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 چکيده
 مراار   هررز هرا  علرف  کنترر   جهت هارديف بین کولتیواتورزنی با تلفیق در کشعلف چند کارآيی بررسی منظوربه
 تصادفی کامل ها بلوک طرح قالب در پالتاستريپ صورتبه کرمانشاه استان در 1393-94زراعی سا  در آزمايشی نخود،
 فرعی عامل و کولتیواتور( کاربرد عدم و )کولتیواتورزنی کولتیواتور عملیات شامل اصلی عامل آمد. در اجرا به تكرار چهار در

 ها میاان به ترتیببه پاراکوآت و بیوزينمتر  اياوکسافلوتل، پیريديت، لینورون، متالین،پند  ها کشعلف کاربرد شامل
 کره  داد نشران  نتراي   بودنرد.  وجرین  دوبرار  شاهد و هكتار در مؤثره ماده کیلوگرم05/0 و 42/0 ،48/0 ،5/1 ،67/0 ،82/0
 و 29 برا  ترتیرب بره  پراراکوات  و لینرورون  و بیشرترين  ،درصرد 75 و 78 با ترتیببه اياوکسافلوتل و پیريديت ها کشعلف
 و کولتیواترور  + پیريرديت  کولتیواترور،  + وجرین  تیمارهرا   .داشرتند  را هرزها علف کل تراکم کنتر  کمترين ،درصد34

 دادنرد.  اختصرا   خرود  بره  را نخرود  دانره  عملكرد بیشترين ش،افااي درصد58/40 ،46/44 ،83/44 با ترتیب به پیريديت،
 افراايش  را نخرود  دانه عملكرد درصد34 و 18/37 ترتیببه اياوکسافلوتل و کولتیواتور + اياوکسافلوتل تیمارها  همچنین
 آمار  دارمعنی ثیرتأ اياوکسافلوتل، و پیريديت ها کشعلف کاربرد تیمارها  به کولتیواتور افاودن داد نشان نتاي  دادند.
 کاربرد نخود، دانه عملكرد افاايش جهت در تیمار ترينمناسب نداشت. نخود عملكرد افاايش و هرزها علف کاهش نظر از

 تعرداد  دانره،  عملكرد نظر از اياوکسافلوتل کشعلف کاربرد و بود هكتار در مؤثره کیلوگرم5/1 میاان به پیريديت کشعلف
 داشت. پیريديت کشعلف با آمار  دارمعنی اختالف نخود بوته خشکوزن و غالف

 
 مكانیكی کنتر  ،تلفیقی کنتر  غالف، ،دانه عملكرد ،کشعلف کليدی: هایواژه

 

   1مقدمه
 از دانره  در زيراد  پرروتیین  از برخروردار   دلیرل به حبوبات

 قابلیرت  دلیرل  بره  گیاهان اين برخوردارند. بااليی غذايی اهمیت
 در مولكرولی،  نیتررونن  کننرده تثبیرت  ها کتر با با همايستی
 اهمیرت  حرازا  زراعی ها نظامبوم در خاک معدنی عناصر تعاد 
 آمرار  اسرا   برر  (.Kumar & Abbo, 2001) هسرتند  ا ويژه
 جهرران، در نخررود برداشررت حسرر  فررازو سررو  از شرردهارازرره

 (.FAO, 2015) باشرد  مری  2014 سرا   در هكتار13981218
 سرا   در هكترار  455538 ايرران  در ديرم  خودن زيرکشت س ح
 آن درصرد 4/26 میراان  ايرن  از کره  باشرد مری  1393-94زراعی
عری میراان   زرا سرا   همرین  در است. کرمانشاه استان به متعلق

 کره  اسرت  شرده  بررآورد  ترن  هراار 193تولید نخرود در کشرور   

                                                           
 ahmadi1024@gmail.com نويسنده مسئول:*

 Ahmadi) باشرد می کرمانشاه استان به متعلق آن درصد4/19

et al., 2016.) 
 تولیرد  محدودکننرده  عوامل ترينمهم از يكی هرزها علف

 حرذف  نیازمنرد  گیاه اين در تولید ظرفیت حصو  هستند. نخود
 س ح و کند اًنسبت رشد دلیل به خودن است. هرزها علف رقابت
 بررا رقابررت در انرردکی توانررايی رشررد اوايررل در محرردود بررر 
 و اکمتررر تررداخل، دوره طررو  افرراايش بررا. دارد هرررزهررا علررف
 خ ی صورتبه نخود عملكرد و افاايش هرزها علف خشکوزن
 (.Heshmatnia & Armin, 2016) يابدمی کاهش دارمعنی و

 موجرب  شرراي   برخری  در نخرود  ماار  در هرزها علف حضور
 .(Tepe et al., 2011) شرود مری  عملكررد   درصرد 90 کاهش

 تررا 48 ايررران در نخررود محصررو  برره هرررزهررا علررف خسررارت
 ,.Mohammadi et al) اسرت  شرده  زده تخمرین  درصد4/66

2005.) 
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 نقرش  اقتصراد   صررفه  وکرارآيی   دلیرل  بره  هرا کشعلف
 Mckey et). کننرد مری  ايفرا  هرزها علف مديريت در محور 

al., 2002) در نخرود  زراعرت  در شرده ثبت ها کشعلف تعداد 
 ريرديت پی .اسرت  محردودتر  ايران کشور در و محدود دنیا س ح
 بره  ايرران  در نخود برا  1377سا  در که است کشیعلف تنها
 اياوکسرافلوتل  کرش علرف  .(Veisi, 1998) اسرت  رسریده  ثبت
(SC240%) رنگدانره  مهارکننرده  ،1فلكس مرلین تجارتی نام با 

مهارکننرده  شریمیايی  گرروه  در کرش علف اين .است کاروتنوزید
 قرار زاکسیژنا د  پیروات فنیل هیدروکسی –4 يا HPPD ها 
 لیتر درگرم 240 و اياوکسافلوتل لیتر درگرم 240 حاو  و دارد
  (.,Anonymous 2015) باشدمی2سیپروسولفامید کنندهايمن

 اياوکسافلوتل کشعلف رويشیپس اربردک بررسی، يک در
 نخرود،  هررز ها علف تراکم دارمعنی کاهش موجب کرمانشاه در

 اسرتان  در (.Veisi, 2001) شرد  کنترر   بدون شاهد به نسبت
 فومسافن و اياوکسافلوتل رويشی پس کاربرد تیمارها  لرستان،

 و کردنرد  کنترر   را هررز هرا  علرف  درصرد 99 و 5/96 ترتیببه
 نخرود  مراار   هررز هرا  علف کاهش نظر از تیمارها ترينمناسب
 تلفیرررق اسرررترالیا، در (.Mousavi et al., 2010) بودنرررد
 را کنترر   بهتررين  ،سافلوفناسریل  + بیوزينمتر  ها کشعلف
 نیا نخود عملكرد و است هداشت 3صحرايی  بابونه هرزعلف رو 
 کره درحرالی  اسرت،  هبرود  بیشرتر  تیمارهرا  ساير به نسبت آن در

 + لینرورون  و فلومیوکسرازين  + لینرورون  کشری علرف  تیمارها 
 داشرتند  صرحرايی  بابونره  هرزعلف رو  ناچیا  تأثیر ايمازاتاپیر

(Mahoney, 1984.) کراربرد  تیمار و هرزها علف وجین تیمار 
 همرراه  هكتار در کیلوگرم75/0 میاان به متالینپند  کشعلف
 است هداشت هند در را عملكرد میاان بیشترين ،وجین بار يک با
(Patil et al., 2002.) میرراان بیشررترين ديگررر، بررسرری در 

 میراان  بره  نمترالی پنرد   تیمرار  بره  متعلرق  نخود، دانه عملكرد
پنرد   طرور همرین  و وجرین  همرراه  به هكتار در کیلوگرم25/1

 ,.Kumar et al) برود  اتیرل پری  کوزیاالوفرو   همراه به متالین

 و متررالینپنررد  کررشعلررف کرراربرد پاکسررتان، در (.2015
 دانره  عملكررد  دارمعنری  افاايش موجب متوالکلر + متالینپند 
 Abbas et) شرد  بوتره  هر در شاخه تعداد و غالف تعداد نخود،

al., 2016.) و فسرفر  ،نیتررونن  جرذ   میاان باالترين طرفی از 
 مترالین پند  کاربرد ترکیب تیمارها  در نخود گیاه در پتاسیم

  (.Singh et al., 2017) است شده مشاهده وجین دوبار و

                                                           
1 Merlin flex 

2 cyprosulfamide 

3 Anthemis cotula 

 مترداو   هرا  روش از يكری  هرا رديرف  بین کولتیواتورزدن
 ممكرن  عمرل  ايرن  .است رديفی نگیاها در هرزها علف کنتر 
 را باشرند  نداشرته  زنیجوانه امكان که  هرزها علف بذور است
 تكثیرر  موجرب  کره ايرن  يرا  و دهرد  قررار  زنری جوانره  معرض در
 ازدياد هاغده و هارياوم توس  که شود ا چندساله هرزها علف
 کولتیواترورزنی  که آنجا از (.Radicetti et al., 2012) يابندمی
 و کندمی کنتر  را جو  داخل هرزها علف صرفاً ها،رديف بین
 هررز هرا  علرف  کرل  برر  کاملی کنتر  تواندنمی دلیل همین به

 جرو   داخرل  هررز هرا  علف کنتر  تیمارها  بین باشد، داشته
 پشرته  رو  هرزها علف کنتر  تیمارها  و کولتیواتور( )توس 
 زراعری  صرفات  یبرخر  و عملكرد بر تأثیر نظر از وجین( )توس 
 Bakhtiari) رددا وجررود دارمعنرری اخررتالف نخررود گیرراه

Moghadam et al., 2012). کولتیواترور  اعمرا   گاارشری  در 
 عملكررد  افراايش  موجب وجین، همراه به کشت ها رديف بین
 (.Bazzazi et al., 1995) اسرت  شرده  مراغره  در نخرود  دانره 
 ضرمن  ،کرش علرف  مصررف  و هرا رديف بین کولتیواسیون تلفیق

 مصررف  بره  نیاز وجینی، گیاهان در م لو  عملكرد به ستیابید
 (.Swanton et al., 1996) دهدمی کاهش را کشعلف

 نخرود  مراار   در کاربرد برا  شدهثبت ها کشعلف تعداد
 طرفری  از است. محدودتر ايران کشور در و محدود دنیا س ح در

 نرام  بره  نخرود  بررا   رسریده  ثبرت  به کشعلف يک فق  وجود
 اسرت  شرده  باعر   آن نبودندردستر  و بودنگران و ريديتپی
 متحمرل  هررز هرا  علف وجین بابت زياد  هاينه کشاورزان که

 وسری،،  سر ح  در تولیرد  بررا   گاينره  بهتررين  طرفی از شوند.
 باشرد  مری  هررز هرا  علف تلفیقی مديريت کارگیر هب و توسعه

(Buhler, 2002.) کررارآيی  بررسرری آزمررايش ايررن از هرردف
 برا  هرا کرش علرف  ايرن  تلفیرق  طرور همرین  جديد، ها کشعلف

 هرزها علف بهینه کنتر  منظوربه ،هارديف بین کولتیواتورزنی
 باشد.می نخود دانه عملكرد افاايش و

 

 هاروش و مواد
 کولتیواتورزنی و مختلف ها کشعلف تأثیر بررسی منظوربه
 بوتره  هرا  یويژگر  و عملكررد  و هرزها علف رو  بر هارديف بین
 هرا  بلروک  طرح قالب در پالت استريپ صورتبه آزمايشی نخود،
مارعه در 1393-94 زراعی سا  در تكرار چهار در تصادفی کامل
 اسرتان  از دروفرامران(  )من قره  کرمانشراه  شهرسرتان  در واق، ا 

 عرررض و دقیقرره16 و درجرره47 جغرافیررايی طررو  بررا کرمانشرراه
 دريرا  سر ح  از ارتفا  متر1374 و دقیقه19 و درجه34 جغرافیايی

 شرامل  فرعری  عامرل  و زنیکولتیواتور شامل اصلی عامل شد. اجرا
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SC)  لینورون کشعلف نخود( کشت از )قبل 1کاشتپیش کاربرد

پیش کاربرد هكتار، در مؤثره ماده کیلوگرم67/0 میاان به (45%
 و هررز هرا  علف سباشدن از قبل و نخود کشت از )پس 2رويشی
 میرراان برره (WP 70%) بیرروزينمتررر  کررشلررفع نخررود(
 کرش علف رويشیپیش هكتار،کاربرد در مؤثره ماده کیلوگرم42/0

 در مرؤثره  مراده  کیلوگرم82/0 میاان به (EC 33%)متالینپند 
 مرحلره  در و نخرود  سباشردن  از )پس 3رويشیپس کاربرد هكتار،
 بره  (EC 60%)پیريديت کشعلف (هرزها علف برگیچهار تا دو

 رويشری پرس  کراربرد  هكترار،  در مرؤثره  مراده  کیلوگرم5/1 میاان
 ماده کیلوگرم48/0 میاان به (EC 60%) اياوکسافلوتل کشعلف
 SL) پراراکوآت  کرش علرف  رويشری پرس  کاربرد هكتار، در مؤثره

 دوبرار  وشاهد هكتار در مؤثره ماده کیلوگرم05/0 میاان به (20%
 بودند. دستی وجین

 سررابقه دارا  زمینری  1393سررا  يیاپرا  در منظررور بردين 
 عملیات انجام از پس شد. انتخا  هرزها علف به کافی آلودگی
 برا  شرده آمراده  هرا  کررت  اسفندماه، در بذر بستر و زمین تهیه

 کررت  هرر  ابعراد  گرديرد.  کشرت  پنوماتیرک  کرار  بذر از استفاده
 کشرت،  هرا  رديرف  فواصرل  شد. درنظرگرفته متر 8×3 آزمايش

 کررت  هرر  برود.  مترمرب، در بذر45 کاشت تراکم و مترسانتی60
 کره طور هب گرديد، تقسیم قسمت دو به طولی نظر از آزمايشی
 آن شراهد  عنروان  بره  و نشرده  سمپاشی کرت هر بااليی قسمت
 گرديرد.  تیمرار  اعما  آن پايین قسمت و شد درنظرگرفته کرت

 برا  مارعره  کرل  در هررز هرا  علرف  نسربی  وفور و تراکم شاخص
 نیمرره در متررر 5/0 × 5/0 کرروادرات دو انررداختن از هاسررتفاد

 Minbashi) شرد  تعیرین  آزمايشری  هرا  کررت  نشدهپاشیسم

Moeini et al., 2008; Veisi et al., 2014). 
 با MATABI مد  پشتی پاشسم از استفاده با پاشیسم

 انجام هكتار در آ  لیتر300 پاشش با شده کالیبره ا شره ناز 
 کرش شن توس  خاک با کاشتپیش ها کشلفع اختالط شد.
 در ILC482رقرم  نخرود  کاشرت  شد. انجام 10/12/93 تاريخ در

 تیمارهرا   مبنرا   بر پاشیسم گرفت. صورت 12/12/93 تاريخ
 هرا  تراريخ  در رويشری پرس  و رويشری پریش  صورتبه ذکرشده

 نیا هارديف بین کولتیواتورزنی .شد انجام 6/2/94 و 17/12/93
 پاشری، سرم  آخررين  از پس روز30 شد. اعما  9/2/94 تاريخ در

 دو از برردار  نمونره  برا  هرزها علف خشکوزن و تراکم ارزيابی
 خسرارت  و گرفرت  صرورت  کررت  هرر  در متر 5/0 × 5/0 کادر
 شرراخص اسررا  بررر هرررزعلررف و نخررود رو  هرراکررشعلررف

                                                           
1 Preplanting 

2 Preemergence 

3 Post emergence 

 در ،100 ترا  صرفر  دامنه در خسارت )درصد EWRC4استاندارد
 گیاه رو  سوز گیاه اثرات فقدان گويا  صفر عی،زرا گیاه مورد
 مرورد  در زراعری،  گیراه  کامرل  نرابود   منالره  به 100 و زراعی
بری  معنرا   به 100 و کامل نابود  معنا  به صفر هرزها علف

 ; Mousavi et al., 2010) شرد  ارزيرابی  کش(علف تأثیربودن

Sandral et al., 1997.) بره  نسبت هرزها علف کاهش درصد 
 (.2)فرمو  شد محاسبه زير صورتبه عملكرد بدون شاهد

(2) 
)(100

yweednospra

weedsprayyweednospra
reduction


  

 برا  کرت هر میانی رديف پن  برداشت با نخود دانه عملكرد
 شِرش  مسراحت  به طرف( هر از متر5/0) ا حاشیه اثرات حذف

 اجراا   و مورفولونيرک  صرفات  تعیین شد. گیر اندازه مترمرب،
 در کررت  هرر  از تصادفی انتخا  با بوته10 مبنا بر نیا عملكرد
 گیرر  انردازه  مرورد  صفات گرفت. صورت نهايی برداشت مرحله
 و بوتره  هرر  در غرالف  تعرداد  دانره،  عملكررد  بوتره،  ارتفا  شامل
 رسریدگی  از بعرد  رشد، فصل انتها  در بود. بوتهتک خشکوزن

 رديرف  پرن   برداشرت  برا  نخرود  عملكررد  محصو ، فیايولونيكی
 اثرر  درنظرگررفتن  با نشده، و شدهپاشیسم نیمه کرت ره میانی
انردازه  مترمربر،  شِش مساحت به طرف( هر از متر5/0) حاشیه
 محاسربه  شراهد  به نسبت نخود عملكرد درصدسپس شد. گیر 
 (.1 )فرمو  گرديد

(1)  
)(100%

ayYieldnospr

ayyieldnosprYieldspray
Yield


  

 برا  واريرانس  آنرالیا  طريق از آزمايش نتاي  تحلیل و تجايه
 مقايسره  بررا   گرفرت.  صرورت  SAS (9.1)افراار نرم از ادهاستف

 سر ح  در دانكرن  ا چنددامنره  آزمرون  از تیمارها بین میانگین
   شد. استفاده درصد5 احتما 
 

 بحث و نتايج
 صرحرايی  پیچرک  و ترره سلمه ،خرو تاج که داد نشان نتاي 
 (.1 )جدو  داشتند مارعه در را نسبی وفور و تراکم بیشترين

 

 هرزهایعلف خشکوزن و تراکم
 اصلی( )عامل کولتیواتورزنی تیمارها  بین داد نشان نتاي 

 از فرعری(،  )عامل مختلف ها کشعلف کاربرد بین طورهمین و
 دارمعنری  اخرتالف  ترره سرلمه  هررز علف خشکوزن و تراکم نظر

 مقايسه (.3 )جدو  دارد وجود ،درصد5 احتما  س ح در آمار 
 درصرد 5 احتمرا   سر ح  در دانكرن  آزمون ا اس بر هامیانگین
 جمعیرت  کاهش باع  هارديف بین کولتیواتورزدن که داد نشان
 (.4 )جدو  است شده آزمايشی ها کرت در ترهسلمه

                                                           
4 European Weed Research Committee 
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  غالبيت ترتيببه نخود مزرعه هرزهایعلف -1 جدول

Table 1. Weeds based on dominance in chickpea field  
 د()درص نسبی فراوانی

Relative frequency %Relative 

 تراکم
)2(plant/m Density 

 خانواده
Family 

 فارسی نام
Persian name 

 علمی نام
Scientific name 

11.38 23.94 Amaranthaceae خرو تاج Amaranthus retroflexus L. 

10.57 18.53 Chenopodiaceae ترهسلمه Chenopodium album L. 

9.76 16.82 Convolvulaceae پیچک Convolvulus arvensis L. 

8.94 8.29 Fabaceae بیان تلخ Sophora alopecuroides L. 

8.94 3.47 Asteraceae کاسنی Cichorium intybus L. 

8.94 2.29 Asteraceae وحشی گلرنگ Carthamus oxycantha M.B.  

8.13 4.41 Asteraceae گندم گل Centaurea balsamita Lam. 

8.13 3.76 Dipsaceae سرشكافته Cephalaria syriaca (L.) Roemer & Schultes 

7.32 0.94 Fabaceae ماشک Vicia assyriaca Boiss. 

7.32 1.41 Rubiaceae راخ تی بی Galium tricornutum Dandy. 

5.69 0.59 Asteraceae صحرايی بابونه Anthemis cotula L. 

4.88 0.41 Poaceae خودرو گندم Triticum aestivum L. 

 
 (،3 )جردو   کرش علرف  و کولتیواتور متقابل اثر به توجه با
 در ترره سلمه کنتر  رو  بر يكديگر با دو اين تلفیق مثبت تأثیر

 و متررالینپنررد  لینررورون، تیمارهررا  در میررانگین مقايسررات
 داده نشران  بررسی يک (.4 )جدو  است مشاهده قابل پاراکوآت

 دوبررار همررراه برره کشررت از قبررل غرراز پنجرره از هاسررتفاد کرره
 عملكررد  بیشرترين  نخود زراعت در هارديف بین کولتیواتورزدن

 (Khattak & Khan, 2005).اسرت  داشرته  همراه به را نخود

 برا  ترتیرب بره  لینرورون  و مترالین پند  پاراکوآت، ها کشعلف
 هررا کررشعلررف و تررأثیر کمترررين درصررد1/59 و 5/52 ،5/43

 و 9/95 ،98 برا  ترتیببه بیوزينمتر  و پیريديت افلوتل،اياوکس
 هررز هرا  علرف  کراهش  بر را تأثیر بیشترين کنتر  درصد9/97

 اياوکسرافلوتل  کشعلف کاربرد ا م العه در (.4)جدو  داشتند
 کراهش  باعر   رويشری، پریش  و رويشری پرس  صرورت  دو هر به

 شرد  کنترر   بردون  شراهد  بره  نسربت  هررز هرا  علرف  دارمعنی
(Veisi, 2001). بره  مترالین پنرد   کشعلف ديگر، تحقیقی در 

 برا  آن تلفیرق  بلكه کند، کنتر  را هرزها علف نتوانست تنهايی
 & Kaur) شرد  آن ترأثیر  افراايش  باعر   روز45 از پس وجین

Kumar, 2016.) همرراه  بره  هارديف بین کولتیواتور از استفاده 
 ترتیرب بره  بیوزينمتر  و اياوکسافلوتل پیريديت، ها کشعلف
 و داد کراهش  را ترره سرلمه  جمعیت درصد55/98 و 6/99 ،100

 نداشت هاکشعلف اين تنها  کاربرد با آمار  دارمعنی اختالف
 بره  هرا کرش علرف  ايرن  که دهدمی نشان مسیله اين (.5 )جدو 
 و هسرتند  مارعه در هرزها علف مناسب کنتر  به قادر تنهايی
 باعر   کولتیواترورزنی  کهدرحالی ند،دار وسیعی کشیعلف طیف
 لینرورون  و مترالین پنرد   پاراکوآت، ها کشعلف تأثیر افاايش
 آمرار   دارمعنری  اختالف هاکشعلف اين منفرد مصرف با و شد

 برر  دار معنری  ترأثیر  کولتیواترور  همچنرین  (.4 )جدو  داشت
 بررر بیرروزينمتررر  و اياوکسررافلوتل پیريررديت، تررأثیر افرراايش
 تررأثیر افرراايش باعرر  امررا نداشررت، ترررهسررلمه خشررکوزن
 کراهش  برر  لینرورون  و مترالین پنرد   پراراکوآت،  ها کشعلف
 تلفیرق  ديگر، ا م العه در (.5 )جدو  شد ترهسلمه خشکوزن
 و پیريرديت  کرش علرف  کراربرد  کاشرت،  تراريخ  تغییر روش سه

 تا را نخود مارعه غالب هرزها علف ها،رديف بین کولتیواتورزنی
 (.Jafarzadeh, 2004) کرد کنتر  درصد67

 کره  داد نشان پیچک هرزعلف تراکم واريانس تجايه تاي ن
 دارمعنی اختالف کولتیواتور عدم و کولتیواتورزنی تیمارها  بین

میانگین مقايسه (.3 )جدو  دارد وجود درصد5 س ح در آمار 
 داد نشران  درصرد 5 احتما  س ح در دانكن آزمون اسا  بر ها
 بره  نسربت  پیچک تراکم درصدکاهش نظر از تیمارها بهترين هک

 همرراه  بره  وجرین  و دسرتی  وجین تیمار پاشی،سم بدون شاهد
 را پیچرک  درصرد 90 و 100 ترتیرب به که است بوده کولتیواتور
 کراهش  درصرد 37/14 با لینورون را تأثیر کمترين و کرد کنتر 
مناسرب  .(5 )جردو   اسرت  داشته کنتر  بدون شاهد به نسبت
 بره  پیريرديت  پیريرديت،  تیمارها  وجین، از پس تیمارها ترين
 برا  ترتیرب بره  مترالین پنرد   و اياوکسرافلوتل  کولتیواتور، همراه
 شراهد  بره  نسبت کاهشدرصد13/36 و 7/36 ، 94/36 ،87/44
 کرش علف وجین، از پس که داد نشان نتاي  بودند. کنتر  بدون

 پیچرک  ترراکم  برر  را ر کنتر  بیشرترين  درصد9/40 با پیريديت
 تیمارهررا  در تررأثیر کمترررين کررهدرحررالی اسررت، داشررته

 کولتیواتررور، + پرراراکوآت بیرروزين،متررر  لینورون+کولتیواتررور،
 شرد  مشراهده  پراراکوات  و کولتیواترور  + بیروزين متر  لینورون،
 برا  کرش علف تلفیق تیمارها  در پیچک خشکوزن (.4 )جدو 



 

199 

 1398نيمة اول ، 1ة، شمار10/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../بررسی مديريت ؛و همکاراناحمدی 

 ايرن  امرا  برود،  تنهايی به هاکشلفع کاربرد از بیشتر کولتیواتور
 آن از حراکی  نتراي   شرد.  دارمعنری  بیروزين متر  در فق  تأثیر
 مارعره  س ح در پیچک تراکم افاايش باع  کولتیواتور که است
 موجرب  سر حی  هرا  شرخم  و چیا  ديسک، کلی طور به شد.

 ديرم  کشرت  ها سیستم در .شوندمی صحرايی پیچک گسترش
 سیسرتم  از استفاده صحرايی پیچک مديريت روش ترينمناسب
 (.Ali et al., 2016) باشرد  مری  کشعلف همراه به شخم بدون
 کنترر   جهت کولتیواتور زدن از است که شده ذکر تحقیقی در

 ق عرات  شرود مری  باعر   چون ،کرد پرهیا بايد صحرايی پیچک
 ,.Doyle et al) بانرد  جوانره  دوبراره  و شرده  پراکنرده  ريشره 

 دار معنری  تفاوت قندچغندر مارعه در بررسی يک در (.2005
 خشرک وزن و ترراکم  نظرر  از شرخم  عدم و شخم تیمارها  بین

خراک  عدم با صحرايی پیچک خشکوزن و نشد مشاهده پیچک
 ورز خراک  با چغندر عملكرد و داد نشان بیشتر  کاهش ورز 

 ,Mighani & Karaminejad) داشررت بیشررتر  افرراايش

2015.) 
 دارمعنی صورتبه خرو تاج تراکم که ددا نشان هاارزيابی

 و هرراکررشعلررف کولتیواتررور، تررأثیر تحررت درصررد5 سرر ح در
 اياوکسرافلوتل،  هرا  کرش علرف  گرفت. قرار دو اين تأثیرمتقابل

 با کولتیواتور با همراه و منفرد صورتبه پیريديت و بیوزينمتر 
 آمررار  دارمعنرری اخررتالف دسررتی وجررین تیمررار بررا و يكررديگر
 هررا کررشعلررف کررهايررن برره دارد اشرراره نترراي  ايررن ند.نداشررت

 تواننرد مری  تنهرايی بره  پیريرديت  و بیروزين متر  اياوکسافلوتل،
 از اسرتفاده  به نیاز و دهند کاهش را خرو تاج م لوبی درس ح

 کراهش  موجرب  کولتیواتور کاربرد (.5 )جدو  نیست کولتیواتور
 نداشرت   آمرار  دارمعنری  ترأثیر  امرا  شد، خرو تاج خشکوزن

 پیريرديت  دستی، وجین پیريديت، تیمارها  کاربرد (.4 )جدو 
 + اياوکسررافلوتل کولتیواتررور، + دسررتی وجررین کولتیواتررور، +

 کرراهش بیشررترين کولتیواتررور + بیرروزينمتررر  و کولتیواتررور
 نشران  کنترر   بردون  شراهد  به نسبت را خرو تاج خشکوزن
 (.5 جدو  ) دادند

 نشران  هررز ها علف کل تراکم ها میانگین مقايسه نتاي 
 شرد.  دارمعنری  درصرد 5 احتما  س ح در کولتیواتورزنی که داد

 و کرش علف متقابل اثر و تنهايی به هاکشعلف کاربرد همچنین
 شردند  دارمعنری  درصرد 1 و 5 احتمرا   درسر ح  کولتیواتورزنی

 برا  ترتیرب به اياوکسافلوتل و پیريديت ها کشعلف (.3 )جدو 
 بودنرد.  وجرین  از پرس  تیمارهرا  برترين کاهش، صددر75 و 78
 اياوکسرافلوتل  برا  کراهش  درصرد 71 برا  بیروزين متر  کشعلف

 درصرد 29 با لینورون (.4)جدو  نداشت آمار  دارمعنی اختالف
 گراارش  کره درحرالی  ،(4)جردو   بود تیمار ترينضعیف کاهش،
 در کیلروگرم 2 و 5/1 مقردار  بره  لینرورون  کرش علرف  است شده
 کشرت  در م لروبی  س ح در هرزها علف کاهش موجب هكتار
  . (Bazzazi & Faghih,1994) شد مراغه در نخود

 و کررشعلررف متقابررل تررأثیر میررانگین مقايسرره بررسرری
 تلفیررق کرره داد نشرران درصررد5 احتمررا  سرر ح در کولتیواتررور
مترر   و اياوکسرافلوتل  پیريرديت،  هرا  کرش علف با کولتیواتور
 کرل  تراکم کنتر  نظر از آمار  دارنیمع اختالف موجب بیوزين
 لینرورون،  مرورد  در ترأثیر  ايرن  کره درحرالی  ،نشرد  هرزها علف

 نتراي   ايرن  (.5 )جردو   برود  دارمعنری  متالینپند  و پاراکوآت
 و اياوکسرافلوتل  پیريرديت،  کشری علف طیف که دهد می نشان
 ايجراد  دارمعنی تأثیر کولتیواتور زدن و بوده وسی، بیوزينمتر 
 است. نكرده

 
 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصدواريانس تجزيه -2 جدول

Table 2. Analysis of variances of percent weed population and dry weight reductions  
 

 خروستراکم تاج
A. retroflexus population 

 ترهتراکم سلمه
C. album population 

 درجه آزادی
d.f 

Source of variances منابع تغيير 

44.9ns ns7.1 3 Replication تكرار 

773.39* 1427.6** 1 Row cultivator (R) کولتیواتور 

59.67 16.84 3 Error خ ا 

6548.34** 7070.46** 6 Herbicide (H) کشعلف 

76.39 6.55 18 Error خ ا 

148.31** 149.07** 6 H ×R کشعلف×کولتیواتور 

31.25 6.43 18 Error خ ا 

7.4 10.22  cv% درصد( ضريب تغییرات( 

                    ns، * درصد1 و درصد5 احتما  س ح در اردمعنی و دارمعنیعدم ترتیببه :**و 
                    ns, * and **: No significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 
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 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصدواريانس تجزيه -2 جدول ادامه
Continue of Table 2. Analysis of variances of percent weed population and dry weight reductions 

هرزهایتراکم کل علف  
Total weed  

density 

خشک پيچک صحرايیوزن  

C. arvensis  

dry weight 

 خروسخشک تاجنوز
A. retroflexus  

dry weight 

 ترهخشک سلمهوزن

C. album  
dry weight 

 تراکم پيچک صحرايی 
C. arvensis population 

3.435ns ns5.369 160.13ns 115.79ns 19.48ns 

217.84* 10.013** 326.653ns 5185.76ns 837.47* 

14.54 76.379 140.11 97.52 75.93 

5323.07** 6623.04** 4136.68** 4442.83** 6851.32** 

10.8 61.15 136.78 85.38 53.86 

86.43** 80.36ns 793.84** 1159.37** 95.47ns 

7.76 29.8 128.31 75.1 50.78 

4.56 12.9 16.93 13.83 11.44 

                    ns ،* درصد1و  درصد5ار در س ح احتما  ددار و معنیمعنیترتیب عدم: به**و 
                    ns, * and **: No significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 

 

 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصد بر هاکشعلف اثرات ميانگين مقايسه -3 جدول
Table 3. Effect of herbicdes on percent weed population and dry weight reductions 

 )درصد( خشکوزن کاهش 
Dry weight reduction (%) 

 

Treatments صحرايی پيچک خشکوزن تيمار   

C. arvensis 

dry weight 

  خروستاج خشکوزن
A. retroflexus  

weight dry 

 ترهسلمه خشکوزن
C. album 

weight dry 

 

36.72a 67.07a 74.19b  Without Cultivator کولتیواتور عدم 

35.8a 71.9a 91.69a  Cultivator کولتیواتور 

11.9f 36.26d 69.74b  Linuron لینورون 

24.43d 58.84b 96.3a  Isoxaflutole لاياوکسافلوت  

21.39de 79.76b 98.2a  Metribuzin  بیوزينمتر  

15.95ef 48.71c 53.92c  Paraquat پاراکوآت 

34.21c 55.64c 57.5c  Pendimethalin  متالینپند  

42.57b 95.19a 99.42a  Pyridate پیريديت 

100a 81.34b 100a  Hand weeding وجین 

 .هستند دارمعنی اختالف فاقد درصد5 احتما  س ح در دانكن ا چنددامنه آزمون براسا  ،ستون هر در مشابه حروف با ها میانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 

 

 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصدبر هاکشعلف اثرات ميانگين مقايسه -3 جدولادامه 
Continue of Table 3. Effect of herbicdes on percent weed population and dry weight reductions 

 )درصد( جمعيت کاهش  
Population reduction (%) 

Treatments تيمار 
 هرزهایعلف کل 

Total weed density 

 صحرايی پيچک تراکم

 C. arvensis 

population 

 خروستاج تراکم
A. retroflexus 

population 

 ترهسلمه تراکم
C. album  

population 

 59.66b 39.9a 71.81b 69.75b Without Cultivator کولتیواتور عدم 

 63.27a 29.36b 79.25a 81.77a Cultivator کولتیواتور 

 29f 9.2d 37.25c 59.18b Linuron لینورون 

 75.04bc 29.85c 99.46a 98.3a Isoxaflutole لاياوکسافلوت  

 71.86c 14.91d 94.93a 97.94a Metribuzin  بیوزينمتر  

 34.06e 15.95d 45.98bc 43.54b Paraquat پاراکوآت 

 43.83d 26.78c 52.9b 52.57b Pendimethalin  متالینپند  

 78.11b 40.9b 98.18a 95.88a Pyridate پیريديت 

 98.33a 95a 100a 96.88a Hand weeding وجین 

 دار هستند.درصد فاقد اختالف معنی5در س ح احتما  ا  دانكن ها  با حروف مشابه در هر ستون، براسا  آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 
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 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصد بر فرعی و اصلی عامل متقابل ريثتأ -4 جدول
Table 4. Effect of main and secondary factors interactions on percent weed population and dry weight reductions 

 )درصد( خشکوزن کاهش
Dry weight reduction (%) 

   

صحرايی پيچک خشکوزن  

C. arvensis 

dry weight 

 خروستاج خشکوزن
A. retroflexus 

 weight dry 

 ترهسلمه خشکوزن

C. album 

weight dry 

 Treatments تيمار 

13.1e 24.89f 51.86c  Linuron لینورون 

27.67cd 83.62ab 100a  Isoxaflutole اياوکسافلوتل 

14.32e 74.71bc 100a  Metribuzin  بیوزينمتر  

16.47e 42.01ef 29.24d  Paraquat پاراکوآت 

36.86bc 46.58de 38.74cd  Pendimethalin يمتالینپند  

47.26b 97.68a 99.47a  Pyridate پیريديت 

100a 62.7a 100a  Hand weeding وجین 

20.72d 47.63de 87.61ab  Linuron + cultivation (C) لینورون+کولتیواتور 

21.19de 88.07ab 100a  Isoxaflutole + C  یواتور+کولت اياوکسافلوتل  

28.47cd 84.82ab 100a  Metribuzin + C  واتور+کولتی بیوزينمتر  

15.43e 55.42de 78.6b  Paraquat + C  کولتیواتور + پاراکوآت  

31.55cd 64.7cd 76.26b  Pendimethalin + C اتورپنديمتالین+کولتیو  

42.88b 92.7a 99.38a  Pyridate + C ور+کولتیوات پیريديت  

100a 100a 100a  Hand weeding + C  وجین+کولتیواتور 

 دار هستند.درصد فاقد اختالف معنی5ا  دانكن در س ح احتما  ها  با حروف مشابه در هر ستون، براسا  آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 

 
 

 هرزهایعلف خشکوزن و جمعيت کاهش درصد بر فرعی و اصلی عامل متقابل يرتأث -4 جدول ادامه
Continue of Table 4. Effect of main and secondary factors interactions on percent weed population and dry weight 

reductions 

 )درصد( جمعيت کاهش 
Population reduction (%) 

  

 
 هرزیهاعلف کل تراکم

Total weed 

density 

 صحرايی پيچک تراکم
 C. arvensis  

population 

 خروستاج تراکم
A. retroflexus 

population 

 ترهسلمه تراکم
C. album 

population 

Treatments تيمار 

 22.59i 9.82d 26.29d 32.45c Linuron لینورون 

 75.94bcd 36.7b 98.91a 97.03a Isoxaflutole افلوتلاياوکس  

 71.76d 15.32cd 92.20a 97.33a Metribuzin  بیوزينمتر  

 27.48h 16.85cd 37.69c 26.57c Paraquat پاراکوآت 

 42.4ef 36.13b 49.58b 49.34b Pendimethalin پنديمتالین 

 77.42bc 44.87b 98.03a 91.77a Pyridate پیريديت 

 96.66a 90a 100a 93.76a Hand weeding وجین 

 35.41g 28.58c 48.22b 57.91b Linuron + cultivation (C) لینورون+کولتیواتور 

 74.14cd 23.01c 100a 99.58a Isoxaflutole + C  یواتور+کولت اياوکسافلوتل  

 71.97d 14.51cd 97.67a 98.55a Metribuzin + C  واتور+کولتی بیوزينمتر  

 40.63f 15.06cd 54.28b 60.52b Paraquat + C  کولتیواتور + پاراکوآت  

 45.26e 17.44cd 56.22b 55.8b Pendimethalin + C اتورپنديمتالین+کولتیو  

 78.79b 36.94b 98.33a 100a Pyridate + C ور+کولتیوات پیريديت  

 100a 100a 100a 100a Hand weeding + C  وجین+کولتیواتور 

 دار هستند.درصد فاقد اختالف معنی5ا  دانكن در س ح احتما  اسا  آزمون چنددامنهها  با حروف مشابه در هر ستون، برمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 
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 نخود رشد و عملکرد
 دارمعنری  تأثیر هارديف بین کولتیواتورزنی نتاي ، براسا 

 در غالف تعداد و بوته ارتفا  بر درصد5 احتما  س ح در آمار 
 کراربرد  بین متقابلی دارمعنی تأثیر همچنین .نداشت نخود بوته
 صرفت  دو ايرن  رو  برر  هرا رديرف  برین  کولتیواترور  و کشعلف

 ترأثیر  و کرش علرف  هرا، رديرف  بین کولتیواتور اما نشد. مشاهده
 درصرد 5 احتمرا   س ح در آمار  دارمعنی تأثیر دو اين متقابل

 داشرتند  نخرود  بوتره  خشرک وزن و نخرود  دانره  عملكرد رو  بر
 برین  شرخم  کراربردن هبر  ايتالیرا  در بررسری  يک در (.6 )جدو 
 کراهش  باعر   نخرود  زنری جوانره  از پرس  روز 50 و 25 هارديف
 ,.Radicetti et al) شرد  دانره  عملكررد  افاايش و هرزها علف

 شرخم  ديسرک،  اعمرا   کره  شده اشاره ديگر بررسی در (.2012
 و عملكررد  برر  دار معنی تأثیر کشت از قبل کولتیواتور و عمیق
 (.Emenky et al., 2010) ندارد نخود بوته ها ويژگی

 در هرا کرش علرف  ساده اثرات ها میانگین مقايسه بررسی
 عملكررد  در افراايش  بیشرترين  داد نشان درصد5 احتما  س ح
 افراايش  درصد52/42 با پیريديت کشعلف کاربرد به نخود دانه

 دوبرار  تیمار با که داشت اختصا  کنتر  بدون شاهد به نسبت
 اياوکسرافلوتل  کرش علرف  کاربرد نداشت. دارمعنی تفاوت وجین
 تیمرار  برا  کره  داد افراايش  را نخرود  دانره  عملكرد درصد57/35

 اشرت. د (درصرد 5 سر ح  )در آمرار   دارمعنی اختالف پیريديت
 کره  داد نشران  غربری آذربايجران  در بررسری  يک از حاصل نتاي 
 رويشری پس صورتبه اياوکسافلوتل و پیريديت کشعلف کاربرد
  درصرد 62 و 100 میراان  بره  عملكرد افاايش موجب ترتیببه

 پرايیاه  کشرت  در  درصرد 47و 52 و انتظرار   کشرت  در نخود
 ,Jafarzadeh & shimi) شردند  وجرین  بدون تیمار به نسبت

 نخرود  دانه عملكرد درصد4/31 بیوزين،متر  کشعلف (.2001
 کرش علرف  بره  متعلق نخود دانه عملكرد کمترين داد. افاايش را

 بردون  شراهد  به نسبت افاايش درصد83/14 میاان به پاراکوآت
 افراايش  موجب پیريديت کشعلف کاربرد (.7)جدو  بود کنتر 
 شراهد  بره  نسربت  رصدد97/41 میاان به نخود بوته خشکوزن
 قررار  آمرار   گرروه  يرک  در دسرتی  وجین با و شد کنتر  بدون
 درصرد 3/34 برا  اياوکسرافلوتل  کرش علرف  و (7 )جردو   گرفت

 بررا آمررار  دارمعنرری اخررتالف نخررود بوترره خشررکوزن افرراايش
 و پراراکوآت  زمینره،  ايرن  در را ترأثیر  کمتررين  داشت. پیريديت
 خرود  بره  افراايش  درصد23/22و 6/13 با ترتیببه متالینپند 

 تیمارها  در نخود بوته ارتفا  افاايش بیشترين دادند. اختصا 
 و اياوکسرافلوتل  وجرین،  پیريرديت،  هرا  کرش علرف  کراربرد  با

 درصرد 94/20 و 3/21 ،34/21 ،73/21 ترتیرب بره  بیوزينمتر 
 مشراهده  آنهرا  برین   دارمعنری  تفراوت  که شد مشاهده افاايش
 برره متعلررق نخررود بوترره ارتفررا  يشافرراا درصرردکمترررين نشررد.

 غرالف  تعرداد  افراايش  بیشترين بود. درصد1/19 با متالینپند 
 دسرتی  وجرین  و (درصرد 3/84) پیريرديت  تیمارهرا   بره  نخود
 آمرار   دارمعنری  اخرتالف  هرم  با که داشت تعلق (درصد7/67)

 برا  ترتیرب بره  بیوزينمتر  و اياوکسافلوتل کهدرحالی نداشتند،
 دسرتی  وجین و پیريديت با غالف تعداد افاايش ددرص58 و 59

 (.7 )جدو  داشتند. آمار  دارمعنی اختالف
 عملیرات  و کشعلف عامل دو ها میانگین مقايسه ارزيابی
 تیمارهرا   کره  داد نشران  درصرد 5 احتما  س ح در کولتیواتور
 ترتیرب به پیريديت و کولتیواتور + وجین کولتیواتور، + پیريديت

 بره  نسبت نخود دانه عملكرد افاايش درصد6/43 و 5/44 ،8/44
 دارمعنری  تفراوت  تیمارها اين بین و داشتند کنتر  بدون شاهد
 و اياوکسرافلوتل  وجرین،  تیمارهرا   (.8 )جردو   نداشرت  وجود

 نخرود  دانره  عملكررد  افاايش موجب کولتیواتور + اياوکسافلوتل
  نترراي (.8 )جرردو  شرردند درصررد2/37 و 34 ،2/37 ترتیررببرره

 شخم و وجین بین دارمعنی متقابل تأثیر که داده نشان تحقیقی
 برین  کولتیواترور  و وجرین  برین  طورهمین کشت، از قبل سنتی
 دارد وجررود نخررود عملكرررد رو  بررر تررأثیر نظررر از هررارديررف

(Emenky et al., 2010). کولتیواتور، + پیريديت تیمار کاربرد 
 تیمارهرا   داد. شافرااي  را نخرود  بوتره تک خشکوزن درصد42

 برا  ترتیرب بره  کولتیواتور + اياوکسافلوتل و اياوکسافلوتل کاربرد
 تیمرار  برا  آمرار   دارمعنی اختالف افاايش، درصد9/34 و 7/33

 داد نشران  براال  در ذکرشده نتاي  داشتند. کولتیواتور + پیريديت
 نخرود،  دانره  عملكررد  افاايش برا  اياوکسافلوتل و پیريديت که

 بره  هرا کرش علف اين کاربرد بین زيرا ندارد، کولتیواتور به نیاز 
 نظرر  از هرا رديرف  برین  کولتیواترورزنی  برا  هاآن تلفیق و تنهايی
 دارمعنری  اخرتالف  ،بوتره ترک  خشکوزن و دانه عملكرد افاايش
 کراربرد  کره اسرت   شرده  ذکر ا م العه در نشد. مشاهده آمار 
 شرخم،  بردون  ها سیستم در شدهتوصیه انتخابی ها کشعلف

 کراهش  و دهری سرود  افراايش  و نخرود  عملكررد  افاايش موجب
 از قبرل  عمیرق  )شخم سنتی ها روش به نسبت آن ها هاينه
 (.Dixit et al., 2015) شروند  مری  دسرتی(  وجرین  و کشرت 

 کولتیواترور،  + اياوکسافلوتل پیريديت، اياوکسافلوتل، تیمارها 
 و 2/21 بررین کولتیواتررور + وجررین و کولتیواتررور + پیريررديت

 يكرديگر  برا  و دادنرد  افراايش  را نخرود  بوته ارتفا  درصد65/21
 تعرداد  بیشرترين  (.8 )جردو   نداشرتند  آمار  دارمعنی اختالف
 پیريررديت (،درصررد3/86) وجررین تیمارهررا  برره متعلررق غررالف

 + پیريرديت  و (درصرد 3/85) کولتیواتور + وجین (،درصد3/83)
 اياوکسرررافلوتل، رهرررا تیما برررود. (درصرررد87) کولتیواترررور

 + بیرروزينمتررر  و کولتیواتررور + اياوکسررافلوتل بیرروزين،متررر 
 تعرداد  درصرد 2/58 و 6/59 ،6/57 ،67/58 ترتیببه کولتیواتور،

 (.8 )جدو  دادند افاايش را نخود غالف
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 هررز هرا  علف انجمن )استاندارد چشمی ارزيابی اسا  بر
 و مترالین پنرد   لینرورون،  هرا  کرش علف گرفته، صورت اروپا(
 سروز ، گیراه  درصرد 2/17 و 20 ،30 برا  ترتیرب به بیوزينمتر 

 دارمعنی اختالف يكديگر با و زدند نخود به را خسارت بیشترين
   داشتند. آمار 

 
 نخود زراعی گياه رشد و عملکرد واريانس تجزيه -5 جدول

Table 5. Analysis of variance chickpea yield and growth  

  سوزیگياه

Phytotoxicity 
 دانه عملکرد

Grain yield 

 بوته هر در غالف تعداد
Number of pods per plant 

  بوتهتک خشکوزن
Dry weight per plant 

 بوته ارتفاع
Plant height 

 آزادی درجه
d.f 

 تغيير منابع
Source of variances 

0.732 3.06ns 11.8ns 3.20ns 0.50ns 3 تكرار 
      Replication 

0.13 143.07* 27.99ns 43.59* 
0.49ns 

 کولتیواتور 1 

      Cultivator (C) 

1.076 5.405 22.758 2.75 0.552 3 
 خ ا

Error 

 کشعلف 6 **3.66 **952.81 **6392.40 **932.22 902.842

      Herbicide (H) 
 خ ا 18 0.53 3.021 15.222 1.77 0.748

      Error 
0.509 17.79** 10.53ns 11.94** 0.75ns 6 کشعلف×کولتیواتور 

      H × C 
 خ ا 18 0.37 2.62 15.02 1.38 0.723

      Error 
 تغییرات ضريب  18.4 5.45 7.63 7.06 8.23

      Cv% 
                    ns ،* درصد1درصد و 5ار در س ح احتما  ددار و معنیمعنیترتیب عدم: به**و 

                    ns, * and **: No significant and significant at 5% and 1% levels of probability, respectively 
 
 
 

 نخود زراعی گياه رشد و عملکرد افزايش درصد سوزی،گياه درصد بر مختلف هایکشعلف تأثير -6 جدول
Table 6. Effect of different herbicides on percent phytotoxicity, improving yield and growth of chickpea 

 )درصد( نخود زراعی گياه رشد و عملکرد افزايش 
Improving yield and growth of chickpea (%) 

  

 سوزی)درصد(گياه
Phytotoxicity 

(%) 

 دانه عملکرد
Grain yield 

 بوته هر در غالف تعداد
Number of pods 

per plant 

  بوتهتک خشکوزن
Dry weight per 

plant 

 بوته ارتفاع
Plant height 

Treatments تيمار 

14.45a 28.48b 50.85a 28.79b 20.73a Without Cultivator کولتیواتور عدم 

14.34a 31.39a 52.31a 30.55a 20.91a Cultivator کولتیواتور 

30a 21.87d 14.23e 22.54d 20.1bc Linuron لینورون 

13.63d 35.57b 59.13b 34.28b 21.29a Isoxaflutole اياوکسافلوتل 

17.25c 31.39c 57.91b 30.12c 20.94ab Metribuzin  بیوزينمتر  

3.25e 14.83f 33.18c 13.6e 20.36bc Paraquat پاراکوآت 

20.2b 20.35e 25.86d 22.23d 19.99c Pendimethalin  متالینپند  

2f 42.52a 84.27a 41.97a 21.73a Pyridate پیريديت 

- 41.6a 86.69a 42.99a 21.34a Hand weeding وجین 

 دار هستند.درصد فاقد اختالف معنی5ا  دانكن در س ح احتما  ها  با حروف مشابه در هر ستون، براسا  آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 
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 نخود زراعی گياه رشد و عملکرد افزايش درصد بر کولتيواتور و کشعلف متقابل تأثير -7 جدول
Table 7. Interaction of the effect of herbicide and cultivation on percent improving yield and growth of chickpea 

 افزايش عملکرد و رشد گياه زراعی نخود )درصد( 
Improving yield and growth of chickpea (%) 

    

 دانه عملکرد
Grain yield 

 بوته هر در غالف تعداد
Number of pods per plant 

 بوتهتک خشکوزن
Dry weight per plant 

 بوته ارتفاع
Plant height 

Treatments تيمار 

19.86fg 11.53f 20.15e 19.92d Linuron لینورون 

33.96bc 58.67b 33.68b 21.27ab Isoxaflutole اياوکسافلوتل 

30.63cd 57.6b 29.28c 20.25cd Metribuzin  بیوزينمتر  

13.44i 34.26c 12.56f 20.61bcd Paraquat پاراکوآت 

18.7gh 24.62e 19.92e 19.95d Pendimethalin  متالینپند 

43.6a 83.26a 41.89a 21.62a Pyridate پیريديت 

37.18b 86.37a 44.08a 21.49ab Hand weeding وجین 

23.88e 16.92f 24.93d 20.28cd Linuron+cultivator (C) لینورون+کولتیواتور 

37.18b 59.58b 34.89b 21.31ab Isoxaflutole + C یواتور+کولت اياوکسافلوتل  

32.15d 58.21b 30.96c 21.65a Metribuzin + C  واتور+کولتی بیوزينمتر  

16.22gh 32.1cd 14.65f 20.11d Paraquat + C رکولتیواتو + پاراکوآت  

22.01ef 27.09de 24.54d 20.04d Pendimethalin + C واتورپنديمتالین+کولتی  

44.46a 85.28a 42.04a 21.84a Pyridate + C ور+کولتیوات پیريديت  

45.83a 87.02a 41.9a 21.18abc Hand weeding + C  وجین+کولتیواتور 

 دار هستند.درصد فاقد اختالف معنی5ا  دانكن در س ح احتما  ها  با حروف مشابه در هر ستون، براسا  آزمون چنددامنهمیانگین
Means followed by the same letters in each column are not significantly different on Duncan’s multiple range test, 5%. 

 
 بیوزينمتر  کشعلف به نسبت نخود مختلف ارقام تحمل
 به تحمل نظر از نخود ننوتیپ300 م العه يک در است. متفاوت

 هشرت  میران  ايرن  از که شدند بررسی بیوزينمتر  و ايمازاتاپیر
 شرد  داده تشرخیص  بیروزين مترر   کرش علرف  به متحمل گونه
(Gaur et al., 2013.) میراان  بره  اياوکسرافلوتل  کرش لرف ع 
 در (.7 )جردو   داشرت  نخرود  رو  برر  سروز  گیاه درصد6/13

 ترأثیر  اياوکسرافلوتل  کشعلف که است شده اشاره ديگر بررسی
 پرژوهش  .(Veisi, 2001) نردارد  نخود رو  بر مشخصی منفی

Datta et al., (2007) اين مؤيد نیا نخود هرزها علف رو  بر 
 ايرن  از ناشری  سروز  گیاهاست که  شده شارها اما است. موضو 
 براال  pH و پرايین  آلری  مرواد  محتوا  با ها خاک در کشعلف
 از وسریعی  دامنره  کنترر   (.Wicks et al., 2000) دارد وجود
 و سراز مشركل  هررز هرا  علرف  برخی کنتر  بر ،پهن ها گونه

 هررا ويژگرری از خشررک نسرربتاً شررراي  در حترری برراال،کررارآيی 
 (.Anonymous, 2015) است وکسافلوتلايا کشعلف

 کشری علرف  طیرف  دلیرل  به داد نشان آزمايش کلی نتاي 
 ،دارنررد اياوکسررافلوتل و پیريررديت کررشعلررف دو کرره وسرریعی
 و هررز هرا  علرف  کراهش  نظرر  از دار معنری  ترأثیر  کولتیواتور

 اياوکسرافلوتل  کرش علرف  نداشت. هاآن رو  بر عملكرد افاايش
 و غرالف  تعرداد  دانره،  عملكرد نخود، رو  بر سوز گیاه دلیل به
 داشت. پیريديت کاربرد تیمار به نسبت کمتر  بوته خشکوزن
 در را هررز هرا  علرف  کره اين وجود با نیا بیوزينمتر  کشعلف
 نخرود  رو  بر سوز گیاه دلیل به اما داد، کاهش مناسبی س ح
 هررا کررشعلررف نبررود. برخرروردار بخشرریرضررايتکررارآيی  از

 در کمری  ترأثیر  تنهرايی  بره  پراراکوآت  و لینرورون  الین،متپند 
 ترأثیر  ايرن  کولتیواترور  با همراه اما ،داشتند هرزها علف کاهش

 تیمارهرا  ايرن  در دانه عملكرد و يافت افاايش دارمعنی صورتبه
   بود. پايین نخود رو  بر هاکشعلف اين سوز گیاه دلیل به

 تیمرار  ترينناسبم پیريديت، کشعلف کاربرد کلی طور به
 مارعره  هررز هرا  علرف  کنترر   و دانه عملكرد افاايش جهت در

 اياوکسرافلوتل  کرش علرف  بررسری  ايرن  در همچنین، بود. نخود
 شرود مری  پیشرنهاد  کرد. کنتر  را هرزها علف از وسیعی طیف
 ايرن  مصررف  زمینره  در بیشتر  ها بررسی آينده تحقیقات در
پرس  و رويشری )پریش  دکراربر  متفراوت  هرا  زمان در کشعلف

  شود. انجام مختلف، مقادير و رويشی(
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Introduction 
Chickpea is important due to its grain high protein. Chickpea is weak to compete with weeds because of 

the retard growth at the early stages. Therefore, weed control at this time plays an important role to gain high 
production. Chickpea is being grown in both dry land and irrigated systems, and growers in both systems are 
finding weed control to be a major obstacle to profitable production. Weed control is essential for maximum 
seed yield and seed quality. Selection of the herbicide plus cultivator between rows can effectively control 
weeds. Herbicide due to efficiency and cost savings play a basic role in weed management. Application of 
Isoxaflutole controlled weeds in chickpea fields with very low phytotoxicity on chickpea. But the risk of 
crop injury from Isoxaflutole has been reported to be greatest in soils with low organic matter content and 
high pH. The only herbicide registered for chickpea in Iran, is pyridate in 1998.Considering the importance 
of agriculture chickpea in Kermanshah and high cost of hand weeding in the fields, this study was projected 
to achieve the most appropriate herbicides in combination with mechanical methods (row cultivator), in 
order to optimally control weeds and increase the yield of chickpea. The objective of this research was to 
identify efficacious chemical weed-control plus cultivation options for rainfed production of chickpea in 
Kermanshah. 

 
Materials & Methods 

The experiment was carried out as strip plot based on complete randomized block design with four 
replications during 2014-2015 in Kermanshah province. The main factor included inter-row cultivation and 
without inter-row cultivation and the sub factor consisted of applications of Linuron (pre planting), 
Isoxaflutole (post emergence), Metribuzin (pre emergence), Paraquat (post emergence), Pendimethalin (pre 
emergence), Pyridate (post emergence) at rates 0.67, 0.48, 0.42, 0.05, 0.82, 1.5 kg a.i./ha respectively and 
hand weeding. Chickpea (ILC482) were sown on March 3th placing 45 seeds m-2 in rows 0.6 m apart. All 
herbicides were sprayed with an Elegance 18 electric knapsack sprayer equipped with flooding nozzle and 
calibrated to deliver 300 L/ha of spray solution at a pressure of 2.5 bar. Herbicides were applied in one-half 
of each plot, and the other half kept as its control. The inter-row cultivation was applied on April 29th 2014.  
Percent weed population and biomass reduction in all treatments was measured separately for each weed 
species by counting the number of weeds 30 days after treatment within two fixed 1m2 quadrates that were 
dropped in the treated and untreated halves of each plot. The data were subjected to the analysis of variance 
using SAS. Means were compared using Duncan's Multiple Range test at P=0.05 level of significance. 
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Results & Discussion 
Results showed that cultivation between rows reduced population of Lambs quarters and Redroot 

Pigweed significantly. Linurin and Paraquat could not provide acceptable biomass and population reduction. 
But Pyridate, Isoxaflutole and Metribuzin could control satisfactorily weeds. None of herbicide treatments 
could reduce Field binweed populations satisfactorily, so that the highest population reduction was observed 
in Lambs quarters (100%) where sprayed with Metribuzin. Percent total weed density reduction by pyridate 
and Isoxaflutole was highest (78% and 57%). Metribuzin reduced total weed density by at least 71%. Hand 
weeding plus cultivation, Pyridate plus inter-row cultivation and pyridate, caused chickpea grain yield to 
increase by 44.83%, 44.46%, 40.58% respectively compared with weedy check. Isoxaflutole plus inter-row 
cultivation and Isoxaflutole caused chickpea grain yield to increase 37.18% and 34% respectively. The 
highest chickpea phytotoxicity (30%) was achieved where Linuron applied.  

 
Conclusion 

Overall results showed that pyridate at rate 1.5 kg a.i./ha is a suitable option for control of weeds and 
increasing the chickpea grain yield. The results also showed that inter-row cultivation had no significant 
effect on weed reduction and grain yield by pyridate and Isoxaflutole. In this study, isoxaflotle controlled a 
wide range of weeds. It is suggested that further studies be carried out on the use of this herbicide at different 
times of application (pre emergence and post emergence) and different amounts. 
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