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باريف   کفش علفف  چند با پايريديت کشعلف اختالط کارآيی بررسی .1401 ا. نظامی، و ا.، دربندی، ايزدی آ.، مقصودی،
 .11-23 (:1)13 ايران حبوبات هایپژوهش .(.Cicer arietinum L) نخود هرزهایعلف کنترل در کشبرگ

 

 چکيده
 نخفود  هرزهایعلف کنترل در کشبرگباري  کشعلف چند با پايريديت کشعلف اختالط کارآيی بررسی منظور به
 در و تکفرار  سه با تصادفی کامل بلوک صورت به مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در آزمايشی
 کلتفودي،،  پايريفديت،  هفای کفش علفف  کفاربرد  شفامل  آزمفايش  در بررسفی  مفورد  عوامل شد. اجرا 1394-95 زراعی سال

 بفا  مخلفوط  صفورت  بفه  پايريفديت  کشعلف کاربرد و خالص صورت به سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی ستوکسیدي،،
 تیمفار  دو همفراه  به شدهتوصیه مقدار در سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی ستوکسیدي،، کلتودي،، هایکشبرگباري 
 کنتفرل  اففزايش  موجب هاکشعلف اختالط که داد نشان نتايج بودند. زهرهایعلف کنترل بدون و فصل تمام وجین شاهد
 مفورد  مزرعفه  در بفرگ پهفن  هرزهایعلف غالبیت دلیل به ،اين وجود با شد. کدام هر خالص کاربرد به نسبت هرزهایعلف

 در نشد. مشاهده آماری نظر از داریمعنی اختالف تنهايی به پايريديت و هاکشعلف مخلوط کاربرد تیمارهای بین مطالعه،
 مخلفوط  کاربرد و هکتار( در کیلوگرم 945) دانه عملکرد بیشترين دارای کلتودي، و پايريديت مخلوط کاربرد تیمارها، بین

 اين با دادند. اختصاص خود به را نخود هکتار( در کیلوگرم 3700) تودهزيست عملکرد بیشترين سیکلوکسیدي، و پايريديت
 بفا  همچنفین  و نخفود  گیاه بر سوء اثرات نبود و آزمايش اين مخلوط هایکشعلف تمامی مصرف بودننام به توجه با حال
 کرد. استفاده آزمايش اين هایکشعلف از کدام هر از توانمی نظر مورد مزرعه غالب فلور به توجه

 

 متیل فوپهالوکسی شیمیايی؛ کنترل کلتودي،؛ ستوکسیدي،؛ کليدی: هایواژه

 

   1 مقدمه

 Cicer arietinum) نخفود  حبوبفات،  بفین  در و ايران در

L.) از درصد 5/63 با را نخست رتبه حبوبات ترينمه، عنوان به 
 بفا  و اسفت  داده اختصفاص  خود به حبوبات کل زيرکشت سطح
 ماننفد  ضفروری  عناصفر  و پفروتیین  توجهی قابل مقدار بودندارا

 آمینففه یاسففیدها و هففاويتففامین انففوا  و آهففن فسفففر، کلسففی،،
 & Pasra) دارد حبوبفات  بفین  در بااليی غذايی ارزش ضروری،

Bagheri, 2008; Jihad, 2016). در متعفففددی عوامفففل 
 متوسفط  بفا  قیاس در ايران در نخود عملکرد متوسط بودنپايین
 و خشف   اقلفی،  بفه  تفوان می جمله آن از که دارد وجود جهانی

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

 اعففیزر مففديريت هففا،خففاک انففدک حاصففلخیزی خشفف ،نیمففه
 اشفاره  هرزهایعلف ويژه به و هابیماری و آفات طغیان نامناسب،
 گسترده مزايای از نظرصرف .(Pasra & Bagheri, 2008) کرد
 اسفت  گیاهفانی  از نخود زراعی، گیاهان با تناوب در نخود کشت
 رشد سرعت جمله از ،مناسب رقابتی صفات نداشتن دلیل به که
 حضفور  بفه  رشفد  اوايفل  در التربفا  برگ سطح و ارتفا  ک،، اولیه
 در خصفوص هب مناسبی رقیب و بوده حساس بسیار هرزهایعلف
 هرزهایعلف رواين از و نیست هرزهایعلف با رشد اولیه مراحل
 نخفود  عملکفرد  خفالء  در مؤثر عوامل ترينمه، از يکی عنوان به

 خسفارت  تواننفد مفی  ،نشوند کنترل چنانچه و شوندمی محسوب
 عملکرد از ناشی تلفات کهطوریهب ؛کنند وارد نخود بر را زيادی
 گزارش درصد 90 تا 40 بین هرزهایعلف تداخل از ناشی نخود
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 ,Parsa & Bagheri, 2008; Solh & Pala) اسفت  شفده 

1990; Data et al., 2007.) 

 هفا کشعلف کاربرد هرز،هایعلف کنترل هایروش بین در
 توجهیقابل بخش کهطوریهب ؛شدبامی روش ترينمه، عنوان به
 باشفد. مفی  هفا آن مصفرف  مرهفون  زراعفی  محصوالت عملکرد از

 هفرز هفای علفف  بفا  مبفارزه  بفرای  ايفران  در کشعلف11 تاکنون
 بفرای  کفش علفف  دو بفین  اين در که است شده توصیه حبوبات
 کفه  باشفند می لینورون و پايريديت شامل که دارند کاربرد نخود
 از قبفل  صفورت  بفه  ديگفری  و رويشفی پف   صورت به ترتیب به

 در کشیبرگباري  ضمناً دارند. کاربرد خاک با مخلوط و کاشت
 مرسفوم  هفای کشبرگباري  از و است نرسیده ثبت به حبوبات
 تحقیقفات  ايفران  در .(Zand et al., 2017) شفود مفی  استفاده
 مفزار   در هاکشعلف از استفاده کارآيی بررسی برای ایپراکنده
 ,Mousavi et al (2010) مثال برای است. گرفته صورت ودنخ
 فومسففافن، پرومتففرين، سففیمازين، هففایکففشعلففف بررسففی بففا

 تمففامی  کففه کردنففد مشففاهده متففالینپنففدی و ايمازتففاپیر
 کفاهش  سفبب  داریمعنفی  طفور  به آزمايش مورد هایکشعلف
 کنتففرل بففدون شففاهد بففا مقايسففه در هففرزهففایعلففف تففراک،
 و ايمازتفاپیر  ماننفد  هفا کشعلف از برخی اما ،ندشد هرزهایعلف

 شفدند.  نخود در شديدی سوزیگیاه اثرات ايجاد باعث فومسافن
 صفورت  بفه  ايزوکسفافلوتل  کفش علف کاربرد ديگر ایمطالعه در
 بفدون  شفاهد  بفا  داریمعنفی  اختالف رويشیپیش و رويشیپ 
 يتپايريفد  کفاربرد  بفا  داریمعنفی  اخفتالف  و نمود ايجاد کنترل
 را بهتفری  نتفايج  ايزوکسفافلوتل  رويشفی پ  کاربرد اما ،نداشت
 (.Waisi, 2001) داد نشفان  آن رويشفی پفیش  کاربرد به نسبت
(2010) Moradi کاشففتپففیش تیمارهففای کففه کففرد گففزارش 

 کاشففتپففیش فلففورفن، اکسففی رويشففیپففیش متففالین،پنففدی
 و تريفلففورالین کاشففتپففیش وجففین، بففار يفف  متففالین پنففدی
 ،83 ،84 ،83 کنترل راندمان با ترتیب به ايمازتاپیر شیرويپیش
 هاکشعلف ترينمؤثر هرز،هایعلف تودهزيست درصد، 76 و 78
 نامناسب کنترل علت به اما ،دبودن نخود هرزهایعلف کنترل در
 ايجفاد  همچنفین  و تريفلفورالین  توسفط  چندسفاله  هرزهایعلف
 تفأثیر  و فلفورفن سفی اک توسط نخود رشد در خیرأت و سوزیگیاه

 و توجفه  قابفل  عملکرد نخود، روی ايمازتاپیر کشعلف نامناسب
 هفای کفش علف کاربرد همچنین وی نشد. حاصل انتظاری مورد
 از تفر موفف   هفرز هفای علفف  جمعیفت  کفاهش  در را کاشتپیش
 دانست. رويشیپیش هایکشعلف

 کنتفرل  بفرای  بسفیاری  هفای کفش علفف  کشفورها  ساير در
 هفا آن بفین  از که اندگرفته قرار ارزيابی مورد نخود زهرهایعلف
 شناسفايی  نخفود  هرزهایعلف کنترل برای یمؤثر هایکشعلف
 صفورت  به و هستند فعال خاک در هاکشعلف اين اکثر .اندشده

 اسففتقرار از جلففوگیری بففرای رويشففیپففیش و کاشففتپففیش
 در گیرنفد. مفی  قفرار  اسفتفاده  مفورد  هفرز هایعلف هایگیاهچه
 و فلفورالین اتفال  و تريفلفورالین  هفای کشعلف استرالیا و آمريکا
 رويشیپ  صورت به پايريديت کاشت،پیش صورت به سیمازين
 اسفتفاده  مفورد  نخفود  مزار  برگپهن هرزهایعلف کنترل برای
 ايمازتفاپیر  کفش علف (.Mousavi et al., 2010) گیردمی قرار
 صفورت  بفه  همچنفین  و خفاک  با آمیخته کاشتپیش صورت به

 فعالیفت  است، کاربرد قابل حبوبات کشت در رويشیپ  و پیش
 فصفل  طفی  هفرز هایعلف کنترل سبب کشعلف اين ماندهباقی
 جملففه از و (Mousavi et al., 2010) شففودمففی رشففد
 کنتففرل بففرای ترکیففه کشففور در شففدهثبففت هففایکففشعلففف
 در همچنفین  .رودمفی  شفمار  بفه  نخفود  مفزار   در هرزهایعلف

 میففزان بففه ايمازتففاپیر کففه شففد مشففخص ایدوسففاله ارزيففابی
 ,.Kantar et al) کرد کنترل را برگپهن های گونه درصد6/84

 در بفرگ  باريف   هفرز هفای علف کنترل منظور به ضمناً .(1999
 هفای کفش بفرگ باري  از ايران، در نخود جمله از حبوبات مزار 
 اسفتفاده  چفرب  ایاسفیده  سفنتز  بازدارندگان خانواده از مرسوم
 (.Zand, et al., 2017) شودمی

 بفه  نسفبت  نیفز  نخفود  حبوبفات،  سفاير  همانند کلی طورهب
 رويشفی پف   تیمارهای با مقايسه در رويشیپیش هایکشعلف

 بفه  هفا کفش علف محدوديت گويای موضو  اين است. ترمتحمل
 & Solh) اسفت  گیفاه  اين برای رويشیپ  هایکشعلف ويژه

Pala, 1990.) هایکشعلف از لنتاگران تجاری نام با پايريديت 
 فنیفففل خفففانواده از و دو فتوسیسفففت، در فتوسفففنتز بازدارنفففده
 در بفرگ پهن هرزهایعلف کنترل برای که باشدمی هاپیريدازين
 توجفه  بفا  شود.می برده کارهب رويشیپ  صورت به نخود مزار 
 اسفت  کشبرگپهن کشعلف ي  پايريديت کشعلف کهاين به
 و برگپهن هرزهایعلف طیف هردو دارای نخود مزار  معموالً و

 Chaleh chaleh et al., 2014; Karimi) هستند برگ باري 

Torki et al., 2012)، کفه  دومنظفوره  کفش علفف  يف   به نیاز 
 ،باشفد  داشفته  را هفرز هفای علفف  طیفف  تمفامی  کنتفرل  توانايی
 بررسفی  منظفور  به تحقی  اين دلیل همین به شود.می احساس
 هفای کفش بفرگ باريف   بفا  پايريفديت  کفش علفف  اختالط امکان

 به کلتودي، و سیکلوکسیدي، ستوکسیدي،، متیل، فوپهالوکسی
 شد. انجام نخود مزار  هرزهایعلف کنترل طیف افزايش منظور

 
 هاروش و مواد

 سفه  بفا  تصفادفی  کامفل  بلفوک  طرح قالب در آزمايش اين
 فردوسفی  دانشگاه کشاورزی دانشکده قیقاتیتح مزرعه در تکرار
 آزمفايش  تیمارهفای  شد. اجرا 1394-95 زراعی سال در مشهد
 ستوکسفیدي،،  کلتفودي،،  پايريفديت،  هایکشعلف کاربرد شامل
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 کفاربرد  و خالص صورتهب سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی
 هفای کفش بفرگ باريف   با مخلوط صورت به پايريديت کشعلف

 در سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی توکسیدي،،س کلتودي،،
 و فصفل  تمفام  وجین شاهد تیمار دو همراه به شدهتوصیه مقدار
 زمفین  سفازی آمفاده  از پف   د.بودنف  هفرز هایعلف کنترل بدون
 کاشفت  به اقدام اسفندماه( در لولر و ديس  و پايیز در آهن)گاو
 بفا  هفايی کرت در یدست صورت به اسفندماه 21 تاريخ در نخود
 روی بفر  و مترمربف((  12 )مسفاحت  متفر  چهار در متر سه ابعاد
 از گیفری پفیش  برای و شد مترمرب( در بوته 40 تراک، با هاپشته
 نسبت به توبوکونازول کشقارچ با نخود بذور قارچی هایبیماری
 تاريخ در اول آبیاری مطالعه اين در شدند. ضدعفونی هزار در دو
 توجه با آن از پ  و شد انجام نخود شتک از پ  اسفندماه 22

 عنفوان  بفه  آبیفاری  مرتبه ي  فقط قبولقابل آسمانی نزوالت به
 هفای غفالف  پرشدن مرحله در خرداد9 تاريخ در تکمیلی آبیاری
 کمف   بفا  هفا کفش علفف  پاشفی سف،  (.1 )شفکل  شد انجام نخود
 شفماره  بفا  جفت تفی  نفازل  بفا  MATABI مفدل  شارژی پاشس،

 برگفی  ارچه تا دو مرحله در و کیلوپاسکال 5/2 فشار با و 8001
 بفرای  و گرففت  انجفام  مفاه ارديبهشفت 16 تاريخ در هرزهایعلف
 خفرداد 9 تفاريخ  در (sp. Helliotis) هلیفوتی   آففت  با مبارزه
 هکتفار  در لیتر نی، دز با )آوانت( ايندوکساکارب س، با پاشیس،
هفی   از لی،تکمی آبیاری شرايط مالاع دلیل به ضمناً .شد انجام
 اسفتفاده  آزمفايش  ايفن  در غیرشفیمیايی  و شفیمیايی  کود گونه

 نگرديد.

 

 
  Temperature: Meanدما میانگین ؛ :Precipitationبارندگی

 

 رشد فصل طول در مشهد شهرستان امبروترميک نمودار -1 شکل

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

 
 زمفانی  دوره در آزمفايش  تیمارهای تأثیر بررسی ورمنظ به
نفی،  مسفاحت  به سطحی از پاشیس، از پ  روز 48 و 23 ،13

 و تفوده زيسفت  و شفد  انجفام  هرزهایعلف بردارینمونه مترمرب(
 تیمارهفای  تفأثیر  بررسی منظور به شد. گیری اندازه هاآن تراک،

 در ودنخف  دانفه  عملکفرد  و خش  ماده تجم( رشد، بر آزمايشی
 کامففل رسففیدگی از پفف  و (1395 تیرمففاه 8) فصففل انتهففای
 صفورت  به نخود بوته40 برداشت بابرداری نمونه نخود، هایبوته

 يف   در نخفود  )تفراک،  کفرت  هفر  غیرتخريبفی  نیمه از تصادفی
 بفه  آزاد هفوای  در هفا بوته شدنخش  از پ  و انجام (مترمرب(
 اسفتفاده  با خودن دانه عملکرد و خش  تودهزيست روز دو مدت
 شد. گیریاندازه گرم صدم دقت با ديجیتال ترازوی از

 آزمفون  از اسفتفاده  بفا  میفانگین  مقايسات و واريان  آنالیز
 از اسفتفاده  بفا  درصفد 5 احتمفال  سفطح  در دانکن ایچنددامنه

 رسفف، همچنففین شففد انجففام SAS Ver 9.1آمففاری افففزارنفرم 
 شد. امانج Excel 2013 افزارنرم کم  با نمودارها

 

 بحث و نتایج

 مطالعه مورد مزرعه غالب هرزهایعلف
 محفل  از هفرز هفای علفف  فلفور  از گیفری نمونفه  به توجه با
 برخفی  و هرزهایعلف هایگونه هایآزمايش نتايج مطالعه،مورد

 بفه  توجفه  با و شد مشاهده 1 جدول صورت به هاآن خصوصیات
 بفا  ترتیفب  بفه  مطالعه مورد مزرعه هرزهایعلف غالبیت جدول،
 شد. مشاهده خروستاج و ترهسلمه ريزی،تاج

 

March April May June July August 

Precipitation 

Mean Temp 
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 هاآن خصوصيات برخی و مطالعه مورد مزرعه در شایع هرزعلف هایگونه فهرست -1 جدول

Table 1. List of weed species in studied farm and some their characteristics 
 

 فتوسنتزی مسير
Photosynthetic pathway 

 گیزند چرخه
Life cycle 

 )درصد( فراوانی نسبت
Relative frequency (%) 

 خانواده
Family 

 علمی نام
Scientific name 

 فارسی نام
Persian name 

3C perennial 2.9 Convolvulaceae Convolvulus arvensis L.  صحرايی پیچ 

4C Annual 15  Amaranthaceae Amaranthus Spp. خروستاج 

3C Annual 32.3 Solanaceae Solanum nigrum L. سیاه ريزیتاج 

CAM Annual 2.1 Portulaceae Portulaca oleracea L. خرفه 

3C Annual 29 Chenopodiaceae Chenopodium album L. ترهسلمه 

4C Annual 2.5 Poaceae Echinochloha crus-gali L. سوروف 

3C Annual 1.7 Papaveraceae Fumaria Spp. وحشی ترهشاه 

3C Annual 4.2 Poaceae Phalaris minor L. قناری علف 

3C Annual 8.6 Polygonaceae Polygonum aviculare L. بندهفت علف 

3C Annual 1.2 Malvaceae Hibiscus trionum L. وحشی کنف 

3C Annual 0.5 Asteraceae Sonchus asper L. کنچاقگاو 

 Annual: سالهي ؛ Perennial: چندساله؛ Grass: برگاري ؛ بBroadleaf: برگپهن
 

 

 هرزهایعلف از بردارینمونه مرحله سه در هرزهایعلف تراکم بر آزمایش تيمارهای تأثير مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -2 جدول

Table 2. Analysis of variance (mean squares) the effect of treatments on weed density in three sampling stages 
 

 هرزهایعلف تراکم
Weed density  آزادی درجه 

DF 

 

 تغيير منابع
Source of variation 48 تيمار از پس روز 

48 DAT 

 تيمار از پس روز 23
23 DAT 

 تيمار از پس روز 13
13 DAT 

0.71 0.93 1.81 2 
Replication 

 تکرار

0.34** 0.65** 1.27** 9 
Treatment 

 تیمار

0.05 0.13 0.09 18 
Error 

 خطا

- - - 29 
Total 

 کل

5.55 8.88 6.83 - 
CV (%) 

 )درصد( تغییرات ضريب

DAT: days after treatment  
DAT: پاشی()س، تیمار از پ  روزهای 

 درصد 1 و درصد5 احتمال سطح در داریمعنی ترتیب به :** و *
respectively 1%, and 5% at significant are ** and * 

 

 هرزهایعلف تراکم بر آزمایش تيمارهای تأثير

 در آزمايش تیمارهای اثر واريان  تجزيه جدول به توجه با
 شد. دارمعنی هرزهایعلف تراک، بربرداری نمونه مرحله سه هر

 بین پاشی(،س، از پ  روز13)برداری نمونه اول مرحله در
 صفورت  بفه  کفش بفرگ باريف   یهفا کفش علف کاربرد تیمارهای
 مشفاهده  درصفد 5 احتمال سطح در داریمعنی اختالف خالص،
 و (مترمربف(  در بوتفه  43/200) بیشفترين ؛ بفا وجفود ايفن،    نشد

 بفه  هفرز هفای علفف  تفراک،  (مترمرب( در بوته 33/125) کمترين

 متیفل  ففوپ هالوکسفی  و کلتفودي،  کفاربرد  تیمارهای در ترتیب
 کففاربرد  بففین کففه  رتیصففو در (.3 )جففدول  شففد مشففاهده
 کفاربرد  و خفالص صفورت  بفه  کفش بفرگ باريف   هفای کفش علف
 مشاهده یدارمعنی اختالف خالصصورت به پايريديت کشعلف
 در بوتفه  33/45) هفرز هفای علف تراک، کمترينکه طوری؛ بهشد

 تیمفار  در هاکشعلف خالص کاربرد تیمارهای بین در (مترمرب(
 هفرز هفای علفف  غالبیفت  بفه  مربفوط  کفه  شد مشاهده پايريديت
 تیمارهفای  بین در (.1 )جدول بود مطالعه مورد مزرعه برگپهن
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 تففراک، بیشففترين و کمتففرين هففا،کففشعلففف مخلففوط کففاربرد
 پايريففديت  کففاربرد تیمارهففای در ترتیففب بففه هففرزهففایعلففف

 کلتفودي،  پايريفديت   و (مترمرب( در بوته 33/33) ستوکسیدي،
 احتمفال  سفطح  در کفه  شفد  هدهمشا (مترمرب( در بوته 33/81)
 کفاربرد  بفا  و داشفتند  يکفديگر  بفا  داریمعنفی  اختالف ،درصد5

 اول مرحلفه  در کلفی  طور به نداشتند. اختالفی پايريديت خالص
 در بوتفه  43/200) هفرز هفای علفف  تراک، بیشترينبرداری نمونه

 در بوتففه 33/33) هففرزهففایعلففف تففراک، کمتففرين و (مترمربفف(
 تیمار و کلتودي، خالص کاربرد تیمارهای در ترتیب به (مترمرب(
 ترتیب به و شد مشاهده ستوکسیدي، پايريديت  مخلوط کاربرد

 تیمار به نسبت هرزهایعلف از درصد 9/84 و 1/8 کاهش باعث
 تفأثیر  بررسفی  در مشابه ایمطالعه در شدند. کنترل بدون شاهد
 هفرز هفای علفف  کنترل بر کلتودي، و متیل فوپهالوکسی کاربرد
 کفارآيی  کشعلف دو اين کاربرد که است شده گزارش نیز نخود
 اگرچفه  ،بررسی اين در داشتند. هرزهایعلف کنترل در ضعیفی
 بیشفتر  کنتفرل  بدون شاهد تیمار به نسبت هرزهایعلف کنترل
 کفش علفف  بفا  کشعلف دو اين مخلوط کاربرد به نسبت اما ،بود

 هفرز هفای علفف  غالبیفت  دلیفل  بفه  مه، اين بود. کمتر سیانازين
 کفه  (Plew et al., 1994) شد داده نسبت مزرعه آن برگپهن
 است. آزمايش اين نتايج با تطاب  در

 
 بردارینمونه مرحله سه در آزمایش تيمارهای تأثير تحت هرزهایعلف تراکم ميانگين مقایسات -3 جدول

Table 3. Mean comparisons the effect of treatments on weed density in three sampling periods 
 

 (مترمربع در )بوته هرزعلف تراکم
)2-Weed density (Plant.m  

 تيمار
Treatment  48 روز پس از تيمار 

48 DAT 

 روز پس از تيمار23
23 DAT 

 روز پس از تيمار 13
13 DAT 

76.00 e 52.00 bcde 45.33 bc Pyridate پايريديت 

145.13 a 87.10 ab 200.43 a Clethodim ،کلتودي 

109.33 ab 80.00 abcd 144.00 a Sethoxidim ،ستوکسیدي 

85.33 bcd 66.66 abcd 125.33 a Haloxyfop-Methyl متیل فوپهالوکسی 

60.00 bcde 96.00 abc 165.33 a Cycloxydim ،سیکلوکسیدي 

85.33 bc 44.46 de 81.33 b Clethodim Pyridate+ کلتودي،  پايريديت 

59.80 cde 45.33 cde 33.33 c Sethoxidim Pyridate+  ستوکسیدي، پايريديت 

56.00 de 29.33 e 77.33 b 
Pyridate+ Haloxyfop- Methyl  

 متیل فوپهالوکسی پايريديت 

56.00 de 49.33 de 41.33 bc Cycloxidim Pyridate+  سیکلوکسیدي، پايريديت 

62.66 bcd 129.33 a 217.93 a interference Weed هرزعلف وجین بدون 

 است. درصد5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر مشابه حروف ،ستون هر در

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

 

 نیز پاشی(س، از پ  زرو 23)برداری نمونه دوم مرحله در
 داریمعنفی  اخفتالف  هفا، کشعلف خالص کاربرد تیمارهای بین
 بوته66/66) کمترين نشد. مشاهده هاکشبرگباري  کاربرد بین
 تفففراک، (مترمربففف( در بوتفففه96) بیشفففترين و (مترمربففف( در

 کففاربرد تیمارهففای بففه مربففوط ترتیففب بففه هففرزهففایعلففف
 کففاربردتأثیر و بففود سیکلوکسففیدي، و متیففل فففوپهالوکسففی
 بفه  (مترمربف(  در بوتفه  52) هفرز هفای علفف  تفراک،  بر پايريديت
 سفاير  کفاربرد  بفه  نسفبت  داریمعنفی  اخفتالف  خفالص،  صورت
 هفا کشعلف کاربرد بین در نداشت. خالصصورت به هاکشعلف
 هفرز هفای علفف  تفراک،  کاهش درصد بیشترين خالص،صورت به
 هفرز، هایعلف کنترل دونب شاهد تیمار به نسبت درصد( 8/59)
 تیمارهفای  شفد.  مشفاهده  پايريفديت  کفش علف کاربرد تیمار در

 سفطح  در آمفاری  نظفر  از مخلفوط صفورت  به هاکشعلف کاربرد

؛ نداشففتند يکففديگر بففا داریمعنففی اخففتالف درصففد5 احتمففال
 بیشفترين  و (مترمربف(  در بوتفه  33/29) کمتفرين  کفه طفوری به
 مربفوط  ترتیب به هرزهایعلف ،تراک (مترمرب( در بوته 33/49)
 و متیففل فففوپهالکوسففی پايريففديت  کففاربرد تیمارهففای بففه

 از مرحلفه  ايفن  در کلفی  طفور  به بود. سیکلوکسیدي، پايريديت 
 کمتففرين و (مترمربفف( در بوتففه 96) بیشففترينبففرداری نمونففه

 در ترتیفب  بفه  هفرز، هفای علفف  تراک، (مترمرب( در بوته33/29)
 تیمفار  کفاربرد  و خفالص صفورت  به یدي،سیکلوکس کاربرد تیمار
 بفه  کفه  شفد  مشفاهده  متیفل  فوپهالوکسی پايريديت  مخلوط
 تففراک، درصففدی 4/77 و 8/25 کففاهش بففه منجففر ترتیففب
 شدند. کنترل عدم شاهد تیمار به نسبت هرزهایعلف

 در پاشی(،س، از پ  روز 48)برداری نمونه سوم مرحله در
 بیشفترين  خفالص  صفورت  هبف  هاکشعلف کاربرد تیمارهای بین
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 (مترمربف(  در بوتفه  60) کمتفرين  و (مترمرب( در بوته 13/145)
 خفالص  کفاربرد  تیمفار  بفه  مربفوط  ترتیب به هرزهایعلف تراک،
 در مرحلفه  ايفن  در بود. سیکلوکسیدي، و کلتودي، هایکشعلف
 داریمعنففی اختالفففات هففا،کفش علففف مخلففوط تیمارهففای بفین 

 خفالص  کفاربرد  بفین  داریمعنی اختالف همچنین شد. مشاهده
 هایکشعلف با سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی پايريديت،
 رشفد،  فصفل  انتهفای  در کلفی  طفور  بفه  .نشفد  مشفاهده  مخلوط
 بفه  مربفوط  (مترمربف(  در بوته 56) هرزهایعلف تراک، کمترين
 و متیفل  ففوپ هالوکسفی  پايريفديت   مخلفوط  کاربرد تیمارهای
 هفرز هفای علفف  تراک، بیشترين و بود ي،سیکلوکسید پايريديت 

 خفالص  کفاربرد  تیمفار  بفه  مربفوط  (مترمربف(  در بوته 13/145)
 تفراک،  در داریمعنی اختالف رشد فصل انتهای در بود. کلتودي،
 جفز هبف  ،نشفد  مشفاهده  آزمفايش  تیمارهای بین در هرزهایعلف
 هفرز هفای علف تراک، بیشترين دارای که کلتودي، خالص کاربرد
 مراحفل  کلیفه  در کفش علفف  اين ،آزمايش نتايج به توجه با بود.
 هفا کفش برگباري  ساير به نسبت کمتری کارآيی برداری نمونه
 مفورد  مزرعفه برگ باري  هرزهایعلف کهاين به توجه با داشت.
 از دور نتیجه اين لذا ،دبودن قناری علف و سوروف شامل مطالعه
 هفرز هایعلف ظهور رسدمی نظر به ديگر سوی از نیست. انتظار
علفف  عمفل  نحوه علت به احتماالً و رشد فصل انتهای در جديد
 نبفوده  تفأثیر بفی  مهف،  ايفن  آزمايش، اين در رفتهکاربه هایکش
 بوده رويشیپ  کاررفتهبه هایکشعلف همه کهطوریبه ؛باشد
 کشبرگباري  هایکشعلف و تماسی پايريديت هاآن بین در و
 ،هسفتند  خفاکی  فعالیفت  فاقفد  و سیسفتمی   یرويشف پف   نیز
 رشفد  فصفل  طفول  در طريف   ايفن  از را هرزهایعلف توانندنمی
 هفايی گونفه  رشد فصل انتهای در منظور همین به ؛کنند کنترل
 رشفد  مفانعی  بفدون  ،شفدند  ظاهر هاکشعلف کاربرد از پ  که
 ایمطالعفه  در انفد. داده کفاهش  را تیمارها بین اختالفات و کرده
 دو خفالص  کفاربرد  بررسفی  در ,Yasin et al (1995) سفط تو
 در ستوکسفیدي،  و متیفل  ديکلوففوپ  کفش برگباري  کشعلف
 کردنفد  مشاهده رويشیپ  صورت به نخود هرزهایعلف کنترل
 باريف   هفرز هفای علف تراک، کاهش باعث هاکشبرگباري  که
 تفراک،  کاهش باعث ستوکسیدي، کاربرد کهطوریبه ،شدند برگ
 هفرز هفای علفف  کنترل بدون شاهد تیمار به نسبت هرزهایعلف
بفرگ باري  اختالط که کردند گزارش همچنین نامبردگان شد.
 خفالص  کفاربرد  به نسبت ها،کشعلف ديگر با آزمايش هایکش
 تمفامی  کهطوریبه ؛دادند نشان خود از را بهتری نتايج کدام هر

 تففراک، اهشکفف و نخففود عملکففرد افففزايش باعففث هففااخففتالط

 شد هاکشعلف از کدام هر خالص کاربرد به نسبت هرزهایعلف
 است. آزمايش اين نتايج راستای در که

 کفاربرد  برتری دهندهنشان آزمايش اين نتايج کلی طور به
 بفه  نسفبت  پايريفديت  بفا  کفش برگباري  هایکشعلف مخلوط
 عثبا که فصل ابتدای در خصوصاً ؛بود هاکشعلف خالص کاربرد
 کفاربرد  بفه  نسفبت  داریمعنی طوربه هرزهایعلف تراک، کاهش
 هفرز هفای علفف  کفه  آنجفا  از شد. هاکشعلف از کدام هر خالص
 دادنفد مفی  تشفکیل  را مطالعه مورد مزرعه غالب طیف برگ،پهن

 اثربخشی نتايج کشبرگباري  هایکشعلف کاربرد (،1 )جدول
 منظور همین به و ادندند نشان هرزهایعلف تراک، کاهش در را

برگباري  کاربرد با داریمعنی اختالف پايريديت خالص کاربرد
 منجر هاکشعلف اختالطبا وجود اين،  .داد نشان خود از هاکش
 بعفدی  مراحفل  در و شد نیز برگ باري  هرزهایعلف کنترل به

 شد. کمتر اختالفاتبرداری نمونه
 

 هرزهایعلفه تودزیست بر آزمایش تيمارهای تأثير

با توجه به جدول تجزيه واريان ، تأثیر تیمارهفای آزمفايش بفر    
 دار شد.برداری معنیهرز در هر سه مرحله نمونههایتوده علفزيست

 روز13)برداری نمونه اول مرحله در حاصل، نتايج اساس بر
بفرگ باري  کاربرد بین در داریمعنی اختالف پاشی(س، از پ 
 صفورت  بفه  هفا کفش علفف  کاربرد بین در و شدن مشاهده هاکش

 کففشعلففف و گففرم 49/33 بففا پايريففديت کففشعلففف خففالص،
 در هفرز هفای علفف تفوده  زيسفت  گفرم  52/142 بفا  ستوکسیدي،
تففوده زيسففت بیشففترين و کمتففرين دارای ترتیففب بففه ،مترمربف( 
 پايريفديت  بفا  هفا کفش بفرگ باريف   اختالط د.بودن هرزهایعلف
 در را داریمعنفی  اخفتالف  ،کفدام  هفر  خفالص  کفاربرد  به نسبت
 ايجفاد  هرکفدام  خفالص  کفاربرد  به نسبت درصد5 احتمال سطح
 گفرم 85/39) بیشترين و (مترمرب( در گرم40/9) کمترين و کرد
 تیمارهفای  در ترتیفب  بفه  هرزهایعلفتوده زيست (مترمرب( در

؛ شفد  مشفاهده  کلتفودي،  پايريفديت   و ستوکسیدي، پايريديت 
 کفاهش  بفه  منجفر  ستوکسفیدي،  پايريفديت   بردکارکه طوریبه
 شفاهد  تیمفار  بفه  نسبت هرزهایعلفتوده زيست درصدی 4/96

 کفش علفف  کاربرد بین همچنین شد. هرزهایعلف کنترل بدون
 ،اخفتالف  ستوکسفیدي،  پايريفديت   و خالصصورت به پايريديت
 بفه  نسفبت  مخلفوط  اين بیشتر کارآيی از نشان که شد دارمعنی
 در گفرم  52/142) بیشفترين  کلفی  طفور  به بود. هاطاختال ساير

تففوده زيسففت (مترمربفف( در گففرم 40/9) کمتففرين و (مترمربفف(
صفورت  بفه  ستوکسیدي، کاربرد تیمار در ترتیب به هرزهایعلف
 شفد  مشفاهده  ستوکسفیدي،  پايريديت  مخلوط کاربرد و خالص
 (.6 )جدول
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 هرزهایعلف ازبرداری نمونه مرحله سه در هرزهایعلف تودهزیست بر آزمایش تيمارهای أثيرت مربعات( )ميانگين واریانس تجزیه -4 جدول

Table 4. Analysis of variance (mean squares) the effect of treatments on weed biomass in three sampling stages 
 

 هرزهایعلف تودهزیست
Weed biomass  DF 

 آزادی درجه
Source of variation 

 روز پس از تيمار 48 تغيير منابع
48 DAT 

 روز پس از تيمار23
23 DAT 

 روز پس از تيمار 13
13 DAT 

0.10 3.86 0.05 2 
Replication 

 تکرار

**0.88 31.68** 3.02** 9 
Treatment 

 تیمار

0.04 4.6 0.20 18 
Error 

 خطا

- - - 29 
Total 

 کل

4.7 22.1 11.1 - 
CV (%) 

 )درصد( تغییرات ضريب

DAT: days after treatment 

DAT: پاشی()س، تیمار از پ  روزهای 

 درصد 1 و درصد5 احتمال سطح در داریمعنی ترتیب به :** و *
.respectively 1% and 5% at significant are ** and * 

 

 
 بردارینمونه مرحله سه در مایشآز تيمارهای تأثير تحت هرزهایعلف تودهزیست ميانگين مقایسات -5 جدول

Table 5. Mean comparisons the effect of treatments on weed biomass in three sampling rounds 
 

 (مترمربع بر )گرم هرزعلف تودهزیست
)2-(g.m biomass Weed 

 تيمار
Treatment  48 روز پس از تيمار 

48 DAT 

 روز پس از تيمار23
23 DAT 

 روز پس از تيمار 13
13 DAT 

65.64 d 58.18 b 33.49 d Pyridate پايريديت 

241.40 a 156.12 a 141.04 ab Clethodim ،کلتودي 

166.89 ab 156.00 a 142.52 ab Sethoxidim ،ستوکسیدي 

114.01 bc 159.76 a 98.85 bc Haloxyfop-Methyl متیل فوپهالوکسی 

198.94 a 182.69 a 94.38 bc xydimCyclo ،سیکلوکسیدي 

73.89 d 46.52 b 39.85 cd Clethodim Pyridate+  کلتودي، پايريديت 

60.69 d 43.33 b 9.40 e Sethoxidim Pyridate+  ستوکسیدي، پايريديت 

70.96 d 50.62 b 30.01 d 
Pyridate+ Haloxyfop- Methyl  

 متیل فوپهالوکسی پايريديت 

89.58 cd 42.29 b 38.06 d Cycloxidim ridate+Py  سیکلوکسیدي، پايريديت 

228.22 a 167.79 a 267.69 a interference Weed هرزعلف وجین بدون 

 است. درصد5 احتمال سطح در دارمعنی اختالف عدم بیانگر مشابه حروف ،ستون هر در

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

 

 پاشفی( سف،  از پف   روز 23)بفرداری  نمونه دوم مرحله در
بفرگ باريف   خفالص  کاربرد تیمارهای بین داریمعنی اختالفات
بفرداری  نمونه اول مرحله مانند کهطوریبه ؛نشد مشاهده هاکش
 در خفالص  هفای کشعلف ديگر کاربرد به نسبت پايريديت تیمار

 کففاربرد تیمارهففای بففین در بففود. برتففر هففرزهففایعلففف کنتففرل
 در گفرم  69/182) بیشفترين  خفالص،  صفورت  بفه  هفا کفش علف

 تففودهزيسففت (مترمربفف( در گففرم 18/58) کمتففرين و (مترمربف( 
 خففالص کففاربرد تیمففار بففه مربففوط ترتیففب بففه هففرزهففایعلففف
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 کففاربرد تیمارهففای بففین در بففود. پايريففديت و سیکلوکسففیدي،
 سفطح  در داریمعنفی  اخفتالف  مخلفوط،  صفورت  به هاکشعلف

 کفه طفوری بفه  ؛نشفد  مشفاهده  تیمارهفا  بین در درصد5 احتمال
 در گفرم  29/42) کمترين و (مترمرب( در گرم 62/50) بیشترين
 تیمارهفای  در ترتیفب  بفه  هفرز هفای علفف  تودهزيست (مترمرب(
 سیکلوکسفیدي،  پايريفديت   و متیفل  ففوپ هالوکسی پايريديت 
 کمتفرين بفرداری  نمونه دوم مرحله در کلی طور به شد. مشاهده
 تیمففار را هففرزهففایعلففف تففودهزيسففت کنتففرل در کففارآيی

 پايريفففديت  تیمفففار را کفففارآيی بیشفففترين و سیکلوکسفففیدي،
 تفففودهزيسفففت درصفففدی 9/74 کفففاهش بفففا سیکلوکسفففیدي،

 (.6 )جدول داشت هرزهایعلف
 پاشفی( سف،  از پف   روز 48)برداری نمونه سوم مرحله در
 خفالص،  صفورت  بفه  هفا کفش بفرگ باريف   کاربرد مارهایتی بین

 ديگففر بففا داریمعنففی اخففتالف متیففل فففوپهالوکسففی کففاربرد
مترمربف(   در گفرم  01/114 بفا کفه  طفوری ؛ بهداشت هاکشعلف
 هفا کفش بفرگ باريف   ديگفر  بفه  نسبت هرزهایعلف تودهزيست
 کفاربرد  تیمفار  داشفت.  هفرز هایعلف کنترل در بیشتری کارآيی
مترمربفف(  در گففرم 46/65 بففا خففالص صففورت بففه يتپايريففد
 خففالص کففاربرد تیمارهففای بففین هففرزهففایعلففف تففودهزيسففت
 اخففتالف اگرچففه ؛بففود کففارآيی بیشففترين دارای هففاکففشعلففف
 هفا کفش بفرگ باريف   برتفر  تیمفار  بفا  آماری لحاظ از داریمعنی

 درصفدی  4/71 کفاهش  بفا  امفا  ؛نداشفت  متیفل(  فوپ)هالوکسی
 کنتفرل،  بفدون  شفاهد  تیمفار  به نسبت هرزهایعلف تودهزيست
 صفورت  بفه  هفا کفش علف کاربرد تیمارهای بین در تیمار برترين
 تیمارها تمامی در هاکشعلف اختالط مرحله اين در بود. خالص
 داریمعنی اختالف به منجر هاکشعلف خالص کاربرد به نسبت
ی هف  مخلوط کاربرد با پايريديت خالص کاربرد کهطوریبه ؛نشد
 بففین در نداشففت. داریمعنففی اخففتالف هففاکففشعلففف از يفف 
 احتمفال  سفطح  در داریمعنفی  اخفتالف  مخلوط، هایکشعلف
با وجفود ايفن،    نشد. مشاهده آزمايش تیمارهای بین در درصد5

 در گفرم  58/89) بیشترين و (مترمرب( در گرم 69/60) کمترين
 ایتیمارهف  در ترتیفب  بفه  هفرز هفای علفف  تودهزيست (مترمرب(
 سیکلوکسفیدي،  پايريفديت   و ستوکسفیدي،  پايريفديت   کاربرد
 کففاهش درصفد  8/60 و 1/71 بففا ترتیفب  بفه  کففه شفد  مشفاهده 
 را کارآيی کمترين و بیشترين ترتیب به هرزهایعلف تودهزيست
   (.6 )جدول داشتند رشد فصل آخر در

 کفه  دادند نشان ,Balyan et al (1987) آزمايشات نتايج
 تففودهزيسففت کففاهش در مخلففوط هففایکففشعلففف کففارآيی
 خفالص  صفورت  به کدام هر کاربرد به نسبت نخود هرزهایعلف
 هفای کفش علفف  اختالط ديگر آزمايشی در همچنین بود. بیشتر

 کفاهش  باعفث  ستوکسفیدي،  بفا  ترتیفب  به تربوترين و سیانازين

 شفد  کفدام  هفر  خالص کاربرد به نسبت هرزهایعلف تودهزيست
(Yasin et al., 1995) آزمفايش  ايفن  نتفايج  بفا  تطفاب   در که 

 است.
 

 نخود دانه و تودهزیست عملکرد بر آزمایش تيمارهای تأثير
 کففاربرد تیمارهففای بففین در آزمففايش، نتففايج اسففاس بففر
 کفاربرد  بفین  داریمعنفی  اختالف خالص، صورت به هاکشعلف
 امفا  ،نشفد  مشفاهده  درصد5 احتمال سطح در هاکشبرگباري 
 بفا  داریمعنفی  اختالف خالص صورت به پايريديت کاربرد تیمار
 کمتفرين  کفه طفوری به ؛داشت خالص صورت به کلتودي، کاربرد
 (مترمرب( در گرم 7/341) بیشترين و (مترمرب( در گرم 0/175)

 کلتفودي،  خالص کاربرد تیمارهای در ترتیب به نخود تودهزيست
 هفا کفش علف کاربرد تیمارهای بین در شد. مشاهده پايريديت و
 وجفود  اين با نشد. مشاهده داریمعنی اختالف مخلوطصورت به

 در گفرم  7/326) کمترين و (مترمرب( در گرم 0/370) بیشترين
 تیمارهفای  در ترتیفب  بفه  هفرز هفای علفف  تودهزيست (مترمرب(
 ستوکسفیدي،  پايريفديت   و سیکلوکسفیدي،  پايريفديت   کاربرد
 درصفدی  0/63 و 0/85 افزايش باعث ترتیب به که شد مشاهده
 شفد.  کنتفرل  بفدون  شفاهد  تیمفار  بفه  نسفبت  نخود تودهزيست
 نظفر  از داریمعنفی  اخفتالف  پايريفديت  خالص کاربرد همچنین
 بففا اخففتالط در اگرچففه نداشففت. مخلففوط تیمارهففای بففا آمففاری
 افزايش به منجر سیکلوکسیدي، و متیل فوپهالوکسی کلتودي،،
 اما شد، خالصصورت به آن کاربرد به نسبت تودهزيست عملکرد
 ؛نبفود  دارمعنفی  درصفد 5 سفطح  در آمفاری  لحاظ به میزان اين

 بفه  است. قبول قابل اختالف اين باالتر آماری سطوح در هرچند
 در برگپهن هرزهایعلف غالبیت دلیل به مه، اين رسدمی نظر
 بود. مطالعه مورد مزرعه

 کمتفرين  هفا، کفش علفف  خفالص  کاربرد تیمارهای بین در
 کفاربرد  بفه  مربوط (مترمرب( در گرم 33/17) نخود دانه ملکردع

 (مترمربف(  در گفرم  81/80) دانفه  عملکفرد  بیشترين و کلتودي،
 صفورت  بفه  پايريفديت  کفاربرد  بفود.  پايريفديت  کاربرد به مربوط
 ديگففر خففالص کففاربرد بففه نسففبت داریمعنففی اخففتالف خففالص
 شاففزاي  باعفث  و داشفت  درصفد 5 احتمال سطح در هاکشعلف

 اخفتالف  مخلفوط،  هفای کفش علفف  بفین  در شفد.  دانفه  عملکرد
 بیشفترين  ،حفال  ايفن  بفا  نشفد.  مشاهده تیمارها بین داریمعنی
 (مترمرب( در گرم 13/78) کمترين و (مترمرب( در گرم 59/94)

 پايريففديت  کففاربرد تیمففار در ترتیففب بففه نخففود دانففه عملکففرد
 اخفتالط  هاگرچ شد. مشاهده ستوکسیدي، پايريديت  و کلتودي،
 خفالص  کفاربرد  بفا  داریمعنی اختالف آماری نظر از هاکشعلف

؛ شفد  نخفود  دانفه  عملکفرد  اففزايش  باعفث  اما ،نداشت پايريديت
 متیل فوپهالوکسی ستوکسیدي،، کلتودي،، اختالطکه طوریبه
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 ،446 اففزايش  بفه  منجر ترتیب به پايريديت با سیکلوکسیدي، و
 هفر  کاربرد به نسبت نخود دانه عملکرد یدرصد55 و 98 ،224
 (.8 )جدول شد خالص صورت به هاکشبرگباري  از کدام

 صفورت  در نخفود  عملکفرد  اففزايش  بفر  مبنی زيادی نتايج
 خفالص  کفاربرد  بفه  نسبت مخلوط صورت به هاکشعلف مصرف
 اسفت  آزمفايش  ايفن  نتايج با مطاب  که است شده گزارش هاآن
(Yasin et al., 1995; Lyon & Wilson, 2005; 

Mousavi et al., 2010.) هفرز هفای علفف  غالبیت دلیل به اما 
 کفاربرد  تیمفار  (،1 )جفدول  مطالعفه  مفورد  مزرعفه  در برگپهن

 هفای کشعلف با داریمعنی اختالف خالص صورت به پايريديت
 دلیفل  بفه  نیفز  ,Yasin et al (1995) نتفايج  نداشفت.  مخلفوط 
 بفا  مطفاب   آزمفايش  مفورد  مزار  برگپهن هرزهایعلف غالبیت
بفرگ باريف   خفالص  کفاربرد  کهطوریبه ؛بود آزمايش اين نتايج
 عملکفرد  اففزايش  به منجر اگرچه ،ستوکسیدي، جمله از هاکش
 بفه  منجفر  نتوانسفت  اما ،شد کنترل بدون شاهد به نسبت نخود
 در بشود. فصل تمام وجین شاهد تیمار اندازه به عملکرد افزايش
 جفز هبف  مخلفوط،  صفورت  به هاکشعلف دکاربر تیمارهای تمامی
 دانه و تودهزيست عملکرد ،ستوکسیدي، پايريديت  کاربرد تیمار
 پايريفديت   کفش علفف  مخلفوط  تیمفار  کفرد.  پیدا افزايش نخود

 هرزهایعلف تودهزيست و تراک، بر مناسبی کنترل ستوکسیدي،
 برتففرين از و داشففتبففرداری نمونففه اول مرحلففه در خصوصففاً

 اخفتالط  ايفن  رسفد مفی  نظر به شد. محسوب کنترلی تیمارهای
 امفا  ،شفد  هفرز هفای علفف  کنتفرل  کارآيی بهبود به منجر اگرچه
 صورت به پايريديت کاربرد به نسبت تیمار اين در نخود عملکرد
 نظفر  از و اسفت  یجزئف  اخفتالف  ايفن  اگرچفه  شد. کمتر خالص،
 یکنترل کارآيی افزايش است ممکن ولی ،نیست دارمعنی آماری
 که باشد شده نخود به آسیب باعث مخلوط اين در هرزهایعلف
 نتففايج اسففت. آتففی مطالعففات در دقیفف  بررسففی بففه نیففاز
(1995)Yasin et al,  ،با ستوکسیدي، اختالط که داد نشان ه 

 حصفول  باعث کشعلف دو هر خالص کاربرد به نسبت سیانازين
 ررسفی ب هف،  آزمفايش  اين در که شد کمتری نخود دانه عملکرد
 بفه  حفال  هر به .است نشده بررسی نخود به هاکشعلف خسارت
 اففزايش  باعفث  پايريفديت  بفا  ستوکسیدي، اختالط رسدمی نظر

 توانفد مفی  و شفود مفی  کفش علف دو اين مخلوط کنترلی کارآيی
 هفای بررسفی  بفه  نیفاز  کفه  شود زراعی گیاه به خسارت به منجر
 دارد. آينده در بیشتری
 بففا کلتففودي، پايريففديت  ربردکففا تیمففار بففین ايففن در
 بفین  در را نتیجفه  بهترين دانه، عملکرد هکتار در کیلوگرم945

 مخلوط کاربرد همچنین .داشت مخلوط هایکشعلف تیمارهای
 هکتففار  در کیلففوگرم  3700 بففا  سیکلوکسففیدي،  پايريففديت 

 مخلفوط  هفای کشعلف بین در مقدار باالترين نخود، تودهزيست
 .داد اختصاص خود به را

 
 آزمایش تيمارهای تأثير تحت نخود دانه و تودهزیست عملکرد ميانگين مقایسات -6 جدول

Table 6. Mean comparisons the effect of treatments on chickpea biomass and seed yield 
 

 هکتار( در )کيلوگرم نخود دانه عملکرد
)1-hg.K( yield seed Chickpea 

 هکتار( در رم)کيلوگ نخود تودهزیست
)1-hg.K( biomass Chcikpea  

 تيمار
Treatment  

808 a 2416 abc Pyridate پايريديت 

173 d  1750 e Clethodim ،کلتودي 

241 d 2466 bcde Sethoxidim ،ستوکسیدي 

415 cd 2606 cde Haloxyfop-Methyl متیل فوپهالوکسی 

524 bc 2550 abcde Cycloxydim ،سیکلوکسیدي 

945 a 3616 abc Clethodim Pyridate+  کلتودي، پايريديت 

781 ab 3666 abcd Sethoxidim Pyridate+  ستوکسیدي، پايريديت 

825 a 3683 ab 
Pyridate+ Haloxyfop- Methyl  

 متیل فوپهالوکسی پايريديت 

815 a 3700 ab Cycloxidim Pyridate+  سیکلوکسیدي، پايريديت 

304 cd 2000 de interference Weed هرزعلف وجین بدون 

803 a 3933 a free Weed هرزعلف فصل تمام وجین 

 است. درصد5دار در سطح احتمال حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنی ،در هر ستون

ility.Means of each column that do not share a letter are significantly different at 5% level of probab 
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 گيرینتيجه
 پايريفديت  کشعلف اختالط ،آزمايش اين نتايج به توجه با
 ستوکسفیدي،،  متیفل،  ففوپ هالوکسفی  هفای کفش بفرگ باري  با

 کنتففرل طیففف افففزايش بففه منجففر کلتففودي، و سیکلوکسففیدي،
 نخود تودهزيست و دانه عملکرد افزايش همچنین و هرزهایعلف
 جفز هب ؛شد هاکشبرگباري  از کدام هر خالص کاربرد به نسبت
 عملکفرد  کفه  ستوکسفیدي،  پايريفديت   مخلوط کاربرد تیماردر 
 امفا  ؛شفد  کمتفر  پايريفديت  خفالص  کاربرد به نسبت نخود، دانه
 در بفرگ پهفن  هفرز هفای علفف  غالبیت علت به اما نبود. دارمعنی
 ،پايريفديت  بفا  هفا کفش بفرگ باري  اختالط مطالعه، مورد مزرعه
 و هففرزهففایعلففف کنتففرل در داریمعنففی و چشففمگیر اخففتالف
 کفاربرد  بفه  نسفبت  نخفود  تفوده زيسفت  و دانه عملکرد همچنین
 هفا، کشعلف مخلوط تیمارهای بین در نداشت. پايريديت خالص
 نخفود  دانفه  عملکفرد  بیشفترين  کلتودي، با پايريديت مخلوط در
 مربفوط  نخفود  تودهزيست بیشترين و هکتار( در کیلوگرم 945)

 هکتار( در کیلوگرم 3700) سیکلوکسیدي، و پايريديت رتیما به
 آزمفايش  ايفن  در مخلفوط  هایکشعلف کاربرد با رابطه در بود.
 نخفود  بفر  سفوزی گیفاه  ايجفاد  ،مخلوط هایکشعلف از ي هی 

 توصفیه  قابل آزمايش اين نتايج به توجه با هاآن همه و نداشتند
 هفا کفش بفرگ اريف  ب با پايريديت اختالط حال اين با باشند.می
 و دانفه  عملکفرد  افزايش و هرزهایعلف کنترل افزايش به منجر
 هفرز هفای علفف  غالفب  فلور به توجه با لذا شد. نخود تودهزيست
 تنهفايی  يفا  مخلفوط  کفاربرد  بفرای  گیریتصمی، توانمی مزرعه
 بفا  مزرعفه  غالبیفت  اگفر  کفه صفورتی بفه  ،داد انجفام  هفا کشعلف
 تنهفايی  بفه  پايريفديت  کفاربرد  ،دباشف  بفرگ پهفن  هفرز هایعلف
 مخلفوط  کشعلف کاربرد به نسبت قبولی قابل عملکرد تواندمی
 باريف   طیفف  دو هر نخود مزرعه در که صورتی در و کند ايجاد
 بفا  پايريديت مخلوط از توانمی ،شوند مشاهده برگپهن و برگ
 کرد. استفاده آزمايش اين هایکشبرگباري 
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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 and one of the most sensitive legumes to weed 
interference because of its slow growth at the seedling stage, low 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 agronomy management in chickpea cultivation. Among weed control methods, 
chemical control is the most important method. Today only a few herbicides are registered for broadleaf 
weed control of chickpea and most of them are preemergence. Pyridate is one of the important herbicides 
registered as a post herbicide for broadleaf weed control in chickpea. However chickpea weeds contains a 
wide range of broadleaf and grasses. Grassy weeds are the weed flora of chickpea farms and pyridate cannot 
control them. In Iran we don’t have any dual purpose herbicide to control broad spectrum of weeds. Framers 
use common graminicides like haloxyfop-methyl and sethoxidim and also broadleaf herbicides specially 
pyridite in chickpea farms and there is no information on the possibility of simultaneous use of graminicide 
herbicides and pyridate using the herbicide mixing approach. The aim of this study was to investigate the 
possibility of combination of pyridate herbicide with haloxyfop-methyl, cycloxidim, clethodim and 
sethoxidim graminicides for weed control in chickpea cultivations.  

 

Materials and Methods 
The experiment was conducted as completely randomized block design with three replications at 

Research Farm of Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during 2015. The investigated treatments including 
application of pyridate, clethodim, sethoxidim, haloxy-fop methyl and cycloxidim alone and application of 
pyridate with mentioned graminicides in recommended doses with full season hand weeding and full season 
weed interference as control treatments. The experiment was performed under rainfed condition and 
chickpea planting density was 40 plant m-2. Herbicides were applied at the two to four leaf stages of weeds. 
For controlling of Helliotis sp., Indoxacarb (Avant) pesticide were sprayed at recommended dose in poding 
stage. For evaluating the effect of treatments on weeds density and biomass, in three periods (13, 23 and 48 
days after herbicides spraying) sampling was done from 0.5 m-2 area and weed density and weed biomass 
recorded. At the end of growing season and when chickpea was matured, 40 chickpea plant were harvested 
randomly in each plot and after drying for 48 hours exposed to sunlight, chickpea biomass and seed yield 
were measured. After normality test, data statistical analysis were performed by SAS Ver 9.1 and means 
were compared by Dunkan test at 5% probability level. 

 

Results and Discussion 
Results indicated that herbicides combination reduced weed density and weed biomass in all sampling 

periods and also increased seed yield and biomass of chickpea. Because of broadleaf weed dominance in the 
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studied farm, application of pyridate was not significant difference with herbicide combination and 
graminicides showed the weakest weed control measure between treatments. Best weed density and weed 
biomass control during the growing season were observed in combination of pyridate plus haloxy-fop 
methyl. Among the treatments, combination of clethodim+ pyridate and cycloxydim+ pyridate had higher 
chickpea seed yield (945 kg.ha-1) and chickpea biomass (3700 kg.ha-1), respectively. The effect of herbicides 
on weed density and weed biomass was more effective at first sampling period than next sampling periods. It 
seems this is because of the mode of action of applied herbicides. Pyridate is a contact herbicide and others 
are systemic with no activity in the soil and to end of the growing season, herbicide efficacy become weak 
and not effective. None of the herbicides were harmful to chickpea either they applied alone or in 
combination together. 

 
Conclusion 

 So, with considering the dominant weed flora in chickpea farms, we can choose the best option of 
herbicide application method for weed control in chickpea farms. If broadleaf weeds are dominant in the 
farm, we can use pyridate alone, if the farm is dominated with grassy weeds, we can use haloxy-fop methyl. 
So, in the farm that considered the grasses and broadleaf weeds, we can use pyridate combination with any 
graminicides, but between combinations, the best yield and weed control achieved in the pyridate plus 
haloxy-fop methyl combination. 
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