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علفهای هرز نخود ()Cicer arietinum L.
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چكيده
علفهای هرز یكي از مهمترین عوامل محدود كننده تولید نخود ( (Cicer arietinum L.ميباشند .بهمنظور بررسي اثر
روشهای كنترل غیر شیمیایي در تلفیق با دزهای كاهشیافته علفكش پیریدیت بر علفهای هرز نخود آزمایشي در سال
زراعي  0323-24در كرمانشاه اجرا شد .فاكتور اول مدیریت غیر شیمیایي علفهای هرز در پنج سطح شامل كشت مخلوط
نخود با گندم ،كاربرد مالچ كلش گندم ،كولتیواتور زني ،یکبار وجین دستي و بدون كنترل غیر شیمیایي و فاكتور دوم
كاربرد دزهای مختلف علفكش پیریدیت در پنج سطح شامل صفر 59 ،91 ،99 ،و  % 011دز توصیه شده ( 091گرم ماده
مؤثره در هكتار) بودند .همچنین تیمار عاری از علفهرز در كل دوره رشد نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .نتایج
نشان داد كه اثر متقابل دز علفكش و مدیریت غیر شیمیایي بر صفات بیوماس علف هرز در واحد سطح ،تعداد دانه در
بوته و عملكرد دانه نخود در سطح احتمال یک درصد معنيدار بود .در همه سطوح مدیریت غیرشیمیایي ،با افزایش دز علف
كش ،بیوماس علف هرز در واحد سطح كاهش یافت .تفاوت معني داری از نظر میزان عملكرد دانه در شرایط كاربرد دزهای
 59و  011درصد به همراه مدیریتهای غیر شیمیایي (به جز مالچ كلشي) مشاهده نشد .بنابراین مي توان به جای دز %011
از دز  %59علف كش استفاده نمود .به طور كلي با استفاده از روش های غیرشیمیایي مدیریت علف هرز ،مقدار مصرف
علفكش كاهش یافته و در عین حال عملكرد دانه نخود تحت تاثیر قرار نگرفت.
واژههاي كليدي :پیریدیت ،دز كاهشیافته ،كشت مخلوط ،مالچ كلش ،مدیریت غیرشیمیایي ،وجین دستي
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Abstract
Weeds are one of the most important factors limiting production of chickpea (Cicer arietinum L.). In
order to evaluate the effect of non-chemical control methods in integration with reduced rates of pyridate on
weeds of chickpea field an experiment was conducted in Kermanshah during 2014-2015 growth seasons. The
first factor was non-chemical weed management in five levels including wheat- chickpea intercropping, using
wheat straw mulch, using cultivator, hand weeding and without non-chemical control and the second factor
was application of different rates of herbicide pyridate at five levels including 0, 25, 50, 75 and 100%
recommended rate(120 g.a.i/ha). Also the weed-free treatment during whole growth season was considered as
control. The results showed that the interaction effect of herbicide rate  non-chemical management was
significant (p ≤ 0.01) on weed biomass, kernels number per plant and grain yield of chickpea. At all levels of
non-chemical weed managements with increasing the herbicide dose, the weed biomass per unit area
decreased. At all non-chemical management levels except straw mulch application, the difference between
grain yield of 100 and 75% herbicide rate was not significant, therefore the 75% herbicide rete could be used
instead of 100%. Generally with application of non-chemical weed management methods, the herbicide input
reduced and also the grain yield of chickpea was not affected.
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علفكشها بهعنوان چالشي اساسي در تولیدات

مقدمه

.)9112 كشاورزی مطرح است (كریستینسن و همكاران

علفهای هرز در مراحل مختلف نموی با گیاهان

) به دلیل سرعت رشدCicer arietinum L.( نخود

 آب و فضا به رقابت، مواد غذایي،زراعي برای كسب نور

آهسته و سطح برگ كم در برابر علفهای هرز رقیب

 عملكرد محصول،پرداخته و باعث كاهش فتوسنتز شده

 در كشت زمستانه.)9115 ضعیفي است (فالح و نعمتي

 در.)6002 را كاهش ميدهند (راشد محصل و موسوی

 رشد علفهای هرز مشكل جدی محسوب ميشود،نخود

نظامهای كشاورزی فشرده تأكید زیادی بر كاربرد

 درصد29 و در تراكمهای بسیار باال ميتوانند تا حدود

 امروزه استفاده بیشازحد از،علفكشها ميشود

 كاهش.)0220 كاهش عملكرد را باعث ميشود (نایت

علفكشها و توسعه مقاومت علفهای هرز به
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عملكرد ناشي از تداخل علفهای هرز در مزارع حبوبات

بذر علفهای هرز نیازمند به نور برای جوانهزني هم

تا  91درصد وحتي گاهي تا  91درصد نیز گزارششده

شود .علفهای هرز چندساله قوی بهخوبي بهوسیله مالچ

است (امیني و همكاران  )9104كه این تلفات برای نخود

كنترل نميشوند (اسكریفس  .)0290كاربرد مقادیر

 41تا  21درصد است؛ با این توصیف مدیریت علفهای

كاهشیافته علفكش نسبت به میزانهای توصیهشده

هرز حبوبات بسیار ضروری ميباشد (پارسا و باقری

ميتواند جمعیت علفهای هرز را كاهش دهد (مونن و

 .)0222میانگین افت عملكرد ناشي از علفهای هرز در

باربری  .)9119استفاده از دزهای كاهشیافته سموم

مزارع استان كرمانشاه در سال زراعي  95-99علیرغم

باعث كاهش آلودگي وعدم تخریب محیطزیست و هم-

مدیریتهای اعمالشده  05/39درصد برآورد گردیده

چنین افزایش سود خالص كشاورزان شده و ميتواند از

است (ثابتي و همكاران  .)9103با این حال كنترل شیمیایي

ظهور گونههای علف هرز مقاوم به علفكش به علت

علفهای هرز نخود بهطور دقیق مورد بررسي قرار

استفادههای متوالي و با دز باالی علفكشها ممانعت به

نگرفته است ودر ایران برای كنترل علفهای هرز مزارع

عمل آورد (اویسي و همكاران  .)9119در مورد روشهای

نخود ،تنها دو علفكش لینورون و پیریدیت توصیهشده

كنترل علفهای هرز حبوباتي همچون نخود و عدس در

است (زند و همكاران  .)9119بررسي تأثیر علفكش

حال حاضر مؤثرترین روش مدیریت علفهای هرز این

پیریدیت بر روی چهار رقم نخود نشان داد كه فعالیت

گیاهان وجین دستي ميباشد (اصغری میداني و بزازی

فتوسنتزی برگ از طریق اختالل در سیستم انتقال

.)9111

الكترون متوقفشده و تحمل نخود به این علفكش را

تلفیق سه روش كنترل زراعي (تغییر در تاریخ

كاهش مي دهد (گیمنز و همكاران  .)0224بهترین رویكرد

كاشت) ،شیمیایي (كاربرد علفكش پیریدیت) و مكانیكي

برای مدیریت علفهای هرز در نخود ،سیستم مدیریت

(كولتیواتور زدن در بین ردیفها) سبب كنترل علفهای

تلفیقي است (بوهلر  .)9119به منظور افزایش قدرت

هرزی مانند فرفیون ( ،(Euphorbia spp.گل گندم

رقابتي نخود در جهت مبارزه با علفهای هرز ميتوان از

( ،(Centaurea depressaگوش خرگوش ( Conringia

علفكشها بهتنهایي یا در تلفیق با روشهای زراعي

) orientalis (L.)Andrz.و علف هفتبند (Polygonum

استفاده كرد (میلر و همكاران  .)9119تلفیقي از علفكش-

) ،aviculareبه میزان 25 ،95 ،31و  99درصد در مقایسه

های پس رویشي همراه با وجین دستي به دلیل كنترل

با شاهد (بدون كنترل) شد (مجنون حسیني  .)0229به

طیف وسیعتر علفهای هرز وقابلیت كنترل دركشت

طور كلي برای كنترل علفهای هرز ،از روش شیمیایي،

زمستانه نخود توصیهشده است (مجنون حسیني و

مكانیكي ،زراعي و بیولوژیكي استفاده ميشود .كاربرد

حمزهای  .)9112استفاده از علفكشها همراه با

هریک از این روشهابهتنهایي نميتواند اثر دلخواه را

كولتیواتور در كنترل علفهای هرز مؤثرتر است.

همراه داشته باشد .از سوی دیگر به دلیل كاربرد

.علفكش ميتواند به طور مستقیمً علفهای داخل ردیف

بیشازحد علفكشها ،بسیاری از علفهای هرز به

را كه اغلب خارج از دسترس عملیات مكانیكي هستند،

علفكش مقاوم شدهاند .همچنین افزایش مصرف

كنترل كند (رز و لمبي  .)0299مالچها با جلوگیری از نفوذ

علفكش جهت افزایش كنترل باعث آلودگي زیستمحیطي

نور خورشید به سطح خاك مانع رشد علفهای هرز

ميشود و استفاده از روش مكانیكي احتمال خسارتهای

ميشوند .گیاهچههای علفهای هرزی كه از سطح خاك

فیزیكي به گیاه زراعي را افزایش ميدهد ،همچنین هزینه

برميآیند ،به دلیل گرسنگي ناشي از كاهش فتوسنتز از

آن باال و علفهای هرز چندساله نیز كنترل نميشوند.

بین ميروند .بهعالوه ،مالچ ممكن است مانع جوانهزني

بنابراین با توجه به معایب استفاده مكرر و مداوم از
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نصرتی ،دباغ

هریک از روشهای كنترل علفهای هرز ،بهكارگیری

دزهای كاهشیافته علفكش پیریدیت در تلفیق با

روشهای كنترل تلفیقي ميتواند موثرتر باشند (سوانتون

روشهای غیر شیمیایي مدیریت علفهای هرز ،بر صفات

و همكاران  .)0222هدف از تحقیق حاضر بررسي اثر

رشدی و عملكرد دانه نخود ميباشد.
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ماهها
شكل  -1متوسط دما و بارندگي ايستگاه هواشناسي سر فيروزآباد شهرستان كرمانشاه در سال 1393-49

مواد و روشها

كل بارندگي این منطقه در طول فصل زراعي 904

این تحقیق در سال زراعي  0323-24در مزرعهای

میليمتر ثبت گردید ،كه از این مقدار بیشترین میزان

واقع در  39كیلومتری جنوب شهر كرمانشاه ،بخش سر

بارندگي در فروردینماه معادل  25میليمترو كمترین

فیروزآباد انجام شد .این منطقه بر اساس تقسیم بندی

مقدار در اردیبهشت ماه و خردادماه هركدام به میزان سه

كوین در اقلیم نیمه خشک و استپي گرم قرار دارد .ارتفاع

میليمتر بود .حداكثر دما در خردادماه با  32درجه

مورد نظر  0440متر ازسطح دریا و با  45درجه و

سانتيگراد و اردیبهشتماه با 39°Cو كمترین میزان دما

39دقیقه طول جغرافیایي  34درجه و  24دقیقه و عرض

به ماههای دی با  -01°Cو بهمنماه -2/2°Cتعلق داشت

جغرافیایي ميباشد .میانگین دراز مدت بارندگي 409

(شكل .)0

میليمتر و دمای متوسط شبانهروزی  05/9درجه
سانتيگراد در سال ميباشد.
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جدول  -1مشخصات فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش
رس

سیلت
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تیمارهای آزمایش شامل كاربرد دزهای مختلف علفكش

تیمار مالچ ،كلش گندم به مقدار  3111كیلوگرم در هكتار

پیریدیت در پنج سطح شامل صفر 21 ،21 ،31 ،و 091

در بین ردیفهای كشت نخود استفاده گردید و ضخامت

گرم ماده مؤثره در هكتار (به ترتیب صفر59 ،91 ،99 ،

مالچ طوری بود كه سطح خاك را بهطور كامل پوشش

و %011دز توصیه شده در هكتار) و مدیریت غیر

داده بود .بر اساس دزهای تعیینشده در تیمارهای مورد

شیمیایي در پنج سطح شامل نخود دركشت مخلوط با

آزمایش مقدار دو لیتر در هكتار علفكش پیریدیت

گندم ،مالچ كلش گندم ،كولتیواتورزني ،یکبار وجین

(لنتاگران  )EC ۰۶ w/v%در زمان دو تا چهار برگي

دستي ،بدون كنترل غیر شیمایي و همچنین یک تیمار

علفهایهرز مصرف گردید .با توجه به اینكه فاصله

شاهد (بدون علف هرز) در طول دوره رشد بود .زمین

كشت ردیفهای نخود  91سانتیمتردر نظر گرفتهشده

محل آزمایش در سال قبل زیر كشت گندم بوده وجهت

ميتوان با استفاده از تراكتورهای چرخ باریک و

تهیه بستر بذر در پاییز بعد از اولین بارندگي پاییزه با

كولتیواتور علفهای هرز وسط پشتهها را به خوبي

گاوآهن برگردان دارشخم زده شده و سپس عملیات

كنترل نمود .عملیات كولتیواتورزني در تاریخ 0324 /9/0

دیسک و تسطیح زمین انجام گردید .با استناد به نتایج

انجام شد و وجین دستي به طور منظم در پالتهای عاری

آزمایش نمونه خاك (جدول  )0و توصیههای كودی

از علف هرز انجام گردید و در پالتهای با یکبار وجین

انجامگرفته مقدار  31كیلوگرم كود اوره به عنوان استارتر

دستي نیز در یک مرحله عملیات وجین ( 91روز پس از

در پاییز همراه با كاشت مصرف گردید و با توجه به اینكه

كاشت) انجام گردید .صفات ارتفاع بوته ،تعداد برگ در

مقدار فسفر موجود در خاك بیشتر از شش میليگرم بر

بوته ،تعداد نیام در بوته ،تعداد دانه در نیام ،عملكرد

كیلوگرم بود ،هیچگونه كود فسفاتهای مصرف نگردید.

بیولوژیک و عملكرد دانه در واحد سطح برای نخود و

عملیات كاشت نخود پاییزه رقم هاشم در تاریخ

برای علفهای هرز ،تراكم و بیوماس در واحد سطح

 0323/2/93انجام شد .مقدار بذر نخود  59كیلوگرم در

اندازهگیری شدند .نمونهبرداری از علفهای هرز در

هكتار ،فاصله ردیفهای كاشت  91سانتیمتر و فاصله دو

مرحله رسیدگي كامل نخود با استفاده از كادر چوبي

بوته روی پشته شش سانتیمتر ،عمق كاشت شش

( 1/99 =1/9×1/9مترمربع) كه بهصورت تصادفي در

سانتیمتر و تراكم  33بوته در مترمربع در نظر گرفته شد.

تیمارهای مورد آزمایش رها شده و سپس علفهای هرز

برای ضدعفوني بذر نخود از قارچكش كاربوكسینتیرام

داخل كادر چوبي كف بر ،شمارش شده و به منظور

به مقدار دو در هزار استفاده شد .برای كشت گندم در

اندازه گیری بیوماس علفهرز آنها را در آون  59درجه

تیمار كشت مخلوط از رقم آذر دو استفاده شد .تعداد سه

سانتيگراد به مدت  49ساعت قرار داده و سپس با ترازو

ردیف گندم با فاصله خطوط كشت  05سانتیمتر و فاصله

وزن گردید .در زمان رسیدگي كامل دانه و پس از حذف

دو بوته روی خط سه سانتیمتر در نظر گرفته شد .در

حاشیه از هر كرت تعداد ده بوته نخود بهصورت تصادفي
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برداشت گردید .سپس ارتفاع بوته ،تعداد برگ در بوته و

نتايج و بحث

اجزای عملكرد دانه و در نهایت از هر كرت مقدار چهار

تركيب گونهاي علف هرز

مترمربع نخود برداشت و عملكرد دانه اندازهگیری و ثبت

در قطعه زمین مورد آزمایش تعداد  05گونه علف

گردید .تجزیه واریانس به صورت آزمایش فاكتوریل بر

هرز از  00تیره گیاهي شناسایي شدند كه تیره های

پایه طرح بلوك های كامل تصادفي انجام گرفت .برای

كاسني و لگومینوز هر كدام با  95درصد و تیره شب بو

مقایسه میانگین داده¬ها ازآزمون چند دامنه¬ای دانكن

و گرامینه نیز هركدام با  09درصد بیشترین تعداد گونه

درسطح احتمال پنج درصد استفاده گردید .محاسبات

علف هرز را به خود اختصاص دادند (جدول .)9

آماری با استفاده از نرم افزار ( SPSS )Ver. 21انجام
شد.
جدول  -2ليست علفهاي هرز در مزرعه آزمايش با ذكر تيره گياهي ،نام علمي و فارسي
ردیف

نام فارسي

تیره

نام علمي

1

كاسني

2

پیچک صحرایي

3

شیرینبیان

9

بي تیراخ

Rubiaceae

5

قازایاقي

Apiaceae

Falcaria scioides.Asch

6

ماشک گل زرد

Fabaceae

Vicia hyrcania L.

7

ماشک گل خوشهای

Fabaceae

Vicia villosa L.

8

مریمگلي

Lamiaceae

Saliva officinalis L.

4

پنیرك

Malvaceae

Malva nicaeensis .All

11

زرآوند

Aristolochiaceae

Aristolochia bottae Jaub

11

ماستونک

Apiaceae

Turgenia latifolia (L.)Hoffm

12

فرفیون شماطه

Euphorbiaceae

Euphorbia helioscopiaL.

13

كوزهقلیاني

Caryophillaceae

Silene conoidea L.

19

گاو چاق كن

Asteraceae

Lactuca serriolaL.

15

خار زردك

Asteraceae

Picnomon acarna (L.)Cass

16

ازمک

Brassicaceae

Cardaria draba (L.)Desv

17

گوشفیلي

Brassicaceae

Conryngia orientalis Boiss

Asteraceae

Cichorium intybus L.

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

Fabaceae

Glycyrrhiza glabra L.
Galium tricornutum Dandy

تراكم علف هرز

سایر تیمارهای مدیریتي شامل وجین دستي بدون

تراكم علف هرز به طورمعنيداری در سطح احتمال

استفاده از علفكش با میانگین  01بوته در مترمربع،

 %0تحت تأثیر تیمار دز مصرفي علفكش و مدیریتهای

كولتیواتور بدون استفاده از علفكش با میانگین  2/5بوته

مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)3حداكثر

در مترمربع ،مالچ كلشي بدون استفاده از علفكش با

تراكم علف هرز در تیمار مدیریتي بدون كنترل غیر

میانگین  01/3بوته در مترمربع و تیمار مخلوط با گندم

شیمیایي و با دز صفر  %علفكش (آلوده به علف هرز) با

بدون استفاده از علفكش با میانگین  03/3بوته در

میانگین  99/3بوته در مترمربع ميباشد ،كه تفاوت آن با

مترمربع معنيدار ميباشد .كمترین تراكم علف هرز در

ارزیابی روشهای زراعی و فیزیكی و دز کاهش یافته علفكش در مدیریت تلفیقی ....

33

تیمار مدیریتي وجین دستي با مصرف دز  %011علفكش

گونه ای علفهای هرز مزرعه نداشتند (قرباني فعال و

با میانگین  4/3بوته در مترمربع ميباشد (شكل  .)9دباغ

همكاران  .)9103در پژوهش دیگری (موسوی )9101

محمدی و همكاران ( )9103گزارش كردند كه تیمار

مشاهده شد كه كاربرد پس رویشي علفكش پیریدیت از

مدیریت شیمیایي -مكانیكي (كاربرد علفكش پاراكوات +

نظر تراكم علفهای هرز با كاربرد پس رویشي

دو بار وجین دستي) بیشترین كاهش را در تراكم علف

ایزوكسافلوتل و كاربرد پیش رویشي مخلوط سیمازین و

های هرز سیب زمیني نشان داد؛ در صورتي كه روش

پرومترین ،تفاوت معنيداری نداشت.

های مختلف مدیریت علف هرز اثر معني داری بر تركیب
30

a
دز
علفكش%
0%

20
25%

50%

de

cd cd

bcd

bcd

bc bc bc
bcd

bcd

b

bc
bcd bcd

bcd

bcd

b

15

bc

bcd bcd bcd
cd

cd

10

75%

e

5

100%

0
وجين دستي

كولتيواتور

بدون كنترل غير
شيميايي

مخلوط با گندم

مالچ كلشي

تيمارهاي مديريتي

شكل -2تراكم علف هرز در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.
جدول  -3نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگيري شده در علفهاي هرز
ميانگين مربعات
منابع تغيير

درجه آزادی

تراكم علف هرز

بیوماس علف هرز

بلوك

9

20ns

432/090ns

دز علفكش

4

**29/491

**91521/929

مديريت

4

** 013/203

**25592/115

دز علفكش× مديريت

02

**39/203

**9990/129

اشتباه آزمايشي

49

0/302

53/932

01/9

9/31

ضريب تغييرات ()%

 nsو ** به مفهوم غير معني داري و معني دار در سطح احتمال  1درصد مي باشد.

تراكم علف هرز (بوته در متر مربع)

25
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تفاوت معنيداری بین بیوماس علف های هرز در دزهای

بيوماس علف هرز
بیوماس علف هرز بهطورمعنيداری در سطح

 59و  %011علفكش ،وجود نداشت (شكل  .)3یوسفي و

احتمال  %0تحت تأثیر تیمار دز مصرفي علفكش،

امیني ( )9104در بررسي اثر دزهای مختلف تریفلورالین

مدیریتهای مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول

در مدیریت علفهای هرز رازیانه ( Foeniculum

 .)3حداكثر بیوماس علف هرز در تیمار بدون كنترل غیر

 )vulgare Mill.گزارش كردند كه با افزایش دز علفكش

شیمیایي و دز صفر %علفكش (آلوده به علف هرز) با

تا  0291گرم ماده موثره در هكتار بیوماس علفای هرز

میانگین ( 211گرم در مترمربع) به دست آمد كه با

كاهش یافت و حتي تلفیق علفكش با وجین دستي نیز

تیمارهای مدیریتي نخود مخلوط با گندم با میانگین

نتوانست از كاهش عملكرد رازیانه جلوگیری كند .در

 499/2گرم بر مترمربع ،استفاده از كولتیواتور با میانگین

تحقیق دیگر (محمدی  )9114مشخص شد كه بیوماس

 400/2گرم بر مترمربع ،مالچ كلشي با میانگین 394/4

علفهای هرز معیار مناسبتر و كاربردیتری نسبت به

گرم بر مترمربع و تیمار وجین دستي با میانگین 304/9

تراكم علفهای هرز به شمار ميرود .همچنین در ارزیابي

گرم بر مترمربع (همه تیمارها بدون استفاده از علفكش)

مدیریت تلفیقي علف های هرز سیب زمیني كمترین

تفاوت معنيداری نشان داد .كمترین بیوماس علف هرز

بیوماس علفهای هرز در تیمار پاراكوات-وجین دستي

نیز به ترتیب مربوط به تیمارهای یکبار وجین دستي با

مشاهده شد كه با تیمار وجین دستي در كل دوره رشد

میانگین  099/4گرم در مترمربع ،استفاده از كولتیواتور

تفاوت معني داری نداشت (امیني و همكاران .)9109

با میانگین  021/9گرم در مترمربع ،استفاده از مالچ كلشي

تداخل علفهای هرز طبیعي مزرعه با نخود افزایش افت

با میانگین  052/0گرم در مترمربع و تیمار كاشت مخلوط

عملكرد دانه متناسب با افزایش بیوماس علفهای هرز را

نخود با گندم با میانگین  021/4گرم در مترمربع (در همه

نشان داد ،به نحوی كه در شرایط آب و هوایي تبریز به

این تیمارها دز مصرفي  %011بود) بود .در همه تیمارهای

ازای هر  0/2كیلوگرم بیوماس علف هرز به میزان یک

مدیریتي شامل كشت مخلوط با گندم ،استفاده از مالچ

كیلوگرم از عملكرد نخود كاسته شد (محمدی .)9114

كلشي ،استفاده از كولتیواتور و یکبار وجین دستي
700
دز
علفكش%

b

0%

c c

25%
50%

b b b

b b b

b b

b b b

b

c
d d

d d

d d

d d

500
400
300
200
100

75%

0
100%

وجين دستي

بدون كنترل غير
شيميايي

كولتيواتور

مالچ كلشي

مخلوط با گندم

تيمار مديريتي

شكل  -3بيوماس علف هرز در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

بيوماس علف هرز (گرم در متر مربع)

a
600

ارزیابی روشهای زراعی و فیزیكی و دز کاهش یافته علفكش در مدیریت تلفیقی ....

ارتفاع بوته نخود

39

مصرف علفكش (دز صفر 99/5( ،)%سانتیمتر) به دست

ارتفاع بوته نخود تحت تأثیر متقابل مدیریتهای

آمد (شكل  .)4همچنین بیشترین ارتفاع بوته نخود در

مختلف و علفكش قرار نگرفت .اثرات علفكش و مدیریت

تیمارهای مدیریتي مربوط به تیمار یکبار وجین دستي

در سطح  %0معنيدار بود (جدول  .)4نتایج مقایسه

( 34/9سانتیمتر) بود كه با تیمارهای مخلوط با گندم ،مالچ

میانگین نشان داد كه با افزایش دز علفكش مصرفي

كلشي ،استفاده از كولتیواتور تفاوت معنيداری نداشت و

ارتفاع بوته نخود افزایش یافت بهطوریكه بیشترین

كمترین ارتفاع بوته نخود مربوط به تیمار مدیریتي بدون

ارتفاع با مصرف دز  %011علفكش در هكتار (43/0

كنترل غیر شیمیایي( 31/0سانتیمتر) بود كه با بقیه

سانتیمتر) حاصل گردید و كمترین ارتفاع نخود بدون

تیمارها تفاوت معنيداری داشت (شكل .)9

a
b

دز%75

دز%100

c

دز%50

d

دز%25

e

ارتفاع بوته نخود (سانتيمتر)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

دزصفر%

دز علفكش

شكل -9ارتفاع بوته نخود در دزهاي مختلف علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.
a
a

a
a

وجين دستي

بدون كنترل غيرشيميايي

كولتيواتور

مالچ كلشي

مخلوط با گندم

تيمار مديريتي

شكل -5ارتفاع بوته نخود در تيمارهاي مديريت مختلف
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

ارتفاع بوته نخود (سانتيمتر)

b
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31
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جدول  -9نتايج تجزيه واريانس صفات اندازهگيري شده در نخود تحت تأثير مديريت شيميايي و غير شيميايي
میانگین مربعات
تعداد برگ

تعداد دانه

تعداد نيام

عملكرد

در بوته

درنيام

در بوته

بيولوژيك

بلوك

9

00/9 ns

9/3ns

1/11100 ns

0/3ns

01/9ns

* 94/9

دز علفكش

4

**244/2

**599/2

**1/139

**219/9

**05021/9

**4994/3

مدیریت

4

**91/0

**92/4

**1/13

**55/9

**413/9

**990/0

دز علفكش × مدیریت

02

5/2ns

*00/2

**1/110

**39/5

**242/0

اشتباه آزمایشي

49

252/2

949/2

1/1110

219/2

491/3

329/0

5/9

2/94

9/49

03

0/3

4/53

منابع تغيير

درجه
آزادي

ضریب تغییرات ()%

ارتفاع بوته

عملكرد دانه

**999/9

*،nsو ** به ترتيب به مفهوم غير معنيدار و معنيدار در سطح احتمال  5و  1درصد ميباشد.

در یک تحقیق مشخص گردید كه كمترین ارتفاع بوته

بوته در شاهد عاری از علف هرز نسبت به تیمارهای

نخود مربوط به تیمار كاربرد علفكش ایمازتایپر پیش

تركیبي مخلوط با گندم بدون استفاده از علفكش بیش از

رویشي و شاهد وجین دستي كامل (عاری از علف هرز

 25درصد و نسبت به تیمار تركیبي وجین دستي با

در طول دوره رشد) بوده و ارتفاع بوته در این دو تیمار

مصرف دز  %011علفكش و تیمار نخود مخلوط با گندم

نسبت به تیمار پیریدیت و كنترل مكانیكي به ترتیب  09و

با مصرف دز %011علفكش بیش از  91درصد افزایش

 01درصد كاهش نشان داد (غالمپورشمامي و همكاران

تعداد برگ در بوته داشته است (شكل .)2

.)6002
تعداد برگ در بوته نخود
تعداد برگ در بوته نخود به طورمعنيداری در سطح
احتمال  %9تحت تأثیر دز مصرفي علفكش و
مدیریتهای مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول
 .)4حداقل تعداد برگ در بوته نخود در تیمار مخلوط با
گندم بدون مصرف علفكش (دز صفر  30/9 )%برگ و
بیشترین تعداد برگ در بوته مربوط به تیمار مخلوط با
گندم با مصرف دز  %011علفكش ( 99/9برگ در بوته)
حاصل گردید كه با تیمارهای وجین دستي ،كولتیواتور و
مالچ كلشي با همین میزان دز مصرفي علفكش تفاوت
معنيداری نداشت (شكل .)2
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد كه بیشترین تعداد
برگ در بوته نخود در تیمار شاهد عاری از علفهای هرز
( 29/9برگ در بوته) به دست آمد .میانگین تعداد برگ در

تعداد دانه درنيام
تعداد دانه درنیام به طورمعنيداری در سطح احتمال
 %0تحت تأثیر دز مصرفي علفكش و مدیریتهای
مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)4بیشترین
تعداد دانه درنیام در تیمار وجین دستي و مالچ كلشي با
مصرف دز  %011علفكش با میانگین  0/13دانه درنیام
به دست آمد كه تفاوت معنيداری با سایر تیمارهای
مدیریتي (مخلوط با گندم  0/10دانه درنیام ،كولتیواتور
 0/13دانه در نیام و بدون كنترل غیر شیمیایي  0/10دانه
درنیام) نداشت .كمترین تعداد دانه درنیام در تیمار بدون
كنترل غیر شیمیایي وبدن مصرف علفكش ( 1/90دانه
درنیام) به دست آمد كه با بقیه تیمارهای مدیریتي دارای
تفاوت معنيداری بود (شكل  .)5بیشترین تعداد دانه
درنیام در تیمار شاهد عاری از علفهای هرز ( 0/0دانه
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درنیام) به دست آمد .همچنین مقایسه میانگینها نشان

(جدول .)4بیشترین تعداد نیام در بوته در تیمار وجین

داد كه تعداد دانه درنیام نخود در تیمار شاهد عاری از

دستي با مصرف دز  %011در هكتار علفكش ( 32/5نیام

علفهای هرز نسبت به تیمار بدون كنترل غیر شیمیایي

در بوته) به دست آمد ،كه تفاوت معنيداری با تیمارهای

با دز صفر %علفكش (آلوده به علف هرز) حدود 32

نخود مخلوط با گندم با میانگین ( 39/9نیام در بوته) ،مالچ

درصد افزایش داشته است .همچنین با افزایش درصد دز

كلشي با میانگین ( 39/4نیام در بوته) و تیمار كولتیواتور

مصرفي علفكش تعداد دانه در نیام نیز افزایش میابد.

با میانگین ( 32/0نیام در بوته) با مصرف همین دز

(شكل.)5

علفكش در هكتار نداشت .كمترین تعداد نیام در بوته

در یک تحقیق مشاهده شد كه بیشترین عملكرد دانه

نخود مربوط به تیمار نخود مخلوط با گندم بدون مصرف

نخود در اثر وجین دستي علفهای هرز و كاربرد پس

علفكش با میانگین  09/9نیام در بوته بود كه تفاوت

رویشي علفكش پیریدیت تولید شد (موسوی و همكاران

معنيداری با سایر تیمارهای مدیریتي بدون مصرف

.)9115

علفكش نداشت (شكل .)9
نتایج مقایسه میانگینها نشان داد كه بیشترین
تعداد نیام در بوته نخود در تیمار شاهد عاری از

تعداد نيام در هر بوته
تعداد نیام در بوته نخود به طورمعنيداری در سطح

علفهای هرز ( 43/0نیام در بوته) بهدست آمد كه نسبت

احتمال  %0تحت تأثیر دز مصرفي علفكش و

به تیمار نخود مخلوط با گندم بدون استفاده از علفكش

مدیریتهای مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت

با تعداد  09/9نیام در بوته حدود  094درصد افزایش
داشته است (شكل .)9
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شكل  -7تعداد دانه درنيام در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

شاهد

تعداد دانه در نيام

k
0.8
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شكل  - 8تعداد نيام در بوته در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

وجین دستي بدون مصرف علفكش نداشتند .كمترین

عملكرد بيولوژيك نخود
نخود

عملكرد بیولوژیک نخود به تیمار مدیریتي بدون كنترل

بهطورمعنيداری در سطح احتمال  %0تحت تأثیر دز

غیرشیمیایي بدون مصرف علفكش به میزان  011/4گرم

مصرفي علفكش و مدیریتهای مختلف و اثر متقابل آن-

در مترمربع به دست آمد كه با تیمار نخود مخلوط با گندم

ها قرار گرفت (جدول .)4بیشترین عملكرد بیولوژیک

با همین میزان دز مصرفي علفكش تفاوت معنيداری

نخود در تیمار وجین دستي با مصرف دز  %011علفكش

نداشت (شكل .)2نتایج مقایسه میانگینها نشان داد كه

در هكتار ( 025/9گرم در مترمربع) حاصل گردید ،كه

بیشترین عملكرد بیولوژیک نخود در تیمار شاهد عاری

تفاوت معنيداری با سایر تیمارهای مدیریتي با مصرف

از علفهای هرز ( 991/9گرم در مترمربع) به دست آمد

همین مقدار علفكش نداشت .كلیه تیمارهای مدیریتي با

كه تفاوت معنيداری با كلیه تیمارهای مدیریتي داشت

مصرف دز  %011علفكش در هكتار تفاوت معنيداری با

(شكل.)2
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شكل -4عملكرد بيولوژيك نخود در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

عملكرد بيولوژيك نخود (گرم در متر مربع)

a

250
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(فطری و همكاران  )9103گزارش كردند كه

تیمار شاهد عاری از علفهای هرز ( 012/4گرم در

بیشترین عملكرد بیولوژیک نخود با میانگین  539/59گرم

مترمربع) به دست آمد كه تفاوت معني داری با تیمار مالچ

در مترمربع در مالچ كلشي گندم نسبت به شاهد 920/30

كلشي با مصرف دز %011علفكش نداشت (شكل .)01

گرم در مترمربعبه دست آمد .بیشترین عملكرد بیولوژیک

تیمار استفاده از مالچ كلشي همراه با دز  %59علفكش

نخود به تیمار وجین یک مرحلهای زودهنگام اختصاص

دارای عملكرد دانه  29/2گرم در مترمربع بود كه حدود

داشت .عملكرد بیولوژیک نخود برای تیمار وجین

 01درصد نسبت به شاهد عاری از علف هرز كاهش

زودهنگام بهطورمعنيداری بیشتر از سایر تیمارهای

عملكرد نشان داد .این نتایج نشاندهنده اثر مالچ در این

آزمایش بوده و عملكرد بیولوژیک نخود برای تیمار

تیمار مدیریتي بوده كه عالوه بر كاهش تبخیر از سطح

وجین زودهنگام علفهای هرز  95درصد بیشتر از

خاك ،كاهش دمای خاك ،حفظ رطوبت خاك و خفه نمودن

عملكرد بیولوژیک نخود برای تیمار وجین دیرهنگام بود.

علفهای هرز باعث افزایش عملكرد محصول نخود

بیشترین عملكرد بیولوژیک نخود به تیمار تلفیقي كاربرد

گردیده است .در این آزمایش ،به ویژه در اواخر دوره ی

پیش رویشي علفكش پندیمتالین و وجین دستي

رشد نخود به دلیل كاهش شدید مقدار بارندگي در ماه-

علفهای هرز مربوط ميشود (موسوی )9101

های اردیبهشت و خرداد در زمان گلدهي و پر شدن نیام
وجود مالچ باعث حفظ رطوبت خاك شده كه در نهایت

عملكرد دانه در واحد سطح

افزایش عملكرد را در پي داشته است .در بررسي موسوی

عملكرد نخود بهطورمعنيداری در سطح احتمال %0

( )9101بیشترین عملكرد نخود معادل  0192كیلوگرم در

تحت تأثیر تیمار دز مصرفي علفكش و مدیریتهای

هكتار برای تیمار وجین دو مرحلهای گزارش شد و بین

مختلف و اثر متقابل آنها قرار گرفت (جدول  .)4بیشترین

تیمارهای وجین دومرحلهای و وجین زودهنگام ،تفاوت

عملكرد نخود ( 001گرم در مترمربع) در تیمار استفاده

معنيداری وجود نداشت .عملكرد نخود در تیمار تلفیقي

از مالچ كلشي با مصرف دز  %011علفكش حاصل شد

كاربرد پیش رویشي پندیمتالین و وجین دستي نیز فقط

كه با سایر تیمارهای مدیریتي تفاوت معنيداری داشت.

بمیزان  2درصد كمتر از عملكرد تیمار وجین دو مرحلهای

كمترین عملكرد دانه مربوط به تیمار بدون كنترل غیر

بود (موسوی  .)6000همچنین در بررسي دیگری

شیمیایي و عدم مصرف علفكش ( 43/9گرم در

مشخص گردید كه عملكرد دانه نخود در تیمارهای

مترمربع) ميباشد ،كه با تیمار مخلوط با گندم و دز صفر

استفاده از مالچ كلش گندم ،مالچ خاكي و كلش ذرت به

 %با عملكرد دانه ( 49/9گرم در مترمربع) تفاوت

ترتیب افزایش  43درصد 94 ،درصد و  93درصد نسبت

معنيداری نداشت .در همه تیمارهای مدیریتي بهغیراز

به شاهد بدون استفاده از مالچ را نشان داد .استفاده از

تیمار مالچ كلشي بین عملكرد دانه در دزهای  %011و

این تیمارهای مالچي باعث كاهش تلفات رطوبت شده و

 %59تفاوت معنيداری وجود نداشت (شكل  .)01نتایج

افزایش كارایي انتقال مجدد مواد فتوسنتزی ساقه به دانه

مقایسه میانگینها نشان داد كه بیشترین عملكرد نخود در

را در پي داشته و در نهایت به افزایش عملكرد كمک
ميكند (فطری و همكاران .)6002
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شكل -11عملكرد دانه در سطوح مديريت غير شيميايي و دز علفكش
تيمارهاي داراي حروف مشترك در سطح  5درصد اختالف معنيداري ندارند.

نتيجهگيري كلي

تفاوت معنيداری نشان ميدهد .به طوركلي ميتوان

سیستم مدیریت تلفیقي علفهای هرز در مزارع

نتیجه گرفت كه تیمار كاربرد مالچ كلشي عالوه بر كنترل

نخود دارای كارایي مطلوبي در كنترل علفهای هرز و

علفهای هرز به دلیل حفظ رطوبت خاك باعث افزایش

افزایش عملكرد نخود بود و حداكثر عملكرد نخود در

عملكرد دانه نخود در مقایسه با بقیه سطوح مدیریت غیر

تیمار كاربرد مالچ كلش گندم و استفاده از دز %011

شیمیایي شد .همچنین در همه سطوح مدیریت غیر

علفكش ( 091گرم ماده مؤثره در هكتار) به میزان 001

شیمیایي به غیر از كاربرد مالچ كلشي ،عملكرد دانه در

گرم در مترمربع حاصل شد كه ميتواند به عنوان یک

دز  011و  59درصد پیریدیت تفاوت معنيداری باهم

روش اجرایي در مدیریت علف هرز نخود به زارعین

نداشتند یعني اینكه ميتوانیم به جای دز  011درصد ،از

پیشنهاد شود .حداكثر بیوماس علف هرز در تیمار بدون

 59درصد دز توصیه شده برای كنترل علفهای هرز

كنترل غیر شیمیایي و عدم مصرف علفكش (آلوده به

استفاده كنیم كه باعث كاهش كاربرد علفكش و هزینه

علف هرز) به میزان  211گرم در مترمربع به دست آمد

در زراعت نخود و همچنین كاهش آلودگي زیست محیطي

كه با سایر تیمارهای مدیریتي بدون مصرف علفكش

ميشود.
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