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۱ محمدجواد ميرهادي و۲، محمدعلي باغستاني*۲، فريبا ميقاني۱اللهيوحيد ذبيح
  

  )۲۸/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ؛  ۶/۳/۱۳۸۷: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

كـه تـاكنون    و با درنظرگرفتن ايـن  )Festuca arundinacea (در چمن فتان بلند )Eleusine indica (قرمز مرغ خوشهبا توجه به مشکل وجود 

در در تهـران     آزمايـشي     در ايران انجـام نـشده،      هرزاين علف ساز چمن از جمله       هرز مشكل   هايكنترل شيميايي علف  باره  بررسي جامعي در  

آزمايش در قالـب  .  ساله اجرا شد ١٥در چمني با قدمت      ، زير پل جالل آل احمد     ...بزرگراه شيخ فضل ا   واقع در    ٣ ناحيه   ٢فضاي سبز منطقه    

تيمارهـاي آزمايـشي عبـارت بودنـد از     .  مترمربعي انجـام گرفـت    ١ * ١هاي    تکرار در کرت   ٤ تيمار و    ١١هاي کامل تصادفي با       طرح بلوک 

 ليتر در   ٨/٠ و   ٦/٠ پروپارژيل  ليتر در هکتار، کلودينافوپ    ١ و   ٨/٠اتيل  پي ليتر در هکتار، فنوکساپروپ    ٣ و   ٥/٢متيل  فوپهاي ديکلو کش علف

سـه بـار     کـش تيمارهاي علف . دون كنترل  گرم در هکتار و شاهد ب      ٣٥ و   ٢٧ ليتر در هکتار، سولفوسولفورون      ٢/١ و   ١هکتار، ترالکوکسيديم   

 ١ و   ٨/٠اتيـل   پي ليتر در هکتار، فنوکساپروپ    ٣ و   ٥/٢متيل   ديکلوفوپ،  ت آمده نشان داد که پس از آخرين سمپاشي        دس  نتايج به . ندتکرار شد 

، ٢٦/٨١،  ٦٤/٨٣،  ٨١ترتيـب باعـث       ديگـر بـه     دار با يـک     ليتر در هکتار بدون تفاوت معني      ٨/٠ و   ٦/٠پروپارژيل  ليتر در هکتار و کلودينافوپ    

 مرغ خوشه قرمـز    درصد کاهش تراکم     ٦٣/٨٠ و   ٧٥/٧٨،  ٣٨/٧٩،  ٣٨/٧٩،  ١٣/٨٣،  ٥/٨٢ه و   تود زيست ش درصد کاه  ٢٦/٨١ و   ٢٧/٨٠،  ٥٨/٧٨

پـس از   تيمارهـاي ترالکوکـسيديم  .  درصـد کنتـرل کردنـد   ٨٠ را بيش از مرغ خوشه قرمز بار سمپاشي ٢تيمارهاي ذکر شده پس از    . شدند

يـک  .  شدند مرغ خوشه قرمز  توده و تراکم     درصد کاهش زيست   ٦٠ باعث حدود   درصد و سولفوسولفورون   ٧٠آخرين سمپاشي باعث حدود     

 نداشـتند و    يدار پروپارژيل با شاهد تفاوت معني    اتيل و کلودينافوپ  پيمتيل، فنوکساپروپ سمپاشي، تيمارهاي ديکلوفوپ  آخرين  هفته پس از    

 ٣٥ و   ٢٧ ليتـر در هکتـار و سولفوسـولفورون          ٢/١ و   ١ترالکوکسيديم   .توده چمن فتان بلند نکاستند و خسارتي به آن وارد نکردند           از زيست 

 درصـد   ٦٣/٥٠ و   ٧٥/٤٨،  ٧٥/٤٨،  ٣٨/٤٩ و توده چمـن   درصد کاهش زيست   ٥٥/٤٨ و   ٤٨/٤٠،  ٧٩/٣٦،  ٥٤/٣٧ترتيب    گرم در هکتار باعث به    

هاي محيطي و صرفه   ستکش، مسائل زي   مقادير مصرف هر علف    نيبدار   علت عدم تفاوت معني     ، به در مجموع .  شدند خسارت ظاهري به چمن   

 ليتـر در    ٨/٠اتيـل    ليتر در هکتار، فنوکساپروپ پي     ٥/٢متيل  ، ديکلوفوپ شود  كش مي    كه باعث تمايل به سمت كاهش مصرف علف        اقتصادي

 قابل  مزمرغ خوشه قر  ها به چمن فتان بلند براي کنترل        کشدليل عدم خسارت اين علف       ليتر در هکتار به    ٦/٠پروپارژيل  هکتار و کلودينافوپ  

  .رسند نظر مي توصيه به

  

  کشچمن فتان بلند، مرغ خوشه قرمز، كنترل شيميايي، علف :  كليدي هاي واژه

  

  

  

   واحد علوم و تحقيقات، تهران،دانشکده کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالميبه ترتيب كارشناس ارشد و استاد زراعت و اصالح نباتات، . ۱

  پزشکي کشور، تهران سسه تحقيقات گياهؤهرز، م  هاي تحقيقات علفخش به ترتيب اعضاي هيئت علمي ب. ۲

  fmaighany@yahoo.com: مسئول مكاتبات، پست الكترونيكي : *
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال /  كشاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون 

۲۲۰  

  مقدمه

 .Eleusine indica (L.) Gaertn بـا نـام علمـي    مرغ خوشه قرمز

هاي هـرز غالـب      ساله تابستانه و از علف      برگ، يک گياهي باريک 

مرغ خوشـه    .)١٩(کند   ذر توليدمثل مي  وسيله ب   چمن است که به   

هاي گلف کاليفرنياي جنوبي     ساز در زمين  هرز مشکل علف قرمز،

هـاي ورزشـي    هـرز مهـم در زمـين      در آمريکا و سـومين علـف      

آبيـاري بـيش از حـد       ). ۱. (شـود آمريکاي جنوبي محسوب مـي    

هـرز  چمن و خاک فشرده و متراکم از علل پيـدايش ايـن علـف             

هرز بـا رسـيدن دمـاي خـاک بـه           اين علف بذرهاي  ). ۱۱(است  

°C۳/۱۸- ۶/۱۵         زنند   و در شرايط نور شديد و رطوبت جوانه مي

بنابراين، براي داشتن چمن با کيفيت مناسـب، کنتـرل مـرغ            ). ۴(

ايـن  . خوشه قرمز طي فصول بهـار و تابـستان، ضـروري اسـت            

رويـشي بخـوبي کنتـرل      هـاي پـيش    کـش  هرز توسط علف  علف

ــي ــ علــف). ۹(شــود  م ــيش شک ــاي پ ــدي ه ــشي پن ــالين  روي   مت

، بنفـين   )١١) ( درصد ٨٠> (، پروديامين   ) ليتر در هکتار   ٣-٥/٤(

)  درصـد  ٨٩> ( ، اکـساديازون  ) درصـد  ٨٠> (تيوپير  ، دي )١٧(

 ٨٩(، ناپروپاميد   )١١) ( درصد ٧٠ - ٨٩(، اوريزالين   )٢٨  و ٨،  ٦(

 .رونـد    مـي  كار  بههرز  اين علف ، براي کنترل    )١٧) ( درصد ٨٠ –

هـاي  کش برگي نيز، توسط علف    ۴ تا   ۲هرز در مرحله     علف اين

بــراي کنتــرل ). ۲(شــود ســهولت کنتــرل مــي رويــشي بــهپــس

 ليتـر در    ٨/٠-١(اتيـل   پيهرز فنوکساپروپ  رويشي اين علف   پس

 ليتر در هکتار    ٤-٦(، گاليفوزيت   )٢(آ  اماس، ام )١١ و   ٢) (هکتار

ــار٣(، ستوکــسيديم )٨ و ١١، ١( ــر در هکت ــري،) ليت ــب مت وزين ي

) ١١(سـولفورون    ، کلتوديم و فـرام    ) گرم در هکتار   ٧٥٠ -١٠٠٠(

-متـري + سولفورون  دو بار کاربرد ترکيب فرام    . شوندتوصيه مي 

 درصـد در چمـن مـرغ        ٨٥حـدود   مرغ خوشه قرمـز را      وزين  يب

، )چاير(در چمن مرغ    هرز   اين علف براي کنترل   ). ١(کنترل کرد   

آ توصـيه شـده     اماسام+ ها   ين گروه ترياز  يها کش ترکيب علف 

 در چمن   هاي ورزشي  دليل استفاده فصلي از زمين      به). ١٥(است  

کمتــر تمــايلي بــه اســتفاده از   مــديران آنهــاي مختلــف، گونــه

ايـن  متيل براي کنترل    منظور ديکلوفوپ  بدين. ها دارند کش علف

). ١٦  و ١٣،  ١٢(شـود    هاي گلف توصـيه مـي      در زمين  هرزعلف

 چيـده شـده     ، مرغ خوشـه قرمـز     متيل برد ديکلوفوپ يک بار کار  

ند، اما گياه بالغ آن کنتـرل       ك  راحتي کنترل مي    همراه با چمن را به    

وزين يـ ب متري+ متيل  ترکيب ديکلوفوپ ). ١٦  و ١٢،  ۶ (شودنمي

 مستقرشده  كامالً) چاير(در چمن مرغ    هرز  اين علف براي کنترل   

  و ١٨(ر مناسـب اسـت      متـ  سـانتي  ٢٥/١با ارتفاع چيدن باالتر از      

هـرز درصـد     درصد ايـن علـف     ٩٠، اما براي کنترل بيش از       )٢٠

 کيلـوگرم مـاده     ٥٦/٠وزين تـا    يـ ب باالتري از مقدار مصرف متري    

بيـوزين  متري+ آ اماسترکيب ام ). ١٨(مؤثره در هکتار نياز است      

شـود،   در چمن مرغ توصيه مـي      مرغ خوشه قرمز  نيز براي کنترل    

و  هرز بـالغ کشي وقتي مؤثر است که علفعلفالبته اين ترکيب   

هاي متعددي    گزارش). ۷ و ۵،  ٣(باال نباشد     خاک )pH(اسيديته  

هـاي خـانواده   كـش نيز درباره مقاومت مرغ خوشه قرمز به علف       

  ).۱۴(ها وجود دارد نيتروآنيلين دي

 Festuca arundinacea(حــساسيت چمــن فتــان بلنــد    

Schreb.(     هـا بـه اثبـات رسـيده        کشف نسبت به برخي از عل

هاي محققان نـشان داده اسـت کـه چمـن            نتايج بررسي . است

رويـشي اتوفـومزات،    هـاي پـيش   کشفتان بلند نسبت به علف    

 ۹/۱- ۵/۴ ( اوريـزالين  وفناريمل، متوالکلر، آترازين، پروناميـد      

 از  .حساس است ) ١(اوريزالين  +  و بنفين    )كيلوگرم در هكتار  

رويشي  هاي پيش کشند نسبت علف  سوي ديگر، چمن فتان بل    

 ۹/۸ (اکساديازون، اوريزالين، بنفين  +اوريزالين، بنسوليد +بنفين

 ۴/۵ (تيـوپير ، بنسوليد، داکتـال، دي    ) كيلوگرم در هكتار   ۷/۶تا  

 ۵/۴- ۷/۶ (ايزوکـسابن، اکـساديازون     ، ) ليتر در هكتـار    ۵/۲ - 

ــار ــوگرم در هكت ــدي)كيل ــالين، پن ــوگرم در ۸/۲- ۷/۳ (مت  كيل

، ) كيلـــوگرم در هكتـــار۱/۱- ۶/۲ (آمـــين، پـــرودي)هكتـــار

و )  كيلـوگرم در هكتـار     ۴/۸ (تريفلـورالين +سيديوران، بنفـين  

فتان بلند نـسبت بـه برخـي از         . )١٧ (تحمل است مناپروپاميد  

. رويـشي نيـز متحمـل يـا حـساس اسـت           هاي پـس  کشعلف

 بيـوزين ، ايمـازاکويين، متـري    )١٨ و ٢(آسوالم، کلرسولفورون   

ــار ۰۷/۰- ۵۴/۱( ، پروناميــد، ستوکــسيديم، )كيلــوگرم در هكت

ــيمازين  ــرام)١٧ و١٣، ١١(س ــري ، ف ــولفورون، ت ــسي س  فلوک

  بـــه )۲(ســـولفورون ، مـــت)۱۷ و ۱۳(ســـديم ســـولفورون 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

25
18

51
7.

13
88

.1
3.

47
.5

0.
3 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jc
pp

.iu
t.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518517.1388.13.47.50.3
https://jcpp.iut.ac.ir/article-1-1048-en.html


  ...).Eleusine indica (L.) Gaertn( قرمز مرغ خوشه کنترلرويشي در هاي پسكشبررسي كارايي علف 

۲۲۱  

 فتان بلند نسبت به کلرفلورنول،      .کنندفتان بلند خسارت وارد مي    

ــساپروپ ــيفنوکــــ ــوئين پــــ ــل، کــــ ــوراک اتيــــ   کلــــ

)  گــرم در هكتــار۱۲۵-۳۷۵( بوتيــل پــي فلوآزيفــوپ، )۱۷ و۱۳(

ــومزات، اماسآ، اماماس، دي)۱۸(   آ، اتوفـــــــــــــــــــــــ

  ، بنتـــــازون،  )۲۷  و۸، ۱(هالوســـــولفورون، تريکلـــــوپير   

پـي  بروموکسينيل، کلوپيراليد، توفـوردي، دايکامبـا و مکـوپروپ        

   .)۱۷ (متحمل است

کـش مـورد اسـتفاده قـرار        در بررسي حاضر، دو گروه علف        

ــد ــف . گرفتنــ ــروه اول، علــ ــشگــ ــانواده  کــ ــاي خــ هــ

ــسي ــسي آريلوک ــات فنوک ــوپ پروپيون ــد ديکلوف ــا مانن ــل،  ه متي

ــساپروپ ــيفنوک ــانواده   پ ــل و خ ــافوپ پروپارژي ــل، کلودين اتي

هـای  ها مانند ترالکوکسيديم که جزء بازدارنده     ديون  سيکلوهگزان

ACCase)  شوند  محسوب مي ) کربوکسيالز  آ  کوآنزيم  آنزيم استيل .

هـرز    هـاي  رويـشي علـف   ل پـس  هـا بـراي کنتـر      کـش  اين علف 

روند و به سهولت از طريق برگ يـا ريـشه           کار مي   برگ به  باريک

هـا تحـت تـأثير عوامـل         کـش  جذب اين علـف   . شوند  جذب مي 

با افـزايش رطوبـت و      . گيرد  محيطي مانند رطوبت و دما قرار مي      

هـا و   افزودنـي . يابـد   هـا افـزايش مـي      کـش  دما، جذب اين علف   

گروه دوم،  . شوند  کش مي يش جذب علف  ها نيز باعث افزا    مويان

ها ماننـد سولفوسـولفورون     اوره   خانواده سولفونيل  هاي  کش  علف

) آنزيم اسـتوالکتات سـنتاز     (ALSهای  هستند که جزء بازدارنده   

 داراي خاصيت انتخابي بـراي      کشاين علف . شوند  محسوب مي 

ايـن  . باشـند بـرگ مـي      برگ و باريک    هاي هرز پهن  کنترل علف 

کـار    کش زماني فعال است که روي شاخ و برگ گياهان به          علف

سهولت   ها به   کشاين علف . شود  رود و به سرعت جذب گياه مي      

  ). ۱۸(شوند  در خاک جذب مي

در چمـن و بـا      مـرغ خوشـه قرمـز       با توجه بـه مـشکل وجـود         

كـه تـاكنون بررسـي جـامعي در زمينـه كنتـرل               درنظرگرفتن اين 

 هـرز اين علف ز چمن از جمله     سا  هرز مشكل   هايشيميايي علف 

در ايران انجام نـشده، هـدف پـژوهش حاضـر، بررسـي کنتـرل               

ــا اســتفاده از علــفمــرغ خوشــه قرمــز شــيميايي  هــاي کــشب

  .است  فتان بلندرويشي در چمن پس

  ها روش و مواد

 ٢، در تهران فـضاي سـبز منطقـه          ١٣٨٥پژوهش حاضر در سال     

در   جـالل آل احمـد     ، زير پل  ...بزرگراه شيخ فضل ا    در   ٣ناحيه  

 ١ * ١هـاي    آزمايش در کرت  .  ساله اجرا شد   ١٥چمني با قدمت    

در قرمز بودنـد،    طور طبيعي آلوده به مرغ خوشهه  كه ب مترمربعي

 تکرار انجام ٤ تيمار و ١١هاي کامل تصادفي با    قالب طرح بلوک  

  : تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از. گرفت

سـي  با فرموالسيون اي  ) يلوکسانا(متيل   ديکلوفوپ :٢ و   ١تيمار  

)EC( ليتر در هکتار ٣ و ٥/٢ درصد به ميزان ٣٦   

بـا فرموالسـيون    ) پوماسـوپر (اتيل  پي فنوکساپروپ :٤ و   ٣تيمار  

   ليتر در هکتار ١ و ٨/٠ درصد به ميزان ٥/٧ )EW(دبليو اي

بـا فرموالسـيون    ) تاپيـک (پروپارژيـل    کلودينافوپ :٦ و   ٥تيمار  

   ليتر در هکتار ٨/٠ و ٦/٠رصد به ميزان  د٨ )EC(سي  اي

سـي  با فرموالسـيون اس   ) گراسپ( ترالکوکسيديم   :٨ و   ٧تيمار  

)SC( ليتر در هکتار ٢/١ و ١ درصد به ميزان ٢٥   

ــا فرموالســيون ) آپيــروس( سولفوســولفورون :١٠ و ٩تيمــار  ب

   گرم در هکتار ٣٥ و ٢٧ درصد به ميزان ٧٥ )DF(اف  دي

   کشن علف شاهد بدو:١١تيمار 

در   بــار٣اوايــل تــا اواخــر تابــستان  کــشتيمارهــاي علــف   

ــاريخ ــاي  تـ ــط ١٠/٥/١٣٨٥ و ٢٣/٤/١٣٨٥، ٨/٤/١٣٨٥هـ  توسـ

 اعمـال   مرغ خوشه قرمـز   دار روي   سمپاش پشتي موتوري النس   

توده تعيين زيست براي  هاي هوايي مرغ خوشه قرمز      اندام. شدند

و ) ٢٧/٥/١٣٨۵(در هر کرت، هفده روز پس از سمپاشـي سـوم            

، چهــل و هــشت روز پــس از آنارزيــابي رشــد مجــدد بــراي 

هـرز  تـراکم علـف   . بـر شـدند   کف) ٢٧/٦/١٣٨۵(سمپاشي سوم   

ــه ــوم     ب ــي اول، دوم و س ــس از سمپاش ــانزده روز پ ــب ش   ترتي

و رشــد ) ٢٦/٥/١٣٨۵ و ٨/٥/١٣٨۵، ٢٤/٤/١٣٨۵بــه ترتيــب  (

) ۲۵/۶/١٣٨۵( سمپاشي سوم    مجدد آن چهل و شش روز پس از       

کش بـر چمـن فتـان بلنـد پـس از هربـار               اثر علف . يابي شد ارز

چمـن فتـان بلنـد جهـت        . زني در هر کـرت بررسـي شـد        چمن

 ٤زن برقـي در فاصـله       تـوده توسـط چمـن     برداري زيست  نمونه

تـوده و آسـيب     زيـست . متري از سطح زمـين چيـده شـد        سانتي
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال /  كشاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون 

۲۲۲  

   ECWبـــر اســـاس اســـتاندارد  ظـــاهري چمـــن فتـــان بلنـــد

)Expert Committee on Weeds ()۱۰ ()درصــد ٠= ٠ -١٠ 

 درصد خسارت نسبت به     ١= ١١ -٢٠خسارت نسبت به شاهد،     

= ١٠٠ درصد خسارت نسبت به شاهد و        ٩= ٩١ -٩٩،  ...شاهد،  

ترتيـب يـک      چهار بـار بـه    )  درصد خسارت نسبت به شاهد     ١٠

ــوم    ــي س ــي دوم، سمپاش ــي اول، سمپاش ــس از سمپاش ــه پ   هفت

ــب  ( ــه ترتيـــ   و) ١٧/٥/١٣٨۵و  ٣٠/٤/١٣٨۵، ١٥/٤/١٣٨۵بـــ

ــوم   ٢٧ ــي س ــس از سمپاش ــد ) ٦/٦/١٣٨۵( روز پ ــابي ش    .ارزي

ــابي  ــامي ارزي ــست    تم ــراكم و زي ــين ت ــت تعي ــا جه ــوده  ه   ت

ــف ــست عل ــرز و زي ــره ه ــوده و نم ــن در  ت ــي چــشمي چم   ده

  کـش طبـق   کـارايي علـف   . هاي اوليه انجام گرفـت       همان كرت 

ترتيــب زيــر  بــه) Somani(رابطــه ارائــه شــده توســط ســوماني 

  ): ١٩(اسبه شد مح

   
A BWCE

A
−

= ×100  

WCE) Weed Control Efficacy =(  هـرز  کارايي کنتـرل علـف

  کشوسيله علف هب

A =شاهد كرت هرز در توده علفزيست  

B =شدهسمپاشيهرز در کرت توده علفزيست  

 ،)۱۰(بررسي حاضر بـر طبـق نظـر جانـسون و مـورفي              در     

 ٢٠بـيش از    ) ظـاهري  آسـيب تـوده و    کاهش زيـست  ( خسارت

ــه کــش درصــد علــف ــمب ــرل  چمــن و ه ــين کنت ــاهش (چن   ک

 مـورد قبـول    هـرز  درصد علف  ٨٠کمتر از    )توده و تراکم  زيست

هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار            تجزيه واريـانس داده   . قرار نگرفت 

ــاري ــومي    Ver.13 SPSSآمـ ــي عمـ ــدل خطـ ــق مـ    از طريـ

ها با آزمون   در قالب طرح بلوک کامل تصادفي و مقايسه ميانگين        

انجـام  ) Duncan Multiple Range Test(اي دانکـن   چند دامنـه 

  .شد

  

   و بحثنتايج

  کش بر چمن فتان بلندتيمارهاي علفثر ا

ــود     ــانگر وجـ ــاري بيـ ــه آمـ ــايج تجزيـ ــرنتـ ــياثـ   دار  معنـ

يب توده و آس  بر زيست  کشتيمارهاي علف )  درصد ٥در سطح   (

ـ       ،  ظاهري واردشده به چمن      و ين، دومـين  يک هفتـه پـس از اول

سومين سمپاشي و بيست و هفت روز پس از سومين سمپاشـي            

  .)١ جدول( بود

 ليتـر   ٣ و   ٥/٢متيل  ديکلوفوپ تيمارهاي   ،٢ جدولبر اساس      

ــساپروپ ــار، فنوک ــيدر هکت ــل پ ــار و ١ و ٨/٠اتي ــر در هکت  ليت

 ليتر در هکتار در تمام مراحل ٨/٠ و  ٦/٠ پروپارژيل   کلودينافوپ

داري با شاهد نداشـتند و      وده چمن تفاوت معني   تارزيابي زيست 

تـوده   درصد از زيست   ٢٠ها کمتر از    کشدر اثر اعمال اين علف    

تيمارهـاي  . چمن کاسته شـد، لـذا مـورد توجـه قـرار نگرفتنـد             

دار بـا   ترالکوکسيديم و سولفوسـولفورون بـدون تفـاوت معنـي         

داري بـا شـاهد     ديگر در تمام مراحل ارزيابي تفـاوت معنـي          يک

. تـوده چمـن کاسـتند      درصد از زيست   ٢٠شان دادند و بيش از      ن

 ٢٤ -٢٦ يک هفته پس از سمپاشي اول تيمارهـاي اخيـر باعـث           

تيمارهاي . توده چمن نسبت به شاهد شدنددرصد کاهش زيست

 درصد و   ٢٨ -٣٥ ذکرشده يک هفته پس از سمپاشي دوم باعث       

 درصد کاهش   ٣٦ - ٤٩ پس از سمپاشي سوم باعث    يك هفته   

بيست و هفت روز    . توده چمن نسبت به شاهد شدند     تزيس

هـاي    رشد مجدد چمن در کرت     ضمنپس از سمپاشي سوم     

ــسيديم و سولفوســولفورون   ــاي ترالکوک تيمارشــده، تيماره

بـر  . تـوده چمـن شـدند     درصد کاهش زيست   ٢٣ - ٣٣ باعث

ظـاهري نـشان داد کـه       يب  ج ارزيابي آس  اي، نت ٣جدولاساس  

ــل،    ــوپ متي ــاي ديکلوف ــساپروپتيماره ــيفنوک ــل و پ اتي

ديگر در    دار با يک   پروپارژيل بدون تفاوت معني    کلودينافوپ

 درصد به چمـن خـسارت       ٢٠تمام مراحل ارزيابي، کمتر از      

اگرچه ميان برخي از تيمارهاي اخير بـا شـاهد          . وارد کردند 

ي دارفقط در يک هفته پس از سمپاشـي اول تفـاوت معنـي            

.  درصـد بـود  ٢٠متر از ، اما خسارت واردشده ک    مشاهده شد 

 و بيست و هفت روز پـس از سمپاشـي           يك هفته در شرايط   

شـاهد   ين تيمارهاي ذکرشده بـا    بداري   سوم نيز تفاوت معني   

  . )۲جدول  (وجود نداشت

ــسيديم      ــاي ترالکوکـ ــار و  ٢/١ و ١تيمارهـ ــر در هکتـ    ليتـ
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  ...).Eleusine indica (L.) Gaertn( قرمز مرغ خوشه کنترلرويشي در هاي پسكشبررسي كارايي علف 

۲۲۳  

  توده و آسيب ظاهري فتان بلند رات زيستکشي بر تغيياثر تيمارهاي علف) ميانگين مربعات( تجزيه واريانس ۱جدول

  برداريدر مراحل مختلف نمونه

    آسيب ظاهري  تودهزيست

منابع 

 تغييرات

  

درجه 

 آزادي
يک هفته 

پس از 

سمپاشي 

 اول

يک هفته 

پس از 

سمپاشي 

 دوم

يک هفته 

پس از 

سمپاشي 

 سوم

 روز ۲۷

پس از 

سمپاشي 

 سوم

يک هفته 

پس از 

سمپاشي 

  اول

يک هفته پس 

سمپاشي از 

  دوم

يک هفته پس 

از سمپاشي 

  سوم

 روز پس ۲۷

از سمپاشي 

  سوم

 ۹۴۷/۰ ۳۸۴/۲۴ ۱۸۹/۰ ۲۱۸/۱ ۹۸۶/۵ ۵۹۳/۱ ۹۸۵/۲ ۰۸۹/۰ ۳ تکرار

 ۴۸۹/۶۱۹ * ۵۰۰/۲۲۶۷ * ۵۸۵/۷۱۲ * ۵۶۳/۱۴۱ * ۶۵۵/۲۹ * ۲۱۳/۶۳ * ۸۷۴/۲۹ * ۱۱۷/۲۳ *  ۱۰ تيمار

 ۱۵۵/۱  ۸۶۴/۸ ۶۶۹/۴ ۳۴۳/۱ ۰۶۱/۴ ۸۹۹/۵ ۳۴۸/۳ ۹۱۳/۳ ۳۰ خطا

ضريب تغييرات 

)CV(  

۶۴/۱۰ ۲۸/۱۰ ۸۱/۱۳ ۶۳/۱۰ ۹۲/۱۸ ۸۳/۱۸ ۳۷/۱۵ ۱۳/۱۱ 

ns  :داريعدم معني  

   درصد۵دار در سطح معني: *

  

  برداري  توده چمن فتان بلند در مراحل مختلف نمونه مقايسه ميانگين تغييرات زيست.۲جدول

    )گرم(توده زيست

  يک هفته پس از سمپاشي اول  †تيمار

  )صد نسبت به شاهددر(

يک هفته پس از 

  سمپاشي دوم

  )درصد نسبت به شاهد(

يک هفته پس از 

  سمپاشي سوم

  )درصد نسبت به شاهد(

 روز پس از سمپاشي ۲۷

  سوم

  )درصد نسبت به شاهد(

  %)ab۰۶/۱۹) ۱۲(%  a۸۸/۱۸) ۴۵/۹(%   a۱۳/۲۰) ۰۲/۶(%   a۷۵/۲۰) ۲۰/۴    ليتر در هکتار۵/۲متيل ديکلوفوپ

  %)ab۶۲/۱۸) ۱۴(%   a۱۳/۱۹) ۲۵/۸(%   a۸۴/۱۹) ۰۶/۹(%   a۵۱/۲۰) ۳۱/۵    ليتر در هکتار۳متيل ديکلوفوپ

  %)a۹۵/۱۹) ۸(%   a۲۳/۱۹) ۷۷/۷(%   a۵۱/۲۰) ۲۵/۴(%   a۱۷/۲۱) ۲۶/۲    ليتر در هکتار۸/۰اتيل پيفنوکساپروپ

  %)a۰۰/۲۱) ۳(%   a۹۹/۱۹) ۱۲/۴(%   a۷۶/۲۰) ۰۸/۳(%   ab۳۳/۱۹) ۷۶/۱۰    ليتر در هکتار۱اتيل پيفنوکساپروپ

 ليتر در ۶/۰پروپارژيل کلودينافوپ

  هکتار

 a۸۸/۱۹) ۸(%   a۴۳/۱۹) ۸۱/۶(%   a۹۱/۱۹) ۰۵/۷(%   a۵۰/۲۱) ۷۴/۰(%  

  %)a۱۷/۲۱) ۲(%   a۴۱/۲۰) ۱۱/۲(%   a۲۶/۲۰) ۴۲/۵(%   a۹۷/۲۰) ۱۹/۳    ليتر در هکتار۸/۰پروپارژيل کلودينافوپ

  %)bc۴۷/۱۶) ۰۳/۲۴(%   b۸۵/۱۴) ۷۸/۲۸(%   b۳۸/۱۳) ۵۴/۳۷(%   c۱۰/۱۶) ۷۰/۲۵   ار ليتر در هکت۱ترالکوکسيديم 

  %)c۳۸/۱۵) ۰۶/۲۹(%   b۱۵/۱۵) ۳۴/۲۷(%   b۵۴/۱۳) ۷۹/۳۶(%   bc۵۱/۱۶) ۷۸/۲۳    ليتر در هکتار۲/۱ترالکوکسيديم 

  %)c۳۴/۱۵) ۲۴/۲۹(%   b۳۳/۱۴) ۲۷/۳۱(%   b۷۵/۱۲) ۴۸/۴۰(%   c۳۶/۱۵) ۰۹/۲۹    گرم در هکتار۲۷سولفوسولفورون 

  %)bc۰۲/۱۶) ۱۱/۲۶(%   b۵۲/۱۳) ۱۶/۳۵(%   b۰۲/۱۱) ۵۵/۴۸(%   c۶۵/۱۴) ۳۶/۳۲    گرم در هکتار۳۵سولفوسولفورون 

  a۶۸/۲۱   a۸۵/۲۰   a۴۲/۲۱   a۶۶/۲۱   کششاهد بدون علف

 درصد ۵دار آماري در سطح احتمال  اي دانکن فاقد تفاوت معنيهايي که حداقل در يک حرف مشترکند، براساس آزمون چنددامنه ستون:  †

  .باشند مي
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال /  كشاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون 

۲۲۴  

  برداري چمن فتان بلند در مراحل مختلف نمونه) درصد نسبت به شاهد( مقايسه ميانگين تغييرات آسيب ظاهري .۳جدول

  )درصد نسبت به شاهد(آسيب ظاهري 
  †تيمار

يک هفته پس از 

  سمپاشي اول

يک هفته پس از 

  سمپاشي دوم

يک هفته پس از 

  سومسمپاشي 

 روز پس از ۲۷

  سمپاشي سوم

  b۸۸/۱   a۱۳/۳   a۵۰/۲   a۰    ليتر در هکتار۵/۲متيل ديکلوفوپ

  b۳۸/۲   a۵۰/۲   a۱۳/۳   a۶۳/۰    ليتر در هکتار۳متيل ديکلوفوپ

  ab۲۵/۱   a۶۳/۰   a۲۵/۱   a۶۳/۰    ليتر در هکتار۸/۰اتيل پيفنوکساپروپ

  b۸۸/۱   a۲۵/۱   a۵۰/۲   a۲۵/۱    ليتر در هکتار۱اتيل پيفنوکساپروپ

  b۱۳/۳   a۱۳/۳   a۷۵/۳   a۲۵/۱    ليتر در هکتار۶/۰پروپارژيل کلودينافوپ

  b۱۳/۳   a۱۳/۳   a۵۰/۲   a۲۵/۱    ليتر در هکتار۸/۰پروپارژيل کلودينافوپ

  c۸۸/۱۱   b۰۰/۲۵   b۳۸/۴۹   b۳۸/۲۴    ليتر در هکتار۱ترالکوکسيديم 

  c۸۸/۱۱   b۲۵/۲۶   b۷۵/۴۸   b۰۰/۲۵    ليتر در هکتار۲/۱ترالکوکسيديم 

  d۳۸/۱۴   c۸۸/۳۱   b۷۵/۴۸   c۵۰/۲۷    گرم در هکتار۲۷سولفوسولفورون 

  d۶۳/۱۵   c۳۸/۲۹   b۶۳/۵۰   b۳۸/۲۴    گرم در هکتار۳۵سولفوسولفورون 

  a۰   a۰   a۰   a۰   کششاهد بدون علف

ح احتمال ـاري در سطـدار آماوت معنيـد تفـن فاقـاي دانکهـامند دـون چنـاس آزمـرکند، براسـرف مشتـل در يک حـداقـايي که حـهونـست:  †

  .باشند  درصد مي۵

  

 گرم در هکتار نيـز در تمـام مراحـل           ٣٥ و   ٢٧سولفوسولفورون  

.  داشـتند  يدارب ظـاهری بـا شـاهد تفـاوت معنـي          يارزيابي آس 

 ١٢ -١٦ تيمارهاي اخير يک هفته پـس از سمپاشـي اول باعـث           

 درصـد،   ٢٥ -٣٢ پاشـي دوم باعـث    درصد، يک هفته پس از سم     

 درصد خـسارت    ٤٩ -٥١  پس از سمپاشي سوم باعث     يك هفته 

شـده بيـست و      تيمارهـاي ذکـر   . به چمن نسبت به شاهد شدند     

منظور ارزيابي رشد مجدد      هفت روز پس از سمپاشي سوم نيز به       

خـسارت  .  درصد خسارت به چمن شـدند      ٢٤ -٢٨ چمن باعث 

 گـرم در هکتـار در       ٣٥و   ٢٧واردشده توسط سولفوسـولفورون     

 ليتـر در    ٢/١ و   ١تمام مراحل ارزيـابي بـيش از ترالکوکـسيديم          

 ۲/۱ و   ۱ افزايش دفعات سمپاشي بـا ترالکوکـسيديم         .هکتار بود 

 گرم در هکتار باعث     ۳۵ و   ۲۷ليتر در هکتار و سولفوسولفورون      

از . توده چمـن شـد  خسارت بيشتر و کاهش هرچه بيشتر زيست 

تـوده و آسـيب       مراحـل ارزيـابي زيـست     سوي ديگـر، در تمـام       

 ليتـر در    ۲/۱ و   ۱شده به چمن بين مقادير مـصرف         ظاهري وارد 

 گرم در هكتـار     ۳۵ و   ۲۷هكتار ترالكوكسيديم و مقادير مصرف      

  .)۳جدول ( نشد ديدهداري سولفوسولفورون تفاوت معني

ــه      ــان بلنــد ب ــاره حــساسيت چمــن فت گــزارش دقيقــي درب

جود ندارد و تحقيقات انجام گرفته  هاي مورد بررسي و   کش علف

و ) ۱۳(کـارتي و همکـاران      مـک . در اين خصوص اندک اسـت     

گـزارش کردنـد کـه چمـن فتـان بلنـد نـسبت بـه             ) ۱۷(مورفي  

نتــايج ترتيــب، بــدين. اتيــل حــساسيت نــداردپــي فنوکــساپروپ

چمن به  اتيل  پيفنوکساپروپ عدم خسارت آمده مبني بر      دست  به

   .ار نيستدور از انتظ فتان بلند

پروپارژيل و   حساسيت چمن فتان بلند به کلودينافوپ     باره  در   

بـر اسـاس گـزارش    . متيل نيز گزارشي وجـود نـدارد   ديکلوفوپ

بوتيـل  پـي چمن فتان بلند نسبت بـه فلوآزيفـوپ       ) ١٨(جانسون  

، برخـي   )١٣(کارتي و همکاران    مکبه گزارش   . حساسيت ندارد 

وي چمن فتـان بلنـد ثبـت         ر متيلهاي ديكلوفوپ از فرموالسيون 

واکنش متفـاوتي   مكن است   فتان بلند نيز م      بنابراين، .نشده است 
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  ...).Eleusine indica (L.) Gaertn( قرمز مرغ خوشه کنترلرويشي در هاي پسكشبررسي كارايي علف 

۲۲۵  

پژوهش حاضر،  در  . پروپارژيل داشته باشد   نسبت به کلودينافوپ  

 ٢٠بي کمتــر از ا مراحــل ارزيــمپروپارژيــل در تمــا کلودينــافوپ

مــصرف ترتيــب،  بــدين. درصــد بــه چمــن خــسارت وارد کــرد

. اسـت توصـيه    قابـل    ر چمن فتان بلنـد    پروپارژيل د  کلودينافوپ

متيل نيز در تمـام مراحـل ارزيـابي از لحـاظ کـاهش               ديکلوفوپ

داري بـا شـاهد     توده چمن و خسارت به آن تفاوت معني       زيست

دار بـين   متيل بدون تفاوت معني   ترتيب، ديکلوفوپ بدين. نداشت

علت عـدم خـسارت بـه فتـان بلنـد، قابـل               مقادير مصرف آن به   

   .در اين گونه چمن استتوصيه 

درباره حساسيت فتان بلند نسبت به ترالکوکسيديم گـزارش            

، )١٣(کارتي  ، مک )١١(لندري و همکاران    . واضحي وجود ندارد  

ــد) ١٧(و مــورفي  کــه ستوکــسيديم از خــانواده  گــزارش کردن

خانواده با ترالکوکسيديم به چمـن فتـان        ها هم ديونسيکلوهگزان

ــا کلتــوديم و ســاير . کنــدبلنــد خــسارت وارد مــي در رابطــه ب

در . )١١ (هـاي ايـن خـانواده گزارشـي وجـود نـدارد           کش علف

دار بـين   پژوهش حاضر نيز ترالکوکسيديم بـدون تفـاوت معنـي         

مقادير مصرف آن در تمـام مراحـل ارزيـابي بـا شـاهد تفـاوت                

اگرچـه  . داري داشت و به فتـان بلنـد خـسارت وارد کـرد             معني

هــاي خــانواده کــش کــه تمــام علــفتــوان نتيجــه گرفــت نمــي

  . کنندها به چمن فتان بلند خسارت وارد ميديونسيکلوهگزان

هـاي خـانواده    کـش حساسيت چمـن فتـان بلنـد بـه علـف             

بـر اسـاس گـزارش مـورفي        .  نيز متفاوت اسـت    سولفونيل اوره 

ــدن  ، در)١٧( ــولفورون و    )٢(نوئـ ــه کلرسـ ــد بـ ــان بلنـ ، فتـ

نيز گزارش کـرد    ) ١٧(ورفي  م. متيل حساس است  سولفورون مت

لنـدري و   . متيـل حـساس اسـت      سـولفورون  که فتان بلند به مت    

ــاران  ــرام  ) ١١(همک ــه ف ــد ک ــزارش کردن ــز گ ــولفورون و ني س

 درصـد   ٨٠سديم به فتـان بلنـد بـيش از          سولفورونفلوکسي تري

 عنوان کردند   )٢(درنوئون  از سوي ديگر    . کنندخسارت وارد مي  

نـابراين  ب. وسـولفورون متحمـل اسـت     که فتان بلند نسبت به هال     

اوره اثرات متفاوتي بر فتان بلند      هاي خانواده سولفونيل  کش علف

سولفوسـولفورون در تمـام مراحـل       ،  در اين پژوهش نيـز    . دارند

ه چمن فتان بلنـد     ب)  درصد ٢٠بيش از   (بااليي  ارزيابي، خسارت   

ترتيب، ايـن   بدين. داري داشت با شاهد تفاوت معني    و   وارد کرد 

هرز چمن فتان بلند قابل توصيه هاي کش براي کنترل علفعلف

نيست و حتي پس از گذشت زمان نيز چمـن قـادر بـه رشـد و                 

  .ترميم مجدد نيست

  

   مرغ خوشه قرمز کش برثر تيمارهاي علفا

 ٥در سـطح    (دار   معنـي  اثـر نتايج تجزيـه آمـاري بيـانگر وجـود          

 ١٧،  ه قرمز مرغ خوش توده  بر زيست  کشتيمارهاي علف ) درصد

 روز پـس از     ١٦ آن، روز پس از سمپاشـي سـوم و تـراکم            ٤٨و  

 روز پــس از ســومين ٤٦اولـين، دومــين و ســومين سمپاشــي و  

  ).۴ جدول(سمپاشي بود 

 
  مرغ خوشه قرمزتوده زيست.١

 روز پـس از سمپاشـي سـوم، تمـامي           ١٧،  ٥ جـدول بر اسـاس    

هـاي  تيمار. داري بـا شـاهد نـشان دادنـد        تيمارها تفـاوت معنـي    

پروپارژيـل  اتيل و کلودينـافوپ   پيمتيل، فنوکساپروپ ديکلوفوپ

 درصـد   ٧٩ -٨٤دار با يکديگر باعث حـدود       بدون تفاوت معني  

.  نـسبت بـه شـاهد شـدند        مرغ خوشه قرمـز   توده  کاهش زيست 

دار  ليتر در هکتار نيز بدون تفاوت معنـي        ٢/١ و   ١ترالکوکسيديم  

ايـن  تـوده   ش زيست  درصد کاه  ٤٦/٧١ و   ٥٠/٧١ترتيب    باعث به 

 گرم  ٣٥ و   ٢٧سولفوسولفورون  . هرز نسبت به شاهد شدند    علف

ترتيـب    دار بين سطوح آن، باعث به     در هکتار بدون تفاوت معني    

 مـرغ خوشـه قرمـز     تـوده    درصد کاهش زيست   ٣٠/٥٧ و   ٠٧/٥٨

چهل و هشت روز پس از سمپاشي سوم        . نسبت به شاهد شدند   

 تمامي تيمارها با     قرمز مرغ خوشه  ارزيابي رشد مجدد     ضمننيز  

متيـل،  ديکلوفوپمعني كه     بدين. داري داشتند شاهد تفاوت معني  

پروپارژيـل بـدون تفـاوت      اتيـل و کلودينـافوپ    پيفنوکساپروپ

 درصـد کـاهش     ٧٧ -٨٠ديگـر باعـث حـدود         دار بـا يـک    معني

ــست ــوده زي ــز ت ــه قرم ــرغ خوش ــدند م ــاهد ش ــه ش ــسبت ب .  ن

 دارر نيز بدون تفاوت معنـي      ليتر در هکتا   ٢/١ و   ١ترالکوکسيديم  

 و ٢٧ درصد و سولفوسولفورون ٥٤/٦٠ و ٣٣/٦٢ترتيب  باعث به

  ٦٣/٣٩ترتيـب     دار باعث به   گرم در هکتار بدون تفاوت معني      ٣٥
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال /  كشاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون 

۲۲۶  

  توده و تراکم مرغ خوشه قرمزکش بر زيستاثر تيمارهاي علف) ميانگين مربعات( تجزيه واريانس .۴جدول 

    تراکم  تودهزيست

منابع 

 تغييرات

  

درجه 

 يآزاد
  روز پس از ۱۷

  سمپاشي سوم

 روز پس از ۴۸

  سمپاشي سوم

 روز پس از ۱۶

  سمپاشي اول

 روز پس از ۱۶

  سمپاشي دوم

 روز پس از ۱۶

  سمپاشي سوم

 روز پس از ۴۶

  سمپاشي سوم

 ۲۹۴/۱۱۵ ۹۳۰/۱۰۳ ۱۴۲/۵۰ ۰۳۶/۲۷  ۰۳۹/۲ ۹۱۵/۰ ۳ تکرار

 ۲۵۰/۲۸۲۶ * ۳۹۲/۲۳۶۱ * ۷۶۷/۳۵۹۵ * ۴۳۸/۱۷۳۳ * ۲۳۰/۱۳۸ * ۳۷۰/۱۲۶ *  ۱۰ تيمار

 ۴۳۹/۳۱ ۰۱۳/۶۱ ۲۶۷/۳۸ ۳۹۶/۲۰ ۳۹۱/۱ ۳۳۴/۱ ۳۰ خطا

ضريب تغييرات 

)CV%(  

۴۸/۱۵ ۱۸/۱۳ ۷۸/۱۰ ۵۲/۱۰ ۵۸/۱۱ ۰۶/۹  

ns  :داريعدم معني  

   درصد۵دار در سطح معني : *

  

  برداريل مختلف نمونهتوده و تراکم مرغ خوشه قرمز در مراحمقايسه ميانگين تغييرات زيست. ۵جدول

    )درصد نسبت به شاهد(تراکم   )گرم(توده زيست

 روز پس از سمپاشي ۱۷  †تيمار

درصد نسبت به (سوم 

  )شاهد

 روز پس از ۴۸

درصد (سمپاشي سوم 

  )نسبت به شاهد

 روز پس ۱۶

از سمپاشي 

  اول

 روز پس ۱۶

از سمپاشي 

  دوم

 روز پس ۱۶

از سمپاشي 

  سوم

 روز پس ۴۶

از سمپاشي 

  مسو

  d۴۰/۴) ۰۰/۸۱(%  d۶۶/۴) ۷۰/۷۹(%   d۷۵/۵۸   d۲۵/۸۱   cd۱۳/۷۸   d۵۰/۸۲   ليتر در هکتار۵/۲متيل ديکلوفوپ

  d۷۹/۳) ۶۴/۸۳(%   d۶۵/۴) ۷۵/۷۹(%   d۳۸/۵۹   d۲۵/۸۱   cd۲۵/۸۱   d۱۳/۸۳    ليتر در هکتار۳متيل ديکلوفوپ

 ليتر در ۸/۰اتيل پيفنوکساپروپ

  هکتار

 d۳۴/۴) ۲۶/۸۱(%   d۸۶/۴) ۸۳/۷۸(%   d۸۸/۵۶   d۰۰/۸۵   d۰۰/۸۵   d۳۸/۷۹  

 ليتر در ۱اتيل پيفنوکساپروپ

  هکتار

 cd۹۶/۴) ۵۸/۷۸(%   d۰۰/۵) ۲۲/۷۸(%   d۰۰/۶۰   d۸۸/۸۱   d۱۳/۸۳   d۳۸/۷۹  

 ليتر در ۶/۰پروپارژيل کلودينافوپ

  هکتار

 d۵۷/۴) ۲۷/۸۰(%   d۲۶/۵) ۰۹/۷۷(%   d۶۳/۵۵   d۶۳/۸۵   cd۳۸/۷۹   d۷۵/۷۸  

 ليتر در ۸/۰پروپارژيل فوپکلودينا

  هکتار

 d۳۴/۴) ۲۶/۸۱(%   d۲۰/۵) ۳۵/۷۷(%   d۰۰/۶۰   d۳۸/۷۹   cd۶۳/۸۰   d۶۳/۸۰  

  c۶۰/۶) ۵۰/۷۱(%   c۶۵/۸) ۳۳/۶۲(%   c۲۵/۳۱   c۷۵/۴۸   bc۳۸/۶۹   c۶۳/۶۰    ليتر در هکتار۱ترالکوکسيديم 

  c۶۱/۶) ۴۶/۷۱(%   c۰۶/۹) ۵۴/۶۰(%   c۱۳/۳۳   c۷۵/۴۸   bc۷۵/۶۸   c۳۸/۵۹    ليتر در هکتار۲/۱ترالکوکسيديم 

  گرم در ۲۷سولفوسولفورون 

  هکتار

 b۷۱/۹) ۰۷/۵۸(%   b۸۶/۱۳) ۶۳/۳۹(%   b۸۸/۲۱   b۸۸/۲۶   b۷۵/۵۸   b۰۰/۴۰  

  گرم در ۳۵سولفوسولفورون 

  هکتار

 b۸۹/۹) ۳۰/۵۷(%   b۲۵/۱۴) ۹۴/۳۷(%   b۷۵/۲۳   b۱۳/۲۸   b۵۰/۵۷   b۸۸/۳۶  

  a۱۶/۲۳   a۹۶/۲۲   a۰   a۰   a۰   a۰   کششاهد بدون علف

  دار آمـاري در سـطح احتمـال     اي دانکـن فاقـد تفـاوت معنـي        نـد، بـر اسـاس آزمـون چنددامنـه         ا  هايي که حداقل در يک حـرف مـشترک        ستون:  †

  .باشند درصد مي۵
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  ...).Eleusine indica (L.) Gaertn( قرمز مرغ خوشه کنترلرويشي در هاي پسكشبررسي كارايي علف 

۲۲۷  

 نـسبت بـه     مرغ خوشه قرمز  توده   درصد کاهش زيست   ٩٤/٣٧و  

  .شاهد شدند

  

   مرغ خوشه قرمز تراکم.٢

، نتايج ارزيابي تراکم نـشان داد کـه در تمـام            ٥بر اساس جدول    

. داري داشـتند  مراحل ارزيابي همه تيمارها با شاهد تفاوت معني       

متيـل،  شانزده روز پس از سمپاشـي اول، تيمارهـاي ديکلوفـوپ          

پروپارژيـل بـدون تفـاوت      اتيـل و کلودينـافوپ    پيفنوکساپروپ

روز  درصـد، شـانزده      ٥٦ -٦٠ديگر باعث حدود      دار با يک  معني

 درصـد و شـانزده      ٧٩ -٨٦پس از سمپاشي دوم، باعـث حـدود         

 درصـد کـاهش     ٧٨ -٨٥روز پس از سمپاشي سوم باعث حدود        

سـطوح مختلـف    . نسبت به شاهد شدند   مرغ خوشه قرمز    تراکم  

ديگـر، شـانزده روز       دار با يـک   ترالکوکسيديم بدون تفاوت معني   

ـ     ٣١پس از سمپاشي اول، باعث حدود        س  درصد، شانزده روز پ

 درصد و شـانزده روز پـس از         ٤٩از سمپاشي دوم باعث حدود      

ايــن  درصــد کــاهش تــراکم ٦٩سمپاشــي ســوم باعــث حــدود 

چنـين سـطوح مختلـف     هـم . هرز نسبت بـه شـاهد شـدند     علف

 شانزده روز   ديگر،   با يک  داروت معني اسولفوسولفورون بدون تف  

 درصـد، شـانزده روز    ٢٢ -٢٤پس از سمپاشي اول باعث حدود       

 درصد و شانزده روز     ٢٧ -٢٨ سمپاشي دوم باعث حدود      پس از 

مـرغ   درصد کاهش تراکم     ٥٨پس از سمپاشي سوم باعث حدود       

چهـل و شـش روز پـس از         .  نسبت به شاهد شدند    خوشه قرمز 

مـرغ خوشـه قرمـز،      منظور ارزيابي رشد مجدد       سمپاشي سوم به  

ــوپ ــاي ديکلوفـ ــساپروپتيمارهـ ــل، فنوکـ ــيمتيـ ــل و پـ اتيـ

ديگـر باعـث    دار با يکپارژيل بدون تفاوت معني پرو کلودينافوپ

 درصد، سـطوح مختلـف ترالکوکـسيديم بـدون          ٧٩ -٨٣حدود  

 درصـد و    ٥٩ -٦١ديگـر باعـث حـدود         دار با يـک   تفاوت معني 

دار بـا   سطوح مختلف سولفوسولفورون نيز بدون تفـاوت معنـي        

مرغ خوشـه    درصد کاهش تراکم     ٣٧ -٤٠يکديگر باعث حدود    

  . شدندقرمز

ــر،   پدر    ــوم  ژوهش حاض ــي س ــس از سمپاش ــده روز پ  ،هف

ــوپ ــاي ديکلوفـ ــساپروپتيمارهـ ــل، فنوکـ ــيمتيـ ــل و پـ اتيـ

مـرغ  تـوده    درصـد از زيـست     ٨٠پروپارژيل بيش از     کلودينافوپ

از سوي ديگر نتايج ارزيابي تراکم نشان داد         . کاستند خوشه قرمز 

شـانزده روز   که درصد کاهش تراکم توسط تيمارهـاي ذکرشـده          

توده هفده روز پس    مپاشي دوم با درصد کاهش زيست     پس از س  

شـانزده روز پـس از سمپاشـي    . وم نسبتاً مشابه بودداز سمپاشي  

سوم نيز درصد کاهش تراکم توسط تيمارهاي اخيـر بـا درصـد             

 مشابهتوده شانزده روز پس از سمپاشي دوم نسبتاً         کاهش زيست 

وم تيمارهاي ذکرشده چهل و شش روز پس از سمپاشي سـ          . بود

بنـابراين،  .  درصـد کنتـرل کردنـد      ٨٠حدود  هرز را   اين علف نيز  

 مانـدگار بـود و      بـر مـرغ خوشـه قرمـز       کشي آنها   خواص علف 

بنـابراين،  . هرز بـاقي ماندنـد    هاي تيمارشده عاري از علف     کرت

 ٢کش،   مقادير مصرف هر علف    نيبدار  علت عدم تفاوت معني     به

ر هکتــار،  ليتــر د٥/٢متيــل بــار سمپاشــي بــا ديکلوفــوپ   

 ليتر در هکتار و کلودينافوپ پروپارژيل  ٨/٠اتيل  پيفنوکساپروپ

. شـود  توصيه مي  مرغ خوشه قرمز   ليتر در هکتار براي کنترل       ٦/٠

تـوده   ترالکوکسيديم نيز هفده روز پس از سمپاشي سوم زيـست         

بررسـي  نتـايج   .  درصد کاهش داد   ٧٠ را حدود    مرغ خوشه قرمز  

هـا باعـث     که افزايش تعداد سمپاشي     ترالکوکسيديم نشان داد   اثر

هرز شد، بـه نحـوي کـه کـاهش          علفاين  افزايش کنترل تراکم    

تــراکم پــس از سمپاشــي دوم بــيش از سمپاشــي اول و پــس از 

 مرغ  تودهيستكاهش ز . سمپاشي سوم بيش از سمپاشي دوم بود      

ترالکوکسيديم چهل و هشت روز پـس از        تأثير    قرمز تحت   خوشه

چهل .  بود سمپاشياين   هفده روز پس از      کمتر از  سمپاشي سوم 

و شش روز پس از سمپاشي سوم هم اندکي کمتر از شانزده روز 

بنابراين، .  کاسته شد  مرغ خوشه قرمز  تراکم   سمپاشياين  پس از   

 ليتر در هکتار تيمارهاي مطلـوب       ٢/١ و   ١اگرچه ترالکوکسيديم   

سيديم ترالكوكـ نبودند، اما   )  درصد ٨٠کنترل بيش از    با توانايي   (

ابل توصـيه   مرغ خوشه قرمز ق   کنترل نسبي    ليتر در هكتار براي      ۱

مـرغ خوشـه    ي سولفوسولفورون نيز براي کنتـرل       اتيماره. است

باعـث كـاهش    بـار سمپاشـي   ٣ نبودند زيرا پس از   قرمز مناسب 

. مرغ خوشه قرمز شدند   توده و تراکم     درصد از زيست   ٦٠حدود  

ولفوسولفورون شـانزده   نتايج نشان داد که کاهش تراکم توسط س       
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  ۱۳۸۸ بهار/ ) الف(چهل و هفتم شماره  / همسيزدسال /  كشاورزي و منابع طبيعي علوم و فنون 

۲۲۸  

 درصـد   ٣٠ تا   ٢٠روز پس از سمپاشي اول و دوم نسبتاً مشابه و           

 درصـد افـزايش     ٦٠پس از سمپاشي سوم کاهش تراکم تـا         . بود

تيمارهاي سولفوسولفورون چهل و هشت و چهل و شش         . يافت

تـوده و   ترتيب افـزايش زيـست      روز پس از سمپاشي سوم نيز به      

 روز  ۱۶ت به ارزيابي اين تيمارها      مرغ خوشه قرمز را نسب    تراکم  

، اثر پايـداري بـر ايـن    بنابراين. نشان دادندپس از سمپاشي سوم  

 گرم در هکتار    ٢٧رو، سولفوسولفورن    از اين . هرز نداشتند علف

عنـوان    توان به دار بين مقادير مصرف آن را مي      بدون تفاوت معني  

  . توصيه نمودمرغ خوشه قرمزکننده نسبي کنترل

اتيـل و   پـي متيل، فنوکساپروپ رسي حاضر، ديکلوفوپ  در بر    

 درصـد   ۸۰پروپارژيل، مرغ خوشه قرمز را بـيش از         کلودينافوپ

، )۱۱(بــر اســاس گــزارش لنــدري و همکــاران . کنتــرل کردنــد

هـا،  پروپيوناتفنوکسي اکسي اتيل از خانواده آريل   پيفنوکساپروپ

. دارد درصـدي مـرغ خوشـه قرمـز را           ۸۰ -۱۰۰توانايي كنتـرل    

هـرز بـر اسـاس     بنابراين، در بررسي حاضر، کنتـرل ايـن علـف       

  . هاي متعدد قبلي دور از انتظار نيستگزارش

و نيشيموتو و مـوردوچ     ) ۱۱(، لندري و همکاران     )۱(بوزي     

بـا  (کشي مؤثر   متيل نيز علف  گزارش کردند که ديکلوفوپ   ) ۱۸(

 در ايـن  . بر مرغ خوشـه قرمـز اسـت       )  درصد ۸۰ – ۱۰۰کنترل  

 بار سمپاشي، مرغ خوشـه      ۲متيل پس از    پژوهش نيز ديکلوفوپ  

. کنترل نمود )  درصد ۸۰بيش از   (طور مطلوب و مؤثر       قرمز را به  

و مـوردوچ و    ) ۱۲(کـارتي و همکـاران      بر اساس گـزارش مـک     

متيل بـراي کنتـرل مـرغ     تکرار کاربرد ديکلوفوپ  ) ۱۱(نيشيموتو  

 سمپاشي با   خوشه قرمز در چمن مرغ ضروري نيست و يک بار         

کش براي كنترل مرغ خوشـه قرمـز كـافي اسـت، امـا              اين علف 

 بار کـاربرد    ۲در بررسي حاضر    . كندهرز بالغ را كنترل نمي    علف

بـر  . متيل مرغ خوشه قرمز را نسبتاً خوب كنترل كـرد         ديکلوفوپ

براي کنترل مرغ خوشه قرمز طـي       ) ۱۹(اساس گزارش جانسون    

از آنجا که   . معيني بايد اقدام نمود   بهار و تابستان بر اساس برنامه       

بررسي حاضر در تابستان و روي گياه بـالغ مـرغ خوشـه قرمـز               

متيـل مـؤثر نبـود، زيـرا از         انجام شد، يک بار کاربرد ديکلوفوپ     

طرفي سمپاشي با انـدكي تـأخير انجـام شـد و از سـوي ديگـر                 

بنابراين، دومين سمپاشي با    . هرز به مرحله بلوغ رسيده بود      علف

چه بسا که بـا  . متيل، تأخير در سمپاشي را جبران كرد   لوفوپديک

بتوان ) بهار(متيل در ابتداي فصل     يک بار سمپاشي با ديکلوفوپ    

  . مرغ خوشه قرمز را كنترل كرد

پروپارژيل بر مرغ خوشه قرمـز      در رابطه با تأثير کلودينافوپ       

پروپارژيل نيـز ماننـد     کلودينافوپ. گزارش واضحي وجود ندارد   

ــساپروپف ــينوکـ ــوپپـ ــل و ديکلوفـ ــانواده اتيـ ــل از خـ متيـ

کـارتي و   بـه گـزارش مـک     . هاستپروپيوناتفنوکسي اکسي آريل

بوتيــل نيــز از همــين خــانواده پــي فلوآزيفــوپ،)۱۳(همکــاران 

در . شـود کشي براي کنترل مرغ خوشـه قرمـز توصـيه مـي            علف

پروپارژيل مرغ خوشه قرمـز را بـيش          بررسي حاضر کلودينافوپ  

هـاي  کـش رسـد کـه علـف     نظـر مـي     به.  درصد کنترل کرد   ۸۰ از

هـاي اسـتيل    بازدارنـده (ها  پروپيوناتفنوکسي  اکسي  خانواده آريل 

 براي کنترل مرغ خوشه قرمز      )ACCase (کوآنزيم آ کربوکسيالز  

توان نتيجه قطعي گرفت که     اگرچه نمي . تيمارهاي مناسبي باشند  

قرمـز را کنتـرل     هاي ايـن خـانواده مـرغ خوشـه          کشتمام علف 

  . کنند مي

هـا نيـز    ديوندرباره اثر ترالکوکسيديم ازخانوده سيکلوهگزان       

لنـدري و   . بر مرغ خوشـه قرمـز گـزارش دقيقـي وجـود نـدارد             

خــانواده گــزارش کردنــد کــه ستوکــسيديم هــم) ۱۱(همکــاران 

.  درصد کنترل كرد   ۸۰ – ۸۹ترالکوکسيديم، مرغ خوشه قرمز را      

 درصـد   ۸۰ – ۱۰۰هـرز را     ايـن علـف     کلتـوديم  آنها گزارش   به

در پژوهش حاضـر، ترالکوکـسيديم مـرغ خوشـه         . کندکنترل مي 

شايد عدم کنتـرل مناسـب      .  درصد کنترل کرد   ۷۰قرمز را حدود    

کش در زمان نامناسب باشـد،      علت کاربرد علف    هرز به اين علف 

هـرز بايـد     که پيشتر گفته شد کنتـرل ايـن علـف          طور  همانزيرا  

هـاي  کـش از سوي ديگر، علـف    . انجام شود ) هارب(ابتداي فصل   

 برگـي مـرغ خوشـه قرمـز باعـث           ۴ تا   ۲رويشي در مرحله     پس

  بنابراين، ترالکوکـسيديم نيـز بـا حـدود         . شوندکنترل مناسب مي  

اي نسبتاً مناسب براي کنترل اين      تواند گزينه  درصد کنترل مي   ۷۰

اسـب   تعيـين زمـان من     تحقيقات بيشتري دربـاره   . هرز باشد علف

کش مورد نيـاز    سمپاشي و ساير عوامل مؤثر بر کارايي اين علف        
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  ...).Eleusine indica (L.) Gaertn( قرمز مرغ خوشه کنترلرويشي در هاي پسكشبررسي كارايي علف 

۲۲۹  

  .است

ــا سولفوســولفورون از خــانواده ســولفونيل     اوره در رابطــه ب

هـايي دربـاره سـاير      گزارش دقيقي وجـود نـدارد، امـا گـزارش         

) ۱۶(لندري و همکارن . شودهاي اين خانواده ديده مي    کش  علف

 ۸۰ – ۸۹غ خوشه قرمـز را      سولفورون مر گزارش کردند که فرام   

+ سـولفورون   نيـز ترکيـب فـرام     ) ۱(بوزي  . کند  درصد کنترل مي  

چنين   هم. داندهرز مؤثر مي  بيوزين را براي کنترل اين علف     متري

سـولفورون،  ريـم ) ۱۱(بر اسـاس گـزارش لنـدري و همکـاران           

سـولفورون نيـز از خـانواده       سديم و مت  سولفورونفلوکسي تري

 درصـد کنتـرل     ۷۰ مرغ خوشه قرمز را کمتـر از         هااورهسولفونيل

هـرز   گزارش کرد که ايـن علـف       يكي ديگر از محققين   . کنندمي

در پـژوهش حاضـر،     . نسبت به هالوسـولفورون متحمـل اسـت       

سولفوسولفورون پس از سه بار سمپاشي مـرغ خوشـه قرمـز را             

ماننــد مــوارد پيــشين کــاربرد .  درصــد کنتــرل كــرد۶۰حــدود 

ــف ــان ن  عل ــش در زم ــي ک ــز م ــب ني ــارايي  امناس ــر ک ــد ب توان

بنابراين بـا توجـه بـه نتـايج         . سولفوسولفورون تأثير داشته باشد   

کش مناسـبي بـراي كنتـرل       مشاهده شده سولفوسولفورون علف   

  . مرغ خوشه قرمز نيست

كننـده نـسبي      هاي کنتـرل  کشعلفرباره  تحقيقات بيشتري د     

 مـؤثر بـر     بـه عوامـل   مورد نياز است تا بتـوان       مرغ خوشه قرمز    

هـا و  مويـان ماننـد اسـتفاده از    هـا کـش کارايي اين علف افزايش  

هـا در مرحلـه رشـدي       کـش  کاربرد علـف   ها،کش اختالط علف 

هرز يا استفاده از مقادير مصرف کمينه و بيشينه هـر             خاص علف 

   .برد پيها کشيک از علف

  

  گيرينتيجه

قرمـز در   شده، براي کنترل مرغ خوشه       با توجه به نتايج مشاهده    

متيـل،  هـاي ديکلوفـوپ   کـش تـوان علـف   چمن فتـان بلنـد مـي      

علـت عـدم      پروپارژيـل را بـه    اتيل و کلودينافوپ  پيفنوکساپروپ

هرز چنين کنترل مؤثر اين علف      خسارت به چمن فتان بلند و هم      

دار بـين   دليـل عـدم تفـاوت معنـي         به. در اين چمن توصيه نمود    

چنـين    رشـده و هـم    هـاي ذک  کشمقادير مصرف هر يک از علف     

 بـار   ۲هاي اقتـصادي،    ها و صرفه  کشمحيطي علف   اثرات زيست 

متيل با مقدار مصرف  هاي ديکلوفوپ کشکاربرد هر يک از علف    

 ۸/۰اتيل بـا مقـدار مـصرف        پي ليتر در هکتار، فنوکساپروپ    ۵/۲

 ليتر  ۶/۰پروپارژيل با مقدار مصرف     ليتر در هکتار و کلودينافوپ    

رل مرغ خوشه قرمز در چمن فتان بلند توصيه در هکتار براي کنت   
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