
 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

1 

 

 کشت هستقین ًخَدهسارع در علف ّای ّرز کٌترل شیویایی 

Chemical weed control in no tillage sowing chickpea (cicer arietinum) fields.  

  2آشًگ جاّذی -3حاهذ فرّادی - 1ا هیي فرًیا

دانشگاه آزاد  داًؾجَی کارؽٌاعی ارؽذ ٍ  ؾاٍرسی ّوذاىپضٍّؼ هزکش تحقیقات ک هزتی ، تزتیة اعتادیار داًؾگاُ آساداعالهی ٍاحذتزٍجزدتِ  3ٍ  2، 1

 ،واحد بروجرد

Farhadih769@yahoo.com 

 چکیذُ

تیوار  8، آسهایؾی در قالة عزح کزت ّای خزد ؽذُ تا هذیزیت ؽیویایی ػلفْای ّزس در کؾت تذٍى خاک ٍرسی ًخَدتِ هٌظَر 

) ٍ کؾت ػزف هٌغقِ ( تذٍى ؽخن ٍ تا حضَر تقایای گٌذم) ؽاهل کؾت هغتقین ًخَد تیوارّای افلی . تکزار اًجام ؽذ 4ٍ 

، (هتزیثیَسیي) ، ػلفکؼ عٌکَر( لٌتاگزاى) ؽاهل عوپاؽی تا ػلفکؼ پیزیذیت ّای فزػی  کزت. تَدًذ( ؽخن ٍ تذٍى تقایای گٌذم

قایای گٌذم تاقی هاًذُ تیوارّای تذٍى ؽخن کِ در آًْا ت ًتایج ًؾاى داد، .تَدّای ّزس ٍ ؽاّذ تا ػلف ّزس ٍجیي دعتی ػلف

. در تیوارّای هؾاتِ ػلفکؼ، اس ػولکزد تاالتزی تزخَردار ؽذًذ( فاقذ تقایای گٌذم) اعت، در هقایغِ تا تیوارّای ؽخن خَردُ 

ٍ در هقایغِ تا تیوار هؾاتِ در کؾت تا   9/5تیوار تذٍى ؽخن تا کارتزد ػلف کؼ پیزیذیت در هقایغِ تا تیوار ؽاّذ آسهایؼ 

ػلی رغن تاثیز تْتز ػلفکؼ عٌکَر در کٌتزل ػلفْای ّزس، تْتزیي تیوار را هی تَاى . درفذ تاػث افشایؼ ػولکزد ؽذ 5/2 ،ؽخن

 .در کؾت هغتقین ًخَد،  کارتزدػلفکؼ پیزیذیت هؼزفی ًوَد کِ تیؾتزیي ػولکزد را پظ اس تیوار ٍجیي دعتی داؽت

 ٍ ّوذاى دین، ػلف کؼ، کؾت هغتقین، ػلف ّزس، ًخَد :کلوات کلیذی
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Abstract 

In order to Chemical weed control in no tillage sowing chickpea, an experiment was carried out in a split 

plot design with 8 treatments and 4 replications. The main plots were no tillage sowing chickpea (with 

wheat mulch) and with tillage (without mulch). Subplots were Lentagran (pyridate), Metribuzin (sencor), 

weed free and weed infested. The results indicated that in comparison to the tillage, the no tillage treatments 

had significantly, an increased yield. The no tillage with Pyridate herbicide, in comparison to check and 
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same treatment with tillage, had increased yield (5.9 and 2.5 %) respectively. Despite a significant effect 

of sencor herbicide in weed control, showed that Pyridate herbicide was the most effective treatment on 

yield incrasing.    

Key words: chickpea, weed, no tillage, herbicide, rainfed and Hamedan. 

 هقذهِ

غذایی ٍ سراػی خاؿ، جایگاُ ٍیضُ ای در ًظام کؾاٍرسی کؾَرّای در حال تَعؼِ  خقَفیاتحثَتات تذلیل داؽتي         

ًخَد تذلیل تَاًایی تثثیت ًیتزٍصى ٍ افشایؼ تارٍری خاک ٍ ّوچٌیي گغغت چزخِ سًذگی تیواری ّای گٌذهیاى، تزای . دارًذ

 Whish et al)ادی تزخَردار اعت ٍ ػاهل هْوی در ثثات تَلیذ غالت تِ ؽوار هی رٍد قزارگیزی در تٌاٍب سراػی اس ارسػ سی

2002) . 

در ایي عیغتن ّا اغلة توام یا تخؾی اس ػولیات . در عالْای اخیز، عیغتوْای سراػت تذٍى ؽخن ٍ ؽخن کن هؼزفی ؽذُ اًذ

تقایای گیاّی در عغح خاک تِ ػٌَاى هالچ . ل هیؾًَذؽخن حذف ؽذُ ٍ تٌْا ػلفْای ّزس ٍ گیاّاى ًاخَاعتِ تا ػلفکؼ ّا کٌتز

حفظ هیؾًَذ کِ ایي اهز کوک تِ افشایؼ حافلخیشی خاک، حفظ رعَتت، جلَگیزی اس فزعایؼ خاک ٍ افشایؼ ػولکزد 

 (.1376کَچکی ) گزددهحقَل دین هی

ًخَد تذلیل رؽذ کٌذ ٍ . ر هی گیزدگیزی تحت تاثیز تذاخل ػلف ّای ّزس قزاوافشایؼ تَلیذ ًخَد در هٌاعق دین تِ ًحَ چؾ

عغح تزگ هحذٍد در هزاحل اٍلیِ رؽذ، در تزاتز ػلف ّای ّزس رقیة ضؼیفی اعت ٍ ّویي اهز اس جولِ هْوتزیي تٌگٌاّای 

 (.Datta et al 2007)تَعؼِ کؾت هحقَل اعت

( پزیذیت ) ػلفکؼ لٌتاگزاى . ددر هثارسُ ؽیویایی ػلفْای ّزس در هشارع ًخَد هحذٍدیت اعتفادُ اس ػلفکؼ احغاط هی ؽَ

ػلفکؼ اًتخاتی ػلفْای ّزس پْي تزگ در هشارع ًخَد اعت ٍلی تا تَجِ تِ قیوت تاال ٍ تٌَع کیفیت آى در تاسار ضوي هقزٍى تِ 

( عٌکَر) تحقیقات ًؾاى دادُ اعت کِ ػلفکؼ هتزیثیَسیي . فزفِ ًثَدى، ًارضایتی ّایی عی عالْای اخیز گشارػ ؽذُ اعت

ًغثتاً ارساى تا قاعؼیت خَب تزای کٌتزل ػلف ّای ّزس پْي تزگ ٍ ًاسک تزگ هی تاؽذ تِ ؽزعی کِ رعَتت خاک در  ػلفکؾی

هقزف عٌکَر تا دٍس ًا هٌاعة ٍ تاال، گزُ سایی ٍ فؼالیت ًیتزٍصًاس ًخَد را . سهاى عوپاؽی ٍ دٍس هٌاعة هقزف، رػایت ؽَد

 (.    Parsa& Bagheri 1387) تؾذت تحت تاثیز قزار هی دّذ

 هَاد ٍ رٍشْا

، تا عزح آسهایؾی 1389-90 سراػی عالهشرػِ ی هزکش تحقیقات کؾاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی اعتاى ّوذاى در  درآسهایؼ ایي     

ؽاهل کؾت هغتقین ًخَد تیوارّای افلی . تکزار تِ اجزا درآهذ 4تیوار ٍ 8تلَک کاهل تقادفی تا  پایِخزد ؽذُ در قالة  ْایکزت

ؽاهل عوپاؽی ّای فزػی  کزت. تَدًذ( ؽخن ٍ تذٍى تقایای گٌذم) ٍ کؾت ػزف هٌغقِ ( ؽخن ٍ تا حضَر تقایای گٌذم تذٍى) 
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عاًتی  4-3گزم در ّکتار  330 (هتزیثیَسیي) ، ػلفکؼ عٌکَرلیتز در ّکتار پظ رٍیؾی ًخَد 5/1( لٌتاگزاى) تا ػلفکؼ پیزیذیت 

تزای هثارسُ تا گٌذم ّای  .تَد( تذٍى کارتزد ػلفکؼ ٍ ٍجیي)  تا ػلف ّزسّای ّزس ٍ ؽاّذ ، ٍجیي دعتی ػلفهتزی ًخَد

قثل اس کارتزد ٍ عِ ّفتِ  ،آهار تزداری اس ػلفْای ّزس در کزت ّا در دٍ هزحلِ .خَدرٍ ًیش اس ػلفکؼ عَپزگاالًت اعتفادُ ؽذ

 .تؼییي گزدیذ فقل ػولکزد ًیش در اًتْای. ٍ تِ فَرت درفذ کٌتزل هحاعثِ ؽذ پظ اس هقزف ػلفکؼ ًغثت تِ ؽاّذ اًجام ؽذ

 

 ًتایج ٍ بحث

ؽَد ػولکزد تِ عَر هغتقل تحت تاثیز ػولیات ؽخن ٍ کارتزد ػلفکؼ  هالحظِ هی اس جذٍل یک تز اعاط ًتایج  تذعت آهذُ

یا ٍجَد ) تذٍى ؽخن  تیوارّای ؽخن ٍ. جْت کٌتزل ػلفْای ّزس قزار گزفتِ اعت اها اثز هتقاتل ایي تیوارّا تز آى هؼٌی دار ًؾذ

اها . تز کٌتزل ػلفْای ّزس تِ تفکیک تؼذاد ٍ ّن ٍسى خؾک آى تی تاثیز تَدُ اعت ( تقایای کاُ ٍ کلؼ گٌذم ٍ کزتْای تذٍى آى

اثز هتقاتل ایي دٍ فاکتَر ًیش تز .عغَح هختلف فاکتَر ػلفکؼ تؾذت تؼذاد ٍ ٍسى خؾک ػلفْای ّزس را تحت تاثیز قزار دادُ اًذ

 .ّای ّزس تاثیز ًذاؽتِ اعتلفففات ػ

تثوار تذٍى ؽخن تِ . ی ارایِ ؽذُ، گزٍُ تٌذیْای هؾخـ ٍ هتؼذدی ٍجَد داردّاگزدد، تیي هیاًگیي تیوارهؾاّذُ هی 2در جذٍل 

پظ اس آى تیوار (. کیلَگزم در ّکتار 4/587) ّوزاُ کٌتزل داین ػلفْای ّزس تَعظ ٍجیي دعتی، تیؾتزیي ػولکزد را دارا تَد 

. ٍجیي دعتی ػلفْای ّزس در کزت ؽخن خَردُ تِ ّوزاُ تیوار تذٍى ؽخن تا کارتزد ػلفکؼ پیزیذیت در رتثِ دٍم قزار گزفتٌذ

اس تزرعی ًتایج، . ی تؼذی قزار گزفتِ اعتکیلَگزم درّکتار در هزتثِ 6تیوار تذٍى ؽخن تِ ّوزاُ ػلفکؼ عٌکَر تا کوتز اس 

تذٍى ؽخن کِ در آًْا تقایای گٌذم تاقی هاًذُ اعت، در هقایغِ تا تیوارّای ؽخن خَردُ فاقذ چٌیي اعتٌثاط هی ؽَد کِ تیوارّای 

تاقی هاًذى تقایای گٌذم ٍ هثثت ایي هغلة تیاًگز اثز . ؽذًذ دارتقایای گٌذم در تیوارّای هؾاتِ ػلفکؼ، اس ػولکزد تاالتزی تزخَر

اس هیاًگیي اثز تیوارّا تز ػولکزد هحقَل . د تحت ؽزایظ دین اعتّوچٌیي تاثیز ؽیَُ کؾت تذٍى ؽخن در افشایؼ ػولکزد ًخَ

کؼ پیزیذیت هی تاؽذ کِ در هقایغِ تا ؽَد تزتزیي تیوار پظ اس تیوار ٍجیي دعتی، تیوار تذٍى ؽخن تا کارتزد ػلفهالحظِ هی

در کٌتزل . یؼ ػولکزد ؽذُ اعتدرفذ تاػث افشا 5/2ٍ در هقایغِ تا تیوار هؾاتِ در کؾت تا ؽخن   9/5تیوار ؽاّذ آسهایؼ 

درفذ ٍ در کزتْای تا  85/55کؼ عٌکَر در کزت ّای تذٍى ؽخن تا گزدد، تیوار ػلفًتیجِ هی 2اس جذٍل  ،تزاکن ػلفْای ّزس

درفذ  56/39ٍ  92/43درفذ تاػث کاّؼ تزاکن ؽذ در حالی کِ ػلفکؼ پیزیذیت در تذٍى ٍ تا ؽخن تِ تزتیة  67/52ؽخن 

ػلت ایٌکِ ػلی . ؽَد عٌکَر تزتز اس پیزیذیت تَددر درفذ کاّؼ ٍسى خؾک ػلفْای ّزس ًیش هؾاّذُ هی .ؽتکاّؼ تزاکن دا

رغن تزتزی تیوار عٌکَر تِ پیزیذیت در کٌتزل ػلفْای ّزس، چزا ػولکزد آى تزتزی ًذارد هیتَاى احتوال تحت تاثیز قزار دادى 

لذا در هقزف ٍ کارتزد . ًیش تِ آى اؽارُ داؽتِ اًذ( 1387) کِ پارعا ٍ تاقزی  را تیاى ًوَدفؼالیت ًیتزٍصًاس ًخَد تِ ایي ػلفکؼ 

    .   تاؽذایي ػلفکؼ در سراػت ًخَد ػلی رغن کٌتزل هغلَب ػلفْای ّزس، احتوال خغارت ٍ افت ػولکزد هی
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 شذُ گیری اًذازُ هیاًگیي هربعات صفات: 1شوارُ جذٍل

 درجِ هٌابع تغییرات

 آزادی

 درصذ کٌترل علفْای  ّرز َلعولکرد هحص

 ٍزى خشک علف ّرز تعذاد علف ّرز

 3/1537 ** 1 فاکتَر شخن

5/9 
** 2/2441 

n.s 4/4 

1/13 

n.s3/2 n.s7/6 

5/63 
n.s8/17349 

n.s1/28 

7/38 

 7/17 3 خطا
 n.s9/13595 3 فاکتَر  کٌترل شیویایی

 n.s4/35 3 کش ٍ شخنعلفاثرهتقابل
 9/9 18 آزهایشیخطا

 12/13 75/6  5/16  - %ضریب تغییرات

n.s  ٍ**درصذ 1درسطح دار هعٌی اختالف ٍ دار هعٌی اختالف ٍجَد عذم بترتیب 

 درصذ 95برای صفات اًذازُ گیری شذُ درسطح احتوالّا  تیواراثر هتقابل هقایسِ هیاًگیي :  2جذٍل شوارُ

 ی تیوارّاّا هیاًگیي

 هحصَلعولکرد

 کتارکیلَگرم در ّ

 کٌترل تعذاد

 % علف ّرز

 کٌترل ٍزى

 % خشک علف ّرز

 ٍجیي دستیبا  شخن بذٍى 
a 4/587 

a 22/95 a 11/96 

 شخن با سٌکَربذٍى 
c4/561 b 85/55 

b 63/74 

 شخن با پیریذیتبذٍى 
b 2/567 c 92/43 

c 35/33 

 شخن با شاّذبذٍى 
e6/547 

e 27/7- 
d 59/8- 

 ا شخن ٍ ٍجیي دستیب
b4/572 

a 64/95 
a 34/96 

 با شخن ٍ سٌکَر
e 4/546 b 67/52 

b 79/73 

 با شخن ٍ پیریذیت
 d6/553 

c 56/39 
c 51/27 

 با شخن ٍ شاّذ
 f7/535 d 22/2- 

d 81/9- 

 ًذارًذ یدار یّا با حرٍف هشترک اختالف هعٌ يیاًگیه
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