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  چكيده

م زمستانه، آزمایشی در مزرعـۀ تحقیقـاتی   هاي هرز گندهاي آپیروس، توتال، آتالنتیس و شوالیه در کنترل علفکشمنظور بررسی اثر علفبه
هـاي کامـل   در قالـب طـرح بلـوك    1391 - 92و  1390 - 91دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز واقع در منطقۀ باجگاه در دو سال زراعی 

، 35هاي وتال با غلظتگرم در هکتار، ت 30و  26، 24هاي آپیروس با غلظت کشتکرار اجرا شد. تیمارها عبارت بودند از علف 4تصادفی با 
گرم در هکتـار و دو   500و  400، 300هاي لیتر در هکتار، شوالیه با غلظت 8/1و  5/1، 2/1هاي گرم در هکتار، آتالنتیس با غلظت 45و  40

ـ  تیمار شاهد بدون علف هرز و علف هرزي. نتایج نشان داد، کاربرد علف ی، وزن کش در مقایسه با شاهد علف هرزي در هر دو سـال زراع
هـاي  گرم در هکتار وزن خشک علف 45کش، توتال با غلظت هاي هرز را کاهش داد. در بین تیمارهاي علفهاي علفخشک و تراکم بوته

کـش  داري نداشت. کاربرد علـف تفاوت معنی مقادیردرصد کاهش داد که با سایر  100و  9/95ترتیب هرز را در سال اول و دوم آزمایش به
 6/60و  6/64ترتیـب در سـال زراعـی اول و دوم،    گرم در هکتار، عملکرد گندم را نسبت به شاهد بدون علف هرز به 300ت شوالیه با غلظ

هـاي  کش توتال، حتی در غلظتطور قابل قبولی کنترل کند. مطالعۀ حاضر نشان داد، علفهاي هرز را بهدرصد کاهش داد و نتوانست علف
وهوایی شیراز بـه کشـاورزان   کش در شرایط آبها برخوردار بود و استفاده از این علفکشبه سایر علف کمتر نیز از کارایی بیشتري نسبت

  گردد.توصیه می
  

  

   کش، علف هرز، سولفونیل اوره، گندم زمستانهکارایی علف :يکليد يهاواژه
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  مقدمه

تـرین گیاهـان   یکی از پرمصرف) .Triticum aestivum L( گندم
درصد انـرژي غـذایی    70تا  60باشد که حدود زراعی جهان می

کنـد و طبیعـی اسـت کـه بـا افـزایش       ین مـی مردم جهان را تـأم 
ویژه گندم جمعیت جهان بایستی تولید محصوالت کشاورزي به

سـیزده و   2011تولید گندم ایران در سال ). 19نیز افزایش یابد (
 حـدود  90 - 91درسال زراعی ). 12نیم میلیون تن بوده است (

ــتان  465000 ــار از اراضــی اس ــارس هکت ــدم  ف ــه کشــت گن   ب
هکتـار افـزایش    22000ت که نسبت به سال قبـل  اختصاص یاف

مطلوب  ةمحصول با استفاداین  دیتول شیافزا .)16ه است (داشت
هـرز،   هايعملکرد مانند علف کاهندةکنترل عوامل  ها واز نهاده
ـ امکـان  مزرعـه  حیصح تیریو مد هايماریآفات و ب اسـت   ریذپ

  در حصــول تــرین عوامــل محــدود کننــدهیکــی از مهــم ).20(
باشـد. ایـن   هاي هرز در مزرعـه مـی  عملکرد بهینه، طغیان علف

کمبود منـابع  ، در کشاورزي تولیداتبا کاهش  گیاهان ناخواسته،
ـ و گرســنگی بشـر مشــارکت دار  غـذایی  خســارت ناشــی از  د.ن
درصـد نیـز    80الـی   70هاي هرز در مزارع گندم گاهی به علف
  ).23رسد (می

بـرگ و  هـرز باریـک  هـاي  در مطالعات متعدد، حضور علف  
برگ موجب خسارت و کاهش عملکرد محصول گندم شده پهن

) گزارش نمود، وجود علف هـرز  15). جمالی (8و  6، 2است (
در بسیاري از منـاطق اسـتان    (Hordeum spontaneum)جودره 

چنین در برخـی  فارس کشت گندم را غیرممکن کرده است. هم
تـراز بـا خسـارت    هاي هرز، هـم مناطق، خسارت ناشی از علف

هـاي  ). در بـین روش 11و  4خشکسالی گـزارش شـده اسـت (   
ویـژه گنـدم،   هاي هرز مزارع گیاهان غیر وجینی بـه کنترل علف
اي در افـزایش عملکـرد   ها تأثیر قابل مالحظـه کشکاربرد علف

هـاي مختلفـی از   کـش هـاي اخیـر علـف   ). در سال3و  2دارد (
عرضــه گردیــده و طبــق هــا بــه بــازار خــانوادة ســولفونیل اوره

ها در بسیاري از مواقع، کنترل کشهاي موجود این علفگزارش
صـورت  هـا بـه  کـش ). نحوة عمل این علف16اند (موفقی داشته

جلوگیري از فعالیت آنزیم استوالکتات سینتاز است کـه مسـئول   

تولید آمینواسیدهاي لوسین، ایزولوسین و والـین در گیـاه اسـت    
 داد نشـان  )14سـارانی (  و گلـوي  زمـایش آ ). نتـایج 30و  20(

 مرحلۀ در گرم در هکتار 40میزان توتال به کشعلف از استفاده

 از و جلـوگیري  برومـوس  مطلوب کنترل باعث گندم زنیپنجه

در  باشـد. مـی  گنـدم  بـر  سـوء  تأثیر فاقد و گردیده آن بذر تولید
آزمایش دیگري که در جنوب کلرادوي آمریکا در همـین راسـتا   

 43هـاي گـروه سـولفونیل اوره، توانسـتند     کشام شد، علفانج
افزایش  هاي اکسینی موجب پایداري وکشدرصد بیشتر از علف

ــم     ــدند، ه ــی ش ــاه زراع ــک گی ــاده خش ــتفاده از  م ــین اس چن
درصــدي  71هــاي ســولفونیل اوره باعــث کــاهش کــشعلــف
باغسـتانی و همکـاران    .)17( هرز در این آزمایش شدهاي علف

  میـزان کـش آپیـروس بـه   کردند کـه کـاربرد علـف    ) گزارش4(
  زنـی گنـدم قـادر اسـت    گرم در هکتـار در مرحلـۀ پنجـه    6/26

را در مزارع گنـدم   (Hordeum morinum) علف هرز جوموشی
درصد کنترل کنـد، ولـی در مـزارع     80شرقی بیش از آذربایجان

کش نتوانست تأثیري بـر  استان فارس، کاربرد همین میزان علف
  ). 15عیت این علف هرز داشته باشد (کاهش جم

هاي داخلی و خارجی در مـورد تـأثیرات   با توجه به گزارش  
هاي هرز ها در مزارع گندم و کنترل علفکشمتفاوت این علف

مختلف، این آزمایش در دو سال زراعی با هدف ارزیابی کارایی 
هـاي آپیـروس، توتـال، آتالنتـیس و     کـش دزهاي مختلف علف

برگ برگ و پهنهاي باریکهرز کنترل برخی از علفشوالیه در 
  غالب در گندم، انجام شد.

  
  هامواد و روش

در  1391 - 92و  1390 - 91آزمـــایش در دو ســـال زراعـــی 
مزرعۀ تحقیقاتی دانشکده کشـاورزي دانشـگاه شـیراز واقـع در     

و عـرض جغرافیـایی    35 ˚52منطقۀ باجگاه (طول جغرافیـایی  
40 ˚29 ( تیمار و  14کامل تصادفی با  هايطرح بلوكدر قالب
هاي کشعلف. تیمارهاي این آزمایش تکرار انجام اجرا گردید 4

و  27، 24هـاي  آپیروس (محصول شرکت گیاه ایران) با غلظـت 
میـزان  گرم در هکتار، توتال (محصول کشور هندوستان) بـه  30
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گرم بر هکتار، آتالنتیس (محصـول شـرکت بـایر     45و  40، 35
ــه آ ــان) ب ــزان لم ــوالیه   8/1و  5/1، 2/1می ــار و ش ــر در هکت لیت

گرم در  500و  400، 300میزان به (محصول شرکت بایر آلمان)
هکتار قبل از به ساقه رفتن گندم در اواسط اسـفند مـاه، اعمـال    

ذکـر   1هاي مورد استفاده در جدول کشمشخصات علفشدند. 
صـیه شـده   هـا براسـاس مقـدار تو   کـش علف غلظت شده است.

مصرفی کشاورزان منطقـه   غلظتتوسط کمپانی سازنده و مقدار 
دو تیمار شـاهد نیـز جهـت مقایسـه بـا تیمارهـاي        .انتخاب شد

کش، یکی از ابتدا تا انتهاي فصل رشد عاري از علف هـرز  علف
(تیمار بدون علف هرز) و دیگري با علف هـرز در نظـر گرفتـه    

هاي هرز بـا اسـتفاده از   اي علفپاشی تنوع گونهشد. قبل از سم
برحسـب   متـري  1×  1کادر هاي هرز موجود در شمارش علف

هاي غالب علـف هـرز رویـش    ترین گونهمهمگونه بررسی شد. 
، ارزن (Hordeum spontaneum)یافتــه در مزرعــه، جــودره   

و خاکشـیر   )sp Lamium( ، غربیلـک )sviridi Setaria(وحشـی  
د. قبل از کاشت کودهـاي  بودن  (.Descurainia Sophia L)طبی

کیلـوگرم   130میـزان  ) و به2پایه براساس آزمون خاك (جدول 
ــار ــود ن در هکت ــروژنیک ــفر   100(اوره)،  ت ــود فس ــوگرم ک کیل

کیلوگرم سولفات پتاسـیم بـه زمـین     60(سوپرفسفات تریپل) و 
پس از عملیات خاکورزي، بذر گنـدم (رقـم شـیراز)    اضافه شد. 

بذرکار پنوماتیک گندم و بـا تـراکم   وسیله طی عملیات کاشت به
کیلـوگرم در هکتـار در    200میـزان  بـذر در مترمربـع و بـه    250

. بالفاصله پـس از کاشـت آبیـاري اول    آبان کشت شد 20تاریخ 
هاي بعدي طبق نیاز گیاه با فاصلۀ (خاکاب) انجام شده و آبیاري

میـانگین دمـا و وضـعیت بارنـدگی در      .روزه انجام گرفـت  10
ها ابعاد کرتذکر شده است.  3مختلف سال، در جدول  هايماه
جهـت   متر و با نیم متر فاصله بین آنها در نظر گرفته شد. 5×  3

افزایش دقت و یکنواختی آزمـایش، در هـر دو سـال زراعـی از     
پاشـی بـا   یک قطعه زمین براي کشت گنـدم اسـتفاده شـد. سـم    

خـت کـالیبره   پاش بادبزنی تخت با نازل بادبزنی تاستفاده از سم
). قبـل  25لیتر در هکتار انجام شد ( 300شده و براساس پاشش 

  هـا نصـب  متـري در وسـط کـرت    1×  1پاشی یک کـادر  از سم
  

هاي علف هرز بـه تفکیـک گونـه پـیش از     گردید. شمارش بوته
روز پس از آن در کادرهاي ذکـر شـده    15پاشی و به فاصلۀ سم

هـا  هرز موجود در کرتهاي هاي علفانجام گردید. تعداد بوته
  ذکر شـده  4کش، به تفکیک گونه در جدول قبل از کاربرد علف

هــا بــه روش کــشاســت. ارزیــابی چشــمی تأثیرگــذاري علــف
تـا   1دهی در دامنه استاندارد انجمن علوم علف هرز اروپا (نمره

 9هاي هرز و نمره گویاي نابودي کامل علف 1که در آن نمره  9
). قبـل از  23کشـی) صـورت گرفـت (   لفبه معناي فقدان اثر ع

هـاي علـف هـرز از    پاشی، بوتـه پاشی و دو هفته پس از سمسم
  سـاعت پـس از خشـک شـدن      24سطح زمـین بریـده شـده و    

گـراد، تـوزین شـدند.    درجۀ سانتی 70در آون با درجه حرارت 
  محصول گنـدم هفتـۀ دوم تیرمـاه بـا اسـتفاده از داس برداشـت       

و شـاخص برداشـت    عملکـرد دانـه   توده،شد و عملکرد زیست
 1×  1اي و با استفاده از یک کادر گندم پس از حذف اثر حاشیه

  هـا بـا اسـتفاده   متري محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل نهایی داده
ــه   ــانس ب ــه واری ــرم از تجزی ــیلۀ ن ــزار وس ــه SASاف   و مقایس

درصـد   5در سـطح احتمـال    LSDها به کمـک آزمـون   میانگین
  .)10صورت گرفت (

  
  نتایج و بحث

  

  هاي هرز وزن خشک علف
  

نتایج تجزیه واریانس مرکب، اثر سـال، تیمـار و تیمـار در     طبق
)، لذا 5دار بود (جدول هاي هرز معنیسال بر وزن خشک علف

طـور جداگانـه مـورد    مقایسات میانگین مربوط به هـر سـال بـه   
کـش، موجـب کـاهش    بررسی قـرار گرفـت. اسـتفاده از علـف    

کمتـرین وزن خشـک   . هاي هرز شدن خشک علفگیر وزچشم
کش، در تیمـار توتـال بـا    هاي هرز در بین تیمارهاي علفعلف
گـرم   40و  35 مقادیردست آمد که با گرم در هکتار به 45 میزان

کـش  که این علفطوريداري نداشت، بهدر هکتار، تفاوت معنی
 هاي هرز راپاشی، وزن خشک علفتوانست دو هفته پس از سم
  درصد کـاهش   9/95و  100ترتیب در سال زراعی اول و دوم به
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  هاي مورد استفاده در آزمایشکشهاي علف. ویژگی1جدول 

  نحوه کاربرد  نام تجاري  نام عمومی
  میزان مصرف

  (مقدار ماده تجاري در هکتار)
  گرم در هکتار 6/26  رویشیپس  آپیروس  سولفوسولفورون

  گرم در هکتار 40  رویشیپس  توتال  فورن+ سولفوسول لیمت سولفورون مت
  لیتر در هکتار 5/1  رویشیپس  آتالنتیس   مزوسولفورون متیل + یدوسولفورون متیل

  گرم در هکتار 400  رویشیپس  شوالیه  مزوسولفورون و یدوسولفورن
  

  مترسانتی 30تا  0. نتایج آزمون خاك مزرعه مورد مطالعه در دو سال زراعی در عمق 2جدول 

 pH ل آزمایشسا
 ماده آلی

)%(  
  نیتروژن کل

)mg/Kg(  
  فسفر

)mg/Kg(  
  پتاسیم

)mg/Kg( 

 هدایت الکتریکی

 )dS/m(  
91  - 90   8/7  43/1  12/0  30/12  300  9/0  

92  - 91  8/7  43/1  13/0  30/12  300  9/0  
  

  1391 - 92و  1390 - 91هاي زراعی هاي مختلف در سال. میانگین دما و وضعیت باندگی در ماه3جدول 
  )°Cدما متوسط (  )mmبارندگی (  
1391 -  92 ماه  91  - 1390  92  - 1391  91  - 1390  
  25/11  5/11  5/23  37  آبان
  62/4  55/5  5/79  151  آذر
  39/4  58/3  61  60  دي
  98/3  53/6  127  42  بهمن
  86/5  06/9  27  20  اسفند

  12/11  11  45  5/91  فروردین
  17/17  77/13  0  37  اردیبهشت

  7/21  20  0  0  دخردا
  منبع: آمار ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزي دانشگاه شیراز                  

  
 مقـادیر کـش آپیـروس و آتالنتـیس بـا     علـف  ).6دهد (جـدول  

درصد وزن خشـک   67و  79ترتیب مصرفی مختلف توانستند به
هاي هرز را کاهش دهند که این میزان کـاهش نسـبت بـه    علف
درصـد کمتـر بـود. ثـابتی و      30و  17ترتیب به کش توتالعلف

میـزان  کش توتـال بـه  ) گزارش کردند کاربرد علف20همکاران (
گـرم در هکتـار بیشـترین کـاهش در وزن خشـک و تــراکم       45

هـاي آپیـروس، آتالنتـیس،    کشهاي هرز را نسبت به علفعلف
چنـین در  مختلف سـبب گردیـد. هـم    مقادیرشوالیه و مگاتن با 

) گـزارش  1یگري در همین راستا، احمـدي و نظـري (  د ۀمطالع
کـش سولفوسـولفورون + مـت سـولفورون     کردند، اعمال علف

هاي هـرز را  درصد وزن خشک علف 98میزان متیل (توتال)، به
  هاي هرز در تیمار شـاهد  کاهش داد. بیشترین وزن خشک علف



  ... هاینتيس و شواليه در کنترل علفهای آپيروس، توتال، آتالکشاثر علف
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  مار به تفکیک گونه در دو سال زراعیهاي هرز موجود در هر کرت پیش از اعمال تی. تراکم علف4جدول 

  تیمار

  پاشیهاي هرز در یک مترمربع پیش از سمتراکم علف
  1390 - 91سال زراعی   1391 - 92سال زراعی 

  جودره
ارزن 
  وحشی

  غربیلک
خاکشیر 
  طبی

  جودره  سایر
ارزن 
  وحشی

  غربیلک
خاکشیر 
  طبی

  سایر

 1/31  6/16  36  84  52 29  4/20  30  2/62  2/35  گرم در هکتار 24آپیروس 

 22  20  18  2/69  5/46 21  28  2/24  75  30  گرم در هکتار 27آپیروس 

 25  27  4/24  80  7/43 19  24  1/18  60  2/24  گرم در هکتار 30آپیروس 

6/20  4/24  20 6/74  47 2/27  4/20  19  54  33  گرم در هکتار 35توتال 
 26  2/18  33  1/71  7/50 5/13  30  24 5/73  5/29  گرم در هکتار 40توتال 

 33  20  4/30  6/66  55 28  8/18  20  73 27  گرم در هکتار 45توتال 

 36  26  38  55  4/44 4/19  24  4/19  62  5/30  لیتر در هکتار 2/1آتالنتیس 

 27  19  8/28  69  9/51 24  25  8/16  59  31  لیتر در هکتار 5/1آتالنتیس 

5/20  30  6/24  76  8/46 2/17  31  2/22  6/52 24  لیتر در هکتار 8/1آتالنتیس 
 30  18  36  5/79  41 30  4/26  24  6/61  2/36  گرم در هکتار 300شوالیه 

 5/19  4/24  20  1/80  5/39 25  17  20  68 28  گرم در هکتار 400شوالیه 

 24  2/30  8/27  8/68  50 6/19  6/16  32  5/60  40  گرم در هکتار 500شوالیه 

  41  18  6/32  59  48  29  22  2/20  70  6/29  شاهد علف هرزي
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شاهد بدون علف هرز

  
  

  هاي هرز، ارزیابی چشمی و عملکرد گندمتوده علف. تجزیه واریانس مرکب زیست5جدول 

  منابع تغییرات
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
وزن خشک 

  هاي هرزعلف
ارزیابی 
  چشمی

 عملکرد دانه تودهعملکرد زیست
شاخص 
  برداشت

  83/185**  10944376**  22673700** 23/2 **  2/89**  1  سال
  9/7  5/349247  9/609452 294/0  1/16  6  خطاي اول (بلوك در داخل سال)

  26/31*  10207936**  44598627**  407/38**  5/928**  13  تیمار

  12/27 *  7/572623*  2795013**  128/4**  7/156**  13  سال ×تیمار 

 83/16  3/263770  704259  494/0 46/32  78  خطا

  61/10  6/10  75/6 89/12  46/13   ضریب تغییرات
  

  ns  1و  5دار در سطوح ترتیب معنیبه **و  *دار؛ غیرمعنی%  
  



  ۱۳۹۵ تابستان /م بيست/ شماره  مشش / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري

۹۰  

 129گرم در مترمربع در سـال اول و   156هرزي با مقادیر  علف
). در بـین  6دست آمـد (جـدول   گرم در مترمربع در سال دوم به

هاي هـرز در  فکش نیز بیشترین وزن خشک علتیمارهاي علف
گرم در هکتار در سال زراعـی اول و   300 میزانتیمار شوالیه با 

گرم در مترمربـع مشـاهده    5/99و  4/84ترتیب با مقادیر دوم به
هـاي هـرز در ابتـداي    ). عدم کنترل مناسب علف6شد (جدول 

هاي هـرز در ادامـه فصـل    فصل رشد منجر به رشد مجدد علف
  ).9شود (آن می شد و افزایش وزن خشک

  
  ارزیابی چشمی

داد، اثر سال، تیمـار و تیمـار   نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان  
). بهتـرین  5دار اسـت (جـدول   در سال بر ارزیابی چشمی معنی

ــه    ــر دو ســال ب ــی در ه ــارایی کنترل ــابی چشــمی ک   نمــرة ارزی
گرم در هکتار تعلق گرفت. بدترین  45 میزانکش توتال با علف
ــ 8(نمــرة  نمــره   هــاي هــرز)درصــد علــف 1 - 50ه معنــاي ب

گرم در هکتار اختصاص یافت  300 میزانکش شوالیه با به علف
ــه    ــت ب ــا توانس ــایش تنه ــال اول و دوم آزم ــه در س ــبک   ترتی

هاي هرز را کاهش دهـد  درصد وزن خشک علف 6/34و  2/36
  ).6(جدول 

  
  هاي هرزاي علفتراکم بوته

چهار علـف هـرز کـاهش    اي هر کش، تراکم بوتهبا اعمال علف
هرز جودره در تیمار توتال با  یافت. بیشترین کاهش تراکم علف

ترتیـب در  درصد به 100و  6/91گرم در هکتار با مقادیر  45دز 
). در همین راستا، 7سال زراعی اول و دوم مشاهده شد (جدول 

 در کـش توتـال  علـف  )،13اسـماعیلی و همکـاران (   به گزارش
تـر  موفـق  جـودره  تراکم کاهش در پیروسکش آعلف با مقایسه

گـرم   40میزان کش بهکه با کاربرد این علفطوريبه بوده است،
 تـراکم  سـاقه،  دوم گـره  و برگـی  4 - 2دو مرحلۀ  در در هکتار

منظور به رسید. در آزمایش دیگري که صفر به علف هرز جودره
جـودره انجـام    کنترل در آپیروس و توتال هايکشعلف مقایسه

 کـش علـف  و درصـد  91 توتـال  کشردید، گزارش شد، علفگ

 گردیدنـد  جـودره  خشک وزن کاهش سبب درصد 71 آپیروس
 کنتـرل  در کـارآیی بهتـري   توتـال از  کـش علـف  مجموع در که

ــودره ــبت ج ــه نس ــروس ب ــود (  آپی ــوردار ب ــین  .)18برخ در ب
هاي مـورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش، اعمـال شـوالیه       کشعلف
 2/31میـزان کمتـري (  گرم در هکتار) بـه  300 ارمقدویژه در (به

درصد در سال دوم) نسبت به سـایر   5/20درصد در سال اول و 
کـش  اي جودره را کاهش داد. کـاربرد علـف  تیمارها تراکم بوته

و  40، 35 مقـادیر گرم در هکتار و توتال با  30 مقدارآپیروس با 
اي علـف  م بوتهگرم در هکتار، در هر دو سال آزمایش، تراک 45

ــی را   ــرز ارزن وحش ــدول   100ه ــاهش داد (ج ــد ک ). 7درص
لیتـر در هکتـار    8/1میزان کش آتالنتیس بهچنین کاربرد علفهم

ارزن وحشی را در سال زراعـی اول و   هرز توانست تراکم علف
ــه ــاوت   75و  4/70ترتیــب دوم ب ــه تف درصــد کــاهش دهــد ک
). 7داشت (جدول کش نهاي این علفداري با سایر غلظتمعنی
کش توتال در کنترل علف هرز غربیلک و خاکشیر طبی نیز علف

ــه   ــراکم بوت ــرین ت ــود. کمت ــارایی بیشــتري برخــوردار ب اي از ک
هاي هرز غربیلک و خاکشیر در هر دو سـال آزمـایش، در   علف

کش توتال مشاهده شد. علف هکتارگرم در  45تیمار توتال با دز 
ي که در مزرعه رشد کرده بودنـد،  هاي هرزدر کنترل سایر علف

هـا،  تر بود. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهموفق
توانـد  هاي کمتر نیز مـی کش با غلظتمشخص شد، اعمال علف

اي و وزن هاي هـرز و کـاهش تـراکم بوتـه    موجب کنترل علف
هـاي هـرز،   اي علفخشک آنها گردد و این مسئله به تراکم بوته

 7، 5مورد استفاده بستگی دارد ( کشهرز و نوع علف فنوع عل
  ).29و 
  

  توده و دانۀ گندمعملکرد زیست
تـوده و دانـۀ   تأثیر سال، تیمار و تیمار در سال بر عملکرد زیست

تـوده  ). بیشـترین عملکـرد زیسـت   5دار بود (جدول گندم معنی
و  13950گندم در تیمـار شـاهد بـدون علـف هـرز بـا مقـادیر        

زراعـی اول و دوم   ترتیب در سـال کیلوگرم در هکتار به 16167
  گـرم   45و  40، 35 مقـادیر مشاهده شد که با تیمارهاي توتال با 
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  نسبت هرز هايعلف وزن خشک کاهش درصد پاشی وسم از پس دو هفته هرز هايعلف وزن خشک میانگین . مقایسه6جدول 
  کشیعلف اثرات چشمی ارزیابی علف هرزي و شاهد به

  تیمار

  (گرم) هاي هرزوزن خشک علف
   1390 - 91سال زراعی   1391 - 92سال زراعی 

دو هفته پس از 
  پاشیسم

درصد کاهش 
نسبت به شاهد 
  علف هرزي

ارزیابی 
  چشمی

دو هفته پس از 
  پاشیسم

درصد کاهش 
نسبت به شاهد 
  علف هرزي

ارزیابی 
  چشمی

  e 2/28   1/78  c 6  e 1/35   5/77  c 6  گرم در هکتار 24آپیروس 
  ef25   6/80  d 5  e 38   6/75  c 6   گرم در هکتار 27آپیروس 
  f 20   5/84  d 5  f 2/28   9/81  d 5  گرم در هکتار 30آپیروس 
  g 7   5/94  e 3  g1/13   6/91  e 4  گرم در هکتار 35توتال 
  g 3/4   6/96  f 2  g 9   2/94  f 3  گرم در هکتار 40توتال 
  g 0   100  g 1  g 3/6   9/95  g 2  گرم در هکتار 45توتال 

  d 6/38   1/70  c 6  d 4/52   7/66  b 7  لیتر در هکتار 2/1آتالنتیس 
  d 36   1/72  c 6  d 50   9/67  b 7  لیتر در هکتار 5/1آتالنتیس 
  e 8/30   1/76  c 6  d 2/49   1/69  b 7  لیتر در هکتار 8/1آتالنتیس 

  b 4/84   6/34  a 8  b 5/99   2/36  a 8  گرم در هکتار 300شوالیه 
  c 6/54   7/57  b 7   c 4/73   9/52  b 7  گرم در هکتار 400شوالیه 
  cd2/47   4/63 b 7  c 69   7/55  b 7  گرم در هکتار 500شوالیه 

  -  -  a 129  -  -  a 156  شاهد علف هرزي
  -  -  0  -  -  0  شاهد بدون علف هرز

  داري با یکدیگر ندارند.درصد تفاوت معنی 5احتمال  در سطح LSDتیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون 
  

 مقـادیر ). بـین  8داري نداشـت (جـدول   هکتار، تفاوت معنیدر 
هــاي آتالنتــیس و آپیــروس نیــز تفــاوت  کــشمختلــف علــف

توده مشاهده نشد. با توجه بـه  داري از نظر عملکرد زیستمعنی
 درصـد  5/12میـزان  کش توتـال بـه  نتایج آزمایش، مصرف علف

گـرم در هکتـار) نیـز توانسـت      35توصیه شـده (  مقدارکمتر از 
تــوده گنــدم شــود، موجــب حصــول مطلــوب عملکــرد زیســت

داري با تیمار شاهد بـدون علـف هـرز    که تفاوت معنیطوريبه
که  دهدمی نشان هاي مختلفآزمایش نتایج ).8نداشت (جدول 

د درصـ  40 تا 25 میزانبه کشعلف مصرفی مقدار کاهش امکان
 مـؤثري  طـور بـه  هـرز  علف کنترل هنوز کهدرحالی دارد، وجود
 کنـد،  پیـدا  داريکـاهش معنـی   محصـول  عملکـرد  اینکـه  بدون

تـوده گنـدم در   ). عملکرد زیست27و  9گیرد ( تواند صورتمی
علـت  توانـد بـه  سال دوم آزمایش افزایش یافت. این مسئله مـی 

ل زراعـی  هـوایی در سـا  وبهبود وضعیت بارندگی و شرایط آب
دوم باشد. بیشترین عملکرد دانۀ گندم در سال زراعی اول و دوم 

کیلوگرم در هکتار در تیمـار شـاهد    6870و  6010نیز با مقادیر 
داري بـا عملکـرد   بدون علف هرز مشاهده شد که تفاوت معنـی 

). در تیمارهاي مربوط 8دانه در تیمارهاي توتال نداشت (جدول 
واسـطۀ کنتـرل   النتیس و شوالیه بـه هاي آپیروس، آتکشبه علف
هاي هرز، عملکرد کمتري نسبت به تیمار توتـال  تر علفضعیف

) گزارش کردند، در بین 13مشاهده شد. اسماعیلی و همکاران (
  کـش توتـال از کـارایی بهتـري     هاي اعمال شده، علفکشعلف



  ۱۳۹۵ تابستان /م بيست/ شماره  مشش / سال وري محصوالت زراعي و باغيآتوليد و فره نشري
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  ... هاینتيس و شواليه در کنترل علفهای آپيروس، توتال، آتالکشاثر علف

۹۳ 

  برداشت گندم در دو سال زراعیو شاخص  توده، عملکرد دانهعملکرد زیست میانگین . مقایسه8جدول 
  

  تیمار

  1390-91سال زراعی     1391-92سال زراعی 

  تودهعملکرد زیست
  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد دانه
 (کیلوگرم در هکتار)

شاخص 
 برداشت
  (درصد)

  تودهعملکرد زیست
  (کیلوگرم در هکتار)

  عملکرد دانه
 (کیلوگرم در هکتار)

شاخص 
 برداشت
  (درصد)

b 13955  d 5302   c9/37 b 12210 b  گرم در هکتار 24آپیروس 
 4795  b 27/39

 b14099  c 5722  b 5/40 b 12490  b4875  b 39   گرم در هکتار 27آپیروس 

b 14112  c 5800  b 41 b 12530  b4920  b 25/39  گرم در هکتار 30آپیروس 
a 15707  b 6420  a 8/41 a 13650  a 5845  a 82/24  گرم در هکتار 35توتال 
  a 15877  ab 6660  a 42  a13700  a 5900  a 43  گرم در هکتار 40توتال 

a 16047  a 6800  a  گرم در هکتار 45توتال 
 3/42 a 13920  a 5990  a 1/43 

 c 12755  f 4152  e 5/35 c 10820  d 4065  c 5/37  لیتر در هکتار 2/1آتالنتیس 

 c 12850  e 4650  ed 1/36 c 11022  c 4325  c 5/37  لیتر در هکتار 5/1آتالنتیس 

 c 13050  e 4788  d 6/36 c 11722  c 4405  b 2/39  لیتر در هکتار 8/1آتالنتیس 

 e 8590  g 3023  e 1/35 e 9160  f 3238  d 3/36  گرم در هکتار 300شوالیه 

 d 11731  f 4125  e 2/35 d 10050  e 3800  bc 8/37  گرم در هکتار 400شوالیه 

 d 11005   g 3950  e 6/35  e9386  f 3585  c 1/38  گرم در هکتار 500شوالیه 

 f 9071  h 2852  f 4/31 f 8550 g 2800  e 7/32  شاهد علف هرزي

 a16167   a 6870  a 4/42 a 13950 a 6010  a 2/43   شاهد بدون علف هرز
  

  داري با یکدیگر ندارند.درصد تفاوت معنی 5در سطح احتمال  LSDتیمارهاي داراي حروف مشابه در هر ستون براساس آزمون   
  

برخوردار بود و بیشینۀ عملکرد گندم در این تیمار و با اخـتالف  
هـاي  دست آمد. کنترل به موقع علـف دار با سایر تیمارها بهمعنی

اي هرز موجب رشد بهتر گیاه شده و با کاهش رقابت بین گونـه 
  ).22یابد (عملکرد گندم افزایش می

  
  شاخص برداشت گندم

 بـین  فتوسـنتزي  مـواد  توزیع نسبت کنندةبیان داشتبر شاخص
 حقیقـت بـاال   در است. تودهزیست عملکرد و اقتصادي عملکرد

 از بیشـتر  فتوسنتزي مواد انتقال نمایانگر برداشت شاخص بودن
تأثیر سال، تیمار و تیمار در سـال بـر    .)12باشد (می دانه به گیاه

بیشــترین ). 5دار بــود (جــدول شــاخص برداشــت گنــدم معنــی
شاخص برداشت در هر دو سال آزمـایش در تیمارهـاي شـاهد    

گـرم در هکتـار    35و  40، 45هـاي  بدون علف هـرز و غلظـت  
درصـد در   82/42و  43، 1/43، 2/43ترتیب بـا مقـادیر   توتال به

ــال اول و  ــال دوم   8/41و  42، 3/42، 4/42سـ ــد در سـ درصـ
ــی  ــاوت معن ــه تف ــاهده شــد ک ــتند مش ــدیگر نداش ــا یک   داري ب

). کمتــرین شــاخص برداشــت نیــز در هــر دو ســال 8(جــدول 
 7/32ترتیب با مقـادیر  آزمایش در تیمار شاهد علف هرزي و به

کـش نیـز   درصد مشاهده شد. در بـین تیمارهـاي علـف    4/31و 
کش شوالیه بـا غلظـت   کمترین شاخص برداشت در تیمار علف

در  ترتیـب درصد بـه  3/36و  1/35گرم در هکتار با مقادیر  300
دسـت  ). نتایج بـه 8دست آمد (جدول زراعی اول و دوم به سال
هاي هرز بـر شـاخص برداشـت    دهندة اثر سوء علفنشان آمده،

هاي هـرز در تیمـار   که عدم کنترل علفطوريبه ،باشدگندم می
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درصدي شاخص برداشت  25شاهد علف هرزي موجب کاهش 
له أسـ نسبت به تیمـار شـاهد بـدون علـف هـرز گردیـد. ایـن م       

ندم ناشی گهاي هرز بر عملکرد دانه ثیر سوء علفأتواند از تمی
) در مورد گیاه 28هاي تولنار و همکاران (شود. این نتایج با یافته

  ) در مورد گندم مطابقت دارد.26ذرت و استون و همکاران (
  

  گیرينتیجه
هاي مورد استفاده در این آزمـایش،  کشطورکلی، در بین علفبه

هـاي هـرز   ز کارایی بسـیار خـوبی از نظـر کنتـرل علـف     توتال ا
غلظت مصرفی، وزن خشک  سهبرخوردار بود و توانست در هر 

گیري کاهش دهد بـدون  طور چشمهاي هرز را بهو تراکم علف
آنکه خسارتی به گیاه زراعی وارد شود، لذا بـا توجـه بـه اینکـه     

 کش بـا محیطی نیز مدنظر است، مصرف این علفمسائل زیست

توانـد بـه کشـاورزان و    گرم در هکتار مـی  40و  35هاي غلظت
کـش شـوالیه نسـبت بـه سـایر      کاران توصیه گـردد. علـف  گندم
طـور مطلـوبی   تر ظاهر شـد و نتوانسـت بـه   ها ضعیفکشعلف
 مقـادیر هاي هرز را کنترل کند. باید توجه داشـت، اگرچـه   علف

رز را هـاي هـ  کاهش یافته نیز در این آزمـایش توانسـتند علـف   
کش بدون در نظـر  پایین علف میزانکنترل کنند، ولی استفاده از 

هاي مدیریتی دیگر مانند میزان بذر بیشتر یا استفاده گرفتن روش
دهـی، بـدون   هـاي کـود  کننـده و اصـالح روش  از ارقام رقابـت 

خطرهــاي اقتصــادي نخواهــد بــود. مطالعــۀ حاضــر نشــان داد، 
تر نیز از کارایی بیشتري هاي کمکش توتال، حتی در غلظتعلف

هـا برخـوردار   کشهاي هرز نسبت به سایر علفدر کنترل علف
وهوایی شـیراز بـه   کش در شرایط آببود و استفاده از این علف

  گردد.کشاورزان توصیه می
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