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  10.22092/IDAJ.2022.353549.324: (DOI) شناسه دیجیتال

نخود دیم ارقام هاي هرز و عملکرد هاي مختلف در کنترل علفکشعلف کاربردارزیابی 

  ورزيخاكبیدر شرایط 

  علی رسایی، پرسترضا حق، عبدالوهاب عبدالهی

  انشاه، ایران، آموزش و ترویج کشاورزي، کرمموسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات

  چکیده

 دودر  یهاي هرز در ارقام مختلف نخود، آزمایشهاي مختلف بر کنترل علفکشثیر علفامنظور بررسی تهب

هاي کامل تصادفی بر پایه طرح بلوك هاي نواريکرتاستان کرمانشاه در قالب  سنقر و سرپل ذهاب درمنطقه 

 سطح 10هاي هرز با اجرا شد. فاکتور افقی شامل تیمارهاي کنترل علف 1396-97زراعی در سال با دو تکرار 

کیلوگرم در  1قبل از کاشت، سنکور لیتر در هکتار  5/0قبل از کاشت، پرسوئیت  لیتر در هکتار 4(پندیمتالین 

قبل از در هکتار لیتر  2/0گرم در هکتار قبل از کاشت، مرلین فلکس  20هکتار قبل از کاشت، فلومت سوالم 

قبل از کاشت، لیتر در هکتار  2/0قبل از سبز شدن، اکسی فلورفن  لیتر در هکتار 2/0کاشت، مرلین فلکس 

ذهاب بود که در سرپل لیتر در هکتار قبل از کاشت، شاهد بدون کنترل علف هرز و شاهد وجین) 2پندیمتالین 

فاکتور ارقام اجرا نشدند.  لیتر در هکتار قبل از کاشت 2ین پندیمتال لیتر در هکتار و 2/0اکسی فلورفن تیمارهاي 

آزاد، ( رقم نخود در سنقر و هفت) ، آزکان، آنا، سارال، عادل و منصور6ازبک ،عراقیسطح ( هفتنخود با 

نتایج تجزیه به صورت عمودي اجرا شد. در سرپل ذهاب  )، آکسو، آزکان، عادل و منصور6، ازبک1ازبک

هرز و رقم نه نخود در سنقر و سرپل ذهاب نشان داد که اثر اصلی فاکتورهاي کنترل علفواریانس عملکرد دا

دار شد. در سنقر تیمار وجین ها بر عملکرد دانه فقط در سنقر معنیدار بود اما اثر متقابل آنبر عملکرد دانه معنی

لیتر  2هاي علفکش پندیمتالین (کیلوگرم در هکتار باالترین عملکرد دانه و سپس تیمار 820دستی با میانگین 

لیتر در هکتار  5/0لیتر در هکتار قبل از سبز شدن) و پرسوئیت ( 2/0در هکتار قبل از کاشت)، مرلین فلکس (

هاي بعدي قرار داشتند. کیلوگرم در هکتار در مرتبه 646و  665، 677هاي ترتیب با میانگینقبل از کاشت) به

کیلوگرم در هکتار برترین ارقام بودند. تیمار شاهد بدون کنترل  617و  629هاي ینارقام عادل و آنا نیز با میانگ

کش سنکور بار وجین دستی و علفترین و تیمارهاي یکگرم در مترمربع بیش 146هاي هرز با میانگین علف

. ترین مقدار وزن خشک علف هرز را داشتندگرم در مترمربع کم 38و  23هاي ترتیب با میانگینبه

هاي هرز درصد وزن خشک علف 65و  63، 68هاي پندیمتالین، پرسوئیت و مرلین فلکس به ترتیب کشعلف

، 1106هاي ترین عملکرد دانه با میانگینرا نسبت به شاهد بدون کنترل کاهش دادند. در سرپل ذهاب نیز بیش

لیتر در هکتار قبل  4ندیمتالین (کش پترتیب مربوط به وجین دستی، علفکیلوگرم در هکتار به 1023و  1099

                                                              

  لنگارنده مسئو:  @yahoo.com51avabdulahi       :05/03/1140تاریخ پذیرش:     21/11/9139 تاریخ دریافت  



  1140 شهریور  ،1 شماره  ،11 دوره  رانیم اید نشریه زراعت

42 

 

کیلوگرم در هکتار  1007لیتر در هکتار قبل از کاشت) بود. رقم عادل با میانگین  2/0از کاشت) و مرلین فلکس(

کیلوگرم در هکتار در  900و  918هاي ترتیب با میانگینبرترین رقم بود و بعد از آن ارقام آکسو و منصور با به

هاي پندیمتالین، پرسوئیت و مرلین فلکس بعد از در مجموع نتایج نشان داد علفکش کالس بعدي قرار داشتند.

هاي هرز نخود نسبت به شاهد درصد باعث کاهش تعداد علف 42و  45، 56ترتیب وجین دستی توانستند به

  هرز شوند. بدون کنترل علف

  کشاورزي حفاظتی، کشت پاییزه، کنترل شیمیایی :يدیکل يهاواژه

  

  همقدم

 یحبوبات به دلیل داشتن مقادیر باالي پروتئین یک

از اجزاء اصلی رژیم غذایی در جوامع مختلف در 

میلیون  15نخود با تولید نزدیک به  باشند.دنیا می

تن در دنیا رتبه سوم را در میان حبوبات دارد. هند 

هاي عمده نخود در و استرالیا و ترکیه تولید کننده

توانایی تثبیت نیتروژن و ). Fao, 2018دنیا هستند (

افزایش حاصلخیزي خاك و تفاوت در 

هاي هوایی و زمینی آن با غالت، مورفولوژي اندام

باعث شده است که به عنوان یک گیاه زراعی 

مناسب در تناوب زراعی با گندم یا جو مورد 

 ;Doughton et al., 1993(د استفاده قرار گیر

Saxena, 1993; Whish et al., 2002  .(

عوامل کاهش  ترینمهمهاي هرز یکی از علف

ها نیز عملکرد در حبوبات هستند و کنترل دستی آن

تاثیر  کند.سنگینی بر کشاورزان تحمیل می يهزینه

هاي هرز بر محصوالت در فصول زراعی علف

هاي هرز و شرایط علف ، نوعمختلف به دلیل تراکم

ند با اثر توامی این امر .آب و هوایی متفاوت است

سایر عوامل زیستی و غیر زیستی شامل خصوصیات 

خاك، رقم محصول، عملیات زراعی مانند فاصله 

نتایج متفاوتی داشته ردیف و تراکم بذر 

نتایج تحقیقات ). Nosratti et al., 2017باشد(

هاي هرز در کشت پاییزه نخود علف دهدمینشان 

شوند درصد موجب خسارت به محصول می 98تا 

)Mousavi, 2004 .(عملکرد سویا ها طبق گزارش

هاي هرز که علف در آمریکا و کانادا در صورتی

درصد کاهش  38و  52ترتیب کنترل نشوند به

 میلیارد 4/0و  16ترتیب معادل ساالنه یابد که بهمی

 Soltani et( در این دو کشور استخسارت دالر 

al., 2018الین و ). کاربرد تري فلورالین، پروفلور

صورت مخلوط یا تزریق در عمق سه پندیمتالین به

هاي هرز را متري خاك قبل از کاشت، علفسانتی

 Pala and(است کرده طور قابل قبولی کنترل هب

Mazid, 1992.(  اي نشان نتایج آزمایشات گلخانه

کش پندیمتالین در کنترل ي علفداده باقیمانده

خشک ریشه و  تواند وزنمی هاي هرز نخودعلف

ویژه گندم را کاهش ساقه غالت در تناوب نخود به

از جمله ). Khajavi et al., 2019دهد (

هاي ثبت شده در ترکیه براي کنترل کشعلف

که است هاي هرز در مزارع نخود ایمازتاپیر علف

هاي پهن برگ را کنترل کرده درصد گونه 84تا 

  ). Kantar and Elkoca, 1999( است
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نیز  ورزيخاكبیورزي اولیه و خاك عملیات

ثرات زیادي هم بر پویایی و هم بر اتوانند می

هاي هرز با محصوالت زراعی داشته تداخل علف

). اغلب از مدیریت Liebman et al., 1996( باشند

هاي هرز به عنوان عاملی محدودکننده موثر علف

ورزي حفاظتی نام هاي خاكدر سازگاري سیستم

 ;Buhler et al., 1994( استبرده شده 

Stevenson et al., 1998خوردگی ). میزان بهم

کمتر خاك در شخم چیزل نسبت به شخم برگردان 

هاي هرز چند باعث افزایش حضور علف معموالً

 ;Jalali and Esfandyari, 2016(شود میساله 

Buhler et al., 1994; Stevenson et al., 

ست شیوع بعضی از ). از طرف دیگر ممکن ا1998

بند و تلخه تحت شخم ها مانند علف هفتايدو لپه

                           شود تربیشاولیه برگردان 

)Liebman et al., 1996; Tuesca et al., 

سهم  هاي مرتبط با شخم معموالً). گونه2001

زند و بیشتري از بذرهایشان بعد از شخم جوانه می

 بانک بذر ثابتی تشکیل دهند توانندیا اینکه می

)McCloskey et al., 1996 .( دورادو و همکاران

هاي هرز به العمل بانک بذر علفعکس) 1999(

ورزي) و خاكورزي (شخم برگردان و بیخاك

در اسپانیا مطالعه کردند و را تناوب زراعی 

هاي ترین بانک بذر را در کرتبزرگترین و متنوع

در یک چنین همودند. ورزي گزارش نمخاكبی

تناوب زراعی چهار ساله وضعیت بانک بذر در 

ورزي شامل شخم هاي مختلف خاكسیستم

مورد بررسی قرار ورزي خاكبرگردان، چیزل و بی

ورزي بر بیوماس اثر خاك گرفت و نتایج نشان داد

هاي ولی تنوع علفه دار نبودهاي هرز معنیعلف

مشخص شد و  استورزي بیشتر خاكهرز در بی

ورزي خاكکه در تولید غالت به روش بی

 Tresa and( باشدنمی جديهاي هرز مشکل علف

Antoni, 2003( .) با ) 2014مهدیه و بهرامی

هاي هرز در هاي مختلف کنترل علفبررسی روش

در دو کرمانشاه در مراغه و سرارود  دمزارع نخو

سال گزارش نمودند که دو تیمار کنترل مکانیکی 

ین ردیف + کنترل دستی روي ردیف و علفکش ب

پرسوئیت + کنترل مکانیکی بهترین تیمارها در 

هدف از اجراي این  هاي هرز بودند.کنترل علف

هاي مختلف در کشآزمایش بررسی اثرات علف

هاي هرز نخود در کشت مستقیم و در کنترل علف

ذهاب سرد سنقر و گرمسیر سرپل-دو منطقه معتدل

    بود.

  هاد و روشموا

این تحقیق در دو منطقه در استان کرمانشاه در قالب 

پروژه ارتقاء امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزي 

در  1396-97زارهاي کشور در سال زراعی در دیم

هاي نوآوري در شرایط دیم استان کرمانشاه پایگاه

هاي اجراي آزمایش شامل منطقه اجرا شد. محل

اب، دهستان قلعه ذهگرمسیري شهرستان سرپل

 34(طول جغرافیایی:   کوبشاهین روستاي نقاره

 45دقیقه شمالی، عرض جغرافیایی:  29درجه و 

 895دقیقه شرقی، ارتفاع از سطح دریا:  99درجه و 

متر)، منطقه سرد در شهرستان سنقر منطقه سطر 

 52درجه و  34روستاي لنجاب(طول جغرافیایی:  

 16درجه و  47: دقیقه شمالی، عرض جغرافیایی

متر)  1769دقیقه شرقی، ارتفاع از سطح دریا: 

بودند. اطالعات هواشناسی مناطق اجراي آزمایش 
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ین آزمایش در ) نشان داده شده است. ا1در شکل(

هاي بلوكطرح بر پایه  هاي نواريکرتقالب 

در سنقر  کامل تصادفی با دو تکرار اجرا شد.

هاي هرز علففاکتور افقی شامل تیمارهاي کنترل 

لیتر در  4 به میزان پندیمتالین شامل سطح 10با 

به  (ایمازتاپیر) هکتار قبل از کاشت، پرسوئیت

 ، سنکورلیتر در هکتار قبل از کاشت 5/0 میزان

قبل کیلوگرم در هکتار  یک به میزان (متریبیوزین)

قبل از گرم در هکتار  20، فلومت سوالم از کاشت

لیتر در هکتار  2/0 انبه میز ، مرلین فلکسکاشت

لیتر در  2/0 به میزان ، مرلین فلکسقبل از کاشت

 2/0 به میزان ، اکسی فلورفن هکتار قبل از سبز شدن

 2 به میزان، پندیمتالین لیتر در هکتار قبل از کاشت

، شاهد بدون کنترل لیتر در هکتار قبل از کاشت

بار وجین دستی در مرحله علف هرز و شاهد یک

بود. در سرپل ذهاب تیمارهاي  دهی نخودقبل از گل

 لیتر در هکتار و 2/0 به میزان اکسی فلورفن

لیتر در هکتار قبل از کاشت  2 به میزانپندیمتالین 

  هفتبا در سنقر فاکتور ارقام نخود اجرا نشدند. 

، آزکان، آنا، سارال، عادل و 6ازبک ،عراقی(رقم 

، 1بکآزاد، از(رقم  7و در سرپل ذهاب با ) منصور

صورت به )، آکسو، آزکان، عادل و منصور6ازبک

   عمودي اجرا شد.

آذرماه و در  27کاشت در سنقر  اتیعمل

آذرماه با استفاده از دستگاه کشت  24ذهاب سرپل

) مخصوص 2200آسکه (مدل  میمستق

شرکت سازه کشت بوکان انجام  يورزخاكیب

در  متریسانت 35کاشت  يهافیي ردشد. فاصله

متر و به  5 یگرفته شد. طول هر کرت  فرعنظر 

 کیهرز بار يهالفمتر بود. کنترل ع 45/2عرض 

 کی زانیکش گاالنت سوپر به مبرگ توسط علف

اثرات  یچشم یابیدر هکتار انجام شد. ارز تریل

و  یزراع اهیگ يها روکشعلف يسوزاهیگ

هرز انجام گرفت. در سرپل ذهاب قبل  يهاعلف

تعداد  یو در سنقر بعد از گلده محصول یاز گلده

 پهنبرگ و  کیبار کیهرز به تفک يهاعلف

 يهادر کوادرات یشیآزما يهابرگ در کرت

 نیشد. همچن داشتادیشمارش و  یمترمربع کی

بوته نخود، عملکرد دانه و اجزاء آن  ییارتفاع نها

 SAS 9.1 يو توسط نرم افزار آمار يریگاندازه

بر  هانیانگیم سهی. مقاانجام شد انسیوار هیتجز

از نرم  هدانکن با استفاد يااساس آزمون چند دامنه

   انجام شد. MSTAT-Cافزار 

  نتایج و بحث

 30میانگین میزان بارندگی استان کرمانشاه تا 

(تاریخ آخرین بارندگی استان)  1397خرداد 

متر بود که نسبت به مدت مشابه در سال میلی 8/532

و نسبت به افزایش  %21) مترمیلی 9/440( قبل

در این  متر)میلی 3/461(میانگین بلند مدت بارش

میزان کل بارندگی در . دادنشان  افزایش %16دوره 

برابر با  1396-97سرپل ذهاب در سال زراعی 

  که نسبت به بارندگی سال قبل  متر بودمیلی 5/464
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 شی) در دو منطقه در سال آزمامتریلی(میارندگ) و مجموع بگرادیسانتماهانه(درجه يدما نیانگیم -1شکل 

 

افزایش  %5و نسبت به بارندگی بلند مدت  53%

چنین میزان بارندگی در سنقر در سال نشان داد. هم

متر بود که میلی 3/471برابر با  1396-97زراعی 

و نسبت  به  %23نسبت به بارندگی سال گذشته 

میانگین افزایش نشان داد.  %16بارندگی بلند مدت 

و بلند مدت نسبت به سال گذشته  ي استان نیزدما

ها محل اجراي آزمایشافزایش نسبی داشته است. 

) زیر کشت محصول 1395-96در سال زراعی قبل(

  گندم بودند.

ي نخود در سنقر نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه

هاي نشان داد که اثر اصلی فاکتورهاي کنترل علف

دار ها بر عملکرد دانه معنیقابل آنهرز، رقم و اثر مت

کش سنکور (یک کیلوگرم ). علف1بود (جدول

طور آشکار صورت قبل از کاشت) بهدر هکتار به

هاي هرز اثر منفی داشت، تعداد و وزن بر علف

هاي هرز را کاهش داد ولی در اواسط خشک علف

سوزي آن بر نخود ظاهر شد و فصل رشد اثر گیاه

دانه و تولید محصول گردید (جدول مانع از تشکیل 

2.(  

ي نخود نشان داد که میانگین عملکرد دانه

کیلوگرم در  820ترین عملکرد دانه با میانگین بیش

- هکتار مربوط به وجین دستی بود. تیمارهاي علف

لیتر در هکتار قبل از کاشت)،  2کش پندیمتالین (

لیتر در هکتار قبل از کاشت) و  2/0مرلین فلکس(

لیتر در هکتار قبل از کاشت)  5/0وئیت (پرس

کیلوگرم  646و  665، 677هاي ترتیب با میانگینبه

در هکتار در کالس آماري بعد از آن قرار گرفتند 

کیلوگرم در  268و تیمار بدون کنترل با میانگین 

). 2ترین عملکرد دانه را داشت (جدول هکتار کم

کی بین تیمار کنترل مکانی) 2014مهدیه و بهرامی(

 ردیف + کنترل دستی روي ردیف و علفکش

را بهترین تیمارها در رسوئیت + کنترل مکانیکی پ

هاي هرز نخود معرفی نمودند. نتایج کنترل علف

) نیز حاکی از کنترل قابل قبول 1992پاال و مزید (

هاي هرز توسط پندیمتالین بوده است. علف

ترل پرسوئیت (ایمازتاپیر) نیز در ترکیه براي کن

 Kantarهاي هرز نخود معرفی شده است (علف

and Elkoca, 1999 در آزمایش موسوي و .(
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) مشخص شد که استفاده از 2010همکاران (

هاي فومسافن، سیمازین و پرومترین کشعلف

تواند در کنترل رویشی میصورت پیشبه

هاي هرز یکساله مزرعه نخود مفید باشد. علف

انه ارقام نخود نیز نشان مقایسه میانگین عملکرد د

هاي  داد که رقم عادل و آنا به ترتیب با میانگین

کیلوگرم در هکتار برترین ارقام بودند.  617و  629

کیلوگرم در هکتار  564سپس رقم منصور با تولید 

ترین عملکرد در کالس بعدي قرار داشت.کم

کیلوگرم در  327مربوط به رقم سارال با میانگین 

  ).2جدول ( هکتار بود

ترین تعداد بوته در مترمربع مربوط به  همچنین بیش

ستی) با میانگین    شاهد(وجین د بوته در   9/20تیمار 

هاي علف    مار تالین (   مترمربع بود. تی ندیم  2کش پ

ــت)، مرلین فلکس(      2/0لیتر در هکتار قبل از کاشـ

لیتر  5/0لیتر در هکتار قبل از کاشت) و پرسوئیت (  

ــت)   هاي ترتیب با میانگین  به در هکتار قبل از کاشـ

ــه   بــیــش 2/20و  6/20، 6/20 تــریــن تــعــداد بــوت

).  3درمترمربع را به خود اختصــاص دادند (جدول 

ترین وزن صد دانه  چنین تیمارهاي مذکور بیشهم

ــایر تیمارهاي    ترتیب با میانگین   را به  هاي در بین سـ

شک علف    علف شتند. مشاهده وزن خ هاي کش دا

ف نشان داد که تیمار شاهد   هرز در تیمارهاي مختل

یانگین     بدون کنترل علف  با م گرم   146هاي هرز 

یک     در مترمربع بیش هاي  مار بار وجین  ترین و تی

هاي ترتیب با میانگینکش سنکور به دستی و علف 

ترین مقــدار وزن     گرم در مترمربع کم        38و  23

ند و علف    ــت هاي  کشخشـــک علف هرز را داشـ

یت و مرلی     ــوئ ندیمتالین، پرسـ یب   پ به ترت ن فلکس 

هاي هرز را درصد وزن خشک علف 65و  63، 68

شاهد بدون کنترل کاهش دادند (جدول     سبت به  ن

ــود که علف ). یادآوري می 3 ــنکور بر شـ کش سـ

محصـــول نیز اثر ســـوء داشـــت و در دز مصـــرفی  

  عملکرد دانه حاصل نشد.  

  

  )MSملکرد دانه ارقام نخود در دو منطقه آزمایش(هاي مختلف بر عکشتجزیه واریانس اثرات کاربرد علف  -1جدول 

  سرپل ذهاب  سنقر  

  عملکرد دانه  درجه آزادي  عملکرد دانه  درجه آزادي  منابع تغییر

 ns 1 227 ns 31189 1 بلوك

 **1843470 7 **785609 9 علفکش

1خطاي  9 26582 7 6214 

 **168698 6 **203058 6 رقم

2خطاي   6 2693 6 5224 

مرق×علفکش  54 20526* 42 30642 ns 

3خطاي  54 12422 42 18658 

 144704 111 139 139 کل

% 3/21 - ضریب تغییرات%  - %16  

  دار.درصد و غیرمعنی 1و  5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  **، *



  1401 شهریور ،1 شماره  ،11 دوره  ایران دیم زراعت نشریه

47 

 

  لف در منطقه سنقرهاي مختکشمیانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار) ارقام نخود تحت تاثیر علف -2جدول 

  تیمارها  عراقی  6ازبک  آزکان  آنا  سارال  عادل  منصور  میانگین

646b 742 a-h 703 b-i 413 j-s 636 c-l 539 f-o 720b-h 769a-g 1 :اشتلیتر در هکتار قبل از ک 5/0 به میزان (ایمازتاپیر) پرسوئیت  

614bc 602 d-m 675 c-j 366 l-s 758 a-g 673 c-j 743 a-h 478 h-r 2 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 4 به میزان پندیمتالین  

0f 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 0 t 3: شتکیلوگرم در هکتار قبل از کا یک به میزان (متریبیوزین)سنکور  

484cd 443 i-s 619 c-m 299 n-s 526 f-p 526 f-p 542 f-o 435 i-s 4 : گرم در هکتار قبل از کاشت 20فلومت سوالم  

665b 720 b-h 823 a-e 395 k-s 754 a-h 710b-i 557 e-n 699 b-i 5 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 2/0 به میزان مرلین فلکس  

604b-d 510 g-q 702 b-i 376 l-s 703 b-i 630 c-m 605 d-m 699 b-i 6 :لیتر در هکتار قبل از سبز شدن 2/0 به میزان مرلین فلکس  

459d 733 b-h 699 b-i 297 n-s 745 a-h 227 r-t 251 q-s 261 p-s 7: لیتر در هکتار قبل از کاشت 2/0 به میزان اکسی فلورفن  

677b 729 b-h 742 a-h 386 l-s 731 b-h 747 a-h 731 b-h 670c-j 8:  لیتر در هکتار قبل از کاشت 2 به میزانپندیمتالین  

268e 269 o-s 359 m-s 180s-t 308 n-s 273 o-s 279 o-s 207 r-t 9: شاهد بدون کنترل علف هرز  

820a 892 abc 971 ab 554 e-n 1008 a 789 a-f 663 c-k 862 a-d 10 :شاهد وجین دستی  

- 564b 629a 327d 617a 511c 509c 508c میانگین 

  ).گر ندارند (حروف میانی هر کالس حذف شده استبا یکدی داردرصد اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین
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کش در منطقه سنقرهاي هرز باریک برگ، پهن برگ، تعداد بوته و وزن صد دانه نخود در سطوح مختلف علفمیانگین تعداد علف -3جدول   

 وزن صد دانه

 (گرم)

تعداد بوته 

 در متر مربع

تعداد کل 

هاي هرزعلف  

هاي تعداد علف

برگ هرز پهن  

هاي تعداد علف

 هرز باریک برگ

هاي هرزوزن خشک علف  

 تیمارها (گرم در مترمربع)

32/0a 19/4abc 7/0cd 5/3cde 1/7de 46/5cd 1 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 4 به میزان پندیمتالین  

32/3a 20/2ab 9/0c 7/1c 1/9cd 54/1cd 2 :کاشت قبل از لیتر در هکتار 5/0 به میزان (ایمازتاپیر)پرسوئیت  

0/0c 12/0e 5/6de 4/2de 1/4de 38/4de 3: ز کاشتکیلوگرم در هکتار قبل ا یک به میزان (متریبیوزین)سنکور  

31/9a 16/4cd 15/5b 12/5b 3/0bc 98/1b 4 : گرم در هکتار قبل از کاشت 20فلومت سوالم  

32/7a 20/6a 7/8cd 6/4cde 1/4de 51/5cd 5 :شتلیتر در هکتار قبل از کا میلی 2/0 به میزان مرلین فلکس  

32/0a 19/2abc 9/7c 7/8c 1/9cd 61/6c 6 :لیتر در هکتار قبل از سبز شدن 2/0 به میزان مرلین فلکس  

31/5a 16/6bcd 15/2b 11/7b 3/5b 95/8b 7: لیتر در هکتار قبل از کاشت 2/0 به میزان اکسی فلورفن  

31/9a 20/6a 8/2cd 7/7c 0/5ef 53/1cd 8:  لیتر در هکتار قبل از کاشت 2 به میزانپندیمتالین  

29/9b 15/0de 23/5a 18/5a 5/0a 145/8a 9: شاهد بدون کنترل علف هرز  

32/8a 20/9a 3/1e 3/1e 0/0f 22/6e 10 :شاهد وجین دستی  

با یکدیگر ندارند. داردرصد اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین  
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ــه    ــرد دان ــانس عملک ــه واری ــایج تجزی ــود نت ي نخ

در سـرپل ذهــاب نیــز هماننـد ســنقر نشــان داد کــه   

ــف    ــاي عل ــلی فاکتوره ــر اص ــر   اث ــم ب ــش و رق ک

ــی  ــه معن ــل آن عملکــرد دان ــر متقاب ــود و اث ــا دار ب ه

ــی  ــر معن ــه غی ــر عملکــرد دان ــود (جــدولب ). 1دار ب

ــف    ــه عل ــوط ب ــایج مرب ــد   نت ــنکور همانن ــش س ک

هـاي هـرز   طـور آشـکاري بـر علـف    سنقر بود و بـه 

هــا را کــاهش داد و در  اثــر داشــت و تعــداد آن  

سـوزي آن بـر نخـود    اواسط فصـل رشـد اثـر گیـاه    

ــد     ــه و تولیـ ــکیل دانـ ــانع از تشـ ــد و مـ ــاهر شـ ظـ

  محصول گردید.

نه    یانگین عملکرد دا پل     م ــر قه سـ ي نخود در منط

که بیش    ــان داد  هاب نشــ با    ذ نه  ترین عملکرد دا

کیلوگرم در هکتار مربوط به وجین    1106ین میانگ 

ــتی بود. علف ندیمتالین (    کشدسـ لیتر در  4هاي پ

لیتر در   2/0هکتار قبل از کاشـــت)، مرلین فلکس (

ــوئیت (     ــت) و پرسـ لیتر در   5/0هکتار قبل از کاشـ

به       بل از کاشـــت)  یانگین    هکتار ق با م یب  هاي  ترت

کیلوگرم در هکتــار بعــد از  994و  1023، 1099

ــتی بیش وجین ــتند. دس ترین عملکرد نخود را داش

ــدون کنترل علف         ــانگین       تیمــار ب ــا می   755هرز ب

ترین عملکرد دانه را تولید   کیلوگرم در هکتار کم 

 ).4نمود (جدول 

ــز    ــام نخــود نی ــه ارق ــانگین عملکــرد دان ــه می مقایس

کیلـــوگرم در  1007نشــان داد کــه رقــم عــادل (    

ام هکتـــار) برتـــرین رقـــم بـــود و بعـــد از آن ارقـــ

 918هـاي  ترتیـب بـا میـانگین   آکسـو و منصـور (بـه   

کیلـــوگرم در هکتـــار) در کـــالس بعـــدي  900و 

تـرین عملکـرد دانـه مربـوط بـه      قرار داشتند و کـم 

ــک  ــم ازب ــود    700( 6-رق ــار) ب ــوگرم در هکت کیل

ــدول  ــل  4(جــ ــر متقابــ ــودن اثــ ). معنــــی دار نبــ

ــر   علـــف ــه اثـ ــان داد کـ ــز نشـ ــم نیـ ــش در رقـ کـ

صــورت تلــف بــههــاي مخهــا در رقــمکــشعلــف

ــین تیمارهــاي علــف  کــش مشــابهی بــوده اســت. ب

بــراي صــفت وزن صــد دانــه در منطقــه ســرپل      

ــی  داري وجــود نداشــت. بجــز  ذهــاب تفــاوت معن

ــار ســنکور کــه بــه    ســوزي  دلیــل اثــر گیــاه  تیم

 عملکــــرد اقتصــــادي قابــــل تــــوجهی نداشــــت

تـرین ارتفـاع گیـاه نخـود نیـز بـا       ). بـیش 5(جدول 

بـــوط بـــه تیمارهـــاي متـــر مرســـانتی 37میـــانگین 

ــف  ــتی و عل ــین دس ــدیمتالین وج ــش پن ــر  4( ک لیت

  ). 5(جدول  در هکتار قبل از کاشت) بود

ــرل    ــدون کنت ــاهد ب ــار ش ــاب در تیم در ســرپل ذه

کــش تــرین و شــاهد کنتــرل دســتی و علــف بــیش

هــاي هــرز تــرین تعــداد کــل علــفپرســوئیت کــم

ــدول   ــد (جــ ــاهده گردیــ ــی وزن 5مشــ ). بررســ

شـان داد کـه شـاهد    هـاي هـرز نیـز ن   خشک علـف 

ــف   ــرل عل ــدون کنت ــانگین    ب ــا می ــرز ب ــاي ه  71ه

تــــرین وزن خشــــک گـــرم در مترمربــــع بـــیش  

ــف ــین    عل ــاي وج ــت و تیماره ــرز را داش ــاي ه ه

 6و  5هـاي  ترتیـب بـا میـانگین   دستی و سـنکور بـه  

ــم  ــع کــ تــــرین وزن خشــــک گــــرم در مترمربــ

کـــش هـــاي هـــرز داشـــتند. تیمـــار علـــفعلـــف

ــا لیتــر در هکتــار  4( پنــدیمتالین قبــل از کاشــت) ب

گـــرم در مترمربـــع بعـــد از ســـنکور  30میـــانگین 

ــیش ــف  ب ــد عل ــدگی را از رش ــرین بازدارن ــاي ت ه

هــاي هــرز هــرز نشــان داد کــه وزن خشــک علــف

ــاي     ــایر تیماره ــنکور و س ــابین س ــار م ــن تیم در ای

).5کش بود (جدول علف
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  ذهابهاي مختلف در منطقه سرپلثیر علفکشهکتار) ارقام نخود تحت تا میانگین عملکرد دانه (کیلوگرم در -4جدول 

میان

 گین
 6ازبک آکسو آزکان عادل منصور

 آزاد 1ازبک

 تیمارها

a1099 a1319 d-a1223 j-b 873 f-a1176 j-b873 h-a1131 g-a1147 1 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 4 به میزان پندیمتالین  

bc994  j-a1038 g-a1149 j-b884 e-a1208 j-d 817 j-d957 j-a1065 2 :ز کاشتالیتر در هکتار قبل  5/0 به میزان (ایمازتاپیر) پرسوئیت  

e0 k0 k0 k0 k0 k0 k0 k0 3 :ز کاشتاکیلوگرم در هکتار قبل  یک به میزان (متریبیوزین) سنکور  

c946  j-a916 ab1279 j-a986 j-a942 j-g 738 j-c821 j-a943 4 : کاشتگرم در هکتار قبل از  20فلومت سوالم  

b1023 j-a1006 f-a1202 c-a1253 j-a1058 j-e 782 j-f769 j-a1089 5 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 2/0 به میزان مرلین فلکس  

c921  i-a1104 ab1306 j-a 962 j-a1033 j-h703 ij683 j660 6 :لیتر در هکتار قبل از سبز شدن 2/0 به میزان مرلین فلکس  

a1106  g-a1152 g-a1152 f-a1200 j-a1090 j-a1029 j-a1055 j-a1015 7 :شاهد وجین دستی  

d755  j662 j-g741 j-d790 j-c 836 j658 j-d792 j-d806 8 :شاهد بدون کنترل علف هرز  

- 
bc900 a1007 bc868 b918 d700 d755 c841 میانگین  

  ).با یکدیگر ندارند (حروف میانی هر کالس حذف شده است داراختالف معنیدرصد  5هاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین
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 هاب.کش در سرپل ذهاي هرز باریک برگ، پهن برگ، ارتفاع بوته، تعداد بوته و وزن صد دانه نخود در سطوح مختلف علفمیانگین تعداد علف -5جدول 

وزن صد 

  دانه (گرم)

ارتفاع بوته 

  متر)(سانتی

عداد ت

بوته در 

 متر مربع

تعداد کل 

هاي علف

 هرز

تعداد 

هاي هرز علف

 پهن برگ

تعداد 

هاي هرز علف

  باریک برگ

وزن خشک 

هاي هرز علف

  تیمارها  (گرم در مترمربع)

a8/35 a0/37 b8/19 ab7/15 a9/4 ab8/10 d4/30 1 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 4 به میزان پندیمتالین  

a3/36 abc2/34 ab8/22 a4/19 a0/3 a4/16 c8/42 2 :ز کاشتالیتر در هکتار قبل  5/0 به میزان (ایمازتاپیر) پرسوئیت  

b0/0 d0/12  ab1/21 ab4/13 a8/2 ab6/10 e0/6 3 :ز کاشتکیلوگرم در هکتار قبل ا یک به میزان (متریبیوزین)سنکور  

a5/36 bc2/34 ab7/22 a1/23 a2/7 a9/15 b9/45 4 : گرم در هکتار قبل از کاشت 20فلومت سوالم  

a9/35 ab9/36 ab2/22 a 8/20 a6/4 a2/16 c0/42 5 :لیتر در هکتار قبل از کاشت 2/0 به میزان مرلین فلکس  

a3/36 ab4/36 a4/24 a5/22 a5/4 a1/18 b6/47 6 :لیتر در هکتار قبل از سبز شدن 2/0 به میزان مرلین فلکس  

a9/39 abc0/37 ab1/23 b0/2 a0/2 b0 e0/5 7 :شاهد وجین دستی  

a4/37 c0/34 ab9/23 a7/35 a0/13 a5/22 a7/70 8 :شاهد بدون کنترل علف هرز  

 دار با یکدیگر ندارند.درصد اختالف معنی 5هاي داراي حروف مشابه بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال میانگین
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  گیرينتیجه

کش ي نخود در تیمارهاي علفعملکرد دانه

لیتر در هکتار قبل از کاشت) و مرلین  4یمتالین (پند

لیتر در هکتار قبل از کاشت) در سرپل  2/0فلکس (

لیتر در هکتار قبل از کاشت)  2ذهاب و پندیمتالین (

لیتر در هکتار قبل از کاشت)  2/0و مرلین فلکس (

ترتیب در کالس وجین دستی و کالس در سنقر به

ترین کاهش کم بعدي نزدیک به آن قرار گرفتند و

عملکرد را نسبت به وجین دستی داشتند. مقایسه 

ارقام نخود نیز نشان داد در منطقه سرپل ذهاب 

(منطقه گرم) رقم عادل برترین رقم و بعد از آن 

ارقام آکسو و منصور قابل توصیه هستند. همچنین 

در منطقه سنقر (منطقه سرد) ارقام عادل و آنا برترین 

صور در مرتبه بعدي قرار بودند و سپس رقم من

ها در کشگرفت. در هر دو منطقه اثر علف

هاي کشهاي مختلف مشابه بود.  هر چند علفرقم

، 56ترتیب پندیمتالین، پرسوئیت و مرلین فلکس به

هاي هرز درصد باعث کاهش تعداد علف 42و  45

درصد عملکرد نخود را نسبت  59و  58، 60شدند و 

هرز افزایش دادند، با این لفبه شاهد بدون کنترل ع

هاي دیگر و کشوصف نیاز به بررسی علف

همچنین تغییر دز مصرفی در بعضی از 

هاي آزمایش شده در این تحقیق کشعلف

  ضروري است.   
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Abstract 

In order to investigate the effect of different herbicides on weed control in different 

chickpea cultivars, an experiment was conducted in two regions in Kermanshah province: 

Sonqor and Sarpol-e Zahab as strip plot based on RCBD design with two replications in the 

2017-18 crop year. The Horizontal factors included weed control treatments (Pendimethalin 4 

lit.ha-1 Pre-Planting, Pursuit 0.5 lit.ha-1PP, Sencor 1 lit.ha-1 PP, Flumetsulam 20 gr.ha-1 PP, 

Merlin flex 0.2 lit.ha-1 PP, Merlin flex 0.2 lit.ha-1 Pre-Emergence, Oxyflurofen  0.2 lit.ha-1, 

Pendimethalin 2 lit.ha-1 PP, No control and Hand weeding) which treatments of Oxyflurofen  

0.2 lit.ha-1 Pendimethalin 2 lit.ha-1 PP was not performed in Sarpol-e Zahab. The Vertical 

factors included chickpea varieties (Iraqi, Ozbek6, Azkan, Ana, Saral, Adel and Mansour) in 

Sonqor and (Azad, Ozbek1, Ozbek6, Akso, Azkan, Adel and Mansour) in Sarpol-e Zahab site. 

The results of ANOVA showed that effect of weed control and variety was significant on grain 

yield in both regions but the interaction of them was significant only in Sonqor. In Sonqor, the 

highest grain yield was obtained in hand weeding with an average 820 (Kg/ha) and the 

pendimethalin (2 lit/ha pre-planting), merlinflex (0.2 lit/ha pre-emergence) and persuit (0.5 

lit/ha pre-planting) with an average of 677, 665 and 646 Kg/ha, respectively were in the next 

class. Adel and Ana varieties had the highest yield with an average of 629 and 617 Kg/ha, 

respectively. The uncontrolled weed treatment with an average of 146 g / m2 had the highest 

and the Hand weeding and Sencor herbicide with an average of 23 and 38 g / m2 had the lowest 

weed dry weight, respectively. The herbicides Pendimethalin, Pursuit and Merlin Flex reduced 

the dry weight of weeds by 68, 63 and 65%, respectively, compared to the uncontrolled control. 

In Sarpol zahab, the highest yield with an average of 1106, 1099 and 1023 Kg/ha produced by 

hand weeding, pendimethalin (4 lit/ha pre-planting) and merlinflex (0.2 lit/ha pre-planting), 

respectively. In terms of varieties, Adel (1007 kg/ha) had the highest grain yield and Akso 

(918kg/ha) and Mansour (900 lg/ha) were located in the second class. Overall, the results 

showed that the herbicides Pendimethalin, Persuite and Merlin Flex after Hand weeding 

reduced weed number by 56, 45 and 42% respectively, compared to the uncontrolled weed.  
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