
هرز هایمجله دانش علف  

(109-712)ص  1397، 1، شمارة 14دورة   

 

Iranian Journal of Weed Science 

Vol 14, No 1, 2018 (109-127) 

DOI: 10.22092/ijws.2018.1401.10 

 
 

 

* Corresponding author E-mail: movassi2002@yahoo.com 

 دیمبهارهگ درنخودبرهرز پهنهایکنترل علفمنظوربه SC480))کش ایزوکسافلوتلعلفبرد و میزانکارزمانبررسی

 4و محسن غیاثوند 3محمدصالح منصوری، 2باشی معینیمهدی مین، *1مژگان ویسی

 تحقیقات مؤسسه -2 انشاه، ایرانبخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرم -1

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان بخش تحقیقات گیاه پزشکی،  -3  ایران تهران، کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، گیاهپزشکی

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  -4 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کردستان، ایران

 لرستان، ایران

 (8/6/97تاریخ پذیرش:  -04/12/96)تاریخ دریافت:  

 چکیده
در ( آزمایشری Cicer arietinum) هرز مرزار  خورود بهرار هرايبرر کنرررع علف( SC480)ایزوکسافلوتل کشبه منظور بررسی کارایی علف

رویشری و پر پریش شرامل کراربرد تیمارها تکرار اجرا شد. 4کامل تصادفی در  هايرسران در قالب طرح بلوکهاي کرماخشا ، کردسران و لاسران

دسرری  لیرر در هکرار و شاهد وجری  2( به میزان EC60%) لیرر در هکرار، پایریدیت 4/0و  3/0، 2/0 ایزوکسافلوتل با مقادیر کشعلفرویشی 

برر تعیی  شد.  رویشیپ  پاشیروز پ  از سم 30سوزي خوود و درصدگیا  هرزهايعلفوزن خشک ، بودخد. درصد کاهش تراکمهرز هايعلف

و  669برا  لیرر در هکررار 3/0و  2/0رویشی به میزان ایزوکسافلوتل پیش مرعلق به از خظر عملکرد داخه خوود هاطبق خرایج درکرماخشا  برتری  تیمار

لیررر  2/0رویشی به میزان یزوکسافلوتل پیشا در کردسرانهرز بود. هايدرصد کاهش تراکم علف 5/80 و 79به ترتیب با  کیلوگرم درهکرار 5/632

 تری  تیمرار در خظرر گرفرره شرد. در لرسررانکیلوگرم در هکرار عملکرد داخره مناسرب 1118هرز و هايدرصد کاهش تراکم علف 80در هکرار با 

یشررری    و بهرز را کراهش دادهرايعلفترراکم درصد  5/91و  5/89به ترتیب لیرر در هکرار  3/0 و 2/0 هايرویشی به میزانایزوکسافلوتل پیش

ایزوکسرافلوتل برا کراربرد  کرشکیلوگرم در هکرار بود. با توجه به خررایج علرف 5/812و  742 خیز مرعلق به ای  دو تیمار به ترتیب با عملکرد داخه

 هرز خوود بهار  مناسب است.هاياز ماد  تجاري براي کنررع علفلیرر در هکرار  2/0رویشی به میزان پیش

 تراکم، عملکرد دانه، مرلین فلکس، وزن خشک، رویشیپیش واژه های کلیدی:
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ABSTRACT 
In order to evaluate the efficacy of Isoxaflutole (SC480) on weed control in Chickpea (Cicer arietinum L.) fields, 

experiments were carried out in Kermanshah, Kurdestan and Lorestan provinces in a randomized complete 

block design with four replications. Treatments consisted of applications of pre-emergence isoxaflutole (SC480) 

at 0.2, 0.3 and 0.4 L.ha-1 of commercial formulation, post-emegence isoxaflutole at 0.2, 0.3 and 0.4 L.ha-1 of 

commercial formulation, post-emergence pyridate (EC60%) at 2 L.ha-1 of commercial formulation and hand 

weeding. Weed percent damage based on EWRC scores at 30 days after post spraying, weed density reduction 

(%), weed biomass reduction (%) were measured. According to the results, the best treatments in Kermanshah 

for grain yield of chickpea were pre-emergence isoxaflutole at rates 0.2 and 0.3 L.ha-1 with 669 and 632.5 kg ha-1 

that reduced weed density %79 and %80.5 respectively. In Kurdestan, pre-emergence isoxaflutole at rate 0.2 

L.ha-1 was considered as the most suitable treatment with 80% reduction in weed density and 1118 kg ha-1 grain 

yield. In Lorestan, pre-emergence isoxaflutole at rate 0.2 and 0.3 L.ha-1 reduced weed population at 89.5% and 

91.5% respectively. The highest grain yield in Lorestan belonged to pre-emergence isoxaflutole at rates 0.2 and 

0.3 L.ha-1 at 742 and 812.5 kg.ha-1.According to the results in the three locations, application of pre- emergence 

isoxaflutole at rate 0.2 L.ha-1 of commercial formulationis suitable for weed control in spring chickpea. 
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 مقدمه

کند در اوایل  براًبه دلیل رشد خس( .Cicer arietinum L)خوود 

هرز دارد. کراهش هرايتواخایی اخدکی در رقابت با علف، رشد

هرز در کشرت خورود در هرايعملکرد خاشری از ترداخل علف

درصد گزارش شرد   3/48و  4/66تبریز و کرماخشا  به ترتیب 

 خورود برداشرت(. سرح  Mohammadi et al., 2005ت )اسر

، لرسرران و در اسرران کرماخشرا 1394-95درساع زراعری  دیم

  هکررار برود 96126و  93112 ،141249کردسران به ترتیرب 

درصرد  7/18(. اسران کرماخشرا  Ahmadi et al., 2017)است 

اسرت و ا را در کشرور دار حبوبرات دیرمکل سرح  برداشرت 

 ( را در کشرور داردتر  73902) خورودتولیرد  نبیشرری  میرزا

(Ahmadi et al., 2017.) غالررب هرراي هرررز از جملرره علف

 Cephalariaسرشرکافره )توان به برگ اسران کرماخشا  میپه 

syriaca (L.) Schrad)صررحرایی ) ، پیچررکConvolvulus 

arvensis L.)جغجغررررک ، (Vaccaria pyramidata 

(Fisch.exDC.) Jaub. & Spach.)خلر ،(Lathyrus sativa 

L.)راختری، بی (Galium tricornutum Dandyو )   گلرخر

 هراو باریرک برگ (.Carthamus oxyacantha M.B)وحشی

 و پنجره مرغری (.Avena fatua L) به یروف  وحشری بهرار 

(Cynodon dactylon (L.) pres.) ( اشار  کرردChalechale 

et al., 2014) . گندم خودروبه در اسران کردسران (Triticum 

aestivum L.)سرشکافره، علرف هترت بنرد ، (Polygonum 

aviculare L.)شرمعداخی وحشری ، (Geranium tuberoum 

L.) و علررف پشررمک(یBromus tectorum L.و )  در اسررران

راخ، جغجغرک و پیچرک تریگلرخر  وحشری، بی برهلرسران 

 Veisi)ست ها اشار  شد  اتری  گوخهبه عنوان غالب صحرایی

et al., 2017). 

خقش محروري  ،ی و صرفه اقرصاديئها به دلیل کاراعلف کش

 ,.Mckay et al) هرز ایترا مری کننردهرايدر مردیریت علف

مرزار  خورود در  بررايهاي ثبت شد  کشتعداد علف (.2002

سح  دخیا محدود و در کشور ایران محدودتر است. پایریدیت 

براي خوود در ایران به ثبت  1377ی است که در ساع کشعلف

و لینورون خیز جرزو سرموم  (Veisi et al., 2003رسید  است )

(. Zand et al., 2017ثبت شد  در کشور براي خورود اسرت )

، سریاخازی  و 1رویشی سیمازی ، پرومررری پیش هايکشعلف

 Whish) دخمرري بوزی  خیز در برخی کشورها اسرتاد  می شو

et al., 1996) . کاهش محصروع  هاکشبسیاري از ای  علفاما

د نباشررداراي بقایررا در خرراک میخوررود را در پرری داشررره و 

(Rummery et al., 1996).  

رویشری ایمازاتراپیر بره در یک بررسی در لرسران کاربرد پیش

بهررری  تیمرار از خظرر  ،رویشری پنردیمرالی عالو  کاربرد پ 

سرراله بررود هرز چنررد هررايکرراهش میررزان زیسررت تررود  علف

(Mousavi, 2009 در همی  بررسی .) بیشرری  عملکرد خورود

رویشرری کرراربرد پ ، پایریرردیتهرراي کشکرراربرد علفبررا 

بره رویشی پندیمرالی  پندیمرالی  و پ  به همرا  ایزوکسافلوتل

بدسرت آمرد کره ایر  تیمارهرا برا یکردی ر ایمازاتراپیر  همرا 

در  (Mousavi, 2009)دار آمرراري خداشرررند اخرررال  معنرری

(، کاربرد Mousavi et al., 2010بررسی موسوي و همکاران )

درصد  5/96به ترتیب  3و فومساف  2رویشی ایزوکسافلوتلپ 

تری  هرز را کنررررع کردخررد و مناسرربهررايدرصررد علف 99و 

هرز مرررزار  خورررود هرررايتیمارهرررا از خظرررر کررراهش علف

فومسراف   رویشریبودخد.تیمارهاي ایمازاتراپیر، بنررازون و پ 

سرروزي شرردیدي روي خوررود داشرررند. بیشرررری  اثرررات گیا 

اي، وجری  زود هن رام وجی  دو مرحله هايعملکرد در تیمار

هرراي پایریرردیت، کرراربرد پرریش کاشررت وکرراربرد علررف کش

رویشرری سرریمازی  و پرومرررری ، پنرردیمرالی  و کرراربرد پیش

بررروزی ، رویشررری مررررريرویشررری ایزوکسرررافلوتل، پیشپ 

 .رویشی ایمازاتاپیر مشاهد  شدپندیمرالی  و پیش رویشیپ 

گررم  240حراوي  SC 480)) ایزوکسافلوتلجدید  کشعلف 

گرررم در لیرررر ایمرر  کننررد   240در لیرررر ایزوکسررافلوتل و 

داخره مهار کنند  رخر  ایزوکسافلوتل. باشدمی 4سیپروسولتامید

                                                 
1 Prometryn 
2 Isoxaflutole 
3 Fomesafen 
4 Cyprosulfamide 
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 حتاظرت کلروفیرل ازداخه ای  رخ که وظیته  کاروتنوئید است

در گرررو  شرریمیایی  و تجزیرره توسررر خررور خورشررید اسررت

 .( 1998et al.Pallett ,قررار دارد ) HPPD 1هرايمهارکننرد 

و کلروپالست شد   داخه کاروتنوئید، کلروفیل اکسیدبدون رخ 

و بدون عمل جمع آوري اخرریي از کلروفیرل،  شودمیشکسره 

 (.Luscombe & Pallet, 1996میررد )مری ستید شرد  وگیا  

شود، عالو  برر آن بره ایزوکسافلوتل از طریق خاک جذب می

جرذب ایزوکسرافلوتل در . کنردصورت تماسی خیز عمرل مری

 pH یابد که ای  جذب براهاي با موادآلی باف افزایش میخاک

ترری  میرزان جرذب هاي رسی کمخاک خاک در ارتباط است.

جرذب را دارخد و میزان یون کلسیم ارتباطی برا ایزوکسافلوتل 

در یرک دور   کشای  علرف .(Mitra et al., 1999آن خدارد )

روز  از طریق آوخدهاي آبکرش از ریشره بره سرمت براف پنج 

 شررودهرراي گیررا  توزیررع میحرکررت و در تمررام قسررمت

(Rosinger, 2014.) یزانم (2خیمه عمررDT50) ایزوکسرافلوتل 

روز  6/10روز و سیپروسرررولتامید  6/1حرررداک ر در خررراک 

سیپروسرولتامید توسرر ریشره و بررگ گیرا  زراعری . دباشمی

را در  کششود کره علرفهایی میجذب و موجب سنرز آخزیم

سیپروسرولتامید از . کنردگیا  زراعی به سررعت مررابولیز  مری

زردي بوته و کوترا  شردن ارتترا  گیرا  زراعری  ستید شدن و

 .(Anonymous, 2017) کندمیجلوگیري 

بررگ در زراعرتپه  هرزهايع علفایزوکسافلوتل براي کنرر

 ,Anonymous) شرودخوود، ذرت و سرویا اسررتاد  مری يها

 Amaranthus) هرز ترررار خررررو هررراي(. علف2015

retroflexus L.) سرلمه ترر ، (Chenopodium album L.) ،

 Solanum nigrum) ریزي، ترار(.Achillea spp) بومرادران

L.)ه، گلرخ  وحشری، علرف هترت بنرد، بابوخر (Anthemis 

hyaline DC.)سرشرررکافره، خرررردع وحشررری ، (Sinapis 

arvensis L.) ،( علررف شررورSalsola kali L.) ،  پیررر گیررا

(Senecio vulgaris L.) ،( گراو پنبرهAbutilon Theofrasti 

Medic.)کیسره کشریش ، (Capsella bursa pastoris (L.) 

                                                 
1 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase 
2 Degradation half- life time 50% 

Medik.) گنرررردم ، (Stellaria media (L.) Vill. ،)

(Ambrosia artemisiifolia L.)  يهرابررگو بسریاري از په 

 Bhowmik et)شوخد کش کنررع میتوسر ای  علفساله یک

al., 1996; Luscombe et al., 1995; Taylor Lovell & 

Wax, 2001 .)درصد خردع وحشی  80بیش از  کشای  علف

کند و بری  را کنررع می (.Kochia scoparia L) و علف جارو

 ,.Johnson et al) زخددرصد به خوود خسارت می ششا ت سه

2007). 

، (pre-plant) ایزوکسررافلوتل برره صررورت قبررل از کشررت 

 early)رویشیپ بالفاصله و  (pre–emergence)رویشیپیش

 post emergence) کش بره دلیرل . ای  علرفشوداسرتاد  می

هاي پرایی  از خظرر زیسرت محیحری محلروب کاربرد در میزان

 .Luscombe et al. 1995; Vrabel et alاخره شد  است )شن

 ,.Johnson et alبررسی هاي جاخسرون و همکراران ). (1995

ایزوکسرافلوتل  رویشریپیش دهد کره کراربرد( خشان می2007

هرز هرايباشرد. کنرررع علفآن می رویشیپ کاربرد  بهرر از

رز ارتباط معناداري با گوخه علف هرز، مرحله رویشی علف هر

(، Kieloch & Domaradzki, 2011کش دارد )و میزان علرف

هرز در هرايرویشی بره دلیرل اینکره علفبنابرای  کاربرد پیش

کش قرار مری گیرخرد از مراحل اولیه رویش در تما  با علف

 Felton etفلرون و همکاران )کارایی بیشرري برخوردار است. 

al., 2004 ه صرورت قبرل و اخد که ایزوکسافلوتل بر( ذکر کرد

پ  از جواخه زخی خوود و اغلب همرا  با سریمازی  بره میرزان 

اما در شرایر آب و هوایی شود. اسرتاد  میگرم در هکرار 100

مورلرف خورود بره آن حساسریت  ارقراممرتاوت ممک  است 

 (..Felton et al., 2004داشره باشند )

در کش لینورون به دلیرل قردیمی برودن با توجه به اینکه علف

کش شررود و عمررالً فقررر یررک علررفکشررور اسرررتاد  خمی

هرز په  بررگ در زراعرت هاي)پایریدیت( جهت کنررع علف

کشی جدید به عنوان خوود وجود دارد، ضرورت بررسی علف

شود. از طرفری اسررتاد  مرداوم از یرک جای زی  احسا  می

هرز را افرزایش هرايکش احرماع بروز مقاومت در علفعلف

 ایزوکسررافلوتل در فرموفسرریون جدیررد کشلررفعدهررد. می
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تراکنون در  ،یک ایم  کننرد با همرا   SC 480) )مرلی  فلک 

ارزیرابی ای  بررسی با هد  مزار  خوود آزمایش خشد  است، 

به همرا  ایم  کننرد   ایزوکسافلوتل کشامکان اسرتاد  از علف

در  رویشرریرویشرری و پ برره صررورت پیشسیپروسررولتامید 

رایررج پایریرردیت برره منظررور کرراهش  کشه بررا علررفمقایسرر

 هرز و افزایش عملکرد داخه در مرزار  خورود بهرار هايعلف

 اجرا شد.

 هامواد و روش

در اسررران هرراي  1395-96ایرر  آزمررایش در سرراع زراعرری 

کرماخشا ، کردسران و لرسران در کشت خورود بهرار  بره مرورد 

اریخ عملیرات شد  و تمکان، رقم هاي کشت. اجرا گذاشره شد

 4 وتیمرار  8 براآزمرایش ایر   .برود 1اخجام شد  طبق جدوع 

. در هر شدهاي کامل تصادفی اجرا تکرار در قالب طرح بلوک

هررز هراي شد که آلودگی کافی بره علفمکان زمینی اخرواب 

: تیمارهراي آزمرایش شرامل (.2)جدوع  رایج منحقه را داشت

بره  (SC 480 فلکر  ایزوکسافلوتل )مررلی  کشکاربرد علف

 96و  72، 48)معادع لیرر در هکرار  4/0و  3/0، 2/0هاي میزان

پ  از کشت خوود و قبل از جواخره گرم ماد  مؤثر  در هکرار( 

 کش(،کرراربرد علررفpre-emergenceهرز)هررايزخرری علف

 لیرررر در هکرررار 4/0و  3/0، 2/0هراي برره میزان ایزوکسرافلوتل

 و پایریردیت د  مؤثر  در هکررار(گرم ما 96و  72، 48)معادع 

60% EC) گرم ماد  مرؤثر   1200) لیرر در هکرار 2( به میزان

برگری  6ترا  4رویشری در مرحلره به صرورت پ  در هکرار(

 شرراهد وجرری  دسررری و (post-emergence) هرزهررايعلف

 بودخد.

هرا در بهار پ  از اخجام عملیات تهیه زمی  و بسرر برذر، کرت

مررر در  8×3گردید. ابعاد هر کرت آزمایش  آماد  شد  وکشت

خر کشت بره فاصرله بری   10هر کرت شامل  خظرگرفره شد.

در طرروع دور  رشررد کلیرره  سرراخری مرررر بررود. 30خحرروط 

شاهد با وجری  دسرری حرذ  هرز موجود در کرت هايعلف

پاش ماترابی پشرری شراریي پاشی با اسرتاد  از سرمسم .شدخد

فشرار پاش بر اسرا  الیبر  کردن سمبا ک ايمجهز به خازع شر 

هرر کررت  .شرد اخجاملیرر آب در هکرار  300میزان  و بار 5/2

قسمت برافیی  .شدآزمایش از خظر طولی به دو قسمت تقسیم 

پاشی خشد  و به عنوان شراهد آن کررت در خظرر هر کرت سم

روز پ   30 گرفره شد و قسمت پایی  آن اعماع تیمار گردید.

هرز در هايرویشی تراکم و وزن خشک علفپاشی پ از سم

 هر کرت تعیی  و با شاهد مقایسه شد. به ایر  ترتیرب کره دو

پاشی شرد  و دو کروادرات در قسمت سم 5/0× 5/0کوادرات 

قررار به صورت تصادفی پاشی خشد  در قسمت سم 5/0×  5/0

برگ آن از ریشه در آورد  و پر  از هرز په هايداد  و علف

سرپ   ه آزمایش ا  به تتکیک گوخره شرمارش شردخد.اخرقاع ب

گوخره به تتکیرک  په  برگ هرزهايدرصد کاهش تعداد علف

پاشری هر کرت خسبت به شاهد همران کررت )قسرمت سم در

برره منظررور محاسرربه وزن خشررک  .شرردخشررد ( محاسرربه 

هرز، برا قررار دادن هاي هرز پ  از قحع ریشه علفهايعلف

سراعت تروزی   72ترا  48مردت هرجه بد 75ها در آون خموخه

در ای  حالت درصد کراهش مراد  خشرک هرر تیمرار  .گردید

در  .خسبت به شاهد همان کرت به تتکیک گوخه محاسربه شرد

خصوص ارزیرابی چشرمی خسرارت وارد  بره خورود توسرر 

روز پر  از  EWRC 30 ها با اسررتاد  از اسرراخداردکشعلف

 ,.Sandra et al) پاشی، ارزیابی چشرمی صرورت گرفرتسم

(. در زمان برداشت خیز محصروع خورود هرر قسرمت از 1997

پاشری )قسرمت سم اي بحور جداگاخهکرت با حذ  اثر حاشیه

رداشرت و مررر( ب 3×  مرر1) مررمربع 3در سح  شد  و خشد ( 

میزان افت عملکرد داخه در واحد سح  خوود خاشی از حضرور 

ها توسر خرم ز داد آخالیهرز در هرکرت محاسبه شد. هايعلف

ها با اسررتاد  از اخجام شد. مقایسه میاخ ی  داد  SAS 9.1افزار 

هرایی کره  درصرد اخجرام شرد. داد  5در سرح   LSDآزمون 

 ضریب تغییرات باف داشرند برا اسررتاد  از فرمروع 

 تبدیل شدخد.

 

 

 



 113                                                                                         .....یزوکسافلوتلاکشعلف زمان کاربرد و میزان بررسی

 

Table 1. Schedule of events, soil texture, chickpea varieties in experiments at different locations in 2016-2017. 
Operation dates Variety Soil texture Location 

Harvest Post-emergence 

spray 
Pre-emergence 

spray 
Planting 

2017/7/5 2017/4/17 2017/3/10 2017/3/7 Bivanij Silt- loam Kermanshah (Islamabade gharb 

station) 
2017/7/11 2017/5/18 2017/4/17 2017/4/16 ILC482 Silt-clay Kurdestan (Saral station) 
2017/6/23 2017/4/30 2017/3/29 2017/3/28 Adel Silt-clay Lorestan (Sarab changaei station) 

 
.1395-1396در هر مکان آزمایشی رع اهرز مزهایعلفهای گونهترکیب  -2جدول   

Table 2- Weed species composition of the experimental fields at each location in 2016-2017 
Lorestan Kurdestan Kermanshah Family Scientific name 

*   Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 

  * Asteraceae Carthamus oxyacantha M.Bieb. 

  * Asteraceae Cichorium intybus L. 

* *  Chenopodiaceae Chenopodium album L.H 

  * Euphorbiaceae Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 

 * * convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 

 *  polygonaceae Polygonum aviculare L. 

*   portulaceae Portulaca oleraceae L. 

*   Brassicaceae Sinapis arvensis L. 

  * Solanaceae Solanum nigrum L. 

  * Asteraceae Xanthium strumarium L. 

و بحث نتایج

 استان کرمانشاه
وزن خشرک و کراهش کشری برر درصرد تأثیر تیمارهاي علف

به تتکیک گوخره و همچنری  خمرر  دهری  هرزهايتراکم علف

 برره روش) چشررمی خسررارت تیمارهررا برره علررف هرراي هرررز

EWRC)  پاشی در سرح  پرنج درصردروز پ  از سم 30در 

ود و عملکررد خورهمچنری   (.4و  3)جردوع  بودخرد دارمعنی

ترأثیر هرا برر گیرا  زراعری خورود تحرت کشسوزي علفگیا 

دار معنریهاي بکار رفرره در ایر  آزمرایش اخررال  کشعلف

 (.5)جدوع ند آماري در سح  پنج درصد داشر

 (.C. intybus L) کاسنی

لیرررر  4/0و  3/0، 2/0رویشرری تیمارهرراي ایزوکسررافلوتل پیش

را در کراهش  درهکرار پ  از وجری  دسرری، بیشررری  ترأثیر

دار آمراري تعداد علف هرز کاسرنی داشررند و اخررال  معنری

 94و  5/93، 92خداشرند. ای  تیمارها به ترتیب سربب کراهش 

از طرفری  .(3د )جردوع درصدي تراکم علف هرز کاسنی شدخ

لیررر در هکررار  4/0و  3/0رویشری کاربرد ایزوکسرافلوتل پ 

بره طروري کره برا  ،تری  تأثیر را بر کاهش کاسرنی داشررندکم

و  5/75کاربرد ای  تیمارها تراکم کاسنی به ترتیرب بره میرزان 

ایزوکسافلوتل کشعلف (.3)جدوع  درصد کاهش پیدا کرد 79

لیرررر در هکرررار و  4/0 و 3/0، 2/0رویشرری در مقررادیر پیش

درصد وزن خشک ایر  علرف هررز را  84بیش از پایریدیت، 

ه پایریرردیت و مربرروط برر ،کرراهش دادخررد. بیشرررری  تررأثیر

درصرد  5/88لیرر در هکرار برا  4/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

لیررردر هکررار ،  4/0رویشری کاهش برود. ایزوکسرافلوتل پ 

درصد وزن خشرک کاسرنی را کراهش داد. ترأثیر سرایر  5/74

درصد بود )جردوع  64هرز کمرر از تیمارها بر روي ای  علف

4.) 

 (.C.arvensis L) پیچک صحرایی

روز پر  از  30ا  خرایج مقایسره میراخ ی  تیمارهرا در بر اس

کشی تأثیر کمری در کنرررع ترراکم و پاشی، تیمارهاي علفسم

وزن خشررک پیچررک داشرررند. پایریرردیت، ایزوکسررافلوتل 

و ایزوکسرررافلوتل  لیررررر در هکررررار 4/0و  3/0رویشررری پیش

، 75/29، 34 لیرررر در هکرررار سرربب کرراهش 4/0رویشرری پ 

. اثرر خدپیچک خسبت به شاهد شد تراکمي درصد 31و  75/34
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درصد  28تا  24هرز بی  تراکم ای  علف سایر تیمارها بر روي

(. بیشرری  درصرد کراهش وزن خشرک پیچرک 3بود )جدوع 

رویشری در مقرادیر ایزوکسافلوتل پیشصحرایی در تیمارهاي 

 4/0رویشی لیرر در هکرار، ایزوکسافلوتل پ  4/0و  3/0، 2/0

رار و پایریدیت مشاهد  شد. به طوري که با کراربرد لیرر در هک

درصرد کراهش  33ترا  27ای  تیمارها وزن خشک پیچک بی  

داري به لحاظ آماري اخرال  معنییافت و تیمارها از ای  خظر 

(. به طور کلری ترأثیر تیمارهراي 4)جدوع( P<05/0خداشرند )

کررار رفررره در ایرر  آزمررایش بررر روي پیچررک ه کشرری بررعلف

 می بودن ای  علف هرز بسیار ضعیف بودئبه دلیل دا راییصح

 درصد(. 26تا  23)

 (.Crozophora tinctoria L) ازرق

هرز ازرق در تیمارهررراي علرررفترررراکم درصرررد کررراهش 

لیرررر در هکرررار  4/0و  3/0، 2/0رویشرری ایزوکسررافلوتل پیش

بره طروري کره در ایر  ، بودبیشرررها کشخسبت به سایر علف

خسبت به شاهد کراهش ازرق  تراکمدرصد  98تیمارها بیش از 

هرراي ایزوکسررافلوتل کش. پرر  از ایرر  تیمارهررا علفیافررت

تراکم  درصد کاهش 75/85تا  5/77با  رویشی و پایریدیتپ 

تر عمل خمود  و به لحراظ آمراري اخررال  هرز، ضعیفعلف

(. 3)جردوع داشررند در باف داري با تیمارهاي اشار  شد  معنی

درصرد در  93وزن خشرک ازرق برا بریش از  بیشرری  کاهش

 4/0و  3/0، 2/0رویشی با مقادیر تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

اخررال  لیرر در هکرار مشاهد  شد که با تیمار وجری  دسرری 

ترا  68. سایر تیمارهرا بری  (>05/0Pدار آماري خداشرند )معنی

برررا و  خرررددرصرررد وزن خشرررک ارزق را کررراهش داد 75

دار آمررراري رویشررری اخررررال  معنررریشایزوکسرررافلوتل پی

 (.4)جدوع ( >05/0Pداشرند)

 (.C. oxyacantha M.B) گلرنگ وحشی

و  3/0، 2/0هاي رویشی به میزانتیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

گلرخ  تراکم درصدي  97لیرر در هکرار با کاهش بیش از  4/0

دار اخرال  معنیوجی  دسری تیمار  باوحشی خسبت به شاهد 

دار خشان با سایر تیمارها تتاوت آماري معنی خداشت اماآماري 

ترراکم گلرخر  درصد  75/86پایریدیت (. تیمار >05/0P) داد

رویشی به میزان تیمار ایزوکسافلوتل پ  وحشی را کاهش داد.

گلرخرر  تررراکم درصرردي  69لیرررر در هکرررار بررا کرراهش  2/0

(. 3 )جدوع هرز داشتتأثیر را بر تراکم علفتری  کموحشی، 

 92بیشرری  کاهش وزن خشک گلرخر  وحشری برا بریش از 

بره  ایزوکسرافلوتل مقادیر مورلرف کاربرددرصد در تیمارهاي 

رویشی مشاهد  شد که با تیمار وجی  دسرری در پیش صورت

 تیمارهراي ایزوکسرافلوتل و برا یک سح  آماري قرار گرفرنرد

، 5/64به ترتیرب برا  لیرر در هکرار 4/0و 3/0، 2/0 رویشیپ 

درصررد کرراهش وزن  5/78و پایریرردیت بررا درصررد  75و 75

 (.4)جدوع  (>05/0Pدار آماري داشرند )اخرال  معنیخشک 

 (.S. nigrum L) یزیرتاج

ریزي در تیمارهرراي هرز تررارعلررفتررراکم درصررد کرراهش 

رویشی در کلیه مقادیر و پایریدیت خسربت ایزوکسافلوتل پیش

دار ا وجری  اخررال  معنریبود و ب بیشررها کشبه سایر علف

 . به طوري که در ای  تیمارها ترراکم(>05/0P) آماري خداشت

 درصد خسبت به شاهد کاهش پیردا کررد. 94بیش از  ریزيتار

درصرد  5/81لیرر در هکرار برا  4/0رویشی پ  ایزوکسافلوتل

رویشی اخررال  تراکم با تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیشکاهش 

در بی  تیمارها کراربرد ایزوکسرافلوتل  دار آماري داشت.معنی

بره ترتیرب  لیرر در هکرار 3/0و  2/0هاي به میزان رویشی پ 

 راکمتری  تررأثیر را در کرراهش ترردرصررد پررایی  78و  74بررا 

(. کراهش 3ریزي در مقایسه با شاهد خشان دادخد )جردوع تار

لیرررر در  2/0ریزي در تیمررار ایزوکسررافلوتل وزن خشررک تررار

درصررد در  5/98لیرررر در هکرررار بررا  3/0و  25/96هکرررار بررا 

اخررال  مقایسه با سایر تیمارها بافتر بود و برا تیمرار وجری  

. مقرررادیر مورلرررف (>05/0Pدار آمررراري خداشرررت )معنررری

تری  تأثیر را بر کراهش رویشی کمایزوکسافلوتل با کاربرد پ 

 (.4درصد( )جدوع  73تا  70وزن خشک داشرند) بی  

 (.Xanthium strumarium L) توق

لیرر در هکررار بره  4/0رویشی پایریدیت و ایزوکسافلوتل پیش

توق را خسربت بره شراهد تراکم درصد  5/69و  75/75ترتیب 
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دار با تیمار شاهد وجی  دسری اخررال  معنری کاهش دادخد و

 4/0رویشرری داشرررند. پرر  از ایرر  تیمررار ایزوکسررافلوتل پ 

درصرد کراهش دهرد.  5/63هررز را ای  علرف تراکمتواخست 

 رویشی برا مقرادیرو پ  رویشیایزوکسافلوتل پیشتیمارهاي 

درصد ترراکم تروق  58تا  75/50لیرر در هکرار، بی   3/0، 2/0

هرز داشررند تأثیر را برر ایر  علرفتری  کمرا کاهش دادخد و 

هرز توق (. بیشرری  درصد کاهش وزن خشک علف3)جدوع 

لیررر در  4/0رویشی به میزان در تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

هکرار و پایریدیت مشاهد  شد. به طوري کره برا کراربرد ایر  

 75/66و  25/60تیمارها وزن خشک توق به ترتیب بره میرزان 

درصد کاهش یافت و دو تیمار از ای  خظر در یک گرو  آماري 

لیررر در  4/0 رویشیقرار گرفرند. پ  از آن ایزوکسافلوتل پ 

درصد کاهش قرار گرفت. سایر تیمارهرا ترأثیر  5/55هکرار با 

درصد(  46 تا 41)بی   بر روي کنررع توق داشرندتري ضعیف

 (.4جدوع )

 هرزهایکل علف
، 2/0هاي رویشی به میزانکاربرد تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

درصردي  79لیرر در هکرار سبب کراهش بریش از  4/0و  3/0

. در بری  خدد شردهرز خسربت بره شراههايکل جمعیت علف

لیرر در هکرار با  4/0رویشی تیمارها کاربرد ایزوکسافلوتل پیش

هرز هرايدرصد بیشرری  تأثیر را در کاهش تعداد علف 42/81

 61هرز بی  هايعلف مجمو داشت. اثر سایر تیمارها بر روي 

(. پر  از وجری  دسرری بیشررری  3درصد بود )جدوع  78تا 

و  28/77، 64/75هررز برا هرايکاهش وزن خشرک کرل علف

درصد، به ترتیب مرعلرق بره تیمارهراي ایزوکسرافلوتل  92/77

لیرر در هکرار بود. پ  از ای  تیمار پایریدیت  4/0و  3/0، 2/0

درصد از خظر کاهش وزن خشک قرار گرفت کره برا  82/73با 

لیررر در هکررار تتراوت  2/0رویشری تیمار ایزوکسافلوتل پیش

و در یک گرو  آماري قررار گرفرت. ترأثیر دار خشان خداد معنی

درصد  63هرز کمرر از هايمجمو  علفسایر تیمارها بر روي 

درصد مربروط بره  6/56تری  کاهش وزن خشک با بود. پایی 

لیررر در  2/0رویشری بره میرزان ایزوکسرافلوتل پ  کشعلف

در تحقیقی دی ر ذکر شرد  کره (.4)جدوع  ارزیابی شدهکرار 

با فرموفسریون قردیمی بردون ایمر   سافلوتلکش ایزوکعلف

هايدرصد علف 87( موجب کاهش حداقل WG 750کنند  )

 (.Mousavi, 2010) هرز مزرعه خوود شد

ی ایزوکسرررافلوتل ئدر مجمرررو  در اسرررران کرماخشرررا ، کرررارا

رویشی خسبت به بقیه تیمارها از خظر درصد کاهش تعرداد پ 

کشی از خظرر هاي علفهرز کمرر بود و بهرری  تیمارهايعلف

 ،هرز برره غیررر از پیچررک صررحرایی و ترروقهررايکنررررع علف

و  3/0، 2/0رویشرری در مقررادیر ایزوکسررافلوتل پیشکشعلف

. بر اسا  تحقیقات اخجام شرد  توسرر بودلیرر در هکرار  4/0

رویشری کراربرد پیش (Datta et al., 2009aداترا وهمکراران )

سراله را در بررگ یرک هرز پهرهرايایزوکسافلوتل اک ر علف

 کند.خوود کنررع می

 )ارزیابی چشمی( علف هرز درصد کنترل
پاشی روز پ  از سم 30خرایج مقایسه میاخ ی  خشان داد که در 

بر  هرز از خظر ارزیابی چشمیهايدرصد کنررع علفبیشرری  

ایزوکسرافلوتل  کشهرز، مرعلق به تیمار علرفهايروي علف

درصرد(  94لیررر در هکررار برود ) 4/0رویشی بره میرزان پیش

رویشری (. پ  از آن تیمارهراي ایزوکسرافلوتل پیش5)جدوع 

درصرد  25/86و  75/86لیرر در هکرار بره ترتیرب  3/0و  2/0

هرز داشررررند. ایزوکسرررافلوتل هرررايبرررر روي علف کنرررررع

لیرررر در هکرررار و پایریرردیت موجررب  4/0و  3/0رویشرری پ 

ترری  درصرد شردخد. کم 82ا تر 78هرز بری  هايعلف کنررع

لیررر در هکررار  2/0رویشی در تیمار ایزوکسافلوتل پ  کنررع

 (.5مشاهد  شد )جدوع 

 سوزی نخودگیاه
پاشی خشان دادکره روز پ  از سم 30خرایج مقایسه میاخ ی  در 

لیرر در هکرار بیشرری   4/0رویشی به میزان ایزوکسافلوتل پ 

رصرد وارد کررد. پر  از آن د 7خسارت را به خوود به میزان 

 3/0رویشی به میرزان تیمارهاي پایریدیت و ایزوکسافلوتل پ 

 سوزي قرار گرفرند.درصد گیا  9/4و  2/5لیرر در هکرار با 
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 1395 - 1396پاشی در کرمانشاه روز پس از سم 30هرز هایعلف تراکمکشی متفاوت بر درصد کاهش تأثیر تیمارهای علف -3جدول 
Table 3- Effect of different herbicide treatments on weed density reduction percentage 30 days after treatment at Kermanshah in 2016–2017 

C.intybus C.arvensis C.tinctoria C.oxycantha S.nigrum X.strumarium Total weeds Rate (L/ha) Treatments 

92bc 28.25cd 98.5a 97.28a 98.25a 54.25e 79.25bc 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

93.5bc 34.75b 98.5a 97a 97.75a 55.75de 80.53bc 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

94b 31bc 98.25a 98.75a 94.75a 69.5bc 81.42b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence 

69.75e 24.25d 77.5b 69d 74c 50.75e 61.57e 0.2 Isoxaflutole  post- emergence 

75.5d 25.5cd 81b 81c 78.25bc 58de 66.64d 0.3 Isoxaflutole  post- emergence 

79d 29.75bcd 79.25b 81.25c 81.5b 63.5cd 68.57d 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

89.25c 34b 85.75b 86.75b 95.25a 75.75b 78.53c 2 Pyridate post- emergence 

100a 100a 100a 100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 

 

 

 
 1395 – 1396در کرمانشاه  پاشیروز پس از سم 30هرز هایکشی متفاوت بر درصد کاهش وزن خشک علفتأثیر تیمارهای علف -4جدول 

Table 4- Effect of different herbicide treatments on weed dry weight reduction percentage 30 days after treatment at Kermanshah in 2016–2017 

C.intybus C.arvensis C.tinctoria C.oxycantha S.nigrum X.strumarium Total weeds Rate (L/ha) Treatments 

84b 29bcd 96a 92.25a 96.25abc 45.75ef 75.64bc 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

84b 33.25b 93.75a 93a 98.5ab 52de 77.28b 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

88.5b 31.5bc 95.75a 97.25a 88.5c 60.25bc 77.92b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence 

63.5d 23.25d 68.25b 64.5b 70.25d 40.75f 56.6f 0.2 Isoxaflutole  post- emergence 

64d 25.75cd 71.25b 75b 70.5d 47.25ef 60.14e 0.3 Isoxaflutole  post- emergence 

74.5c 27.5bcd 69.75b 75b 73.5d 55.5cd 63.07d 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

88.5b 33b 75b 78.5b 92b 66.75b 73.82c 2 Pyridate post- emergence 

100a 100a 100a 100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 
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رویشی به تری  میزان خسارت در تیمار ایزوکسافلوتل پیشکم

لیرر در هکررار مشراهد  شرد. در سرایر تیمارهرا برا  2/0میزان 

دار، اما تتاوت محسوسی در خسارت بره وجود اخرال  معنی

درصد خسارت در تیمارهاي  37/3تا  3خوود دید  خشد و بی  

یرر در هکررار ل 4/0و  3/0رویشی به میزان ایزوکسافلوتل پیش

لیرررر در هکرررار  2/0رویشرری برره میررزان و ایزوکسررافلوتل پ 

درصرد  10مشاهد  شرد. در تحقیقری دی رر اشرار  شرد  کره 

خسارت به خوود با کاربرد ایزوکسافلوتل مشاهد  شرد  اسرت 

(Lyon & Wilson, 2005.) کره  همچنری  اشرار  شرد  اسرت

حررواي مرواد کاربرد ایزوکسافلوتل در مقادیر باف در خاک با م

شرود آلی و ر  کم سبب خسارت بره گیرا  زراعری ذرت می

(Sprague et al., 1996.) 

در مجمو  در کرماخشا  عملکرد داخره خورود در کلیره مقرادیر 

رویشی ایر  رویشی بیشرر از تیمارهاي پ ایزوکسافلوتل پیش

رویشری ایزوکسرافلوتل بود. از بری  تیمارهراي پیش کشعلف

درهکررار بره دلیرل خسرارت کرم بره خورود و لیرر  2/0میزان 

عملکرد بافي خوود و همچنی  کنرررع علرف هررز محلروب، 

هرز و افررزایش هررايتری  تیمررار جهررت کنررررع علفمناسررب

 عملکرد اخرواب شد. 

 عملکرد دانه نخود
رویشی کشی به غیر از ایزوکسافلوتل پیشعلفکلیه تیمارهاي 

داري ل اخررال  معنریلیرر در هکرار با شاهد وجی  کامر 2/0

 3/0و  2/0رویشری اسرا  ایزوکسرافلوتل پیشداشرند. بر ای  

پر  از  کیلروگرم در هکررار 5/632و  669لیرر در هکررار برا 

کیلروگرم در هکررار( بیشررری  عملکررد  7/705دسری ) وجی 

داخه خورود را داشررند و در یرک گررو  آمراري قررار گرفرنرد 

(05/0P<.) هکررار و  لیررر در 4/0ی رویشرپیش ایزوکسافلوتل

 کیلروگرم در هکررار خورود 604و  5/599پایریدیت به ترتیب 

در یک بررسی در لرسران گرزارش شرد  کره  عملکرد داشرند.

تیمار ایزوکسافلوتل )بدون ایم  کنند ( و وجی  دسری از خظر 

 ,Mousaviخدارخد ) دار آماريداخه خوود اخرال  معنیعملکرد 

عملکرررد داخرره مرعلررق برره تیمررار  تررری  میررزانکم(. 2010

کیلروگرم  471لیرر در هکرار برا  4/0رویشیایزوکسافلوتل پ 

کش از علرل سروزي خورود توسرر علرفدر هکرار برود. گیا 

(.5کررراهش عملکررررد در ایررر  تیمرررار برررود )جررردوع 
 

رمانشاه های مختلف در ککشتحت تأثیر علفهرز )ارزیابی چشمی( هایسوزی نخود و درصد کنترل علف، درصد گیاهنخود دانه عملکرد -5جدول 

1396-1395  
Table 5- Chickpea grain yield, percent phytotoxicity and weed control (visual scale) obtained under different herbicide treatments at 

Kermanshah in 2016-2017. 

%Weed control 

Visual scale 

Grain yield (Kg/ha) 

 

% Phytotoxicity 

(EWRC) 

Rate (L/ha) Treatments 

86.75b 669ab 2e 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

86.25b 632.5bc 3.37cd 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

94a 599.5cd 3.87cd 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

62d 551.25e 3d 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

78.25c 580.25de 4.87b 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

82.75bc 471f 7a 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

81.75bc 604cd 5.2b 2 Pyridate        post- emergence 

- 705.75a - - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 

 

 استان کردستان

وزن خشرک و کراهش کشری برر درصرد تأثیر تیمارهاي علف

به تتکیک گوخره و همچنری  خمرر  دهری  هرزهايتراکم علف

برره ) چشررمی خسررارت تیمارهررا برره علررف هرراي هرررز

پاشری در سرح  پرنج روز پر  از سرم 30در ( EWRCروش

عملکرد خوود همچنی   (.7و  6)جدوع  بودخد دارمعنی ددرص
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ترأثیر ها بر گیرا  زراعری خورود تحرت کشسوزي علفو گیا 

دار معنریهاي بکار رفرره در ایر  آزمرایش اخررال  کشعلف

 (.8)جدوع  ندآماري در سح  پنج درصد داشر

 (.C. arvensis L) پیچک صحرایی

پیچرک صرحرایی  ترراکمخرایج مقایسه میاخ ی  درصد کراهش 

لیرر در هکرار  4/0رویشی که تیمار ایزوکسافلوتل پ دادخشان 

درصد بیشرری  تأثیر را در کاهش تراکم علرف هررز  75/56با 

و برا سرایر  پیچک صحرایی پ  از شاهد وجی  دسری داشت

پ  از آن . (>05/0P) دار آماري داشتتیمارها اخرال  معنی

لیرر در هکرار  4/0و  3/0 یرویشایزوکسافلوتل پیشتیمارهاي 

را کراهش داد  و برا پیچک  تراکمدرصد  42و  5/35به ترتیب 

در بری   (.>05/0Pدارآماري خداشررند )یکدی ر اخرال  معنی

 لیرر 2/0ی رویشتیمارها کاربرد پایریدیت و ایزوکسافلوتل پ 

تری  ترأثیر را درصد پایی  7/18و  5/17ر هکرار به ترتیب با د

 پیچرک در مقایسره برا شراهد خشران دادخرد اکمترردر کاهش 

(. بیشرری  کاهش وزن خشک پیچرک صرحرایی برا 6)جدوع 

لیررر در  4/0رویشری درصد در تیمار ایزوکسافلوتل پ  5/52

دار آماري اخرال  معنی سایر تیمارهاهکرار مشاهد  شد که با 

لیرررر در  4/0و  3/0، 2/0رویشرری داشررت. ایزوکسررافلوتل پیش

رویشی به ترتیب لیرر در هکرار پ  3/0زوکسافلوتلهکرار و ای

وزن خشرک پیچرک را کراهش درصد  7/36و  38، 5/39، 33

دار آمرراري بررا یکرردی ر خداشرررند. داد  و اخرررال  معنرری

لیرررر درهکرررار و  2/0رویشرری برره میررزان ایزوکسررافلوتل پ 

تری  تأثیر را در کنررع درصد کاهش، کم 23و  26با  پایریدیت

 (.7یی داشرند )جدوع پیچک صحرا

 (.C. album L) سلمه تره

لیررر در  4/0و  3/0، 2/0رویشی تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

خسبت را درصد تراکم سلمه تر   100تا  96 هکرار و پایریدیت

تیمار وجری  دسرری  پاشی کاهش دادخد و بابدون سم به شاهد

 3/0ی رویشداشرند. ایزوکسافلوتل پ خدار تاوت آماري معنیت

درصد تعداد سرلمه  5/60و  79لیرر در هکرار به ترتیب  4/0و 

تر  را کاهش دادخد. ای  دو تیمار با یکدی رو با سایر تیمارهرا 

 2/0رویشی دار آماري داشرند. ایزوکسافلوتل پ اخرال  معنی

هرز أثیر را برر ایر  علرفتری  تکمدرصد  41لیرر در هکرار با 

هرراي ایزوکسررافلوتل کشلف(. کرراربرد ع6)جرردوع  داشررت

لیرر در هکرار و پایریدیت، سبب  4/0و  3/0، 2/0رویشی پیش

درصردي وزن خشرک سرلمه ترر  شردخد.  100ترا 93کاهش 

تر  از کرراربرد تررری  درصررد کرراهش وزن خشررک سررلمهکم

 لیرررر درهکرررار حاصررل شررد 2/0رویشرری ایزوکسررافلوتل پ 

 (.7)جدوع 

 (.P. aviculare L) علف هفت بند

پاشری خشران داد کره تیمارهراي روز پر  از سرم 30یج در خرا

لیرر در هکررار بره  4/0و  3/0، 2/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

ترراکم علرف هترت درصدي  100و 100، 95ترتیب با کاهش 

پاشی، بیشرری  ترأثیر را برر ایر  بدون سم خسبت به شاهد بند

ي تیمار شاهد وجی  دسری تتاوت آمرار با علف هرز داشرند و

رویشری ایزوکسرافلوتل پ  (.>05/0Pخشان خدادخد )دار معنی

علرف هترت  تراکمدرصد کاهش  5/92لیرر در هکرار  با  4/0

رصررد کرراهش تررراکم دبنررد خسرربت برره شرراهد قرررار گرفررت. 

 3/0رویشری ایزوکسرافلوتل پ  تیمارهراي هتت بند درعلف

 که برا درصد بود 78و  73لیرردر هکرار و پایریدیت به ترتیب 

تأثیر برر تری  کم. دار آماري داشرندسایر تیمارها اخرال  معنی

درصرد در ایزوکسرافلوتل  51علف هتت بند برا  راکمکاهش ت

بریش (.6)جردوع  لیرر در هکرار حاصل شرد 2/0رویشی پ 

هرز علف هتت بنرد در تری  درصد کاهش وزن خشک علف

 94برا  لیرر در هکرار 2/0رویشی تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

لیرر در هکرار و  4/0و  3/0رویشی پیشدرصد، ایزوکسافلوتل 

درصد کاهش مشاهد  شد. ایر  تیمارهرا برا  100پایریدیت با 

آمرراري خداشرررند  اراخرررال  معنرری د دسررری شرراهد وجرری 

(05/0P<)تری  درصد کاهش وزن خشرک علرف هترت . کم

برا لیرر در هکررار  2/0رویشی بند مرعلق به ایزوکسافلوتل پ 

 (.7درصد بود )جدوع  5/54
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 هرزهایکل علف

روز پ  از سرم 30ها در بر اسا  خرایج مقایسه میاخ ی  داد 

تیمارهراي  هرز درهرايکرل علفترراکم پاشی درصد کراهش 

هکرررار  لیرررر در 4/0و  3/0 ،2/0رویشرری پیش ایزوکسررافلوتل

ر ایر  بود. بره طروري کره د بیشررها کشخسبت به سایر علف

درصرد  87و  83،  80به ترتیب  هرزهايمارها مجمو  علفتی

ترراکم  تری  درصد کاهشخسبت به شاهد کاهش پیدا کرد. کم

رویشری هرز مرعلق به تیمرار ایزوکسرافلوتل پ هايعلفکل 

(. پ  از وجری  6)جدوع درصد(  46) لیرر در هکرار بود 2/0

 بره مرعلرقهرز هرايبیشرری  کاهش وزن خشک علف ،دسری

لیرررر  4/0و  3/0، 2/0رویشرریتیمارهرراي ایزوکسررافلوتل پیش

ترری  کمدرصرد برود.  88و 5/81، 80درهکرار بره ترتیرب برا 

و  2/0رویشریهراي ایزوکسرافلوتل پ رکارآیی مربوط به تیما

 درصرد کراهش برود. 55و  49به ترتیب با  هکرار لیرر در 3/0

دار معنریبا سایر تیمارهرا اخررال   ای  دو تیمار با یکدی ر و

موسرروي و همکرراران  (.7)جرردوع (>05/0P) آمرراري داشرررند

(Mousavi et al., 2010گزارش کرد )که ایزوکسرافلوتل و  خد

 .را کنررع کردخد خوود مزرعه هرزهايفومساف  کلیه علف

 

 1395 -1396کردستان پاشی در روز پس از سم 30 هرزهایعلف تراکمکشی متفاوت بر درصد کاهش تأثیر تیمارهای علف -6جدول 
Table 6- Effect of different herbicide treatments on weed density reduction percentage and 30 days after treatment at Kurdestan in 2016–

2017 

C.arvensis C.album P.aviculare Total weeds Rate (L/ha) Treatments 

26ef 100a 95ab 80.06bc 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

35.5cd 100a 100a 83.31b 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

42c 100a 100a 87.37b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

18.75fg 41.25d 51d 45.62f 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

28.75de 79b 73.25c 51.94e 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

56.75b 60.5c 92.5b 67.81d 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

17.5g 96.25a 78c 66d 2 Pyridate        post- emergence 

100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 

Data conversion of %C.arvensis population reduction and %weed control (EWRC) wasperformed with . 

Data in table is original (without conversion). 

 

 1395 – 1396پاشی در کردستان روز پس از سم 30هرز هایکشی متفاوت بر درصد کاهش وزن خشک علفتأثیر تیمارهای علف -7جدول 

Table 7- Effect of different herbicide treatments on weed dry weight reduction percentages 30 days after treatment at Kurdestan in 2016–

2017 

 

C.arvensis C.album P.aviculare Total weeds Rate (L/ha) Treatment 

33.25cd 100a 94.5ab 79.93b 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

39.5c 100a 100a 81.56b 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

38.25c 100a 100a 88.37b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

26de 45.75d 54.5d 49.37d 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

36.75c 76.25b 72.75c 55.37e 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

52.5b 62.5c 88.5b 63.87c 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

22.75e 92.75a 75c 66.31c 2 Pyridate        post- emergence 

100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD.  

Data conversion of % C.arvensis population reduction was performed with . 

Data in table is original (without conversion). 
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 )ارزیابی چشمی( علف هرز درصد کنترل

 هاکشعلف هرز توسرهايدرصد کنررع علفمقایسه میاخ ی  

خشران داد کره  EWRCبر اسا به صورت ارزیابی چشمی و 

ترری  لیررر در هکررار، کم 2/0رویشی تیمار ایزوکسافلوتل پ 

کره برا  داشرت کنرررعدرصد  7/28هرز با هايتأثیر را بر علف

ترأثیر  (.>05/0Pدار آماري داشت )سایر تیمارها اخرال  معنی

ترا  67هرز بری  هايکنررع علف کشی برسایر تیمارهاي علف

درصد به صورت چشمی ارزیابی شد که ایر  تیمارهرا برا  84

 درصرد خداشررند. 5آماري در سح   داریکدی ر اخرال  معنی

 (.8)جدوع 

 ودسوزی نخگیاه
خورود برر اسرا   هرا بررکشعلف سروزيخرایج ارزیرابی گیا 

خشان داد که بی  تیمارهاي مورلرف  EWRCدهی سیسرم خمر 

شود. برر اسرا  خررایج در تیمارهراي هایی مشاهد  میتتاوت

لیرر در هکرار و ایزوکسافلوتل  4/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

ی برر رشرد لیرر در هکرار بیشرری  ترأثیر منتر 4/0رویشی پ 

. مشراهد  شردپاشی روز پ  از سم 30خوود در فاصله زماخی 

خسارت ای  تیمارهرا  EWRCبه طوري که بر مبناي شاخص 

دو برا یکردی ر  درصد برود، کره ایر  75/3و  87/2به ترتیب 

. پرر  از ایرر  (>05/0P) دار آمرراري خداشرررنداخرررال  معنرری

در هکررار،  لیرر 3/0و  2/0رویشی تیمارها، ایزوکسافلوتل پیش

 لیررررر در هکررررار و 4/0و  2/0رویشررری ایزوکسرررافلوتل پ 

و  87/1،9/1، 75/1، 5/1 سروزيگیرا پایریدیت به ترتیرب برا 

دار اخررال  معنری که برا یکردی ر قرار گرفرنددرصدي  37/2

 خسرارتترری  کم. در بی  تیمارها (>05/0P) آماري خداشرند

ویشری بره میرزان ردرصد در تیمار ایزوکسرافلوتل پیش 5/1با 

(. تحمرل خورود بره 8لیرر در هکرار مشاهد  شد )جردوع  2/0

اسرت و  مرتراوتهاي مورلف خوود ایزوکسافلوتل در یخوتیپ

بره میرزان  بسرر ی کشاز طرفی تحمل خورود بره ایر  علرف

 ,.Datta et alکش، درجه حرارت و رطوبت خاک دارد )علف

2009b.) 

 عملکرد نخود

تری  عملکررد داخره بیش ،هااخ ی  داد براسا  خرایج مقایسه می

لیررر  2/0رویشی بره میرزان با کاربرد ایزوکسافلوتل پیشخوود 

کیلوگرم در هکرار حاصرل شرد و برا  1118در هکرار به میزان 

 تیمررار شرراهد وجینرری در یررک گرررو  آمرراري قرررار گرفررت

(05/0P<) ای  تیمار با سایر تیمارهرا از خظرر آمراري تتراوت .

ن داد. در برری  تیمارهررا کرراربرد ایزوکسررافلوتل دار خشررامعنرری

رویشری پ  لیرر در هکررار و ایزوکسرافلوتل 4/0رویشی پیش

عملکررد  ترری کرملیرر در هکرار و پایریدیت  4/0و 3/0، 2/0

داشرند. به طوري که با کراربرد ایر  تیمارهرا بره را داخه خوود 

کیلررروگرم در هکررررار  965و  895، 966، 940، 924ترتیرررب 

کرد داخه خوود حاصل شد. ای  با سایر تیمارهاي آزمرایش عمل

  (.8)جدوع (>05/0P) خشان دادخد آماري دارتتاوت معنی

 استان لرستان
وزن خشرک و کراهش کشری برر درصرد تأثیر تیمارهاي علف

به تتکیک گوخره و همچنری  خمرر  دهری  هرزهايتراکم علف

برره ) چشررمی خسررارت تیمارهررا برره علررف هرراي هرررز

پاشری در سرح  پرنج روز پ  از سرم 30در  (EWRCروش

عملکرد خوود همچنی   (.10و 9)جدوع  بودخد دارمعنی درصد

ترأثیر ها بر گیرا  زراعری خورود تحرت کشسوزي علفو گیا 

دار معنریهاي بکار رفرره در ایر  آزمرایش اخررال  کشعلف

 (.11)جدوع  ندآماري در سح  پنج درصد داشر

 هرزهایعلف

 (.S. arvensis L) خردل وحشی

لیررر در  4/0و  3/0، 2/0رویشی تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

خردع وحشری  تراکمدرصدي  94هکرار سبب کاهش بیش از 

درصد کاهش در رتبره  82خسبت به شاهد شدخد. پایریدیت با 

 و با تیمارهاي ذکرر شرد  در براف اخررال  بعدي قرار گرفت

رویشری سافلوتل پ . ایزوک(>05/0Pدار آماري داشت )معنی

هرز خردع وحشی علف تراکمدرصد  7/72لیرر در هکرار  4/0

لیرررر در  3/0و  2/0رویشرری راکرراهش داد. ایزوکسررافلوتل پ 

  تراکمتری  تأثیر را در کاهش کمدرصد  68و  61هکرار با 
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1396-1395 
Table 8- Chickpea grain yield, percent phytotoxicity and weed control (visual scale) obtained under different herbicide treatments at 

Kurdestan in 2016-2017. 

%Weed control 

(visual scale) 

Grain yield(Kg/ha) 

 

% Phytotoxicity 

(EWRC) 

Rate (L/ha) Treatments 

84.5a 1118.11a 1.5c 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

75a 1042b 1.75bc 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

89.7a 924.24c 2.87ab 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

28.7b 939.94c 1.87bc 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

67.5a 965.75c 1.9bc 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

67.37a 894.77c 3.75a 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

80a 965.37c 2.37bc 2 Pyridate        post- emergence 

- 1124.64a - - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 

Data conversion of % Phytotoxicity of chickpea (EWRC) was performed with . 

Data in table is original (without conversion). 

 

کسرافلوتل (. تیمارهراي ایزو9) جدوع  خردع وحشی داشت 

لیرر در هکرار بیشرری  کنرررع را  4/0و  3/0، 2/0رویشی پیش

بره طروري کره برا ، خردع وحشری داشررندوزن خشک روي 

کاربرد ای  تیمارها وزن خشک خردع وحشری بره ترتیرب بره 

درصرد کراهش یافرت و ایر  تیمارهرا برا  97و  93، 87میزان 

دار آمرراري خداشرررند نرریعوجرری  دسررری اخرررال  مشرراهد 

(05/0P<)تری  تیمارهرررا شرررامل ایزوکسرررافلوتل . ضرررعیف

لیرر در هکرار و پایریدیت بودخرد  4/0و  3/0، 2/0رویشی پ 

درصد وزن خشک را کاهش دادخرد )جردوع  68تا  61که بی  

10.) 

 (.A. retroflexus L) تاج خروس

به ترتیب  لیرر در هکرار 4/0و  3/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

ترار خررو  ترراکم رری  کاهش را در درصد بیش 97و  98با 

که از ای  خظر با شاهد وجی  دسرری در  داشتخسبت به شاهد 

ه و برا سرایر تیمارهرا اخررال  یک گررو  آمراري قررار گرفرر

. پ  از آن تیمارهاي پایریردیت و (>05/0Pداشرند )دار معنی

درصد کراهش با  لیرر درهکرار 2/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

قررار گرفرنرد کره برا سرایر  درصرد 85و  84 تراکم به ترتیرب

. ضرعیف(>05/0Pدار آمراري داشررند )تیمارها اخرال  معنی

 درصررد در تیمارهرراي 66و  60تررری  تررأثیر برره ترتیررب بررا 

حاصرل  لیررر در هکررار 3/0و  2/0رویشی ایزوکسافلوتل پ 

داري خشران شد که با سایر تیمارهاي آزمایش خیز تتاوت معنی

(. بیشرری  درصرد کراهش وزن خشرک ترار 9دادخد )جدوع 

درصررد در تیمررار ایزوکسررافلوتل  90خرررو  برره میررزان 

در یک تحقیق در  لیرر در هکرار مشاهد  شد. 4/0رویشی پیش

گرم مراد  مروثر  در هکررار،  100چی  ایزوکسافلوتل به میزان 

 ,.Zhao et alدرصد تار خرو  را در ذرت کراهش داد ) 92

 3/0و  2/0رویشی ر ایزوکسافلوتل پیشپ  از آن تیما (.2017

 5/74و  80 ،5/73لیرر در هکررار و پایریردیت بره ترتیرب برا 

درصرد  69تا  58درصد کاهش قرار گرفرند. سایر تیمارها بی  

 (.10وزن خشک را کاهش دادخد )جدوع 

 (.C. album L) ترهسلمه

تررر ، سررلمههرز علررفتررراکم بهرررری  تیمارهررا بررراي کرراهش 

لیرر در هکرار برود  4/0و  3/0، 2/0رویشی پیشوتل ایزوکسافل

درصرد کراهش برا تیمرار  100و  5/95، 100که به ترتیرب برا 

وجی  دسری در یک سح  آماري قررار گرفرنرد. پر  از ایر  

 هررزتراکم ایر  علرف درصد کاهش 91پایریدیت با  ها،تیمار

 4/0و  3/0رویشری تیمارهاي ایزوکسرافلوتل پ  قرار گرفت.

درصرد تعرداد  84و  75/80ر هکرار به ترتیب به میرزان لیرر د

لیررر  2/0رویشی سلمه تر  را کاهش دادخد. ایزوکسافلوتل پ 

تأثیر را برر ایر  علرف تری  کمدرصد کاهش،  72در هکرار با 

تر  (. مقایسه میاخ ی  وزن خشک سرلمه9هرز داشت )جدوع 
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 4/0 و 2/0رویشری ایزوکسافلوتل پیش کشخشان داد که علف

سرلمه ترر   خشکدرصدي وزن  100لیرر در هکرار با کاهش 

هرز را برره طررور کامررل کنررررع کردخررد و بررا تیمررار ایرر  علررف

لیرررر در هکرررار و وجرری   3/0رویشرری ایزوکسررافلوتل پیش

در حالی که لیون . (>05/0P) دار آماري خداشرنداخرال  معنی

 اشرار  کررد  اخرد کره (Lyon & Wilson, 2005)و ویلسرون 

 ترر ثیر مناسبی بر علف هررز سرلمهأایزوکسافلوتل به تنهایی ت

ترر  را وزن خشرک سرلمه درصرد 86پایریدیت خداشره است. 

 خشان داد.دار آماري با سایر تیمارها اخرال  معنی کاهش داد و

(05/0P<) .ی مربوط به تیمارهاي ایزوکسافلوتل ئتری  کارآکم

ار بود. به طوري که با لیرر در هکر 4/0و  3/0، 2/0رویشی پ 

تر  به ترتیرب بره میرزان کاربرد ای  تیمارها وزن خشک سلمه

 (.10)جدوع  درصد کاهش یافت 75/77و  75/69، 5/74

 (.P. oleraceae L) خرفه

لیررر در  4/0رویشریدر بی  تیمارها کاربرد ایزوکسافلوتل پیش

خرفره ترراکم درصد بیشرری  تأثیر را در کاهش  100هکرار با 

لیرر در هکرار برا  4/0و  3/0رویشی اشت. ایزوکسافلوتل پ د

 خرفه داشرند تراکمتأثیر را در کاهش تری  کمدرصد  89و  86

خرفره به طور کلی تمامی تیمارها در کنررع تراکم (. 9)جدوع 

بیشررری  درصرد کراهش ی محلوبی برخوردار بودخرد. از کارائ

ل وزن خشررک خرفرره برره مقررادیر مورلررف ایزوکسررافلوت

لیررر در هکررار  4/0رویشری رویشی و ایزوکسافلوتل پ پیش

درصرد وزن خشرک خرفره را  100تا  92تعلق داشت که بی  

لیررر در  2/0و  3/0رویشری کاهش دادخرد. ایزوکسرافلوتل پ 

به طوري کره برا ، ی را داشرندئکاراکمرری  هکرار و پایریدیت 

و  2/78 ،2/84کاربرد ای  تیمارها وزن خشک خرفه به ترتیب 

 (.10درصد کاهش یافت )جدوع  86

 هرزهایکل علف
روز پر  از  30هرا در بر اسا  خررایج مقایسره میراخ ی  داد 

هرز در تیمارهراي هايکل علفتراکم سمپاشی درصد کاهش 

لیرر در هکرار خسبت بره  4/0و  3/0رویشی ایزوکسافلوتل پیش

یمارهرا بود. بره طروري کره در ایر  تبیشرر ها کشسایر علف

درصد خسبت بره  93و 5/91هرز به ترتیب هايعلفتراکم کل 

رویشرری تیمررار پیشپرر  از آن  شرراهد کرراهش پیرردا کرررد.

قررار  درصد کراهش 5/89لیرر در هکرار با  2/0ایزوکسافلوتل 

دار آمراري داشرت با سایر تیمارهرا اخررال  معنری گرفت که

(05/0P<.)  ارلیرررر در هکررر 2/0رویشرری ایزوکسررافلوتل پ 

هرز را برره خررود هررايتررری  تررأثیر در کرراهش تعررداد علفکم

تیمرار  تری مناسرب(. 9)جردوع درصد(  5/67) اخرصاص داد

هرز ایزوکسرافلوتل هرايبراي کراهش وزن خشرک کرل علف

 92لیرر در هکرار بود که به ترتیرب برا  4/0و  3/0رویشی پیش

دار درصد کاهش، با تیمار وجی  دسرری اخررال  معنری 91و 

 2/0رویشری . پ  از آن ایزوکسافلوتل پیش(>05/0P) داشرند

برا سرایر  قررار گرفرت کره درصد کاهش 87لیرر در هکرار با 

 (.>05/0Pدار آمررراري داشرررت )تیمارهرررا اخررررال  معنررری

بره لیررر در هکررار  4/0و  3/0، 2/0رویشی پ  ایزوکسافلوتل

هرز را هررايدرصررد وزن خشررک علف 71و  69، 74ترتیررب 

رویشری در مجمرو  تیمارهراي پیش (.10)جردوع  دکاهش دا

هرز هرايتري از خظرر کنرررع علفایزوکسافلوتل تأثیر مناسب

 رویشی آن داشرند.کاربرد پ  به خسبت

 )ارزیابی چشمی( علف هرز درصد کنترل
مقایسرره میرراخ ی  تیمارهررا خشرران داد کرره ایزوکسررافلوتل 

وکسرافلوتل لیررر در هکررار و ایز 4/0و  3/0، 2/0رویشی پیش

ارزیرابی توجره بره لیرر در هکررار، برا  4/0و  3/0رویشی پ 

هرز هايبر اسا  سیسرم رتبه بندي اخجم  علوم علف چشمی

هرز خوود را کنرررع کردخرد. هايدرصد علف 84یش از اروپا ب

لیرررر در هکرررار و  2/0رویشرری ایزوکسررافلوتل پ آن پرر  از 

أثیر را برررر ترررری  تررردرصرررد کم 5/75و  75پایریررردیت برررا 

 (.11هرزداشرند )جدوع هايعلف

 سوزی نخودگیاه
و  3/0رویشریبر اسا  خرایج در تیمارهاي ایزوکسرافلوتل پ 

لیرر در هکرار و پایریدیت بیشرری  ترأثیر منتری برر رشرد  4/0

، روز پ  از سم پاشی مشاهد  شرد 30خوود در فاصله زماخی 

 هرز اروپا هاياسا  رتبه بندي اخجم  علفبه طوري که بر
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 1395 – 1396پاشی در لرستان روز پس از سم 30 هرزهایکشی متفاوت بر درصد کاهش تراکم علفتأثیر تیمارهای علف  -9جدول 

Table 9- Effect of different herbicide treatments on percent weed density reduction percentages 30 days after treatment at Lorestan in 2016–

2017 

S.arvensis A.retroflexus C.album P.oleraceae Total weeds Rate (L/ha) Treatments 

94.5a 85.5b 100a 97.5ab 89.5c 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

97.5a 98a 95.5ab 98.25ab 91.55bc 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

100a 97.25a 100a 100a 92.7b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

61.25d 59.75d 72d 86c 67.55g 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

68.25cd 66.5d 80.75c 88.75c 70.85f 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

72.75c 74.5c 84c 97.25ab 73.55e 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

82b 84.25b 91.25b 91.75bc 81d 2 Pyridate        post- emergence 

100a 100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD.  

 

 
 1395 – 1396پاشی در لرستان روز پس از سم 30هرز هایصد کاهش وزن خشک علفکشی متفاوت بر درتأثیر تیمارهای علف -10جدول

Table 10- Effect of different herbicide treatments on weed dry weight reduction percentage 30 days after treatment at Lorestan in 2016–2017 

S.arvensis A.retroflexus C.album P.oleraceae Total weeds Rate (L/ha) Treatments 

86.75a 73.5cd 100a 91.75abc 86.7c 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

93.75a 80.25c 92.75ab 95.75ab 92.48b 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

100a 90.24b 100a 100a 91.31bc 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

60.75b 58.25f 74.5d 78.25d 73.95de 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

62.75b 63.25ef 69.75d 84.25cd 69.02e 0.3 Isoxaflutole  post-emergence  

65.75b 69.25de 77.75cd 95.25ab 70.81e 0.4 Isoxaflutole  post-emergence 

68b 74.5cd 86bc 86bcd 76.25d 2 Pyridate        post-emergence 

100a 100a 100a 100a 100a - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 
 

 4/2 ترا 2بره خورود بری   کشریي علفخسارت ای  تیمارهرا

اخررال   آمراريکره ایر  مقردار از خظرر  ارزیابی شد،درصد 

. (>05/0P)ی داشررت بررا سررایر تیمارهرراي آزمایشرردار معنرری

در  سرروزي خوررود بررا ارزیررابی چشررمیگیا تررری  درصررد کم

لیرر در هکرار  3/0و  2/0رویشی تیمارهاي ایزوکسافلوتل پیش

 درصد مشاهد  شد. 25/0با 

 

 عملکرد دانه نخود
و  2/0ل ها کراربرد ایزوکسرافلوتبراسا  خرایج مقایسه میاخ ی 

لیرر در هکرار بیشررری  افرزایش عملکررد داخره خورود را  3/0

دار آماري با شاهد سبب شد  است و از ای  خظر اخرال  معنی

و  742به طوري که ایر  تیمارهرا بره ترتیرب ، وجی  خداشرند

سایر تیمارها داراي  کیلوگرم در هکرار عملکرد داشرند. 5/812

 اًي که ای  عملکرد حردودبه طور ،عملکرد داخه ضعیتی بودخد

کیلوگرم در هکرار برود کره از دفیرل آن مری 578تا  523بی  

 بر خوود اشرار  کررد هاکشسوزي ای  علفتوان به تأثیر گیا 

 (. 11)جدوع 

کش ایزوکسافلوتل با کاربرد خرایج کلی خشان می دهد که علف

هاي به کار برد  شرد ، تواخسرت در رویشی در تمام میزانپیش

درصرد و  83ترا  77درصرد، در کردسرران  81تا  79کرماخشا  

 هرز را کراهشهرايدرصد تراکم کرل علف 93تا  89لرسران 

رویشی آن در همی  سه اسران به دهد، در حالی که کاربرد پ 

درصرد  81ترا  71درصد و  68تا  45درصد،  68تا  61ترتیب 

خیز در هرز هايهرز را کنررع کرد. درصد کنررع علفهايعلف

 رویشرری ایرر رویشرری برریش از مصررر  پ مصررر  پیش

هرز هرايای  رخداد به مرحله رشدي علف ها است.کشعلف

ترر و درسرت هن رام مراحرل خیلری ابرردایی گردد که دربرمی
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 شروخد.کش بهرر کنررع میخرور از خاک به وسیله ای  علف

هررا کشرویشرری علفدر حررالی کرره در زمرران مصررر  پ 

 4گلرخر  وحشری، کاسرنی و ازرق در مرحلره هرز هايعلف

برگری حقیقری  2برگی حقیقی و تار ریزي و توق در مرحلره 

هرز سرلمه ترر  و هترت بنرد در هايبودخد. در کردسران علف

برگی حقیقی بودخد و در لرسران تار خررو  و  4تا  2مرحله 

هرا کشبرگی، خرفره کوتیلردوخی )علف 4ر  در مرحله تسلمه

برای  علف هرز داشرند که احرمافً به دلیل ترأثیر تأثیر محلوبی 

هررز مری باشرد( و خرردع در مرحله ابردایی رویش ای  علف

برگی حقیقی قرار داشرت. خررایج بررسری  4وحشی در مرحله 

( Kieloch & Domaradzki, 2011کیلرو  و دومرارادزکی )

هرز ارتباط معناداري با گوخره هايدهد که کنررع علفخشان می

کش دارد و هرز و میزان علرفهرز، مرحله رویشی علفعلف

برگرری  4تررا  2کش در مرحلرره بیشرررری  حساسرریت برره علررف

دهد که با رشد علف هرز ای  تأثیر کرم هرز روي میهايعلف

( اشرار  Singh & Singh, 2004سرین  و سرین  ) شرود.می

هرز برر کرارایی جرذب و هاياخد که مرحله رویشی علفکرد 

گذارد، به خحوي که در ها در گیا  تأثیر میکشعلف مرابولیسم

کش با سرعت بیشرري کاهش یافره و گیرا  گیاهان بزرگ علف

در کش بیشررري برراي کنرررع کامرل دارد. خیازمند میزان علف

 کشهاي کاربرد علرفو زمان قداربررسی دی ر ذکر شد  که م

هرز پیچرک بنرد هرايدر کراهش علفایزوکسافلوتل ترأثیري 

(Polygonum convolvulus L.( و جغجغررک )Vaccaria 

hispanica (Mill.) Rauschertه است ( خداشر(Johnson et 

al., 2007.) 

 

 
 لرستانهای مختلف در کشتحت تأثیر علفهرز )ارزیابی چشمی( هایسوزی نخود و درصد کنترل علف، درصد گیاهنخود دانه عملکرد -11ول جد

1396-1395 
Table 11- Chickpea grain yield, percent phytotoxicity and weed control (visual scale) obtained under different herbicide treatments at 

Lorestan in 2016-2017 

%weed control (visual scale) Grain yield(Kg/ha) 

 

% Phytotoxicity 

(EWRC) 

Rate (L/ha) Treatments 

84.75a 742a 0.25c 0.2 Isoxaflutole  pre-emergence 

85.25a 812.5a 0.25c 0.3 Isoxaflutole  pre-emergence 

89.75a 546.2b 1b 0.4 Isoxaflutole  pre-emergence  

75b 522.7b 1.25b 0.2 Isoxaflutole  post-emergence 

83.75a 566.5b 2a 0.3 Isoxaflutole  post- emergence  

84a 529b 2a 0.4 Isoxaflutole  post- emergence 

75.55b 578.2b 2.4a 2 Pyridate        post- emergence 

- 822.5a - - Hand weeding 

*Means within each column followed by same letter are not significantly different at 0.05 probability level according to LSD. 

Data conversion of % Phytotoxicity of chickpea (EWRC) was performed with  . 

Data in table is original (without conversion). 

کش پایریدیت در کرماخشا ، کردسران و لرسران به ترتیب علف

هررز هايدرصد موجب کاهش تراکم کل علف 81و  66،  74

خررایج یرک ر از ایزوکسافلوتل برود. شد،که ای  میزان تأثیر کمر

داد که پایریدیت به تنهایی تأثیر کمرري در کنررع  بررسی خشان

برا فرموفسریون  ایزوکسافلوتلهرز خسبت به مولوط هايعلف

( برره همرررا  WG 750قرردیمی برردون ایمرر  کننررد  )مرررلی  

(. همچنرری  هیچیررک از Delghandi, 2001پایریرردیت دارد )

د پیچک صحرایی را به دلیل دائمی برودن ها خرواخسرنکشعلف

آن به شکل محلروب کنرررع کننرد. علرف هررز تروق خیرز در 

رویشری کرماخشا  فقر توسر پایریدیت و ایزوکسافلوتل پریش

گرم ماد  مؤثر  در هکررار( بره ترتیرب  95لیرر در هکرار ) 4/0

درصد  64تا  51درصد کنررع شد و بقیه تیمارها بی   70و  76

را کاهش دادخد و تأثیر محلوبی بر کنررع ای  علرف تراکم توق 

 Soltani etهرز خداشرند. خرایج تحقیقات سلحاخی و همکاران )
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al., 2010 درصد تحرت ترأثیر  76( خشان داد که توق به میزان

هرراي ایزوکسررافلوتل و آترررازی  در ذرت کشمولرروط علررف

کاهش یافت. درحالی که طی تحقیقی در چی  ایزوکسرافلوتل 

درصد تراکم تروق  96گرم ماد  مؤثر  در هکرار  125میزان  به

 (.Zhao et al., 2017را در ذرت کاهش داد )

لیرر در  3/0و  2/0در کرماخشا  و لرسران کاربرد ایزوکسافلوتل 

رویشی، پ  از وجری  دسرری موجرب هکرار به صورت پیش

که از دفیل عمد  آن کنررع  بیشرری  عملکرد داخه خوود شدخد

ی بره خورود در ئهرز و همچنی  خسارت جزهاياسب علفمن

لیررر در هکررار ایر   4/0 ای  تیمارها بود. در حالی که میرزان

رویشی آن مقادیر پ کلیه رویشی و کش به صورت پیشعلف

. خردتري برخوردار بودکمبه دلیل خسارت به خوود از عملکرد 

وود به هاي خها حاکی از آن است که برخی رقمبرخی گزارش

 ;Datta et al., 2009bباشرند )ایزوکسرافلوتل حسرا  مری

Felton et al., 2004 در کردسرران بیشررری  عملکررد داخره .)

لیررر در  2/0خوود در تیمارهاي وجی  دسری و ایزوکسافلوتل 

 3/0و  2/0رویشی مشاهد  شد. در لرسران مقرادیر هکرار پیش

رویشری و وجری  لیرر در هکرار ایزوکسافلوتل به صورت پیش

دسری برافتری  عملکررد داخره و وزن خشرک بوتره خورود را 

هرز پهر هرايکه ای  امر به دلیل کنررع مناسب علف داشرند،

درصد( به خوود 25/0کش )ی علفبرگ و خسارت بسیار جزئ

کش ایزوکسرافلوتل توسرر بود. با توجه به اینکه ترأثیر علرف

رویشری اشری پیشپهراي پر  از سمهرز با بارخدگیهايعلف

هاي آزمایش خیز برا توجره بره یابد و در کلیه مکانافزایش می

ها یک روز قبل از بارخدگی اخجرام پاشیپیش بینی بارخدگی سم

هاي پر باران و یا کش در ساعشود از ای  علفشد  توصیه می

قبل از یک بارخدگی مؤثر اسرتاد  کررد ترا بره خریجره محلروب 

شود که تحقیقات بیشرري در هاد میپیشن همچنی  دست یافت.

 کش صورت گیرد. زمینه حساسیت ارقام خوود به ای  علف

 نتیجه گیری کلی
 کشسرررران تیمرررار علرررفلر در مجمرررو  در کرماخشرررا  و

 لیرر در هکررار 3/0و  2/0رویشی به میزان ایزوکسافلوتل پیش

 توان تیمار مناسبی از خظرر کراهشرا می رویشیبا کاربرد پیش

هرز و افرزایش عملکررد داخره هرايعلفکم و وزن خشک ترا

سرران خیرز تیمرار ایزوکسرافلوتل درک. در در خظر گرفرتخوود 

 راکملیرر در هکرار از خظر کراهش تر 2/0 رویشی به میزانپیش

 هرز و افزایش عملکرد داخه خورود بره عنروان تیمرارهايعلف

و  سرموممصر  با توجه به رویکرد کاهش . برتر اخرواب شد

رویشی به میرزان ، ایزوکسافلوتل با کاربرد پیشهاکاهش هزینه

هرز خورود بهرار  هرايلیرر در هکررار برراي کنرررع علف 2/0

 باشد.تری  تیمار میمناسب
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