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  19/11/98 ؛ تاریخ پذیرش: 30/2/98تاریخ دریافت: 

  چکیده
گیـاه  دهنـد.   خطر جدي در مـزارع نخـودفرنگی هسـتند و تولیـد ایـن محصـول را کـاهش مـی         ،هاي هرز علف سابقه و هدف:

ملکـرد آن  سبب کاهش زیاد عهرز  هاي علف اولیه و اندازه کوچک، قدرت رقابت کمی دارد وآهسته رشد  سبببه نخودفرنگی 
تـر و   هـاي جـایگزین ارزان   گزینهتفاده از اسسوي  به کشاورزان ،وجین دستی هاي زیاد کارگري حاصل از شوند. به دلیل هزینه می

هـاي نخـودفرنگی شـامل     رقـم بررسی میزان تحمل  آزمایش این اجراي از  هدف .کنند ی سوق پیدا میتر مانند کنترل شیمیای آسان
تحـت تـأثیر تیمارهـاي     ها آنمقدار عملکرد ارزیابی  طور همین هاي بکار برده شده و کش به علف شمشیري، پفکی و دو منظوره

  مدیریتی متفاوت بود.
 

را شـد. عامـل اول روش   اجـ هاي کامل تصادفی با سـه تکـرار   فاکتوریل در قالب طرح بلوك صورت بهآزمایش ها:  مواد و روش
 صـورت  بـه  میـزان دو لیتـر در هکتـار    بـه %) EC 45تریفلورالین ( هاي کش علف شده توصیه  مقدار هاي هرز شامل مدیریت علف

 دز با )SL 48%( بنتازون کش علف دو مخلوط رویشی، روش پس  به هکتار در لیتر 7/0 مقدار به %)SL 10( ایمازتاپیر کاشت، پیش
هالوکسی فوپ آر متیل  کش علف دو کاربرد و هکتار در لیتر یک دز با%) EC 8/10( هالوکسی فوپ آر متیل و هکتار در لیتردو 

 دوم عامـل  و وجـین  عـدم  و یدست ینوج باال، در شده ذکر دزهاي با یکدیگر از هفته یک ي فاصله به مجزاصورت  به بنتازون و
از هر کرت انتخاب و تعداد  فرنگی بوته نخود 10 ،فصل رشد يانتها درشمشیري بود.  و دومنظوره پفکی، شامل فرنگی نخود ارقام

 يریگ اندازهو عملکرد غالف تر  دانه 100وزن  غالف سبز در بوته،، وزن غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته
ي غیـر نرمـال در   هـا  دادهقبل از تجزیـه آمـاري،    .شدداده  میو به هکتار تعم رداشتکرت بمابقی عملکرد دانه،  نییتع يشد. برا 

مـورد تجزیـه آمـاري قـرار گرفتنـد. مقایسـه        SAS افزار نرمنرمال شدند و سپس توسط  Box-Coxبه روش  Minitab افزار نرم
  اکسل رسم شدند. افزار نرمها در  انجام و شکل LSDتوسط آزمون  ها دادهمیانگین 

 
بدسـت آمـد و   تریفلـورالین  نتایج نشان داد که در رقم دومنظوره، بیشترین تعداد غالف در بوته از تیمارهـاي وجـین و   ها:  یافته

در همـین رقـم، بیشـترین مقـادیر      .فـوپ آر متیـل گـزارش شـد    جداگانه بنتازون و هالوکسی ها از تیمارهاي مصرف کمترین آن
هاي وجین و دانه نیز از تیمار 100سبز و وزن هاي مورد بررسی شامل تعداد دانه در غالف، تعداد دانه در بوته، وزن غالف  صفت

فوپ آر متیل حاصـل شـد. بیشـترین    تازون و هالوکسیو کمترین مقادیر این صفات از تیمارهاي مصرف جداگانه بنتریفلورالین 
مقادیر مربوط به صفات تعداد غالف در بوته و تعداد دانه در بوته در رقم پفکی از تیمار وجین حاصل شد. و بیشترین مقدار وزن 

کـه وزن   حالی فوپ آر متیل حاصل شد. درسبز غالف در رقم پفکی، از تیمارهاي وجین و مصرف جداگانه بنتازون و هالوکسی
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هاي مدیریتی قرار نگرفت. در رقم شمشیري بیشترین مقدار تعداد غـالف در   کدام از روش دانه در این رقم، تحت تاثیر هیچ 100
دانه از تیمار پرسوئیت حاصل شد و تعداد دانه در بوته در تیمار وجین بیشترین میزان را نشان  100بوته، وزن سبز غالف و وزن 

 داد. 

  
در رقم دو منظوره بهتر از بقیـه  تریفلورالین رسد که تیمار مدیریتی  نظر می با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش به گیري: نتیجه

هاي هرز اثر داشته و اثر نامطلوب کمتري هم روي این رقم نسبت به بقیه بجا گذاشته است. در رقم پفکی،  ها در کنترل علف رقم
هاي مربوط به این تیمار واکاري شد. در مجموع رقـم   باعث بد سبزي شد و دوباره زمین در کرت، تریفلورالینکش  کاربرد علف

ها نشان داد و در بیشتر موارد، تیمار وجـین نسـبت بـه تیمارهـاي      کش پفکی، نسبت به دو رقم دیگر حساسیت بیشتري به علف
بـه نحـوي    ،بیشتر بودتریفلورالین کش پرسوئیت از  علف شیمیایی مورد استفاده نتیجه بهتري نشان داد. در رقم شمشیري، کارایی

  گیري بیشتر از بقیه تیمارهاي شیمیایی بودند. هاي مورد اندازه که همواره در این تیمار، صفت
  

  ، غالفعملکرد بنتازون،ایمازتاپیر،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 کشـاورزي  هـاي  نظـام  در ویژه جایگاهی حبوبات

 هـاي  ویژگـی  داشـتن  دلیـل  به توسعه درحال هاي کشور
 ایـــن گیاهـــان. دارنـــد خـــاص زراعـــی و غـــذایی
 هــرز يهـا  علـف  در مقابـل  ضـعیفی  کننـدگان  رقابـت 

 عملکـرد  هـرز،  يهـا  علـف  زودهنگام رشد. باشند یم
 مـواد  و رطوبـت  نـور،  رقابت براي اثر در را حبوبات

 ممکـن  همچنین هرز يها علف .دهد یم کاهش غذایی
 تأثیر حبوبات رشد بر نیز آفت و انتقال بیماري با است

 در محصـول را  دادن دسـت  از میـزان  و منفی گذاشته
دهنـد   را کـاهش هـا   آن کیفیـت  و افزایش گیاهان این

گیـاهی   ).Pisum sativum Lفرنگـی ( نخـود  .)9، 21(
کـه   باشـد  مـی  نخودسرمادوست از خانواده  و روزبلند

ه درجـه حـرارت متوسـط نیازمنـد اسـت      براي رشد ب
 میلیون یک نخودفرنگی جهانی کشت زیر سطح ).19(

ــار ــانگین و هکت ــرد می ــن 5/8 آن عملک ــار در ت  هکت
 اسـتان  در محصـول  ایـن  کشـت  زیـر  سطح. باشد می

 7/6 آن عملکرد میانگین و هکتار 1200حدود  گلستان
نخـودفرنگی گیـاه مناسـبی بـراي      .است هکتار در تن

باشد  تناوب زراعی با محصوالت اصلی مانند گندم می
که صرفه اقتصادي خوبی نیز براي کشاورزان گلستانی 

 که است بقوالتی این گیاه ازجمله). 14( به همراه دارد
 تثبیـت  توان و کم غذایی نیاز کوتاه، رشد دوره دلیل به

 .دارد خاصی اهمیت سبز کود عنوان به نیتروژن زیستی
 زمسـتان  اواخر پاییز، فصل در گیاه این رشد ،همچنین

 و فصول این هاي بارش از استفاده امکان ،بهار اوایل و
 را خـاك  در باقیمانـده  غـذایی  عناصـر  از برداريبهره

  ).6(سازد می فراهم
فرنگی پفکی، شمشیري و دو منظـوره   ارقام نخود

هایی هستند که هر کدام بـه منظـور خاصـی     رقم وجز
شـوند. رقـم پفکـی بـا رشـدي خوابیـده و        کشت می

تـر   بیوماس بیشتر نسـبت بـه دو رقـم دیگـر دیـررس     
خوري دارد. رقم شمشیري کـه   باشد و مصرف تازه می

تر و رشد کمتر خوابیده و بیشـتر   هاي نازك واجد برگ
پفکی باشد؛ بیوماس کمتري نسبت به رقم  عمودي می

باشـد و بیشـتر بـراي تولیـد      تر نیز مـی  دارد و زودرس
منظـوره حـد    گـردد. رقـم دو   کنسرو از آن استفاده مـی 

خـوري و هـم    صـورت تـازه   باشد و هـم بـه   وسط می
   کنسروي قابل استفاده است. 

 در هـرز  هـاي علـف  با راهکارهاي مبارزه از یکی
 ارقام از استفاده هرز هايعلف تلفیقی مدیریت سیستم

 قـدرت  ). افـزایش 18باشـد (  باال مـی  رقابتی قدرت با
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خـاص   هـاي برنامـه  بـا  تواندمی زراعی گیاهان رقابت
 مانند گیاه زندگی محیط در تغییرواسطه  بهیا  اصالحی

 توزیـع  زراعی، گیاه تراکم در تغییر کاشت، زمان تغییر
  ). 25گیرد ( انجام مقاوم هايواریته کشت و فضایی آن

ــاس ــات براس ــام مطالع ــده انج ــیو ش ــاي  یژگ ه
 در توانـایی  برگ سطح و ارتفاع قبیل از مورفولوژیکی

 بهتـر  بیشتر و برگ شاخ با ارقامی یا نخود پابلند ارقام
 هـرز  علـف  با تداخل در شرایطها  آن عملکرد و بوده

 گیـاه  ارقـام مختلـف   رقابت ). توانایی22است ( بیشتر
 10-70به میـزان   هرز علف توده یستز کاهش در لوبیا

 نشـان  هـا  ). بررسـی 12درصد گـزارش شـده اسـت (   
 بـراي  زمـان  هـم  صـورت  بـه  هـرز  گیاهـان  که دهد می

 ممکـن  و کننـد  مـی  رقابـت  منبع یک از بیش تحصیل
 خـاك  سـطح  بـاالي  یا یرزمینز در را عمل این است
  . )12( دهند انجام

 یک مختلف هاي رقم رشدي تفاوت خصوصیات

هر کـدام از   رقابتی توانشود که  سبب می زراعی گیاه
. به )17( نیز متفاوت باشد هاي هرز، علف بااین ارقام 

ــد ( ــابتی  )2004گــزارش باغســتانی و زن پتانســیل رق
هـرز ناخنــک   بـا علـف  هـاي مختلـف گنـدم     ژنوتیـپ 

)Goldbachia laevigata L.(  متفاوت است؛ ایشان
 هـاي  دلیل این اخـتالف را ناشـی از تقـارت ویژگـی    

 ارتفـاع بوتـه،   نظیـر  ها آن فیزیولوژیک و مرفولوژیک

 سطح شاخص تجمعی، خشک ماده بارور، ساقه تعداد
 نسـبی  رشـد  سـرعت  و محصول رشد برگ، سرعت

ــد داده نســبت ــر اســاس نتــایج  .)2( ان و  باغســتانیب
 زراعی گیاهان مختلف هاي ژنوتیپ )2005همکاران (

در  و دارنـد  هـرز  هاي علف با متفاوتی رقابت توانایی
 بوته ارتفاع قبیل از مرفولوژیکی هاي ویژگیاین میان 

 هستند مهم بسیار رقابتی توان افزایش برگ در سطح و
)3.(  

رویشـی  ) مصرف پـیش 2010مرادي و همکاران (
فلـورفن را در کـاهش   رویشی اکسیو پس تریفلورالین

فرنگـی مثبـت   هـاي هـرز مـزارع نخـود     فراوانی علف
- درصدي زیست 27/83به کاهش  آنانارزیابی کردند. 

فلـورفن اشـاره    مصـرف اکسـی   باهاي هرز توده علف
درصد از  03/78 تریفلورالینمصرف ، داشتند. همچنین

را فرنگـی  هـاي هـرز مـزارع نخـود    توده علـف زیست
متالین و  ) پندي2002به گزارش رانا ( .)15( کاهش داد

هاي  علفري در کنترل هاي موث کش فلوکلورالین علف
 5/1کـه مصـرف    فرنگی بودند. به طوريهرز در نخود

متـالین و یـک کیلـوگرم فلوکلـورالین،      کیلوگرم پنـدي 
تعداد غالف در بوته، دانه در غالف و عملکـرد را بـه   

وجین دستی معموال . )20( داري افزایش داد طور معنی
رنگی اسـتفاده  فهاي هرز مزارع نخود براي کنترل علف

اقتصادي نیست و به کارگر زیادي نیازمنـد  شود که  می
هـاي   کش است. گزارش شده است که استفاده از علف

متـالین و فلورکلـورالین بـه     انتخابی مانند آالکلر، پندي
هاي هرز نخـودفرنگی را کنتـرل    صورت موثري علف

ــی ــد ( م ــایج (داس،  .)20کنن ــه 2016نت ) نشــان داد ک
طور  گی را بهعملکرد نخود فرن ها کش استفاده از علف

ــی ــه معن ــود بخشــید؛ ب ــه داري بهب ــاربرد  گون ــه ک اي ک
لیتر در هکتار به  میلی 25کش ایمازتاپیر به میزان  علف

رویشی کمترین میزان وزن خشـک و تـر    صورت پس
. نتایج ایشـان نشـان   هاي هرز را به همراه داشت علف

زایی را تحت تاثیر  کش میزان گره داد که مصرف علف
  .)5( قرار نداد
از اجراي این آزمایش بررسی میزان تحمـل    هدف

هاي نخـودفرنگی شـامل شمشـیري، پفکـی و دو      رقم
طـور ارزیـابی مقـدار     و همـین  ها کش منظوره به علف

تحت تأثیر تیمارهاي مدیریتی متفـاوت   ها آنعملکرد 
  بود.

  

  ها روشمواد و 
ــایشآ ــه زم ــل صــورت ب ــب در فاکتوری  طــرح قال
 استان گلستان کالله منطقه در تصادفی کامل هاي بلوك
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دقیقـه و عـرض    29درجـه و   55با طول جغرافیـایی  
 1395 زراعی سال در دقیقه 22درجه و  37جغرافیایی 

ز هـر  هـاي  علـف  مدیریت روش اول انجام شد. عامل
 در لیتــر EC 45(% )2( تریفلــورالین  کــش علــف ملشـا 

 ایمازتـاپیر  کـش  علـف  ،)کاشـت  پیش صورت به هکتار
)SL 10(% )7/0 رویشی پس صورت به هکتار در لیتر(، 

 در لیتـر  SL 48%(  )2( بنتـازون  کش علف دو مخلوط
 یـک ( %)EC 8/10(هالوکسی فوپ آر متیـل   و )هکتار

 دو کـاربرد  ،رویشـی  صـورت پـس   بـه  )هکتـار  در لیتر
 صورت به بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل کش علف
 ذکـر  دزهـاي  با یکدیگر از هفته یک ي فاصله به مجزا
 هـرز  يهـا  علـف  مکـانیکی  کامـل  کنترل باال، در شده

 و هـرز  يهـا  علف کنترل عدم و یدست ینوج یلهوس به
 و دومنظوره پفکی، شامل فرنگی نخود ارقام دوم عامل

متـر، فاصـله    8/1×5ابعاد هر کـرت   .ندبود شمشیري
 10روي ردیـف  بوتـه  متـر و فاصـله   سانتی 30ردیف 
هـا یـک    متر در نظر گرفته شد. فاصله بین کرتسانتی

براي آماده کـردن   د.بو متر 2ها  بین بلوكمتر و فاصله 
عملیات شخم و دیسک انجام و کود شـیمیایی   ،زمین

 يکودهـا آغازگر و همه  عنوان به سوم یکمیزان  اوره به
پتاسه بر اساس آنالیز خاك و توصیه کـودي   فسفاته و

بـراي مخلـوط شـدن کودهـا و     به زمین اضافه شده و 
اطمینــان از نــرم شــدن خــاك از کولتیواتــور اســتفاده 

   گردید.
هاي مورد استفاده در آزمـایش بسـته بـه     کش علف

با رویشی  یا پس کاشتپیش صورت به زمان کاربردشان
 جـت  تیبا نازل  شارژي پاش پشتی استفاده از یک سم

ــر آب د 250و براســاس  8002 ــار ر لیت  مصــرفهکت
عملیات واکـاري یـک مـاه پـس از کاشـت در       .ندشد

هایی که بذر رقم پفکی کشت شـده بـود، انجـام     کرت

 ،يا هیفصل رشد با حذف اثـرات حاشـ   يانتها درشد. 
از هر کـرت انتخـاب و صـفات     فرنگی بوته نخود 10

تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، تعداد دانـه  
و  دانـه  100وزن  ، وزن غالف سـبز در بوتـه،  در بوته

ـ گ انـدازه  عملکرد غـالف تـر    نیـی تع يشـد. بـرا    يری
 میو به هکتار تعمـ  رداشتکرت بمابقی عملکرد دانه، 

غیر نرمـال در   يها دادهقبل از تجزیه آماري،  .شدداده 
نرمال شدند  Box-Coxتوسط روش تب  مینی افزار نرم

مــورد تجزیــه قــرار  SAS افــزار نــرمو سـپس توســط  
 LSDتوسـط آزمـون    هـا  دادهمقایسه میـانگین  گرفتند. 

دار شـد از   هر جا که اثرات متقابـل معنـی  انجام شد و 
 افزار نرمها در  شکل. دهی فیزیکی استفاده گردید برش

  اکسل رسم شدند.
  

  نتایج و بحث
در جـدول   طور کـه همان: عملکرد و اجزاي عملکرد

اثر رقم و  ) آورده شده است1تجزیه واریانس (جدول 
ــدیریت بــر عملکــرد و اجــزاي عملکــرد      روش م

روش  ×دار بـود. اثـر متقابـل رقـم     معنـی  نخودفرنگی
تعـداد دانـه در غـالف     جـز  بهصفات  همدیریت بر هم

  دار بود.معنی
منظوره، تیمار وجین  در رقم دو: تعداد غالف در بوته

بوتـه را دارا   غالف، بیشترین تعداد غـالف در  77/5با 
 35/5داري با تیمار تریفلورالین با اختالف معنیبود که 

غالف در بوته نداشت. کمترین تعداد غـالف در بوتـه   
مربــوط بــه تیمــار مصــرف جداگانــه بنتــازون و      

غـالف در بوتـه    62/2فوپ آر متیل با تعداد  هالوکسی
 غـالف در بوتـه   81/2بود که با تیمـار پرسـوئیت بـا    

  ). 2داري نداشت (جدول اختالف معنی
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هاي  هاي متفاوت آن و روش تاثیر رقم تجزیه واریانس (میانگین مربعات) عملکرد و اجزاي عملکرد و گره ریشه نخودفرنگی تحت -1جدول 
  .هرز يها علفمختلف مدیریت 

Table 1- Analysis of variance (mean squares) of yield, yield components and root nod of Pisum sativum affected by 
different cultivar and weed management. 

  منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
 آزادي
df 

  غالف 
  بوتهتعداد/ 

Pod no./plant  

 تعداد /دانه 
  غالف

Seed no./pod 

  بوتهتعداد/دانه 
Seed no./plant 

 وزن غالف در بوته
Pod 

weight/plant 
 

  دانه 100وزن 
100 seed 
weight 

   غالفعملکرد 
Pod yield 

  بلوك
Block 

2  **1.09 ns0.23 **53.89 ns55.19 ns5.21 ns1.47 
  رقم

Cultivar 
2  **6.29 **1.47 **283.15 **888.15 **249.86 **1465 

  نوع مدیریت

Management 
methods 

5  **7.04 **1.05 **319.13 **450.58 **9.16 **1603 

  نوع مدیریت× رقم
Management 

methods ×Cultivar 
10  **3.04 ns0.36 **94.90 **371.35 *5.05 **1044 

  خطا
Error 

34  0.20 0.21 6.12 19.39 2.34 16.95 

  ییرات (%)تغ یبضر
Cv (%)  

-  12 9.57 14.22 20.61 6.34 5.82 
ns ،* دار در سطح احتمال پنج و یک درصد معنیدار،  ترتیب عدم وجود تفاوت معنی : به**و  

* and ** are significant at p≤0.05 and p≤0.01, respectively, and ns is non-significant. 
  

رقم پفکـی نسـبت بـه دو رقـم دیگـر حساسـیت       
ها نشان داد. در این رقـم، تیمـار    کش بیشتري به علف

در   غالف در بوته بیشترین تعداد غالف 04/5وجین با 
کـه کمتـرین تعـداد غـالف در      بوته را داشت، درحالی

غالف بود کـه   90/1با تریفلورالین بوته متعلق به تیمار 
غـالف و اسـتفاده    19/2با تیمارهاي عـدم وجـین بـا    
 81/2فـوپ آر متیـل بـا    همزمان بنتازون و هالوکسـی 
داري نداشـت. بنـابراین،   غالف در بوته اختالف معنی

کش شـرایط نامسـاعدي را بـراي     همه تیمارهاي علف
کش تریفلورالین شرایط  این رقم فراهم کردند اما علف

نامساعدي براي تولید غالف ایجاد کرد و باعـث شـد   
کـه از   طـوري  ف کمی، در گیاه تولید شود بهتعداد غال

تیمار عدم وجین هم غالف کمتري در این تیمار تولید 
  شد. 

غـالف   43/5در رقم شمشیري تیمار پرسوئیت با 
بیشترین تعداد غالف در بوته را به خود اختصاص داد 

غـالف   93/4داري با تیمار وجـین بـا    که تفاوت معنی
اد غـالف در بوتـه   نداشت. در این رقم، کمتـرین تعـد  

بود کـه بـا تیمـار     58/2مربوط به تیمار عدم وجین با 
 غالف 96/2( سوپرمصرف جداگانه بنتازون و گاالنت

داري بـاهم   بسیار نزدیک بود و تفاوت معنـی ) بوته در
کش پرسوئیت بر رقم شمشیري  مصرف علف .نداشتند

که مصرف جداگانه بنتازون  تأثیر منفی نداشت، درحالی
نــت ســوپر تشــکیل غــالف در نخــودفرنگی را و گاال

  تحت تأثیر قرار داد.
) در رابطه با مـدیریت تلفیقـی   2013( نتایج کومار

هاي هرز در گیاه نخودفرنگی نشان داد که تمامی  علف
داري تعداد غالف در طور معنی کش به تیمارهاي علف

بوته باالتري نسبت به تیمار عدم وجین داشتند. کاربرد 
 صـورت پـیش   یک کیلوگرم در هکتار) به( نمتالی پندي

گرم ماده مؤثره در  50 عالوه ایمازتاپیر با دز رویشی به
داري تعـداد   طور معنی رویشی، به صورت پس هکتار به

ــاي     ــه تیماره ــبت ب ــاالتري را نس ــه ب ــالف در بوت غ
ــاپیر ( ــار)،   50ایمازتـ ــؤثره در هکتـ ــاده مـ ــرم مـ گـ

هکتـار) و   چهار گرم مـاده مـؤثره در  ( اتیل کلریمورون
  ).11متالین (یک کیلوگرم در هکتار) ایجاد کرد ( پندي
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  .هاي مختلف نخودفرنگی هرز بر عملکرد و اجزاي عملکرد به تفکیک رقم هاي هاي مختلف مدیریت علف اثر روش -2جدول 
Table 2- Effect of different weed management methods on yield and yield component of different P.sativum 

cultivars.  
 تر غالفعملکرد 

  (کیلوگرم در هکتار)
Fresh pod yield 

(kg/ha) 

  دانه 100وزن 
  (گرم) 

100 seed 
weight/plant 

(g) 

وزن غالف در 
  بوته (گرم)

Pod 
weight/plant 

(g) 

  دانه 
  بوته)تعداد/(

Seed 
no./plant 

  غالف
  بوته)تعداد/(

Pod 
no./plant 

 نوع مدیریت
weed management methods 

 رقم نخودفرنگی
P.sativum 
cultivars 

b 8370  ab 26.95  b 33.59  b 20.97  b 4.82 
  فوپ بنتازون+ هالوکسی

Bentazone H+aloxyfop-r-
methyl  

 دومنظوره
Domanzooreh 

c 2730  b 25.46  c 10.15  c 11.68  d 2.62 
  فوپ مصرف جدا بنتازون و هالوکسی
Seprate Bentazone 

H+aloxyfop-r-methy  
c 3910  a 29.69 c 16.16  c 12.18  cd 2.81  پرسوئیتPersuit 
a 11130 b 23.71  a 52.89  a 27.67 ab 5.35  تریفلورالینTrifluralin  
a 12353  ab 26.69 ab 42.93  a 29.34 a 5.77  وجینWeeding 

c 4157  b 24.24  c 19.28 bc 16.29  c 3.65  عدم وجینWeedy 

2124.7 3.4 11.79 5.3 0.92   LSD 

c 4290  a 27.18 b 18.10 
bc 11.39  

 
bcd 2.81 

  فوپ بنتازون+ هالوکسی
Bentazone H+aloxyfop-r-

methyl  

 پفکی
Pofaki 

a 6460 a 26.51 a 27.51 b 13.30 bc 3.10 
  فوپ مصرف جدا بنتازون و هالوکسی
Seprate Bentazone 

H+aloxyfop-r-methy  
b 5017  a 25.86 b 18.44  b 15.18  b 3.28  پرسوئیتPersuit 

e 1663  a 26.85 b 11.30  c 7.25  d 1.90  تریفلورالینTrifluralin  
a 7037 a 26.48 a 28.49 a 21.14 a 5.04  وجینWeeding 

d 2640  a 25.79 b 12.34  c 8.35 cd 2.19  عدم وجینWeedy 

719.3 2.90 7.46 4.72 0.91   LSD 

d 2790  ab 20.02  d 9.30  c 10.53  c 3.27 
  فوپ بنتازون+ هالوکسی

Bentazone H+aloxyfop-r-
methyl  

 شمشیري
Shamshiri 

d 2720  ab 20.58  de 9.06  c 12.46  cd 2.96 
  فوپ بنتازون و هالوکسیمصرف جدا 

Seprate Bentazone 
H+aloxyfop-r-methy  

a 7700 a 21.21 a 25.66 b 24.70 a 5.43  پرسوئیتPersuit 

c 5430  c 17.69  c 18.74  b 25.83 b 4.59  تریفلورالینTriflan  
b 6980  b 19.67  b 23.26  a 32.77  ab 4.93  وجینWeeding 

e 1940  ab 19.85  e 7.26  c 11.78  d 2.58   عدم وجینWeedy 

585.11 1.53 1.80 3.57 0.67   LSD 

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند. تفاوت معنی LSDدر هر رقم اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون 
Values with the same letter in each column have no significant difference at 0.05 % probability 
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مقایسه میانگین نوع مدیریت بر : تعداد دانه در غالف
) نشـان  1(شـکل   تعداد دانـه در غـالف نخـودفرنگی   

غـالف   بیشترین تعداد دانه در دهد که تیمار وجین می
اسـت کـه تیمـار اسـتفاده      را دارا بود. ایـن در حـالی  

همزمان بنتازون و سـوپرگاالنت کمتـرین تعـداد ایـن     
ویژگی را به خود اختصاص داد و اختالف تیمارهـاي  

و مصـرف جداگانـه بنتـازون و     پرسوئیتعدم وجین، 
دار نبود. شایان ذکر است کـه   گاالنت سوپر با آن معنی

نسبت بـه کـاربرد سـایر    تریفلورالین کش کاربرد علف
شده در این آزمـایش، کمتـرین     هاي استفاده کش علف

  تأثیر منفی را بر روي تعداد دانه در غالف داشت.

  
: مصرف bentsep: مصرف همزمان بنتازون و هالوکسی فوپ، Bentmix( تأثیر نوع مدیریت بر تعداد دانه در غالف نخودفرنگی -1شکل

  ).: عدم وجینweedy: وجین، weeding، تریفلورالین: trfn: پرسوئیت، persجداگانه بنتازون و هالوکسی فوپ، 
Figure 1- Effect of weed management methods on seed number per pod of P. Sativum (Bentmix: simultaneously 

application of Bentazon and Haloxyfop-r-methyl, bentsep: separate application of Bentazon and Haloxyfop-r-methyl, 
pers: Persuit, trfn: trifluralin, weeding, weedy).  

  
 ازمقایسه ارقـام مختلـف نخـودفرنگی را     2شکل 

، کـه  طـور  هماندهد.   تعداد دانه در غالف نشان می نظر
ترتیب ارقام شمشیري و دومنظـوره   شود بهمشاهده می

بیشترین تعداد دانه در غالف را دارا بودنـد و کمتـرین   
  تعداد دانه در غالف، متعلق به رقم پفکی بود.

  
  ).: شمشیريSh: پفکی، Po: دومنظوره، DO( مقایسه میانگین ارقام  نخودفرنگی ازنظر تعداد دانه در غالف - 2شکل 

Figure 2- Effect of P. Sativum cultivar on seed number per pod (DO: domanzooreh, Po: pofaki, Sh: shamshiri) 
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 تعداد که داشتند بیان) 1389( همکاران و جعفري
 تحـت  هـرز  علف حضور با سفید لوبیا غالف در دانه
 در دانـه  تعـداد  هـرز  علف حضور با. گرفت قرار تأثیر

 در و درصـد  31حدود  KS411.5 الین لوبیا درغالف 
 ها درصد کاهش یافت. آن 15حدود  KS  41124الین

 لوبیـا غـالف   در دانـه  تعـداد  کـاهش  نمودند که اظهار
 ،نـدارد  هرز هاي به علف مزرعه شدن آلوده با ارتباطی

 هرز قرار علف با تداخل تأثیر تحت دانه تعداد که چرا
 در دانه تعداد کاهش بلکه ،یابد نمی کاهش و گیرد نمی
 غالف تعداد کاهش از ناشی تداخل در تیمارهاي بوته
 عملکرد کاهش دیگر، عبارت به. )10( باشد می بوته در
 تعـداد  از کـاهش  ناشـی  هـرز  هـاي  علف با رقابت در

 ) در2009( چوادري و همکـاران  .است بارور هاي گل
غـالف در   تعـداد آزمایشی اظهار داشتند که بـاالترین  
از زراعـی   نخـود بوته، دانه در غالف و عملکرد دانـه  

در مقایســه بــا تیمارهــاي  هــرز علــفحالــت بــدون 
دست آمد و این نتیجه بـا   کوئیزالوفوپ و ایمازتاپیر به

  .)4( برابري داشت متالین پنديتیمار 
در رقم دومنظوره، تیمارهاي وجین : دانه در بوتهتعداد 

دانه در بوته  67/27و  34/29ترتیب با  بهتریفلورالین و 
ي داراي بیشترین تعداد و تیمارهاي مصـرف جداگانـه  

ــل و    ــوپ آر متی ــی ف ــازون و هالوکس ــوئیتبنت  پرس
دانه در بوته داراي  18/12و  68/11ترتیب با مقادیر  به

 29/16کمترین تعداد بودند که با تیمار عـدم وجـین (  
). 2جـدول (داري نداشـتند  دانه در بوته) اختالف معنی

در رقم پفکی، بیشترین میـزان ایـن صـفت بـه تیمـار      
دانه در بوته اختصاص یافت و پس از  14/21وجین با 

یت و مصرف جداگانـه بنتـازون و   آن تیمارهاي پرسوئ
هالوکسی فوپ آر متیل قرار گرفتند. کمترین میزان آن 

ترتیـب بـا    و عدم وجین بهتریفلورالین نیز به تیمارهاي 
در ایـن رقـم    .دانه در بوته تعلق گرفت 35/8و  52/7

بین مصرف جدا و همزمان بنتازون و هالوکسی فـوپ  
شـت. تیمـار   داري وجود ندا اختالف معنینیز آر متیل 

ــا   ــم شمشــیري ب ــه  77/32وجــین در رق ــه در بوت دان
ــود    ــه خ ــه را ب ــورد مطالع ــزان صــفت م بیشــترین می
اختصاص داد. کمترین میزان این صفت از تیمارهـاي  
مصرف همزمان بنتازون و سوپرگاالنت، عدم وجین و 

ترتیـب بـا    مصرف جداگانه بنتازون و سوپر گاالنت به
  دست آمد. بوته به دانه در 46/12و  78/11، 53/10

ــه ــازون و  رســد مــینظــر  ب ــه بنت مصــرف جداگان
اثـر منفـی   هالوکسی فوپ آر متیل بر رقـم دومنظـوره   

بر کنتـرل  اثر مطلوبی تریفلورالین  که درحالی ،گذارد می
 دومنظـوره بر رقم و در عین حال دارد هاي هرز  علف

 ي مـورد اسـتفاده  هـا  کش دارد. تمام علفن تاثیر سوئی
اثـر منفـی بــر رقـم پفکــی داشـتند. ایــن امـر بیــانگر      

. باشـد  مـی هـا   کـش  حساسیت زیاد این رقم بـه علـف  
دا و همزمـان  حساسیت رقم شمشیري به مصـرف جـ  

  .بودزیاد  نیزبنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل 
) در 1395علمــداري و همکــاران (پــور  غالمعلــی

مطالعه کنترل شیمیایی و مکانیکی سویا دریافتند که در 
درصد ایمازتـاپیر   100ها، تیمار ترکیبی  کش میان علف

بیشترین تعداد دانه در بوته را تریفلـورالین  درصد  50و 
به خود اختصاص داد و کمتـرین تعـداد آن، از تیمـار    

تریفلـورالین  درصد  25درصد ایمازتاپیر و  100ترکیبی 
  .)7( دست آمد به

بـر اسـاس جـدول مقایسـه     : در بوتـه سبز وزن غالف 
تریفلورالین ) در رقم دومنظوره تیمار 2جدول (میانگین 

بیشترین وزن غالف در بوته بـود  گرم داراي  89/52با 
داري گـرم تفـاوت معنـی    93/42که با تیمار وجین با 

مشترك طور  بهنداشت. کمترین میزان این خصوصیت 
هالوکسـی  ي بنتـازون و  از تیمارهاي مصرف جداگانـه 

ترتیـب بـا    و عدم وجـین بـه   پرسوئیت، فوپ آر متیل
دسـت آمـد. در رقـم     گرم به 28/19و  16/16، 15/10

بنتـازون و   ، تیمارهاي وجین و مصرف جداگانهپفکی
 51/27و  49/28ترتیب بـا   به ،هالوکسی فوپ آر متیل

، مصـرف  پرسـوئیت گرم داراي بیشترین و تیمارهـاي  
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 وجین عدمهمزمان بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل، 
و  34/12، 10/18، 44/18ترتیـب بـا    بهتریفلورالین و 
داراي کمترین وزن غالف طور مشترك  بهگرم  30/11

در رقـم شمشـیري بـا     پرسوئیتدر بوته بودند. تیمار 
گرم باالترین میزان این خصوصیت را به خـود   66/25

اختصاص داد و کمترین میزان آن متعلق به تیمار عدم 
گرم بود که با تیمار مصـرف جداگانـه    26/7وجین با 

گرم تفاوت  06/9بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل با 
در این رقم بین مصـرف   ،داري نداشت. همچنین معنی

همزمان و جداگانه بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیـل  
داري وجود نداشـت و در هـر دو تیمـار    تفاوت معنی
گیر وزن غالف مشاهده شد. تیمار وجین  کاهش چشم

هاي هـرز پـس   در این رقم با وجود کنترل کامل علف
گذاري برحسب  زش، در رده دوم ارپرسوئیتاز تیمار 

  وزن غالف در بوته قرار گرفت.
ــی  ــر م ــه نظ ــه   ب ــوره نســبت ب ــم دومنظ ــد رق رس

دهد و حتی با کنتـرل   حساسیتی نشان نمیتریفلورالین 
 هـاي  علف(هاي هرز نسبت به تیمار وجین  بهتر علف

کمی هرز رشد و سپس کنترل شدند که این امر باعث 
باعـث افـزایش وزن    )شـد  نخـودفرنگی خسارت بـه  

غالف در بوته نیز شد. در رقم پفکی، مصرف جداگانه 
در تریفلـورالین  مثل بنتازون و هالوکسی فوپ آر متیل 

رقم دومنظوره عمل کرد. رقم شمشیري به پرسـوئیت  
طوري که باالترین تعداد غالف  به دادننشان حساسیت 

  حاصل شد.  کش علفدر بوته از تیمار مصرف این 
ــه 100وزن  در رقــم دومنظــوره  پرســوئیتتیمــار : دان

ــه ( 100بیشــترین وزن  ــه خــود  69/29دان گــرم) را ب
اختصاص داد که با تیمار وجـین و مصـرف همزمـان    

داري فوپ ار متیـل تفـاوت معنـی   بنتازون و هالوکسی
ایـن رقـم    دانـه در  100نداشت. کمتـرین میـزان وزن   

تیمارهاي  گرم) بود که با 71/23(تریفلورالین  متعلق به
مصرف جداگانه بنتـازون و   گرم)، 24/24وجین ( عدم

 69/26(وجـین   گرم)، 46/25( فوپ آر متیلهالوکسی

فـوپ  و مصـرف همزمـان بنتـازون و هالوکسـی    گرم) 
ــل ــرم) 95/26( آرمتی ــی گ ــاوت معن ــتداري تف  نداش
ـ   100وزن  .)2(جدول  ثیر أدانه در رقم پفکی تحـت ت

  نوع مدیریت قرار نگرفت.
بیشترین مقـدار   پرسوئیتدر رقم شمشیري، تیمار 

گــرم بــه خــود  21/21دانــه را بــا میــانگین  100وزن 
اختصاص داد که با تیمارهاي مصرف جداگانه بنتازون 

گـرم، مصـرف    58/20 بـا  فـوپ آر متیـل  و هالوکسـی 
و  02/20 فوپ آر متیل بـا ن و هالوکسیهمزمان بنتازو
داري نداشت. ف معنیگرم اختال 85/19عدم وجین با 

رویشـی   دانه متعلق به تیمـار پـیش   100وزن  کمترین
 100. وزن گـرم بـود   69/17با تریفلورالین کش  علف

 و در شـرایط  اي اسـت  ثابـت واریتـه   نسبتاًدانه صفت 
شـود   یکسان تغییر چندانی در وزن دانه ارقام دیده نمی

ت آن کـم اسـت.   و در شرایط غیر یکسان هـم تغییـرا  
دانه شمشیري که رقمـی ریـز    100وزن ن دلیل همی به

   دانه است کمتر بود.
ــی  ــاران در بررس ــینک و همک ــار ) 2008( س تیم

دانـه و   100عالوه وجین، باالترین وزن  بهتریفلورالین 
نخود را به خود اختصـاص داد.  زنی بذر درصد جوانه

روز از  30سه مرحله وجین با فاصـله   نتایج تیمارهاي
 کـاربرد با یک مرحله وجین و تریفلورالین کاربرد  هم،

با یک مرحلـه وجـین بـراي تولیـد بـذور       متالین پندي
ــود ــوب ب ــایش احمــدي .)24( باکیفیــت، مطل  در آزم

ــاي 1395( ــه از تیمارهـ ــزار دانـ ــترین وزن هـ  ) بیشـ
 + دو بار وجـین، ایمازتـاپیر +  تریفلورالین ایمازتاپیر+ 

 دست آمد به+ دو بار وجین تریفلورالین دو بار وجین، 
 100 وزن افـزایش  )1998. هارت و روسـکامپ ( )1(

بـه عـدم کـاربرد     نسـبت  کشیعلف تیمارهاي در دانه
  .)8( کش را گزارش کردندعلف

نتـایج حاصـل از مقایسـه میـانگین     : تر عملکرد غالف
عملکـــرد نخـــودفرنگی نشـــان داد کـــه تیمارهـــاي 

ین عملکــرد را در رقــم و وجــین بیشــترتریفلــورالین 
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از  نیـز  کمتـرین میـزان عملکـرد    و داشـت دومنظـوره  
و مصـرف جـداي    پرسـوئیت تیمارهاي عدم وجـین،  

(جـدول   دست آمد فوپ آر متیل به هالوکسیبنتازون و 
2(.  

در رقم پفکی، بهترین عملکرد مربوط به تیمارهاي 
مصرف جداي بنتازون و هالوکسـی فـوپ آر    وجین و
کیلـوگرم در   6460و  7037 ترتیـب بـا مقـدار    متیل به

و کمترین میزان عملکـرد از تیمـار    دست آمد هکتار به
دسـت   کیلوگرم در هکتار به 1663با مقدار تریفلورالین 

تواند بیانگر حساسیت بـاالي ایـن رقـم بـه      می که آمد
  باشد.تریفلورالین کش  علف

کـش  بهترین تیمار کاربرد علف ،در رقم شمشیري
کیلوگرم در هکتار بود امـا   7700با عملکرد  پرسوئیت
 حاصل تیمار عدماز کیلوگرم در هکتار  1940عملکرد 

وجین بود کـه کمتـرین میـزان عملکـرد را بـه خـود       
کش پرسوئیت اثر  رسد علف به نظر می اختصاص داد.

 ،منفی کمی بر رقم شمشیري داشته اسـت و بنـابراین  
  عملکرد غالف در این تیمار حداکثر بوده است.

) طی آزمایشی رابطه اثر 2000پاندي و همکاران (
مشاهده کردنـد کـه   را ارزیابی و  بر نخودها  کش علف

ه، تعداد دانـه  باالترین ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوت
در غالف، طول غالف و وزن غالف از تیمـار وجـین   

کیلوگرم در  5/0( متالین پنديکاربرد  هاي هرز و علف
روز پـس از سـبز    45بـار وجـین    اضافه یک هکتار) به

ها  کش کاربرد هر یک از علف .)17( ست آمدد شدن به
درصـد نسـبت بـه     9/55تر را  تنهایی عملکرد غالف به

همـه   هـا  آناد. طبق نتـایج  تیمار عدم وجین افزایش د
دار دلیـل کـاهش معنـی    بـه  هرز علفتیمارهاي کنترل 

صــورت  هــاي هــرز، بــه تــراکم و وزن خشــک علــف
تیمـار  تر باالتري نسـبت بـه    داري عملکرد غالف معنی

س سـینک و آنگـایرا  در بررسـی  . عدم وجین داشـتند 
بـاالترین تعـداد   سبب شد  متالین پنديکاربرد  )2004(

 دسـت آیـد   سـبز بـه    غالف در بوته و عملکرد غـالف 
)23(.  

  کلی گیري نتیجه
آزمـایش بـر روي عملکـرد و    بررسی نتـایج ایـن   

اجزاي عملکرد نشان داد که در رقم دومنظوره، تیمـار  
تعـداد غـالف در   تـر،   ملکرد غـالف وجین بیشترین ع

بوته، تعداد دانه در بوته، را به خود اختصـاص داد. در  
ــف  ــاي عل ــین تیماره ــیش ب ــار پ ــی، تیم ــت  کش کاش

تعداد  تر، ترتیب بیشترین عملکرد غالف ، بهتریفلورالین
، وزن غالف در بوته بوتهف در بوته، تعداد دانه در غال

آورد. بـا توجـه بـه مشـاهدات      دست بهرا در این رقم 
بذر  زنیکش با تأثیر بر روي جوانهاي، این علف مزرعه

تراکم بوته در مترمربـع را در ارقـام مختلـف (پفکـی     
رسـد   کاهش داد. به نظر مـی  )شمشیري >دومنظوره>

و گیـاه   هرز علفاز همان ابتدا رقابت بین  تریفلورالین
با کـم کـردن رقابـت     ،زراعی را کاهش داد و همچنین

اي سبب تـأثیر مثبـت بـر روي عملکـرد و      گونه درون
اجــزاي عملکــرد در ایــن رقــم شــد. تیمــار مصــرف 

علـت   جداگانه بنتازون و هالوکسی فـوپ آر متیـل بـه   
 پاشی به مرحله نزدیک به مصادف شدن بخش دوم سم

گلدهی، تأثیر منفی بر عملکرد و اجزاي عملکرد نشان 
در رقم پفکی، تیمار وجین نسبت به سایر تیمارها  داد.

تعداد غالف در بوته، تعداد  تر، عملکرد غالفبیشترین 
وزن غـالف در بوتـه را    دانـه و 100بوته، وزن دانه در 

علت تأثیر منفی بـر   به تریفلورالینآورد. تیمار  دست به
زنی بذر رقم پفکی، کـاهش شـدید تـراکم     جوانهروي 

بوته در مترمربع و کاهش قدرت رقابت گیـاه زراعـی   
مانده سبب کـاهش همـه    هاي هرز باقی در مقابل علف

در رقـم شمشـیري تیمـار     معیارهاي عملکـردي شـد.  
 ایـن رقـم   بر روي همه معیارهاي عملکـرد  پرسوئیت

سـطح   تأثیر مثبت داشته و نسبت به سایر تیمارهـا در 
تیمار وجـین، بـر غـالف در     باالتري قرار گرفت. تنها
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