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 چکيده
نخزود  در سزا     در مزاار   هرزهایعلفمديريت تلفیقی )شیمیايی و مکانیکی(  کارآيیبررسی  منظوربهاين آزمايش 

انجام شزد.   رارکامل تصادفی با چهار تک هایبلوک. آزمايش در قالب طرح شداجرا  در شهرستان شوشتر 13۸۸-۸9زراعی 
دو لیتزر  (  پنديمتالین )دو لیتر در هکتارتريفلورالین ) یهاکشعلف کاشتپیشکاربرد  تیمارهای آزمايشی عبارت بودند از

تريفلزورالین+   کولتیواتزور   بزار يزک   تريفلورالین+ (هاکشعلف)يک لیتر از هر کدام از  (  تريفلورالین+ پنديمتالیندر هکتار
کولتیواتزور  دوبزار کولتیواتزور      بزار يزک کولتیواتور  پنزديمتالین+ دوبزار کولتیواتزور      باريک  پنديمتالین+ دوبار کولتیواتور

 و  هزرز علزف کنتزر    کولتیواتور  تريفلورالین+ پنديمتالین+ دوبار کولتیواتور  شاهد بزدون  باريکتريفلورالین+ پنديمتالین+ 
+ تريفلزورالین+  در تیمزار دوبزار کولتیواتزور    هزرز هایعلفبیشترين کنتر   . نتايج نشان داد کههرزعلفکامل  شاهد کنتر 
 وحشزززی  یبزززوشزززبو  (Chenopodium album) تزززر سزززلمه هزززرزهزززایعلزززفآمزززد.  دسزززتبزززه پنزززديمتالین

(Malcolmia behboudiana در اين تیمار )کنتزر  شزدند. تیمارهزای دوبزار کولتیواتزور+      درصد91/۸ و ۸۷/2 ترتیببه 
و  ۷۸/۸  ۷5/6بزا   ترتیزب بزه تريفلزورالین   پنديمتالین+ ین  دوبار کولتیواتور+ پنديمتالین و تیمار دوبار کولتیواتور+تريفلورال

 و 193/5  1۸۰/2بزا   ترتیزب بزه خود اختصزا  دادنزد. ايزن تیمارهزا       باالترين سطح را بههرزهایعلفکنتر   درصد۸۸/۸
در مقايسه با ساير تیمارها داشتند. افاايش عملکرد در تیمارهای مزذکور    گرم در مترمربع  بیشترين عملکرد دانه را225/5

ايزن  بزر اسزا    جه افاايش تعداد دانزه در بوتزه بزود.    یجانبی  تعداد غالف در بوته و در نت هایشاخهافاايش تعداد  دلیلبه
)يزک لیتزر در هکتزار(+ دوبزار      پنديمتالین )يزک لیتزر در هکتزار(+ تريفلزورالین     یهاکشعلفپژوهش  استفاد  تلفیقی از 

 . بودبه عملکرد باال در نخود  يابیدستو  هرزهایعلفکارآمد جهت کنتر  روشی   کولتیواتور

 
   تريفلورالینپنديمتالین کولتیواتور   هاي کليدي:واژه

 

   1مقدمه
رشد نسبتاً کند در  دلیلهب L.)  (Cicer arietinumنخود

 هزرز هزای علزف اندکی در رقابزت بزا    اوايل دور  رشد  از توانايی
. خسارت اين محصو  در (Patel et al., 2006)برخوردار است 
ممکزن اسزت بسزیار شزديد باشزد       هزرز هایعلفنتیجه تداخل 

(Mittal & Singh, 1983) .  کاهش بر اسا  اطالعات موجود
تا  ۴۰ در غرب آسیا  هرزهایعلفعملکرد دانه نخود در رقابت با 

گاارش شد  اسزت   درصد9۸تا  13ر شما  آفريقا  و د درصد۷5
(Solh & Pala, 1990) . تنها به  هرزهایعلفخسارت ناشی از

بزا گیزا  زراعزی محزدود      هزا آنکاهش عملکرد ناشی از رقابزت  
ر نقزش میابزانی آفزات و    ب ز عزالو   هزرز هزای علف  بلکه شودمین

ستند ه سازمشکلبرای گیا   نیا ها  از طريق دگرآسیبیبیماری
 .کننزد مزی در برداشت محصزو  مااحمزت ايجزاد    اين رب عالو و 

هزای  وریآدر حبوبات به فزن  هرزهایعلفانتخاب روش کنتر  

                                                            
 z.alikhani64@yahoo.com  ۰9163۸۰1۴۷۷تلفن همرا :  نويسنده مسئول:*

 هزای هاينزه موجود  نو  گیزا  زراعزی  منزابع انسزانی موجزود       
کنتر   روش کاشت و بسیاری از عوامزل اقلیمزی بسزتدی دارد.    

 یهزا روشراعزی   مکانیکی  شزیمیايی و ز  یهاروشدر مجمو  
 ,Parsa & Bagheri) هستند هرزهایعلفمعمو  در مديريت 

2008) . 
و صرفه اقتصادی نقش محوری  کارآيی دلیلبه هاکشعلف

 طززوربززهو امززروز   کننززدمززیايفززا  هززرزهززایعلززفدر مززديريت 
 ات. در ايزران تحقیقز  گیرنزد مزی ای مورد استفاد  قزرار  گسترد 

مناسب برای کاربرد در  یهاکشعلفدر مورد مصرف  محدودی
 یهاکشعلفکلی تعداد  طوربهاست.  گرفتهماار  نخود صورت 

 Data et)شد  برای کاربرد در ماار  نخود در سزطح دنیزا   ثبت

al., 2007)  با طیف  یهاکشعلفو ايران محدود است. معرفی
ای در های هدف متنو   از اهمیزت ويزژ   وسیع و با محلکنتر  

 هزرز علزف و تأخیر در بروز مقاومزت   هاکشعلفرد مديريت کارب
 یهزا کزش علزف  .(Mousavi et al., 2010)برخزوردار اسزت   

و  کاشزت پزیش  صزورت بهتريفلورالین  اتا  فلورالین و سیمازين 
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مزاار    هزرز هایعلفرويشی برای کنتر  پس صورتبهپیريديت 
لین تريفلزورا  (Less, 2001). گیرندمینخود مورد استفاد  قرار 

مززرثر بززر کنتززر    یهززاکززشعلززفو پنززديمتالین از جملززه  
 . (Corp et al., 2004) باشدمینخود  هرزهایعلف

 یهزا روشکاربرد هزر يزک از    که اندداد ها نشان پژوهش 
کنتززر  مناسززب  توانززدنمززی تنهززايیبززهمکززانیکی و شززیمیايی 

 & Modhej)داشززته باشززد  همززرا بززهرا  هززرزهززایعلززف

Behdarvandi, 2006) .  کاربرد بزیش از   دلیلبهاز سوی ديدر
مقزاوم   هزا کزش علفبه  هرزهایعلف  بسیاری از هاکشعلفحد 
 هزای آلزودگی   کزش علزف افزاايش مصزرف    . از طرفزی انزد شد 

اثزر منفزی برخزی      همچنین. دنبا  داردهرا نیا بمحیطی زيست
ريزديت بزر تیبیزت بیولزو يکی     ینظیزر بنتزازون و پ   هاکشعلف
 Izadi Darbandi)گاارش شد  اسزت    نخود در گیا  و ننیتر

& Akram, 2012) یهزا روشاز  مکزرر  . از سوی ديدر استفاد 
فیايکزی   هزای خسارت   موجبهرزهایعلفدر کنتر   مکانیکی

چندسزاله را کنتزر     هزرز هزای علزف  شزود و مزی به گیا  زراعی 
و موجب افاايش فرسزايش خزاکی و فشزردگی خزاک      کندنمی
. بنابراين با توجه به معايب استفاد  مکرر و مداوم از هزر  دشومی

کزارگیری  ه  بز تنهزايی بزه  هزرز هایعلفکنتر   یهاروشيک از 
 & Swanton) رسدمی نظربهکنتر  تلفیقی ضروری  یهاروش

Weise, 1991)   گاارش شد  است که تلفیق کولتیواتزور بزین .
د مطلزوب  به عملکزر  دستیابیضمن  کشعلفو مصرف  هارديف

را کزاهش داد  و   کزش علزف در گیاهان وجینی  نیاز به مصزرف  
 موجززبشززیمیايی و مکززانیکی تززا حززدودی  یهززاروشتلفیززق 

 شزود مزی  هاکشعلفهرز مقاوم به  هایگونهجلوگیری از ايجاد 
(Swanton et al., 1996) .تلفیقززی  کلززی رهیافززت طززوربززه

مشکالت و  موجب افاايش و پايداری تولید  کاهش هرزهایعلف
. در يزک آزمزايش بزا    شزود مزی  هرزهایعلفکنتر   هایهاينه

نخزود  مشزخ     هزرز هایعلفتلفیقی کنتر   یهاروشبررسی 
 همزرا  بزه پنزديمتالین و آمتزرين    یهاکشعلفشد که اختالط 

افزاايش داد   دارمعنی طوربهدستی  عملکرد دانه نخود را  وجین
(Ramakrishna et al., 1992)یهزا روشارزيزابی  جاکه . از آن 

در کنتزر    هزا روشمختلف مکانیکی  شزیمیايی و تلفیزق ايزن    
ايزن آزمزايش بزا      از اهمیت بااليی برخوردار اسزت  هرزهایعلف

 مکزانیکی و تلفیزق    شزیمیايی  یهزا روش کارآيیبررسی هدف 
 نخود انجام شد.در  هرزهایعلفبر کنتر   هاآن

 

 هاروشمواد و 
ديريت تلفیقی )شزیمیايی و مکزانیکی(   ارزيابی م منظوربه

 13۸۸-۸9گیا  نخود  اين آزمايش در سا  زراعی  هرزهایعلف
در مارعه تحقیقاتی دانشکد  کشزاورزی دانشزدا  آزاد اسزالمی    

دقیقه شمالی و 5۸درجه و 31با عرض جغرافیايی   واحد شوشتر
متر از 11۰دقیقه شرقی و ارتفا  5۴درجه و ۴۸طو  جغرافیايی 

کامزل   هزای بلزوک سطح دريا اجرا شد. آزمايش در قالب طزرح  
تکرار انجام شد. تیمارهای آزمايشزی   چهارتیمار و 13تصادفی با 

: 1T یهززاکززشعلززف کاشززتپززیشکززاربرد  عبززارت بودنززد از
لیتززر در 2) 2: پنززديمتالین2T(  لیتززر در هکتززار2) 1تريفلززورالین

یتزر از هزر کزدام از    ل يک) : تريفلورالین+ پنديمتالین3T(  هکتار
: 5T کولتیواتززور  بززاريززک: تريفلززورالین+ 4T  (هززاکززشعلززف

 بززاريززک: پنززديمتالین+ 6Tتريفلززورالین+ دوبززار کولتیواتززور   
 بززاريززک: 8T: پنززديمتالین+ دوبززار کولتیواتززور  7Tکولتیواتززور  
: تريفلورالین+ پنديمتالین+ 10T: دوبار کولتیواتور  9Tکولتیواتور  

: تريفلززورالین+ پنززديمتالین+ دوبززار  11Tیواتززور  کولت بززاريززک
 : شاهد کنتر 13T  هرزعلفکنتر   : شاهد بدون12Tکولتیواتور  

 . هرزعلفکامل 
عملیزات تهیزه بسزتر کاشزت  شزامل شزخا بزا گززاوآهن         

هزا و اسزتفاد  از   ردکردن کلوخهزنی برای خُ  ديسکداربرگردان
يشزی در ابعزادی   آزما هزای کزرت ماله برای تسطیح زمین بزود.  

متر در نظر گرفته شدند. در هزر  ۷5/3متر و عرض  چهارطو  به
پشزته   پزنج   متزر سزانتی ۷5کرت با احتساب فاصله بین رديزف  

و در عمزق   متزر سزانتی 12تعبیه شد. بذور با فاصله روی رديف 
ی زمین کاشته شدند. روی هر پشزته  دو رديزف   مترسانتی پنج

از يکديدر در نظر گرفتزه شزد.    ترمسانتی2۰ یفاصلهکاشت به 
 ةکاشت نخزود رقزا آزاد بزا قزو     13۸۸آذر ما  سا  1۰در تاريخ 

دستی انجام شد. بذور قبل از کشت بزا   صورتبه درصد9۸نامیه 
تیرام به نسبت دو در هزاار ضزدعفونی   کاربوکسین کشقارچسا 

يک هفته قبل از کاشزت  بزا    مدتبه کشعلف تیمارهایشدند. 
مورد استفاد  قرار  ۸۰۰2جت توری پشتی با ناز  تیسمپاش مو

بزا خزاک    کزش علفاختالط  منظوربهکش گرفت. سپس از شن
کولتیواتور او  در زمان استقرار گیاهچه نخزود )دو  . استفاد  شد

نجزام  شدن( و کولتیواتور دوم  قبل از گلدهی اهفته پس از سبا
 بزار يزک روز  نجپبه فاصله  هرزعلف کنتر   تیمار شاهددر  شد.

 هزرز علزف عزاری از  تا انتهای فصل رشزد   که نحویبه  انجام شد
عملیزات کنتزر     گونزه هیچ   کنتر بدونشاهد  تیماردر بودند. 

در مرحلزه   هزرز هزای علزف بزرداری از  نمونه .انجام نشد هرزعلف
تصزادفی   طزور بهانجام گرفت. برای اين منظور  نخود دهیغالف
مترمربزع   25/۰بزه مسزاحت    وادراتیکز  موجود در هرزهایعلف

بزرداری   نمونزه جهزت  ه آزمايشدا  منتقل شد. برداشت شد  و ب

                                                            
1 Trade name: Treflan. Generic name: a,a.a-trifluoro-2,6-dinitro-

N,N-dipropyl-p-toluidine 
2 Trade name: Stamp. Generic name: 3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-

pentan-3-yl-aniline 
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شزمارش   هاآنتعداد   مختلف تفکیک هایگونهبه  هرزهایعلف
عملکزرد و عملکزرد بیولو يزک     اجزاای   عملکرد و جهت ارزيابی

از هر معاد  سه مترمربع  مساحتی  ایحاشیهاثر حذف  ابنخود  
هززا توسزز   د. تجايززه واريززانس داد  رداشززت گرديزز کززرت ب

  مقايسزه میزاندین از طريزق آزمزون      SAS Ver.16افزاار نزرم 
و در سطح احتما  پنج درصد  (LSD) دارمعنیحداقل اختالف 

 .صورت گرفت Excel 2007افااررسا نمودارها نیا با نرم
 

 نتايج و بحث
   هرزهايعلفتعداد 

در  هزا آنو تزراکا   مايشیموجود در مارعه آز هرزهایعلف
. جهزت بررسزی اثزر تیمارهزا بزر تعزداد       انزد شزد  ارائه  1جدو 
بزه سزه    هزرز هزای علزف غالب در مارعه آزمايشی   هرزهایعلف

 هززرزهززایعلززفوحشززی و سززاير  یبززوشززب  تززر سززلمهدسززته 
  بنزد هفزت چغندروحشزی    هزرز هزای علزف ) نددبندی شتقسیا
 علزت بزه و جغجغک  ایهخوشگل  ماشک تر  شا  وحشی خرد 

 هززرزهززایعلززف  در گززرو  سززاير هززاآنپززايین بززودن فراوانززی 
 . بندی شدند(تقسیا

نتايج نشان داد که اثر تیمارهای مزورد مطالعزه بزر تعزداد     
بزود.   دارمعنزی  يک درصزد   در سطح احتما  تر سلمه هرزعلف

 کزش علزف و تیمار اخزتالط دو   درصد3۴/9تیمار پنديمتالین با 
سلمه را بهتر از تیمزار    درصد۴۴/۴با  رالین و پنديمتالینتريفلو
 .(2 )جزدو   ( کنتر  کردنددرصد23/۷9)تريفلورالین  کشعلف

تريفلزورالین در محصزوالت    کزش علزف توسز    تر سلمهکنتر  
گزاارش شزد  اسزت.     ,Hernando et al  (1987)ديدر توس 

ين درصد با دوبار کولتیواتور بیشتر هاکشعلفتیمارهای تلفیقی 
کنتر  سلمه را داشتند. تیمار پنديمتالین با دوبزار کولتیواتزور    

 کززشعلززفتريفلززورالین بززا دوبززار کولتیواتززور و اخززتالط دو   
را سزلمه   هزرز علفبا دوبار کولتیواتور  تريفلورالین و پنديمتالین

 تزر  سلمه کنتر  کردند. درصد۸۷/29 و ۸۰/91  2/۷6 ترتیببه
که تکییزر آن از طريزق بزذر صزورت      يکساله است هرزعلفيک 
  بنابراين استفاد  از کولتیواتور پیش از مرحله گلزدهی  گیردمی

 گردد. هرزعلفتولید و انتشار بذر اين تواند موجب آن می

  پس از تیمار بدون کنتر  بوشب هرزعلفبیشترين تعداد 
(. در میزان  2 کولتیواتزور ديزد  شزد )جزدو      بزار يزک در تیمار 
( درصد۴/3۸) هرزعلف  بیشترين کنتر  اين کشعلف تیمارهای

تريفلززورالین و پنززديمتالین  کززشعلززفبززه تیمززار اخززتالط دو 
اختصا  يافت. در يک تحقیق گاارش شد که بیشترين کنتر  

فلورفن و اختالط دو کسیاُ کشعلفنخود در تیمار  هرزهایعلف
 .(Yousefi et al., 2006)پیريديت بزود  تريفلورالین+ کشعلف

 یبزو شزب دومین کولتیواتزور    اثر علتبهتیمار دوبار کولتیواتور 
دوبار  خوبی کنتر  کرد  و با تیمارهای تريفلورالین+وحشی را به

کولتیواتور تفاوت  باريک پنديمتالین+ کولتیواتور و تريفلورالین+
استفا  از دوبار کولتیواتور بزرای   رسدمی نظربهنداشت.  دارمعنی

تريفلزورالین    یهزا کزش علفوحشی  مرثرتر از  یبوبشکنتر  
بود. پنديمتالین  تريفلورالین+ پنديمتالین پنديمتالین و اختالط
در حزدود  را وحشزی   یبزو شزب  هزرز علزف با دوبزار کولتیواتزور   

بزا  پنزديمتالین  تريفلورالین+ کشعلفو اختالط دو  درصد۸۴/9
هش داد. تیمزار  کزا  درصد۸/91را  هرزعلفدوبار کولتیواتور  اين 

و اخزتالط   درصزد ۷6/5پنديمتالین با دوبار کولتیواتور  کشعلف
در تلفیززق بززا دوبززار   پنززديمتالینتريفلززورالین+ کززشعلززفدو 

را  هزرز هایعلفبیشترين کنتر  ساير  درصد۸۷/3کولتیواتور با 
 (. 2 خود اختصا  دادند )جدو به

 
هاآنراکم و ت شده در آزمايشمشاهده هرزهايعلف -1جدول   

Table 1. Weed composition of the experiments and their density 
 

هرزعلفتراکم   

)بوته در مترمربع(   
Weed density (plants m-2) 

 نام علمی
 The Scientific name 

 خانواده
Family 

 نام فارسی
Name 

31 Chenopodium album Chenopodiaceae تر سلمه  

18 Malcolmia behboudiana Brassicaceae وحشی یبوشب  

2 Polygonum aviculare Polygonaceae بند هفت  

2 Sinapsis arvensis Brassicaceae  وحشی خرد  

3 Fumaria officinalis Fumariaceae تر  شا  

2 Vicia villosa Fabaceae ایخوشهلگ ماشک  

2 Vacaria pyramidata Caryophyllaceae جغجغک 

1 Beta maritima Chenopodiaceae چغندر وحشی 
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 نخود دهیغالفبوته در مترمربع( در مرحله تعداد ) هرزهايعلف کنترل اثر تيمارهاي مديريت بر -2 جدول

pod stage chickpea ) at2treatments on weed control (plant No. per mmanagement Table 2. Effect of  
  

رشماره تيما  
Treatment 

No. 

 Treatments تيمارها

 سلمه
Chenopodium 

album 

 وحشی يبوشب
Malcolmia 

behboudiana 

 هرزهايعلفساير 
Other weeds 

 هرزهايعلفکل 
Total weeds 

 تعداد
Number 

درصد 

 کنترل
Control 

(%) 

 تعداد
Number 

درصد 

  کنترل
Control 

(%) 

  تعداد
Number 

درصد 

 کنترل
Control 

(%) 

عدادت  
Number 

درصد 

 کنترل
Control 

(%) 

T1 تريفلورالین Trifluralin 24 c 23.8 f 14 c 23.3 h 9 bc 18.9 g 47 c 22.7 k 

T2 
 باريکتريفلورالین+ 

 کولتیواتور
Trifluralin+ once 

cultivation 
14 g 547 d 9 f 50.6 f 8 d 29.5 f 31 f 48.7 h 

T3 
تريفلورالین+ دوبار 

 کولتیواتور
Trifluralin+ twice 

cultivation 6 k 80.9 b 5 h 72.6 c 4 f 65.9 d 15 h 75.6 d 

T4 
تريفلورالین+ 

 پنديمتالین
Trifluralin+ 

Pendimetalin 
20 e 44.4 e 11 e 38.4 g 9 c 23.3 g 37 e 38.6 i 

T5 

تريفلورالین+ 

 باريکپنديمتالین+ 

 کولتیواتور

Trifluralin+ 

Pendimetalin+once 

cultivation 
11 h 64.4 d 5 h 71.2 d 4 f 61.54 d 21 f 65.8 f 

T6 

تريفلورالین+ 

پنديمالین+ دوبار 

 کولتیواتور

Trifluralin+Pendim

etalin+ twice 

cultivation 
4 i 87.29 b 1 j 91.8 b 1 h 87.32 b 7 i 88.8 b 

T7 پنديمتالین Pendimetalin 20 d 34.9 e 12 d 31.5 g 9 c 23.1 g 42 d 31.6 j 

T8 
 باريکپنديمتالین+ 

 کولتیواتور
Pendimetalin+once 

cultivation 
15 f 51.5 d 6 g 64.4 e 5 e 55.1 e 27 f 56.0 g 

T9 
پنديمتالین+ دوبار 

 کولتیواتور
Pendimetalin+twic

e cultivation 7 j 76.2 b 3 i 84.9 c 3 g 76.5 c 13 i 78.8 c 

T10 کولتیواتور باريک Once cultivation 25 b 19.0 f 16 b 10.9 i 10 b 14.7 h 52 b 15.8 l 

T11 دوبار کولتیواتور Twice cultivation 9 i 71.4 c 5 h 72.5 c 4 f 65.9 d 18 f 70.7 e 

T12 
شاهد بدون کنتر  

 هرزعلف
Without weed 

control 
31 a - 18 a - 12 a - 61 a - 

T13 
شاهد کنتر  کامل 

 علف هرز
Weedy control - 100 a - 100 a - 100 a - 100 a 

LSD (%)   1 3.2 1 4.0 0.72 6.9 1.1 1.9 

LSDدار: حداقل اختالف معنی 
 LSD: Least significant difference 

 
در  بوتزه 61کلزی  تیمزار شزاهد بزدون کنتزر  بزا        طوربه
(. بعزد از  2را دارا بزود )جزدو    هرزعلفبیشترين تعداد  مترمربع

بوتزه تنهزا توانسزت    52کولتیواتزور بزا    بزار يزک ين تیمار  تیمار ا
 بزار يککنتر  کند. تیمار  درصد15/۸۴ میاانبهرا  هرزهایعلف

فرعزی   کولتیواتور قبل از ورود گیا  بزه مرحلزه تشزکیل شزاخه    
خزوبی کنتزر    بهدر اين تیمار  هرزهایعلفدر ابتدا  .اعما  شد

بزذور  زنزی و رشزد   جوانه علتبهاحتماالً  شدند  اما پس از مدتی
بیشزتر   اثزر  موجزود در بانزک بزذر خزاک  بزرای      هزرز هزای علف

  تداوم ايزن روش حزداقل در   هرزهایعلفکولتیواتور در کنتر  
درصزد   .(Zareii & Modhej, 2012) دو مرحلزه نیزاز اسزت   

پنززديمتالین و  کززشعلززفپنززديمتالین و اخززتالط دو  کنتززر 
 31/6 میاانبه ترتیببهر تريفلورالین و تريفلورالین بیشتر از تیما

پنزديمتالین   کزش علزف کزه   رسزد مزی  نظربهبود.  درصد3۸/6و 
نسبت به تريفلورالین ماندگاری بیشتری در خاک داشت. تیمزار  

 علززتبززه  تريفلززورالین و پنززديمتالین کززشعلززفدو اخززتالط 
پنديمتالین و افاايش طیزف کنترلزی    کشعلفماندگاری باالی 

و به گمان  اثر سینر يستی دو  کشعلفدر اختالط دو  هرزعلف
را بهتر از تیمارهای استفاد  مجزاا از دو   هرزهایعلف  کشعلف
تريفلورالین و پنديمتالین کنتر  کرد. در يک پژوهش  کشعلف

نخزود   هزرز هزای علزف هزا بزر کنتزر     کشعلفبا بررسی برخی 
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تزر در  لی5/2 میزاان بزه پنزديمتالین   کزش علفمشخ  شد که 
يی بیشززتر نسززبت بززه آاز کززار کاشززتپززیش صززورتبززههکتززار 

  .(Mousavi, 2009)تريفلورالین برخوردار بود 

(1987)  Mousavi et al,    نیززا گززاارش دادنززد کززه
در شزراي  کشزت    مصزرف خاک صورتبهپنديمتالین  کشعلف
امزا در شزراي      را تا حزدودی کنتزر  نمزود    هرزهایعلفآبی  

 اثزر مزرثر نبزود. مرحلزه دوم کولتیواتزور      کشت ديا کنتزر  آن 
در  هاآنو افاايش کنتر   هرزهایعلفبساايی در کاهش تعداد 

در تیمار اخزتالط دو   هرزهایعلفمراحل پس از گلدهی داشت. 
مرثر  طوربهبا دوبار کولتیواتور  پنديمتالینتريفلورالین+ کشعلف

ن بزا دوبزار   (کنتر  شدند. بین دو تیمار پنزديمتالی درصد۸/۸۸)
 دارمعنزی کولتیواتور و تريفلورالین بزا دوبزار کولتیواتزور تفزاوت     

در  Modhej & Behdarvandi   (2006)مشززاهد  نشززد. 
آزمايشی در خصزو  کنتزر  تلفیقزی )شزیمیايی و مکزانیکی(      

در کلزاا  گزاارش دادنزد تیمزار دوبزار کولتیواتزور        هرزهایعلف
 میزاان بزه را  هزرز هزای علزف   تريفلزورالین  کزش علزف  همزرا  به

  Fereidoonpoor et al, (1987) .کنتر  نمزود  درصد۸۴/۴3
از  تزر مناسزب دستی را  تريفلورالین با وجین کشعلفنیا تلفیق 

 تنهزايی بزه شیمیايی يا مکانیکی  یهاروشاستفاد  از هر يک از 
 و افاايش عملکرد معرفی نمودند. هرزهایعلفدر کنتر  

 
 سته به آنعملکرد دانه و صفات واب

نتايج تجايه واريانس نشان داد که اثر تیمارهای آزمايشزی  
بزود   دارمعنزی درصد بر عملکرد دانه نخود در سطح احتما  يک

(. عملکرد دانه در تیمار شاهد بدون کنتر  نسبت بزه  3 )جدو 
(. ايزن واکزنش   1 کاهش يافزت )شزکل   درصد۷2کنتر  کامل  

 هزرز هایعلف ه تداخلحساسیت باالی گیا  نخود ب دهند نشان
بیشززترين  (Upadhyaya & Blackshaw, 2007).بززود 

عملکرد دانه نخود پس از تیمار کنتر  کامزل بزه تیمزار تلفیزق     
پنزديمتالین و دوبزار کولتیواتزور اختصزا  داشزت      تريفلورالین+

(. کمترين عملکرد دانه در تیمار شاهد بدون کنتر  و ۴ )جدو 
( مشزاهد  شزد.   درصد6۰لتیواتور )کو باريکپس از آن در تیمار 

پنزديمتالین و تريفلزورالین بزه تنهزايی       یهزا کزش علفمصرف 
خوبی کنتر  نکرد و میزاان کزاهش عملکزرد    را به هرزهایعلف

و  5/53 ترتیببهدانه در اين تیمارها در مقايسه با کنتر  کامل 
کلی  کاهش عملکرد دانزه در   طوربه(. 1 بود )شکل درصد۷/5۸

ی تلفیقززی در مقايسززه بززا شززاهد کمتززر از تیمارهززای  تیمارهززا
و کولتیواتور بزود. در يزک پزژوهش گزاارش شزد کزه        کشعلف

 هزرز هزای علفتنهايی بر کنتر  تريفلورالین به کشعلفمصرف 
کمتزر از   کزش علفلوبیا مرثر نبود و عملکرد گیا  زراعی در اين 

 & Sadeghipour). دسزتی شزد   تیمزار تلفیزق آن بزا وجزین    

Ghfarikhaligh, 2002)  
(2006) Modhej & Behdarvandi   نیا نتیجه گرفتنزد

فلززورالین و ستوکسززیديا+ دوبززار يتر کززشعلززفکززه تلفیززق دو 
دنبا  داشزت. نتزايج   کولتیواتور  بیشترين عملکرد دانه کلاا را به

 ,Zareii & Modhej)مشابه در گیا  ذرت گاارش شد  اسزت  

2012; Fathi et al., 2003). 
تیمارهای آزمايشی بر وزن صد دانه در سزطح احتمزا    اثر 

(. وزن صزد دانزه در تیمزار    3شزد )جزدو     دارمعنیيک درصد 
کزاهش   درصزد 2/33بدون کنتر  در مقايسه با کنتزر  کامزل    

تريفلزورالین و پنزديمتالین و دوبزار     کزش علزف يافت. تلفیق دو 
بزا  وزن صد دانزه در مقايسزه    دارمعنیکولتیواتور باعث افاايش 

عززدم کنتززر  مززرثر  دلیززلبززه(. ۴ سززاير تیمارهززا شززد )جززدو 
کولتیواتور  کمتزرين وزن دانزه بزه     باريکدر تیمار  هرزهایعلف

 کزش علفاين تیمار اختصا  يافت. وزن صد دانه در تیمارهای 
در  تريفلورالین+ پنزديمتالین تريفلورالین  پنديمتالین و اختالط 

 Khanل کاهش يافزت.  نسبت به کنتر  کام درصد۴/21حدود 

et al, (2012)   کززشعلززفگززاارش دادنززد کززه اسززتفاد  از 
 تزأثیر هزای تاپیزک و پوماسزوپر    کشعلفپنديمتالین نسبت به 

داشته و وزن دانه نخزود در ايزن    هرزهایعلفکمتری بر کنتر  
 کاهش يافت. یدارمعنی طوربهدستی  تیمارها نسبت به وجین

دون کنتزر  عملکزرد   در تیمزار بز   هزرز هزای علزف تداخل 
کزاهش داد   درصد۴/32بیولو يکی را در مقايسه با کنتر  کامل 

 یهززاروشدر  هززرزهززایعلززف(. عززدم کنتززر  مززرثر ۴ )جززدو 
علمکزرد   دارمعنیتلفیقی مکانیکی و شیمیايی باعث کاهش غیر

بیولو يکی نسبت به شاهد شد. بیشترين میاان اين صفت پزس  
و دوبزار کولتیواتزور    کشعلفو از تیمار کنتر  کامل به تلفیق د

اختصا  يافت. با توجه به حساسزیت بزاالی نخزود در مراحزل     
انجزام   همزرا  به کاشتپیش یهاکشعلفابتدايی رشد  مصرف 

کولتیواتور در مراحل بعدی رشد باعث افاايش توان رقابت نخود 
آن گرديزد. ايزن نتزايج     تزود  زيسزت در دريافت منابع و افاايش 

در تمزامی   هزرز هزای علزف ساسیت گیا  نخود به ح دهند نشان
هززای پنززديمتالین و کززشعلززفمراحززل رشززد بززود. اسززتفاد  از 

و کولتیواتور   کشعلفتريفلورالین در مقايسه با استفاد  تلفیقی 
يی کمتری در افاايش علمکرد بیولو يکی برخزوردار بزود.   آاز کار

 ,.Khan et al)اين نتايج بزا تحقیقزات انجزام شزد  در نخزود      

مطابقزت   (Modhej & Behdarvandi, 2006)و کلاا  (2012
 داشت. 

ی فرعزی نخزود در   هزا شاخهاثر تیمارهای کنتر  بر تعداد 
(. در تیمارهای 3 دار بود )جدو سطح احتما  يک درصد معنی

 هزرز هایعلفدر رقابت با  یی جانبهاشاخهبدون کنتر   تعداد 
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کزاهش   درصزد ۴/۷۸کنتزر  کامزل در حزدود     تیمزار نسبت به 
در تیمزار اخزتالط دو    هزرز هزای علف(. کنتر  ۴ داشت )جدو 

دوبار کولتیواسیون به نحزوی  +پنديمتالینتريفلورالین+ کشعلف
ی جانبی اين تیمار با کنتر  کامل هاشاخهبود که تفاوت تعداد 

بزار  هزا و يزک  کزش علزف دار نبود. اسزتفاد  غیرتلفیقزی از   معنی
و  هزرز هزای علزف ش قدرت رقابت نخود با کولتیواتور  باعث کاه

 ی جانبی آن شد. هاشاخهکاهش تعداد 

ی هاشاخهاثر تیمارهای آزمايشی بر صفات تعداد غالف در 
تعداد غالف در بوتزه نخزود در سزطح     چنینهماصلی و فرعی و 

(. اين صفات در تیمار 5 بود )جدو  دارمعنیاحتما  يک درصد 
  65 ترتیزب به هرزهایعلفمل بدون کنتر  نسبت به کنتر  کا

 (.6 کاهش يافتند )جدو  درصد۷/6۸و  ۷۴

 

 دانه نخود نتايج تجزيه واريانس عملکرد و اجزاي عملکرد -3جدول 
Table 3. Analysis of variance for grain yield and yield components 

ين مربعاتگميان   
Mean of squares 

 

 تعداد شاخه فرعی
Lateral branches 

 عملکرد بيولوژيک

)گرم در مترمربع(   
Biological yield (g m-2) 

 )گرم( وزن صد دانه
100- grain weight (g) 

 عملکرد دانه

 )گرم در مترمربع(
Grain yield (g m-2) 

 درجه آزادي

Df  

 منابع تغييرات
Source of variations 

0.61 9.81 2.63 1.4 3 
 تکرار

Replication 

70.97** 5050.14** 22.08** 10651.26** 12 
 تیمار

Treatment 

0.44 6.38 0.33 2.77 36 
 خطا

Error 

6.75 0.77 2.65 1.09  CV (%) 

 احتما  يک درصددر سطح  دارمعنی**: 

 Significantly difference at 1% level **: 
 

نخوددانه و اجزاي عملکرد عملکرد بر  آزمايشیاثر تيمارهاي  -۴جدول   
Table 4. Effect of experimental treatments on chickpea yield and yield components 

 تعداد شاخه فرعی
Lateral branches 

عملکرد 

 بيولوژيک
Biological 

yield 

 وزن صد دانه
100- grain 

weight 

 عملکرد دانه

Grain 

yield 

 تيمارها
Treatments 

 شماره تيمار
Treatment 

No. 

6.0 gh 297.5 i 19.8 hi 104.5 j Trifluralin تريفلورالین T1 

8.5 f 317.7 g 21.2 fg 141.2 g Trifluralin+ once 

cultivation 
یواتورکولت باريکتريفلورالین+   T2 

13.0 c 341.5 d 23.4 cd 180.2 d Trifluralin+ twice 

cultivation 
واتورتريفلورالین+ دوبار کولتی  T3 

7.0 g 311.7 h 20.7 gh 125.2 h Trifluralin+ 

Pendimetalin 
 T4 تريفلورالین+ پنديمتالین

10.0 e 326.2 f 22.1 ef 153.5 f 
Trifluralin+ 

Pendimetalin+once 

cultivation 

 باريک+ تريفلورالین+ پنديمتالین

 کولتیواتور
T5 

16.2 b 383.7 b 24.7 b 225.5 b Trifluralin+Pendimetalin

+ twice cultivation 

وبار تريفلورالین+ پنديمالین+ د

 کولتیواتور
T6 

6.7 g 309.0 h 20.6 gh 117.7 i Pendimetalin پنديمتالین T7 

9.5 e 318.2 g 21.8 f 143.5 g Pendimetalin+once 

cultivation 
یواتورکولت باريکپنديمتالین+   T8 

13.7 c 354.2 c 23.8 c 193.5 c Pendimetalin+twice 

cultivation 
اتورپنديمتالین+ دوبار کولتیو  T9 

5.5 h 296.0 i 19.2 i 101.7 k Once cultivation کولتیواتور باريک  T10 

12.0 d 335.5 e 22.7 de 166.0 e Twice cultivation دوبار کولتیواتور T11 

3.7 i 268.5 j 17.3 j 71.2 k Without weed control هرزعلف کنتر  بدون شاهد  T12 

17.2 a 397.2 a 25.9 a 254.2 a Weedy control   هرزعلفکامل شاهد کنتر  T13 

1.1 3.0 0.9 2.7  LSD (%)  

LSD دارمعنی: حداقل اختالف 
LSD: Least significant difference  
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 هرزعلفکامل اثر تيمارهاي مختلف بر درصد کاهش عملکرد نخود در مقايسه با تيمار شاهد کنترل  -1شکل 
 .(اندشد ارائه  2)عالئا اختصاری در جدو   

Fig. 1. Effect of different experimental treatments on chickpea yield reduction compared to weed-free treatment 
(Abbreviations are provided in Table 2) 

 
ها در تمامی تیمارها  تعداد غالف در شزاخه جزانبی از سز   

بیشتری در تعداد غالف در بوته برخوردار بود. با توجه به کاهش 
  هرزهایعلفجانبی در شراي  حضور  هایشاخهتعداد  دارمعنی

باعث  هاشاخهدر اين وجود کاهش تعداد غالف م رسدمی نظربه
 بیشترين تعداد غزالف تعداد غالف در بوته شد.  دارمعنیکاهش 

ی و جانبی به تیمزار شزاهد کنتزر     ی اصلهاشاخهدر بوته و در 
 کززززشعلززززفکامززززل و پززززس از آن بززززه اخززززتالط دو   

و دوبار کولتیواسزیون اختصزا  يافزت     پنديمتالینتريفلورالین+
 کزززشعلزززف(. اگرچزززه در تیمزززار اخزززتالط دو  6 )جزززدو 

  تعززداد غززالف در بوتززه در حززدود   پنززديمتالینتريفلززورالین+

اشزت  امزا ايزن    نسبت به تیمار بدون کنتر  افاايش د درصد۴۰
 ترتیببهپنديمتالین و تريفلورالین  کشعلفصفت در تیمارهای 

در مقايسه با تیمار کنتر  کامل  کمتر بود.  درصد1/5۸و  2/56
کاهش تعداد غزالف در   ,Abbassi et al  (2010)گاارشطبق 
بنتزازون  کولتیواسزیون+ تیمارهای کزاربرد تريفلزورالین+  در بوته 

  احتماالً به کنتر  هرزعلفنتر  کامل کاهش يافته نسبت به ک
گردد کزه رقابزت بزا    میدر اين تیمارها بر هرزهایعلفنامناسب 

گیا  زراعی را فراها نمزود  و لزذا گیزا  توانزايی خزود را بزرای       
 افاايش تعداد غالف در بوته از دست داد.

 
 بوته نخودخالصه نتايج تجزيه واريانس صفات وابسته به تعداد دانه در  -۵جدول 

Table 5. Analysis of variance for grain number related traits in chickpea 
 ميانگين مربعات

Mean of squares 

 تعداد دانه در بوته
Grain No. per plant 

تهتعداد کل غالف در بو  
Pod No. per plant 

 تعداد غالف در شاخه اصلی
Pod No. per main branch 

شاخه فرعی تعداد غالف در  
Pod No. per lateral branch 

 درجه آزادي
Df 

 منابع تغييرات
Source of variations 

4.58  2.74  4.94 7.02 3 
 تکرار

Replication 

697.89** 647.60** 647.60** 205.74** 12 
 تیمار

Treatment 

0.65 1.34 2.15 1.63 36 
 خطا

Error 

1.85 2.92 10.40 5.00  CV (%) 

 احتما  يک درصددر سطح  دارعنیم**: 
 **: Significantly difference at 1% level 
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 تعداد دانه نخود ربر صفات مؤثر ب هرزهايعلفمديريت اثر تيمارهاي  -6 جدول

Table 6. Effect of weed management treatments on grain number effective traits in chickpea 
تعداد دانه 

 در بوته
Grain No. 

per plant 

  تعداد کل غالف

 در بوته
Pod No. per 

plant 

 تعداد غالف 

 در شاخه اصلی
Pod No. per 

main branch 

 تعداد غالف 

 در شاخه فرعی
Pod No. per 

lateral branches 

 تيمارها
Treatments 

شماره 

 تيمار
Treatment 

No. 

31 k 27 hi 8.25 f 18.75 g Trifluralin تريفلورالین T1 

40.75 h 37.75 f 13.25 d 24.5 f Trifluralin+ once 

cultivation 
تیواتورکول باريکتريفلورالین+   T2 

50.5 d 47 c 17 c 29 cd Trifluralin+ twice 

cultivation 
یواتورتريفلورالین+ دوبار کولت  T3 

36.25 i 33.75 g 11 e 22.75 f Trifluralin+ 

Pendimetalin 
نین+ پنديمتالیتريفلورال  T4 

45.75 f 42.25 de 15 cd 27.25 de 
Trifluralin+ 

Pendimetalin+once 

cultivation 

ن+ تريفلورالین+ پنديمتالی

کولتیواتور باريک  
T5 

60.75 b 56 b 23 a 33 b Trifluralin+Pendimetalin

+ twice cultivation 

ن+ تريفلورالین+ پنديمتالی

 دوبار کولتیواتور
T6 

33 j 28.25 h 9 ef 19.25 g Pendimetalin پنديمتالین T7 

44.5 g 41.5 e 14.75 cd 26.75 e Pendimetalin+once 

cultivation 
تیواتورکول باريکپنديمتالین+   T8 

55.25 c 48.25 c 19.25 b 30 c Pendimetalin+twice 

cultivation 
یواتورپنديمتالین+ دوبار کولت  T9 

29 l 25.5 i 8 fg 17.5 g Once cultivation کولتیواتور باريک  T10 

48 e 43.5 d 15.25 cd 28.25 cde Twice cultivation دوبار کولتیواتور T11 

24.25 m 20.25 j 6 g 14.25 h Without weed control   هرزعلفشاهد بدون کنتر  T12 

69.5 a 64.5 a 23.75 a 40.75 a Weedy control هرزعلف شاهد کنتر  کامل  T13 

1.15 1.65 2.44 3.20  LSD (%)  

LSD دارمعنی: حداقل اختالفLSD: Least significant difference  

 
 گيرينتيجه

کلی  نتايج اين پژوهش نشان داد کزه گیزا  نخزود     طوربه
بلکه در مراحل بعدی رشد نیا از رقابزت    تنها در مراحل اولیهنه

دار بود  بنابراين تیمارهزايی نظیزر   برخور هرزهایعلفپايینی با 
 هزرز هزای علفبار کولتیواتور که و يک کاشتپیشهای کشعلف

کمتزری   اثزر را فق  در مراحل ابتدايی رشد کنتزر  نمودنزد  از   
و دوبزار کولتیواتزور برخزوردار بودنزد.      کشعلفنسبت به تلفیق 

دوبزار   پنزديمتاين+ +تريفلزورالین  کزش علزف تلفیق اخزتالط دو  
در مراحزل   هزرز هزای علزف تیواتور از طريق کاهش جمعیت کول

ابتدايی رشد و پس از گلدهی باعث افاايش عملکزرد دانزه شزد.    

ی جزانبی   هزا شاخهافاايش عملکرد دانه از طريق افاايش تعداد 
تعداد غالف در بوتزه  تعزداد دانزه در بوتزه و وزن دانزه صزورت       

انه را در مقايسزه  گرفت. استفاد  از اين تیمار تلفیقی  عملکرد د
هزای  کزش علزف و نسزبت بزه    درصد۴/6۸با تیمار بدون کنتر  

افزاايش   درصد۸/۴۷و  6/53 ترتیببهتريفلورالین و پنديمتالین 
پنديمتالین )يزک لیتزر    یهاکشعلفداد. لذا استفاد  تلفیقی از 

بزار کولتیواتزور   فلورالین )يک لیتر در هکتار(+ دودر هکتار(+ تري
به عملکرد باال در  دستیابیو  هرزهایعلفمد جهت کنتر  کارآ

 . شودمینخود توصیه 
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Introduction  

  Chickpea is a poor competitor to weeds because of slow growth rate and limited leaf area development 

at early stages of crop growth and establishment. Crop yield loss could be be in high extent due to increasing 

of weed biomass, weed density and weed species. Chickpea yield losses due to weed competition have been 

estimated to range between 40 and 87% depending on weed species and density. Herbicides play a key role 

in weed control and are used extensively today. The current tendency in chickpea weed control in the 

Mediterranean region is to shift from the costly manual mechanical energy to the chemical energy through 

more usage of effective herbicides particularly with the increased adoption of winter sowing. Several 

herbicides with different mode of action such as Trifloralin (Treflan) and Pendimetalin (Prowl) are used for 

weed control in chickpea farms. Nevertheless herbicide application may have several important 

environmental issues. These include unintended damage occurring both on the sprayed site, and offsite. 

Herbicide use also injures the human and animals. Integrated weed management (IWM) is the most 

important strategies to avoid herbicide environmental issue and increasing inputs productivity. Furthermore, 

integrated weed management strategies attempt to limit the deleterious effects of weed growing on crop 

plants. The present report describes the effect of integrated methods on weed density and grain yield of 

chickpea under Shoushtar conditions.  
 

Materials & Methods 

In order to study the effects of integrated weed management (chemical and mechanical) in chickpea 

(Cicer arietinum L.) a field experiment was conducted during 2009-2010 at IAU Shooshtar Branch. The 

experiment was designed as a randomized complete block with four replications. Treatments were consisted 

of eleven combinations of once and twice mechanical control (using cultivator) with Trifloralin and 

Pendimetalin herbicides (pre-plant) and two control treatments, consisted weedy and weed-free plots. 

Herbicides where mixed with soil one week before planting. Weed samples were taken by randomly 

throwing a quadrate of 0.25 m2 area. Analysis of variance was performed using the SAS Ver 9.1 software 

and treatment means were compared using LSD (Least significant difference) at 5% of probability. 

 
Results & Discussion 

Results showed that the highest weed controls was related to the treatments with twice cultivation+ 

Trifloralin+ Pendimetalin. Malcolmia behboudiana and Chenopodium album control in this treatment was 

87.2 and 91.8%, respectively. The highest weed control with 75.6, 78.85 and 88.86% was in Trifloralin+ 

twice cultivation, Pendimetalin+ twice cultivation and twice cultivation+ Pendimetalin+ Trifloralin 

treatments, respectively.  
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The lowest grain yield was observed in weedy plots without weed control. Grain yield reduction under 

weedy treatment was 72% lower than weed free plots. There was no significant difference between control 

treatment without weed control and once cultivation treatment. Integrating weed control had higher 

controlling impact on weed growth compared with individual use of cultivation and herbicides. Twice 

cultivation+ Pendimetalin+ Trifloralin treatment had the highest grain yield. Higher grain yield in these 

treatments was due to increase in lateral branches, the number of pods per plant, and accordingly, the number 

of grains per plant. The effect of treatments on number of pods per main and lateral branches and also the 

number of pods per plant was significant. Integrated weed control treatment with twice cultivation plus both 

herbicides had the highest pod number per plant. 

Chickpea biological yield in weedy control showed a significant reduction of 32.4% compared with 

weed free treatment. The highest chickpea biological yield was belonged to weed free and twice cultivation+ 

Pendimetalin+ Trifloralin treatments. The effect of weed control treatments on the number of pods per plant 

was significant.  

 
Conclusion 

 In general, the results of this study showed that chickpea plants are not poor competitor to weeds only 

at its early stages, but at later stages of growth had a low ability to compete with weeds. Thereby, treatments 

such as pre-plant herbicides and once cultivation that control weeds only in the earlier stages of the crop 

growth are less effective than the combination of herbicide and twice cultivation. 
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