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 چکيده

 هارز هاای علاف  مایيريت  در ارهخاا   مالچ با زتاپیرايما و تريفلورالین هایکشعلف اختالط کارآيی بررسی منظوربه
 آزمايش تیمارهای شی. انجام تکرار سه با تصادفی کامل هایبلو  طرح صورتبه 1394-95زراعی سال در آزمايشی نخود،
 به ارها خ مالچ با کشعلف دو اين از کیام هر اختالط و تريفلورالین و ايمازتاپیر هایکشعلف ،ارهخا  مالچ کاربرد شامل
 کااربرد  کاه  داد نشاا   نتااي   باود.  رويشیپیش صورتبه مالچ( زير کشعلف کاربرد و کشعلف به آغشته )مالچ صورت دو

 ،بارد  بین از را نخود رشی، توقف و سوزیگیاه دلیلبه و کرد وارد نخود به شیيیی خسارت رويشیپیش صورتبه ايمازتاپیر
 ارهخاا   ماالچ  کااربرد  همچنین شی. نخود عملکرد افزايش همچنین و هرزهایعلف رلکنت موجب تريفلورالین کاربرد اما
 شای.  کنتارل  بایو   شاهی تیمار به نسبت هرزهایعلف تودهزيست و تراکم کاهش و نخود عملکرد افزايش باعث تنهايیبه

 مالچ کهطوریبه ،داشت هرزهایعلف رلکنت در را نتیجه بهترين تیمارها ديگر به نسبت مالچ با تريفلورالین همزما  کاربرد
 هکتاار(  در لاوگرم یک3700) تاوده زيسات  و هکتار( در گرمکیلو1450) دانه عملکرد بیشترين دارای تريفلورالین به آغشته
 اماا  ،داشات  رشی فصل طول در هرزهایعلف کنترل در بیشتری کارآيی مالچ، زير در تريفلورالین کاربرد اگرچه شی. نخود
 شی. آ  به خسارت و نخودبقاء  اهشک باعث

 

 هرزهایعلف تلفیقی میيريت کاری،ديم پوش،خا  کش،علف و مالچ اختالط کليدی: هایواژه

 

   1 مقدمه
 باین  در اهمیات  نظار  از (.Cicer arietinum L) نخاود 

 واساهه  باه  و اسات  داده اختصاص خود به را دوم رتبه حبوبات
 در مهمای  نقاش  (درصای 30 تا 18) آ  پروتئین میزا  بود باال
 دارد انسااا  غااذايی رژياام در پااروتئین کمبااود کاارد طاار بر
(Lyon & Wilson, 2005). جهاا   در نخاود  کشتزير سهح 
 هفاتم  رتباه  در ايارا   و بود هکتار میلیو 9/11 ،2010سال در

 طبا   (.Haghparast & Moradi, 2012) دارد قارار  جهاانی 
 برداشات  ساهح  کل از یدرص65 حیود نخود کشت آمار، آخرين
 یهاا  ااسات  و اسات  داده اختصاص خود به را ايرا  در حبوبات

 و 8/20 ،3/26 بااا ترتیااببااه لرسااتا  و کردسااتا  کرمانشاااه،
 را ساوم  تا اول هایمقام نخود، برداشت سهح کل از درصی5/20
 نخاود  (.Jihad statistics, 2015) دادنای  اختصااص  خاود  باه 
 رشای  سارعت  جملاه  از مناساب،  تیرقاب صفات نیاشتن دلیلبه

 در ساري،،  اساتقرار  و هگساترد  کاانوپی  و زياد ارتفاع زياد، اولیه
 شایيیی  خساارت  دچاار  ،هارز هاای علاف  نشای  کنترل صورت

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

 ,Solh & Pala, 1990; Parsa & Bagheri) شای  خواهنای 

 زيرکشات  مناط  درصی95 تا 50،موجود آمار اساس بر (.2008
 تلفاات  و هساتنی  روبارو  هارز هاای علف مشکل با کشور حبوبات
 تاا  40،نخاود  مازارع  در هارز هاای علاف  تیاخل از ناشی عملکرد

 (.Parsa & Bagheri, 2008) اسات  شایه  گازارش  درصای 90
 صاورت  در هرزهایعلف خسارت با رابهه در زيادی هایگزارش
 مثاال  بارای  اسات.  شایه  ارائاه  نخاود  کشات  در نشای  کنترل

Mousavi et al, (2007)  داناه  عملکارد  یدرصای 92 کااهش 
 کردنای.  گازارش  هارز هاای علف نشی کنترل صورت در را نخود

Paolini et al (2006)  درصای 97 تاا، Al-Thahabi et al. 

 Vaishya et al, (1999) همچناین  و درصای 81 تاا  (1994)

 نشاای کنتاارل صااورت در را نخااود عملکاارد کاااهش درصای 48
 در هارز هاای علاف  کنترل رواين از کردنی. گزارش هرزهایعلف

 نخاود  مازارع  در مایيريتی  اصالی  ارکاا   از يکای  نخاود  زراعت
 باشی.می

 هاای کاش علاف  به نسبت نیز نخود حبوبات، ساير هماننی
 است. ترمتحمل رويشیپس تیمارهای با مقايسه در رويشیپیش
پهاان وياهه  باه  هاا کاش علااف محایوديت  گوياای  موضاوع  ايان 
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 ,Solh & Pala) است گیاه اين برای رويشیپس هایکشبرگ

 آزماايش  مورد مختلف کشورهای در که هايیکشعلف .(1990
 :از عبارتنی است، بوده هاآ  تحمل به قادر خودن و انیگرفته قرار

 فلاوکلرالین،  تريفلاورالین،  سایمازين،  باوزين، متاری  پرومترين،
 پروپاازين،  فلاورفن،  اکسای  پرونامیای،  ترباوترين،  متاالین، پنیی
 اياان اکثاار .(Bagheri et al., 1997) ديااورو  و نازينساای
 و کاشات پایش  صاورت باه  و هساتنی  فعال خا  در هاکشعلف

 هااایگیاهچااه اسااتقرار از جلااوگیری باارای رويشاایپاایش
 کلای  طاور باه  گیرنای. مای  قارار  اساتفاده  ماورد  هارز هاای علف

 از سااایمازين و فلاااورالین اتاااال پنااایيمتالین، تريفلاااورالین،
 از رويشای پاس  صاورت به پايريیيت و کاشتپیش هایکشعلف
 نخاود  هارز هاای علاف  کنتارل  بار  مؤثر هایکشعلف ينترمهم
 (.Corp et al., 2004) باشنیمی

 ،تنهاايی باه  روش يا   کااربرد  که انیداده نشا  هاپهوهش
 باشای  داشته هرزهایعلف بر پايیاری و مناسب کنترل توانینمی

(Modhej & Bedarvandi, 2006). مصر  افزايش طرفی از 
 و داشاته  هماراه  باه  را محیهای زيست هایآلودگی ها،کشعلف
 نخاود  در نیتاروژ   بیولاوژيکی  تثبیات  بار  منفی اثرات توانیمی

 هاا ماالچ  .(Izadi-Darbandi & Akram, 2012) کنای  ايجااد 
 شایه  گازارش  و هساتنی  هرزهایعلف کنترل هایروش از يکی
 در بهتاری  کارآيی از ها،کشعلف با اختالط صورت در که است
 ;Derr, 1994) شای  خواهنای  برخاوردار  هارز هاای علف کنترل

Mathers, 2003; Samtani et al., 2007).  ايان  بار  اعتقااد 
 باعاث  تواننای مای  هاا ماالچ  دهنیهتشکیل مختلف مواد که است

 آلااودگی کاااهش نتیجااه در و آبشااويی و جابجااايی کاااهش
 آزمايشای  در .(Fawcet et al., 1994) بشاونی  هاا کاش علاف 

 باعاث  درصای 74 تاا  تواننای مای  آلای  هاای مالچ که شی مشاهیه
 گازارش  .(Knight, 2001) شاونی  هاا کشعلف آبشويی کاهش
 آغشاته  کاش علف به که درختا  پوست یهامالچ که است شیه
 برخای  جاايگزين  توانای مای  جیيای  روشای  عناوا  باه  ،انای شیه
 تصور .(Mathers, 2003) نیباش هرزهایعلف کنترل هایروش
 را امکاا   ايان  درخت پوست در موجود لیگنین که است اين بر

 بهباود  موجاب  و شاود  آزاد تیري  به کشعلف تا کنیمی فراهم
 روش باا  مقايساه  در رشای  فصال  طاول  در هرزهایعلف کنترل
 را امکاا   اين مذکور فناوری شود.می هاکشعلف کاربرد مرسوم
 برخای  در را هاا کشعلف مصر  میزا  توا ب که کنیمی فراهم

 معمااوالً .(Oliviera et al., 2000) داد کاااهش شااراي 
 از و کاشات پایش  صاورت باه  مالچ با اختالط قابل هایکشعلف

 متاالین، پنایی  تريفلاورالین،  شاامل  و هانیتروآنیلیندی خانواده
 هاا کاش علاف  ديگار  از همچنین هستنی پروديامین و اورايزالین

 هام  اوکسااديازو   و ايزوکسابن متوالکلر،-اس ديکلوبنیل، ماننی
 .(Marble, 2015) کرد استفاده روش اين در توا می

 رهیافات  از اساتفاده  کاارآيی  بررسی ظورنم به تحقی  اين
 تريفلاورالین  و ايمازتااپیر  هایکشعلف با ارهخا  مالچ اختالط

 گرفت. انجام نخود عملکرد افزايش و هرزهایعلف کنترل در

 
 هاروش و مواد

 کشاااورزی دانشااکیه تحقیقاااتی مزرعااه در پااهوهش اياان
 کامال  هاای بلاو   طارح  قالاب  در و مشاهی  فردوسای  دانشگاه
 انجاام  1394-95زراعی سال در تکرار، سه و تیمار 9 با تصادفی

 بودنی: زير شرح به بررسی مورد تیمارهای شی.
 تنهايیبه ارهخا  پوششی مالچ ردکارب -1
 در رويشای پیش صورتبه تريفلورالین کشعلف اربردک -2

 هکتار( در تجاری ماده لیتر 2) آ  شیهتوصیه دز
 دز در رويشیپیش صورتبه ايمازتاپیر کشعلف کاربرد -3
 هکتار( در تجاری ماده لیتر 1) آ  شیهتوصیه
 و ماالچ  زيار  تريفلاورالین  کشعلف رويشیپیش کاربرد -4

 آ  شیهتوصیه دز در

 در و ماالچ  زيار  ايمازتاپیر کشعلف رويشیپیش کاربرد-5
 آ  شیهتوصیه دز

 دز در تريفلاورالین  کاش علاف  باه  آغشاته  مالچ کاربرد -6
  آ  شیهتوصیه
 دز در ايمازتاااپیر کااشعلااف بااه آغشااته مااالچ کاااربرد -7
 آ  شیهتوصیه
 هرزهایعلف کنترل بیو  شاهی -8
 نمو و رشی طول در هرزهایعلف وجین شاهی -9
 کاش علاف  ابتیا مالچ، زير در هاکشعلف کاربرد منظور به

 اساتفاده  مورد مالچ سپس شی. برده کاربه رويشیپیش صورتبه
 در گرمکیلاو 5000 میازا   باه  ياا  مترسانتی سه حیود ارتفاع به

 ساهح  در کاش شان  باا  و تاوزين  جیاگانه کرت هر برای هکتار
 کارد  آغشاته  منظاور هبا  شای.  پخاش  يکنواخت طوربه هاکرت
 ساهح  در کارد  پخاش  از قبل را مالچ ابتیا کش،علف به هامالچ
 باا  ساپس  و داده قارار  پالساتیکی  ورقاه  يا   روی بار  ،هاکرت
 و اساپری  جیاگانه طوربه ايمازتاپیر و تريفلورالین هایکشعلف

 با يکنواخت طوربه کششن با نخود کاشت از پس و شی مخلوط
 شی. پخش هاکرت داخل در ترمسانتی سه ارتفاع

 و پاايیز  در اردبرگاردا   )شاخم  زماین  سازیآماده از پس
 تاااريخ  در ودنخاا  کشاات  اساافنیماه( 21 در لااولر  و ديساا 

 باا  متار ساانتی 50 فاصاله  باه  هاايی رديف روی در ماه،اسفنی25
 ,.Mousavi et al) شای  انجاام  مترمربا،  در بوتاه 40 تاراکم 

 از رشای  فصال  طاول  در قبولقابل هایبارنیگی دلیلبه (.2010
 در رشای،  فصال  انتهای در فق  و (1 )شکل شی اجتناب آبیاری
 هاای غاال   رشای  پُ مرحلاه  در تکمیلی آبیاری خرداد10 تاريخ
 شی. انجام نخود
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 رشد فصل طول در مشهد شهرستان حرارت(درجه ميانگين و )بارندگی امبروترميک نمودار -1 شکل

Fig. 1. Ombrothermic curve of Mashhad city in growing season 

 

 

 تااريخ  در آزمايش تیمارهای اعمال و هاکشعلف پاشیسم
 و مناساب  هایبارنیگی به توجه با و شی انجام ماه فروردين اول

 کاارد مخلااوط از ماااه،فااروردين در طااوالنی ابااری ساااعات
 از رشای  فصال  طاول  در شای.  خاودداری  خاا   باا  تريفلورالین

 کنترل برای و نشی استفاده بیولوژي  و شیمیايی کود نهگوهیچ
 )آوانت( اينیوکساکارب سم ،(.Heliothis spp) هلیوتیس آفت
 نخاود  دهای غال  مرحله انتهای در هکتار در لیتر نیم میزا  به
 ساه  در يشآزما تیمارهای تأثیر بررسی منظوربه .شی برده کاربه

 از تیمارهاااا، الاعمااا از پاااس روز95 و 70 ،58 زماااانی دوره
 مترمربا، نایم  مساحت به کوآدراتی با بردارینمونه هرزهایعلف
 همچناین  شی. گیریانیازه هاآ  تراکم و تودهزيست و شی انجام
 کامل رسییگی از پس و فصل آخر در نخود عملکرد تعیین برای
 بوته(40) مترمرب،ي  مساحت از بردارینمونه تیرماه(، 8) نخود
 شی. گیریانیازه نخود دانه عملکرد و تودهزيست و گرفت انجام

 آزماو   از اساتفاده  باا  میاانگین  مقايسات و واريانس آنالیز
 کما   باا  و درصای پان   احتماال  ساهح  در دانکن ایدامنهچنی
 نمودارها رسم همچنین .شی انجام Minitab 17 آماری افزارنرم
 در کاه ينا به توجه با شی. انجام Excel 2013 افزارنرم کم  با

 ساوزی گیااه  ،ايمازتااپیر  کاش علاف  کاربرد به مربوط تیمارهای
 و شای  آ  رفتنازبین به منجر و شی ايجاد نخود در شیيی بسیار

هبا  لاذا  نشای،  مشااهیه  تیمارها اين در هم هرزی علف طرفی از
 و وارياانس  آناالیز  از هاآ  ها،کرت اين در ایداده نیاشتن دلیل

 کاش علاف  کاربرد به مربوط هایداده و حذ  میانگین مقايسات
 گرفتنی. قرار تحلیل و تجزيه و آنالیز مورد تريفلورالین

 

 بحث و نتایج
 مطالعه مورد مزرعه هرزهایعلف غالب جمعيت

 مزرعاه  هرزهایعلف گیری،نمونه از حاصل نتاي  اساس بر
 نسابی  فراوانای  بیشترين و بودنی 1جیول شرح به مهالعه مورد
 32 با ترتیببه که بودنی ترهسلمه و ريزیتاج گونه ود به مربوط

 داشتنی. حضور نسبی فراوانی درصی30 و
 

 ایمازتاپير
 ايمازتاااپیر کااه هااايیکاارت در حاصاال نتاااي  اساااس باار

 نخاود  به شیيیی خسارت ،بود شیه برده کاربه خالص صورتبه
گیاهچه و شی نخود تراکم کاهش به منجر کهیطوربه ،شی وارد
 برگای ساه  تاا  دو مرحله در رشی توقف دچار نیز ظاهرشیه یها

 و شی مشاهیه نکروز ادامه در و کلروز هاآ  هایبرگ در و شینی
 هاايی کرت در مانینی. باقی صورت هما  به رشی فصل انتهای تا
 و هارز علف گیاهچه هیچ ،بود يافته اختالط مالچ با ايمازتاپیر که

 کاش، علاف  کارآيی افزايش علت به احتماالً که نشی ظاهر نخود
 دانه عملکرد تیمار اين در و شی نخود هایگیاهچه ظهور از مان،
 خارشاتر  بوتاه  چنای  تنهاا  و باود  صافر  برابر نخود تودهزيست و
(L. ameleronc Alhagi) لاذا  شای   مشااهیه  هاکرت اين در 

 نشی. میسر هاآ  آنالیز امکا 
 

March April May June July August 

Precipitation 

Mean Temp 
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 مطالعه مورد مزرعه در اهآن خصوصيات و هرزهایعلف -1 جدول
Table 1. Weeds and their characteristics in the studied farm 

 

 فارسی نام

Persian name 

 علمی نام

Scientific name 

 تيره

Family 

 )تعداد تراکم

 (مترمربع در بوته

Weed 

density 

) 2m (plants 

 نسبی فراوانی

 (درصد)

Relative 

frequency (%) 

 رویشی فرم

Vegetative 

form 

 فتوسنتزی مسير

Photosynthetic 

pathway 

 رشدی عادت

Growth 

habit 

 Cyperus rotendus L.  Cyperaceae 6.6 6.1 Grass 4C Perennial اويارسالم

 Convolvulus arvensis L. Convulvulaceae 4 2.6 Broadleaf 3C Perennial پیچ 

 Solanum nigrum L. Solanaceae 32.3 32 Broadleaf 3C Annual سیاه ريزیتاج

 Alhagi cameleron L. Fabaceae 2.3 2.2 Broadleaf C4 Perennial خارشتر

 Phallaris minor L. Poaceae 7.3 7 Grass C4 Annual واشخونی

 Chenopodium album L. Chenopodiaceae 29.3 30 Broadleaf C3 Annual ترهسلمه

 Echinochloa crus-galli L. Poaceae 6.3 6 Grass C4 Annual سورو 

 Fumaria officinalis L. Fumariaceae 1.6 1.5 Broadleaf C3 Annual تره شاه

 Sonchus asper L. Asteraceae 3 2.5 Broadleaf C3 Annual شیرتیغی

 Setaria verticilata L. Poaceae 6 5 Broadleaf C3 Annual چسبا  روباهیدم

 Polygonum aviculare L. Polygonaceae 6 5.1 Broadleaf 3C Annual بنیهفت
 

Annual:  سالهي  Perennial: چنیساله  Grass:  برگباري  Broadleaf: برگپهن 
 

 شیهثبت هایکشعلف جمله از ايمازتاپیر کشعلف اگرچه
 اسات  نخاود  مازارع  هارز هاای علف کنترل برای ترکیه کشور در
(1999 Elkoka, & ntarKa)، بار  مبنای  هام  هاای گزارش اما 

 مثااال باارای دارد. وجااود نخااود بااه کااشعلااف اياان خسااارت

(2007) ,al et Mousavi کاااربرد کااه کردناای مشاااهیه 
 اثارات  اگرچاه  ايمازتاپیر رويشیپس و رويشیپیش کاشت،پیش

 ساوزی گیاه اثرات اما ،داشت هرزهایعلف روی مناسبی کنترلی
 نخاود  بار  هاا بارگ  شی جارويی و رشی توقف جمله از شیيیی

 در Wilson & Lyon (2005) همچنااین گذاشاات. جااایبر
 کاه  کردنای  گزارش نخود هرزهایعلف شیمیايی کنترل بررسی
 در هماؤثر  مااده  گارم 53 میزا  به ايمازتاپیر یرويشپیش کاربرد
 کلاروز  و رساییگی  در خیرأتا  بوتاه،  ارتفااع  کاهش باعث هکتار
 در لیتار  يا   دز از هام  آزماايش  ايان  در شی. نخود در هابرگ
 نخاود  باه  خساارت  در رسیمی نظر به که گرديی استفاده هکتار
 آتای  مهالعاات  بارای  ،ارتبااط  ايان  در است. داشته زيادی سهم

 گیرد. قرار بررسی مورد آ  يافتهکاهش دزهای شودمی یشنهادپ
 

 تریفلورالين

 هرزهایعلف تراکم
 تاراکم  بار  آزماايش  تیمارهاای  تأثیر که یدادن نشا  نتاي 

 شای  دارمعنای  بارداری نموناه  مرحلاه  ساه  هار  در هرزهایعلف
 (.1 )جیول

 پاس  روز 58) هرزهایعلف از  بردارینمونه اول مرحله در
 باا  ،تريفلورالین کاربرد هایروش تیمارهای تمامی ،پاشی(سم از
 باعاث  لچ(ماا  زيار  در کااربرد  و ماالچ  باا  )اخاتالط  مالچ بیو  و

 بایو   شاهی تیمار به نسبت هرزهایعلف تراکم دارمعنی کاهش

 کنتارل  تیمارهاای  بین در حاصل، نتاي  اساس بر شینی. کنترل
 در بوتاه 6/103) زهار هاای علاف  تاراکم  بیشاترين  هرزهایعلف

 مشااهیه  کاش علف کاربرد بیو  مالچ کاربرد تیمار در (مترمرب،
 باه  نسابت  هرزهایعلف متراک یدرصی56 کاهش باعث که شی
 در هارز هاای علاف  تراکم کمترين شی. کنترل بیو  شاهی تیمار
 بوته6/2 تراکم با مالچ، زير در رالینتريفلو کشعلف کاربرد تیمار
 جُاز باه  ،بارداری نمونه از مرحله اين در شی. مشاهیه مترمرب، در

 تیمارهايی بین داریمعنی اختال  مالچ، زير تريفلورالین کاربرد
 باا  نشای.  مشااهیه  باود،  شایه  اساتفاده  تريفلورالین هاآ  در که

 در ماالچ  به نسبت کشعلف تأثیر رسیمی نظربه نتاي ، به توجه
 بااا مااالچ اخااتالط اسات.  بااوده بیشااتر ،هارز هااایعلااف کنتارل 

 توجاه  با و شی کشعلف اين کارآيی افزايش موجب تريفلورالین
 کاارآيی  مالچ، و يفلورالینتر کاربرد تیمارهای بین در و نتاي  به

 ماالچ  زيار  تريفلاورالین  کااربرد  تیماار  در تريفلورالین کشعلف
 هامالچ (.2 )جیول بود بیشتر کشعلف به آغشته مالچ به نسبت
 هارز هاای علاف  رشای  و زنیجوانه مان، فیزيکی نظر از تواننیمی

 يا   زننای، می جوانه خا  سهح در که بذوری مورد در و شونی
 و سبزشای   تواناايی  کااهش  باعاث  توانیمی مالچ از ي بار اليه

 شاود  هارز هاای علاف  تاراکم  کااهش  نهايت در و هاآ  فتوسنتز
(Crutchfield et al., 1986; Facelli & Pickett, 1991.) 

 باا  باری، چوب کارخانجات زائی ماده ي  عنوا  به ارهخا  مالچ
 کنتاارل موجااب آ ، تاایريجی تجزيااه و متااراکم، خصوصاایت

 زراعای  گیااه  کاانوپی  سااختار  شای  بساته  از قبل هرزهایلفع
 کاه  داد نشاا   آزمايشای  نتااي   (.Obiefuna, 1986) شودمی

 هارز هاای علاف  کنتارل  افازايش  باعث کشعلف با مالچ اختالط
 (.Samtani et al., 2007) شی هرکیام تنهای کاربرد به نسبت
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 بردارینمونه مرحله سه در هرزهایعلف تراکم بر آزمایش تيمارهای تأثير مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -1 جدول

Table 1. Analysis of variance (mean squares) the effect of treatments on weed density in three sampling stages 
 

 هرزهایعلف تراکم
Weed density  DF 

 آزادی درجه
Source of variation 

 تيمار از پس وزر90 تغيير منابع
90 DAT 

 تيمار از پس روز70
70 DAT 

 تيمار از پس روز58
58 DAT 

0.22 1.48 2.54 2 
Replication 

 تکرار

15.13** 31.17** 99.7** 4 
Treatment 

 تیمار

0.64 0.66 1.35 8 
Error 

 خها

- - - 14 
Total 

 کل

15.6 14.3 15.3 - 
CV (%) 

 )درصی( تغییرات ضريب

                                                 DAT: Days after treatment 

 درصی1 و درصی5 احتمال سهح در داریمعنی ترتیببه :** و *                                               
                                               * and **: Significant at 5% and 1%; respectively 

 
 

 بردارینمونه مرحله سه در هرزهایعلف تراکم بر آزمایش تيمارهای تأثير ميانگين همقایس -2 جدول

Table 2. Mean comparisons the effect of treatments on weed density in three sampling periods 
 

 مترمربع( در )بوته هرزهایعلف تراکم

)2-(Plant.m ensityd Weed يمارت 

Treatment 90تيمار از پس روز 
90 DAT 

 تيمار از پس روز70
70 DAT 

 تيمار از پس روز58
58 DAT 

19.00 b 12.66 bc 29.33 c 
Trifluralin 

  تريفلورالین

35.00 b 25.33 b 103.66 b 
Mulch 

  مالچ

25.33 b 14.66 bc 20.66 c 
Mulch-Trifluralin Mixed 

 تريفلورالین به آغشته مالچ

0.66 c 2.00 c 2.66 d 
Trifluralin Under Mulch 

 مالچ زير تريفلورالین

66.33 a 118.66 a 211.33 a 
Weed interference 

 کنترل بیو  شاهی

0  0  0  
Weed free 

 فصل تمام وجین شاهی

                                          DAT: Days after treatment 

 است. درصی5 احتمال سهح در دارمعنی اختال  عیم بیانگر ،مشابه حرو  با اعیاد ،ستو  هر در                                          

                                          Means in each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability. 

 
 پاشای( سام  از پاس  روز70) بارداری نموناه  دوم مرحله در
 انااواع و تريفلااورالین تیمارهااای بااین در داریمعناای اخااتال 
 کااربرد  حاال  ايان  باا  نشای.  مشااهیه  تريفلورالین با آ  اختالط

 کااربرد  باه  نسابت  داریمعنای  اختال  مالچ زير در تريفلورالین
 نسبت نترلی،ک تیمارهای تمامی همچنین داشت تنهايیبه مالچ
 تااراکم دارمعناای کاااهش باعااث کنتاارل، باایو  شاااهی بااه
 هارز هاای علاف  تراکم بیشترين کهطوری به ،شینی هرزهایعلف
 و تنهاايی باه  ماالچ  کااربرد  تیماار  در (مترمربا،  در بوته 3/25)

 کاااربرد تیمااار در (مترمرباا، در بوتااه دو) میاازا  کمتاارين
 مرحلاه  ايان  در ناین همچ شی. مشاهیه مالچ زير در تريفلورالین

 کااربرد  و تريفلاورالین  باه  آغشاته  ماالچ  کااربرد  تیمارهای بین
 اختال  ،بردارینمونه اول مرحله ماننی به ،تنهايیبه تريفلورالین

 (.2 )جیول نشی مشاهیه داریمعنی
 بین پاشی(سم از پس روز90) بردارینمونه سوم مرحله در
 ماالچ  و تنهاايی به کیام هر تريفلورالین و مالچ کاربرد تیمارهای
 در اماا  ،نشای  مشاهیه داریمعنی اختال  تريفلورالین به آغشته
 باا  داریمعنی اختال  مالچ اليه زير در تريفلورالین کاربرد تیمار
 گاذر  باا  که رسیمی نظربه شی. مشاهیه کنترلی تیمارهای ساير
 آ  کاااربرد تیمااار در تريفلااورالین کااشعلااف کااارآيی ،زمااا 

 ،کاش علاف  اين که آنجايی از و است کرده پییا کاهش یتنهايبه
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 Rashed) است خا  سهح از تبخیر و نوری تجزيه به حساس

Mohassel & Nassiri, 1993) با آ  نکرد مخلوط دلیلبه و 
 اماا  اسات.  نبوده انتظار از دور نتیجه اين فصل، ابتیای در خا 

 کاارآيی  ،سات ا گرفتاه  قرار مالچ زير در تريفلورالین که هنگامی
 اسات.  شیه حفظ رشی فصل ابتیای ماننی به فصل انتهای تا آ 

 اين تجزيه و تبخیر از مان، فیزيکی مانعی عنوا  به مالچ احتماالً
 تیمارهای بین بردارینمونه سوم مرحله در است. شیه کشعلف
 در بوتاه 35) هارز هاای علاف  تاراکم  بیشاترين  ،مالچ و کشعلف

 تراکم کمترين و تنهايیبه مالچ کاربرد رتیما به مربوط (مترمرب،
 کااربرد  تیماار  باه  مرباوط  (مترمربا،  در بوته6/0) هرزهایعلف

 (.2 )جیول بود مالچ زير تريفلورالین
 و تنهاايی  باه  ماالچ  کااربرد  ،آزمايش اين نتاي  به توجه با
 زيار  در آ  کاربرد و مالچ با مخلوط صورتهب تريفلورالین کاربرد
 تاراکم  در کنتارل  بیو  شاهی تیمار با داریعنیم اختال  مالچ،
 در و کردنای  ايجااد  بردارینمونه مرحله سه هر در هرزهایعلف
 کاربرد تیمار برای هرزهایعلف تراکم کمترين رشی، فصل طول

 مرحلاه  سه هر در کهطوریبه ،شی ثبت مالچ زير در تريفلورالین
 وجاود  مترمربا،  در بوتاه 6/0 و 2 ،6/2 ترتیاب باه  بارداری نمونه
 کاااربرد و تريفلااورالین بااه آغشااته مااالچ تیمااار در امااا .داشاات

 در تیماار  دو اين بین داریمعنی اختال  ،تنهايیبه تريفلورالین
به .نشی مشاهیه (بردارینمونه مرحله )سه رشی فصل طول تمام

 کاارآيی  بر یتأثیر ،تريفلورالین با مالچ شی آغشته رسیمی نظر
 نیاشته تريفلورالین تنهای کاربرد به نسبت هرزهایعلف کنترلی
 کاااربرد بااه نساابت مااالچ زياار تريفلااورالین کاااربرد امااا باشاای.

 گزارشای  در .داشات  داریمعنای  اختال  تنهايیبه تريفلورالین

 در آ  کاربرد به نسبت مالچ زير در اپتام کاربرد که شی مشاهیه
 ,.Chen et al) کارد  کنتارل  بهتار  را اويارساالم  ماالچ،  روی

 تبخیار  قابلیات  کاه  هاايی کاش علاف  مثاال  عناوا   به (.2013
 قارار  ماالچ  زيار  کاه درصورتی (،ديکلوبنیل ماننی) دارنی بیشتری
 تبخیر کاهش به مربوط که شونی مواق، ترمؤثر تواننیمی ،گیرنی
 هاای گزارش (.Lanphear, 1986) است مالچ توس  کشعلف
 ماالچ  باا  اخاتالط  در هاکشعلف کارآيی افزايش بر مبنی زيادی
 Derr, 1994; Mathers, 2003; Samtani et) دارد وجاود 

al., 2007.) اخااتالط کااه اساات آماایه گزارشاای در همچنااین 
 دوره طاول  افازايش  باه  منجار  کاج درختا  پوست با کشعلف

 باا  منهب  که (Wells et al., 1987) شی هرزهایعلف کنترل
 است. آزمايش اين نتاي 

 

 هرزهایلفع توده زیست
 تاوده زيست بر آزمايش تیمارهای تأثیر که داد نشا  نتاي 

 شای  داریمعنای  بارداری نموناه  مرحلاه  سه هر در هرزهایعلف
 (.3 )جیول

 
 بردارینمونه مرحله سه در هرزهایعلف تودهزیست بر آزمایش تيمارهای تأثير مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -3 جدول

Table 3. Analysis of varians (mean squares) the effect of treatments on weed biomass in three sampling periods 
 

 هرزهایعلف تودهزیست

Weed biomass  آزادی درجه 

DF 

 تغيير منابع

Source of variation 90تيمار از پس روز 
90 DAT 

 تيمار از پس روز70
70 DAT 

 تيمار از پس روز58
58 DAT 

22.99 0.76 0.45 2 
Replication 

 تکرار

85.18** 61.58** 95.74** 4 
Treatment 

 تیمار

2.08 0.56 0.65 8 
Error 

 خها

- - - 14 
Total 

 کل

15.9 14.2 16.3 - 
CV (%) 

 )درصی( تغییرات ضريب

                                                DAT: Days after treatment 

 درصی1 و درصی5 احتمال سهح در داریمعنی ترتیببه :** و *                                               
                                               * and **: Significant at 5% and 1%; respectively 

 
 درگاارم 9/201) بیشااترين بااردارینمونااه اول مرحلااه در
 تااودهزيساات (مترمرباا، درگاارم 5/0) نکمتااري و (مترمرباا،

 و کنتارل  بایو   شااهی  تیماار  باه  مربوط ترتیببه هرزهایعلف
 در کاه  تیمارهاايی  باین  در بودنای.  مالچ زير تريفلورالین کاربرد
 داریمعنای  اخاتال  ، باود  شایه  بارده  کاار به تريفلورالین هاآ 

 تیمارهاا  ايان  در کاش علاف  اثار  رسای می نظربه و نشی مشاهیه
 تريفلورالین کاربرد تیمار بین، اين در و است بوده مالچ از شتربی
 درگارم  5/0 با هرزهایعلف تودهزيست کمترين دارای مالچ زير

 درگارم  8/12 باا  تريفلاورالین  باه  آغشاته  مالچ تیمار و مترمرب،
 کااربرد  بودنی. هرزهایعلف تودهزيست بیشترين دارای مترمرب،
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 باه  نسابت  هرزهایعلف تودهزيست هشکا باعث ،تنهايیبه مالچ
 کنتارل  در آ  کاارآيی  از نشاا   کاه  شای  کنتارل  بایو   تیمار
 یدرصای 5/72 کااهش  باعاث  کاه طاوری باه ، دارد هرزهایعلف

 شی. کنترل بیو  شاهی تیمار به نسبت هرزهایعلف تودهزيست
 نظار ، باه باود  شایه  کاربردهبه تريفلورالین که تیمارهايی بین در
 تنهای کاربرد به نسبت تريفلورالین با مالچ کرد غشتهآ رسیمی
 هارز هاای علاف  تاوده زيسات  کنتارل  بر داریمعنی اختال ، آ 

 باه  آغشاته  ماالچ ، آزماايش  ايان  در کاه طاوری به، است نیاشته
 و 7/93 ترتیااببااه تريفلااورالین تنهااای کاااربرد و تريفلااورالین

 (.4)جیول هرز را کنترل کردنیهایلفع تودهزيست درصی2/99
 کاه  اسات  کشای علاف  تريفلاورالین  کاه از آنجاا   رسیمینظر به

 & Rashed Mohassel) گیارد می انجام خا  در آ  فعالیت

Nassiri, 1993)، کارد  آغشاته  صاورت باه  مالچ با آ  اختالط 
 و خاا   ساهح  باه  کاش علف رسیی  از مان، کش،علف به مالچ

 باشای.  شیه هرزیهاعلف رستدانه کنترل در آ  توانايی کاهش

 در تريفلاورالین  کاه ايان  باه  توجاه  باا  که دارد وجود امکا  اين
 انتقاال  و نوری تجزيه کاهش شی، برده کاربه ابری کامالً شراي 

 تلفاات  کااهش  باعاث  هاا بارش از پس خا  سهحی اليه به آ 
 بهباود  در مهام  ايان  و باشی شیه تبخیر و نوری تجزيه از ناشی
 نقاش  رويشای پایش  صاورت باه  آ  اربردکا  تیمار در آ  کارآيی
 ممکان  هااختالط برخی که است آمیه گزارشی در باشی. داشته
 (.Buhler, 1992) شاونی  کاش علف کارآيی کاهش باعث است
 از ماان،  خاود،  در هاا کاش علاف  انیاختندامبه و حفظ با هامالچ

 & Chauhan) شاونی مای  خاا   ساهح  باه  کشعلف رسیی 

Abugho, 2012) ،باعاث  خاا   میکروبای  فعالیت افزايش با يا 
 ,Locke & Bryson) شاونی مای  کاش علاف  تجزياه  افازايش 

 شای  آغشاته  کاه  رسای مینظر به نتاي  اين به توجه با (.1997
 کنتارل  در آ  کاارآيی  کاهش باعث ارهخا  مالچ با تريفلورالین

 شود.می هرزهایعلف

 
 بردارینمونه مرحله سه در هرزهایعلف تودهزیست رب آزمایش تيمارهای تأثير ميانگين همقایس -4 جدول

Table 4. Mean comparisons the effect of treatments on weed biomass in three sampling periods 
 

 هرز )گرم در مترمربع(هایتوده علفزیست

)2-(g.mbiomass  Weed تيمار 

Treatment  90روز پس از تيمار 
90 DAT 

 ز تيمارروز پس ا70
70 DAT 

 روز پس از تيمار58
58 DAT 

27.54 c 3.70 d 1.71 cd Trifluralin تريفلورالین  

170.30 ab 26.34 b 55.70 b Mulch مالچ  

100.44 b 23.88 b 12.84 d 
Mulch-Trifluralin Mixed 

 تريفلورالین به آغشته مالچ

11.86 d 17.96 c 0.50 c 
Trifluralin Under Mulch 

 مالچ زير فلورالینتري

233.44 a 178.06 a 201.94 a 
Weed interference 

 کنترل بیو  شاهی

0 0 0 
Weed free 

 فصل تمام وجین شاهی

                                                   DAT: Days after treatment 

 است. درصی5 احتمال سهح در دارمعنی اختال  عیم بیانگر مشابه، حرو  با عیادا ستو ، هر در                                                 

                                                   Means in each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability. 

 
 آزماايش  تیمارهاای  تماامی  ،بارداری نمونه دوم مرحله در
 شااهی  تیماار  باه  نسابت  هارز هایعلف تودهزيست کاهش باعث
گارم  7/3) هرزهایعلف تودهزيست کمترين ی.شین کنترل بیو 
 و باود  تنهايیبه تريفلورالین کاربرد تیمار به مربوط (مترمرب، در

 دارای مترمربا،  درگارم  3/26 باا  تنهاايی باه  ماالچ  کاربرد تیمار
 همراه تريفلورالین کاربرد بود. هرزهایعلف تودهزيست بیشترين

 کاارآيی  و شای  هارز هاای علاف  تاوده زيست کاهش باعث مالچ با
 هایروش تمامی کهطوریبه ،داد افزايش را هرزهایعلف کنترل
 تنهايیبه مالچ کاربرد به نسبت مالچ با همراه تريفلورالین کاربرد
 کااربرد  هاای روش باین  در د.باو  بااالتری  کنترلی کارآيی دارای

 داریمعنای  اخاتال   آمااری  نظار  از مالچ، با همراه تريفلورالین
 ديگار  باه  نسابت  تريفلورالین با مالچکرد  آغشته نشی. مشاهیه
 کمتاری  کنترلی کارآيی از ،مالچ با تريفلورالین کاربرد هایروش

 کمتارين  دارای کنتارل  درصی7/86 با کهطوریبه ،بود برخوردار
 کاااربرد کااه صااورتی در ،بااود هاارزهااایعلااف کنتاارل زا میاا

 تاوده زيسات  یدرصای 90 کاهش باعث مالچ زير در تريفلورالین
 (.4 )جیول شی کنترل بیو  شاهی تیمار به نسبت هرزهایعلف

 کااهش  باعث تیمارها تمامی ،بردارینمونه سوم مرحله در
 کنتارل  بایو   شااهی  تیماار  باه  نسبت هرزهایعلف تودهزيست
گارم  8/11) هرزهایعلف تودهزيست کمترين کهطوریبه ،یشین
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 و ماالچ  زيار  در تريفلورالین کاربرد تیمار به مربوط (مترمرب، در
 تیماار  باه  مربوط (مترمرب، درگرم 3/170) تودهزيست بیشترين
 تريفلاورالین  کاه  تیمارهاايی  باین  در بود. تنهايیبه مالچ کاربرد
 کااربرد  و تريفلورالین به آغشته مالچ تیمار دو بین داشت حضور

 مشااهیه  آماری نظر از داریمعنی اختال  تنهايیبه تريفلورالین
 بیشاتر  کااهش  باعاث  تنهاايی باه  تريفلاورالین  کااربرد  اما ،نشی

 شیه آغشته مالچ با که هنگامی به نسبت (درصی88) تودهزيست
 انایاختن دام باه  مرباوط  احتمااالً  کاه  داشات  ،(درصای 25) باود 

 خا  سهح به کشعلف نرسیی  و مالچ هایاليه در تريفلورالین
 مترمربا،  درگارم  8/11 باا  ماالچ  زيار  تريفلاورالین  کاربرد باشی.
 و باود  هارز هاای علاف  تاوده زيسات  کمتارين  دارای تودهزيست
 بیو  شاهی تیمار به نسبت را هرزهایعلف تودهزيست درصی91

 (.4 )جیول داد کاهش کنترل
 و ماالچ  همزماا   کااربرد  کاه  داد نشا  آزمايش اين نتاي 
 ياا  افازايش  باعاث  توانای مای  کااربرد  روش به بسته تريفلورالین

 تريفلاورالین  کاربرد کهطوریبه ،شود تريفلورالین کارآيی کاهش
 نسابت  تريفلاورالین  کشعلف کارآيی افزايش باعث مالچ زير در
 کنتارل  در را کارآيی بیشترين و شی آزمايش تیمارهای ساير به

 باعاث  تريفلاورالین  به آغشته مالچ کاربرد و داشت هرزهایعلف
 تريفلاورالین  کااربرد  تیماار  به نسبت تريفلورالین کارآيی کاهش

 بارای  اسات.   محققاا  سااير  نتااي   باا  منهب  که شی تنهايیبه
 در اپتاام  کااربرد  کاه  دادنی نشا  Chen et al, (2013) ،مثال
 بهتار  را اويارساالم  ماالچ  روی در آ  کااربرد  به نسبت مالچ زير

 قابلیات  کاه  هاايی کاش علف که است شیه گزارش کرد. کنترل
 ماالچ  زيار  کاه درصورتی ديکلوبنیل ماننی ،دارنی بیشتری تبخیر
 کااهش  باه  مرباوط  که شونی مواق، ترمؤثر تواننیمی ،گیرنی قرار

 .(Lanphear, 1986) اساات مااالچ توساا  کااشعلااف تبخیاار
Chauhan & Abugho (2012) هاکشعلف کاربرد بررسی در 

 در کاش علف کاربرد که یکردنمشاهیه برن  بقايای مالچ روی بر
 هارز هاای علاف  کنترل در کارآيی کاهش باعث مالچ سهح روی
 کاه  شای  خاا   ساهح  در تنهاايی به کشعلف کاربرد به نسبت
تشاکیل  ماواد  توسا   کشعلف مهار خاطر به شی داده احتمال
 آزماايش  اين نتاي  مهاب  که باشی افتاده اتفاق ناي مالچ دهنیه
 کااارآيی گیااری،نمونااه دوره سااه طااول در همچنااین اساات.

 زيار  در آ  کااربرد  تیمار در هرزهایعلف کنترل در تريفلورالین
 افزايش باعث و بود باالتر آزمايش تیمارهای ساير به نسبت مالچ
 الینتريفلاور  کاش علاف  توس  هرز هایعلف کنترل دوره طول
 ماالچ  اخاتالط  کاه  یکردنا گازارش  Wells et al, (1987) شی.

 کنترل دوره طول افزايش باعث کشعلف با کاج درختا  پوست
 باا  مهااب   کاه  شای  ماالچ  تنهای کاربرد به نسبت هرزهایعلف
 يا   رفتار در کشعلف نوع و مالچ نوع است. آزمايش اين نتاي 

 باعاث  اسات  کان مم و اسات  مؤثر بسیار آ  کارآيی و کشعلف
 Knight et) شاود  کشعلف کارآيی و کنترل افزايش يا کاهش

al., 2001). بقاياای  مقایار  افازايش  با ایمهالعه در مثال برای 
 ورزی،خاا   حایاقل  هایسیستم در )مالچ( خا  سهح گیاهی
 در .(Buhler, 1992) کارد  پیایا  کااهش  هاا کاش علف کارآيی
 کاه  رسیمینظر به طوراين هم تريفلورالین به آغشته مالچ تیمار
 کاارآيی  کااهش  و خا  سهح به کشعلف رسیی  از مان، مالچ

 کااربرد  تیماار  در اماا  ،شای  هرزهایعلف کنترل در تريفلورالین
 ،کرد پییا افزايش کشعلف اين کارآيی ،مالچ زير در تريفلورالین

 نسابت  هرزهایعلف کنترل دوره طول افزايش باعث کهطوریبه
 اخااتالط بنااابراين شاای. تنهااايیبااه تريفلااورالین ردکااارب بااه
باه  معقاول  روشای  توانای مای  مالچ با کاشتپیش هایکشعلف

 دوام افازايش  و هارز هاای علاف  از وسایعی  طیف کنترل منظور
 (.Chen et al., 2013) باشی هاکشعلف کارآيی
 

 نخود دانه و تودهزیست عملکرد بر تریفلورالين تأثير
 دانه عملکرد بر آزمايش تیمارهای اثر که یدادن نشا  نتاي 

 (.5 )جیول شی دارمعنی نخود تودهزيست و

 به آغشته مالچ کاربرد تیمار آزمايش، اين نتاي  به توجه با
 دارای نخاود  تاوده زيسات  مترمربا،  درگارم  520 با تريفلورالین
 کااربرد  تیماار  اگرچاه  باود.  تاوده زيست عملکرد میزا  باالترين
 عملکاردی  مترمربا،  درگرم 3/509 با هم تنهايیبه نتريفلورالی
 وجاین  تیماار  و داشات  تنهاايی به تريفلورالین کاربرد با نزدي 
 اخاتال   مترمربا،  درگارم  3/389 باا  هارز هاای علف فصل تمام

 تريفلااورالین کاااربرد تیمااار دو بااا آماااری نظاار از داریمعناای
  نیاشت. تريفلورالین به آغشته مالچ و تنهايیبه

تنهاايی  باه  تريفلاورالین  کاربرد تیمار درکه اين به توجه اب
 ايان  تجزياه  و تبخیار  از مان، هوا بود ابری و هابارنیگی شراي 
 باه  نسبت هرزهایعلفتوده زيست و تراکم است، شیه کشعلف
 فصال  طاول  در و باود  کمتار  تريفلاورالین  به آغشته مالچ تیمار
 تريفلورالین به آغشته الچم تیمار به نسبت را تریمناسب کنترل
 نیست. انتظار از دور نتیجه اين که داشت

تاوده  زيسات  عملکرد مالچ زير تريفلورالین کاربرد تیمار در
 عملکارد  کمتارين  و شای مترمربا،   درگارم  190 باا  برابار  نخود
 اختصااص  خود به آزمايش اين تیمارهایتوده را در میا  زيست
 تاری پاايین  عملکارد  هام  ترلکن بیو  تیمار ازکه طوری، بهداد

 در نخود هایبوته تراکم کاهش و سوزیگیاه خاطر به که داشت
 که بود اين سوزیگیاه با رابهه در ذکر قابل نکته بود. تیمار اين

 دارمعناای کاااهش باعااث مااالچ زياار تريفلااورالین کاااربرد تیمااار
 ايان  در هرچنای  رسای مای نظر . بهشی نخود تراکم ی(درصی75)

 بیشاترين  و اسات  يافته افزايش کشعلف کنترلیآيی ، کارروش
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 باا  اماا  (،4 و 2 )جایول  داشات  را هارز هایعلف کنترلکارآيی 
 کاهش و نخود هایبوته شیيیسوزی گیاه باعث ،کارآيی افزايش
 باا تنهاايی  به مالچ کاربرد تیمار همچنین است. شیهها آ  تراکم
 نظار  از داریمعنای  اخاتال   ،تاوده مترمرب، زيست درگرم 330

، نیاشاات هاارزهااایعلااف فصاال تمااام وجااین تیمااار بااا آماااری

 فصل تمام وجین تیمار در نخودتوده زيست عمکلردکه طوریبه
 شااهی  تیماار  باه  نسابت  اما، بودمترمرب،  درگرم 6/291 با برابر
 شای  نخودتوده زيست یدرصی63 افزايش به منجر کنترل بیو 

 (.6 )جیول

 
 نخود دانه و تودهزیست عملکرد بر آزمایش تيمارهای تأثير مربعات( )ميانگين یانسوار تجزیه -5 جدول

yield seed and biomass chickpea on treatments of effect the square) (Mean variance of Analysis 5. Table 
 

 صفات نخود

Chickpea traits  درجه آزادی 

DF 

 منابع تغيير

Source of variation ملکرد دانهع 

Seed yield  
 تودهزیست

Biomass  

115 3109 2 
Replication 

 تکرار

6405.8** 71578** 5 
Treatment 

 تیمار

15.4 2371.8 10 
Error 
 خها

- - 17 
Total 
 کل

5.6 13.7 - 
CV (%) 

 )درصی( تغییرات ضريب

 درصی1 و درصی5 احتمال سهح در داریمعنی ترتیببه :** و *                                                                          
                                                                         * and **: Significant at 5% and 1%; respectively 

 
 

 آزمایش مارهایتي تأثير تحت نخود دانه و تودهزیست عملکرد ميانگين همقایس -6 جدول

yield seed and biomass hickpeac on treatment of effect the comparisons Mean 6. Table 
 

 صفات نخود

Chickpea traits تيمار 

Treatment )2-(g.m yield Seed  
 (مترمربع در )گرم دانه عملکرد

)2-(g.m Biomass  
 (مترمربع در )گرم تودهزیست عملکرد

90.86 b 509.3 a 
Trifluralin 
 تريفلورالین

77.32 c 330 b 
Mulch 
 مالچ

145.60 a 520 a 
Mulch-Trifluralin mixed 

 تريفلورالین به آغشته مالچ

29.24 e 190.00 c 
Trifluralin under mulch 

 مالچ زير تريفلورالین

19.07 f 168.00 c 
Weed interference 

 کنترل بیو  شاهی

55.22 d 389.3 b 
Weed free 

 فصل تمام وجین شاهی

 است. درصی5 احتمال سهح در دارمعنی اختال  عیم بیانگر مشابه، حرو  با اعیاد ستو ، هر در                                                 

                                                   Means in each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probability. 

 
 در بارن   و گنایم  عملکارد  که است آ  از حاکی هاگزارش

 افازايش  ماالچ  بایو   خاا   به نسبت هامالچ از استفاده صورت
al., et Bruce ;2006 ) یشاین  عملکارد  افازايش  باعث و يافته

2007 .,al et Chen)  (2016) , همچناینal et Fetri   نشاا 
 رطوبت حفظ به منجر ديم نخود کشت در مالچ کاربرد که دادنی

 اسات.  آزمايش اين نتاي  با مهاب  که شی نخود عملکرد بهبود و
 ،اسات  شایه  گازارش  نتاي  اين هم درختا  و باغات با رابهه در
 سابز  ماوز  عملکرد و رشی ،نیجريه در آزمايشی در که یصورتبه
 (.,Obiefuna 1986) يافت بهبود اره خا پوشخا  افزود  با
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 داناه  کارد لعم بیشترين هم نخود دانه عملکرد با رابهه در
 باه  آغشاته  ماالچ  تیماار  باه  مرباوط  (مترمربا،  درگرم 6/145)

 و داشات  تیمارها ساير با داریمعنی اختال  که بود تريفلورالین
 تیماار  باه  مربوط (مترمرب، درگرم 2/29) دانه عملکرد کمترين

 کاهش و سوزیگیاه علت به که بود مالچ زير تريفلورالین ربردکا
 کلای  طاور  باه  شی. حاصل نتیجه اين تیمار اين در نخود تراکم
 در مثبتای  اثارات  تنهاايی باه  هرکایام  تريفلورالین و مالچ تیمار

 بایو   تیماار  باه  نسبت نخود دانه و تودهزيست عملکرد افزايش
 در يکایيگر  باا  دو ايان  الطاخت با و داشتنی هرزهایعلف کنترل
 مثبات  اثارات  ساهم  تريفلاورالین  باا  ماالچ  شای  آغشته صورت
 باا  مالچ کهطوریبه ،شی مشاهیه نخود رشی و بهبود در هرکیام
 کاش علف و شی نخود عملکرد افزايش باعث خا  رطوبت حفظ
 کاه درصاورتی  شای.  هارز هاای علاف  رشی از مان، حیودی تا هم

 کاش علف اين کنترلی اثرات اگرچه الچم زير تريفلورالین کاربرد
 اماا  ،اسات  داده افازايش  هارز هایعلف تراکم و تودهزيست بر را

 باه  کاه  شی هم نخود دانه و تودهزيست عملکرد کاهش به منجر
 باا  رابهاه  در باود.  نخاود  ساوزی گیاه دلیلبه تراکم کاهش علت
 افازايش  باه  منجار  کاه  کاش علف و مالچ همزما  کاربرد اثرات
 شایه  ساويا  و گنیم برن ، ماننی مختلفی زراعی گیاها  کردعمل
 در (.,Marble 2015) دارنای  وجود متعیدی هایگزارش ،است

 کلاش  و دامای  کاود  گنیم، کلش هایمالچ از استفاده گزارشی،
 عملکارد  یدرصای 16 و 18 ،30 افزايش به منجر ترتیببه ذرت
 گزارشای  حاال  ايان  باا  (.al., et Fetri 2016) شای  نخود دانه
 کشت در کشعلف و مالچ همزما  کاربرد اثرات بررسی بر مبنی
 ايان  در بیشاتری  آزمايشات به نیاز آينیه در و نیارد وجود نخود
 باشی.می زمینه

 

 گيری نتيجه
 تريفلاورالین  و ماالچ  کاربرد آزمايش، اين نتاي  به توجه با

 دهتاو زيسات  و داناه  عملکرد افزايش به منجر تنهايیبه کیام هر
 باار مناساابی کنتاارل و شاای شاااهی تیمااار بااه نساابت نخااود
 ايان  باا  داشت. کنترل بیو  شاهی تیمار به نسبت هرزهایعلف
 تیمار در نخود عملکرد افزايش و هرزهایعلف کنترل سهم حال

 و تريفلاورالین  کااربرد  تیماار  دو باین  از بود. بیشتر تريفلورالین
قابل کنترل تريفلورالین کاربرد رويشی،پیش صورتبه ايمازتاپیر
 بایو   و داد نشاا   هرزهایعلف بر رشی فصل طول در را قبولی

 اما ،شی نخود عملکرد بهبود به منجر نخود، هایبوته به خسارت
 اين با شی. نخود رشی توقف و سوزیگیاه باعث ايمازتاپیر کاربرد
 کنتارل  بارای  مناسابی  گزيناه  تريفلورالین رسیمینظر به حال
 و ماالچ  همزماا   کااربرد  در باود.  خواهای  نخاود  هارز یها علف
 ،شاود  استفاده مالچ زير در تريفلورالین که صورتی در کش،علف
 هارز هاای علاف  کنتارل  در تريفلورالین کارآيی افزايش به منجر
 ثبات  به نخود برای کشعلف اين که آنجايی از ولی ،شی خواهی
 منجار  کنتارل،  کارآيی افزايش اين رسیمینظر به ،است نرسیی

 ماالچ  شی آغشته صورت در اما شی. خواهی نخود به خسارت به
 آ  کاربرد به نسبت هرزهایعلف کنترلی کارآيی ،تريفلورالین به
 را تاری مناساب  شاراي   ولای  ،کنای می پییا کاهش مالچ زير در

 عملکارد  بیشاترين  زيارا  ،کارد  خواهای  ايجااد  نخاود  رشی برای
 رسای مینظر به شی. حاصل تیمار ينا در نخود دانه و تودهزيست
 تیماار  دو هار  اثرات ارهخا  مالچ با تريفلورالین شی آغشته که
 رطوبات  حفاظ  با ارهخا  مالچ که یطوربه ،است کرده حفظ را

 خاا   باه  نسابت  خاا   رطاوبتی  شراي  بهبود به منجر خا ،
 در کاه  تريفلورالین کشعلف طورهمین و است شیه مالچ بیو 
 باه  خساارتی  کاه ايان  بایو   است، شیه محبوس مالچ هایاليه
 شایه  هارز هاای علاف  کنتارل  به منجر ،کنی وارد نخود هایبوته
 کااربرد  کاه ايان نظار باه    آزماايش،  ايان  نتاي  به توجه با است.

 تريفلاورالین  کاارآيی  افازايش  باه  منجر مالچ زير در تريفلورالین
 زيار  در کشعلف اين ةيافتکاهش دزهای از توا می است، شیه
 محیهای  زيسات  خسارات کاهش بر عالوه که کرد استفاده مالچ
 .ه شاود کاسات هام   کاش علاف  مصر  هایهزينه از ها،کشعلف

 زيار  در تريفلاورالین  مناساب  مصرفی زدُ يافتن منظوربه هرچنی
 حاال  اين با ،است زمینه اين در بیشتری تحقیقات به نیاز ،مالچ

 کاش علاف  کاارآيی  زايشافا  بار  عالوه کشعلف و مالچ اختالط
 در وياهه به نخود عملکرد افزايش و خا  رطوبت حفظ به منجر
 بارای  راهکاری عنوا بهآ  را  توا میلذا  و شودمی ديم شراي 
 کرد. پیشنهاد نخود عملکرد افزايش
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Introduction 
Chickpea is the second important legume crops and because of high protein level (18-30 percent), has a 

key role in human diet. Chickpea is a weak competitor with weeds because of its slow growth at the seedling 
stage, lower height and slow canopy closer. Growing chickpea in weedy condition can suffer yield reduction 
up to 40 to 90 percent and weed management is one of the most important management methods in chickpea 
farming. Like another legumes, chickpea is more tolerate to pre-emergence herbicides compare to post-
emergence herbicides. Experiments indicated using of one weed control method, can not have a proper and 
sustainable control on weeds and for this purpose we should integrate weed control methods for sustainable 
weed management. Mulches is one of the effective weed control method and reduced weed damages. In 
many cases, pre-emergence herbicides are used in combination with different mulches provide longer 
duration of weed control and suppress a broad spectrum weed species. Pre-emergence herbicides uses for 
combining with mulches mostly members of dinitroanilines such a trifluralin and pendimethalin or another 
pre-emergence herbicides like isoxaben and dichlobenil. In this regard, the goal of this study is evaluating 
the application of mulch-herbicide combination as a method in chickpea weed control. 

 

Materials & Methods 
The experiment was conducted in completely randomized blocks design with three replications at 

research farm of Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran, during 2015. Treatments were included 
the pre-emergence application of trifluralin, imazethapyr and wood shaving mulch and two ways of mulch-
herbicide mixtures application (application of herbicide under the mulch and application of pre-mixed 
herbicide with mulch) with full season hand weeding and full season weed interference as control treatments. 
For making pre-mixed mulch and herbicide, mulch is sprayed with herbicide in another place on plastic foil 
and mixed together with rake completely then transported to the field experiment and was spread in field 
experiment. Studied mulch is a carpentry wood shaved mulch and was spread on the field experiment in 3 
centimeter height with rake. For application of herbicides under the mulch, herbicides applied on the soil 
surface first, then mulch would be spread on the soil surface. The data statistical analysis were performed by 
Mini Tab Ver 17 and draw the figures with Excel 2013. Means were also compared by LSD (Last Significant 
Difference) test at 5% probability level. 

 

Results & Discussion 
Results indicated that, application of imazethapyr injured chickpea hardly and stopped chickpea growth. 

Application of trifluralin and wood shaving mulch alone, decreased weed density and weed biomass and 
increased chickpea yield significantly. Combination of wood shaving mulch and trifluralin indicated that two 
different results, trifluralin-mulch mixed had the higher chickpea seed yield (1450 Kg.ha-1) and biomass 
(3700 Kg.ha-1). Although application of mulch after trifluralin application as pre-emergence, controlled 
weeds significantly and provide the longer weed duration control in growing season, but also injured 
chickpea, and decreased it’s suitable density and indicated that the lowest chickpea seed yield and biomass. 
There was not significantly difference between the trifluralin application alone and trifluralin-mulch 
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combination in three periods of sampling in weed density and biomass it seems the mulch prevent the 
trifluralin to achieve to the soil surface and decrease weed control efficacy but when trifluralin applied under 
mulch, weed control efficacy increased and controlled weeds during the growing season significantly. 
Trifluralin is decomposable when is applied in day light but when it is under mulch it be more stable and 
increase efficacy compare with application alone. 

 

Conclusion 
Through the experiment, mulch is suppress weeds and reduced weed density and biomass significantly 

and increased chickpea biomass and seed yield. Chickpea is very sensitive to pre-emergence application of 
imazethapyr and it caused chickpea injury, although this herbicide is labeled for chickpea in Turkey and 
controlled weeds significantly but in this experiment it caused chickpea injury. Chickpea is less sensitive to 
trifluralin and trifluralin application, increased chickpea yield significantly and decreased weed density and 
biomass. It seems that to be trifluralin-mulch combination, when trifluralin applied under the mulch, is 
suitable and increase the efficacy weed control and decrease the costs with this regard but it caused injury 
crop and decreased chickpea yield. Pre-mixed combination trifluralin with mulch decreased trifluralin 
efficacy compare to application Trifluralin under the mulch. 
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