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 "علوم زراعي ایران نشریه"

 1401 تابستان، 2، شماره چهارمجلد بیست و 

 پژوهشيمقاله 
 

 های هرز در نخود مصرف برای كنترل علفهای خاکكشارزیابي كارایي برخي علف

(Cicer aretinum L.)  و اثر باقیمانده آنها بر رشد و عملکرد دانه گندم نان(Triticum aestivum L.) 

 راعي در شرایط دیمدر تناوب ز 

Evaluation of efficiency of some soil-applied herbicides for weed control in chickpea  

(Cicer aretinum L.) and their residual effect on growth and grain yield of bread wheat 

(Triticum aestivum L.) in crop rotation under rainfed conditions 

 
 4و پیمان ثابتی 3، سیدکریم موسوی2، ایرج نصرتی1فرزاد احمدی

 
 چکیده 

و  (.Cicer aretinum L)هرای هررز در ندرود مصرف  بررای کتتررع علفهای خاککشارزیابی کارایی علف. 1401احمدی، ف.، ا. نصرتي، س.ک. موسوی و پ. ثابتي. 

 .136- 149 (:2) 24. نشریه علوم زراعي ایران. در تتاوب زراعی در شرایظ دیم (.Triticum aestivum L)اثر باقیمانده آنها بر رشد و عملکرد دانه گتدم نان 
 

ها در زراعت گندم آن های هرز نخود دیم و بررسي اثر باقیماندهها جهت كنترل علفكشمنظور ارزیابي كارایي برخي علفبه
در ایس تااه  (1398-99و  1397-98ا چه ار تک رار در دو س ال زراع ي )های كامل تصادفي ب تناوبي، آزمایشي در قالب طرح بلوک

كاش ت تحقیقاتي ماهیدشت مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعي استان كرمانشاه اجرا شد. تیمارهای آزمایشي شامل مص رف پیش
ترازون رویش ي س ولفنکت ار، پیشگرم در ه 200و  100درصد( به مقدار  50شونده ترازون )اسپارتان، پودر مرطوبكش سولفنعلف
گرم در هکتار،  100درصد( به مقدار  85شونده رویشي پیروكساسولفون )ساكورا، پودر مرطوبگرم در هکتار(، پیش 300و  200و  100)

ور، پودر بیوزین )سنکرویشي متریگرم در هکتار، پیش 100درصد( به مقدار  50شونده رویشي فلومیوكسازین )شاتو، پودر مرطوبپیش
گ رم در  200بیوزین )گرم در هکتار(+ متری 100ترازون )رویشي سولفنگرم در هکتار، پیش 200درصد( به مقدار  70شونده مرطوب

گرم  100ترازون )رویشي سولفنگرم در هکتار(، پیش 100گرم در هکتار(+ پیروكساسولفون ) 100ترازون )رویشي سولفنهکتار(، پیش
لیت   ر در هکت   ار( و وج   ین دس   تي بودن  د. نت   ایا نش   ان داد ك   ه تیم   ار مخل   و  میلي 100یوكس   ازین )در هکت  ار(+ فلوم

های هرز در مرحله درصد كاهش تراكم كل علف 94های هرز و توده علفدرصدكاهش زیست 95ترازون+پیروكساسولفون با سولفن
درصد كاهش تراكم  82های هرز و توده علفاهش زیستدرصد ك 93ترازون+ فلومیوكسازین با گلدهي نخود و تیمار مخلو  سولفن

هرز را داشتند. نتایا نشان داد كه بیشترین افزایش عملکرد دانه نخ ود  هایهای هرز، بیشترین كاهش تراكم و زیست توده علفعلف
گرم در هکتار،  300ترازون سولفنرویشي درصد( بعد از تیمار وجین دستي، مربو  به این دو تیمار بود. تیمار پیش 60و  67ترتیب )به

ها ب ر محص ول گن دم در كشدرصد( را بر افزایش عملکرد دانه نخود داشت. نتایا مربو  به اثر بقایای علف 10كمترین اثر مثبت )
 32ده( گرم در هکتار، نسبت به شاهد )تیم ار نش  200ترازونكاشت سولفنتناوب بعدی نشان داد كه عملکرد دانه گندم در تیمار پیش

گرم در هکتار نیز بیشترین اثر منفي را بر ارتفاع بوته و عملکرد دانه  300ترازون رویشي سولفندرصد كاهش داشت. بقایای تیمار پیش
ت رازون های سولفونكشتوان مصرف مخلو  علفدرصد كاهش( داشت. بر اساس نتایا این تحقیق مي 7/32و  2/8ترتیب گندم )به

ترازون )اسپارتان(+ پیروكساسولفون )ساكورا( را به دلیل كارایي ب ایی آنه ا در یوكسازین )شاتو( و مخلو  سولفون)اسپارتان(+ فلوم
 های هرز و بهبود عملکرد نخود و نیز اثرات منفي ناچیز بقایای آنها بر محصول گندم در تناوب بعدی پیشنهاد كرد. كنترل علف

 

 كش، گندم نان، فلومیوكسازین و نخود دیمترازون، علفنهای كلیدی: پیروكساسولفون، سولفواژه

 

 این مقاله مستدرج از پایان نامه کارشتاسی ارشد نگارنده اوع می باشد                                                                                       01/1401 /21تاریخ پذیرش:     18/09/1400تاریخ دریافت: 
 رازی، کرمانشاه، ایران دانشگاه کشاورزی و متابع طبیعی ارشد پردیس کارشتاسی دانشجوی -1

 (Irajnosratti@gmail.com )پست الکترونیک: دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران )مکاتبه کتتده( ،پردیس کشاورزی و متابع طبیعی دانشیار -2

 ایران طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، استادیار بدش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و متابع -3

 ، کرمانشاه، ایرانمربی بدش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و متابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -4
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 مقدمه

دلیرر  تببیررت زراعت ندود مانتد سرایر بقرو ت برره
 تررررو ن و نیررز توانررایی رشررد در ارا رری دیررم،زیسررتی نی

خصرو  در تتراوب برا گتردم، از اهمیرت زیرادی در به 
 ندرود. (Bagheri et al., 2021)ایرران برخروردار اسرت 

 دلیر  داشرتن ارتعراو بوتره کرم و سررعت رشرد کترد به 

رو، یکری های هرز حساس است. از اینبه رقابت با علف
 هرررای مهرررم در زراعرررت ندرررود، مررردیریت از اولویرررت

هررای هررای هرررز اسررت. در شرررایو فعلرری روشعلررف
های هرز در مزارو ندرود محدودی برای مدیریت علف

ترروان وجررین ه مرریدر ایرران وجررود دارد کرره از آن جملر
ورزی را نررام برررد دسررتی، کتترررع شرریمیایی و خرراک

(Nosratti et al., 2017b) .دلیررر  هرررا برررهکررشعلررف
 عتوانکرررررارایی بررررا  و سرررروددهی اقتصررررادی برررره

هررای هرررز ندررود ابررزاری ارزشررمتد در مرردیریت علررف 
 د سرررایر نقرررا، دنیرررا، درشررروند. همانترررمحسررروب می

 هررای محرردودی در مررورد اسررتعاده از ایررران پرر وهش 
 هررای جدیررد در زراعررت ندرررود انجرررامکررشعلررف

 . (Mousavi 2009; 2010)شده اسرت  

رویشری نتایج یک تحقیق نشان داد که مصرف پیش
کش پتدیمتالین به مقدار یک کیلروگرم در هکترار علف

فلورفن، باعث افزایش قاب  توجه عملکررد دانره و اکسی
. نتایج ایرن تحقیرق (Poonia and Pithia 2013)ندود شد 

کش ایمازاتراپیر عرهوه برر نشان داد کره مصررف علرف
دهی ندود نیز افزایش عملکرد دانه، باعث افزایش شاخه

کررش پترردیمتالین و گردیررد. بررا ایررن حرراع هررر دو علررف
سروزی برر بوتره ایمازاتاپیر دارای اثر متعی و اثرات گیراه

 ندرود نیررز بودنرد. در مقایسرره برا یررک برار وجررین، کلیرره
هرای دارای کارایی با تری در کتترع علفها کشعلف

 هرررز بودنررد. یکرری از مشررکهت مربررو، برره مصرررف 

ها در زراعت ندود و سایر گیاهان زراعی، اثر کشعلف
باقیمانرده آنهرا در خرراک و آسرین رسرراندن بره گیاهرران 
بعدی در تتراوب اسرت. ایرن مو روو در ندرود کره در 

اهمیرت بیشرتری  شرود،متاطق با رطوبت کم کشرت مری

هررا دارد، زیرررا در ایررن شرررایو فعالیررت میکروارگانیسررم
(، Curran 2016هرا کرم اسرت )کشجهت تجزیه علرف

کش برای مصررف بتابراین در هتگام انتداب یک علف
های بعدی نیرز در یک زراعت، باید اثرات آن در کشت

 مورد توجه قرار گیرد. 
هررای کشیکرری از راهکارهررای حرر  مشررک  علررف

های ثبت شده کشتدابی در ندود، ارزیابی سایر علفان
تروان برای سایر گیاهان زراعی است که از این موارد می

بیررروزین، پیروکساسرررولعون و ترازون، متریبررره سرررولعن
فلومیوکسازین اشاره کررد. پیروکساسرولعون از خرانواده 
شرریمیایی ایزوکسررازولون اسررت کرره بررا مسرردود کررردن 

هرای یق ممانعت از سراخت زنجیررهبیوستتز لیپیدها از طر
های در حاع سربز بسیار بلتد اسیدهای چرب، در گیاهچه

 . گررزارش (Busi et al., 2014)کتررد شرردن اثررر مرری

 هررای هتوانررد گونررشررده اسررت کرره پیروکساسررولعون مرری

علرف هرررزی مانتررد سرروروف، دم روبرراهی، سررلمه تررره، 
گاوپتبرره، علررف خرچترره را برره خرروبی کتترررع کتررد 

(Mahoney et al., 2014; Nakatani et al., 2016) . 
 تررررازون کررره از خرررانوادهکرررش سرررولعنعلرررف

ها است، قادر به کتترع طیف وسریعی از تریازولیتونفتی  
صرورت پریش یرا توان از آن بههای هرز بوده و میعلف
کررش بازدارنررده رویشرری اسررتعاده کرررد. ایررن علررفپررس

.  (Dayan et al., 1998)  ن اکسیداز استپروتوپورفیریتو
هرای هررز تررع علفتررازون بررای کتکش سولعنعلف
برگ مزارو چغتدرقترد توصریه شرده برگ و پهنباریک

است. نتایج یک آزمایش در خصو  مصررف پریش و 
ترازون در ارقام ندرود نشران داد کره پس رویشی سولعن

کش یک گزیته متاسن بررای کتتررع انتدرابی این علف
. (Taran et al., 2013)های هرز پهرن بررگ اسرت علف

در این آزمایش استعاده از متریبوزین باعث خسرارت بره 
گیاه ندود شد و با ایجراد تراخیر در گلردهی و برذردهی 

حراع ندود، باعث کاهش عملکرد نهایی آن شرد. برا این
شرردت خسررارت وارده بررا توجرره برره رقررم مررورد تیمررار، 

 کررشمتعرراوت بررود. گررزارش شررده اسررت کرره علررف
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 جگررن را نیررزتوانررد علررف هرررز ترررازون مرریسررولعن 

 کش برر خرهفبطور مروثری کتتررع کترد. ایرن علرف 

 توانررد در هررای پرریش رویشرری مرریکشسررایر علررف 

کرار رود، ورزی نیز بهخاکهای بدون شدم یا بیسامانه
زیرررا دارای قابلیررت تحرررک بررا یی در خرراک اسررت 

(2020., et alGehrke ).  
کره بررای  متریبوزین یرک بازدارنرده فتوسرتتز اسرت

صورت پرس رویشری زمیتی، و بهمصرف در سویا، سین
هدایت شده در برخی از غهت توصیه شرده اسرت. ایرن 

هرای هررز یرک سراله پهرن کش بسریاری از علرفعلف
های مدتلرف تراج خرروس و برخری از برگ مانتد گونه

 کترد. فلومیوکسرازینباریک برگان یکساله را کتترع می
یم مید اسرت کره از فعالیرت آنرزفتی  فتالی-از خانواده ان

یم کتد. این آنزپروتوپیرفیریتو ن اکسیداز جلوگیری می
کش دارای در بیوستتز کلروفی  دخی  است. ایرن علرف

بررگ و هرای هررز باریرکتاثیر زیادی در کتترع علرف
هرای برگ است. فلومیوکسازین برای کتتررع علرفپهن

سررت زمیترری برره ثبررت رسرریده ادر مررزارو سررویا و بررادام
(Vencil 2000.) 

 هرردف از انجررام ایررن تحقیررق تعیررین اثررر کرراربرد 

، بیرررروزینترازون، متریهررررای سررررولعنکررررشعلررررف

 پیروکساسررررولعون و فلومیوکسررررازین، برررره صررررورت 

هرای هررز رویشری، برر کتتررع علرفکاشت و پیشپیش
رایج ندود در متطقه کرمانشاه و خسارت احتمرالی آنهرا 

ین تدقیق تعیین اثرر ایرن بر گیاه ندود بود. هدف دیگر ا
 ها بر گیاه گتدم در تتاوب بعدی بود.کشعلف
 

 هامواد و روش

 آزمررایش حا ررر در قالررن طرررا بلرروک کررامه

تصادفی با دوازده تیمار و چهار تکررار در یرک مزرعره  
و  1397-98دیم بدون سابقه آبیاری در دو ساع زراعی )

در ایسرررتگاه تحقیقررراتی ماهیدشرررت مرکرررز  (1398-99
حقیقات کشاورزی و متابع طبیعی اسرتان کرمانشراه کره ت

زار هررای هرررز رایررج دیررمدارای آلررودگی زیرراد برره علف
ندود بود، اجرا شد. در دی ماه ساع اوع، عملیرات تهیره 

دار، بسررتر کاشررت شررام  شرردم بررا گرراوآهن برگررردان
زنی و تسطیح زمین با استعاده از ماله انجام شد. با دیسک

ون خراک، کودهرای فسرعر )از متبرع توجه به نتایج آزمر
و پترراس )از متبررع  150سرروپر فسررعات تریپرر ( برره مقرردار 

کیلرروگرم در هکتررار در  100کلرررور پتاسرریم( برره مقرردار 
ابتدای آزمایش به خراک داده شردند، ولری هرین گونره 

 کود نیترو نی به کار برده نشد.
 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک مح  اجرای آزمایشوی گی -1جدوع 

Table 1. Physical and chemical properties of the soil at the experiment site 

 پتاسیم

K 
 فسعر

P 
 نیترات
NO3 

 هدایت الکتریکی
EC 

 اسیدیته
pH 

 رس
Clay 

 کربن آلی
Organic matter 

 سیلت
Silt 

 شن

Sand 
 عمق خاک

Soil depth 
(mg.kg-1) (mμ.cm-1)  (%) (cm) 

290 7.3 14.4 0.83 7.8 12 0.76 42 46 0-15 
270 7.5 26.5 0.86 7.9 14 0.79 42 44 15-30 
250 6.1 19.1 0.86 6.3 18 0.60 41 41 30-60 

 
متررر شررام  هعررت  7×3هررای آزمایشرری ابعرراد کرت

متری بود. فاصله بذرها سانتی 30ردیف کاشت به فاصله 
متر متر و عمق کاشت پرتج سرانتیسانتی 10روی ردیف 
 .شردانجرام  1397شد که در اسرعتد سراع  در نظر گرفته

 رقررم ندررود مررورد اسررتعاده در آزمررایش آنررا بررود. طبررق 

های سازمان هواشتاسری، میرزان بارنردگی در محر  داده
، فرروردین، 1397اجرای آزمایش طی چهار مراه اسرعتد 

 4و  5/8، 48، 58بره ترتیررن 1398اردیبهشرت و خررداد  
وع بره دو قسرمت متر بود. هر کرت آزمایشی در طرمیلی

دو و پرتج مترری تقسریم شرد. بدرش دو مترر برا یی هرر 
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پاشی نشد و به عتوان شاهد در نظر گرفته شرد. کرت سم
هرا یرک مترر فاصرله در ها نیم متر و بین بلوکبین کرت

نظر گرفته شد. نیم متر با  و پایین هرر کررت بره عتروان 
عملیرات کاشرت و داشرت برر  شد.حاشیه در نظر گرفته 

 .های فتری کشرت ندرود انجرام شررداس دسرتورالعم اسر
ها در بدش پاییتی هر کررت، حسرن کشمصرف علف

کاشررت مدلررو، بررا خرراک یررا مررورد برره صررورت پیش
رویشی بهفاصله بعد از کاشت ندود انجام شرد. در پیش

کش برا اسرتعاده از دیسرک کاشت، علفتیمارهای پیش
 سبک با خاک مدلو، و سپس کاشت بذر انجام شد. 

کاشررت تیمارهررای آزمایشرری شررام  مصرررف پیش
شونده ترازون )اسپارتان، پودر مرطوبکش سولعنعلف
گرم در هکترار )از فررم  200و  100درصد( به مقدار  50

 300و  200و  100ترازون )رویشی سولعنتجاری(، پیش
رویشی پیروکساسولعون )ساکورا، گرم در هکتار(، پیش

گررم در  100بره مقردار درصد(  85شونده پودر مرطوب
رویشررری فلومیوکسرررازین )شررراتو، پرررودر هکترررار، پیش

گرم در هکتار،  100درصد( به مقدار  50شونده مرطوب
شرونده بیوزین )ستکور، پودر مرطوبرویشی متریپیش
رویشری گررم در هکترار، پیش 200درصد( به مقدار  70

 200بیوزین )گرم در هکتار(+ متری 100ترازون )سولعن
گررم  100ترازون )رویشی سرولعندر هکتار(، پیش گرم

گرررم در هکتررار(،  100در هکتررار(+ پیروکساسررولعون )
گرررم در هکترررار(+  100ترازون )رویشرری سرررولعنپیش

لیتر در هکتار( و وجین دسرتی میلی 100فلومیوکسازین )
هرا از فررم تجراری اسرتعاده کشبودند. برای  کلیه علف

پاش پشتی ماتابی برا نرازع سم پاشی با استعاده ازشد. سم
لیترر آب در  300ای کالیبره شده برر اسراس پاشرش شره

در نیمه پراییتی تیمرار وجرین دسرتی دو  .شدهکتار انجام 
مرحله یکی در اوای  فصر  رشرد و دیگرری در مرحلره 

  شدند.هرز حذف هایگلدهی ندود، علف

گیری در اوای  گلدهی ندود، تعیین ترراکم و انردازه
برداری از سررطح هرز بررا نمونررههررایخشررک علف وزن

متر )دو ردیف سانتی 50و طوع  60چهارچوبی به عرض 

شرده متر( در دو بدش سمپاشیسانتی 50کاشت به طوع 
نشده هر کرت به طور جداگانه انجام شرد. در و سمپاشی

های هررز بره تعکیرک گونره آزمایشگاه تعداد بوته علف
ها ، با خشرکاندن نمونرههاشمارش و پس از حذف ریشه

 48گراد برره مرردت درجرره سررانتی 75در آون در دمررای 
 .شردگیری ساعت، وزن خشک آنها بره تعکیرک انردازه
)زرد شرردن  در مرحلرره رسرریدگی فیزیولو یررک ندررود

های ندرود در مسراحتی بره شاخساره(، برا برداشرت بوتره
متر )دو ردیرف کاشرت بره سرانتی 50و طروع  60عرض 
شرررده و های سمپاشیمتر( از قسرررمتسرررانتی 50طررروع 
نشررده هررر کرررت برره طررور جداگانرره، اجررزای سمپاشی

گیری شرردند. عملکرررد زیسررتی و عملکرررد گیرراه انرردازه
عملکرد دانه ندود در زمان رسیدگی کام  محصروع برا 
برداشرررت شرررش ردیرررف میرررانی در قسرررمت شررراهد 

نشده هر کرت به طروع یرک مترر و در قسرمت سمپاشی
شام  شش ردیف میانی به طروع  شده هر کرتسمپاشی

 .گیری شدسه متر اندازه
ها در خاک کشمانده علفمتظور بررسی اثر باقیبه

زراعی، در پراییز سراع روی خصوصیات گتدم در تتاوب
هرای ، کاشت گتدم دیرم رقرم سررداری در کرت1398

کار مدصو  آزمایشی انجام شد. کاشت گتدم با عمیق
ترری مربوطرره صررورت کشررت دیررم طبررق دسررتورالعم  ف

گرفررت. در مرحلرره رسرریدگی فیزیولو یررک گترردم، بررا 
 50و عرررض  60ها در مسرراحتی برره طرروع برداشررت بوترره

نشده هر شده و سمپاشیهای سمپاشیمتر از قسمتسانتی
متررر در  3در 2کرررت )بدررش سمپاشرری نشررده برره ابعرراد 

قسمت با یی هر کرت به عتوان شراهد همران کررت در 
ای به میزان نیم مترر، رعایت اثر حاشیه نظر گرفته شد(، با

گیری شردند. بررای عملکرد دانه وعملکرد زیستی اندازه
بارور، تعرداد دانره در بارور و غیرگیری تعداد پتجهاندازه

ستبله، وزن هزار دانه و ارتعاو بوته، پتج بوته بره صرورت 
تصادفی از هر بدش کرت انتداب و پرس از جداسرازی 

گیررری شرردند. تجزیرره آنهررا انرردازهصررعات یرراد شررده در 
و  3-6-1نسده  Rها با استعاده از نرم افزار واریانس داده
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بررا بسررته  LSDهررا بررا اسررتعاده از آزمررون مقایسرره میانگین
agricolae انجام شد. افزاراین نرم 

 

 نتایا و بحث

 هررای هرررز غالررن در مزرعرره ندررود شررام  علررف

فته (، سرشرررکاConringia orientalisگررروش فیلررری )
(Cephalaria syriaca L.)  هعررت بتررد ،(Polygonum 

aviculare L.) ترریو برری( راخGalium aparine L. )
هرای علرف هررز کره تعرداد ند. برخی از سایر گونهzبود
ها زیاد نبود نیز در مزرعه وجود داشتتد. نتایج تجزیره آن

واریانس نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشری برر ترراکم 
هرز گوش فیلی، سرشکافته، هعت بترد، علفچهار گونه 

هرای هرای هررز )شرام  علرفراخ و نیز ک  علفتیبی
 دار بود.های هرز( معتیهرز غالن و سایر علف

کش اثرر ها نشان داد کره علرفنتایج مقایسه میانگین
 درصررد کتترررع  25کررش فلومیوکسررازین کمتررر از علررف

  راخ را باعرررث شرررد، امرررا در اخرررته، آن بررراتررریبررری

درصرد رسرید  70ترازون، ایرن مقردار بره حردود سولعن
(. با ایرن حراع ایرن مقردار از کتتررع ر رایت 2)جدوع 

کرش گزیتره خروبی جهرت باشد و این علرفبدش نمی
 شود.کتترع این علف هرز محسوب نمی

کش متریبرروزین اثررر قابرر  قبررولی بررر کرراهش علررف
 راخ نداشررت، امررا در اخررته، آن برراترریتررراکم برری

درصرد افرزایش  80بیش از ترازون، این مقدار بهسولعن 
(. مصرف پیراکساسرولعوون بره صرورت 2یافت )جدوع 

راخ تریمدلو، و بدون اخته،، باعث کتترع متاسن بی
درصد علف هرز با اخرته، آن  100شد، هرچتد کتترع 

(. تیمارهررای 2ترازون حاصرر  شررد )جرردوع بررا سررولعن
تررازون ولعنگرم سر 300و  200، 100کش حاوی علف
رویشی اثر ر ایت بدشری کاشت و پیشصورت پیشبه

(. در 2راخ نداشرتتد )جردوع تریبر کتترع علف هرز بری
کشی بررای کراهش ترراکم مجموو، بهترین گزیته علف

 تررررازون و راخ، پیروکساسرررولعون+ سرررولعنتررریبررری

ترراکم علرف  ترازون بودنرد.ترین تیمرار سرولعن عیف

مصرررف دو گزیترره تیمررراری بتررد تتهررا بررا هرررز هعت
 گرررررم  300ترررررازون و پیروکساسررررولعون+ سررررولعن

طررور ر ررایت بدشرری کرراهش یافررت ترررازون بررهسررولعن
(. سایر تیمارها اثر قاب  قبرولی برر کتتررع ایرن 2)جدوع 

ترررازون نیرز تتهررا علرف هررز نداشررتتد. در مرورد سرولعن
غلظت با ی آن موثر بود. اثر متریبوزین برر علیره علرف 

 درصرردی  12بسرریار  ررعیف بررود )کتترررع  هعررت بتررد

 تتهایی(. مصررررف مدلرررو، صرررورت ترکیبررری و برررهبررره

 تررررازون هرررای فلومیوکسرررازین+ سرررولعنکشعلرررف

بیشترین کاهش ترراکم علرف هررز سرشرکافته را باعرث 
 شرررررد و پرررررس از آن مدلرررررو، پیروکساسرررررولعون+ 

ترازون برود. سرایر تیمارهرا اثرر چتردانی نداشرتتد سولعن
 (.2)جدوع 
های هرز مورد بررسری در ایرن تحقیرق، بین علفاز 

گروش فیلری بیشررترین حساسریت را برره تیمارهرای مررورد 
 200و  100هرای اسرتعاده داشرت، بطوریکره تتهرا غلظت

گررم سرولعن تررازون برر کتتررع ایرن علرف هررز اثرری 
(. تیمارهای موثر جهت کاهش تراکم 2نداشتتد )جدوع 

ه عرهوه های هرز )چهرار علرف هررز غالرن برک  علف
هرررای هررررز محررر  آزمرررایش( مدلرررو، سرررایر علف

تررررازون، هرررای پیروکساسرررولعون+ سرررولعنکشعلف
ترازون بودنرد پیروکساسولعون و فلومیوکسازین+ سولعن

هرای هررز (. سایر تیمارها بر کتترع ک  علرف2)جدوع 
ترازون برا چتدان مروثر نبودنرد. افرزایش غلظرت سرولعن

راخ شرد، امرا ایرن تریوجود ایتکه باعث بهبود کتترع بی
هرا نشران افزایش قاب  توجه نبود. نترایج مقایسره میانگین

طرور مروثری راخ بهتیداد که زیست توده علف هرز بی
هرای فلومیوکسرازین، متریبروزین، کرشبا مصرف علف

تررازون کرش سرولعنپیروکساسولعون در تلعیق با علرف
 تررازونگرم سولعن 300(. تیمار 3کاهش یافت )جدوع 

تررازون گرم سرولعن 200و  100رویشی و نیز تیمار پیش
راخ مروثر بودنرد، امرا ترینیز در کاهش زیست تروده بی

کاشرت برر کراهش زیسرت صورت پیشهمین تیمارها به
 (.3توده این علف هرز چتدان موثر نبودند )جدوع 
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 در مزرعه ندود کشده( در تیمارهای علفهای هرز )نسبت به شاهد سمپاشی نشمقایسه میانگین کاهش تراکم علف -2جدوع 

Table 2. Mean comparison of reduction of weed density (compared to untreated control) in herbicide treatments in chickpea field 
 های هرزکاهش تراکم علف

Reduction of weed density (%) 

 Treatments تیمارهای آزمایشی
 ی هرزهاک  علف

Total of weeds 

 راختیبی
Galium aparine 

 بتدهعت
Polygonum aviculare 

 سرشکافته
Cephalaria syriaca 

 گوش فیلی
Conringia orientalis 

33f 77ab 25d 15e 57d ترازونکاشت سولعنپیش Pre plant Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
53ef 62bc 25d 37de 73c رازونتپیش کاشت سولعن Pre plant Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
26g 25d 50e 21e 10e ترازونرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
43f 50d-b 62bc 29de 6e ترازونرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
57de 75ab 88a 13a 88b  ترازونلعنرویشی سوپیش Pre emergence Sulfentrazone (300 g.ha-1) 
82ab 79ab 75ab 75a-c 100a پیروکساسولعوون Pyroxasulfone 
72bc 25ab 62bc 79ab 100a فلومیوکسازین Flumioxazine 
50d-f 35cd 12d 54b-d 100a متریبوزین Metribuzin 
62cd 84ab 13d 50cd 100a ترازون+متریبوزینسولعن Sulfentratrazone+Metribuzin 
94a 100a 88a 88a 100a ترازون+پیروکساسولعوونسولعن Sulfentratrazone+Pyroxasulfone 
82b 69ac 80a 100a 100a ترازون+فلومیوکسازینسولعن Sulfentratrazone+Flumioxazine 
 داری ندارنددار در سطح احتماع یک درصد تعاوت معتین حداق  اختهف معتیهایی که دارای حروف مشترک هستتد، بر اساس آزمودر هر ستون میانگین

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using LSD test      
 

 کش در مزرعه ندودهای علفهای هرز در تیمارمقایسه میانگین کاهش زیست توده علف -3جدوع 

Table 3. Mean comparison of reduction of weed biomass in herbicide treatments in chickpea field 
 های هرزکاهش زیست توده علف

Reduction of weed biomass (%) 

 Treatments تیمارهای آزمایشی
 های هرزک  علف

Total of weeds 
 راختیبی

Galium aparine 
 بتدهعت

Polygonum aviculare 
 سرشکافته

Cephalaria syriaca 
 گوش فیلی

Conringia orientalis 
81de 89ab 53bc 67c 96b ترازونکاشت سولعنپیش Pre plant Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
79dc 83ab 69a-c 86ab 97ab ترازونکاشت سولعنپیش Pre plant Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
75ef 56cd 67a-c 85ab 90cb ترازونرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
83c-e 75bc 81a 91ab 86db گرم در هکتار( 200ترازون )پیش رویشی سولعن Pre emergence Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
91a-c 94ab 85a 87ab 99ab  گرم در هکتار( 300رازون )تپیش رویشی سولعن Pre emergence Sulfentrazone (300 g.ha-1) 
86b-d 91ab 87ab 75bc 100a پیروکساسولعوون Pyroxasulfone 
75ef 86ab 50c 98a 100a فلومیوکسازین Flumioxazine 
67f 75bc 0d 94a 100a متریبوزین Metribuzin 
75ef 92ab 13d 95a 100a بوزینترازون+متریسولعن Sulfentratrazone+Metribuzin 
95a 100a 78a 98a 100a ترازون+پیروکساسولعوونسولعن Sulfentratrazone+Pyroxasulfone 
93ab 52d 91a 100a 100a ترازون+فلومیوکسازینسولعن Sulfentratrazone+Flumioxazine 

 داری ندارنددار در سطح احتماع یک درصد تعاوت معتیس آزمون حداق  اختهف معتیهایی که دارای حروف مشترک هستتد، بر اسادر هر ستون میانگین

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using LSD test      
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 کررش متریبرروزین بررر زیسررت ترروده علررفاثررر علررف

گرم  300ن مقدار را داشت و تتها تیمار هعت بتد کمتری 
رویشری و نیرز مدلرو، گررم پیش 200تررازون و سولعن

 80ترازون باعث کتتررع بریش از فلومیوکسازین+ سولعن
(. زیسرت تروده 3درصد این علف هررز شردند )جردوع 

کش نسرربتا علررف هرررز سرشررکافته برره تیمارهررای علررف
عون و کره تتهرا تیمرار پیروکساسرولطوریحساس بود، به

رویشری باعرث صرورت پریشترازون بهگرم سولعن 100
کتترع قاب  قبوع این علف هرز نشردند و در بقیره مرواد، 

کش باعث کتترع مروثر ایرن علرف هررز تیمارهای علف
(. مشرابه برا صرعت ترراکم علرف هررز، 3شدند )جردوع 

زیست توده علف هرز گوش فیلی بیشترین حساسریت را 
بررسرری برره تیمارهررای  هررای هرررز مررورددر میرران علررف

کش (. کلیه تیمارهای علرف3کش داشت )جدوع علف
 فیلی شرردند.باعررث کرراهش مرروثر زیسررت ترروده گرروش

های هرز بیشترین کراهش زیست توده میانگین ک  علف
 300تررازون، را در تیمارهای پیروکساسرولعون+ سرولعن

ترررازون ترررازون، فلومیوکسررازین+ سررولعنگرررم سررولعن
گرررم  200بررا ایررن حرراع تیمارهررای (. 3داشررت )جرردوع 

رویشرری کاشررت و پیشترررازون بصررورت پیشسررولعن
پیروکساسولعون، کتترع ر ایت بدشی بر زیسرت تروده 

های هرز داشتتد. نتایج نشان داد که مروثرترین ک  علف
 هرای هررز )کراهش ترراکم تیمارها جهرت کتتررع علف

 و زیسررررت ترررروده(، تیمارهررررای پیروکساسررررولعون+

تررازون  بودنرد ن و فلومیوکسازین+ سولعنترازوسولعن 
 (.3و  2های )جدوع

هرای هرای مدتلرف علرفثابت شده است که گونره
 هررا دارنرردکررشهررای متعرراوتی برره علررفهرررز پاسررخ

 (Rahman et al., 2012) در ایررن آزمررایش نیررز چتررین .
ای حاص  شد و واکرتش چهرار گونره علرف هررز نتیجه

غالن در مزرعه مورد بررسی، متعاوت برود. بترابراین در 
 هررا بایررد بررهکشگیری برررای اسررتعاده از علررفتصررمیم

 هرررای هررررز غالرررن مزرعررره توجررره کررررد،علرررف 

 در غیررر ایتصررورت نتیجرره مررورد نظررر حاصرر  ندواهررد  

هرای هرررزی کرره علررف .(Nosratti et al., 2017aشرد )
هررای مررورد ارزیررابی در ایررن تحقیررق کررشتوسررو علررف
ترررررازون، فلومیوکسررررازین، متریبرررروزین و )سررررولعن

پیروکساسررولعون( توسررو سررایر پ وهشررگران نیررز مررورد 
، برا ایرن حراع (Vencill 2002)بررسی قرار گرفته اسرت 

 هرراکررشایررن اولررین گررزارش از مقایسرره اثررر ایررن علررف
های غالن مزرعره ندرود دیرم در غررب بر کتترع علف 

 ایران است.
مشابه با نتایج این تحقیرق، گرزارش شرده اسرت کره 

ترررازون بررا متریبرروزین باعررث افررزایش اخررته، سررولعن
هرررز ترراج هررایکررش بررر علیرره علفی ایررن علررفکررارای

( Hutchinson et al., 2005خرروس و سررلمه ترره شررد )
 نترررایج تحقیرررق حا رررر نیرررز نشررران داد کررره مدلرررو،

ترازون+ متریبروزین کرارایی بیشرتری در کتتررع سولعن 
های هرز گوش فیلی و سرشکافته نسبت به مصرف علف
 ترازون به تتهایی داشت. سولعن

رویشرررری اد کرررره مصرررررف پیشنتررررایج نشرررران د
تررازون، در پیروکساسولعون عهوه بر مدلو، با سرولعن
هرای هررز مصرف تتهایی آن نیز کتترع خروبی برر علف

 راخ داشرررت. نترررایج سرررایر تررریگررروش فیلررری و بررری

 تحقیقرررات نشررران داده اسرررت کررره مصررررف بعرررد از 

 درصررردی برررر 88کشرررت پیروکساسرررولعون، کرررارایی 

 (Kochia indica)زویتری های هرز جاروی قکتترع علف 
 ( داشرررررررتAbutilon theophrastiو گاوپتبررررررره )

 (King and Garcia, 2008 اثرررر پیروکساسرررولعون .) 

 هررای هرررز ترراج خررروس و جررارویدر کتترررع علررف

 قزویتی در مزرعه آفترابگردان نیرز گرزارش شرده اسرت 
(Zollinger and Ries, 2007) . پیروکساسولعون عهوه برر

 هررای هرررز، ممکررن اسررترع علررفمرروثر بررودن در کتترر

 باعررث آسررین برره محصرروع نیررز بشررود، امررا ثابررت شررده 

تررازون است کره مدلرو، پیروکساسرولعون برا سرولعن 
 هررای هرررز را کتترررع کرررده طیررف وسرریعی از علررف

شرود هرای خرا  نیرز میو باعث کتترع برخی از گونره
(Wait and Skroch, 2002.) 
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یتو ن اکسیداز فلومیوکسازین بازدارنده پروتوپورفیر
اسررت کرره باعررث پراکسیداسرریون لیپیرردهای غشررایی در 

. (Scott et al., 2001)شررود های گیرراهی مرریسررلوع
کشی اسرت کره بیشرتر بره صرورت فلومیوکسازین علف

 3ترا  2های هرز، یعتری ب  از ظهور علفرویشی و قپیش
 شرررود روز پرررس از اسرررتقرار گیاهچررره مصررررف مررری

(Agrofit, 2018.) کش در پ وهش حا ر نیز ایرن علرف
 رویشی مصرف شد و کتترع خروبی چره به صورت پیش

 صرررورت مدلرررو، برررا صرررورت تتهرررایی و چررره برررهبررره

 ترررازون بررر چهررار گونرره علررف هرررز مرروردسررولعن

 یج سررایر محققرران نشرران داده اسررتبررسرری داشررت. نتررا 

تررازون و پیروکساسرولعون که مدلرو، کرردن سرولعن 
 هررررای هرررررز جررررو باعررررث بهبررررود کتترررررع علررررف

، تررراج خرررروس (.Hordeum jubatum L)وحشررری 
(Amaranthus palmeriو علررررف هعت ) بتررررد پررررین
(Polygonum convolvulus L. برردون ترر ثیر متعرری بررر ،)

)اخرته،  .(Olson et al., 2011عملکرد آفتابگردان شد )
 توانررد  ررمن افررزایش طیررف کتترررع هررا مرریکررشعلررف

 افزایرری بررر کتترررعهررای هرررز، دارای اثررر هررمعلررف
علررف هرررز هرردف نیررز باشررد.  ررمن توجرره برره برخرری  

 هررا و اثررر کررشهای احتمررالی بررین علررفناسررازگاری
 متعرری آنهررا بررر گیرراه زراعرری، توصرریه کلرری بررر اخررته، 

 هرای هرررزر برر طیرف علفهرای دارای ترراثیکرشعلرف
 متعاوت است.

نتایج تجزیره واریرانس نشران داد کره اثرر تیمارهرای 
کش بر تراکم بوته، عملکررد دانره و زیسرت تروده علف

ندود در سطح احتماع یک درصد معتی دار برود. نترایج 
ها نشران داد کره در تیمرار وجرین دسرتی مقایسه میانگین

ندرود بدسرت  های هرز، با ترین زیست توده گیاهعلف
 (. مدلرررررو، پیروکساسرررررولعون+ 4آمرررررد )جررررردوع 

 گرررررم  300ترررررازون، پیروکساسررررولعون و سررررولعن

های بعدی قرار داشرتتد. در مرورد ترازون در رتبهسولعن
تاثیر تیمارها بر بهبرود عملکررد دانره ندرود هرم رونردی 
نسبتا مشابه زیست توده وجود داشت؛ بطوریکره بهتررین 

پیروکساسرررولعون +  هرررایکشگزیتررره مدلرررو، علف
کررش (. مصرررف علررف4ترررازون بررود )جرردوع سررولعن

 کررشتتهایی( و در اخررته، بررا علررفمتریبرروزین )برره

توده و عملکررد دانره  ترازون باعث تولید زیستسولعن 
هرای هررز قاب  قبولی در ندود شد، اما در کتتررع علرف

گررم در  300تررازون چتدان موثر نبودند. تیمرار سرولعن
ترین اثرر متعری را برر بوتره ندرود داشرت. در هکتار بیشر

ترررررازون در هررررر دو روش مجمرررروو تیمررررار سررررولعن
رویشرری، علیرررغم کتترررع متاسررن کاشررت و پیشپیش
های هرز، به دلی  خسارت به گیراه ندرود، متاسرن علف

 (. ایررن نتررایج عررهوه بررر 4تشرردید داده نشررد )جرردوع 

هرای هررز، نشران دهترده خاصریت انتدرابی کتترع علف
 مارهای مورد بررسی نیز هستتد. برا توجره تراثیر برا ی تی

 ترررررازون دو تیمررررار پیروکساسررررولعورون+ سررررولعن

های هرز ترازون در مهار علفو فلومیوکسازین+ سولعن
 تروان آنهراو نیز خسارت کرم آنهرا بره گیراه ندرود، مری

های متاسن جهت استعاده در زراعت را به عتوان گزیته 
 هرای مرورد بررسرریگزیتره ندرود محسروب کررد. سررایر

 در ایرررن تحقیرررق اگرچررره دارای تررراثیراتی برررر کتتررررع  

های هرز و افزایش عملکررد ندرود بودنرد، امرا در علف
مقایسه با وجرین دسرتی اثرشران قابر  توجره و چشرمگیر 

 نبود.
نتررایج تجزیرره واریررانس نشرران داد کرره تیمارهررای 

داری بر صعات ارتعراو بوتره، تعرداد کش اثر معتیعلف
وته در مترمربع، عملکرد دانه و زیسرت تروده گتردم در ب

زراعررت بعررد از ندررود داشررتتد. حررداکبر ترراثیر متعرری بررر 
ترازون رویشری سرولعنارتعاو بوته گتردم در تیمرار پیش

گرم در هکتار( مشاهده شد که ارتعاو بوته گتردم  300)
را حدود چهار درصد کاهش داد و بعد از آن تیمارهای 

ازون و متریبرروزین قرررار داشررتتد ترررکررش سررولعنعلررف
 (.5)جدوع 

ها نشران داد کره عملکررد دانره نتایج مقایسه میانگین
کش قررار گرفرت و گتدم تحت تراثیر تیمارهرای علرف

تررازونبیشترین تاثیر متعی مربو، به تیمارهرای  سرولعن
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 (باشتدکتار میوگرم در هکش )اعدا داخ  پرانتز میزان افزایش بر حسن کیلعلف مقایسه میانگین کاهش زیست توده و افزایش عملکرد دانه ندود در تیمارهای -4جدوع 

Table 4. Mean comparison of reduction of biomass and increase of seed yield of chickpea in herbicide treatments (values in the parentheses are increment rate in kg.ha-1) 
 ندود افزایش عملکرد

Increment of chickpea seed yield 
 کاهش زیست توده ندود

Reduction of chickpea biomass تیمارهای آزمایشی Treatments 
47.1d (420) 63.8a (1370) ترازونپیش کاشت سولعن Pre plant Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
12.0g (924) 29.3cd (749) ترازونپیش کاشت سولعن Pre plant Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
41.0d (227) 39.6bc (1070) ترازونپیش رویشی سولعن Pre emergence Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
29.4e (161) 33.8c (1025) ترازونپیش رویشی سولعن Pre emergence Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
10.0g (121) 21.7d (651)  ترازونعنپیش رویشی سول Pre emergence Sulfentrazone (300 g.ha-1) 
60.3bc (1037) 65.7a (1728) پیروکساسولعوون Pyroxasulfone 
59.5bc (1000) 33.7c (810) فلومیوکسازین Flumioxazine 
19.0fg (132) 45.1b (1628) متریبوزین Metribuzin 
25.45ef (203) 62.5a (3333) زینترازون+متریبوسولعن Sulfentratrazone+Metribuzin 
67.3ab (1018) 29.2a (558) ترازون+پیروکساسولعوونسولعن Sulfentratrazone+Pyroxasulfone 
57.3c (964) 47.3b (2087) ترازون+فلومیوکسازینسولعن Sulfentratrazone+Flumioxazine 
70.1a (1221) 70.0a (2131) وجین دستی Hand weeding 

 داری ندارنددار در سطح احتماع یک درصد تعاوت معتیهایی که دارای حروف مشترک هستتد، بر اساس آزمون حداق  اختهف معتیهر ستون میانگیندر 
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using LSD test      

 

 کش )نسبت به شاهد سمپاشی نشده( در تتاوب با ندودمیزان کاهش صعات گیاهی گتدم در بقایای تیمارهای علف -5جدوع 
 یمتر(ربع( و ارتعاو بوته )سانتاعداد داخ  پرانتز مقادیر کاهش هر صعت هستتد. زیست توده )کیلوگرم در هکتار(، عملکرد دانه )کیلوگرم در هکتار(، تراکم بوته )در مترم

Table 5. Mean of reduction in plant traits of wheat in herbicide treatments residue (compared to untreated control) in rotation with chickpea 
Values in the parentheses are reduction value of each trait. Biomass (kg.ha-1), grain yield (kg.ha-1), plant density (m-2) and plant height (cm) 

 کاهش عملکرد دانه و صعات گیاهی گتدم
Reduction of grain yield and plant traits of wheat (%) 

 Treatments تیمارهای آزمایشی
 ارتعاو بوته

Plant height 
 تراکم بوته

Plant density 
 عملکرد دانه

Grain yield 
 زیست توده
Biomass 

1.0de (1.2) 5.3b (9.3) 28.9a (403) 6.56e (168) ترازونکاشت سولعنپیش Pre plant Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
1.7cd (1.2) 0.95e (1.6) 26.3b (333) 22.3b (634) ترازونکاشت سولعنپیش Pre plant Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
0.4e (0.5) 0.44e (0.87) 30.6a (440) 5.23e (116) ترازونرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (100 g.ha-1) 
3.7a (0.41) 2.0c (3.1) 32.7a (427) 12.0cd (283) ترازونرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (200 g.ha-1) 
3.0ab (0.34) 7.0a (11.8) 30.7a (427) 36.9a (1132)  ونترازرویشی سولعنپیش Pre emergence Sulfentrazone (300 g.ha-1) 
2.4bc (0.27) 1.5de (2.6) 2.7e (42.4) 13.5c (356) پیروکساسولعوون Pyroxasulfone 
1.0de (1.23) 1.7c-e (3.1) 4.6e (84.12) 9.7c-e (312) فلومیوکسازین Flumioxazine 
1.7cd (1.95) 2.9c (5.2) 24.4e (352) 7.3de (224) وزینمتریب Metribuzin 
0.7e (0.8) 0.81e (1.3) 24.1e (601) 13.5c (385) ترازون+متریبوزینسولعن Sulfentratrazone+Metribuzin 
0.9de (0.85) 6.9b (12.2) 2.7e (51) 19.5b (445) ترازون+پیروکساسولعورونسولعن Sulfentratrazone+Pyroxasulfone 
2.4bc (0.28) 0.74e (13.5) 5.8e (50) 21.9b (609) ترازون+فلومیوکسازینسولعن Sulfentratrazone+Flumioxazine 
 داری ندارنددار در سطح احتماع یک درصد تعاوت معتیهایی که دارای حروف مشترک هستتد، بر اساس آزمون حداق  اختهف معتیدر هر ستون میانگین

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 1% probability level, using LSD test 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

14
01

.2
4.

2.
3.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                             9 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1401.24.2.3.6
https://agrobreedjournal.ir/article-1-1231-en.html


  1401، تابستان 2جلد بیست و چهارم، شماره  ،"علوم زراعی ایران نشریه"

145 

کش متریبوزین نیز گرم در هکتار بود. علف 300و  200
خسارت قاب  توجهی روی عملکررد دانره گتردم داشرت 

درصد(. در مقاب  بهتررین تیمارهرای کتتررع  25)حدود 
هرررای هررررز یعتررری پیروکساسرررولعون و کتترررده علرررف

میوکسازین دارای تاثیر اندکی بر عملکرد دانه گتردم فلو
ترازون در کلیه موارد تاثیر متعی زیادی بر بودند. سولعن

(. بیشرترین 5کاهش عملکرد دانه گتدم داشرت )جردوع 
اثرر متعری برر زیسرت ترروده گتردم نیرز مربرو، بره تیمررار 

گررم در هکترار و بعرد از آن تیمرار  300تررازون سولعن
( قررار در هکترارگررم  200ترازون )کاشت سرولعنپیش

(. تررراکم بوترره در مترمربررع کرره نشرران 5)جرردوع  داشررت
کرش برر سربز شردن دهتده میزان تراثیر تیمارهرای علرف

کش گیاهچه گتدم است نیز تحت تاثیر تیمارهای علرف
گرم  300ترازون )رویشی سولعنقرار گرفت. تیمار پیش

کم بوتره در در هکتار( بیشرترین تراثیر کاهترده را برر تررا
مترمربررع گترردم داشررت و بعررد از آن تیمارهررای حرراوی 

ترازون قرار داشتتد که باعث کاهش ترراکم بوتره سولعن
(. در مجمرروو، تیمارهررایی کرره 5گترردم شرردند )جرردوع 
های هرز و عملکرد ندود را داشرته حداکبر کتترع علف

و در عین حاع اثر متعی زیرادی برر عملکررد دانره گتردم 
ترررازون+ هررای سررولعونکررش، علررفنداشررتتد، مدلررو

ترررازون+ پیروکساسررولعوون فلومیوکسررازین و سررولعون
بودند. با این وجود برخی از تیمارهرای دیگرر نیرز دارای 

با ارزیابی  (Mousavi, 2009)اثرات مببت بودند. موسوی 
فلرورالین، فلرورالین، ترریهرای اتراعکرشکارایی علرف

پتررردیمتالین، ایمازتررراپیر، ایزوکسررررافلوت ، پیریررردیت، 
متیرر  در  -آر-فررو  بتتررازون، متریبرروزین و هالوکسرری

هرا در های هرز ندود و اثررات باقیمانرده آنکتترع علف
کاشرت گزارش داد که مصرف پیش فص  بعد بر گتردم

هرای هررز در پتدیمتالین کارایی خوبی در کاهش علرف
 ندررود داشررت. ایمازتررراپیر، بتترررازون و متریبرروزین برره

 ندرررود خسررارت جرردی وارد کردنررد. هررین کرردام از 

های مورد ارزیابی تاثیر نرامطلوبی برر رشرد و کشعلف 
 عملکرد گتدم کاشته شده در فص  بعد نداشتتد.

 هرررای مربرررو، بررره مصررررفی از محررردودیتیکررر

ها میزان خسارتی اسرت کره بره گیراه زراعری کشعلف 
شرود هایی انتدابی محسوب میکشکتتد. علفوارد می

 15تررا  10کرره حررداکبر خسررارت آنهررا برره گیرراه زراعرری 
هرای هررز را درصرد از علرف 80درصد بوده و بریش از 

بررای گیاهران  .(Carvalho et al., 2009)کتترد کتترع می
طح زیرر کشرت کرم در دنیرا مانترد ندرود، زراعی برا سر

های اختصاصری محردودی وجرود دارنرد. در کشعلف
مورد سایر گیاهران زراعری غیرعمرده نیرز ایرن و رعیت 
وجود دارد. به عتوان مباع نترایج یرک تحقیرق نشران داد 

کش هرای کردو تتبر  بره علرفکه حساسیت انواو گونه
مصرف شرده بسریار متعراوت برود. میرزان خسرارت وزن 
خشک گیاه کدو تتب  در تیمارهای ترفهن، متریبروزین، 

و  23، 6/48، 5/12ترتین بتتررازون و اکسرری فلرروفن برره
 درصررد بررود. در مجمرروو نتررایج نشرران داد کرره  1/73

هرای متریبروزین و کرشگیاه کدو تتب  نسربت بره علرف
اکسرری فلررورفن تحمرر  نداشررته و دچررار آسررین شررد 

(Nosratti et al., 2017a)ترازون و کش سولعن. دو علف
 متریبرروزین دارای اثررر متعرری زیررادی بررر گیرراه گترردم 

 در تترراوب بودنررد کرره ایررن مو رروو در تحقیقررات قبلرری

 ترررازون داراینیررز برره اثبررات رسرریده اسررت. سررولعن 

با یی در خراک بروده، بسریار متحررک  بقایا و پایداری 
 اسررت و بصررورت افقرری و عمررودی در خرراک آبشررویی

 کررششررود. مصرررف مقررادیر بررا ی ایررن علررفمرری 

شرود برای محریو زیسرت نیرز خطرنراک محسروب مری 
(Grey et al., 2000) گررزارش شررده اسررت کرره میررزان .

کترد کش به گیاه زراعری وارد میخسارتی که این علف
شرایو محیطی و رقم متعراوت بروده و میرزان با توجه به 

درصد مشراهده شرده اسرت  24خسارت آن در سویا تا  
(Williams and Nelson 2014). 

پ وهشررگران متعررددی در ایررران خاصرریت انتدررابی 
را در مزارو ندود مور بررسی  های گوناگونیکشعلف

توان اتاع فلورالین، تری اند که از جمله آنها میقرار داده
فلررررورالین، پترررردیمتالین ایمازترررراپیر، ایزوکسررررافلوت ، 
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وزین، فومسررافن، سرریمازین، پرومترررین را نررام برررد بررمتری
(Mousavi 2010; Mousavi et al., 2010) امرا گرزارش ،

هررای کررشحا ررر، اولررین گررزارش دربرراره اثررر علررف
ترازون، پیروکساسررولعون و فلومیوکسررازین بررر سررولعن
 های هرز در ندود در ایران است.ع علفکتتر

هررا هررایی کرره باقیمانرده آنکرشدر مجموو علرف
مانتررد، دوره کتترررع مدت زمان بیشتری در خراک مری

 هررای هرررز را افررزایش داده و در نتیجرره کررراراییعلررف

 حرراع، بررا  بررودن پایررررداری آنهررا بررا  اسررت. بررا این 

ر زیاد بروده و کش در خرراک ممکررن اسررت بسیاعلف
به گیاهان زراعری در تترراوب بعردی آسرین وارد کترد. 

 هررا آنهررایی هسررتتد کرره در طرروع کررشبهترررین علررف

فص  رشد یا حرداق  طری دوره بحرانری از رشرد و سربز 
 هراهای هرز جلوگیری کررده امرا بقایرای آنشدن علف

در خرراک برررای گیاهرران بعرردی کاهتررده رشررد نباشررد  
(Curran 2016; Ramezani 2010) عوامرر  مرروثر بررر .

کش در خاک و آسرین زدن طو نی شدن بقایای علف
برره گیاهرران بعرردی شررام  خصوصررررررریات خررررررراک، 
عوام  محیطی و خصوصرررریات فیزیکررررو شررررریمیایی 

، بتررابراین چتررین (Helling 2005)کرررش هسررتتد علرررف
های مدتلف زیرر کشرت ندرود تحقیقاتی باید در خاک

نیز تکرار شوند تا در مورد نتایج بدسرت آمرده اطمیتران 
 حاص  شود.

 

 گیرینتیجه

در این تحقیرق سره عامر  مروثر در انتدراب بهتررین 
های هررز در مرزارو کشی برای کتترع علفگزیته علف

کش بر علرف هررز، خسرارت بره فیعتی ارزیابی اثر عل
گیاه زراعی و باقیمانده آن برر کشرت بعردی در تتراوب 
مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهایی که هر سه عامر  را 

ترازون+ بطرررور مطلررروبی دارا بودنرررد شرررام  سرررولعن
تررررازون+ فلومیوکسرررازین پیروکساسرررولعون و سرررولعن

 در بتابراین این دو ترکیرن بره دلیر  کرارایی برا  .بودند
بترد های هرز گوش فیلی، سرشرکافته، هعتکتترع علف

راخ و بهبرود عملکررد ندرود و نیرز نداشرتن اثرر تریو بی
متعی قاب  توجه بر محصروع رایرج متطقره در تتراوب برا 

هرای متاسرن جهرت ندود یعتی گتردم بره عتروان گزیتره
 های هرز مزرعه ندود قاب  توصیه هستتد. کتترع علف

 
References ع مورد استفادهمناب                                                                                                               

Agrofit. 2018. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitário. In: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do 

Brasil, In: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, http://extranet.agricultura.gov.br/agro-

fit_cons/principal_agrofit_cons.  

Bagheri, A., N. Sohrabi, , F. Mondani and I. Nosratti. 2021. Weed infestation is affected by chickpea farmer 

demographics and agronomic practices. Weed Res. 61(1): 45-54. 

Busi, R., T. A.Gaines, M. M.Vila-Aiub and S. B. Powles. 2014. Inheritance of evolved resistance to a novel 

herbicide (Pyroxasulfone). Plant Sci. 217(1): 127-134. 

Carvalho. S., M. Nicolai, R. R. Ferreira, A. Figueira and P. J. Christoffoleti. 2009. Herbicide selectivity by 

differential metabolism: considerations for reducing crop damages. Scientia Agric. 66(1): 136-142. 

Curran, W. S. 2016. Persistence of herbicides in soil. Crops Soils. 49(1): 16-21. 

Dayan, F. E., B. M. Armstrong and J. D. Weete 1998. Inhibitory activity of sulfentrazone and its metabolic 

derivatives on soybean (Glycine max) protoporphyrinogen oxidase. J. Agric. Food Chem. 46(4): 2024-2029. 

Gehrke, V., E. Camargo and L. Avila. 2020. Sulfentrazone: Environmental dynamics and selectivity. Planta 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

14
01

.2
4.

2.
3.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                            11 / 14

http://extranet.agricultura.gov.br/agro-fit_cons/principal_agrofit_cons
http://extranet.agricultura.gov.br/agro-fit_cons/principal_agrofit_cons
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1401.24.2.3.6
https://agrobreedjournal.ir/article-1-1231-en.html


  1401، تابستان 2جلد بیست و چهارم، شماره  ،"علوم زراعی ایران نشریه"

147 

Daninha, 38.  

Grey, T. L., R. H. Walker, G. R. Wehtje, J. Adams, F. E. Dayan, J. D., Weete, H. G. Hancock and O. 

Kwon. 2000. Behavior of sulfentrazone in ionic exchange resins, electrophoresis gels, and cation-saturated 

soils. Weed Sci. 48(2): 239-247. 

Helling, C. S. 2005. The science of soil residual herbicides. Soil residual herbicides: science and management. 

Topics Can. Weed Sci. 3(1): 3-22. 

Hutchinson, P. J., C. V. Ransom, R. A. Boydston,  and B. R. Beutler. 2005. Dimethenamid-p: efficacy and 

potato (Solanum tuberosum) variety tolerance. Weed Technol. 19(4): 966-971. 

King, S. R. an J. O. Garcia 2008. Annual broadleaf control with KIH-485 in glyphosate-resistant furrow-

irrigated corn. Weed Technol. 22(3): 420-424. 
Mahoney, K. J., C. Shropshire and P. H. Sikkema. 2014. Weed management in conventional-and no-till 

soybean using flumioxazin/pyroxasulfone. Weed Technol. 28: 298-306. 

Mousavi, S. K. 2009. Evaluation of some herbicides for weed control in chickpea, and their residual effects on 

wheat in the following season. Iran. J. Field Crops Res. 7(2): 231-241. (In Persian with English abstract). 

Mousavi, S. K. 2010. Chemical weed control in autumn sowing of chickpea (Cicer aretinum L.) at Lorestan 

province. Iran. J. Pulse Res. 1(1):131-142. (In Persian with English abstract). 

Mousavi, S. K., P. Sabeti, N. Jafarzadeh and D. Bazzazi. 2010. Evaluation of some herbicides efficacy for 

weed control in chickpea (Cicer arietinum L.) L. Iran. J. Pulse Res. 1:19-31. (In Persian with English 

abstract). 

Nakatani, M., Y. Yamaji, H. Honda and Y. Uchida. 2016. Development of the novel pre-emergence herbicide 

pyroxasulfone. J. Pest. Sci. 41(1): 107-112. 

Nosratti, I., S. Mahdavi-Rad, H. Heidari and M. Saeidi. 2017a. Differential tolerance of pumpkin species to 

bentazon, metribuzin, trifluralin, and oxyfluorfen. Planta Daninha, 35, e017165650. 

Nosratti, I., P. Sabeti, G. Chaghamirzaee and H. Heidari. 2017b. Weed problems, challenges, and 

opportunities in Iran. Crop Protect. 134: 104371. doi:10.1016/j.cropro.2017.10.007. 

Poonia, T. and M. Pithia. 2013. Pre-and post-emergence herbicides for weed management in chickpea. Indian 

J. Weed Sci. 45(3): 223-225. 
Olson, B. L., R. K. Zollinger, C. R. Thompson, D. E., Peterson, B. Jenks, M. Moechnig and P. Stahlman, 

2011. Pyroxasulfone with and without sulfentrazone in sunflower (Helianthus annuus). Weed Technol. 

25(2): 217-221. 

Rahman, M., A. S. Juraimi, J. Suria, A. B. Man and P. Anwar. 2012. Response of weed flora to different 

herbicides in aerobic rice system. Sci. Res. Essay. 7(1): 12-23. 

Ramezani, M. 2010. Soil persistence of herbicides and their carryover effects on rotational crops-a review. 

Weed Res. J. 2(1): 95-118. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

14
01

.2
4.

2.
3.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                            12 / 14

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13351
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=13351
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1401.24.2.3.6
https://agrobreedjournal.ir/article-1-1231-en.html


 "136-149، 1401، وهمکاران احمدی...، های خاککشارزیابی کارایی علف"

148 

Scott, G. H., S.D. Askew and J. W. Wilcut. 2001. Economic evaluation of Diclosulam and Flumioxazin 

systems in peanut (Arachis hypogaea). Weed Technol.15: 360-364. 

Taran, B., F. Holm and S. Banniza. 2013. Response of chickpea cultivars to pre-and post-emergence herbicide 

applications. Can. J. Plant Sci. 93(2): 279-286. 

Vencill, W. K. 2002. Herbicide Handbook: Weed Science Society of America. 

Wait, J. B and W. A. Skroch. 2002. Herbicide efficacy for production of container ornamental.Weed Technol. 

7(2): 103-111.  

Williams, M. M. and R. L. Nelson. 2014. Vegetable soybean tolerance to bentazon, fomesafen, imazamox, 

linuron, and sulfentrazone. Weed Technol. 28(4): 601-607. 

Zollinger, R. K and J. L. Ries. 2007. Sunflower response to KIH-485. In: Natl. Sunflower Assoc. Res. Forum. 

http: http://www.sunflowernsa.com/research-workshop/documents/Zollinger_KIH_07.pdf. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

14
01

.2
4.

2.
3.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                            13 / 14

http://www.sunflowernsa.com/research-workshop/documents/Zollinger_KIH_07.pdf
http://www.sunflowernsa.com/research-workshop/documents/Zollinger_KIH_07.pdf
https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1401.24.2.3.6
https://agrobreedjournal.ir/article-1-1231-en.html


  1401، تابستان 2جلد بیست و چهارم، شماره  ،"علوم زراعی ایران نشریه"

149 

Evaluation of efficiency of some soil-applied herbicides for weed control in chickpea 

 (Cicer aretinum L.) and their residual effect on growth and grain yield of bread wheat 

(Triticum aestivum L.) in crop rotation under rainfed conditions 

 

Ahmadi, F.1, I. Nosratti2, S.K. Mousavi3 and P. Sabeti4 
 

ABSTRACT 
Ahmadi, F., I. Nosratti, S. K. Mousavi and P. Sabeti. 2022. Evaluation of efficiency of some soil-applied herbicides for weed 

control in chickpea (Cicer aretinum L.) and their residual effect on growth and grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) in 

crop rotation under rainfed conditions. Iranian Journal of Crop Sciences. 24(2): 136-149. (In Persian). 

 

This study was conducted to evaluate the performance of different herbicides options for weed control in 

chickpea and their residual effect on bread wheat performance in crop rotation under rainfed conditions. The 

experimental design was randomized complete block with four replications conducted in Mahidasht Agricultural 

Research Center located in Kermanshah province, Iran during 2018-2019 and 2019-2020. The experimental 

treatments included: pre-plant sulfentrazone (Espartan 50% WP); 100 and 300 g.ha-1, pre-emergence 

sulfentrazone; 100 and 200 g.ha-1, pre-emergence pyroxasulfone (Sakura 85% WP); 100 g.ha-1, pre-emergence 

flumioxazine (Shato 50% WP); 100 g.ha-1, pre emergence metribuzine (Sencor 70% WP); 200 g.ha-1, pre-

emergence of sulfentrazone (100 g.ha-1)+metribiozin (200 g.ha-1), pre-emergence of sulfentrazone (100 g.ha-

1)+pyroxasulfone (100 g.ha-1), preemergence of sulfentrazone (100 g.ha-1)+flumioxazine (100 g.ha-1) and hand 

weeding. The results showed that application of sulfentrazone+pyroxasulfone at flowering stage of chickpea 

reduced 95% and 94% weed biomass and density, respectively and sulfentrazone+flumioxazin reduced 93% and 

82% of weed biomass and density, were the most effective treatments. The highest increase in chickpea seed 

yield (67% and 60%, respectively) after hand weeding was achieved by these treatments. The pre-emergence 

treatment of sulfentrazone 300 g.ha-1 had the least positive effect (10%) on the increasing of chickpea seed yield. 

The results related to the effect of herbicide residues on the wheat yield in rotation showed that wheat grain yield 

as a result of applying preplant sulfentrazone (200 g.ha-1) was reduced by 32% compared to the control 

(untreated). The residues of pre-emergence sulfentrazone (300 g.ha-1) also had the most negative effect on both 

plant height and wheat grain yield by 8.2% and 32.7% reduction, respectively. In conclusion, results of this 

experiment showed that, sulfonetrazone (Spartan)+flumioxazin (Shato) and sulfonetrazone 

(Spartan)+pyroxasulfone (Sakura) herbicides can be suggested for weed control in rainfed chickpea, because of 

their high efficiency in weed control and improving chickpea seed yield and minor negative residues effect on 

bread wheat performance in in crop rotation. 
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