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 چکيده
 در و فاکتوريیل  صیور  بیه  آزمايشیی  رويشیپس هایکشعلف کاربرد به نخود ارقام از برخی تحمل بررسی منظوربه
)فیورام  سیح   چهیار  در شکی علیف  کیاربرد  شیامل  بررسیی  مورد تیمارهای که شد انجام تصادفی کامالً آماری طرح قالب

 و 75 )شیاهد(،  )صیفر  سیح   سیه  در مذکور هایکشعلف کاربرد مقدار و پیريدا ( و ايمازتاپیر ريمسولفورون، سولورون،
 درصد.بودند آرمان( و آزاد ،ILC482، KaKa )هاشم، سح  پنج در نخود ارقام و آنها( شدةتوصیه کاربرد مقدار درصد100
 نظیر  از نخود ارقام آزمايش نتايج اساس بر. شد تعیین سموم پاشش از پس هفته چهار و دو نخود، ارقام خشک ماده و بقاء
 هیای کیش علیف . داشیتند  هیا کیش علیف  کیاربرد  بیه  متفیاوتی  پاسخ اما ،نداشتند داریمعنی اختالف تولیدی خشک ماده
 مربیو   منفیی  تأثیر کمترين و داشتند نخود ارقام بر را منفی اثرا  و سوزیگیاه بیشترين ريمسولفورون و سولفورونفورام
 سیوی  از. نداشیت  نخیود  ارقام بر یتأثیر آن يافتهکاهش مقدار در نیز ايمازتاپیر کشعلف. بود پیريدا  کشعلف کاربرد به

 کیاربرد  بیه  رقیم  تیرين حسیاس  آرمیان  رقیم  و تیرين متحمیل  آزاد و ILC482 هیای رقم بررسی، مورد ارقام بین در ديگر،
 .بودند ايمازتاپیر و پیريدا  هایکشعلف ويژهبه مذکور ایهکشعلف

 
 کشعلف انتخابی کیفیت سولفورون،فورام ريمسولفورون، پیريدا ، ايمازتاپیر، کليدی: کلمات

 

      1 مقدمه
بیه  بقیوت   تیرين مهیم  از (.Cicer arietinum L) نخود

 تولیید  کشیور 50از بییش  در حاضیر  حیا   در کیه  رودمیی  شمار
 باشندمی کشور150 از بیش آن کنندهوارد کشورهای و دشومی
(FAO, 2012) .دارای لوبیییا از بعیید نخییود بقییوت ، بییین در 

 اسیاس  بر کهطوریهب ،باشدمی جهانی زيرکشت سح  بیشترين
 نخیود  جهیانی  زيرکشیت  سح  2011 سا  در موجود آمارهای

 آن درصید 80 کیه  است شده گزارش هکتار میلون 5/13 بر بالغ
 (،درصد68) هند کشورهای ويژهبه آسیا غربجنوب و جنوب در

 و شیود میی  کشیت  (درصید 3/2) میانمار و (درصد9/8) پاکستان
 اتیوپی، ترکیه، استرالیا، نخود، تولیدکننده عمده کشورهای ساير
 ,FAO) هسیتند  آمريکیا  متحیده  ايات  و کانادا مکزيک، ايران،

 سییح  کیل  از صییددر65 دارابیودن  بییا نخیود  ،ايیران  در .(2012
 بیین  در کشیت زير سیح   نظر از را او  رتبه حبوبا ، کشتزير

 ,.Mousavi et al., 2010 et al ;2005 ) سیت دارا حبوبیا  

Mousavi)، خواروبیار  سازمان هایگزارش اساس بر کهطوریبه 

                                                           
 izadi@um.ac.ir-e نویسنده مسئول:*

 تولییید و هکتییار هییزار565 کشییتزير سییح  بییا ايییران جهییانی
 محصیو   اين دکنندهیتول کشور چهارمین عنوانبه تن هزار315
 چیون  خصوصییاتی . (FAO, 2012) رودیمی  شیمار به جهان در

 چرخیه  در اخیتال   خاک، شیمیايی و فیزيکی هایيژگیو بهبود
 توانیايی  خصیو  بیه  و هیرز یهیا علف و هایماریب آفا ، زندگی
 جايگیاه  گییاه  ايین  که است شده باعث نخود در نیتروژن تثبیت

 زراعیی  گیاهیان  تنیاوب  در و زراعیی  گیاهیان  بین در را ایژهيو
 در کیه  اسیت  اصیلی  گیاهیان  از يکیی  کیه طوریبه ،باشد داشته
 قیرار  گنیدم  قبییل  از ای عمیده  زراعیی  گیاهیان  سیاير  با تناوب

 سیرعت  دلییل به وجود، اين با. (Drew et al., 2006) گیردیم
 هیرز یهیا علیف  رقابت به نسبت، آن ضعیف تثبیت و اندک رشد

 عوامیل  تیرين مهیم  از آنهیا  کنتر  و هرزیهاعلف و بوده ضعیف
 عیالوه  گیاهیان  اين. روندمی شماربه نخود عملکرد خالء در مؤثر
 عناصیر  )آب، محیدود  و مشیترک  منیاب   سر بر نخود با رقابت بر

 را گییاهی  هیای بیمیاری  و آفا  میزبانی نقش تشعش ( و غذايی
 عدم يا ضعیف کنتر  صور  در که است شده گزارش. دارند نیز

 درصید 85 از بیش تا هرزیهاعلف خسار  ،هرزیهاعلف کنتر 
 ;Emanuele et al., 2012) رسید می هم درصد100 تا گاهاً و
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Ramakrishn, 1992; Solh & Pala, 1990 ). بیر  اعتقاد لذا 
 میی مه بسیار نقش نخود در هرزیهاعلف مديريت که است اين
 ويیژه بیه  لهمسئ اين .دارد نخود عملکرد خالء کاهش و بهبود در
 ،باشید می مرسوم نیز ايران کشور در که نخود زمستانه کشت در

 چنیین  در کیه طیوری بیه  ،شیود می محسوب جدی بسیار معضل
 تیا  هیرز  یهیا علیف  حضور اثر در نخود عملکرد کاهش شرايحی

 وجیود  بیا  .(Mousavi, 2004) است شده گزارش نیز درصد98
 در ويژهبه نخود مزارع هرزیهاعلف کنتر  در معمو  روشاين، 
يیاد و  ز کیارگری  هزينیه  دلیلبه که باشدمی دستی وجین ايران

 از ناشیی  زيان مربوطه فصل در نیازنیز کمبود نیروی کاری مورد
 استفاده طرفی از .کندمی بیشتر مزارع در را هرزیهاعلف حضور

 اغلییب بییه آن سیییتحسا دلیییلبییه نخییود در هییاکییشعلییف از
 موجیود  هیای کیش علف کهطوریبه، دارد محدوديت هاکشعلف
 و بیوده  رويشیی پییش  و مصرف خاک اغلب دنیا در هم شدهثبت
 باشید میی  محیدود  آن بیرای  رويشیپس انتخابی کشعلف ثبت

(Parsa & Bagheri, 2008) .کیش علیف  ديگیر،  کشورهای در
 قیرار  ارزيیابی  میورد  نخود هرزیهاعلف کنتر  برای زيادی های
 کنتیر   بیرای  میؤثری  هیای کیش علیف  آنهیا  بیین  از کیه  گرفته
 خیاک  در هیا کیش علف اين بیشتر. اندشده معرفی هرز یهاعلف
 میورد  رويشیی پییش  يیا  کاشیت پییش  صیور  به و هستند فعا 

 حبوبیا ،  سیاير  مثیل  نخیود  کلیطیور به. گیرندمی قرار استفاده
 تیمارهیای  بیا  مقاسییه  در رويشیی پیش یهاکشعلف به نسبت
 محیدوديت  گويیای  موضیوع  ايین  .اسیت  تیر متحمل رويشیپس
 اسیت  آن برای رويشیپس هایکشبرگپهن ويژهبه هاکشعلف
(Mousavi et al., 2008). 

 اتیا   فلیورالین،  تیری  یهیا کشعلف آمريکا و استرالیا در 
 صیور  بیه  پیريدا  و کاشتپیش صور به سیمازين و فلورالین

 اسیتفاده  مورد نخود مزارع هرزیهاعلف کنتر  برای يشیروپس
گیزارش  اسیاس  بیر  نیز ترکیه در .(Lees, 2004) گیرد می قرار
 نخیود  در ايمازتیاپیر  کیش علف رويشیپیش کاربرد موجود های

 (.Pooran et al., 2013) است شدهتوصیه

 کنتیر   در رويشیی پییش  هیای کیش علیف  کیاربرد  اگرچه
 و مفید ،شوندمی سبز نخود رشد فصل اوايل در که هرزیهاعلف
 نخود تثبیت و ظهور از پس هرزیهاعلف ظهور اما ،هستند مؤثر
 آنها کنتر  در رويشیپیش یهاکشعلف کارآيی کاهش دلیلبه

 آن رشید  از ایدوره در نخیود  بر آنها کامل غالبیت به منجر گاهاً
میی  نید، دار هیرز یهیا علیف  رقابت به را حساسیت بیشترين که

 بییه بییات تحمییل بییا نخییود از میارقییا گییزينش روايیین از. شییوند
 کمک تواندمی ،رويشیپس یهاکشعلف خصو به هاکشعلف
 رقابیت  بحرانیی  دوره در نخیود  هیرز یهیا علف کنتر  در یمؤثر
 et al., Pooran, 2007; Slinkard 2013 ) باشد هرزیهاعلف

et al., ) .وپینلی  جملیه  از بقیوت   ساير در (Si et al., 2008)  
 ارقیام  (،Si et al., 2009) عیدس و  (Hartwig, 1987) سیويا 

 گزارش غربالگری هایآزمايش از استفاده با کشعلف به متحمل
 شیده  انجیام  انیدکی  محالعیا   نخود با ارتبا  در اما. است شده
 ديگر سوی از .(Taran et al., 2010; Si et al., 2010) است

 کنتیر   منظیور بیه  شیده آزمیايش  یهیا کشعلف بین در تاکنون
 همچیون  خحریکم هایکشعلف از نخود هرزیهاعلف انتخابی

 و انسیان  بیر  تاکنون آنها همؤثر ماده سمیت که هااوره سولفونیل
 .است نشده انجام ایمحالعه ،است نشده محرز پستانداران

 نخیود  ارقیام  برخی تحمل بررسی منظوربه محالعه اين لذا
 ايمازتاپیر ريمسولفورون، سولورون،فورام هایکشعلف کاربرد به

 ايین  در بررسیی  مورد هایکشعلف بین در. شد انجام وپیريدا 
 بازدارنیدگان  بیه  متعلق ريمسولفورون و سولفورونفورام محالعه،
میی  سیینتاز  اسید استوهیدروکسی يا سینتاز استوتکتا  آنزيم
 بیرای  سیمیتی  انسان در نزيمآ اين وجود عدم دلیلبه که باشند
 بیه  نخیود  شیده، انجیام  هیای آزمیايش  اسیاس  بر و ندارند انسان

 امکیان  ايین  و داشیته  قبیولی قابل تحمل خاک در آنها باقیمانده
 خسیار   نخیود  بیر  نییز  آنهیا  رويشیی پس کاربرد که دارد وجود

 انتخییابی کنتییر  در آنهییا از بتییوان و نکییرده وارد چنییدانی
 هیای گزارش اساس بر طرفی از. کرد تفادهاس نخود هرزیهاعلف
 پیريیدا   و ايمازتیاپیر  هیای کشعلف کاربرد به نخود شده،انجام
 کیاربرد  بیه  نخیود  ارقیام  واکنش ارزيابی و دارد نسبی تحمل نیز
میی  سودمند نخود زراعت در آنها نسبی خسار  کاهش در آنها
 .باشد

 

 هاروش و مواد
 کشییاورزی انشییکدهد تحقیقییاتی گلخانییه در محالعییه ايیین
 فاکتوريیل  صیور  به آزمايش. شد انجام مشهد فردوسی دانشگاه

 تکیرار  چهیار  بیا  تصادفی کامالً آماری طرح قالب در و (5×3×4)
 کیاربرد  شیامل  آزمايش در بررسی مورد تیمارهای که شد انجام
 بیاير  شیرکت  )محصو  سولورون)فورام سح  چهار در کشعلف

 شیونده پخیش  جامید  فرموتسیون و اکوئیپ تجاری نام با آلمان،
 )محصیو   ريمسولفورون ((،OD 22.5%) درصد5/22 روغن در

 فرموتسییون  و تیوس تیی  تجیاری  نام با فرانسه، دوپونت شرکت
 ايمازتییاپیر (،DF 25%) درصید 25 آب در شییوندهپخیش  پیودر 

 و پرسییويیت تجییاری نییام بییا آلمییان، باسییف شییرکت )محصییو 
 ((SL 10%) درصید 10 بآ در شیونده حیل  میاي   فرموتسییون 

 لنتاگران تجاری نام با هلند، سینجنتا شرکت )محصو  پیريدا 
  ؛(EC 60%) درصید 60 غلیی   شیونده امولسیون فرموتسیون و

 )شیاهد(،  صفر ) سح  سه در مذکور یهاکشعلف کاربرد مقدار
 در نخیود  ارقام و آنها( شدهتوصیه کاربرد مقدار درصد100 و 75
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. بودنید  آرمیان(  و آزاد ، ILC 482، KaKa )هاشیم،  سیح   پنج
 تحقیقیا   بخیش  از آزمیايش  در بررسیی  میورد  یهیا کیش علف
 .شدند تهیه کشور پزشکیگیاه سسهؤم هرزیهاعلف

 1:1:1 نسبت به خاکی کردنآماده از پس منظور اين برای
 بییه انتقییا  و دامییی( کییود و خییاکبرگ مخلییو  شیین، )خییاک،
 از پیس  نخیود  ارقام بذور متر،سانتی14 دهانه قحر با هايیگلدان

 مید   بیه  درصد10 سديم هیپوکلريت محلو  توسط ضدعفونی
 اسییتقرار و سبزشییدن از پییس. شیید کشییت آنهییا در دقیقییه 30

 بوتیه  بیه سیه   گلیدان  هیر  در آنهیا  تراکم و تنک را آنها گیاهان،
 ظرفییت  حید  در هاگلدان خاک رطوبت آزمايش طو  در. رسید
 پس و رويشیپس صور به هاشکعلف سمپاشی و حف  زراعی

 با و گلخانه داخل در پالس ماتابی مد  سمپاش کردنکالیبره از
 بیادبزنی  نیاز   بیا  هکتیار  در لیتر200 پاشش حجم و بار 2 فشار
. شید  انجیام  نخیود  ایشانه برگ دومین مرحله در 8020 شماره
سانتی درجه 33 تا 25 از روز روشنايی ساعا  در گلخانه دمای
 متغییر  گیراد سیانتی  درجه 21 تا 14 از شبانه ساعا  در و گراد
 .  بود نوسان در درصد70 تا 60از نیز نسبی رطوبت. بود

 بیه  گیاهیان،  بیر  آزمايشی تیمارهای تأثیر بررسی منظوربه
 گیاهیان  بقیای  درصید  سمپاشیی  از پیس  هفته 4 و 2 ،1 فاصله
 ربی کیف  زنیده  هایبوته سمپاشی از پس روز30. شد گیریاندازه

 بیه  گرادسانتی درجه70دمای با آونی در قراردادن از پس و شده
 . شد گیریاندازه آنها خشک وزن و خشکانده ساعت،24 مد 

 بیه  هیا داده تبیديل  از پس آزمايش، هایداده تحلیل جهت
 و گلیدان  در رقیم(  هیر  شاهد به نسبت تغییرا  )درصد بوتهتک
 آنیالیز  آزمايش، هایداده بودننرما  از اطمینان و نرمالیته تست

 و انجییام MSTATC افییزارنییرم از اسییتفاده بییا آنهییا واريییانس
 سیح   در و LSD آزمیون  از اسیتفاده  بیا  هیا مییانگین  مقايسا 
 .شد انجام درصد5 احتما 
 

 بحث و نتایج

 در نخود ارقام تولیدشده خشک ماده که دادند نشان نتايج
 .داشتند هم اب (p≤0.05) داریمعنی اختالف مختلف، تیمارهای

 از پیس  هفتیه  يیک  آزمیايش  تیمارهای آزمايش، نتايج اساس بر
 لیذا . نداشیتند  آنهیا  بقای بر یتأثیر گونههیچ هاکشعلف پاشش

 هفتیه  يک در شدهانجام هایارزيابی آزمايش، هایداده آنالیز در
دو  بقاء درصد اما. شد صرفنظر آنها از هاکشعلف پاشش از پس

 داریمعنیی  طیور بیه  هیا کیش علیف  پاشیش  زا پس هفتهو چهار 
(p≤0.05) 1و ا)جید  گرفت قرار هاکشعلف کاربرد تأثیر تحت 
 .(2 و

 
 نخود ارقام خشک تودهزیست و بقاء بر آزمایش تيمارهای تاثير واریانس آناليز-1 جدول

Table 1. Analysis of variance the effect of treatments on chickpea survival and biomass cultivars   
 

 سمپاشی( از پس هفته4) بقاء
Survival (4 weeks after spraying) 

 سمپاشی( از پس هفته2) بقاء
Survival (2 weeks after spraying) 

 تودهزیست

 نخود
Chickpea biomass 

 آزادی درجه
d.f 

 تغيير منبع
S.O.V 

 (MS) مربعات ميانگين

*90.1878 *91.2447 92.1761 4 
 قمر

(Cultivar) (C) 

 (Herbicide) کشعلف 3 09.35120** 66.16495 66.45370

620.22** ns 65.449 15.371 12 C×H 

72.78830 60.14127 **90.113669 2 
  کشعلف کاربرد مقدار

(HD)Herbicide Dose 

62.640 29.807 **69.507 8 C×HD 
**11.12157 **41.4464 30.8881 6 H×HD 

92.368 **67.462 *273.22 24 C×H×HD 

 Error خحا 180 172.37 367.18 236.97

34.7 10.7 17.23  
 )درصد( تغییرا  ضريب

C.V. (%)

 یدارمعنی عدم و درصد1 و 5 آماری سح  در یدارمعنی ترتیبهب :ns و ** *،        
        **,* and ns: significant at the 0.01, 0.05 level of probability and not significant, respectively. 

 
 در هیا کیش علیف  کیاربرد  بیه  تحمیل  در تنوع کلیطور به 
 متعیددی  محالعیا   در کیه  اسیت  ژنتیکی صفتی زراعی گیاهان
 هاکشعلف انتخابی خصوصیت در مهم اين و است شده گزارش

 ,.Pooran et al., 2013; Khan et al اسیت  کننیده تعییین 

 از نخیود  موجیود،  هیای گیزارش  اساس بر وجود اين با. ((2011
 هیايی گزارش اما. باشدمی هاکشعلف کاربرد به حساس گیاهان
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 يیدأت مهم اين در را نخود هایژنوتیپ در تنوع که دارد وجود نیز
 نخیود  رقم12 تحمل بررسی در Khan et al, (2011. )اندکرده
 کیش علیف  و يمتالینپنید  رويشیی پییش  کشعلف دو کاربرد به

 ارقیام  کیه  کردنید  مشیاهده  اتییل  پیی  فنوکساپروپ رويشیپس
Sheenghar، Lavaghir، KC-98، KC-1 و KC-2 به نسبت 

 کییاربرد بییه قبییولیقابییل تحمییل از محالعییه مییورد ارقییام سییاير
 کیاربرد  نامبردگیان،  نتیايج  اساس بر. بودند برخوردار هاکشعلف
 مقیدار  در اتییل پیی  روپفنوکسیاپ  و پنیديمتالین  هیای کشعلف

 بیدون  توانید میی  آنهیا  شیده توصیه مقدار درصد50و شدهتوصیه
 هیرز یهاعلف کنتر  در ،باشد داشته نخود بر منفی تأثیر کهاين
 تحمل ترتیببه بعدی هایآزمايش در نامبردگان. روند کارهب آن

 ايمازتییاپیر کییشعلییف کییاربرد بییه را نخییود ژنوتیییپ40 و 504
 هیای گیزارش  اسیاس  بیر . کردنید  بررسیی  ويشیی رپس صور به

 بیا  ژنوتییپ 31 آنهیا  محالعه مورد هایژنوتیپ بین در نامبردگان
 بین در که شد مشاهده ايمازتاپیر کشعلف کاربرد به بات تحمل
 IPC 2008-59 و ICC 1164،IPC 2010-81 هایژنوتیپ آنها

 ,Pooran et al (2013). شیدند  معرفی هاژنوتیپ ترينمتحمل
 نخیود  ژنوتیپ300 تحمل به مربو  غربالگری آزمايشا  در نیز
 بییوزين،  متیری  و ايمازتاپیر هایکشعلف رويشیپس کاربرد به

  ،ICC 1205) بیوزين متری کشعلف به متحمل ژنوتیپ هشت
ICC 1164 ،ICC 1161 ،ICC 8195 ،ICC 11498 ،ICC 

9586 ،ICC 14402  وICC 283) ايمازتیاپیر  و (ICC 3239، 
ICC 7867،ICC 1710 ،ICC 13441،ICC 13461،ICC 

13357 ،ICC 7668  وICC 13187) کردند معرفی را.  
 بررسیی  میورد  هایکشعلف تأثیر آزمايش، نتايج اساس بر

 ،(1 )جدو  بود (p≤0.05) دارمعنی آماری نظر از نخود ارقام بر
 و سیولفورون )فیورام  اوره سیولفونیل  هیای کیش علف کهطوریبه
 تیأثیر  بیشیترين  هم با داریمعنی اختالف بدون سولفورون(ريم

 بیه  مربیو   سیوء  اثیر  کمتیرين  و داشتند نخود ارقام بر را منفی
 بقیای  درصید  بیشیترين . بود ايمازتاپیر و پیريدا  هایکشعلف
 بیه  مربیو   بررسی مورد هایکشعلف کاربرد اثر در نخود ارقام
 چهیار  و دو در یدارمعنیی  اخیتالف  کیه  بیود  پیريدا  کشعلف
 بیا  امیا  نداشت، ايمازتاپیر کشعلف کاربرد با پاشش از پس هفته

 ارقیام  بقیای  بر ايمازتاپیر کشعلف کاربرد سوء اثر زمان گذشت
 دو در درصید 50/97 از و يافیت  افزايش یدارمعنی طوربه نخود
 از پیس  هفتیه  چهیار  در درصید 08/77 بیه  پاشیش  از پس هفته
 مشیابه  نییز  خشک ماده به مربو  نتايج .رسید ايمازتاپیر پاشش
 .  (2 )جدو  بود

 

 

 

 نخود صفات در کشعلف کاربرد مقدار و کشعلف رقم، ساده اثرات به مربوط يانگينم یساتمقا -2 جدول

Table 2. Mean comparisons the simple effects of cultivar, herbicide and herbicide dose on chickpea traits 
  نخود تودهزیست

 شاهد( به نسبت )درصد
Chickpea biomass  
(percent to control) 

 )درصد( بقاء 

 سمپاشیهفته پس از 4
Survival (%)  

4 weeks after spraying 

 )درصد( بقاء 

 سمپاشی از پس هفته2
 Survival (%)  

2 weeks after spraying 

 سطوح

Levels 
 تيمار

Treatment 

64.83 a 68.23 a 89.58 a 482 سی ا  آی(IlC482) 

  (Cultivar) رقم
53.16 b 60.94 a 81.25 a (هاشمHashem) 

55.81 b 68.75 a 90.10 a (کاکاKaKa) 

49.08 b 45.17 b 63.96 b (آرمانArman) 

59.77 a 67.19 a 89.58 a  (آزادAzad) 

18.32 21.48 26.74  LSD 
87.83 a 95.00 a 97.92 a  پیريدا (Pyridate) 

 (Herbicide) کشعلف
62.60 b 77.08 a 97.50 a ايمازتاپیر (Imazethapyr) 

42.35 c 50.00 b 81.25 ab سولفورونفورام (Foramsulfuron) 

33.33 c 33.33 b 62.92 b ريمسولفورون (Rimsulfuron) 

18.32 21.48 26.74  LSD 
100.00 a 100.00 a 100.00 a 0 

 (HD) کشعلف کاربرد مقدار
Herbicide Dose 

32.88 b 43.44 b 75.00 b 
 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose 

36.71 b 48.13 b 79.69 b 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose 

18.32 21.48 26.74  LSD 
 .ندارند درصد5 سح  در هم با یدارعنیم اختالف ،مشترک حرف يک حداقل با هایداده ،ستون هر در       

       Data followed by the same letters in each column have not significant different (p≤0.05). 
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 نخیود  ارقیام  بیر  هاکشعلف تأثیر حاصل، نتايج به توجه با
 کیش علیف  کاربرد به مربو  خشک ماده بیشترين. بود دارمعنی

 کیاربرد  بیه  مربیو   تولیدی خشک ماده کمترين و بود پیريدا 
 اخیتالف  کیه  بود سولفورونفورام و ريمسولفورون هایکشعلف
 .نداشتند هم با داریمعنی

 یدرصد37 کاهش به منجر نیز ايمازتاپیر کشعلف کاربرد
 پیريدا  کشعلف کهاين به توجه با. شد نخود ارقام خشک ماده
 انتظار از دور نتیجه اين باشد،یم نخود انتخابی هایکشعلف از

 هیای گیزارش  اسیاس  بیر  هرچند هم ايمازتاپیر کشعلف. نیست
 کنید،  کنتر  یقبولقابل طوربه را هرزیهاعلف است قادر موجود

 بیا  ارتبیا   در. (2 )جیدو   دارد نخیود  بیر  سیوزی گیاه اثرا  اما

 سیولولفورون فیورام  و ريمسولفورون اورهسولفونیل هایکشعلف
 امکیان  نخیود  بیر  آنها شديد سوزیگیاه اثرا  رسدمی نظربه زنی

 هیای کیش علیف  هرچند. سازدمین میسر نخود در را آنها کاربرد
 يیا  کاشیت )پییش  مصیرف  خیاک  هیای کیش علف اوره،سولفونیل

 از آنها، خاکی باتی فعالیت به توجه با اما ،نیستند (رويشیپیش
 کیش علف بقايای تبا ار اين در. شوندمی جذب نیز ريشه طريق

 انییدنداشییته نخییود رشیید بییر یتییأثیر خییاک در ريمسییولفورون
(Soleimanpoor, 2013)، بررسیی  ايین  نتیايج  بیه  توجه با اما 

 بیه  را سیوزی گییاه  شیديد  اثرا  نخود در آن رويشیپس کاربرد
 .نیست نخود در توصیهقابل و دارد دنبا 

 
 نخود ارقام تودهزیست و بقاء درصدبر کشعلف و رقم قابلمت اثرات به مربوط ميانگين مقایسات -3 جدول

Table 3. Mean comparisons the effects of the interaction of cultivar and herbicide on chickpea cultivars survival and 

biomass    
   

  نخود تودهزیست

 شاهد( به نسبت )درصد
Chickpea biomass  
(percent to control) 

 )درصد( بقاء 

 سمپاشیهفته پس از 4
Survival (%)  

4 weeks after spraying 

 )درصد( بقاء 

 سمپاشیهفته پس از 2
 Survival (%)  

2 weeks after spraying 

 (Herbicideکش )علف
رقم 

(Cultivar ) 

100.00 a 100.00 a 100.00 a (  پیريداPyridate)

 482سی ا آی

(IlC482)
74.63 bcd 81.25 ab 100.00 a  ايمازتاپیر(Imazethapyr) 

50.48 ef 58.33 bcde 75.93 ab ( فورام سولفورونForamsulfuron)

33.33 f 33.33 f 64.58 bc ( ريمسولفورونRimsulfuron)

81.28 abc 95.83 a 100.00 a (  پیريداPyridate)

 هاشم

Hashem)) 
61.93 cde 75.00 abc 100.00 a مازتاپیر اي(Imazethapyr) 

36.08 f 39.58 def 68.75 abc ( فورام سولفورونForamsulfuron)

33.33 f 33.33 f 56.25 c ( ريمسولفورونRimsulfuron)

88.24 ab 97.92 a 100.00 a (  پیريداPyridate)

 کاکا

(KaKa) 
59.23 de 87.50 a 100.00 a  ايمازتاپیر(Imazethapyr) 

42.46 ef 56.25 cdef  91.67 ab ( فورام سولفورونForamsulfuron)

33.33 f 33.33 f 68.75 abc ( ريمسولفورونRimsulfuron)

82.58 ab 91.67 a 91.67 ab (  پیريداPyridate)

 آرمان

(Arman)
45.84 ef 56.25 cdef 89.58 ab  ايمازتاپیر(Imazethapyr) 

34.57 f 35.42 ef 64.58 bc فورا( م سولفورونForamsulfuron)

33.33 f 33.33 f 50.00 c ( ريمسولفورونRimsulfuron)

86.18 ab 89.58 a 97.92 a (  پیريداPyridate)

 آزاد

(Azad)
71.39 bcd 85.42 a 97.92 a  ايمازتاپیر(Imazethapyr) 

48.16 ef 60.42 bcd 87.50 ab ( فورام سولفورونForamsulfuron)

33.33 f 33.33 f 75.00 abc ( ريمسولفورونRimsulfuron)

18.32 21.48 26.74 LSD 

 .ندارند درصد5 سح  در هم با یدارمعنی اختالف مشترک حرف يک حداقل با هایداده ،ستون هر در
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05). 
  

 

 شد مشاهده نخود، رقم و کشعلف متقابل اثرا  بررسی رد
 از پیس  هفتیه  دو آزمیايش،  در کاررفتهبه هایکشعلف تأثیر که

 ايین  با. داشت ارقام بقای بر (p≤0.05) دارمعنی یتأثیر کاربرد،
کشعلف سوء اثرا  ،هاکشعلف کاربرد از پس هفته چهار وجود

 بسییار  و بیشیتر  مراتیب  هبی  نخود ارقام خشک ماده و بقاء بر ها
 درصدبیشترين آزمايش، نتايج اساس بر. بود (p≤0.01) دارمعنی
 هیا، کیش علیف  پاشش از پس هفتهچهار نخود ارقام همه در بقاء

 سییاير کییاربرد و بییود پیريییدا  کییشعلییف کییاربرد بییه مربییو 
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 کیاهش  داریمعنیی طور به را نخود ارقام همه بقای ها،کشعلف
 و ريمسیولفورون  کیش علیف  دو کیاربرد  که ادد نشان نتايج. داد

 داریمعنیی  اخیتالف  بیدون  نخیود  ارقام بقای بر سولفورونفورام
 بیه  نسیبت  کهطوریبه ،داشت دنبا  به را منفی اثرا  بیشترين

 درصید 70تیا  60 متوسیط طیور  به ارقام بقای پیريدا ، کشعلف
 هبی  منجیر  کیه اين وجود با نیز ايمازتاپیر کشعلف. يافت کاهش
 نظر از اما ،شد آن پاشش از پس روز21 نخود، ارقام بقای کاهش
 پیريدا  کشعلف تأثیر با (p≤0.05) داریمعنی اختالف آماری
 کیش علیف  تیأثیر  آزمیايش،  نتايج اساس بر وجود اين با. نداشت

 سیاير  از بییش  داریمعنیی طیور  به آرمان رقم بقای بر ايمازتاپیر
 تییأثیر بییا اختالفییی آمییاری نظییر از کییهطییوریبییه ،بییود ارقییام
 آن بقیای  بیر  سیولفورون فیورام  و ريمسیولفورون  هیای کشعلف

 ارقیام  بیین  در رسدمی نظر به آزمايش نتايج به توجه با. نداشت
 کیاربرد  بیه  رقیم  تیرين حسیاس  آرمیان  رقم نخود، محالعه مورد
 خشیک  میاده  کمتیرين  کیه طیوری بیه  ،باشد ايمازتاپیر کشعلف

 مشاهده رقم اين در ايمازتاپیر کشعلف کاربرد اثر در تولیدشده
 در یدرصید 54 تلفیا   بیه  منجیر  مذکور کشعلف کاربرد و شد
 .(3 )جدو  شد مذکور رقم خشک ماده

 میاده  و بقیاء  بیر  هیا کشعلف کاربرد مقدار تأثیر بررسی در
 هیا کشعلف کاربرد مقدار که شد مشاهده نیز نخود ارقام خشک
 ،(1)جدو  داشتند مذکور صفا  بر (p≤0.01) داریمعنی تأثیر
 خشک ماده و بقاء کاهش به منجر هاکشعلف کاربرد کهطوریبه

 سیحوح  بین داریمعنی تفاو  و شد شاهد به نسبت نخود ارقام
 )جدو  نشد مشاهده هاکشعلف يافتهکاهش و شدهتوصیه مقدار

2). 
 × کشعلف کاربرد مقدار متقابل تأثیر که دادند نشان نتايج

 نخود صفا  بر نیز آن کاربرد مقدار × کشعلف نوع و نخود ارقام
 ،کشعلف پاشش از پس هفته دو. بود (p≤0.01) دارمعنی بسیار
 مقیدار  در هاکشعلف کاربرد ارقام، ساير در آرمان رقم از غیر به

 بیا . نداشیت  نخود بقای بر یتأثیر آنها يافتهکاهش و شدهتوصیه
 بیر  آنهیا  تیأثیر  ها،کشعلف کاربرد از پس هفته ، چهاروجود اين
 ارقیام  بیین  در و بود (p≤0.01) دارمعنی بسیار نخود ارقام بقای
 ،داشیت  بیشیتری  پیذيری تأثیر مراتیب هب آرمان رقم بقای نخود،

، ترتیببه هاکشعلف يافتهکاهش و شدهتوصیه دُز در کهطوریبه
. داشیت  همیراه  بیه  را رقم اين بقای در تلفا  درصد64 و 5/73

 میاده  هایداده به مربو  میانگین مقايسا  از نیز مشابهی نتايج
 میاده  هرچنید  ،اسیاس  ايین  بیر . (4 )جدو  شد مشاهده خشک
 در ارقیام  سیاير  با یدارمعنی اختالف آرمان رقم تولیدی خشک

 تلفیا   بیشیترين  اما ،نداشت کشعلف کاربرد بدون شاهد تیمار
 .(4 )جدو  ادد اختصا  خود به را خشک ماده

 متقابل اثرا  به مربو  صفا  میانگین مقايسا  بررسی در
 درصید  کیه  شد مشاهده ،کشعلف کاربرد مقدار و کشعلف نوع
 پیريدا ، هایکشعلف پاشش از پس هفته دو نخود، ارقام بقای

 قیرار  آنهیا  کیاربرد  مقدار تأثیر تحت سولفورونفورام و ايمازتاپیر
 آن يافتیه کاهش دُز در حتی سولفورونريم کشعلف اما ،نگرفت

 ايین . شید  نخیود  ارقیام  بقیای  بیر  داریمعنی تلفا  به منجر نیز
 از. اسیت  اورهسیولفونیل  هیای کیش علیف  بیه  متعلیق  کیش علف

 سیمیت  کیه  اسیت  اين هاکشعلف از گروه اين مهم خصوصیا 
 .(Mousavi et al, 2005) شودمی ظاهر دير معموتً آنها

 در ريمسیولفورون  کیش علیف  منفی را اث آزمايش اين در
 بیاتی  حساسییت  از نشان آن کاربرد از پس اندکی زمانی فاصله
 آزمییايش در وجییود ايیین بییا. اسییت آن کییاربرد بییه نخییود

(Soleimanpoor (2013، مقیادير  در حتی خاک در آن بقايای 
به. است نداشته نخود بر یتأثیر کاربرد، زمان در آن شدهتوصیه
 آن خیاکی  کیاربرد  که باشد داشته وجود امکان اين رسدمی نظر
 نخود بر ،هرزیهاعلف بر گذاری اثر ضمن رويشیپیش صور به

 .دارد تکمیلی آزمايشا  به نیاز که باشد نداشته یتأثیر
 مشیابهی  نتیايج  نییز  هاکشعلف کاربرد از پس هفتهچهار 
 کیاربرد  حاصیل،  نتیايج  بیه  توجیه  بیا . (5 )جیدو   شید  مشاهده
 کیاربرد  و نداشیت  نخود ارقام بقای بر یتأثیر پیريدا  کشعلف
 مشیابه  اثیری  آن يافتیه کیاهش  دُز در نییز  ايمازتیاپیر  کیش علف
 دُز در آن کییاربرد وجییود ايیین بییا. داشییت پیريییدا  کییشعلییف
 ارقیام  بقیای  یدرصید 46 و دارمعنی کاهش به منجر شدهتوصیه
 ارقیام  قایب تلفا  بیشترين آزمايش، نتايج به توجه با. شد نخود
 و بود ريمسولفورون و فورام کشعلف دو کاربرد به مربو  نخود،
 و شیده توصیه دُز در نخود ارقام بقای ريمسولفورون کشعلف در

 حتیی  داریمعنیی  اخیتالف  کیه  رسیید  صیفر  به آن يافتهکاهش
 مقايسیا   بررسیی  در. داشت سولفورنفورام کشعلف به نسبت

 مشیابهی  نتیايج  نییز  نخیود  امارق خشک ماده به مربو  میانگین
 ريمسیولفورون  و سیولفورون فیورام  کیش علیف  دو و شد مشاهده
 خشک ماده به مربو  تلفا  بیشترين داریمعنی اختالف بدون
 کیش علیف  در مقیدار  ايین  کیه طیوری بیه . داشیتند  همیراه  به را

 . (5 )جدو  رسید درصد100 به ريمسولفورون
 و شیده توصییه  ديرمقیا  در نییز  ايمازتاپیر کشعلف کاربرد

 در یدرصید 52 و 41 تلفیا   بیه  منجر ترتیببه آن يافتهکاهش
 . شد نخود ارقام خشک ماده
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 نخود ارقام تودهزیست و بقاء درصدبر علفکش کاربرد مقدار و رقم متقابل اثرات به مربوط ميانگين مقایسات -4 جدول

Table 4. Mean comparisons the effects of the interaction of cultivar and herbicide dose on chickpea cultivars survival 

and biomass      
  توده نخودزیست

 )درصد نسبت به شاهد(
Chickpea biomass  
(percent to control) 

 بقاء )درصد( 

 هفته پس از سمپاشی4
Survival (%)  

4 weeks after spraying 

 بقاء )درصد( 

 مپاشیهفته پس از س2
 Survival (%)  

2 weeks after spraying 

 مقدار کاربرد علف کش

 (Herbicide dose) 
 (Cultivarرقم ) 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 0 

 
 482سی ا آی

(IlC482)
42.33 b 46.88 bc 85.94 ab 100 شدهتوصیهدرصد دُز 

100% of recommended dose 

52.17 bc 57.81 b 82.81ab 
 شدهتوصیهدرصد دُز 75

75% of recommended dose 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 0 

 

 

 هاشم

Hashem)) 

29.49 c 42.19 bc 70.31 ab 
 شدهتوصیهدرصد دُز 100

100% of recommended dose 

29.98 c 40.63 bc 73.44 ab 
 شدهتوصیهدرصد دُز 75

75% of recommended dose 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 0 

 کاکا

(KaKa) 
31.03 c 54.69 b 78.13 ab 

 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose 

36.41 bc 51.56 b 92.19 ab 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 0 

 آرمان

(Arman) 

21.72 c 26.56 c 60.94 b 
 شدهتوصیه دُز ددرص100

100% of recommended dose 

25.52 c 35.94 bc 60.94 b 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 0  

 آزاد

(Azad) 
39.84 bc 46.88 bc 79.69 ab 

 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose 
 

39.46 bc 54.69 b 89.06 ab 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose 
 

18.32 21.48 26.74   LSD 

 .ندارنددرصد 5 سح  در هم با یدارمعنی اختالف مشترک حرف يک حداقل با هایداده، ستون هر در
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05). 

 
 مقیدار  و کیش علف ×رقم گانهسه متقابل اثرا  بررسی در 
 در داریمعنیی  اخیتالف  کیه  شید  مشیاهده  نیز کشعلف کاربرد
 کیش علیف  نیوع  و کیاربرد  مقیدار  تیأثیر  تحیت  نخود ارقام بقای
 میاده  امیا . انید( نشده داده نشان ها)داده نداشت وجود کاررفتهبه

 نیوع  و مقیدار  تیأثیر  تحیت  داریمعنی طوربه نخود ارقام خشک
 مییانگین  مقايسیا   اسیاس  بیر . گرفیت  قرار کاررفتهبه کشعلف
 مقیدار  دو هیر  در ريمسیولفورون  کیش علیف  آزمیايش،  یهاداده

 ارقیام  همیه  خشک ماده یدرصد100 تلفا  به منجر آن کاربرد
 میورد  ارقیام  کیه  اسیت  واقعیت اين بیانگر نتیجه اين. شد نخود
 کیش علیف  بیه  تحمیل  نظیر  از یاختالفی  محالعه اين در بررسی

 بیا  ريمسیولفورون  کشعلف اثرا  البته که ندارند ريمسولفورون
 گیروه  يیک  در و نداشیته  داریمعنیی  اخیتالف  سیولفورون فورام
 در پیريیدا   کیش علف کاربرد ديگر سوی از. گرفتند قرار آماری
 در اما ،نداشت آنها خشک ماده بر یتأثیر آزاد و ILC480 ارقام

 کیاربرد . شید  خشیک  میاده  دارمعنیی  تلفا  به منجر ارقام ساير
 میاده  تلفیا   و سیوزی گییاه  بیشیترين  نییز  ايمازتیاپیر  کشعلف

 و ILC480 ارقام در را اثرا  کمترين و آرمان رقم در را خشک
 .داشت آزاد

 در هیرز یهاعلف انتخابی کنتر  در تزم شر  کلیطور به
. اسیت  آن به بتنس زراعی گیاه تحمل ،کشعلف يک از استفاده
میی  هیا کیش علیف  برخیی  شدهانجام محالعا  اساس بر هرچند
 اغلب در اما باشند، سودمند نخود هرزیهاعلف کنتر  در توانند
 گییاه  بیه  خسیار   به منجر حدودی تا هاکشعلف کاربرد موارد
 جهیت  در گزينیی به رسدمی نظربه رواين از. شوندمی نیز زراعی
 کنتیر   در هیا کیش علیف  کیاربرد  منظیور بیه  نخود ارقام انتخاب
 مفیید  هیرز یهاعلف کنتر  بهبود در کهاين ضمن هرزیهاعلف

 نییز  نخیود  تولیید  افزايش و عملکرد خالء کاهش در بود، خواهد
 نخیود  ارقیام  گزينیبه با ارتبا  در. داشت خواهد سزايیهب سهم
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 گرفتیه  صیور   اندکی محالعا  هاکشعلف کاربرد به تحمل در
 مکانیسیم  متحمیل،  ارقیام  در کیه  اسیت  اين بر اعتقاد اما ،تاس

 متابولیسیم  توانیايی  بیه  کیش، علیف  به نسبت نخود گیاه تحمل

 ,Pooran et al) گیردد  برمیی  کیش علیف  تجزيیه  در آن سري 

2013). 

 
 نخود ارقام تودهزیست و بقاء درصدبر کشعلف کاربرد مقدار و کشعلف متقابل اثرات به مربوط ميانگين مقایسات -5 جدول

Table 5. Mean comparisons the effects of the interaction of herbicide and herbicide dose on chickpea cultivars survival 

and biomass      

  توده نخودزیست

 )درصد نسبت به شاهد(
Chickpea biomass  
(percent to control) 

 بقاء )درصد( 

 پاشیهفته پس از سم4
Survival (%)  

4 weeks after spraying 

 بقاء )درصد( 

 هفته پس از سمپاشی2
 Survival (%)  

2 weeks after spraying 

 مقدار کاربرد علف کش

 (Herbicide dose) 
 

 کشعلف

(Herbicide) 

100.00 a 100.00 a 100.00 a 

(Pyridate) پیريدا  
91.13 a 93.75 a 100.00 a 100شدهتوصیه زدُ درصد 

100% of recommended dose

92.37 a 91.25 a 93.75 a 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose

100.00 a 100.00 a 100.00 a 

 

 (Imazethapyr) ايمازتاپیر
38.85 b 53.75 b 93.75 a 

 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose

48.96 b 78.50 a 98.75 a 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose

100.00 a 100.00 a 100.00 a 

(Foramsulfuron) سولفورونفورام
11.54 c 26.25 c 75.00 ab 

 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose

15.51c 23.75 c 78.75 ab 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose

100.00 a 100.00 a 91.67 ab 

(Rimsulfuron) ريمسولفورون
0.00 c 0.00 d 37.50 c 

 شدهتوصیه دُز درصد100

100% of recommended dose

0.00 c 0.00 d 51.25 bc 
 شدهتوصیه دُز درصد75

75% of recommended dose

18.32 21.48 26.74  LSD 

 .ندارنددرصد 5 سح  در هم با یدارمعنی اختالف مشترک حرف يک حداقل با هایداده، ستون هر در
Data followed by the same letters in each column have no significant different (p≤0.05). 

 
 پیريدا ، هایکشعلف اثرا  ،بررسی اين نتايج به توجه با

 بررسی مورد ارقام در نسولفوروفورام و ريمسولفورون ايمازتاپیر،
 نخود بر آنها سوزیگیاه اثرا  شد  نظر از و بود متفاو  نخود،

 پیريیدا   <ايمازتاپیر<سولفورونفورام <ريمسولفورون صور به
 و سیولفورون فیورام  هیای کیش علیف  کاربرد اساس اين بر. بودند

 ايمازتیاپیر  با ارتبا  در. شوندمین توصیه نخود در ريمسولفورون
 شیود، می نخود در سوزیگیاه به منجر کشعلف اين رچنده نیز

 هرزیهاعلف وضعیت به توجه با مزرعه شرايط در آن کاربرد اما
 میورد  ارقیام  بیین  در. دارد ایمزرعیه  تکمیلیی  آزمايشا  به نیاز

 ارقیام  محالعیه،  ايین  از حاصل نتايج به توجه با نیز نخود بررسی
ILC480 بیه  رقیم  تیرين حسیاس  آرمیان  و ترينمتحمل آزاد و 
 و پیريیدا   هیای کیش علیف  ويژهبه مذکور هایکشعلف کاربرد

 .بودند ايمازتاپیر
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is an important food legume, is presently grown in more than 50 

countries and imported by more than 150 countries. It is the second largest grown and produced food legume 
after dry beans. During 2011, chickpea was grown on 13.2 million ha and about 80% of this area was in 
south and southeast Asia (India 68%, Pakistan 8.9% and Myanmar 2.3%). The other major chickpea growing 
countries include Turkey, Australia, Ethiopia, Iran, Mexico, Canada and USA. Weeds are a serious 
constraint to increased production. Chickpea, however, is a poor competitor with weeds because of slow 
growth rate and limited leaf area development at early life stages. Weeds compete with chickpea plants for 
water, nutrients, sunlight and also harbor insect-pests and diseases. If the weeds are not controlled, they can 
significantly reduce chickpea yield. Significant yield losses (up to 84%) due to weeds have been reported in 
chickpea, and even more severely (up to 98%) in autumn-sown chickpea. Thus, weed management is crucial 
in chickpea to realize maximum yields and also to maintain high its quality. Because of the sensitivity of 
chickpea to herbicides, most effective are the pre-emergence herbicides, and choices for post-emergence 
herbicides are limited. The pre-emergence herbicides are effective in controlling weeds at early stage of 
seedling growth, but weeds germinating after crop emergence become dominant in the field and cause 
substantial yield loses. Therefore, chickpea cultivars with improved herbicide tolerance, which can offer 
greater flexibility for use of post-emergence herbicides, are required by the farmers. There are few reports on 
identification of herbicide tolerance in chickpea. However, these reports indicate presence of genotypic 
variations for herbicide tolerance in chickpea. This study was aimed to identify chickpea cultivars tolerance 
to pyridate, imazethapyr, foramsulforun and rimsolforun herbicides by screening.  
 

Materials & Methods 
In order to study chickpea cultivars toleration against some post-emergence herbicides, a pot experiment 

was carried out in a completely randomized design in four replications at research greenhouse Ferdowsi 
University of Mashhad. Factors included herbicides application in 4 levels (foramsulfuron, rimsulfuron, 
imazethapyr and Pyridate), herbicide dose in 3 levels (100 and 75% of the herbicides recommended dose for 
weed control with control treatment without of herbicide use) and chickpea cultivars in 5 levels, (Hashem, 
ILC 482, Kaka, Azad and Arman). Chickpea seeds were prepared from chickpea seed bank of Research 
Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Plants were in pots with 14 cm diameter and 
sprayed at 2nd true leaf of chickpea cultivars. To evaluate the effects of experimental results, survival and dry 
matter of chickpea cultivars were indicated, 2 and 4 weeks after herbicides spraying. Analysis of variance of 
data was carried out after their conversion to plant with MSTATC software and for means comparisons LSD 
(p≤0.05) test was used. 
 

Results & Discussion  
Based on the results, chickpea cultivars were not significantly different in terms of dry matter, but they 

had a different reaction to the herbicides application. It is indicated that foramsulfuron and rimsulfuron had 
the highest phytotoxicity and negative effects on chickpea; and the lowest negative impact was related to 
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pyridate herbicide application. Also reduced dose of imazethapyr herbicide had no effect on chickpea 
cultivars. According to the results ILC 482 and Azad chickpea cultivars were the most tolerant and Arman 
cultivar was the most susceptible cultivars toward mentioned herbicides application, especially pyridate and 
imazethapyr. 
 

Conclusion   
According to this study, the effects of pyridate, imazethapyr, rimsulfuron and foramsulfuron herbicides 

in chickpea cultivars were different. The intensity of phytotoxicity effects of investigated herbicides were 
ranked as rimsulfuron > foramsulfuron> Imazethapyr> pyridate. So, use of rimsulfuron and foramsulfuron 
herbicides chickpea not recommended in chickpea weed control. The research findings will increase our 
awareness regarding chickpea tolerance to the above herbicides and provide guidelines for adjustment for 
minimizing crop injury.  
 
Key words: Foramsulfuron, Herbicide selectivity quality, Imazethapyr, Pyridate , Rimsulfuron 

 


