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  چکیده 
هاي هرز نخود بـه صـورت   باشند. به همین منظور آزمایشی جهت کنترل علفمل عمده کاهش ارزش کمی و کیفی نخود میهرز از عوا هايعلف

در سه سطح ورزي خاكمورد بررسی در آزمایش شامل سیستم  فاکتورهاي .انجام شدبا سه تکرار  بلوك کامل تصادفیطرح بر مبناي  5نواريهاي بلوك
ثره در ؤگرم ماده م 1440و  960، 480( کش تریفلورالیناصلی و مقادیر علف عامل) به عنوان نوري محافظ با در روز ورزي در شب، روز و شخم(خاك

- هاي هرز در تمام فصل رشد و شاهد  بدون وجین و کاربرد علفو شاهد عاري از علفثره در هکتار) ؤگرم ماده م 150و  100، 50( و ایمازتاپیرهکتار) 
ورزي در روز و شب بیشتر بوده و ورزي در روز با محافظ نوري نسبت به عملیات خاكهاي هرز در تیمار عملیات خاكتراکم علف .فرعی بود عاملکش 

هاي هرز درتیمار مقادیر ) وجود نداشت. زیست توده علفP≤ 0.05داري (ورزي در شب نیز اختالف معنیورزي در روز و عملیات خاكبین عملیات خاك
 1151کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شـاهد بـدون کنتـرل (    داري با یکدیگر نداشتند.ها در انتهاي فصل رشد تفاوت معنیکشعلف کاهش یافته

 ها از لحاظکشکیلوگرم در هکتار) بود و همچنین در بین مقادیر کاربرد این علف 1977کیلوگرم در هکتار) و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد کنترل (
هاي هرز شـوند  تواند موجب کنترل کافی علفها میکشداري از این لحاظ وجود نداشت. نتایج نشان داد مقادیر کاهش یافته علفآماري اختالف معنی

  بدون اینکه تأثیر منفی بر عملکرد نخود داشته باشند.
  

  شخم شب ،پرسویت، ترفالنکلیدي:  هايواژه
  

     ٥ 4 3 2 ١  مقدمه
زا بـه نخـود مـی   یکی از مهمترین عوامل خسارت هاي هرزعلف

باشد. نخود به دلیل نداشتن صفات رقابتی مناسـب از جملـه سـرعت    
رشد اولیه، ارتفاع و سطح برگ باالتر، در اوایل دوره رشد در رقابت با 

هاي هـرز  هاي هرز بسیار ضعیف و حساس است و چنانچه علفعلف
و  2یابد (ل توجهی کاهش میآن کنترل نشوند، عملکرد آن به نحو قاب

تنهـا بـه کـاهش     در نخـود  هـرز  هايمشکالت مربوط به علف). 11
آنها با بلکه  شود،عملکرد ناشی از رقابت آنها با گیاه زراعی محدود نمی

مزاحمـت در برداشـت    خاصیت دگرآسیبی، ها،میزبانی آفات و بیماري
ه نیز بر کیفیت محصول برداشت شد و مشکل ساز هستند نخود،براي 

). بر اسـاس  2گیرد (ثیر قرار میأهرز تحت تاثر اختالط با بقایاي علف
هاي هـرز در  هاي موجود، تلفات عملکرد ناشی از تداخل علفگزارش

  ).2درصد گزارش شده است ( 90تا  40مزارع نخود بین 
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5- Strip 

ورزي هاي هرز از طریق انجام عملیات خاكحذف مکانیکی علف
تـرین راهکارهـاي مـدیریت    از جمله قـدیمی در مراحل قبل از کاشت 

هاي کنترل مکـانیکی  شوند. از جمله روشهرز محسوب میهايعلف
می باشد، بـدین صـورت    6هرزهايهاي هرز، کنترل نوري علفعلف

ورزي مـی در زمان انجام عملیات خاك 7یک برخه کوتاه مدت نوري
) 22شود ( هاي هرزتواند سبب تحریک جوانه زنی برخی از بذور علف

-هاي هرز در طی انجام عملیات شخم با خاكممکن است بذر علفو 
بـه ایـن    ورزي در معرض تابش نور قرار گرفته و سپس مدفون شود.

ترتیب چنانچه این عملیات طی شب انجام شود و یـا عملیـات فـوق    
توسط ادواتی صورت گیرد که پوششی در مقابل نور داشته باشد تراکم 

هـرز  هـاي ). کنتـرل نـوري علـف   22( ر خواهد شدهاي هرز کمتعلف
یکی) روشی براي جلوگیري از جوانهورزي در تار(انجام عملیات خاك

بـوده و جوانـه    8هرزي است که بذر آنها حساس به نورهايزنی علف
یابـد  زنی آنها در صورت عدم وجود نور به هنگام شخم، کـاهش مـی  

هاي هرز را به هور علفهاي هرز قادر است ظکنترل نوري علف ).21(
-تأخیر بیندازد و این تأخیر موجب مزیت رقابتی براي گیاه زراعی می

                                                        
6- Photocontrol of Weed 
7- Light-flash 
8- Photoblastic 
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). در همین راستا محققان مختلف نتـایج متفـاوتی گـزارش    20شود (
اند. بر اساس مطالعات انجام شده کارایی شخم شب در مقایسه با کرده

هرز درصدي در پوشش علف  80تا افزایش  5/97شخم روز از کاهش 
  ).21در آزمایشات مختلف متفاوت بوده است (

ها و آلودگیکشهاي هرز به علفامروزه با توجه به مقاومت علف
کشهاي زیست محیطی، استفاده از مقادیر کاربرد کاهش یافته علف

در شرایط رشدي بهینه، مقـادیر   ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
هاي علف هرز بسیار کوچک ل بوتهکمتر از توصیه کلی نیز براي کنتر

هاي حساس کافی است، در چنین مواقعی کاربرد نصف و به ویژه گونه
یابی به کنترل و یا حتی یک چهارم مقادیر توصیه شده نیز براي دست

-کنترل علـف  بیشینهاغلب اوقات  ).6نماید (موفقیت آمیز کفایت می
. )23و  18، 17( ستمورد نیاز نی ،محصول بهینههرز براي تولید هاي

تر از آن هرزي مشخصی دارد که پایینهر محصول آستانه تراکم علف
شـود  تداخل علف هرز معموالً موجب کاهش عملکرد اقتصـادي نمـی  

) در آزمایشـی از  14و همکـاران ( ). در همین ارتباط باروس 23و  19(
کش پس رویشی مزوسولفورون و هاي کاهش یافته مخلوط دو علفدز

-ها) به منظور کنترل علـف ریدیتیل (از خانواده سولفونیل اورهمفن پی
هاي هرز باریک و پهن برگ گندم استفاده کردنـد، در آزمـایش ایـن    
محققان مشاهده شد که عملکرد دانه با وجود کارایی کم کنترل علف

  داري نداشت. هاي هرز در بین دزهاي کاهش یافته، تفاوت معنی
و کاربرد هاي هرز نوري علف کنترل این تحقیق با هدف ارزیابی

 کنتـرل هاي ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کشعلفمقادیر کاهش یافته 
 اجرا شد. عملکرد نخود و هرزهايعلف

  
 هامواد و روش

بلوك کامل طرح بر مبناي  1نواري هايبلوك به صورتآزمایش 
مـایش  مورد بررسـی در آز  فاکتورهاي .انجام شدبا سه تکرار  تصادفی

ورزي در شـب، خـاك   در سه سطح (خـاك ورزي خاكشامل سیستم 
 عامـل ) به عنـوان  نوري محافظ ورزي در روز باورزي در روز و خاك
(مقدار کاهش  480) ( EC ٪48( کش تریفلورالیناصلی و مقادیر علف

(مقدار افزایش یافتـه) گـرم    1440(مقدار توصیه شده) و  960یافته)، 
(مقـدار کـاهش    50) (SL ٪10( و ایمازتـاپیر ر) ثره در هکتـا ؤماده مـ 
(مقدار افزایش یافته) گرم ماده  150(مقدار توصیه شده) و  100یافته)، 

هاي هرز در تمام فصل رشد و و شاهد عاري از علفثره در هکتار) ؤم
    فرعی بود. عاملکش شاهد بدون وجین و کاربرد علف

دار با گاوآهن برگردان ابتدا زمین مورد نظر سازي زمینبراي آماده
شخم زده شد. سپس با استفاده از دیسک به صورت دو بار عمـود بـر   

ها خرد شدند و با اسـتفاده از لـولر زمـین    هم خاك نرم شده و کلوخه

                                                        
1- Strip 

هاي الزم جهت آبیاري ایجاد تسطیح شد. در نهایت با شیارساز جوي
شد. جهت اجراي آزمایش زمین به سـه بلـوك مسـاوي تقسـیم شـد      

اول در روز و در بلوك دوم در ورزي در بلوك که عملیات خاكوريبط
ورزي انجام شـد. همچنـین در بلـوك سـوم تمـام ادوات خـاك      شب 

(گاوآهن، دیسک، لولر و فارور) با محـافظ نـوري (موکـت و برزنـت)     
ورزي انجام گردید. پس از اتمام عملیـات  پوشانده شد و عملیات خاك

 با فواصل ردیـف متر ( 8/2×6 ه ابعادب هاي آزمایشیکرتورزي خاك
هاي پیش از کش) آماده شد. مقادیر کاربرد مختلف علفمترسانتی 70

کاشت تریفلورالین و ایمازتاپیر در شرایط مزرعه کـالیبره و تیمارهـاي   
 مربوطـه اعمـال شـدند. بـراي سمپاشـی از سـمپاش شـارژي مـدل        

MATABI   یلو پاسکال ک 5/2با فشار پاشش  8001با نازل بادبزنی
  لیتر در هکتار استفاده شد.  250و حجم پاشش 

در دو طرف ردیف با فاصله بین ردیـف   ILC482بذرهاي نخود 
متر توسـط  سانتی 5عمق  متر وسانتی 14متر و روي ردیف سانتی 35

در  2کـش بنومیـل (  دست کشت شد. بذور قبل از کاشت توسط قارچ
 .متر در نظر گرفته شد 3 هابلوك بیني فاصله .هزار) ضدعفونی شدند

براي آبیاري زمین مورد آزمایش از لوله استفاده شد که براي هر کرت 
) از GDDروزهـاي رشـد (   -دو شیر تعبیه شد. براي محاسـبه درجـه  

  استفاده شد. 1معادله 
  baseT -)/ 2) min+ T maxGDD =  ((T                     :  1معادله 

دماي حـداقل   minT حداکثر روزانه هوا،دماي  maxTدر این معادله 
 5/4براي نخود زنی (درجه حرارت پایه براي جوانه baseTروزانه هوا و 
  باشند. گراد فرض شد) میدرجه سانتی

روز پـس از   28بـرداري ( در طول فصل رشد شش مرحلـه نمونـه  
درجـه   715روز پـس از کاشـت (   45رشـد)،   -درجه روز 410کاشت (

روز پس  70رشد)، -درجه روز 975پس از کاشت ( روز 57رشد)، -روز
درجه  1620روز پس از کاشت ( 75رشد)، -درجه روز1280از کاشت (

رشد) انجام شد. -درجه روز 2025روز پس از کاشت ( 90رشد) و -روز
هاي گیريبرداري هر کرت به دو نیمه تقسیم شد و نمونهجهت نمونه

ه دیگر کرت دست نخورده تخریبی از یک نیمه کرت انجام شده و نیم
گیري عملکرد و اجـزاي آن انجـام   باقی ماند تا در انتهاي فصل اندازه

هـرز در طـول فصـل     هايگیاه زراعی و علف گیريشود. براي نمونه
متر (که  35/0 × 7/0برداري بوسیله کادري به ابعاد رشد در هر نمونه

ت و سپس شد) گیاهان برداشبطور تصادفی داخل هر کرت گذاشته می
سـاعت،   48گـراد منتقـل و پـس از    درجه سانتی 70به آون با دماي 

شد. در انتهاي فصـل رشـد جهـت    توزین و وزن خشک آنها ثبت می
هـاي هـرز از گیاهـان نیمـه دسـت      تعیین عملکرد دانه و تراکم علف

متر از باالي هر سانتی 50نخورده کرت با حذف اثرات حاشیه (حذف 
متر  25/5راست و چپ آن) سطحی معادل  کرت و دو ردیف از طرف

مربع برداشت شده و عملکرد دانه پس از کوبیدن و جدا کردن دانه از 
  گیري و ثبت شد. کاه اندازه
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هـا وضـعیت   براي تجزیه آماري ابتدا قبل از تجزیه و تحلیل داده
بررسـی   Sigma plotافزار هاي آزمایش با نرمنرمال بودن توزیع داده

رت نیاز تبدیل مناسب بر روي آنها انجام و سپس آنالیز شده و در صو
ها به روش آزمون میانگین .انجام گردید Mstatcواریانس با نرم افزار 

ها نیز با استفاده از نرم افزارهـاي  اي دانکن مقایسه و شکلچند دامنه
Excel  وSigma plot .ترسیم شدند 

  
  نتایج و بحث

مشـاهده شـد کـه نـام و      هـرز گونه علف 13در طول فصل رشد 
 آمده است. 1خصوصیات آنها در در جدول 

  
  هرز مشاهده شده در مزرعههايهاي علفبرخی از ویژگی - 1 جدول

Table 1- Some of the weed characteristics in experiment 
 مسیر فتوسنتزي

Photosynthetic pathway  
 عادت رشدي

Cycle of Life  
 خانواده
Family  

 ینام فارس
Name in Persian  

 نام علمی
Scientific Name  

3C  سالهیک  
Annual 

Solanaceae ریزي سیاهتاج 
black nightshade 

Solanum nigrum L.  

3C سالهیک 
Annual 

Chenopodiaceae ترهسلمه 
lamb's quarters  Chenopodium album L.   

CAM سالهیک 
Annual 

Portulaceae خرفه 
common purslane  Portulaca oleracea L.  

4C  سالهیک 
Annual 

Amaranthaceae تاج خروس ریشه قرمز 
redroot pigweed  Amaranthus retroflexus L.  

4C  سالهیک 
Annual 

Amaranthaceae تاج خروس خوابیده 
prostrate amaranth  Amaranthus blitoides L. 

3C  سالهیک 
Annual 

Solanaceae تاتوره 
jimsonweed  Datura stramonium L.  

3C  سالهیک 
Annual 

Asteraceae کنچاقگاو 
spiny sowthistle  Sonchus asper L. 

3C  سالهیک 
Annual 

Polygonaceae  بندهفت 
common knotgrass  Polygonum aviculare L. 

3C  سالهیک 
Annual 

Euphorbiaceae گل عقربی 
giradol  Chrozophora tinctoria L.  

4C سالهیک 
Annual 

Poaceae سوروف 
common barnyard grass  Echinocloa crus-galli L.  

3C  سالهیک 
Annual 

Brassicacea خاکشیر 
flixweed  Descurainia Sophia L.  

3C  چند ساله 
perennial 

Convulvulaceae پیچک 
field bindweed  Convolvulus arvensis L.  

3C  سالهیک 
Annual 

Malvaceae کنف وحشی 
flower-of-an-hour  Hibiscus trionum L.  

  
 هرزهايتراکم علف

داري برداري بطور معنیهرز در کلیه مراحل نمونههايتراکم علف
)P≤ 0.052(جدول  ورزي قرار گرفت) تحت تأثیر نوع عملیات خاك ،(

هرز در تیمـار  هايبرداري تراکم علفکه در تمام مراحل نمونهبطوري
ورزي در روز با محافظ نوري نسبت به عملیـات خـاك  عملیات خاك

). با توجه به نتـایج مشـاهده   1ورزي در روز و شب بیشتر بود (شکل 
ورزي شب ورزي، تیمار عملیات خاكخاك شده بر اساس نوع عملیات

ورزي در روز با محافظ نـوري باعـث کـاهش تـراکم     و عملیات خاك
ورزي در روز نشدند (شکل هرز نسبت به تیمار عملیات خاكهايعلف

توانـد سـبب   ). محققان معتقدند که یک برخه کوتاه مدت نوري می1
ر زمان عملیـات  هرز شود و لذا دهايزنی برخی از علفتحریک جوانه

ورزي به دلیل جابجایی خاك ممکن است برخورد نـور بـا بـذور    خاك
اند افزایش یابد و به دنبال هرزي که به این دلیل جابجا شدههايعلف

). با وجود این محققان با اجـراي  21هرز سبز شوند (هايآن این علف
 )16انـد. بـوهلر (  هاي مختلف، نتایج متفاوتی گـزارش کـرده  آزمایش

هـاي  هـاي بدسـت آمـده از آزمـایش    اعتقاد دارد که با توجه بـه داده 
ي کنتـرل نـوري   توان نتایج قاطعی در زمینـه مختلف، به سختی می

) اظهار داشتند که براي حداکثر 21هرز بیان داشت. محققان (هايعلف
ثیرگـذار  أبایست شناخت دقیقی از عوامل تاثربخشی شخم در شب می



  551     ...هاي ایمازتاپیرکشهرز و مقادیر کاهش یافته علفهايکنترل نوري علف

تـوان بـه تفـاوت    کـرد. از جملـه ایـن عوامـل مـی      در این رابطه پیدا
هرز نسبت به نور یا شرایط خواب در هاي مختلف علفحساسیت گونه

زنـی در  بذور مختلف، میزان بذر موجود در بانک بـذر، میـزان جوانـه   
فصول مختلف، مقـادیر مختلـف آب موجـود در خـاك و نـوع ادوات      

در آزمایشـی در   استفاده شده در شخم اشـاره کـرد. در همـین راسـتا    
زنـی بـذور   درصـدي جوانـه   80ورزي در شب افـزایش  عملیات خاك

ورزي در روز گـزارش شـد و   هرز در مقایسه با عملیات خاكهايعلف
ایش عوامل دیگـري وجـود داشـته کـه     رسد در این آزملذا به نظر می

 14). همچنین در 21هاي نوري را کمرنگ کرده است (ثیر سیگنالتأ

هرز در شـخم  هاي) تراکم علف21م گرفته توسط نیمن (آزمایش انجا
آزمایش آنها تفاوتی با یکدیگر  9در شب در مقایسه با شخم در روز در 

) نیز در آزمایش خود نتایج مشابهی بـا  3نداشت. حیدري و همکاران (
هـرز عـدس گـزارش کردنـد. در     هـاي این تحقیق را در تـراکم علـف  
سد عواملی مانند میزان بذر موجـود در  رآزمایش حاضر نیز به نظر می

هـاي  ورزي و نیز تفاوت در حساسیت گونـه بانک بذر تیمارهاي خاك
ورزي هرز نسبت به نور باعث عدم کارایی عملیات خاكمختلف علف

ورزي در روز با محافظ نوري در کـاهش تـراکم   شب و عملیات خاك
  هرز شده است. هايعلف

 

 هرز در طول فصل رشد نخودهاياکم علفمیانگین مربعات تر - 2 جدول
Table 2- Mean Square of weed density during the growing season Chickpea 

 برداريمرحله نمونه    
Sampling stage  

        

 انتهاي فصل
The end of 

season  
 پنجم

The fifth  
 چهارم

The fourth  
 سوم

The third  
 دوم
The 

second  
 اول

The first  
 ه آزاديدرج

Df  
 منابع تغییرات

Sources of changes  

  بلوك  2  0.5  0.21  3.2  2.6  3.8  0.03
Block  

 ورزينوع عملیات خاك  2 0.385**  4.1 **  115.8 *  77.8 **  46.5**  1.9 **
Tillage  

 1خطاي   4  5.1  0.55  9.6  2  2.3  0.04
Error 1  

ns 0.53  ns 11.2  ns0.55  ns 2.8  ns 0.66  ns 0.2  1  کشفنوع عل 
Herbicide  

 2خطاي   2  32.9  0.24  1.5  3.9  0.6  0.06
Error 2  

ns 0.06  ns 0.9  ns 1.7  ns 2.9  ns 0.14  ns 1.4  2  کشنوع علف×  ورزي نوع عملیات خاك 
Tillage × Herbicide  

 3خطاي   4  3  0.12  4.4  4.5  1.3  0.05
Error 3  

** 0.26  ** 12.3  ** 18.4  ** 35.9  ** 0.86  ** 40.9  3  
 کشدار کاربرد علفمق

The amount of Herbicide 
application  

* 0.08  ns 0.39  ns 3  * 5.2  ns 0.08  * 8.6  6  
مقدار کاربرد ×  ورزي نوع عملیات خاك

 کشعلف
Tillage × The amount of 

Herbicide application 

* 0.09  ns 1.3  ns 3.3  ns 4.1  ns 0.06  ns 4.7  3  
 کشرد علفمقدار کارب×  کش نوع علف

Herbicide× The amount of 
Herbicide application  

ns 0.01  * 2.5  ns 1.3  ns3.6  ns 0.18  * 11  6  

× کش نوع علف× ورزينوع عملیات خاك
 کشمقدار کاربرد علف

Tillage × The amount of 
Herbicide application× 

Herbicide  
  4خطاي   35  3.5  0.1  1.7  2.7  0.9  0.03

      ns01/0،  05/0دار در سطوح دار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی     
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 هرز در طی فصل رشد نخودهايورزي بر تراکم علفاثر نوع عملیات خاك - 1 شکل

Figure 1- The effect of tillage on weed density during the growing season Chickpea 
  

 ≥P( داريکش اثر معنیلفدر تمامی فصل رشد مقادیر کاربرد ع
درجه  1620). تا 2هرز نخود داشت (جدول هاي) بر تراکم علف0.05

داري با دیگر روز رشد مقدار کاربرد کاهش یافته ایمازتاپیر تفاوت معنی
که این مقـدار کـاربرد نتوانسـت کنتـرل     مقادیر کاربرد داشت بطوري

هاي هرز داشته باشد. اما از این مرحله تا آخـر  مؤثري در کنترل علف
کش در خاك، تراکم فصل رشد احتماالً به علت تجزیه و شستشو علف

هرز در تیمارهاي مقادیر کاربرد توصیه شده و افزایش یافته هايعلف
زیاد شده و در نتیجه در انتهاي فصل رشد بین مقدار کاربرد کـاهش  

ده و افزایش یافته ایمازتـاپیر تفـاوت   یافته با مقادیر کاربرد توصیه ش
). در همــین رابطــه ویلکــات و 2 داري وجــود نداشــت (شــکلمعنــی

و  71، 36کش ایمازتاپیر را در سه مقـدار کـاربرد   ) علف25همکاران (
گرم بر هکتار بصورت پیش از کاشت در بادام زمینی براي کنترل  105

گزارش کردند که در هرز یکساله پهن برگ بکار بردند، آنها چهار علف
کش تفاوت معنـی هاي هرز، بین مقادیر کاربرد این علفکنترل علف

  داري وجود نداشت.
درجه روز رشد مقدار کاربرد کاهش یافتـه تریفلـورالین    1280تا  

داري با دیگر مقادیر کـاربرد داشـت و نتوانسـت کنتـرل     تفاوت معنی
این مرحله تا آخـر  هاي هرز داشته باشد ولی از مؤثري در کنترل علف

داري وجـود  فصل رشد بین مقادیر کاربرد تریفلـورالین تفـاوت معنـی   
) بـا بررسـی   8). در همین ارتباط مجاب و همکاران (2 نداشت (شکل

گرم در  1680و  1200، 720، 0کش تریفلورالین (مقادیر کاربرد علف
گـردان گـزارش کردنـد کـه بـا      هرز آفتابهايهکتار) بر کنترل علف

هرز افزایش یافت. هايکش کنترل علفایش مقدار کاربرد این علفافز
رسد مقدار کـاربرد کـاهش یافتـه علـف    در آزمایش حاضر به نظر می

هاي بکار رفته تا اواسط فصل رشد کارایی کمی در کنترل علـف کش
-هرز داشت و در آخر فصل رشد نیز احتماال به دلیل تجزیه علفهاي
ها در خاك کـم  کشر خاك، غلظت علفها دها و شستشوي آنکش

هـرز در تیمارهـاي مقـادیر کـاربرد     هايشده و به تبع آن تراکم علف
توصیه شده و افزایش یافته زیاد شده و در نتیجه در انتهاي فصل رشد 
بین مقدار کاربرد کاهش یافته با مقادیر کاربرد توصیه شده و افزایش 

  نداشت. داري وجودها، تفاوت معنیکشیافته علف
 

 زیست توده نخود در طول فصل رشد
زیست توده تجمعی نخود ضمن داشتن رونـد افزایشـی در طـول    

ورزي در شـب و روز در حـدود   فصل رشد، در دو تیمار عملیات خاك
روز رشد به حداکثر رسـید و پـس از آن کـاهش یافـت     -درجه 1600

و روز ورزي در شب ). با وجود این در دو تیمار عملیات خاك3(شکل 
درصد نسبت به تیمـار عملیـات خـاك    50حداکثر زیست توده نخود 

-ورزي در روز با محافظ نوري بیشتر بود. احتماالً تراکم بیشتر علـف 
ورزي در روز با محافظ نوري نسبت به هرز در تیمار عملیات خاكهاي

 ورزي شب و روز باعث این اختالف شده اسـت (شـکل  دو تیمار خاك
1.(  

توده گیاه زراعی نخـود در طـی فصـل رشـد در     ستبا بررسی زی
 1200هاي بکار رفتـه، مشـخص شـد تـا     کشمقادیر بکار رفته علف

روز رشد تمام تیمارها از روند یکسانی برخوردار بودنـد، از ایـن   -درجه
ها تا انتهـاي فصـل رشـد زیـاد شـد،      مارمرحله به بعد واگرایی بین تی

هـرز  هـاي اهد کنترل علفآخر فصل رشد نخود تیمار ش که دربطوري
توده نخود بودنـد  بیشترین و شاهد بدون کنترل داراي کمترین زیست

هرز هاي) اظهار داشتند تداخل علف12). آئرتز و چاپین (5و  4(شکل 
) نیز با 24باعث کاهش زیست توده نخود شد. تی واري و همکاران (

ـ هايمطالعه اثر علف د کـه بـا   هرز بر زیست توده نخود مشاهده کردن
هرز زیست توده نخود کاهش یافته اسـت. در  هايافزایش تراکم علف

) نتایج مشابه تحقیق حاضـر را در  3همین راستا حیدري و همکاران (
هاي ایمازتاپیر و تریفلورالین در عـدس مشـاهده   کشمورد تأثیر علف

  کردند. 
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کش بر اساس هرز در طول فصل رشد نخود (دزهاي علفهايلورالین (ب) بر تراکم علفکش ایمازتاپیر (الف) و تریفاثر مقدار کاربرد علف - 2 شکل

 لیتر در هکتار)میلی
Figure 2- The effect of Imazethapyr (a) and Trifluralin (b) on the weeds density during the growing season Chickpea (doses 

of herbicide based on mL /ha) 
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 ▼ورزي در شب، عملیات خاك ○ورزي در روز، عملیات خاك ●( ورزي بر زیست توده نخود در طول فصل رشداثر نوع عملیات خاك - 3 شکل

 ورزي در روز با محافظ نوري)عملیات خاك
Figure 3- The effect of tillage on Chickpea biomass during the growing season (●day tillage, ○ night tillage, ▼ light-proof 

cover tillage)  
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رسد به دلیل تداخل بیشتر علفدر آزمایش حاضر نیز به نظر می
هرز در تیمار شاهد بدون کنترل نسبت به شاهد کنتـرل زیسـت  هاي

توده نخود در این تیمار کاهش یافته است. همچنین به دلیـل تـراکم   
هرز در طول فصل رشد در تیمار مقدار کاربرد افزایش یافته، کمتر علف

توده نخود در انتهاي فصـل رشـد در ایـن تیمـار داراي مقـدار      زیست
بیشتري نسبت به تیمارهاي مقدار کاربرد توصیه شده و کاهش یافته 

  هاي بکار رفته بود.کشعلف
تـوده  ) اظهار داشتند که الگوي تجمع زیسـت 15بان و همکاران (

هرز شبیه الگوي تجمع زیست توده نخود است و این مسأله هايلفع
ها کشپذیري شدید نخود در شرایط کاربرد علفاز دالیل اصلی آسیب
باشد. با وجود این در آزمایش حاضر هرز میهاينسبت به تداخل علف

درجه روز رشد  1200هرز را تا هايمشخص شد که نخود تداخل علف
هرز قرار گرفـت  هايثیر تداخل علفأز آن تحت تتحمل کرده و بعد ا

  ).5و  4(شکل 
  

  عملکرد دانه نخود
ورزي در شب و روز مشاهده بیشترین عملکرد دانه نخود در خاك

درصد کاهش نسبت به خاك 45ورزي با محافظ نوري با شد و خاك
رسـد  ). به نظـر مـی  6 ورزي در روز کمترین عملکرد را داشت (شکل

ها باعث تفاوت در آنها شـده  هرز در این تیمارهايلفمیزان تداخل ع
  .باشد

 1151کمترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد بدون کنتـرل ( 

کیلوگرم در هکتار) تریفلورالین و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار 
). بـه  7کیلوگرم در هکتار) ایمازتاپیر بود (شـکل   1977شاهد کنترل (

هرز در تیمار شاهد بدون هايوجه به عدم کنترل علفرسد با تنظر می
با نخود افزایش یافته که ایـن   هرزهايکنترل طول دوره تداخل علف

له باعث تخصیص کمتر ماده خشک به تولید دانه در نخود شـده  مسأ
 است. 

هـاي  کـش از نظر میزان عملکرد در بین مقادیر بکار رفتـه علـف  
). در 7داري وجود نداشت (شـکل  ت معنیایمازتاپیر و تریفلورالین تفاو

اند که مقادیر کـاهش یافتـه   همین ارتباط مطالعات زیادي نشان داده
هـرز  هـاي تواند موجب کنترل (توقف رشد) کافی علفها میکشعلف

). هر محصول 1شوند بدون اینکه تأثیر منفی بر عملکرد داشته باشند (
تر از آن تداخل علـف نهرزي مشخص دارد که پاییآستانه تراکم علف

ها در مقادیر کششود و علفهرز موجب کاهش عملکرد اقتصادي نمی
تـر از  هرز در سطح پـایین کاهش یافته اغلب براي کنترل تراکم علف

سادات حسینی و در همین ارتباط  ).19(آستانه اقتصادي کافی هستند 
مقـادیر  ) براي رسیدن به عملکرد مطلوب سویا، با کاربرد 5( همکاران

کـاهش   سـویا، هـرز  هـاي علف برکش تریفلورالین علفکاهش یافته 
را گزارش کردند. درصد میزان توصیه شده  50کش تا حد مصرف علف

در آزمایش حاضر نیز عملکرد نخود در تیمار دز کـاهش یافتـه علـف    
داري با تیمار دز افزایش یافته آن نداشت (شکل ها، تفاوت معنیکش

7.(  
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Y=432*xp(-5((x-1650)/449)2)   R2=0.99

Y=482*exp(-5((x-1792)/526)2)   R2=0.98

Y=417*exp(-5((x-1745)/553)2)   R2=0.94

Y=555*exp(-5((x-1671)/439)2)   R2=0.99

Y=495*exp(-5((x-1778)/543)2)   R2=0.98

 
گرم  150▼ثره در هکتار،ؤگرم ماده م 100 ○ثره در هکتار، ؤگرم ماده م 50 ●( توده نخودکش ایمازتاپیر بر زیستاثر مقدار کاربرد علف - 4 شکل

 شاهد کنترل) ■شاهد بدون کنترل  ∆ثره در هکتار، ؤماده م
Figure 4- Effect of The amount of Imazethapyr application on Chickpea biomass (● 50 g / ha, ○ 100 g ai / ha▼ 150 g ai 

/ha, Δ weed infestation ■ weed free) 
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Y=357*exp(-5((x-1761)/571)2)   R2=0.95
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Y=487*exp(-5((x-1849)/566)2)   R2=0.95

Y=398*exp(-5((x-1599)/431)2)   R2=0.96

Y=439*exp(-5((x-1728)/474)2)   R2=0.98

Y=338*exp(-5((x-1642)/516)2)   R2=0.90

 
ثره ؤگرم ماده م 960 ○ار، ثره در هکتؤگرم ماده م 480●در طول فصل رشد ( توده نخودکش تریفلورالین بر زیستاثر مقدار کاربرد علف - 5 شکل

 شاهد کنترل) ■شاهد بدون کنترل  ∆ثره در هکتار، مؤگرم ماده  1440▼در هکتار،
Figure 5- Effect of The amount of Trifuralin application on Chickpea biomass (● 50 g ai / ha, ○ 100 g ai / ha▼ 150 g /ha, Δ 

weed infestation ■ weed free) 
  

a
a

b

0

500

1000

1500

2000

2500

(day tillage)  خــاك ورزي در روز night)خاك ورزي در شــب
(tillage

-light)   خاك ورزي با محافظ نوري
(proofcover tillage  

تار)
هک

در 
رم 

وگ
کیل

نه (
د دا

کر
عمل

Y
ie

ld
 (k

g/
ha

)   
  

  
 ورزي بر عملکرد دانه نخود در انتهاي فصل رشداثر نوع عملیات خاك - 6ل شک

Figure 6- The effect of tillage on Chickpea yield  
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کش ایمازتاپیر و تریفلورالین بر عملکرد دانه نخود در آخر فصل رشد (دز کاهش یافته، توصیه شده و افزایش هاي متفاوت علفاثر غلظت - 7شکل 

 باشد)ثره در هکتار میگرم ماده مؤ 1440و  960، 480لین و تریفلورا 150و  100، 50کش ایمازتاپیر به ترتیب براي علفیافته 
Figure 7- The effect of different concentrations o f the Trifluralin and the Imazethapyr on Chickpea yield (Reduced dose, 

Recommended dose and Increased dose for Imazethapyr Respectively, 50, 100 and 150 g/ha and Trifluralin 50, 100 and 150 
g/ha)  
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  گیرينتیجه

در تمـام   بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شـد کـه  
ورزي هرز در تیمار عملیات خـاك هايبرداري تراکم علفمراحل نمونه

ورزي در روز و شـب  عملیات خـاك در روز با محافظ نوري نسبت به 
ورزي در ورزي در روز و عملیات خاكبیشتر بوده و بین عملیات خاك

رسد در آزمایش داري وجود نداشت. به نظر میشب نیز اختالف معنی
حاضر عواملی مانند میزان بذر موجود در بانک بذر تیمارهـاي خـاك  

رز نسبت به ههاي مختلف علفورزي و نیز تفاوت در حساسیت گونه
ورزي ورزي شب و عملیات خـاك نور باعث عدم کارایی عملیات خاك

هرز شده اسـت. بـا   هايدر روز با محافظ نوري در کاهش تراکم علف

هاي مختلف به روش کنترل نـوري  توجه به پاسخ متفاوت بذور گونه
هـا و  هرز، همچنین پاسخ متفاوت بذور یک گونـه در زمـان  هايعلف

تـر در ایـن زمینـه    حیطی تحقیقات بیشـتر و دقیـق  شرایط مختلف م
  شود.ضروري پیشنهاد می

هـاي ایمازتـاپیر و   کـش عملکرد دانه در بین مقادیر کاربرد علـف 
داري با یکدیگر نداشـت. بـا   تریفلورالین از لحاظ آماري اختالف معنی

دار بودن عملکرد دانه نخود در بین مقادیر کـاربرد  توجه به عدم معنی
ها، مشخص شد که جهت دستیابی به عملکرد مطلـوب  کشاین علف

ها، کارایی قابل قبولی کشنخود، مقادیر کاربرد کاهش یافته این علف
  هرز داشته است. هايرا در کنترل علف
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