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  چکیده

 1388-89بر گره زایی و خصوصیات رشدي گیاه نخود، آزمایشی در سال زراعی) نکورس(به منظور بررسی اثرات دزهاي مختلف علفکش متریبیوزین 
فاکتورهاي آزمایش عبارت بودند . تکرار اجرا شد 4کامل تصادفی در هاي  دانشگاه فردوسی مشهد به صورت بلوك تحقیقاتی دانشکده کشاورزيگلخانه رد
 50و  25در خاك اتـوکالو شـده و دو دز   ) درصد دز توصیه شده 125و  100، 75، 50، 25، 10( دز 6ن در یوزیبیکاربرد پیش رویشی علف کش متر: از

اثر علفکش بر وزن خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، ارتفاع و تعداد برگ نخود معنی . ندقرار گرفت یدرصد در خاك غیر اتوکالو شده مورد بررس
و  100و کمترین مقدار در دزهاي ) بدون علفکش و تلقیح شده با باکتري(فاع و تعداد برگ در شاهد بیشترین مقدار وزن خشک ریشه و ساقه، ارت. دار شد

روند تغییرات تعداد گره و وزن خشک گره در بوته معنی . دیده شد 125و  100بیشترین نسبت ریشه به ساقه در دزهاي . درصد علفکش حاصل شد 125
تغییرات درصد نیتروژن کل بوته معنی دار بود و با . ت که این کاهش در وزن خشک گره بیشتر مشاهده شددار و با افزایش دز علفکش روند کاهشی داش

 . افزایش دز علفکش روند کاهشی داشت
  

  وماربامات، ریزوبیومیگروه تهاي  ، علفکشيات رشدیحبوبات، خصوص :يکلید واژه هاي
 

   ٤   3 2 1   مقدمه
 تـامین پـروتئین گیـاهی    منبـع از غـالت بزرگتـرین    بعد حبوبات

کـم توقـع بـودن، گیـاهی     در بین حبوبات، نخود به دلیـل  . باشند می
مدیریت علف هرز در تولید . است و جو زراعی با گندم درتناوبمناسب 

هاي هـرز در مـزارع و عـدم     وجود علفنخود همیشه اهمیت داشته و 
 ,.Bagheri et al) شـود  کنترل آنها سبب کاهش شدید محصول می

 استفاده متعددهاي  هرز نخود از روشهاي  براي کنترل علف. (1376
. داشت موثر اسـت هاي  ها در کاهش هزینهد و کاربرد علفکشوشمی

اما عوامل متعدد خاکی، تغذیه اي و زنـده در تشـکیل گـره و تثبیـت     
ژن طی رشد گیاه در شرایط مزرعه موثر اسـت و از ایـن طریـق      نیترو

ـ تثب. گیـرد  مـی  قرار تأثیرنیتروژن تحت  مزایاي تثبیت بیولوژیکی ت ی
ـ  یانواع مختلف يدارا یستیتروژن به روش همزین باشـد کـه از آن    یم

اهان خـانوادة  یوم با گیزوبیر يها يباکتر یستیتوان به همز یجمله م
هـاي جـنس    در همزیسـتی حبوبـات بـا بـاکتري     .حبوبات اشاره کرد
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تثبیت شده به مصرف عالوه بر این که بخش اصلی نیتروژن  مریزوبیو
 Bordeleau(شود  رسد، خاك نیز از لحاظ نیتروژن تقویت می گیاه می

& Prevost, 1994.(  
هاي  يح بذر یا خاك با باکتریاند که با تلقمنابع متعدد نشان داده

ـ ا. ش یافته اسـت یتروژن، عملکرد نخود افزایت کننده نیتثب  ن عمـل ی
نـه بـر   یار هزیکه بس نیتروژن يتواند سبب کاهش مصرف کودها می

ش عملکـرد بقـوالت   یافـزا ). Bhuian et al, 2008(هسـتند، شـود   
تـروژن در  یت کننده نیتثبهاي  سمیکروارگانیح با میمختلف پس از تلق

ن یها نه تنهـا تـأم  سمیکروارگانین میا. موارد متعدد گزارش شده است
 تروژن خـاك را بـه  یت نیاه هستند، بلکه وضعیگ يتروژن برایکننده ن

 حل کننده فسفات بهبود يهاسمیکروارگانیب با میا در ترکیتنهایی و 
علفکش هایی که در نمو ریشه یا ). (Zaidi et al., 2003 بخشند  می

ساختن کلروفیل اثر گذارند، همزیستی را نیز ممکن اسـت بـه شـدت    
ها بر غده زایـی و تثبیـت نیتـروژن در    علفکش. قرار دهند تأثیرتحت 

منفی دارند و این اثر بسته به حساسیت گونه و علفکش  تأثیرحبوبات 
 ). Parsa & Bagheri, 1387(به کار رفته متفاوت است 

هاي گـره گـزارش شـده    اثر بازدارنده تعدادي علفکش بر باکتري
 ).Hernandez et al, (1999) ; Singh & Wright, (2002)(است 
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 Eberbach & Douglas (1989)  سـیت،  گزارش کردنـد کـه گالیفو
ــال و   ــولفورون در دز نرم ــوات و کلروس ــاراکوات، دیک ــر دز  10پ براب

 .Rhizobiumپیشنهادي مزرعه قابلیـت بقـاي بـاکتري همزیسـت     
trifoli بطور مشـابه پنـدیمتالین، ایزوپروتـرون و    . دهند می را کاهش

در  Mesorhizobium ciceriبطور معنـی داري بقـاي    ١فلوکلورالین
 .(Amail, 2002)داد روز آزمایش کاهش  5طول 
شه یبرگ مصرف و ر يمارهایت يافت کننده یدر يایاهان لوبیگ

انـدازه   يساعته بـرا  6 یبنتازون در فاصله زمان 8/1زان یمصرف به م
د کربن مـورد  یاکس يتروژن و سرعت تبادل دیت نیت تثبیظرف يریگ

اسـتفاده از   )..(Norris & Phillips, 1978  مطالعـه قـرار گرفتنـد   
شتر سرعت تبادل و یب یبنتازون منجر به ممانعت کنندگ يباال ریمقاد
ـ ا یممانعت کننـدگ . تروژن شده استیت نیت تثبیظرف نـد  ین دو فرآی

ج نشان داده اسـت کـه ممانعـت    ینتا. مثبت با هم داشتند یهمبستگ
بنتـازون   تأثیرم تحت یتروژن به طور مستقیت نیت تثبیظرف یکنندگ

ت یـ ن فعالیتـأم  يفسفر برا یم دسترسیر مستقینبود، اما به صورت غ
  . شه را محدود کردیرهاي  گره

مصرف اکسی فلورفن و اگزادیازون در مقادیر توصـیه شـده، بـر    
همچنـین  . گذارنـد  مـی  زیادي تأثیرزایی و تثبیت نیتروژن عدس  گره

 25/0کیلـوگرم در هکتـار پنـدیمتالین و     25/1تـا   75/0هـاي   غلظت
ریبیوزین گره زایـی و فعالیـت نیتروژنـاز    کیلوگرم در هکتار مت 75/0تا

 ,Parsa & Bagheri)قـرار داده اسـت    ثیرأتنخود را به شدت تحت 
 بـا همزیستی ریزوبیوم  روزین بیکاربرد متریب تأثیر یدر بررس). 1387
تلقیح  Rhizobium leguminosarum يباکتر با عدس ، بذورعدس

کاشـت بـر روي   روز بعـد از   13و  8کش متریبوزین در  و علف ندشد
روز بعد از کاشت اثـر   8کاربرد متریبوزین در . برده شد محصول بکار

هاي هوایی و  داري روي وزن گیاه، تعداد گره، رشد اندام معنیو منفی 
 پس روز 10تا  5. (Sprout et al, 1992)  فعالیت احیاء استیلن داشت

اثرات  گیاه شروع به رشد مجدد و جبران این ،کش علف این از کاربرد
 .بار اندك بود روز بعد از کاشت اثرات منفی زیان 13بطوریکه در  ،کرد

هاي هوایی بـه   برده شده بر روي اندام از علف کش بکار% 2کمتر از 
بنابراین کاربرد متریبوزین . زمینی انتقال داده شده بودزیر هاي  قسمت

سـی  در برر. اثر غیر مستقیمی بر تشکیل گره و تثبیـت نیتـروژن دارد  
هـاي  دیگري مشاهده شد که رشد ریزوبیوم با افزایش غلظت علفکش

بر اثر کاربرد . ابدی می سیمازین و پرومترین به طور معنی داري کاهش
سیمازین تولید غده بطور قابـل مالحظـه اي کـاهش یافـت و لـوگ      
. هموگلوبین در گیاهانی که با سیمازین تیمار شده بودند توسعه نیافت

با پرومترین تیمار شده بودند تثبیت نیتروژن افـزایش  در گیاهانی که 
 Kao(باعث ممانعت از تثبیت نیتروژن شد % 100یافت، اما سیمازین 
& Wang, 1981 .( نوع علفکش مختلف در مرحله  6در عدس کاربرد

                                                        
1- Fluchloralin  

اکسـی  هاي  قبل از سبز شدن گیاه در مزرعه نشان داد که علف کش
دیازون موجب کاهش تعداد گره، فلورفن، لینوران، متریبیوزین و اکسی

در این . کاهش وزن خشک گره و کاهش فعالیت آنزیم نیتروژناز شدند
 Rhizobium leguminosarum آزمایش زمانیکه بذور بـا بـاکتري   

 ,Sandhu et al)تلقیح شدند، خسارت علفکش کمتر مشـاهده شـد   
1991).   

الزم جدید براي مزارع حبوبـات  هاي  از آنجاییکه شناخت علفکش
رسـد و بـا اطالعـات کـافی در مـورد اثـرات اسـتفاده از         مـی  به نظر

ن، میزان خسارت احتمـالی  یوزیبیپیش رویشی مانند مترهاي  علفکش
ـ آنها به گیاه زراعی و اثر آنها بر گره زایی حبوباتی نظ ر نخـود، ایـن   ی

ن در دزهاي یوزیبیعلفکش متر تأثیرو مقایسه  یبررس مطالعه با هدف
ولید و رشد گره و میزان تثبیت نیتروژن و از طرفی تعیین مختلف بر ت

 تـأثیر همچنـین  . دزهاي مناسب این علفکش براي نخود انجـام شـد  
ژیک در کاهش خسارت علفکش، هـدف دیگـر ایـن     کاربرد کود بیولو

 .تحقیق بوده است
 

  مواد و روش ها
این آزمایش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در مهر 

درجـه   27درجـه و حـداکثر دمـاي     18بـا حـداقل دمـاي     1388ماه 
کامل تصادفی هاي  آزمایش به صورت طرح بلوك. گراد اجرا شد سانتی

ن در یوزیبیتیمارها شامل کاربرد علف کش متر. تکرار انجام شد 4در 
در ) درصد دز توصیه شده 125و  75/0،100، 50/0، 25/0، 10/0(دز 6

) دقیقه 30درجه به مدت  120ر دماي مرحله د 2(خاك اتوکالو شده 
درصد در خاك غیر اتوکالو شده هم بودنـد،   50و  25و فقط دزهاي 

شاهدهاي آزمایش شامل بذور تلقیح شده، بذور تلقیح نشده در خـاك  
، بـر روي رقـم   )بدون اعمال علفکـش ( اتوکالو شده و اتوکالو نشده 

ILC482 دو مرحلـه در   خاك: نخود بودند، در تیمارهاي اتوکالو شده
زان دز یم. دقیقه قرار گرفت 30درجه سانتی گراد به مدت  120دماي 

تر آب یل 400گرم در هکتار در  750ن، یوزیبیتوصیه شده علفکش متر
ـ ولوژیلـوگرم کـود ب  یک کیهر (بذر نخود با نسبت مشخص . بود ک ی

) لوگرم بذر نخـود یک 80 يبرا  Mesorhizobium ciceriحاوي گونه
تعداد ده عدد بـذر  . اریک با باکتري ریزوبیوم تلقیح شدنددر محفظه ت

اتـوکالو شـده   ) شـنی  -لـومی (کیلویی حاوي خاك  3هاي در گلدان
حاوي خـاك اتـوکالو نشـده از بـذور     هاي  کشت شدند و براي گلدان

سپس سمپاشی در دو روز بعد از کشت و قبل . تلقیح نشده استفاده شد
بـا بشـر   هـا   یاري براي همه گلدانآب. ها اعمال شداز سبز شدن نخود

مدرج و با نسبت برابر انجام شد، بطوریکه خاك همـواره در ظرفیـت   
ده روز بعد از سـبز شـدن بـا قطـع     . زراعی از نظر رطوبت قرار داشت

اضافی از هاي  بوته در هر گلدان حفظ شده و بوته 4اضافی، هاي  بوته
قبـل از شـروع   روز بعد از سبز شدن و  35در . سطح خاك قطع شدند
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نخود از محیط خاك جـدا شـده و پـس از شسـته     هاي  گلدهی، ریشه
سـپس اجـزاي   . و ارتفاع گیـاه اقـدام شـد   ها  شدن جهت شمارش گره

ساعت منتقل شده و  48درجه به مدت  70مختلف گیاه به محیط آون 
. بعد وزن خشک اندام هوایی، ریشه و گره به تفکیک تیمار تعیین شد

. ز از جهت رنگ گره مـورد بررسـی قـرار گرفـت    ین ها فعال بودن گره
ژن تثبیت شده در گیاه در همـه تیمارهـا از طریـق روش     میزان نیترو

نتایج توسـط   Iswaran & Marwah, 1980) .(کجلدال بدست آمد 
درصد بـا   5آنالیز و مقایسه میانگین در سطح احتمال   SASنرم افزار

 Excelها توسط نرم افزار رآزمون چند دامنه اي دانکن بررسی و نمودا
 .رسم شدند

  
  ج و بحثینتا

  اثر علفکش بر وزن خشک ریشه و اندام هوایی نخود 
اثر علفکش بر وزن خشک ریشه نخود معنـی دار بـود و موجـب    
کاهش وزن خشک ریشـه نخـود و انـدام هـوایی گردیـد، بطوریکـه       

غلظـت توصـیه شــده   % 125و  100کمتـرین وزن خشـک در تیمــار   
هر چند منابعی وجود دارنـد  ). 1شکل(ن حاصل شد یوزیبیرعلفکش مت

که بیانگر این هستند که استفاده از کود بیولوژیک و تلقیح بذور باعث 
، اما )Anderson et al., 2004 ( افزایش وزن خشک گیاه شده است 

نتایج این آزمایش نشان داد که تلقیح بذور اثـر معنـی داري بـر وزن    
ن یوزیبیدرصد توصیه شده متر 50و 25دزهاي  ریشه و اندام هوایی در

اثـر   Wright & Singh (2002 ,1999)آزمایشـات  . نداشـته اسـت  
سیمازین، پرومترین و /تریبوتیالزین، تریتازین/هاي تیریبوترینعلفکش

بنتازون را در دزهاي پیشنهادي مزرعـه اي بـر رشـد نخـود فرنگـی      
ولیـد ریشـه و   تهـا   سنجیدند و گزارش کردند که همه ایـن علفکـش  

بعالوه گـزارش شـده اسـت کـه     . دهند می هوایی را کاهشهاي  اندام
کاهش رشد گیاهان تیمار شده با علفکش نه تنها ناشی از اثرات غیـر  

نبود، بلکه به علت اثرات مستقیم علفکـش  ها  مستقیم آن بر ریزوبیوم
  ).   Wright, 2002 &Singh(بر گیاه نخودفرنگی بوده است 

در  يپیشنهادي علفکش اختالف معنی دار% 25دز  بطور کلی در
وزن خشک نسبت به شاهد تلقیح شده مشاهده شد که این نشـان از  

در کاربرد . و بیشتر است% 25ن در مقادیر یوزیبیخسارت علفکش متر
 ١مختلف براي نخود گزارش شده است که متابنتیازورونهاي  علفکش

وزن  a.i. kg g-1 75/3و  5/7هـاي   و تریبوترین به ترتیب در غلظت
خشک ریشه و بوته را کاهش دادند، اما لینوران تنها وزن خشک ریشه 

% 10در آزمایشی دیگر . (Saghir Khan et al., 2006) را کاهش داد
) ریشه و اندام هوایی(غلظت توصیه شده کلروسولفورون، بیوماس گیاه 

هش و تراکم طولی ریشه نخـود را کـاهش داد، در نتیجـه باعـث کـا     

                                                        
1- Methabenzthiazuron 

 Anderson et(بیوماس ریشه و توانایی گیاه در جذب مواد غذایی شد 
al., 2004.(  

  
  اثر علفکش در تغییرات نسبت ریشه به ساقه

افزایش دز علفکش موجب افزایش معنی دار نسبت ریشه به ساقه 
دلیل احتمالی موضوع این است که رشد گیاه در دزهاي . در نخود شد

متوقف شده و از بـین رفتـه اسـت و بـا     علفکش زودتر % 50بیشتر از 
توجه به اینکه در مراحل اولیه رشد این نسبت در گیاه بیشتر اسـت و  

محیطـی نسـبت   هـاي   تنش تأثیربطور کلی معموال در گیاهان تحت 
 ,Kafi & Mahdavi damghani(یابـد   مـی  ریشه به ساقه افـزایش 

1379 .( 
  

  اثر علفکش بر ارتفاع نخود
تغییـرات ارتفـاع معنـی دار بـود، بطوریکـه      اثر علفکش بر رونـد  

% 125و  100بیشترین ارتفاع در شاهدها و کمترین ارتفاع در دزهاي 
نـابودي زودتـر    توقف رشد و علفکش حاصل شد که احتماال به دلیل

  .گیاهان در دزهاي مذکور بوده است
در آزمایشات دیگري نیز کاهش ارتفاع گیاه نخود در اثـر کـاربرد   

گرم در هکتار گزارش شده  75با نسبت  ٢یزوکسافلوئولپیش رویشی ا
 (Datta et al., 2009) است 

  
  اثر علفکش بر تعداد برگ

اثر علفکش در دزهاي مختلف معنـی دار و داراي رونـد کاهشـی    
در گیاهان شاهد و کمتـرین تعـداد    تعداد برگبود، بطوریکه بیشترین 

به ذکـر اسـت   الزم . علفکش حاصل شد% 125و  100هاي  آن در دز
که کاهش تعداد برگ به علت خسارت شدید علفکش و نابودي گیـاه  

  .در مراحل اولیه رشد است
در  تثبیـت نیتـروژن  هـاي   روند تغییرات تعداد و وزن خشک گـره 

مختلف علفکش معنی دار و با افزایش مصرف علفکش هاي  حضور دز
خشک  بیشترین تعداد و وزن. کاهش یافتندها  تعداد و وزن خشک گره

گره در شاهد تلقیح شده و کمترین تعداد و وزن خشک در شاهد خاك 
). 4شـکل (علفکش حاصـل شـد   % 125و  100اتوکالو شده و دزهاي 

. علفکش قـرار گرفـت   تأثیروزن خشک گره بیشتر از تعداد گره تحت 
بـا افـزایش دز علفکـش    هـا   بعبارتی روند کاهش در وزن خشک گره

روي عدس، نیز روند افزایش  مزرعه اي در آزمایشات. بیشتر دیده شد
در گیاهان تلقیح شده با ریزوبیوم مشاهده ها  تعداد و وزن خشک گره

بیشترین کاهش را در کـاربرد علفکـش    در این آزمایشات. شده است
   .(Sandhu et al., 1991) متریبیوزین و اکسی دیازون مشاهده کردند

ـ   ،در آزمایشات مشابه دیگري روي عدس داد گـره در  کـاهش تع
                                                        
2- Isoxaflutole 
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کیلوگرم در هکتار گزارش شده  1حضور علفکش متریبیوزین با نسبت 
با این حال اثر علفکش بر گیاهان تلقیح شده کمتـر از گیاهـان   . است

در آزمایشی دیگـر مشـاهده   . (Islam, 1982)تلقیح نشده بوده است 
شد که کلروپروموران، متابنزتیازورون و ایزوپروتـوران بـه ترتیـب بـا     

کیلوگرم ماده موثره در هکتار اثر منفی بر گـره   2و  5/2، 5/1ر مقادی

هـاي مـذکور باعـث    اما کاربرد مقادیر باالتر علف کش. زایی نداشتند
در نخود فرنگی، کاربرد علفکش پیش . شدها  کاهش تعداد و وزن گره
گرم در هکتار و متابنزیتازورون به مقدار 75/0رویشی لینوران به مقدار 

 & Parsa(را کاهش داده است ها  هکتار تعداد و وزن گره گرم در 3/1
Bagheri, 1387.(  
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  نیوزیبیمختلف علفکش مترهاي  تغییرات نسبت ریشه به ساقه در دز -2شکل

: 2خاك تلقیح شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهد: 1شاهد) . p<0.05(نشانگر وجود اختالف معنی دار است ها  عدم وجود حروف مشترك در تیمار 
دز علفکش در خاك اتوکالو نشده و :  -%50و  - %25. خاك تلقیح نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده: 3توکالو شده و شاهدخاك تلقیح نشده و عدم مصرف علفکش در خاك ا

  .خاك اتوکالو شده و بذور با کود بیولوژیک تلقیح شده اندها  تلقیح نشده و در سایر تیمار
Fig 2- Effect of herbicide dose on root/shoot ratio changes of chickpea  

Means by the uncommon letters are significantly different according to a Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is  the outoclave and 
inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 
is the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the 

other treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure. 
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  گیاه نخود) ب(هوایی هاي  و اندام) الف(مختلف علفکش سنکور بر وزن خشک ریشه هاي  اثر دز -1شکل
: 2شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهدخاك تلقیح : 1شاهد) . p<0.05(نشانگر وجود اختالف معنی دار است ها  عدم وجود حروف مشترك در تیمار 

دز علفکش در خاك اتوکالو نشده و تلقیح % : 50و % 25. خاك تلقیح نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده: 3خاك تلقیح نشده و عدم مصرف علفکش در خاك اتوکالو شده و شاهد
  .با کود بیولوژیک تلقیح شده اند خاك اتوکالو شده و بذورها  نشده و در سایر تیمار

Fig 1- Effect of herbicide rates on root (A) and shoot (B) dry weight of chickpea.  
Means by the uncommon letters are significantly different according to a Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is  the outoclave and 

inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 is 
the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the other 

treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure. 
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  مختلف علفکشهاي  گیاه در دزتغییرات ارتفاع  -3شکل

خاك تلقیح : 3خاك تلقیح نشده و عدم مصرف علفکش در خاك اتوکالو شده و شاهد: 2خاك تلقیح شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهد: 1شاهد 
خاك اتوکالو شده و بذور با کود بیولوژیک تلقیح ها  نشده و در سایر تیمار دز علفکش در خاك اتوکالو نشده و تلقیح:  -%50و  -%25. نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده

  .اند شده
Fig 3- Effect of different herbicide doses on chickpea height.  

Means by the uncommon letters are significantly different according to an Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is the outoclave and 
inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 
is the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the 

other treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure. 
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  اثر دزهاي مختلف علفکش بر تعداد برگ در نخود  - 4شکل 

خاك تلقیح : 3خاك تلقیح نشده و عدم مصرف علفکش در خاك اتوکالو شده و شاهد: 2خاك تلقیح شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهد: 1شاهد
خاك اتوکالو شده و بذور با کود بیولوژیک تلقیح ها  اك اتوکالو نشده و تلقیح نشده و در سایر تیماردز علفکش در خ:  -%50و  -%25. نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده

  .اند شده
Fig. 4- Effect of herbicide doses on number of leaves in chickpea.  

Means by the uncommon letters are significantly different according to an Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is  the outoclave and 
inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 
is the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the 

other treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure. 
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  در بوته در دزهاي مختلف علفکش) ب(و وزن خشک گره ) الف(روند تغییرات تعداد گره  -5شکل
: 2خاك تلقیح شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهد: 1شاهد) . p<0.05(نشانگر وجود اختالف معنی دار است ها  عدم وجود حروف مشترك در تیمار 

دز علفکش در خاك اتوکالو نشده و :  -%50و  - %25. خاك تلقیح نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده: 3رف علفکش در خاك اتوکالو شده و شاهدخاك تلقیح نشده و عدم مص
  .خاك اتوکالو شده و بذور با کود بیولوژیک تلقیح شده اندها  تلقیح نشده و در سایر تیمار

Fig 5- Effect of herbicide doses on number (A) and dry weight (B) of nodules per plant  
Means by the uncommon letters are significantly different according to an Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is  the outoclave and 

inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 is 
the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the other 

treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure.  
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  تغییرات درصد نیتروژن کل بوته در دزهاي مختلف علفکش -6شکل

: 2خاك تلقیح شده با کود بیولوژیک بدون مصرف علفکش و اتوکالو شده، شاهد: 1شاهد) . p<0.05(نشانگر وجود اختالف معنی دار است ها  عدم وجود حروف مشترك در تیمار 
دز علفکش در خاك اتوکالو نشده و :  -%50و  - %25. خاك تلقیح نشده، بدون علفکش و اتوکالو نشده: 3ه و شاهدخاك تلقیح نشده و عدم مصرف علفکش در خاك اتوکالو شد

  .خاك اتوکالو شده و بذور با کود بیولوژیک تلقیح شده اندها  تلقیح نشده و در سایر تیمار
Fig. 6- Effect of herbicide doses on nitrogen percentage in chickpea plants.  

Means by the uncommon letters are significantly different according to an Duncanʼs test (p<0.05). Control 1 is  the outoclave and 
inoculate soil by biological manure without herbicide, control 2 is the outoclave soil without inoculation and herbicide and control 3 
is the not outoclave, inoculate soil and without herbicide. 25 and 50% are herbicide rate at the not outoclave, inoculate soil. At the 

other treatment, soil has outoclaved and seeds inoculated by biological manure. 
  

گـرم در هـر واحـد آزمـایش روي     میلی 4و  2فلورادیفن به مقدار 
ي  نداشـت، امـا تولیـد و رشـد آنهـا را      تأثیرگره هاي  تشکیل آغازین

کاهش داد و غلظت لوگ هموگلوبین و کارایی تثبیت نیتروژن تحـت  
میزان ). Parsa & Bagheri, 1387( کاربرد علفکش قرار گرفت تأثیر
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درصد  50دز فقط تا ) رنگ صورتی گره(گره فعال با مشاهدات بصري 
کمتر شده و اندازه آنها ها  علفکش مشاهده شد و در دزهاي باالتر، گره

اخـتالف وزن خشـک   . کوچک شد و یا اصال گـره اي تشـکیل نشـد   
ها و در دزهاي مختلف معنی دار نبود و تنها اختالف بین شاهدها  گره

  ).5شکل (هاي علفکشی معنی دار شد نمونه
  

در بوتـه در دزهـاي مختلـف    روند تغییـرات درصـد نیتـروژن    
  علفکش

مورد بررسی قرار % 75روند تغییرات درصد نیتروژن کل بوته تا دز 
مختلف نسبت به شاهد بدون علفکش معنی دار هاي  گرفت که در دز

هاي  بیشترین درصد نیتروژن در شاهد تلقیح شده و کمترین در دز. شد
ه کـاهش درصـد نیتـروژن کـل گیـا     . علفکش حاصل شد% 75و  50

احتماال به علت کاهش وزن خشک ریشه و کمتر شـدن جـذب مـواد    
نیز  Mallik & Tesfai (1985)آزمایشات  .بوده استها  توسط ریشه

برابر  5متریبیوزین و آالکلر و هاي  نشان داد که دز پیشنهادي علفکش
زایـی،   ها موجب کاهش معنـی دار در گـره  دز پیشنهادي این علفکش

به هـر  . ز و محتوي نیتروژن در سویا شده استفعالیت آنزیم نیتروژنا
ها موجب کاهش سطح برگ و درنتیجه کم شدن حال کاربرد علفکش

تواند نیتروژن کل تثبیت شده  می سرانجامها  مواد فتوسنتزي براي گره
آزمایشـات زیـادي اثـر    . (Walley et al., 2006)را کـاهش دهـد   

ر غیر مستقیم آن بـر  علفکش بر تثبیت زیستی نیتروژن را از طریق اث
 ,.Abd-Alla et al بر فتوسنتز دانسته انـد  تأثیررشد گیاه و درنتیجه 

2000) ; Rennie & Dubetz, 1984; (Sprout et al., 1992. 
  

  خالصه
ـ بیدرصد دز توصیه شده علفکـش متر  25دزهاي باالتر از  ن یوزی

ک با این وجود، کاربرد کود بیولوژی. موجب خسارت به گیاه نخود شد
درصد مورد مقایسه قرار گرفـت کـه نتـایج     50و  25تنها در دزهاي 

کنـد،   مـی  نشان داد که کود بیولوژیک اثرات مضر علفکش را تعـدیل 
باید توجه داشت که اثر . هرچند که در مواردي اختالف معنی دار نشد

ها در گیاهان تحت شرایط کنترل شده گلخانه نمود بیشتري علفکش
 به دلیل جثه ضعیفتر گیاهان در گلخانه است و داشت که این احتماال

احتماال دز خسارت زا تحت شرایط مزرعه اي میزان بـاالتري خواهـد   
هـاي   کـش  هاي موجود در زمینه اثرات آفـت  به طور کلی گزارش .بود

هـا نشـان    کـش  هـا و قـارچ   کـش  ها، حشره کش مختلف به ویژه علف
تلـف حساسـیت   هاي مختلف و صـفات گیـاهی مخ   دهند که گونه می

ها  کش منفی علف تأثیردهند و عموماً  ها نشان می کش متفاوتی به آفت
 تـأثیر ها و  کش ها نیز بیشتر از قارچ کش ها، حشره کش بیشتر از حشره

رویشی  هاي پس کش هاي پیش از کاشت بیشتر از علف کش منفی علف
فی من تأثیربعالوه با افزایش دز مصرف، ). Abasi et al., 1384(است 

بنـابراین بـا توجـه بـه اهمیـت تثبیـت       . یابـد  افزایش مـی ها  علفکش
بیولوژیک نیتروژن در کاهش نیـاز بـه مصـرف کودهـاي نیتروژنـه،      

در . رسـد  هـا ضـروري بنظـر مـی     اي غیر از علفکـش  استفاده از نهاده
هاي کنتـرل زراعـی و بیولوژیـک بـه      هاي اخیر استفاده از روش سال

هـرز بسـیار مـورد    هاي  مبارزه با علف عنوان جایگزینی مناسب براي
 .توجه قرار گرفته است

  
  قدردانی

هـاي آقایـان دکتـر گلـدانی     ها و همکاريبدینوسیله از مساعدت
 مسئول گلخانه تحقیقـاتی و مهنـدس چیـت بنـد تشـکر و قـدردانی      

همچنین از شرکت فناوري زیستی مهر آسیا جهت تهیه کود . شود می
  .شود می بیولوژیک نخود تشکر
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Nodulations, nitrogen fixation and growth characteristics of chickpea under 
metribuzin herbicide application 

 
N. Nesari*, R. Ghorbani and A. Lashkari1 

 
Abstract 

In order to study the effects of herbicide rates of metribuzin on nodulations and growth 
characteristics of chickpea, a series of experiments were carried out at research greenhouses of 
Ferdowsi University of Mashhad during 2009 in a randomized complete block design with four 
replications. Studied factors were: different doses of metribuzin herbicide (10- 25- 50- 75- 100- 125 
percent of recommended dose) in autoclaved soil and two doses of 25 and 50 percent in un-autoclaved 
soil. The highest dry weight of root and shoot, height and leaf number was in no herbicide and 
inoculated control and lowest rate gained at 100 and 125 percent of herbicide doses. The highest 
root/shoot rate gained at herbicide doses of 100 and 125 percent. The changes trend of nodule number 
and dry weight per plant were significant (p<0.05) in different treatments and reduced with increasing 
herbicide doses. The total nitrogen percentage had a significant reduction trend with increasing 
herbicide dose. 
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