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 دره  جو علف هرزهای توتال و آپیروس بر کنترل  کش تأثیر تراکم کاشت گندم و زمان مصرف علف

 استان فارس زارهایدر گندم
 

 1الدن جوکارو  2محمدعلی باغستانی، *1محمدرضا جمالی

 زرقان -مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس ، مربی. 1

 کشور، تهران یپزشک اهیگتحقیقات  ۀسسؤهرز م یها علفبخش تحقیقات ، دانشیار. 2

 (1/11/1931: پذیرشتاریخ  -11/1/1931)تاریخ دریافت:  

  

 چکیده
  درصد+۵۷)آپیروس( و سولفوسولفورون  WGدرصد ۵۷کش سولفوسولفورون  بررسی تأثیر زمان کاربرد دو علف منظور به

 های فاکتوریل در قالب طرح بلوك صورت بهندم آزمایشی بوتۀ گ  ( و تراکمWGدرصد 01درصد )توتال ۷متیل -سولفوسولفورون مت

اول کاربرد  عاملدر مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان فارس در چهار تکرار اجرا شد.  1932-1931کامل تصادفی در سال زراعی 

 ۀو تا چهار برگی و گرگرم در هکتار در مراحل د ۷1گرم در هکتار و توتال به میزان  91کش در پنج سطح شامل آپیروس به میزان علف

شده(،  )توصیه 111دوم تراکم کاشت گندم رقم چمران در چهار سطح  عاملکش و  علف کاربرددوم علف هرز جودره و شاهد بدون 

بر صفات  ها آنهای متفاوت گندم و همچنین برهمکنش  ها و تراکم کش بود. نتایج نشان داد علف مترمربعبوته در  ۵11و  111،  ۷11

دوم  ۀگر ۀشده در مرحل کاربرده بهدار داشت. آپیروس و توتال  جودره و عملکرد گندم اثر معنی ۀه، وزن تر، خشک و وزن سنبلبوت شمار

عملکرد باال در گندم،  دستیابی بهدرصد، موفق بودند و بهترین نتیجه از لحاظ کنترل جودره و  39و  00جودره به ترتیب با مهار  ۀساق

 دوم علف هرز جودره بود. ۀگر ۀکش توتال در مرحل همراه با علف مترمربعبوته در  ۷11کاربرد تلفیقی تراکم 
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 ABSTRACT 

In order to study the complementary effects of application time of two herbicides sulfosulfuron 75% WG (Apyrus) 

and 75% sulfosulfuron + 5% metsulfuron-methyl (Total) and planting wheat density on wild barley (Hordeum 

spontaneum koch.) control, an experiment was conducted in randomized complete blocks design with two-factors 

during 2012-2013 growing season in Zarghan (Fars). The first factor was five levels of herbicide application 

including application of Apyrus 75 WG (30 g ha-1 +Citogate 1 L ha-1) and Total 80 WG (5o g ha-1 +adjuvant 1250 ml 

ha-1) at 2 to 4 leaf stage and second joint stem of wild barley. The second factor was wheat density of Chamran 

cultivar in four levels including 400 (recommended rate), 500, 600 and seedlings per m2. Results showed that 

herbicides, crop density and their interaction had significant effect on wild barley traits such as seedling number, 

biomass, dry weight, spike weight and also crop yield. Apyros and Total, using at second joint stem of wild barley, 

had the highest effect by 88 and 93 percent respectively. The best treatment for controlling wild barley was the 

application of Total at second joint stem of wild barley and planting of 400 seedlings of wheat per unit area.  

 
Keywords: Chamran, second joint stem, seedling stage, yield.  
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 مقدمه 

علف  C.Koch) (Hordeum spontaneum جودره

ن تنوع شتساله است که با دا هرزی زمستانه و یک

 ی ازا گسترده ۀتواند دامن ژنتیکی بسیار زیاد می

در  علف هرزهای مختلف را اشغال کند. این  زیستگاه

فلسطین و سوریه  ویژه هکشورهای خاورمیانه ب بیشتر

هایی از آن در یونان، مصر، جنوب  گسترش دارد و گونه

شرق، ایران، افغانستان، غرب  یسو بهغربی آسیا 

 پاکستان و جنوب تاجیکستان گزارش شده  است

(Baom et al., 1997; Shakhatrh et al., 2010; 

Zohary & Hopf, 1988 .) در ایران این گیاه یکی از

گندم و جو  کشتزارهایهای هرز سمج و مهاجم  علف

آید  استان کشور به شمار می شانزدهدر بیش از 

(Jamali &  Faghieh, 2010; Jamali & Joukar, 

2010 ; Baghestani et al., 2007.) 

Baghestani et al. (2008گزارش )  کردند که این

 مانندهای مهم تولید گندم  در قطب علف هرز

خوزستان، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و غیره 

باالترین  است. درآمدهیک باریک برگ غالب  صورت به

( مربوط به استان درصد74/77) علف هرزفراوانی این 

 37/5میانگین تراکم آن در کل استان  وفارس بوده 

در بار  نخستینهرز   این علف .تاس مترمربعبوته در 

تشک در  هآباد ۀمنطق گندمزارهایدر  5331سال 

 Hosseinie .(Jamali, 2012) گزارش شداستان فارس 

et al. (2012)  گندمزارهایجودره را در  آسیبمیزان 

مناطقی مانند فسا )فارس( و شیروان )خراسان شمالی( 

 .کرددرصد گزارش  44بیش از 

 ةشد ثبت ةدو منظور یها کش علفدر بین 

کنترل  برایکش سولفوسولفورون  ، علفگندمزارها

کار  هوحشی در گندم ب های مختلف جو برخی از گونه

 Koscenly et al., 1997; Parrish etشود ) گرفته می

al., 1997 .)جو وحشی )  ۀگون مثال عنوان بهHordeum 

jubatum L. باریک برگ سمج  هرز یها علف( که از

با  یها نظامو در  استکانادا  گندمزارهای ۀچندسال

شده است  هایی چالشورزی سبب بروز  خاك کمترین

کنترل  یخوب بهسولفوسولفورون   کش توسط علف

 ,.Blackshaw et al., 1998; Moyer et alشود ) می

علف هرز مطرح در مناطق  عنوان به(. جودره 1994

، مطرح اروپا و کانادا گندمزارهایسردسیر، از جمله 

نیست بنابراین تحقیقات قابل استنادی در مورد کنترل 

شیمیایی آن نیز وجود ندارد. در ایران بررسی 

Baghestani et al. (2007)  نشان داد که کاربرد

 صورت بهگرم در هکتار  17سولفوسولفورون به میزان 

گرم در  37زنی گندم( و  پنجه ۀپس رویشی )در مرحل

 برایشی بهترین تیمار پیش روی صورت بههکتار 

جودره در مناطق خوزستان، ورامین،  آسیبکاهش 

 کرج و کرمانشاه بودند. 

Faragi moghadam (2005 گزارش )ند که کرد

پیش از  صورت بهفلورالین ) تری  کش کاربرد علف

 با کاربردبه همراه   کش کاشت( و یا کاربرد این علف

خشک دو  ةپروپارژیل بیشترین کاهش ماد کلودینافوپ

اما این تیمارها  اند گونه جو خودرو و جودره را داشته

 & Jamaliاند. بررسی  وارد ساخته آسیببه گندم نیز 

Baghestani (2012)  نشان داد که جودره توسط

 ةظهور گر ۀهای توتال و آپیروس در مرحل کش علف

 .شود کنترل می مؤثر صورت بهدوم 

ابزار کنترل  ترین افزایش تراکم گندم، یکی از مهم

 ;Naghshbande et al., 2008های هرز است ) زراعی علف

Baghestani et al., 2009 .)از جمله  کشت تراکم

ی است که با تحت تأثیر قرار دادن ساختار های عامل

 هرز  های قادر به کاهش توان تداخل علف شیپوش تاج

  (.Loomis et al., 1968; Maddonni et al., 2001است )

ناشی از افزایش تراکم گیاه زراعی  دش عملکرافزای

  های علف ةتود معمول با کاهش تراکم و زیستطور به

 Tompkins et al., 1991; Stahlman) هرز همراه است

& Miller, 1990 .) اگر گیاه زراعی قابلیت افزایش

را داشته باشد، با   علف هرزگرفتن از  ارتفاع و پیشی

رشد برای  آغازدر قابلیت را  توان این می ،افزایش تراکم

 برابره و باعث افزایش توان رقابتی آن در کردآن فراهم 

است که کاشت   نتایج نشان داده. شدهرز   های علف

کیلوگرم بذر در هکتار، در قیاس  044گندم به میزان 

چشمگیری  طور بهکیلوگرم بذر در هکتار،  544با 

شود  یوالف وحشی می جمعیتباعث کاهش 

(Moussavi, 2002.)  این آزمایش با هدف کنترل

تلفیق کنترل  راهجودره و افزایش عملکرد گندم از 

 شیمیایی و زراعی انجام شد.
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 ها روشمواد و 

های کامل تصادفی و  این آزمایش در قالب طرح بلوك

با ساختار تیماری فاکتوریل دو عاملی در چهار تکرار 

قیقات در اراضی مرکز تح 5335-30در سال زراعی 

کشاورزی زرقان فارس به اجرا در آمد. زرقان طول 

شرقی، عرض  ۀدقیق 73درجه و  10جغرافیایی 

 یانگینشمالی و م ۀدقیق 73درجه و  03جغرافیایی 

بارندگی  یانگینمتر از سطح دریا و م 5347ارتفاع 

، بافت خاك محل آزمایش دارد متر یلیم 371سالیانه 

 بود. 7/4ك خا ۀسیلتی ـ رسی لوم و اسیدیت

( 0و  5کش در پنج سطح شامل:  عامل اول علف

گرم از مادة تجارتی به همراه  34آپیروس به میزان 

لیتر در هکتار در مرحلۀ دو تا چهار برگی و  5سیتوگیت 

گرم در  14( توتال به میزان 7و  3دره.  گرة دوم ساقۀ جو

لیتر از مادة  میلی 5014هکتار از مادة تجارتی به همراه 

فزودنی همراه در مرحلۀ دو تا چهار برگی و گرة دوم ا

کش. عامل دوم تراکم  ( شاهد بدون مصرف علف1دره.  جو

بوته  744شده ) گندم در چهار سطح شامل میزان توصیه

درصد بیش از میزان  41و  14، 01(، مترمربعدر 

جودره مراحل پدیدشناختی )فنولوژی(  .شده بود توصیه

رساند. این علف هرز  دم به پایان میتر از گن خود را سریع

درجۀ روز اما  5503در شرایط اقلیمی محل آزمایش به 

(. Jamali, 2009درجۀ روز نیاز دارد ) 5011گندم به 

ی اول سمپاش، زمان 5/3/5335تاریخ کاشت 

بود.  07/55/5335ی دوم سمپاشو  50/54/5335

ی مراحل اول و دوم به ترتیب همزمان با مرحلۀ سمپاش

 زنی گندم بود. و برگی و پنجهد

در کشتزاری با پیشینۀ  5335آزمایش در پاییز سال 

دره اجرا شد. ابعاد هر کرت  جو هرز کافی به علف  آلودگی

هایی  شد. در هر کرت روی پشته  در نظر گرفتهمتر  3×1

دستی در  صورت بهمتر، بذر گندم  سانتی 34به فاصلۀ 

وته در مترمربع به ب 444و  344، 144، 744ی ها تراکم

و  1/4، 51، 51ۀ بافاصلترتیب دو، دو، سه و چهار ردیف 

 سمپاشکش از  متر کاشته شد. برای کاربرد علف سانتی 1

پالس( مجهز به دسته و  57)الگانس  MATABIپشتی 

 7/0لیتر بر دقیقه در فشار  43/4ای با خروجی  نازل شره

جودره،  ، استفاده شد. در مرحلۀ دو تا چهار برگیبار

ظهور گرة  ها انجام شد. در مرحلۀ ی برخی از کرتسمپاش

آزمایش  یها دوم ساقۀ جودره نیز برخی دیگر از کرت

ارزیابی  منظور بهی سمپاششد. سی روز پس از  یسمپاش

 دره، کار رفته روی جو های به کش میزان آسیب علف

دهی چشمی با استفاده از روش پیشنهادی شورای  نمره

)ارزیابی چشمی با روش استاندارد  روپا تحقیقاتی ا

EWRC) ( انجام شدSandra et al., 1999 عملیات .)

سازی زمین شامل عملیات شخم با گاوآهن  آماده

دار انجام شد و با زدن دو دیسک عمود بر هم و  برگردان

استفاده از ماله، عملیات تسطیح زمین صورت گرفت. پس 

عناصر غذایی خاك،  از تسطیح و با در نظر گرفتن میزان

 اورهدر هکتار کیلوگرم  344شامل پایه  ازیموردنکود 

 514در هکتار در هنگام کاشت و کیلوگرم  514)

زنی و  سرك در اواخر پنجه صورت بهدر هکتار کیلوگرم 

پخش شد.  فسفاتسوپر کیلوگرم 514 آغاز ساقه رفتن( و

ها و فاصلۀ بین  در ادامه پس از مشخص کردن مرز کرت

رارها با استفاده از نهرکن، نهرهای آبیاری برای هر تک

با توجه به نبود آفات  .جدگانه احداث شد صورت بهتکرار 

 ی نبود. سمپاش، نیاز به توجه های شایان و بیماری

ی آزمایش روی صفات ها عاملارزیابی  منظور به

ختی )مورفولوژیک( و فیزیولوژیک جودره در اشن ریخت

برداری با استفاده از  ی جودره، نمونهها مرحلۀ ظهور سنبله

 5×1/4مترمربعی )1/4  برداری )کوادرات( چهارگوش نمونه

ها از دو ردیف وسط هر  برداری متر( انجام پذیرفت. نمونه

کرت با در نظر گرفتن اثر حاشیه و از هر دو کرت شاهد و 

شده صورت گرفت. در آزمایشگاه پس از  سمپاشی

های گندم ارتفاع، شمار  از بوتههای جودره  جداسازی بوته

گیری شد. همچنین در  بوته، وزن تر، وزن خشک اندازه

ی جودره ها بوتهمرحلۀ رسیدگی برای ارزیابی زادآوری 

ی ها سنبلهبرداری تصادفی از  مبادرت به انجام نمونه

جودره شد تا وزن سنبله و وزن بذر سنجیده شود و 

هر کرت سپس درصد کاهش صفات مورد ارزیابی از 

 نسبت به شاهد محاسبه شد.

در پایان فصل رشد برای تعیین اثر تیمارها بر عملکرد 

گیری در هر دو کرت تیمار شده و  نهایی گندم نمونه

و درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به  آمده عمل بهشاهد 

بیانگر افزایش  544شاهد محاسبه شد. اعداد باالتر از 

. برای استبه شاهد  نسبت ها آندرصد مقادیر عددی 

شده  استفاده  SAS V.9.3افزار  از نرم ها دادهوتحلیل  تجزیه



 5331پاییز ، 3 ة، شمار74 ةایران، دور گیاهان زراعیعلوم  333

 

ای  ها با استفاده از آزمون چند دامنه و مقایسۀ میانگین

دهی  درصد به روش برش 1  دار یمعندانکن در سطح 

انجام شد  افزار نرم)برای تعیین اثر متقابل( و توسط همین 

برای تعیین نرمال بودن پیش از انجام تجزیۀ واریانس 

مانده )کولموگروف اسمیرنوف(  ها از آزمون باقی  داده

استفاده شد برای آن دسته از متغیرها که نرمال نبودند 

تبدیل عکس سینوس یا جذر عکس سینوس اعمال شد 

(hew, 1976 C.) 

 

 نتايج و بحث

 ریتأثها بیانگر  آمده از تجزیۀ واریانس داده دست نتایج به

ها، افزایش تراکم کاشت گندم و  کش ر علفدا معنی

کش بر صفات  علف×تراکم نشکبرهمهمچنین 

شده شامل ارزیابی نظری، شمار بوته، وزن تر،  گیری اندازه

( ≥45/4Pوزن خشک و وزن سنبله جودره بود )

کش توتال در مرحلۀ گرة دوم به دور از  (. علف5)جدول

هش صفات را در کا ریتأثمیزان تراکم گندم، بیشترین 

(. آزمایش 0جودره نسبت به دیگر تیمارها داشت. )جدول 

( نیز نشان Jamali & Joukar, 2010شده توسط ) انجام

کش توتال  داد که جودره در گندمزارها با استفاده از علف

درصد و مت سولفورون متیل  41)سولفوسولفورون 

گرم در هکتار در مرحلۀ ظهور گرة  74درصد( به میزان 1

 شود.  بخش کنترل می موفق و رضایت صورت هبدوم 

 

 ارزیابی نظری 

دهی  از نمره آمده دست بههای  میانگین داده ۀنتایج مقایس

 ریتأثکش  نشان داد که زمان مصرف علف چشمی

ای که کاربرد  گونه داری بر کنترل جودره داشت به معنی

کش آپیروس و توتال در مرحلۀ گرة دوم ساقه به  دو علف

ی نسبت به فراواندرصد کنترل، برتری  33و  77ا ترتیب ب

کش در مرحلۀ دو تا چهار برگی داشت  کاربرد علف

(. نمرات ارزیابی چشمی نیز بیانگر این نکته بود 0)جدول 

داری بر میزان  که  افزایش تراکم کاشت گندم تأثیر معنی

بوته  444و  144، 744کنترل جودره داشت و سه تراکم 

ی با دار یمعنآماری اختالف  ازنظر گندم مترمربعدر 

(. الزم به یادآوری است که ≥45/4Pیکدیگر نشان دادند )

درصد(  43بیشترین کنترل ) مترمربعبوته در  444تراکم 

 (. 3ها روی جودره داشت )جدول  را نسبت به دیگر تراکم

کش و تراکم،  علف تأثیردار بودن  با توجه به معنی

داری  معنی ریتأثنیز  کش علف×تراکم کشت همکنشبر

موارد  ۀ( و در هم≥45/4Pبر کنترل جودره داشت )

( اه آنکاربرد های مختلف و زمان  کش، تراکم )نوع علف

تیمارها اهمیت بیشتری  دیگرکش بر  علف کاربردزمان 

کاربرد  که یطور به شت،دا علف هرزدر کنترل این 

دوم  ةگر ۀهای توتال و آپیروس در مرحل کش علف

های مورد آزمایش تفاوت آماری  تراکم ۀدر هم ساقه،

دو تا چهار برگی  ۀدر مرحل یسمپاشداری با  معنی

 (.7و  5 هایجدولجودره داشت )

 

 درصد کاهش تراکم جودره

از درصد  آمده دست به یها دادهواریانس  ۀنتایج تجزی

کش و  کاهش تراکم جودره نشان داد که تراکم، علف

دار داشت  معنی ریتأثن صفت روی ای ها آناثر متقابل 

(45/4P≤ نتایج 5( )جدول .)ۀاز مقایس آمده دست به 

از درصد کاهش تراکم  آمده دست بههای  داده  میانگین

این مطلب است که افزایش تراکم  ةدکنندییتأجودره 

تراکم جودره داشت.  بر کاهشدار  معنی ریتأثگندم 

بوته در  444و  344های  بدین ترتیب که تراکم

در کاهش  ریتأثدرصد(  77و  73بیشترین ) مترمربع

داری با  که تفاوت معنی اشتهدرا درصد تراکم جودره 

 (. 3هم نداشتند )جدول

های مختلف گندم در  دار بین تراکم اختالف معنی

کاهش تراکم جودره بیانگر آن است که افزایش تراکم 

زنی و رشد  محدود کردن فضای جوانه لیبه دلگندم 

های جودره، ایجاد پوشش روی سطح خاك که  گیاهچه

 های دمای خاك و همچنین موجب کاهش نوسان

 شود، که های جودره می نرسیدن نور الزم به گیاهچه

 ویژه بهدار تراکم جودره،  موجب کاهش معنی تیدرنها

افزایش تراکم کشت محصول از  .شدهای باال  در تراکم

مچون اندازة های هوایی ه راه تغییر شکل اجزای اندام

به ساقه و  ها آنها و نحوة اتصال  گیری برگ ها، جهت برگ

تر قادر به کاهش توان تداخل  های پایین پیری برگ

 (.Maddonni et al., 2001هرز خواهد شد )  های علف

کش  دار بین تیمارهای مختلف علف اختالف معنی

 34آپیروس و توتال )  کش علفبیانگر توانایی باالی دو 

 استهای جودره  درصد( در کنترل بوته 37و 
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دوم اعمال  ةگر ۀ(. تیمارهایی که در مرحل0)جدول

 علف هرزشده بودند موجب کاهش بیشتر تراکم این 

دو تا چهار برگی شدند.  ۀنسبت به تیمارهای مرحل

های کاربردی  کش کاهش تراکم جودره در حضور علف

یشتر توان به حساسیت ب دوم ساقه را می ةگر ۀدر مرحل

 دوبارةتوانایی رشد ناجودره در این مرحله و همچنین 

مراحل رشدی نسبت داد. در  دیگرگیاه در مقایسه با 

بین تیمارهای آزمایش بیشترین درصد کاهش تراکم 

 ۀها در مرحل کش جودره متعلق به تیمار کاربرد علف

های مختلف گندم بود  تراکم ۀدوم ساقه در هم ةگر

 (.7)جدول 

 

 ش وزن تر و خشک جودره درصد کاه

هایی است  ترین شاخص صفات وزن تر و خشک از مهم

د، زیرا شو ها استفاده می کش که در ارزیابی کارایی علف

در اثر  علف هرزاین دو صفت بیانگر میزان تغییر رشد 

تأثیر  های چندی گویای بررسی. استکش  کاربرد علف

لف ع ةتود افزایش تراکم گیاه زراعی در کاهش زیست

  (.Mohler, 2001) است  هرز

از تغییر  آمده دست بههای  میانگین داده ۀمقایس

در حضور تیمارهای مختلف  علف هرزوزن خشک این 

ها بیانگر این مطلب است که اعمال  کش کاربردی علف

جودره  ۀدوم ساق ةگر ۀکش در مرحل تیمار علف

را داشته و با  علف هرزبیشترین کارایی در کنترل این 

های توتال و یا آپیروس در  کش یمارهای کاربرد علفت

دار نشان  دو تا چهار برگی اختالف آماری معنی ۀمرحل

آپیروس  آن از  پسکش توتال و  (. علف0داد )جدول 

درصدی  33و  73دوم ساقه با کاهش  ةگر ۀدر مرحل

را در کاهش این صفت  ریتأثوزن خشک جودره بیشترین 

ها در توقف  کش ر موفقیت علفداشتند که این امر بیانگ

. کاهش وزن تر و خشک استهای جودره  رشد بوته

 داد.  توان به کاهش شمار بوته نسبت جودره را می

شده در مرحلۀ دو تا  کاربرده  های به کش ضعف علف

چهار برگی به دلیل قرار گرفتن بذرهای جودره در 

های متفاوت خاك است که موجب تفاوت در زمان  عمق

از  دهییرو ریدهای  دن جودره شده و فرار گیاهچهسبز ش

دورة  دنیفرارسکش است. از سوی دیگر  کاربرد علف ریتأث

تواند موجب اختالل در فرایند انتقال سم در  سرما می

وسازی  های سوخت گیاه و کندی یا توقف چرخه

 . (Keshtkar et al., 2009) )متابولیسمی( باشد

دوم  ةظهور گر ۀلمحل آزمایش، در مرح طیشرادر 

شرایط دمایی مطلوب شده و  فرآیندهای رشد در گیاه 

 ۀدر مرحل یسمپاش. گزارش شده است که شدتسریع 

گیاهی را  ةدوم عملیات جذب و انتقال شیر ةظهور گر

 شود موجب توقف رشد می تیدرنهاکند کرده و 

(Blackshaw et al., 1998 تراکم گندم بر وزن تر و .)

داشت بدین ترتیب  دار یمعن ریتأثوزن خشک جودره 

 444که بیشترین درصد کاهش این صفات در کاربرد 

 ۀتوتال در مرحل کش علفو استفاده از  مترمربعبذر در 

 (. 5دوم ساقه پدید آمد )جدول  ةگر

 

 کاهش وزن سنبله و بذر جودره

ی در پهای جودره،  افزایش تراکم گندم بر شمار بوته ریتأث

های باالی  بلۀ جودره شد. تراکمموجب کاهش وزن سن

روی  ریتأثدار نداشته و کمترین  گندم با هم تفاوت معنی

مربوط  ها تراکمصفت وزن سنبله جودره نسبت به دیگر 

(. 3بود )جدول  مترمربعبذر گندم در  744به تراکم 

نداشتن  ریتأثتجزیۀ واریانس وزن بذر جودره نشانگر 

 ×و برهمکنش تراکم دار افزایش تراکم کاشت گندم معنی

بود ولی اثر تیمارهای  علف هرزکش بر این صفات  علف

داری را  کش بر همۀ صفات زایشی جودره اثر معنی علف

تراکم  متعارفنداشتن افزایش نا ریتأث(. 5داشت )جدول 

 لیبه دلتوان  گندم بر میزان عملکرد دانل جودره را می

کاهش شمار پنجۀ گندم در شرایط تراکم باالی گندم و 

 علف هرزتعدیل توان رقابتی گندم در برابر این  جهیدرنت

های گندم در   (. شمار پنجه3نسبت داد )جدول 

های مختلف متفاوت بین سه تا پنج عدد بود.  تراکم

شده در قم نیز نشان داد که افزایش تراکم  انجام بررسی

داری روی آسیب  معنی ریتأثماخار در روش کشت  گندم

 (. Baghestani et al., 2009جودره نداشت )

 

 گندم  ۀعملكرد دان

نشان داد که اعمال تیمارهای  ها دادهمقایسۀ میانگین 

توتال و آپیروس در مرحلۀ ظهور گرة دوم سبب افزایش 

در  گرید عبارت به(. 0عملکرد دانۀ گندم شد )جدول 

ی توتال و آپیروس در مرحلۀ ها کش علف صورت کاربرد
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کش در مرحلۀ دو تا چهار  گرة دوم نیازی به کاربرد علف

توتال در   کش . علفستینبرگی برای افزایش رشد گندم 

از آپیروس در  مؤثرترداری  معنی صورت بهمرحلۀ گرة دوم 

 (. 0همین مرحله بود )جدول 

کش توتال و آپیروس در  علف زودهنگامکاربرد 

چهار برگی در دمای پایین محل آزمایش  دو تا ۀمرحل

منفی روی گندم شد. گزارش  گذاریسبب بروز اثر

زدایی سریع  یند سمآشده است که سرما باعث توقف فر

های گندم و کاهش  ها در بوته کش و مناسب علف

 زمان مدتو افزایش  وسازی سوخت های وانفعال فعل

ر آن تأثیر منفی ب جهیدرنتحضور سم در گیاه زراعی و 

 (.Koscelny et al., 2009) شود می

ها نشان داد که با  میانگین داده ۀنتایج مقایس

آن کاهش یافت.  ۀافزایش تراکم گندم عملکرد دان

بوته در  744) شده هیتوصبدین ترتیب که در تراکم 

  دست  بهبوته، بیشترین عملکرد دانه  144( و مترمربع

، اما در دار نداشتند که با هم تفاوت معنی آمد

(. 3های باالتر، عملکرد دانه کاهش یافت )جدول  تراکم

تولید بیشتر پنجه در  ظرفیت لیبه دلتواند  این امر می

خود تنکی در  ةتر گندم و یا پدید های پایین تراکم

. (Scursoni et al., 2005های باالی گندم باشد ) تراکم

ی دار منف معنی ریتأثاز سوی دیگر افزایش تراکم گندم 

های رشدی جودره گذاشت و شرایط رقابتی  بر ویژگی

در  Mansoury (2005) را به سود گندم فراهم کرد.

هزار بوته سویا  144و  744، 344تراکم  ۀبررسی مقایس

هزار  344در هکتار در مازندران گزارش کرد که تراکم 

بوته در  71)  بیشترین تراکم علف هرز در هکتاربوته 

ه هزار بوته سویا ب 144و  744 یها متراک امامترمربع( 

 را داشت.در مترمربع   بوته علف هرز 04و  00تیب رت

کش بر  علف× مقایسۀ میانگین تأثیر برهمکنش تراکم 

عملکرد دانۀ گندم بیانگر آن است که بین تیمارهای 

وجود داری  تفاوت معنیعملکرد دانۀ گندم  ازنظرمختلف 

از عملکرد دانه در  دهآم دست به(. نتایج 7داشت )جدول 

حضور تیمارهای مختلف تلفیقی نشان داد که بیشترین 

میزان عملکرد، متعلق به تیمار کاربرد توتال در مرحلۀ 

بوته بود. از سوی دیگر همۀ  144گرة دوم و تراکم کشت 

تیمارهای کاربردی تأثیر مثبت بر افزایش عملکرد دانه 

 استش ک تیمارهای علف ریتأثداشته و این همان 

(. کارایی بیشتر توتال نسبت به آپیروس به دلیل 7)جدول

درصد به ترکیب 1اضافه شدن مت سولفورون متیل 

سولفوسولفورون )آپیروس( است. مت سولفورون متیل 

ی است که، مانند سولفوسولفورون، ا منظورهترکیب دو 

ضمن جذب از ریشه و برگ موجب تقویت تأثیر 

 (.Nasri et al., 2013شود ) سولفوسولفورون می

 
 دهی چشمی و درصد کاهش برخی صفات جودره و عملکرد گندم ی نمرهها داده. تجزیۀ واریانس 5 جدول

Table 1. Analysis of variance based on EWRC and percent of wild barley and wheat yield reduction 

Wheat yield 
(Kg/ha) 

Wild  
barley  

seed wt. 

Wwild  
barley  

spike wt. 

Wild  
barley  
dry wt. 

Wild  
barley  

fresh wt. 

No. of  
wild  

barley 
EWRC 

Degree  
of freedom 

Source of variance 

1543.23 ns 45.18 ns 202.46 ** 5.94ns 5.87 ns 20.74 ns 32.68ns 3 Block 
36731868 ** 32664.54 ** 13803.02** 11485.65 ** 885.54** 3272.11a 11168.10 ** 3 Herbicide (H) 
155464.06 ** 21.74 ns 218.71 ** 277.98 ** 465.47** 59.79 a 242.06 ** 3 Wheat density (D)  
236601.56 ** 29.52 ns 180.04 ** 70.08 * 367.87** 27.75 a 91.02** 9 H×D 

9222.118 23.81 43.29  29.05  6.26  6.99 18.24  45 Error 
6.27  10.42  10.51  9.159  4.47  3.09  6.26   CV% 

ns ،*  استدرصد آماری  5و  1بودن در سطح احتمال  دار یمعنو  دار یمعنبه ترتیب بیانگر نبود تفاوت  :**و. 
ns, * and **: 

 represents no significant, significant at 5 and 1%, respectively. 

 
برخی صفات جودره و عملکرد دانۀ گندم در حضور تیمارهای  درصد کاهشدهی چشمی،  ی نمرهاه نیانگیم. مقایسۀ 0جدول

 کش مختلف علف

Table 2. Mean comparison of EWRC and percent of wild barley and wheat yield reduction 
Wheat  
yield 

(Kg/ha) 

Wild  
barley  

seed wt. 

Wild  
Barley 

spike wt. 

Wild  
barley  
dry wt. 

Wild  
barley  

fresh wt 

No. of  
wild 

barley 
EWRC Herbicide 

    34.24 d 70.44 c 40.94 d Apyros at 2 leaf stage of wild barley 
918.13 c 9.53 c 44.37 b 40.42 c 40.94 c 76.61 b 50.31 c Total at 2 leaf stage of wild barley 
3256.4 b 83.37 b 85.38 a 69.34 b 62.11b 97.34 a 88.44b Apyros at second joint stem of wild barley 
3785 a 88.38 a 89.72 a 86.98 a 86.36 a 98.44 a 93.12 a Total at second joint stem of wild barley 

  .درصد هستند 1در سطح احتمال  دار یعنمکم یک حرف مشترك دارند بدون تفاوت  یی که دستها نیانگیمدر هر ستون 
Means followed by same letters in each column are not significantly different at 5% (Duncan's Multiple Range Test). 
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ف های مختل دهی چشمی، درصد کاهش برخی صفات جودره و عملکرد دانۀ گندم در تراکم ی نمرهها نیانگیممقایسۀ  .3جدول

 کشت گندم

Table 3. Mean comparison of EWRC and percent of wild barley and wheat yield reduction in different wheat densities 
Wheat yield 

(Kg/ha) 

Wild barley  
spike wt. 

Wild barley 

dry wt. 

Wild barley 

fresh wt. 

No. of wild 

barley 
EWRC 

Wheat density 

(Seedling/m2) 

   
58.72 b 83.95 b 63.75 c 400 (Recommended) 

2253.75 a 64.75 b 56.07 b 52.45 c 84.29 b 67.19 b 500 
2219.63 b 66.25 a 56.45 b 50.45d 86.56 a 68.75b 600 

2206.3 c 61.53 ab 61.30 a 62.04 a 88.01 a 73.12 a 700 

  .درصد هستند 1در سطح احتمال  دار یمعنکم یک حرف مشترك دارند بدون تفاوت  که دست ییها نیانگیمدر هر ستون 

Means followed by same letters in each column are not significantly different at 5% (Duncan's Multiple Range Test). 
 

 بر برخی صفات جودره و عملکرد دانۀ گندمتراکم کشت گندم × کش  . مقایسۀ میانگین تأثیر برهمکنش علف7جدول
 Table 4. Mean comparison interaction effect of herbicide and wheat density on wild barley and wheat yield  

Wheat 

yield 

(Kg/ha) 

Wild 

barley 

seed wt. 

Wild 

barley 

spike wt. 

Wild  

barley  

dry wt. 

Wild 

barley 

fresh wt. 

No. of wild 

barley 

seedling 

EWRC Herbicide Wheat density 

(Seedling/m 2) 
715 h 5.42c 38.20 def 28.59 h 37.75g 70.12 e 37.5 f Apyros at 2  leaf stage  500 

912.5 g 4.55c 47.68 cd 37.19fg 33.11 h 71.08 e 51.25ed Total at 2  leaf stage   

3180d 82.36 a 89.6 ab 70.63 c 53.11d 97.22 a 86.25 bc Apyros at second joint stem   

4207.5 a 88.27 a 83.51b 87.88 a 85.82 a 98.72a 93.75 a Total at second joint stem 

  

 

740 h 8.28 c 35.59 efg 24.70h 13.29 i 73.02de 40f Apyros at 2  leaf stage 600 
752.5 h 9.53bc 54.55c 43.07 ef 48.93e 77.59c 48.75 ed Total at 2  leaf stage   

3190.5e 83.81 a 80.45 b 70.07c 51.95 de 96.86 a 93.75 a Apyros at second joint stem   

4195.5 a 88.27 a 94.4 a 88.02 a 87.63a 98.78 a 92.5ab Total at second joint stem 

 

 

905 g 3.72 c 22.08h 30.22 gh 42.97 f 73.33de 55 d Apyros at 2  leaf stage 700 
795gh 16.05 b 42.93 de 50.06 e 40.42f 82.22 b 53.75 ed Total at 2  leaf stage  

3425 c 83.23 a 86.04 ab 76.68 bc 77.83 b 98 a 90 abc Apyros at second joint stem  

3700b 87.99 a 95.05 a 88.25 a 86.94 a 98.56 a 93.75 a Total at second joint stem  

 

 

1212.5 f 6.33 c 27.97gh 29.23 gh 42.97 f 65.29 f 31.25 g Apyros at 2  leaf stage 400 (Recommended) 

1212.5 f 7.99 c 32.33 fg 31.36 gh 41.31 fg 75.53 cd 47.5e Total at 2  leaf stage   

3230 d 84.05 a 85.44 ab 60.05 d 65.57 c 97.3 a 83.75 c Apyros at second joint stem  

3487.5 c 88.99 a 85.93 ab 83.75 ab 85.05 a 97.7 a 92.5 ab Total at second joint stem   

  .درصد هستند 1در سطح احتمال  دار یمعنکم یک حرف مشترك دارند بدون تفاوت  یی که دستها نیانگیمدر هر ستون 

Means followed by same letters in each column are not significantly different at 5% (Duncan's Multiple Range Test). 

 

 کلی یریگ جهینت

کش آپیروس و توتال در شرایط آلودگی  کاربرد دو علف

تواند سبب کنترل جودره و  جودره می علف هرزبه 

و میزان این افزایش تابع  شودافزایش عملکرد گندم 

نهایت تراکم درکش و  کش، نوع علف علف هنگام کاربرد

دوم  ةظهور گر ۀکش در مرحل . هر دو علفاستکشت 

 کارایی الزم را داشتند اما کاربرد توتال در این مرحله

 

بیشتری در کنترل جودره و افزایش  سودمندی و تأثیر

با توجه به نتایج  تیدرنهاگندم داشت.  ۀعملکرد دان

 144ین آزمایش کاربرد تلفیقی تراکم از ا آمده دست به

گرم در  14توتال ) کش علفهمراه با  مترمربعبوته در 

دوم ساقه  ةگر ۀهکتار + ماده افزودنی همراه( در مرحل

مدیریت جودره شناخته  برایبهترین تیمار  عنوان به

شد. 
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