی بریده پارامترهاي برآورد شده پس از برازش مدل  -2جدول 
  هاي مختلف شتانخود در تاریخ ک

Table 2- Estimated parameters after fitting the truncated exploiter model to dry matter changes over day after sowing 
of chickpea in different sowing dates 

  ضریب تبیین
R2  

 پارامتر (واحد)

Parameter (Unit)  

 تیمار

Treatment  

زمان از دست 
رفته تا شروع فاز 

 ±خطی رشد

 استانداردخطاي 
t0  
  

حداکثر سرعت 
رشد نسبی در 
 ±فاز نمایی رشد

خطاي استاندارد 
(گرم بر گرم 
 مربع در روز)
rm ± SE 

(g g-1 day-1)  

حداکثر سرعت 
رشد محصول در 

 ±فاز خطی رشد
 خطاي استاندارد

مربع (گرم بر متر
 در روز)

cm ± SE  
(g m-2 day-1)  

حداکثر مقدار تجمع 
خطاي ± ماده خشک

  استاندارد 
  مربع)(گرم بر متر

wmax ± SE 
(g m-2) 

 تاریخ کشت اول بهمن ماه

Sowing date of 20th January  
**0.998  7.73±81.90  0.025±0.09  1.14±4.53  154.90±2.85  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.999  3.28±78.87  0.017±0.10  0.68±7.27  293.60±3.99  32 (Plant m-2)  
**0.999  1.95±71.76  0.017±0.11  0.30±6.44  371.70±4.54  48 (Plant m-2)  
**0.997  3.55±66.84  0.036±0.11  0.49±6.11  366.60±9.05  64 (Plant m-2)  
**0.996  2.39±61.22  0.046±0.14  0.08±1.50  98.69±1.98  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.998  3.65±65.12  0.041±0.13  0.37±3.69  190.00±3.13  32 (Plant m-2)  
**0.999  4.15±78.52  0.029±0.11  0.67±5.49  228.30±4.36  48 (Plant m-2)  
**0.999  2.98±73.15  0.010±0.08  0.34±5.18  266.60±3.73  64 (Plant m-2)  

 تاریخ کشت بیستم بهمن ماه

Sowing date of 8th February  
    

**0.998  4.59±60.68  0.022±0.09  0.24±2.26  3.76±119.60  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.998  2.74±82.59  0.018±0.12  1.01±9.96  5.82±292.00  32 (Plant m-2)  
**0.999  9.48±89.56  0.008±0.06  2.81±10.37  6.67±295.00  48 (Plant m-2)  
**0.999  2.90±76.52  0.010±0.09  0.76±8.84  5.32±310.80  64 (Plant m-2)  
**0.999  2.75±48.52  0.06±0.15  0.06±0.95  1.29±56.78  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.999  1.93±62.03  0.019±0.12  0.187±3.72  3.42±192.00  32 (Plant m-2)  
**0.999  3.28±66.60  0.015±0.09  0.37±4.43  4.55±201.90  48 (Plant m-2)  
**0.996  4.03±84.36  0.008±0.08  0.76±5.99  2.90±186.90  64 (Plant m-2)  

 تاریخ کشت دهم اسفند ماه
Sowing date of 28th February  

    

**0.997  2.89±65.66  0.072±0.19  0.22±1.92  2.22±60.87  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.999  0.91±54.61  0.065±0.25  0.08±2.64  1.76±114.30  32 (Plant m-2)  
**0.998  2.36±63.53  0.024±0.14  0.52±5.34  2.06±154.80  48 (Plant m-2)  
**0.999  3.89±65.17  0.023±0.11  0.73±5.62  4.98±187.90  64 (Plant m-2)  
**0.996  4.96±61.15  0.075±0.16  0.24±1.20  1.27±35.53  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.998  1.59±52.31  0.091±0.23  0.07±1.47  1.70±68.00  32 (Plant m-2)  
**0.999  2.12±53.86  0.10±0.22  0.14±2.04  2.95±94.97  48 (Plant m-2)  
**0.997  2.45±54.87  0.078±0.19  0.21±2.62  3.80±114.00  64 (Plant m-2)  
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  اسفند (ج) 10بهمن (ب) و  20نخود درتاریخ کاشت اول بهمن (الف)،  تراکم گیاهیرابطه بین وزن خشک تجمعی و  -3شکل 

Figure 3- Relationship between cumulative dry weight and chickpea density in sowing date of 20  
January (a), 8 February (b) and 28 February (c) 
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 20اول بهمـن،  هـاي کاشـت    در تاریخ cmبرآورد 
بوتـه   16(تراکم  50/1ترتیب بین  اسفند به 10بهمن و 

بوته در مترمربع)، بین  48(تراکم  50/50در مترمربع) و 
 64(تراکم  99/5بوته در مترمربع) و  16(تراکم  95/0

بوتــه در  16(تــراکم  20/1بوتــه در مترمربــع) و بــین 
ته در مترمربع) گرم بر بو 64(تراکم  62/2مترمربع) و 

داري میان  متر مربع در روز متغیر بود. هیچ تفاوت معنی
 rmهاي گیاهی از نظر برآورد  هاي کاشت و تراکم تاریخ

 rmهرز وجود نداشت. پارامتر  در شرایط آلوده به علف
گرم بر گـرم در روز   23/0و  08/0در این شرایط بین 
هرز  لوده به علفنیز در شرایط آ t0برآورد شد. پارامتر 

بوته در متر مربع در  16روز با تراکم گیاهی  52/48بین 
روز با تراکم گیـاهی   36/84بهمن و  20تاریخ کاشت 

بهمن برآورد  20بوته در مترمربع در تاریخ کاشت  64
  ).2شد (جدول 

) زمـان  8بر اساس گزارش درخشان و همکـاران ( 
ز وقوع حداکثر تجمع ماده خشک در شـرایط عـاري ا  

در  ).Oryza sativa L( هــرز در مزرعــه بــرنج علــف
سانتیمتر مشاهده شد و بین فواصـل   15فاصله ردیف 

داري وجـود   سانتیمتر اختالف معنـی  35و  25ردیف 
نداشت؛ همچنین در هر دو شرایط عاري و آلـوده بـه   

هاي هرز، بین فواصل ردیف کاشت از نظر زمان  علف
ــک (   ــاده خش ــع م ــداکثر تجم ــوع ح ــتالف ) teوق اخ

همچنـین، بـر اســاس   . )8( داري مشـاهده نشـد   معنـی 
اکم کاشت ) افزایش تر20گزارش موسوي و احمدي (

بوته در متـر   75و  50مربع به بوته در متر 25نخود از 
درصــدي  44و  25مربــع بــه ترتیــب ســبب افــزایش 

  نخود در واحد سطح شد. توده زیست
شود  مشاهده می 2 شکلهمانطور که در  ،طورکلی به

هـاي   تجمع ماده خشک نخود تحت تأثیر رقایت علف
که حداکثر تجمع ماده خشک  طوري هرز قرار گرفت؛ به

ــاري از   ــر از شــرایط ع ــوده کمت نخــود در شــرایط آل
هرز بود. در تراکم بیشتر کاشت به دلیـل توسـعه    علف

تر سایه انداز گیاهی و اجازه نفوذ کمتر نور، توان  سریع
). 6یابد ( هاي هرز بهبود می اه زراعی با علفرقابتی گی

هـاي   ) اظهار کرد که اثر رقابت علـف 2012چائوهان (
گیاه زراعی  سازي آرایش و تراکم تواند با بهینه می هرز

کاهش یابد و این راه حل باید در چهـارچوب برنامـه   
عنوان یک راهبرد  هاي هرز و نه به یریت تلفیقی علفمد

  ).5( گرفته شودکنترل مستقل در نظر 
اثرات طول دوره : نخود )1LAI( شاخص سطح برگ

رشد و تراکم گیاهی بر سطح برگ در نخود با استفاده 
از مدل رگرسیونی غیر خطی بتا توصیف شـد (شـکل   

به منظور کمی نمودن اثـرات طـول دوره رشـد و    ). 4
ــراکم  ــاهیت ــدل    گی ــود از م ــرگ در نخ ــطح ب ــر س ب

در همه  ).4 شکلاستفاده شد ( خطی بتاغیر رگرسیونی
برگ  حداکثر شاخص سطحتیمارهاي آزمایشی، مقدار 

)LAImax( هــرز بیشــتر از  در شــرایط عــاري از علــف
ایـن    هرز بود. با هاي آلوده به علف برآورد آن در کرت

آورد این پارامتر نشان حال، مقادیر خطاي استاندارد بر 
هـاي   ماکداد که در تاریخ کاشت اول بهمن به جـز تـر  

داري  تفـاوت معنـی  مربع، بوته در متر 48و  16گیاهی 
هرز از نظر مقدار  هاي عاري و آلوده به علف بین کرت

LAImax  در سایر تیمارهـاي  طورکلی،  بهداشت. وجود
هـرز   هاي عاري و آلوده به علف آزمایشی تفاوت کرت

  ).3دار بود (جدول  معنی LAImaxاز نظر مقدار 
هـرز، بـا افـزایش تـراکم      در شرایط عاري از علف

هاي کاشت افزایش  در همه تاریخ LAImaxگیاهی مقدار 
بهمـن، مقـدار    20یافت. در دو تـاریخ کاشـت اول و   

LAImax  طـور   بوته در متر مربع به 64در تراکم گیاهی
بوته در متر مربع  48و  32ها  داري بیشتر از تراکم معنی

 16داري بیشتر از تراکم  طور معنی و براي این تیمارها به
). در تـاریخ  3بوته در متر مربع بـرآورد شـد (جـدول    

 16براي تراکم  LAImaxاسفند، برآورد مقدار  10کاشت 
در شرایط عاري از علف هرز،  ،)39/0مربع (بوته در متر

                                                             
1. Leaf Area Index 
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بوته در متر مربـع   32داري کمتر از تراکم  طور معنی به
داري کمتر از برآورد  طور معنی ) و براي این نیز به68/1(

LAImax مربـع  بوتـه در متر  64و  48هـاي   ي تراکمبرا

) بود. عالوه بر این، بدون در نظر 33/4طور متوسط  (به
 خیر در تـاریخ با تأ LAImaxهی مقدار گرفتن تراکم گیا

  .)3(جدول  کاشت کاهش یافت
  

به روند تغییرات سطح برگ در برابر روز پس از کاشت در نخود در تاریخ  بتاپارامترهاي برآورد شده پس از برازش مدل  -3جدول 
  هاي مختلف شتاک

Table 3- Estimated parameters of the beta model fitted to Leaf Area Index over day after sowing of chickpea in 
different sowing dates 

 ضریب تبیین
R2  

 پارامتر (واحد)
Parameter (Unit)  

 تیمار

Treatment  دلتا 
delta  

زمان پایان رشد 
خطاي ±برگ

 (روز) استاندارد
te ±SE(day) 

زمان ظهور 
حداکثر شاخص 

خطاي ±برگ سطح
 (روز) استاندارد

tm ±SE(day) 

شاخص سطح 
خطاي ±برگ

 استاندارد
LAImax±SE 

  
    Sowing date of 20th January    تاریخ کشت اول بهمن ماه

**0.783  1.55  24.92±136.00  9.37±94.45  0.10±0.49  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.981  3.27  8.44±144.40  1.51±109.50  0.18±3.49  32 (Plant m-2)  
**0.722  1.47  20.89±136.00  8.33±95.03  0.97±5.55  48 (Plant m-2)  
**0.977  5.63  19.43±153.50  1.68±104.90  0.52±9.32  64 (Plant m-2)  
**0.860  1.36  17.59±136.00  7.77±98.96  0.06±0.39  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.983  5.58  14.97±152.80  1.35±109.00  0.14±2.89  32 (Plant m-2)  
**0.984  7.10  20.56±157.60  1.34±104.40  0.21±4.42  48 (Plant m-2)  
**0.986  4.24  11.00±147.80  1.35±103.60  0.27±6.25  64 (Plant m-2)  

      Sowing date of 8th February   تاریخ کشت بیستم بهمن ماه
**0.967  5.38  17.50±118.70  1.66±87.09  0.04±0.46  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.992  5.56  6.67±118.00  1.01±86.35  0.15±3.62  32 (Plant m-2)  
**0.999  3.81  13.06±118.00  1.84±87.10  0.35±4.51  48 (Plant m-2)  
**0.993  3.92  8.24±125.60  1.03±87.32  0.29±7.97  64 (Plant m-2)  
**0.978  3.58  8.21±118.00  1.33±93.54  0.04±0.69  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.998  5.47  5.73±126.90  0.48±85.19  0.04±2.41  32 (Plant m-2)  
**0.997  6.08  7.08±126.10  0.54±84.94  0.08±3.45  48 (Plant m-2)  
**0.994  6.03  8.85±123.00  0.73±88.65  0.18±5.18  64 (Plant m-2)  

      Sowing date of 28th February   تاریخ کشت دهم اسفند ماه
**0.961  4.08  15.26±105.70  2.02±79.90  0.04±0.39  16 (Plant m-2)  

شده
ن 

وجی
 W

ee
d 

fre
e

  

**0.993  5.75  8.01±107.90  0.74±81.70  0.07±1.67  32 (Plant m-2)  
**0.995  8.58  9.31±111.70  0.53±80.65  0.14±4.15  48 (Plant m-2)  
**0.995  10.03  11.99±115.40  0.56±80.44  0.15±4.50  64 (Plant m-2)  
**0.949  3.16  15.48±103.00  2.75±76.57  0.03±0.21  16 (Plant m-2)  

وده
آل

 

W
ee

d 
in

fe
ste

d
  

**0.981  4.36  13.31±109.90  1.55±78.54  0.06±0.85  32 (Plant m-2)  
**0.987  4.96  11.35±111.60  1.17±80.96  0.11±1.97  48 (Plant m-2)  
**0.993  5.97  22.13±112.08  0.87±79.75  0.12±2.79  64 (Plant m-2)  
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Figure 4- Relationship between leaf area index and chickpea sowing density in sowing date of 20th 
January (a), 8th February (b) and 28th February (c) 
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هـرز، کمتـرین مقـدار     در شرایط آلـوده بـه علـف   
LAImax   16 در هر سه تاریخ کاشت با تـراکم گیـاهی 

با افزایش تراکم گیاهی  دست آمد و بوته در مترمربع به
ــه LAImaxدر ایــن شــرایط مقــدار  ــی ب داري  طــور معن

کـه، در هـر سـه     طـوري  . بـه )3(جدول  افزایش یافت
 64و  48هـاي   در تـراکم  LAImaxتاریخ کاشت مقدار 

دست آمـد.   ها به مربع بیشتر از سایر تراکم بوته در متر
) tmحداکثر شاخص سـطح بـرگ (  زمان وقوع  پارامتر

ترتیـب بـین    هـرز بـه   در شرایط عاري و آلوده به علف
روز  00/109 و 57/76 بینروز و  50/109و   90/79

 )te( زمان پایان رشد برگ برآورد شد. همچین، برآورد
 70/105هرز بـین   هاي عاري و آلوده به علف در کرت

 دست روز به 60/157و  00/103و بین  روز 50/153و 
  ).3(جدول  آمد

 3کلی با توجه به نتـایج منـدرج در جـدول    طور به
توان گفت زمان وقوع حداکثر شاخص سطح برگ  می

تـراکم  و زمان پایان رشد برگ در نخـود بـا افـزایش    
در هر تاریخ کاشت روند افزایشی داشته است.  گیاهی

ــر اســاس نتــایج درخشــان و همکــاران (  ) در 2015ب
بررسی حداکثر شاخص سطح برگ بـرنج در شـرایط   

در شـرایط آلـوده بـه     tmهـرز، مقـدار    با و بدون علف
تـر از شـرایط وجـین یـا عـاري از       علف هـرز کوتـاه  

  ). 8هرز بود ( علف
هـاي   کـه در پـژوهش حاضـر در تـاریخ      حالی در

کاشت اول و دوم بـروز ایـن پدیـده کمتـر از تـاریخ      
دار  ها معنی کاشت سوم بوده و در اغلب موارد اختالف

). بـا توجـه بـه اینکـه پـژوهش      3نبوده است (جدول 
حاضر در شرایط دیم بوده است و میزان آلـودگی بـه   

هاي هـرز در شـرایط دیـم بـه مراتـب کمتـر از        علف
باشد؛ لذا عـدم اخـتالف موجـود میـان      یط آبی میشرا

ــوده و عــاري از      ــذکور در دو شــرایط آل ــارامتر م پ
هرز به ویژه در دو تاریخ کاشت اول کـه وجـود    علف

هـاي   سرماي زمستان نیز منجر به کاهش رویش علف

 هرز شده است ممکـن اسـت اتفـاق افتـاده باشـد. در     
تر بـودن   دلیل مناسب که در تاریخ کاشت سوم به  حالی

هـاي هـرز    منظور رویش علـف 	شرایط آب و هوایی به
  این اختالف بیشتر بوده است.

 تراکم گیاهیبر اساس نتایج تجزیه واریانس تأثیر 
). ≥01/0Pدار بـود (  هـاي نخـود معنـی    بر ارتفاع بوتـه 

تـراکم  ها تحت تأثیر اثر متقابـل   که ارتفاع بوته درحالی
رار نگرفـت. در خصـوص   قـ و تـاریخ کاشـت    گیاهی
هـاي فرعـی فرعـی، تعـداد      هاي فرعـی، شـاخه   شاخه

غالف، عملکرد بیولوژیـک و شـاخص برداشـت، اثـر     
هاي نخـود بـر ایـن     بوته تراکم گیاهیتاریخ کاشت و 

که این صفات  )؛ درحالی≥05/0Pدار بود ( صفات معنی
و تـاریخ کاشـت    تراکم گیـاهی تحت تأثیر اثر متقابل 
وزن هـزار دانـه و عملکـرد دانـه     قرار نگرفت. صفت 

و  تراکم گیـاهی تحت تأثیر تاریخ کاشت و اثر متقابل 
ها نشان داده  ) (داده≥01/0Pتاریخ کاشت قرار گرفت (

) در بررسـی  2011چغـاخور (  مظاهري و ئیالقنشد). 
بوته در مترمربع) در نخود آبی در  35و  25دو تراکم (

 در نیـام  تعـداد  بـر  گیـاه  تراکم که اهواز گزارش دادند
 اثـر  دانـه  عملکـرد  بیولوژیـک و  عملکرد سطح، واحد
 بوته 35بیشتر ( تراکم بوته که طوري به داشت، دار معنی

کیلـوگرم در   87/1147( بیشـتري  درمترمربع) محصول
 هـاي فرعـی   تعداد شاخه ،نمود، همچنین تولید هکتار)
 تراکم که طوري ، بهگیاهی قرار گرفت تراکم تأثیر تحت

  .)18نمود ( تولید بیشتري شاخه فرعی تعداد بوته 25
عملکرد دانه صفات وزن هزار دانه و در خصوص 
) 4دار بـودن اثـرات متقابـل (جـدول      با توجه به معنی

 ،تــوان اظهــار داشــت کــه در تــاریخ کاشــت اول مــی
بوتــه در متـر مربــع بــا   32و  16هــاي کاشـت   تـراکم 

ـ داري داشـتند و همچ  یکدیگر اختالف معنی ین ایـن  ن
بوتـه در متـر مربـع     64و  48هـاي   ها بـا تـراکم   تراکم

هـاي   دار نشان دادند؛ در حالی که تـراکم  اختالف معنی
دار  بوته در متر مربع با یکدیگر اختالف معنی 64و  48
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 48و  32هاي  نشان ندادند. در تاریخ کاشت دوم تراکم
ــا یکــدیگر  ــد؛  اخــتالف معنــیبوتــه ب دار نشــان ندادن

دار  هـا بـا هـم اخـتالف معنـی      سایر تـراکم  که درحالی
 تراکم گیاهی). در تاریخ کاشت سوم، ≥05/0Pداشتند (

را نسبت به سـایر  عملکرد اول بیشترین درصد کاهش 
هـا   ها نشـان داد و اخـتالف آن بـا سـایر تـراکم      تراکم
تـوان   می 4). با توجه به جدول ≥05/0Pدار بود ( معنی

عملکـرد در تـاریخ   گفت که بیشترین درصـد کـاهش   
کاشت دوم در تراکم اول اتفاق افتاد کـه بـا بیشـترین    

اخـتالف   درصد کاهش عملکرد در تاریخ کاشـت اول 
دار ولی با بیشـترین درصـد کـاهش عملکـرد در      معنی

ــداد  تــاریخ کاشــت ســوم اخــتالف معنــی دار نشــان ن
)05/0P≤.( ) گزارش کردند 2003ریگان و همکاران (

راکم گیـاهی و عملکـرد دانـه در    که رابطه مثبتی بین ت
نخـود وجـود دارد، بـه طـوري کـه عملکـرد دانــه در       

اندار و  دلیل بسته شدن سریعتر سایه هاي باالتر به تراکم
   .)25( یابد در نتیجه دریافت تابش بیشتر افزایش می

بـا  بهمـن)   1( کاشـت اول   تـاریخ در طـورکلی   به
 عملکـرد  ،بوته در متر مربـع  16-64کاشت  هاي ترکم

و در  کیلوگرم در هکتار بذر نخود 32/1703-87/957
اسفند)  10بهمن) و سوم ( 20کاشت دوم (  هاي تاریخ

-37/1534هــاي کاشــت مشــابه، عملکــرد  بــا تــراکم
 92/273-77/479کیلـــوگرم در هکتـــار و   97/714

کـه   طـوري  برآورد شد. به کیلوگرم در هکتار بذر نخود
کیلوگرم در هکتـار) در   32/1703عملکرد دانه نخود (

بوته در متـر   48 تراکم گیاهیبهمن با  1کاشت   تاریخ
 37/1534(بهمـن   20مربع نسبت به دو تاریخ کاشت 

کیلوگرم در  55/470( اسفند 10کیلوگرم در هکتار) و 
به عنوان بهتـرین تیمـار   مشابه،  تراکم گیاهیبا هکتار) 

   نظر گرفته شد.پژوهش حاضر در 
  

هاي نخود  وتهب و وزن هزار دانه عملکرد دانه درصد کاهشعملکرد دانه و نخود بر  گیاهیهاي  ها و تراکم اثر متقابل تاریخ -4جدول 
 نسبت به شاهد وجین

Table 4- Interaction effect of sowing dates and densities of chickpea on seed yield and the reduction percentage seed 
yield and 1000-seed weight of chickpea plants compared to weed free control 

 تیمار
Treatment 

  تراکم گیاهی
 (بوته در متر مربع)

  عملکرد دانه
هکتار) (کیلوگرم در  

  وزن هزار دانه
نسبت به (درصد کاهش 

)شاهد وجین  

  عملکرد دانه
نسبت به (درصد کاهش 

)شاهد وجین  

Sowing density 
(Plant m-2) 

Seed yield 
(Kg ha-1) 

1000-seed weight 
(% as weed free 

control) 

Seed yield 
(% as weed free 

control) 

 تاریخ کاشت اول
The first sowing date 

16 957.88 2.86 45.11 
32 1241.88 1.64 29.32 
48 1703.33 0.97 32.47 
64 1540.28 0.76 31.57 

 تاریخ کاشت دوم
The second sowing date 

16 714.98 2.62 57.02 
32 1315.95 1.55 38.97 
48 1534.38 1.25 33.09 
64 1248.18 0.41 42.15 

 تاریخ کاشت سوم
The third sowing date 

16 273.93 1.18 48.22 
32 479.78 0.94 45.47 
48 470.55 0.91 41.31 
64 427.00 0.91 25.94 

 LSD 63.67 0.59 11.18 
  باشد. درصد می 5اختالف بین اعداد در سطح احتمال خطاي *

*The difference between the numbers is at a probability level of 5%. 
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هاي گیاهی در همه  در این پژوهش، افزایش تراکم
هاي رشـدي   هاي کاشت، منجر به بهبود شاخص تاریخ

و عملکرد دانه نخود شد. افزایش تراکم گیاهی ممکن 
است با کوتاه کردن زمان از کاشت تا بسته شدن کامل 

سـطح خـاك و    انداز منجر بـه کـاهش تبخیـر از    سایه
افزایش دریافت تابش توسط گیاه شود و از این طریق 
عملکرد گیاه زراعی را بهبود بخشد. در همـین راسـتا،   

) گزارش کردند که افزایش 2006سلطانی و همکاران (
داري بر کارایی استفاده از تابش  تراکم گیاهی تأثیرمعنی

دهد بهبود عملکرد در  در گیاه نخود ندارد که نشان می
ین شرایط در نتیجه افزایش دریافت تابش بر اسـاس  ا

  ).26سایه انداز گیاهی بوده است (
  

  کلیگیري  نتیجه
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با تغییـر تـاریخ   

هاي هرز را بر نخـود   توان فشار علف کاشت نخود می
افزایش تراکم کاشـت نخـود،   با کاهش داد. همچنین، 

همچنین سـایر صـفات   هاي هرز و  زیست توده علف
با توجه  هاي هرز کاهش یافت. راوانی علفمرتبط با ف

بـه اینکـه عملکـرد نخــود در واحـد سـطح تــابعی از      
حداکثر مقدار تجمع مـاده خشـک و شـاخص سـطح     

باشد؛ لذا با تأخیر در کاشت، ایـن صـفات و    برگ می
بیل ارتفاع گیاه، تعداد غالف همچنین سایر صفات از ق

از آن جا کـه  یابد.  ي فرعی کاهش میها داد شاخهو تع
تاریخ کاشت نخود با توجه بـه عـرف منطقـه اواسـط     

در ایـن  باشد، بر اساس نتایج ارائه شـده   اسفند ماه می
توان تاریخ کاشت را حدود یک ماه زودتر  میآزمایش 

در نظر گرفت و به کشاورزان توصیه کرد که نخـود را  
ار نمایند؛ در ماه شروع به کشت و ک در هفته اول بهمن

تـوان گفـت کـه بـا      گیاه زراعـی مـی  تراکم خصوص 
افزایش تراکم گیاه زراعی، تأثیرات ایجاد شده بر روي 

هاي باال کمتر است.  هرز در تراکم گونه زراعی و علف
تراکم مناسب و مطلوب گیاه زراعی تراکمی است کـه  
پس از آن افزایش هزینه بذر مصرفی بیشتر از افزایش 

پژوهش نشان داد نتایج قابل انتظار در عملکرد نباشد. 
توان در صورت آلـوده بـودن مـزارع نخـود بـه       که می
تر بـراي   منظور ایجاد شرایط مطلوب هاي هرز، به علف

نخود، تـراکم گیـاهی را تـا حـدودي بیشـتر در نظـر       
هـاي رشـدي    که بـر اسـاس شـاخص    طوري گرفت؛ به

محاسبه شده و عملکرد دانه نخـود در ایـن پـژوهش،    
مربع در هر سه بوته در متر 64و  48هاي گیاهی  متراک

  باشند. تر بوده و قابل توصیه می تاریخ کاشت مناسب
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